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Könyvbemutató az IPOSZ Székházban

Szarvas István: Szarvasi beszélgetések című, 2010. októberben meg-
jelent könyvének 2011. május 31-i bemutatóján a budapesti IPOSZ 
Székház III. emeleti terme éppen csak elegendőnek bizonyult a megje-
lent vendégek, érdeklődők és újságírók számára. A résztvevőket Szűcs 
György, az IPOSZ elnöke, a rendezvény házigazdája köszöntötte, majd 
Kassai Róbert, az IPOSZ alelnöke mutatta be a szerzőt.

Ezután Rozs Borbála újságírónő olvasta fel a könyvről írt recenzió-
ját, majd felcserélődtek a szerepek: Borbála kérdezett, István válaszolt. 
Szóba kerültek a legemlékezetesebb interjúk, a legkellemetlenebb 
helyzetek, melyekről részletesen olvashatunk a 2008-as Kérdeztem 
– Válaszoltak című kötetében.

A jó interjú titkáról a bemutatón hallhattunk a szerzőtől: – Nem 
szívesen csinálok úgy interjút, hogy nem olvasok előtte az interjúalanyról, 
nem nézem át az életrajzát. Kell ismerni az életútját. Akkor jó egy interjú, 
ha olyasmit sikerül kicsikarni, amit másnak még nem sikerült. Sablonkér-
désekből nem lesz érdekes interjú. Sziszifuszi munka a felkészülés. Az külön 
előny, ha sikerül megismerni az illető életútján kívül a hobbiját is. Például 
Babák Mihállyal, a szarvasi polgármester úrral készített interjú előtt 8-10 
alkalommal találkoztunk, folytattunk magánbeszélgetéseket.

István már akkor megígérte, hogy könyvének folytatása lesz, ezt 
tartja a kezébe most az olvasó. Mielőtt belelapoznánk, maradjunk 
2011-ben! A Montrealban élő Kerekes Sándor – aki csak a könyvbe-
mutató miatt jött haza – Szarvas István kanadai könyvbemutatójáról 
mesélt.
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Kerekes Sándor után az örökifjú Laczkovich Géza előadóművész 
versekkel köszöntötte a megjelenteket. Először Búcsú (?) 87 évesen 
című saját versét, majd Ábrányi Emil: Petőfi című költeményét mond-
ta el. Végül, de nem utolsósorban szerzőnk köszönetet mondott L. 
Csépányi Katalinnak, a Hetedhéthatár főszerkesztőjének a Szarvasi 
beszélgetések kiadásáért, fiamnak: Zmeskál Zoltán Gábornak a könyv 
tervezéséért, nekem pedig a szerkesztői munkámért.

Zmeskál Zoltán Tamás, ZETApress.hu
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Búcsú (?) 87 évesen (2006.)

Köszönöm Istenem a szép világom. 
S e szép világon azt a sok csodát… 

Mindent, mi bennem élt, dalolt, virágzott. 
Mint drága jó családom fiatal korán. 
Szép volt zöld erdőt látni andalogva. 

És felcsodálkozni fényes csillagokra… 
Szép volt a cigány síró hegedűje. 

S Kunytyim hangja, ha zongorán könnyesült… 
Szép volt a nyári nyugalom derűje 

És szép volt a vágy, mely sokszor teljesült… 
Köszönöm Istenem ezt a szép világot 

S hogy megcsodálhattam mindent, ami szép volt. 
És amiktől – nemsokára – elbúcsúzni fáj… 
És minden szépség legyen sokszor áldott… 

Otthonom meleg ölelése… régen a budai Vár 
A katai napok… a kéklő Balaton… 

S az én örök, nagy bánatom. 
Hogy édes Hazámat, majd itt hogyan hagyom!?

 — Laczkovich Géza (1919-2011)
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Búcsú Laczkovich Gézától

Nagy részvét mellett temették el Budapesten a Farkasréti temetőben 
2011. szeptember 16-án, pénteken Laczkovich Géza előadóművészt, a 
Magyar Atlétikai Club Régi Gárda tiszteletbeli elnökét. A búcsúztató 
beszéd a nemzeti színű és a MAC zászlók alatt hangzott el.

2011. május 31-én az IPOSZ székházbeli könyvbemutatón mély 
átéléssel adta elő Búcsú (?) 87 évesen című költeményét. Épp három hó-
nappal később, augusztus 31-én hunyt el. A Teremtő a vers megírásától 
még öt évet engedélyezett számára. – Géza Bátyám, az életedben, úgy 
gondolom, két fő terület van. Az egyik a sport, a másik színészet. Melyik áll 
a közelebb hozzád? – kérdezte tőle Pozsonyi úti lakásán Szarvas István 
2011. májusban.

LG: Ha röviden akarnék fogalmazni, akkor az egyik a testről, a 
másik a lélekről szól. A testet a jó istennek köszönhetem. A jó isten 
kegyelméből kilencvenkét évesen még három szervem maradt meg: 
az agyam, a szívem és a hangom. És csinálhatom minden nap a tizen-
három-tizenöt fekvőtámaszt. Ezt a testi erőt Iglói Ignácz Mihálynak 
köszönhetem, aki a Markó utcai Bolyai Főreálgimnáziumban volt a 
testnevelő tanárom. És drága jó barátomnak, Sinkovits Imrének pedig 
az Árpád Gimnáziumban lett később.

Hivatalosan is kijelenthető, hogy Ignácz Mihály a világ legnagyobb 
atlétaedzője volt. Tanítványai, huszonegy világrekordot állítottak. 
Felemlítem Iharos Sándort, Rózsavölgyi Istvánt, Tábori Lászlót, akik 
tanítványai voltak. Utána elment Amerikába, két elnöktől megkapta 
a legnagyobb kitüntetést, sok tanítványa olimpiai bajnok és világre-
korder lett. Görögországban ugyanezt megcsinálta, s így került abba 
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a könyvbe, amit kiadtak Londonban: „Akik a XX. századot alkották”. 
És az I-betűnél ott van Iglói Ignácz Mihály. Ott van Teller Ede, és a 
többi híres magyar ember is. A lelki erőmet drága jó szüleimnek, édes-
apámnak és az Istenben boldogult nevelőimnek köszönhetem, akik a 
Bolyaiban foglalkoztak a lelkemmel. Kiemelten Steck Ernő hittanta-
nár, aki az 1938-as Eucharisztikus kongresszus főtitkára volt. Ő volt 
az egyházi… mentorom.

– Térjünk akkor vissza az eredeti kérdésre, tehát a sport, vagy pedig a 
színészet?

LG: Egyformán. Ez az igazság, teljesen őszintén vallom, hogy mind 
a kettő olyan volt, hogy „világsikereket” nem értem el vele. Nem egy 
sportot csináltam. Atletizáltam, úsztam, eveztem, teniszeztem, lova-
goltam, ad abszurdum, majdnem minden sportot űztem, s ezért nem 
tudtam felmutatni nagy eredményeket.

– Melyik az a sportesemény, ahol részt vettél, és legszívesebben emlék-
szel vissza?

LG: Sok volt, de talán egyet kiemelek. 1938-ban, Budapesten volt 
a magyar Oxford-Cambridge nyolcas főiskolai evezős verseny. Pluhár 
Pista bácsi (Pluhár István kétszeres válogatott labdarúgó, 1931-1944 
között rádió sportriporter) közvetítette a versenyt kísérő hajón. Én 
akkor még nem a Magyar Atlétikai Klub (MAC) – sportolója voltam, 
hanem a Budapesti Egyetemi Atlétikai Klubban (BEAC) eveztem nyol-
casban. Emlékszem, óriási közönség volt, ellepték a Duna-partot. Te-
leki Pál miniszterelnök ült (1879-1941 a szerk.) a díszpáholyban, a 
Műegyetemnél volt a cél. És mi történt? Az történt, hogy nagy déli szél 
volt, s elültünk az Erzsébet hídnál. Ezért nem nyertünk és Szeleczky 
Zitától, a híres gyönyörű színésznőtől nem kaptuk meg a puszit, de 
így is felejthetetlen élmény volt.
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– Eredményben mit tartasz a legnagyobb sikerednek?
LG: Száz méteren vágtázó voltam, és benne voltam a finnek elleni 

válogatott váltóban. De pechemre a futócipő föltörte a cipőmet, úgy-
hogy nem kerültem be az első csapatba. Úgy emlékszem, hogy 10,7-et 
futottam százon. Akkor nem volt az olyan rossz eredmény.

– No, akkor térjünk át más vizekre! Voltál szíves említeni a MAC-ot, 
a Magyar Atlétikai Clubot. Az interneten rákerestem, tíz évvel ezelőtt te 
voltál a MAC Régi Gárda ügyvezető elnöke. Mondjál egy-két szót erről a 
klubról!

LG: A Magyar Athlétikai Clubot 1875-április 8-án alapította 
Eszterházy Miksa herceg, így 2000-ben ünnepelte alapításának 125. 
évfordulóját. Az egyesület sportolói eddig 38 olimpiai címet szereztek 
a magyar sportnak. 1945-ben törvénytelen módon feloszlatták, azon-
ban illegálisan tovább működött. 1988-ban elértük több aláírással és 
a Magyarok Világszövetségével, s nem utolsósorban Schmitt Pál se-
gítségével a margitszigeti régi fészkünk helyén 1988. augusztus 31-én 
lepleztük le azt a márvány emléktáblát, aminek a szövegét én írtam.

– Mi volt rajta?
LG: E helyen állt a szabadtéri sportokban úttörő Magyar Atlétikai 

Club sporttelepe. Felejthetetlen ünnepség volt. Televízió, rádió ott 
volt. Csodálatos volt. Akkor végre helyére került a Magyar Atlétikai 
Club. S megpróbáltuk újraéleszteni a griffmadarat. Boldogult sógorom, 
Szabó Miklós operaénekes írt erre egy verset A griffmadár feltámadá-
sa címmel, amit Pataky Jenő, a Nemzeti Színház tagja szavalt el. Az 
ünnepi beszédeket Meleghy Gyula, a Magyarok Világszövetsége elnök-
ségi tagja, mint harmadik generációs MAC-ista kezdte, majd Schmitt 
Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság, a NOB vezetőség tagja következett. 
Felejthetetlen volt.
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Drága jó anyunak megmondtam, hogy csak a jó istennek köszön-
hetem, hogy ezt megérhettem. Sajnos a Dombóvári Gábor által készí-
tett televízió felvétel még a mai napig nem került elő – ő az egésznek 
a rendezője, kezdeményezője. Utána, a tihanyi jacht klubba mentünk 
egy hétre. Kilencvenen voltunk együtt MAC-isták, köztük a régi 
külföldön élők. Így Tarics Sanyi például, aki a legrégibb MAC-ista. 
Most is él még, vízipólós volt a Los Angeles-i Olimpián 1932-ben. 
Darányi Jóska, súlylökés kétkezes világrekorder, a Margit-szigeten 
állította fel a világrekordot 1931-ben és Gerevich Aladár, hétszeres 
olimpia bajnok kardvívó. Rajcsányi László, aki a klub utolsó főtitkára 
volt, háromszoros olimpia bajnok kardvívó. Sorolhatnám a neveket 
egymás után, akik sajnos már azóta elmentek. 2004-ben Dr. Bejczi 
Lajos barátomtól, akit 102 éves korában búcsúztattam, vettem át a 
stafétabotot, és lettem a Régi gárdának az elnöke.

– Te ma is tagja vagy az elnökségnek, ha jól tudom.
LG: Hála istennek igen. Minden hónapban találkozunk, a régiek. 

Sajnos, azok a régiek, Darányi Jóskától kezdve, Rajcsányi, László 
Gerevich, Aladár és sorolhatnám a vívókat és a többieket már nem. 
Tulajdonképpen a régiek közül már csak hárman-négyen maradtunk 
meg.

– Térjünk át a másik nagy szerelmedre, a színészetre! Korábbi beszél-
getéseink során mesélted, hogy a színészettel igazából 1959-ben jegyezted 
el magad. Hogy történt ez?

LG: Csak annyit, egy mondat erejéig: 1937-ben édesapám lebeszélt 
róla, Azt mondta, hogy ez egy bohém pálya. Ne csináljam. És akkor 
mi történt? 1959-ben, itt, ahol most ülünk, és ebben a székben, ahol 
helyet foglalsz, ült Bodrogi Gyula, akkor még Törőcsik Mari volt a fe-
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lesége, és Sinkovits Imre, drága barátom, azt mondták, hogy édesapád 
rosszul ítélte. Neked erre a pályára kell kerülni!

– Azért ilyen nagy színészek azért „csak úgy” nem ugrottak föl valakinek 
a lakásába. Előtte neked ehhez valamit kellett produkálni.

LG: Ezt is csak a jó istennek köszönhetem, annak hogy Törőcsik 
Marinak az unokatestvére itt lakott a szomszédban. És itt már ösz-
szejöttünk, és így volt az analógia. Ugyanígy volt, a drága Sinkovits 
Imrével is véletlen volt a találkozás. Akkor elmondtam a Lucifer gáncs-
beszédét, a Cyrano orrmonológot, Molière Fösvényét, azt mondták, 
Bodrogi és Sinkovits: Géza bátyám, neked erre a pályára kell kerülni. 
Megmondom őszintén, ha nem fogadok szót édesapámnak, és 1937-
ben kerülök a színész pályára most biztos, hogy ezt a riportot nem 
tudnád velem készíteni. Réges-régen alulról szagolnám az ibolyát… Ez 
egy hallatlan kemény pálya. De, hogy miért? Azt is megmagyarázom. 
Régen Uray Tivadar idejében, emlékszem rá, megtanulta az ember, 
a darabot. Ősszel volt a színházban bemutató. Maximum még volt 
a rádióban egy. Most már nem így működik, hanem rádiószinkron, 
színház, hakni, televízió, minden van. Ezt nem lehet megúszni, „élve”. 
Millió kávé, cigaretta, nem alvás. Könyörögtem Imrének is, hogy leg-
alább azt a rohadt cigarettát ne szívja.

– 1959-ben utána akkor te sportemberként voltál színész?
LG: Nem, akkor már nem sportoltam aktívan.
– Te nem is cigarettáztál, nem is ittál?
LG: Akkor még egy rövid ideig cigarettáztam. Decourt filmjében 

egy baj történt velem. A franciák nem tudtak úgy lovagolni, mint 
Pierre Vernier kozák lovas kapitány, akit én alakítottam a Sztrogoff 
Mihályban. Nem bírták a negyven fokot állni Gödöllőn, sokszor kellett 
ismételni a felvételt. Megizzadtam, a kocsiban kereszthuzatot kap-
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tam, kétoldali tüdő-mellhártyagyulladást… És akkor Böszörményi 
professzorhoz kivittek Budakeszire, a szanatóriumba. Parádi Laci ba-
rátom küldött egy levelet, és ott egy hónap alatt rendbe hoztak. S azt 
mondta, ígérjem meg, hogy többé nem dohányzom. Megfogadtam. Ha 
akkor nem fogadom meg, azok az emberek, minden kollégám, most 
nem sorolom fel a neveket, azt mondták, „á, úgysem fog menni”. Egyik 
sem él már közülük.

A cigarettát, mindenkinek őszintén mondom, ne szívja. Ha már 
erről van szó, egészségügyi dolgokról, akkor legyen idő, szabad, meg-
jegyeznem azt, hogy mi az, ami a hosszú életet jelenti. A testet, az 
agyat kell mozgatni. Kérlek szépen, én kénytelen vagyok itt, most ezt 
elmondani, hogy a fokhagymát enni rettenetesen fontos, úgy élesíti 
az agyat. Hatalmas kortyokban iszom a kaukázusi kefirt. Nem vélet-
len, hogy a Kaukázusban hosszú életet élnek az emberek. Csinálom 
reggel a fekvőtámaszokat. A legfontosabb az, hogy túlsúly ne legyen. 
És a gyümölcsök, az ital is fontos. Krisztus itala a bor volt. Fontos, 
hogy mértékletesen igya az ember a bort. Amit azelőtt patikában 
árultak, így a Tokajit is. A szintetikus gyógyszereket, én mondom, ki 
kell szórni. Nem szabad szedni.

– Azt kérném Tőled, hogy most inkább az egészségügyi felvilágosításról 
térjünk át a színészet tudományára! Nagyon sok filmben játszottál. Mi volt 
számodra kedvesebb, a színházi szerep, vagy a filmszerep?

LG: Igen. 40 magyar és 22 nemzetközi filmben. Ha úgy hozta az 
élet, voltak színházi előadások is. De a fő hangsúly, az a sok bizonyíték, 
a fotó. Negyven magyar és huszonkettő koprodukciós filmben voltam. 
Tulajdonképpen csodálkoztak rajta, hogy miután nem végeztem főis-
kolát – bár nem én voltam az egyetlen – Tordy Géza, Latinovits Zoli 
is, sorolhatnám, hogy csak pár példát mondjak. Ismétlik még most is 
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a filmjeimet. Voltam Szelim szultán, délelőtt utcaseprő a Lindában, 
délután egy nemzetközi filmben, a Mata Hariban francia elnököt ját-
szottam. És megúsztam minden filmet, pedig sokszor veszélyes sze-
repeket játszottam. Itt kell megjegyeznem, hogy sajnos történt egy 
lovasbalesetem. Nem filmezés közben, és emiatt nemrég operáltak 
csípőprotézissel.

– És itt a Sztrogoff Mihály. Mikor készült ez a film?
LG: Úgy emlékszem, 1975-ben volt.
– Még milyen filmet említenél szívesen?
LG: Meg kell jegyeznem, hogy két óriási rendező forgatott itt akkor. 

Az egyik Christian-Jacques, a másik Jean-Pierre Decourt – ő csinálta 
a Sztrogoff Mihályt. Akkoriban a labormunka olcsó volt Magyaror-
szágon, és azért jött ez a két nagy rendező ide, és rendezték a nagy 
filmjeiket. A Lady Hamiltonban Nelson egyik tisztje voltam, Mécs 
Karcsival együtt. A Nagy Károlyban Frank tiszt, a Marica Grófnőben 
a címszereplő gavallérja.

– És magyar rendezők által rendezett film? Tudnál mondani?
LG: Igen. Magyar rendezők filmjeiben is szerepeltem. Néhányat 

említek: 1959-ben a Kard és kocka, amiben fogadós voltam, 1968-
ban az Egri csillagokban az Apaffy szerepét játszottam. 1977-ben a 
Ki látott engem – ez egy Adyról szóló film volt, egy rokon szerepét 
kaptam. 2002-ben a Hídember című filmben Papot formáltam meg. 
Színészként a Mikroszkóp színpadon, az Erkel Színházban, a Jókai 
Klubban és a Szünidő Társulatban is játszottam.

– Kíváncsi lennék valamire. Ezt a kérdést föltettem egy másik generá-
ció tagjának, Eszenyi Enikő Kossuth-díjas színművésznőnek: Ön szerint a 
régebbi korok színészei nagyobb tudással rendelkeztek, mint a mostaniak. 
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Tehát a mostaniakból sokkal kevesebb nagy egyéniség van. Ezt Eszenyi 
Enikő kikérte magának. Te hogyan látod ezt a kérdést?

LG: Valóban. Neki olyan értelemben igaza volt, hogy terjedelemben, 
anyagban most annyira több dolgot kell elsajátítani. Egyik, régen is 
volt az, hogy valakire negatív szerepet osztottak, vagy pozitív szere-
pet. Nem erről van szó, hanem arról, hogy most annyira fölgyorsult 
minden. Az egész világ fölgyorsult. És ebben a szektorban, a művészvi-
lágban, a „színház-filmben” minden fölgyorsult. Nem véletlen az, hogy 
nem idős emberek, hanem fiatalabb korban is, hamarabb elmennek 
innen a földi életből. De miért van ez? Mert amúgy, az elején is említet-
tem, nem volt annyiféle. Volt a rádió, volt a színház. És akkor analóg, 
hogy ugyanúgy televízió se volt és minden, minden. A családi élet is 
egész egyszerű, és természetesen annyiféle helyről jönnek a különböző 
hatások arra, hogy az ember helyt tudjon állni és egészséges tudjon 
maradni. Ez igénybe veszi sajnos az emberi szervezetet. Ezért van 
az, hogy, sajnos drága, sok drága barát már elköltözött innen a földi 
életből. Nekem a televízió előtt itt vannak a drágább fényképek, és a 
hátuk rá vannak írva a fontos dolgok. És nézem, és ők adnak nekem 
még most is erőt.

– Itt van szemben velünk Sinkovits Imre fényképe. Tudsz valami külön-
leges közös élményt említeni?

LG: Ha már megtisztelsz, és megkérdezel, akkor elmondhatom: 
felejthetetlen volt, többek között, hogy 1999-ben megbeszéltem vele 
és az első kerületi polgármesterrel, Nagy Gábor Tamással, aki még 
most is polgármester, az egyik ősöm emlékünnepségét. Laczkovich 
Jánost a Vérmezőn 1795-ben lefejezték, Hajnóczyval, Szentmarjaival 
és a többiekkel. Testvéröccsét, Laczkovich Lászlót Kufsteinbe vitték 
Kazinczy, Szentjóbi Szabó, Batsányi, Verseghy társaságában. Miután 
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kiszabadult, megnősült – ő az ükapám, a László. 1999-ben megkértem 
a polgármestert, hogy még életemben szeretnék egy emlékünnepsé-
get. És jó isten megengedte. Drága Imrét kértem, hogy jöjjön el. Azt 
mondta: drága Gézám, hát, mondjad csak, bírjál még! Bírjál még! És 
akkor ő elmondta ott az ünnepségen a Szózatot, én pedig az ünnepi be-
szédet. Felejthetetlen és megható volt. Azóta is többször találkoztunk. 
Nemcsak az kötött össze bennünket, hogy közös testnevelő tanárunk 
volt mind a kettőnknek, aki a testünket erőben tartotta: Iglói.

– Akkor térjünk rá egy olyan emberre, aki manapság is színészóriásnak 
tekinthető. Voltál szíves mondani: Szamóca, Eperjes Károly nevét. Beszél-
gettem erről korábban veled, hogy a Heti Válaszban megjelent egy cikke, 
amiben nagyon keményen dorgálja azokat a műveket, ahol a rossz diadal-
maskodik a jó felett. Mi erről a véleményed?

LG: Olyannyira, hogy abban a pillanatban, amikor értesültem arról, 
hogy a Heti Válaszban egy riport jelent meg, vele azonnal felhívtam, 
mikor elolvastam, és gratuláltam neki, hogy olyan csodálatosan fo-
galmazott benne. Teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy itt 
egy óriási baj van. A rosszat még propagálják is. Sokszor a rosszat ál-
lítják be jónak, és ezért az egész világ, tessék szíves lenni körülnézni, 
nincs egy hely a világon, ahol nem ölik egymást az emberek. Szeretet 
nélkül nincs élet, nincs világ, sem a színész-, színházi világban, sem a 
művészeti világában, sem mindenütt. Én mindenkinek azt mondom, 
hogy egyetértek Fényes Szabolccsal abban, hogy amiben nincs dallam, 
melódia, az nem zene. Nekem csak az a fába szorult férgek ordítozása. 
Most az egész világot ez az ördögi uralja. Tessék szíves lenni elolvasni 
a cikket, abban minden tömören benne van. Szamóca egy drága jó 
ember, nem véletlen, hogy olyan barátság köt össze bennünket, és 
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ahogy mondottam volt, ott van a televízión a fénykép, a televízió előtt. 
Ráírva, hogy drága Géza bátyámnak. És felejthetetlen volt.

Géza barátom, Bereményi Géza bocsánatot kért tőlem, hogy mi-
után hosszú volt a film – én a pap voltam benne – és a televízióban 
„redukante” részeket ki kellett hagyni. Na, most itt kénytelen vagyok 
valamit megjegyezni. Muszáj ezt elmondanom! Téves felfogások van-
nak, ha már itt tartunk. Géza is tudta, Szamóca is tudta, beszélgettünk 
erről. Bereményi elment Bécsbe, bebizonyosodott, hogy sem Széchenyi 
nem lett öngyilkos, sem József Attila, sem pedig nem lett öngyilkos a 
drága jó Latinovits Zoli sem. Ebbe a beszélgetésbe nem hiszem, hogy 
belefér az a történet, ami lezajlott. Most volt például a televízióban 
egy műsor Latinovits Zoltánról. A befejezés úgy hangzott, hogy sajnos 
még most sem tudjuk, hogy tulajdonképpen hogy halt meg. És akkor 
azonnal telefonáltam, s fölhívtam, felhívtam Koltai Gábor filmren-
dező barátomat, s elmondtam neki, hogy, hogy nem volt öngyíkos. 
És igazat adott nekem. Neki köszönhetem, hogy az én virágommal 
temették el a Bazilikában Puskás Öcsit is.

– Most térjünk át egy kicsit más vizekre! Kilencven éves korodban Schmitt 
Páltól, aki még akkor a MOB elnöke volt, átvettél egy sportembereknek járó 
kitüntetést. Miként emlékszel erre vissza? Azt miért kaptad?

LG: Kilencven éves koromban kaptam, hát most nincs a kezemben 
az a levél, amit kaptam akkor.

– Mire emlékszel?
LG: Azt írta, hogy te annyi mindent tettél a magyar sport érdeké-

ben. És első helyen természetesen a Magyar Atlétikai Clubnak érde-
kében, és a feltámasztása a griffmadárnak, ami itt 1988. augusztus 
31-én pecsételődött meg a Szent Margit-szigeten, a régi fészkünk 
helyén.
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– Menjünk át még egy közelmúltbeli eseményre, ugyanis evvel zárjuk a 
riportot! Hogyan fogadott téged az a Schmitt Pál, aki most már a Magyar 
Köztársaság elnöke?

LG: Igen, a köztársasági elnök úr és felesége meghívott a Sándor-
palotába. Ez egy felejthetetlen, csodálatos élmény volt.
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Szervezők Klubja

A közelmúltban fejeződött be a fiatal szervezők fóruma, amelyet a 
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság rendezett, és ahol első 
ízben kaptak szót a fiatal tudomány fiatal szakemberei, 1973 febru-
árjában pedig megkezdi az érdemi munkát a január 8-án alakult új 
SZVT-klub, a szervezők klubja – írta Szarvas István, a klub titkára a 
Műszaki Élet hetilap 1973-as éveleji számában.

A klub vezetősége számít mindazok támogatásara, akiknek fi-
gyelmét a fórum rendezvényei felkeltették, azok segítségére, akik 
felismerték a szervezés fontosságát, jelentőségét gazdaságunkban. A 
szervezés olyan új lehetőségeket használ ki, amelyek eddig is részei 
voltak a termelési folyamatnak egyik-másik üzemben, de az adatok 
csoportosításával, elemzésével új összefüggéseket képviselnek, és ter-
mészetesen felhasználja azokat a korszerű számítástechnikai mód-
szereket és eszközölhet, amelyek napjainkban bőséges választékban 
állnak rendelkezésre.

Egy példa: egy vállalat számítógéppel és hálótervezéssel szervezte 
meg a berendezések nagyjavítását, karbantartását, és ennek követ-
keztében az eredeti tervnél rövidebb idő alatt elvégzett munkafázi-
sok szánna elérte az össztevékenység 52 százalékát. De sok minden 
másban is segíthet a szervező. Egy azonban biztos: nincs olyan mód-
szer, amelyik abszolút értékű, nincs olyan szervezési rendszer, amely 
mindenhol eredményes. Ami az egyik helyen és az egyik feladatnál 
bevált, nem alkalmazható máshol, legalábbis csak igen megfontolt 
adaptációval, egyszerű másolásról pedig szó sem lehet.
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A szervező tevékenység lényege az, hogy a helyzethez alkalmaz-
kodik. Nincs két egyforma megoldás, mint ahogy nincs két egyfor-
ma lehetőség sem. Szervezésre és szervezőre ott van a legnagyobb 
szükség, ahol bonyolult a termék és ennek következtében a termelési 
folyamat, ahol a szervezet olyan nagyságrendet ér el, hogy működése 
szinte áttekinthetetlen, és ott, ahol az egység dinamikus változásaival 
szinte mindennap számolnunk kell.

Kész receptek nem lévén, mindennél fontosabb a szervezéssel fog-
lalkozó szakemberek tapasztalatcseréjének megszervezése, és egy 
olyan állandó szervezeti keret kialakítása, amely otthont nyújt az e 
kérdésekkel foglalkozóknak, ahol tanácsot adhatnak és kaphatnak. Ez 
a cél hozta létre a szervezők klubját, ahol a szakemberek találkoznak 
kollégáikkal, ahol lehetőség nyílik egy-egy téma alaposabb megvita-
tására, ahol ötleteket lehet szerezni, de sohasem kész megoldásokat.

Neves előadókat hívunk meg havonta egyszer sorra kerülő vitadél-
utánjainkra. Néhány kiváló szervezési szakfolyóirat is az érdeklődők 
rendelkezésére áll. Szeretnénk, ha jó kapcsolataink alakulnának ki a 
vállalatokkal, esetleg olyan mértekben is, hogy a helyszínen ismer-
kedhetnénk meg munkájukkal, szervezési tevékenységük jellegével 
és eredményeivel. Várunk minden érdeklődőt, akinek munkája, vagy 
szívügye a szervezés – fejeződik be az első titkár írása. A Szervezők 
Klubja a rendszerváltásig működött, első elnöke Ster Jenő volt.
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Előszó helyett

Az 1973-as beszámoló kapcsán szerzőjével, Szarvas Istvánnal, a Szer-
vezők Klubja akkori titkárával beszélgettem. – Milyen körülmények ha-
tására alakult meg a Szervezők Klubja? – teheti fel a szerkesztő az első 
kérdést.

SZ.I: 1971 decemberében az MSZMP Központi Bizottsága hozott 
határozatot az üzem- és munkaszervezés színvonalának emelésére, 
amely problémákat állapított meg a szervezés különböző területein.

– A Klubot kik irányították, hol jöttek össze, kik voltak az előadók és 
résztvevők?

SZ.I: A klub elnöksége a nagyvállalatoknál lévő különböző szer-
vezési tevékenységet végző igazgatókból, főosztályvezetőkből állt. 
Az összejövetelek helye szállodák éttermei voltak. Először 1973-ban 
egy Rákóczi úti szállodában, közel a Blaha Lujza térhez jöttünk ösz-
sze, utána hosszú ideig a Hungária Kávéházban, a mai Bosscolóban. A 
részvétel ingyenes volt, a jelenlévők egy kávét és egy üdítőt fogyaszt-
hattak a klub vendégeként. A klub a Szervezési Tudományos Társaság 
(SZVT) Szervezési szakosztályának munkabizottságaként működött. 
A résztvevők a szervezés különböző területén tevékenykedők közül 
kerültek ki. Nem szabad elfelejteni, hogy itt voltak a munkaszerve-
zéssel, ügyvitelszervezéssel, számítógéppel támogatott szervezéssel 
foglalkozók egyaránt.

– Harminc-negyven év távlatában milyen összejövetelekre emlékszel 
vissza?

SZ.I: Az első két évben 1973-ban és 1974-ben, mint a klub titkára 
én foglalkoztam az adminisztrációval, később 1976-tól elnökhelyet-
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tesként már más feladatom volt. A teljességigénye nélkül néhány elő-
adást, amit inkább vitaindítónak neveztünk, megkísérlek felsorolni. 
Dr. Ladó László egyetemi tanár: A szervezőképzésről, CC.s Parányi 
György, az MTA Ipargazdasági Kutató Intézet igazgatóhelyettese: Az 
angliai tanulmányúton szerzett tapasztalatokról, Dedinszky Henrik 
Munkaügyi minisztériumi munkatárs: Szervezési filmekről, Karászy 
György, az Ikarus vezérigazgató-helyettese: Az NSZK néhány nagy-
vállalatánál szerzett tapasztalatokról, Dr. Kádas Kálmán professzor: 
A gazdaság matematikai módszerek felhasználásának lehetőségeiről 
a problémáiról a szervezésben Dr. Trethon Ferenc pénzügyminisz-
ter-helyettes: A munka- és üzemszervezés eredményei és feladatai 
ahogyan én látom. Trethon később munkaügyi miniszter lett, majd 
az SZVT elnöke.

– Emlékszel esetleg a felmerült kérdésekre?
SZ.I: A teljesség igénye nélkül néhány eszembe jutott: Megfelelőek-e 

a szervezés alkalmazási módszerei? Hogyan érzékelhető a szervezés 
hatékonysága? Hogyan javítható a szervezés alkalmazási módszere? 
Hogyan érzékelhető a szervezés hatékonysága? Hogyan javítható a 
szervezés és a vállalati érdekeltség rendszere, kapcsolata? Hogyan kell 
előkészíteni egy konferenciát?

– Csináltatok tapasztalatcsere látogatásokat és ankétokat?
SZ.I: Igen, nagy élmény volt Horvát Edénél, a vörös bárónál tett 

tapasztalatcsere cserelátogatás. Abban az időben nem volt jellemző a 
rend a gyárakban. A nem fizikai dolgozó férfiak fehér ingben nyakken-
dőben voltak a hölgyek kosztümben. A gyárudvaron nem voltak csel-
lengő emberek a csarnokokban óriási tisztaság uralkodott… mindenki 
dolgozott! A másik, amit megemlítenék, egy nagy ankét. A Magyar 
Nemzeti Bank értékelése alapján hosszabb idő óta jó eredménnyel 
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dolgozó vállatok vezetői ismertették milyen súllyal szerepel a munka 
és üzemszervezés tevékenységükben. Az ankéton felszólaltak a Május 
1 Ruhagyár, a Ganz Villamossági Művek, a Szerszámgépipari Művek, 
a Villamosberendezések és Készülékek Gyára igazgatói.

– Hogyan kerültél 29 évesen a Szervezők Klubja titkári, majd három 
évvel később elnökhelyettesi pozíciójába?

SZ.I: Ebben az időszakban a Gránit Csiszolókorong Gyára önálló 
szervezési osztály vezetője voltam. Számítógéppel támogatott karban-
tartás szervezéséről a TMK-ban témakörben belföldön és külföldön is 
tartottam előadásokat. Több cikkem jelent meg különböző szakmai 
újságokban, ám ekkor még nem gondoltam, hogy egyszer én is újságíró 
leszek…

– Szerencsére időben váltottál, így sok-sok interjúdat olvashatjuk az 
elmúlt húsz év terméséből a további oldalakon!
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Zalán Barnabás vezérigazgató, Rába Rt.

Nem szabad megfeledkezni a talpon maradt nagyvállalatokról! – 
mondta Zalán Barnabás, a Rába Rt. vezérigazgatója, a MAGOSZ elnöke 
1997-ben. A Rába Rt. az ország egyik legsikeresebb gépipari vállalata. 
A húsz legnagyobb hazai cég közé tartozik, közel kilencezer ember 
munkaadója.

1997 első 9 hónapjában 26,2 milliárdos forgalom mellett 1,3 mil-
liárd forintos eredményt mutatott fel. A bevételek mintegy hetven 
százaléka exportból származik. Sikeres privatizációt hajtott végre. 
A hazai magánbefektetők számára felajánlott 665 ezer darabból álló 
részvénycsomagot lejegyezték. Az 1475 forintos áron kibocsátott rész-
vény 3000 forint felett forog a tőzsdén. – Vezérigazgató Úr! Önt a köz-
elmúltban választották meg a Magyar Gépgyártók Szövetsége (MAGOSZ) 
elnökévé. Mit tart legfontosabb feladatának? – kérdezte tőle Szarvas 
István.

ZB: Valóban a közelmúltban ért ez a megtiszteltetés. Úgy gondo-
lom, hogy a Rába Rt-nél végzett tevékenységemet ismerték el ezzel. 
Én a magyar gépgyártás érdekeit akarom képviselni a jövőben, és a 
hangsúly a magyaron van. Közel harmincéves tapasztalatom alapján 
bátran ki merem jelenteni, hogy a magyar gépgyártásban hatalmas 
szellemi potenciál van. Ezt értem a kereskedelmi kapcsolatrendsze-
rünkre és a fejlesztésre egyaránt.

– Hogyan értékeli a gépipar helyzetét az egész iparon belül?
ZB: A MAGOSZ-ban azt a célt tűztem ki magam elé, hogy a magyar 

gazdaság fejlődését messze meghaladó dinamikájú gépipar – amelynek 
eredményei olyan szépek, hogy szinte gyanúsak, az exportja 80%-kal 
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növekedett – érdekképviseletét magasabb szintre emeljük. Ezzel nem 
a korábbi vezetést akarom kritizálni, hisz’ annak én is tagja voltam. 
El kell fogadtatni azt a státust, amit a gépipar valóban képvisel. Sze-
retnénk ennek a dinamikusan növekvő ágazatnak még nagyobb elis-
merést szerezni. Szorosabb együttműködést kívánunk a kormányzati 
szervekkel. Szeretnék a szövetségi munkámmal a magyar gépgyártás 
versenyképességének hírvivője lenni. Pozitívumokról is tudok számot 
adni. Elértük, hogy az ipart érintő fontosabb döntéseknél kikérik a 
MAGOSZ véleményét. Egyes beszállítói célprogramokhoz segítséget 
adunk az IKIM részére. A honvédség beruházásainál megkérdezik vé-
leményünket, így például a légvédelem korszerűsítésénél.

– Azt szokták mondani, hogy az ipar, benne a gépipar növekedése a nagy 
multinacionális cégek érdeme. Mi a véleménye erről?

ZB: A gépipar növekedésében óriási szerepük van az itt megtelepe-
dett tőkeerős multinacionális cégeknek. Viszont nem szabad megfe-
ledkezni azokról a magyar gépipari nagyvállalatokról, amelyek talpon 
tudtak maradni, saját erőből korszerűsítették termékeiket, megőriz-
ték versenyképességüket és piacaikat. Ezeké az érdem, és azon fogok 
munkálkodni, hogy ezt a hihetetlenül komoly munkát mindenki el-
ismerje.

– Vezérigazgató Úr, egy személyes kérdés: van értelme a társadalmi 
munkának?

ZB: Igen, vannak olyan magasztos célok, amit csak társadalmi 
munkában célszerű végezni – olvashattuk a GÉPIPAR 1998. 1-2. szá-
mában.
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Dr. Horváth Rudolf vezérigazgató, Skála

Egy lépéssel nyugatabbra, Bécsbe készül a Sztráda-Skála. Nemrégiben 
hozták nyilvánosságra, hogy a Sztráda-Skála Rt. részvényeit hamaro-
san bevezetik a bécsi tőzsdén az egyéb kategóriában.

Horváth Rudolfot, a tatabányai cég vezérigazgatóját a döntés hátte-
réről, valamint a társaság vezetői és a kisrészvényesek közötti példaér-
tékű jó viszonyról beszélgettünk. – A Sztráda-Skála többségi tulajdonosa 
a Skála-Coop Rt., amelynek részvényei mostanában kicsit gyengébben sze-
repelnek a tőzsdén, mint az önök papírjai. Ez valószínűleg összefügg azzal 
a képpel, amely a befektetőkben kialakult a társaságukról. Ön miként látja 
ezt? – kérdezte Szarvas István 1991 közepén.

HR: Nem tudom megítélni, hogy hosszabb időszakban is igaz lesz-e: 
a mi részvényeinknek jobb az ára. Annak is nagyon örülök, hogy pa-
pírjaink manipulálhatatlanok. Félreértés ne essék, senkit nem akarok 
vádolni! Az viszont tény, hogy a Skála-Coopnak alapvető érdekellen-
téteket kellett megoldania, míg nálunk – bár természetesen voltak 
és vannak viták – ilyesmivel nem kellett számolni. Meggyőződésem 
ugyanakkor, hogy a Skála vissza tudja tornázni magát.

Ami saját házunk táját illeti: első félévi eredményeink nagyon 
szépek; ezeket rengeteg munkával sikerült elérnünk. Úgy gondolom, 
hogy a jövőre tervezett 20-25 százalékos osztalék kifizetése reális, s 
részvényeink árfolyama is emelkedni fog. Fejlesztési elképzeléseink 
is megvalósulóban vannak. Több világcég is jelentkezett, hogy terü-
leteket vásárolna tőlünk benzinkút és autómosó létesítéséhez. S nem 
utolsósorban az is hatni fog megítélésünkre, hogy Bécsben is szeret-
nénk bevezetni a papírjainkat.
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– Van-e már elképzelésük, milyen árfolyamon jelennek meg az osztrák 
piacon?

HR: Elképzelés van, de konkrétumról még korai beszélni. Annyit 
azonban elmondhatok: nem véletlen, hogy egy ismert osztrák pénz-
intézet vállal szerepet a bevezetésben. Ez a cég ugyanis úgy látja, je-
lentős tartalékok vannak a Sztrádában. Mivel a mostani és a tervezett 
bevezetési ár között számottevő különbség van, elképzelhető, hogy 
elkezdi felvásárolni részvényeinket.

– A június végi rendkívüli közgyűlésen merült fel, hogy a kisrészvénye-
seknek is legyen képviselőjük a Sztráda felügyelő bizottságában. Ennek 
elfogadása nem kötelező, de feltétlenül értékelendő lenne.

HR: Ha ez megtörténik, az mindenképpen több egyszerű gesztus-
nál. Nagy baj ugyanis, ha egy társaság vezetésének nincs módja – vagy 
nem képes – érzékelni a kisrészvényesek esetleg eltérő érdekeit. Én 
azon vagyok, hogy közös hajónkat egy irányba kormányozzam – ol-
vashattuk a Tőzsde Kurír 1991. július 11-i számában.
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Dr. Zsoldos Olga egyetemi adjunktus

Magyarországon portugálul tudni érdemes. A portugál nyelv szinte az 
ötödik „világnyelvként” tekinthető, közel kétszázmillió ember beszé-
li. A Trend Váltó 1993. január 29-i 1. (54.) számában Szarvas István 
a magyarországi oktatásáról kérdezte Dr. Zsoldos Olgát, a Budapesti 
Közgazdasági Egyetem adjunktusát.

A Portugál Köztársaság elnöke a portugál szakcsoportjának létre-
hozásában majd irányításában szerzett érdemeiért a Tengerész Henrik 
Érdemrend portugál állami kitüntetés parancsnoki fokozatával tün-
tette ki. – Mióta tanítanak portugált? Kik és miért választják ezt a nyelvet, 
milyen nyelvtudósi szintre jutnak el a hallgatók? – kérdeztük a portugál 
szakcsoport vezetőjét.

ZS.O: 1977-ben egyidejűleg két magyarországi felsőoktatási in-
tézményben: az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen kezdődött meg a portugál nyelv 
tanítása. A Budapesti Közgazdasági Egyetem portugál szakcsoportjá-
nak hallgatói a portugál nyelvvel első ízben általában (kevés kivételtől 
eltekintve, mint például a külszolgálatból visszatérő szülők gyerekei) 
az egyetemen kerülnek kapcsolatba.

Annak, hogy valamelyik portugál csoportba felvételt nyerjenek, 
egyetlen feltétele van: egy másik – spanyol, olasz, vagy német nyelv-
vizsgával is igazolt – legalább középfokú tudása. Tehát, ha éppen indul 
portugál csoport, bekerülni nem különösebben nehéz, de azután a 
követelmények igen szigorúak. Egyrészt, mert Magyarországon portu-
gálul „rosszul” tudni nem nagyon érdemes. Másrészt hallgatóink zöme 
főként a nemzetközi kapcsolatok vagy a külgazdaság iránt érdeklődik 
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(bár előfordul, hogy végül egészen másféle szakirányt választanak), e 
területeken pedig az idegen nyelvek magas szintű ismerete – bármi-
lyen nyelvről is van szó – elengedhetetlen.

Az oktatás négy szinten, A, B, C és D modulban folyik. Egy modul 
időtartam egy tanév, minden modult írásbeli és szóbeli vizsga zár, 
illetve a C és D modul szigorlat, az előbbi középfokú, az utóbbi felső-
fokú állami nyelvvizsgának felel meg. A hallgató nem köteles minden 
modult végigjárni, megfelelő tudás birtokában – az adott szintnek 
megfelelő vizsgát letéve – magasabb modulba sorolják (ennek a jobban 
elterjedt nyelvek esetében van jelentősége). Portugálból eddig csupán 
az fordult elő, hogy néhány hallgató a külföldön töltött évek után eleve 
a szak¬nyelvi képzésbe – C, vagy D modul – kapcsolódott be.

A modulok tartalma a következő: általános nyelvi (lexikai és gram-
matikai) ismeretek, ország ismeret (a portugál nyelvű országok föld-
rajza, történelme, társadalmi, gazdaság, kultúrája, hagyományai), tár-
sadalomtudományi (ezen belül diplomáciai) és gazdasági szaknyelv. 
Elsősorban az európai portugál nyelv minél alaposabb elsajátítására 
törekszünk, amit csak az utolsó két oktatási szakaszban egészítünk 
ki a a brazíliai nyelvi sajátosságokra vonatkozó ismeretekkel.

Mielőtt elhangzana a vád, hogy a területét, lakosainak számát, a 
világgazdaságban betöltött szerepet tekintve sokkal jelentősebb Bra-
zília nem kap kellő teret oktatásunkban, álljon itt némi magyarázat: 
Ami a nyelvet illeti: köztudomású, hogy az akkor még egyetlen európai 
változatból a felfedezéseket követően fejlődött ki a brazíliai portugál, 
ahogy a kasztíliai spanyolból a latin-amerikai spanyol(ok) – bár a por-
tugáléhoz viszonyítva kisebb eltérésekkel –, tehát tisztán tudományos 
megközelítésből is mindenképpen indokolt ez a sorrend. Európai por-
tugálul tudva sokkal könnyebb a brazíliai portugált megérteni, mint 
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megfordítva. Az afrikai volt portugál gyarmatokon az európai portu-
gált beszélik, és ez Portugálián kívül öt független államot jelent.

Igen örvendetes, hogy másfél évtizede Magyar–Portugál Kulturális 
Együttműködési Munkaterv van érvényben, továbbá hogy portugál 
intézmények, mindenekelőtt a Camões Intézet (korábbi és ismertebb 
nevén: a Portugál Nyelv és Kultúra Intézete) folyamatosan jelentős 
segítséget nyújtott, amíg brazíliai kapcsolataink csak a legutóbbi idők-
ben kezdtek kialakulni.

– Körülbelül hányan tanultak eddig portugálul a BKE-n, mekkora a jelen-
legi hallgatói létszám, és milyenek a hallgatók elhelyezkedési lehetőségei?

ZS.O: A szakcsoport megalakulása óta eltelt tizenöt év alatt ti-
zennégy csoportban összesen több mint 120 beiratkozott hallgatónk 
volt. Ebben a tanévben, négy csoportban mintegy negyvenen tanulnak 
a BKE-n portugálul. Végzett hallgatóink a legkülönbözőbb munka-
területeken helyezkedtek el: a külügyi szolgálattól kezdve (például 
a Magyar Köztársaság brazíliai és maputói nagykövetségének, São 
Pauló-i főkonzulátusának egy-egy diplomatája volt tanítványunk), a 
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, nemzetközi 
szervezeteknél, külkereskedelmi cégeknél, külföldi érdekeltségű és 
vegyesvállalatoknál, bankoknál, biztosítótársaságoknál, kutatóin-
tézetekben, könyvkiadóknál, szerkesztőségekben tevékenykednek, 
de van közöttük portugál fordító és tolmács, sőt jelenlegi egyetemi 
kolléga is.

– A BKE portugál szakcsoportjának milyen portugáliai kapcsolatai van-
nak?

ZS.O: Válasszuk ketté a kérdést a szakcsoport közvetlen és az Egye-
tem egyetemközi kapcsolataira: Az elsősorban a nyelvi és kulturális 
ismeretek bővítését elősegítő kapcsolatokat a szakcsoport közvetle-
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nül tartja a portugál intézményekkel. Legfontosabb közülük a már 
említett Camões Intézet, amely – a kulturális munkaterven kívül – 
oktatóinknak kutatói, hallgatóinknak tanulmányi ösztöndíjakat ado-
mányozott, anyanyelvi lektort küldött az évek folyamán több mint 
ezer kötetes könyvtárat, irodalmi és zenei hanglemezeket, hang- és 
videokazettákat ajándékozott, újságot, folyóiratot fizet elő, részt vesz 
a szakcsoport technikai felszereltségének javításában. Mindezen kívül 
anyagi támogatást nyújt a Készülünk a nyelvvizsgára című számos 
nyelven már forgalomban lévő magyar video-sorozat portugál utó-
szinkronjának előkészítéséhez.

A Calouste Gulbenkian Alapítványtól, a Portugál Rádiótól, a Por-
tugál Felfedezések Nemzeti Emlékbizottságától is kapunk különféle 
anyagokat és több portugáliai egyetemmel folytatunk kiadványcserét. 
Az Egyetemek portugáliai intézményekkel több, a szakmai ismeretek 
fejlesztését célzó kapcsolata van. Már csak az aláírás hiányzik a Lisz-
szaboni Műszaki Egyetemmel kötendő egyetemközi együttműködési 
megállapodásról. Közös TEMPUS-programjaink vannak a Lisszaboni 
Műszaki Egyetemmel és a Coimbrai Egyetemmel. Az AIESEC (Köz-
gazdászhallgatók Nemzetközi Szövetsége) szervezésében hallgató-
ink szakmai gyakorlaton vehetnek részt mind Portugáliában, mind 
Brazíliában.

A portugál szakcsoport szervezésében vagy részvételével – hazai 
és külföldi partnerekkel – több kiállítás, évfordulós megemlékezés, 
kulturális műsor, tudományos ülésszak jött létre az évek során. Kö-
zük csak a legutóbbinak, az Amerika felfedezésének 500. évfordulója 
tiszteletére rendezett megemlékezésnek két eseményét emelem ki. 
A szakcsoport A felfedezések és következményei címmel pályázatot 
hirdetett a hallgatók számára.
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Tizenegyen nyújtották be – portugálul – e tágan megjelölt téma-
körön belül gazdasági, történelmi, kulturális területen végzett kuta-
tásaik eredményét. A győzteseknek a Camoes Intézet könyvajándé-
kát António Baptista Martins, Portugália budapesti nagykövete adta 
át. A Kultúrák találkozása (Portugália és a felfedezett világ) című 
portugál nyelvű előadás-sorozaton a szakcsoport oktatóin kívül Dr. 
Árgyelán Sándor nyugalmazott nagykövet és Silvia Sugaware, a Sao 
Pauló-i Egyetem fiatal közgazdász munkatársnője is tartott két-két 
előadást.

Mindez együttvéve hűen tükrözi a BKE-n folyó portugáloktatás 
sokoldalú és elmélyült voltát. Az Egyetem már most is megfelelően 
felkészült arra, hogy a kor követelményei szerint egyre inkább előtér-
be kerülő nemzetközi gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi kapcsolatok 
fejlesztéséhez, a vegyes-vállalkozásokhoz nyelvileg is magas színvo-
nalon biztosítsa a képzett szakembergárdát.
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Dr. António Baptista Martins 
portugál nagykövet

Növekvő igény, hogy jobban megismerhessük országainkat. – Hogyan 
értékeli Ön Magyarország közeledésének realitását az Európai Közösség-
hez? – kérdezte Szarvas István Dr. António Baptista Martinst, Portu-
gália rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét a Trend Váltó 1993. 
január 29-i számában.

A.B.M: Meggyőződésem, hogy ennek megvan a realitása. Magyar-
ország csatlakozása az Európai Közösséghez egy olyan dinamikus fo-
lyamat, amelynek végcélja a teljes jogú tagság, amint ezt a Társulási 
Szerződés bevezetője (preambulum) tartalmazza. Elismeréssel kell 
szólnom a politikai társadalmi és gazdasági sikerekről, amelyeket a 
demokratikus intézményrendszer megszilárdítása és a piacgazdaság 
kialakítása irányába tett Magyarország. A jogi, politikai és gazdasági 
rendszerek átdolgozása a közösségi normákhoz, a gazdaság erőfeszí-
tései nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország elérje végső 
célját, a teljes jogú tagságot.

– Köztudott, hogy Portugália és Magyarország kapcsolata az utóbbi 
időben minden területen gyümölcsöző fejlődésnek indult. Ön miben látja 
ennek okát?

A.B.M: A magyar-portugál kapcsolatok jelentős fejlődésének oka 
az 1989. végén bekövetkezett nagy politikai, társadalmi és gazdasági 
változások. A demokratikus rendszer létrejötte, az ebből következő 
nyugat felé való közeledés, azé a nyugati világ felé, amellyel Magyar-
ország osztozik a civilizáció értékeiben. Továbbá a párbeszéd és a nyu-
gati intézményekkel való együttműködés gyors fejlődése jótékonyan 
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és dinamikusan hatott országaink kapcsolatára. Erre bizonyíték az a 
számos hivatalos látogatás, amelyet mind a portugál kormány tagjai, 
mind a vállalkozói szféra képviselői tettek Magyarországon az elmúlt 
két esztendő során.

Csak hogy néhányat említsek a teljesség igénye nélkül: 1989. szep-
temberében a Portugál Köztársaság elnöke, Dr. Mário Soares úr, 1992. 
februárjában a portugál miniszterelnök, Cavaso Silva professzor úr, az 
Alkotmánybíróság elnöke, a tervezési, ipari és védelmi miniszterek, a 
volt külügyi államtitkár-helyettes, és éppen ma érkezik az igazságügyi 
miniszter Budapestre. A látogatások sorában Göncz Árpád köztársa-
sági elnök úr portugáliai látogatása a magyar-portugál kapcsolatok 
legjelentősebb eseménye lesz.

– Melyek azok a területek, ahol a két ország még tovább bővíthetné az 
együttműködést?

A.B.M: Elsősorban a gazdasági, kereskedelmi és vállalkozói kap-
csolatokat említeném. Ami a kultúrát illeti, örömmel és elismeréssel 
beszélek az ELTE és a Közgazdaságtudományi Egyetem portugál tan-
székeinek figyelemreméltó működéséről. Az előbbi a közelmúltban 
ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. Ez időszak alatt számos 
portugál szerzőt fordítottak magyar nyelvre, közöttük Fernao Mendes 
Pinto, Fernando Pessoa, Jósé Saramago műveit. Mindez jól mutatja, 
a portugál nyelv és kultúra iránti magyar érdeklődést. A gazdasági, 
kereskedelmi és vállalkozói kapcsolatokat illetően komoly erőfeszíté-
seket kellene tenni, hogy azok az országaink között fennálló kitűnő 
politikai kapcsolatok szintjére emelkedjenek.

– Januárban Göncz Árpád köztársasági elnök úr Portugáliába utazik. 
Mit vár ettől a látogatástól?
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A.B.M: A Magyar Köztársaság elnökének közelgő portugáliai lá-
togatása az országaink közötti kitűnő kapcsolatokat tükrözi. Kifejezi 
azt a kölcsönös politikai törekvést, hogy a történelmileg létező baráti 
kapcsolatainkat elmélyítsük és megszilárdítsuk. Azt várom a látoga-
tástól, hogy együttműködésünket minden területen a leghatékonyabb 
formában fejlesszük. Portugália számára őszinte megtiszteltetés lesz, 
hogy Göncz Árpád úr személyében egy olyan ember fogadhat, aki az 
új magyar demokrácia hajlíthatatlan védelmezője.

– A közelmúltban alakult meg a Magyar–Portugál Baráti Társaság, 
amelynek alakuló ülésén Ön is részt vett. Hogyan értékeli létrejöttét?

A.B.M: Ez egy rendkívül pozitív és időszerű kezdeményezés, amely 
arra a növekvő igényre válaszol, hogy jobban megismerhessük orszá-
gainkat. A Magyar–Portugál Baráti Társaság szándéka kifejeződik 
egyrészt a szociális, kulturális, és tudományos kapcsolatok, másrészt 
a kétoldalú gazdasági, kereskedelmi és vállalkozói kapcsolatok elő-
mozdításában, fejlesztésében.

A Baráti Társaság létrehozása az alapítók azon dicséretes szándékát 
fejezik ki, hogy létrehozzák a párbeszéd, az együttműködés és szö-
vetség előterét. Ez a társaság rendkívül gyümölcsöző lehet mindazok 
számára, akiknek igazán fontos a magyar-portugál kapcsolatok fel-
lendítése, kínálkozó lehetőségek és távlatok kiaknázása úgy a kultúra, 
mint a gazdaság, kereskedelem és a vállalkozások terén.
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Dr. Geleji Frigyes elnökhelyettes, OMFB

Dr. Geleji Frigyes, a kémiai tudományok doktora, a műanyag szerel-
mese, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnök-helyettese a 
műszaki tudományok és műszaki fejlesztés terén végzett több évti-
zedes, kimagaslóan eredményes munkássága elismeréseként ’94-ben 
a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje-kitüntetésben ré-
szesült.

Az elnökhelyettes Belgrádban született. 1950-ben szerezte meg a 
szerves kémiai technológiai szakon a vegyészmérnöki oklevelet. 1950-
től 1967-ig Műanyagipari Kutató Intézetben dolgozott különböző be-
osztásokban. 196l-ben igazgatóhelyettes, de egyben a szintetikus szál 
osztályt is vezeti. Erről az időszakról így vall: – Az egyetem elvégzése 
óta műszaki fejlesztéssel foglalkoztam. Abban a szerencsés helyzetbe vol-
tam, hogy akkori szerelmemnek, a műanyagiparnak a kutatásaival foglal-
kozhattam a Műanyagipari Kutató Intézetben. Ott különböző műanyagok 
fejlesztésével, előállítási technológiáinak kidolgozásával foglalkoztam és 
ezek közül számosat meg is valósítottam, és még ma is alkalmazzuk azokat 
az eljárásokat.

A kaprolaktám foszforsav polimerizációjának mechanizmusa cím-
mel 1962-ben megvédi kandidátusi disszertációját. 1967-ben helyez-
ték a Magyar Viscosa Gyárba műszaki fejlesztési igazgatóhelyettesnek. 
Poliamid és polipropilén szálak tulajdonságainak módosítási lehető-
ségei címmel 1979-ben védi meg akadémiai doktori disszertációját. 
A kitüntetettel az OMFB múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélget-
tünk. – Elnök-helyettes Úr! Mikor került Ön az OMFB-hez? – kérdezte 
tőle 1994-ben Szarvas István.
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GF: Tizenöt évvel ezelőtt, 1979 januárjában, először az OMFB köny-
nyűipari és szolgáltatástechnikai szaktitkárságának voltam a vezető-
je. Itt elsősorban a textilipari nyersanyagstruktúra vizsgálatában, és 
az új száltípusok alkalmazásában volt módom tudományos munkát 
végezni. Az OMFB elnökhelyettesévé 1986 májusában neveztek ki. 
Felelősségem a vegyipar, a könnyűipar és az élelmiszer-gazdaság, a 
biotechnológia, az anyagmozgatás és csomagolás, a korrózióvédelem 
műszaki fejlesztésével kapcsolatos területekre terjedt ki. 1989-ben 
majdnem egy évig megbízást kaptam az OMFB vezetésére.

– Mivel foglalkozott abban az időszakban az OMFB?
GF: Ebben az időszakban az OMFB a népgazdasági jelentőségű mű-

szaki fejlesztési kérdésekben a Miniszter-tanács tanácsadó szerve volt 
Alapvető feladata volt, hogy tudományosan megalapozott, a legkorsze-
rűbb technika és gazdaságosság körülményeit kielégítő elképzeléseket 
javasolnom a fejlesztési feladatok megoldására az ipar, az építőipar, a 
közlekedés és a mezőgazdaság ipari vonatkozású területein. Erre az 
időszakra esik az egész magyar műszaki fejlesztés infrastruktúrájának 
kialakítása, a működtetés megfelelő beindítása. A pályázati rendszer 
alapjainak kidolgozása.

– Jól tudom, hogy 1990-ben megkérdőjeleződött az OMFB léte?
GF: Valóban így volt. A műszaki fejlesztés a világon mindenütt je-

lentős állami támogatással, hozzájárulással történik. Hazánkban a po-
litikai és gazdasági változások kapcsán 1990-ben megkérdőjeleződött, 
hogy a műszaki fejlesztés támogatásában van-e az államnak szerepe. 
Szerencsére a kormány felismerte ennek a dolognak a fontosságát, és 
Dr. Pungor Ernő akadémikust, egyetemi tanárt először 1990 nyarán 
az OMFB elnökévé nevezte ki a miniszterelnök, majd ugyan ennek az 



38

évnek a végén tárca nélküli miniszteri ranggal becsülte meg. Ezáltal 
elismerve az egész terület fontos szerepét.

– Elnök-helyettes Úr! Hogyan látja az OMFB a műszaki fejlesztés helyét 
és jövőjét?

GF: Úgy gondolom, hogy ebben az átalakulásban a most leköszönő 
kormány is felismerte ennek a dolognak a jelentőségét Tárca nélküli 
miniszter a felelős ezért a funkcióért. Az elmúlt négy év tapasztalatai 
alapján azt gondolom, hogy még ennél is tovább kellene lépni, ha mód 
van rá. Tudom, az államigazgatási költségeket csökkenteni szándékoz-
nak, mégis azt hiszem, ez olyan fontos, az egész gazdaságot átszövő 
problémakör, a Kormányban a továbbiakban is miniszteri jelenlétének 
kell lennie. A parlamentben a természettudomány és a technológia 
fejlesztése nem kapott igazi képviseletet, például nem volt ilyennel 
foglalkozó parlamenti bizottság.

Véleményem szerint ilyet is létre kell hozni a következő parla-
mentben. A technológiák azon kívül, hogy egy gazdaság fejlettségét 
és továbbfejlődési lehetőségét meghatározzák, nagy hatással vannak 
az egész gazdaságra, a jólétre, és ezen keresztül az egész társadalom 
minőségi életformájára. Ennek tehát valahol a politika középpontjá-
ban kell lenni. Nem elegendő a gazdasági szabályozókban és a pénz 
elosztásának célszerű normáival foglalkozni, mert az nagyon fontos 
és nélkülözhetetlen ugyan a technológia fejlesztéséhez, de nem elég. 
Kihat az iparra, a mezőgazdaságra és a szolgáltatásokra. Ezekkel szak-
szerűen kell foglalkozni, és ott kell lenni, amikor a pénzeket elosztják 
különböző célokra, ehhez pedig miniszterre van szükség.

– Elnök-helyettes Úr! A GTE teljes tagsága nevében, sikerekben gazdag, 
hosszú életet kívánva gratulálunk a kitüntetéséhez és kérjük, hogy mint ed-
dig, segítse munkánkat – jelent meg a Gépipar 1994. 5-6. számában.
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Rubicsek Sándor elnök, KEHI

Hiányzik az ellenőrzési törvény – mondta Rubicsek Sándor, a Kor-
mányzati Ellenőrzési Iroda (KEI) elnöke 1994-ben Szarvas Istvánnak. 
Az 1992-es államháztartási törvény kötelezte a kormányt, hogy hoz-
zon létre egy ellenőrző szervezetet. Ez a szervezet 1993. januárban 
alakult Központi Számvevőségi Hivatal néven. Ennek két feladata volt: 
egyfelől a kormányzathoz, illetve a kormány kompetenciájába tartozó 
szervezetek pénzügyi, gazdasági ellenőrzése, másfelől a számvevőségi 
rendszer kialakítása. – Elnök Úr! Mit jelent a napokban bekövetkezett 
névváltozás, és az, hogy Ön átkerült a pénzügyminiszter hatásköréből a 
miniszterelnökhöz? – kérdezte Szarvas István a Gépipar 1994. 11-12. 
számában az 1994-ben bekövetkezett változás alkalmából.

RS: Tulajdonképpen már a hivatal sem igazán a pénzügyminiszter 
hatáskörében volt, de a felügyelete alatt működött. De ez a változás 
nem pusztán csak névváltozás, ami 1994. október 31-től bekövetke-
zett, és nem csak felügyeletváltozást jelent, hanem bizonyos feladat-
növekedést is. A Kormányzati Ellenőrzési Iroda most közvetlenül a 
miniszterelnökhöz tartozik. Ennek kapcsán feladatul kaptuk – és ez 
nálunk új, de a nyugati országokban folynak ilyen jellegű vizsgálatok 
– a kormány döntései hatályosulásának, hatékonyságának a vizsgála-
tait. Ez nagyon érdekes feladat, és mindenképpen döntést segítő infor-
mációkat fog nyújtani a kormány, illetve miniszterelnök úr részére.

A másik ilyen jellegű feladatunk az adójogszabályok alapján az 
APEH adótámogatási ügyeinek a vizsgálata. Ez sem volt eddig, sőt, 
kimondottan nem tartozott hatáskörünkbe. De a most kapott fel-
hatalmazás alapján az APEH, a Vám- és az Illetékhivatalnál az ilyen 
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jellegű engedményes ügyeket is felülvizsgálhatjuk az elkövetkező idő-
szakban. Lényeges még ennél a kérdésnél megjegyezni, hogy a szám-
vevőségi rendszer kialakítása, ami eddig feladata volt a hivatalnak, 
közvetlenül ugyan már nem jelenik meg, de az államháztartási reform 
kapcsán a kincstár ellenőrzési rendje, amin több mint egy évig dol-
goztunk, be fog épülni az ellenőrzési rendszerbe.

– Hadd tegyek egy kiegészítő kérdést! Nagyon lényeges kérdés, hogy a 
belső ellenőr hova tartozzon. A tőkésvállalatoknál nem feltétlenül az első 
számú vezetőhöz tartoznak a belső ellenőrök. A régi ellenőrzési törvényünk 
pedig szigorúan előírta az első számú vezetőhöz tartozásukat. Most Önnél 
teljesen megváltozott a rendszer, a miniszterelnök úr mennyire szakember 
az ellenőrzés terén?

RS: Vagyis hogy a miniszterelnök úr szakmailag érte-e hozzá?
– Úgy értem, hogy a belső ellenőröknek mindig az volt a gondjuk, hogy a 

gazdasági igazgatójuk általában többet értett az ellenőrzési feladatokhoz, 
mint az első számú vezető. Hasonló helyzet lehet Önöknél is.

RS: Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a mi ellenőrzésünk, illetve 
a miniszterelnök úrhoz való kapcsolatunk lényege az, hogy a minisz-
terelnök úr közvetlenül lássa azt, hogy az ellenőrzött területek rend-
ben vannak-e, vagy sem. Az, hogy szakmailag valamit nem jó rovatra 
könyveltek, vagy ne adj’ Isten, a mérlegből egy tétéi valamilyen tévedés 
folytán kimaradt, vagy egy kötelezettségvállalás nem volt megfelelően 
nyilvántartva, ez nem igazán érdekli a miniszterelnök urat. De azt 
gondolom, hogy feltétlenül érdekli, hogy a hozzá tartozó területen 
– és elég nagy terület azért, ami a kormányhoz tartozik – rendben 
menjenek a dolgok, és az én jelentésemből alapvetően az kiderül, hogy 
van-e probléma, vagy sem. Illetve, ha van probléma, akkor arra milyen 
lépések történtek, hogy azok megoldódjanak. Én azt hiszem, inkább 
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ez a mi kapcsolatunknak a lényege. Arról nem is beszélve, hogy amint 
azt a rólunk szóló rendelet is tartalmazza, hogy – bár közvetlenül a 
miniszterelnök úrhoz tartozunk – az ügymenetben a közigazgatási 
államtitkár közreműködik, aki egyéb ilyen szakmai ügyekben is vi-
tapartner tud lenni.

– Köszönöm, váltsunk témát! Milyen a kapcsolatuk a Számvevőszék-
kel?

RS: Nagyon jó kapcsolatban vagyunk. A Számvevőszék elnöke, lehe-
tőségeihez mérten, messzemenően támogatja a hivatal munkáját. Mi 
elismerjük, elfogadjuk természetesen, hogy a parlamenthez tartozó 
Állami Számvevőszék az ellenőrzés csúcsa, és mindig igyekszünk úgy 
dolgozni, hogy a munkánk ne ütközzön össze. Ne legyenek olyan pon-
tok, ami vitára adhatna lehetőséget. A munkaterveinket egyeztetjük, 
megnézzük az ÁSZ munkatervét, és mi azokat a területeket, amiket 
az ÁSZ ellenőriz, ugyanabban az időszakban természetesen semmi-
képpen nem ellenőrizzük. Ugyanakkor az ÁSZ is figyelembe veszi a mi 
munkaterveinket, és amennyiben elkerülhető, akkor természetesen 
el is fogadja azt, hogy mondjuk, az adott témát mi ellenőrizzük.

Ettől függetlenül, mivel azért ezek. az ügyek, úgy tűnik, hogy alap-
vetően személyi kapcsolatokra épülnek, ezért ebből a szempontból 
nagy előny számunkra, hogy az ÁSZ megalakulását követően több 
mint fél évet a Számvevőszéknél dolgoztam, tehát ismerem a kollé-
gákat, illetve Hagelmayer urat is. Ezen túlmenően azért valamilyen 
módon az elkövetkezendő időszakban jó lenne ezt normatív úton több 
szempontból is rendezni, mert a személyek változhatnak, ne adj’ Isten, 
mi is összeveszhetünk, és mondjuk az nem igazán jó, hogyha a kor-
mányzati ellenőrző szervezet, illetve a parlamenti ellenőrző szervezet 
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között konfliktus van. Én erre nagyon jó megoldásnak tartanám az 
ellenőrzési törvényt, amely ezt a kapcsolatrendszert szabályozná.

– A következő kérdésem: Önök oroszlánrészt vállaltak a napokban meg-
alakuló Ellenőrzési Egyesület létrehozásában. Miért tették ezt?

RS: Tulajdonképpen fokoznám is, mert az ötlet is tőlünk indult ki 
az egyesület létrehozására. Ennek több oka is volt, elsősorban nem 
igazán éreznek kellő megbecsülést az ellenőrök a magyar hazában. 
Az egész ellenőrzési tevékenység jelentősége sincs kellően kihang-
súlyozva. Tehát ezzel az egyesülettel mindenképpen azt szeretnénk 
elérni, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon az ellenőrzés, és mind a veze-
tés részeként, mind pedig a gazdálkodási, működési tevékenységben 
ténylegesen megkapja a kiérdemelt helyét.

A másik ok, amit azt hiszem feltétlenül meg kell említeni, hogy tu-
lajdonképpen ellenőrképzés nincs Magyarországon. Ellenőrzést végül 
is tanítanak a pénzügyi, gazdasági felsőoktatásban, sőt tulajdonkép-
pen a középfokú oktatásban is. De valamilyen módon egy kiegészítő 
tárgyként fut, és már az oktatásnál sem kapja meg a megillető szere-
pét. Egyszerűen nincs megfelelő képzés még arra sem, hogy kell meg-
írni egy ellenőrzési jegyzőkönyvet, nemhogy milyen módszerekkel 
lehet ellenőrizni az egyes ágazatokat.

Ezért van az, ami nekünk még új, hogy felveszünk valakit ellenőr-
nek, kiképezzük, megtanul ellenőrizni, és abban a pillanatban lecsap 
rá a piac, elviszik. Büszkék is vagyunk arra, hogy aki a Központi Kor-
mányzati Ellenőrzési Iroda ellenőre, annak keletje van a piacon. Azért 
aki megtanult végül is ellenőrizni, és tudjuk a munkáját érdemben 
hasznosítani, jobban örülünk, ha nálunk marad. Ezért szeretnénk 
azt, hogy az ellenőrzés szakmává váljon, az ellenőrzést lehessen ok-
tatni, az ellenőrzésnek megfelelő utóképzése legyen, és erre azt hi-
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szem, hogy az egyik legalkalmasabb az egyesület lehet, ahol minden 
pénzügyi, gazdasági területet érintő ellenőr remélhetőleg jelen lesz. 
Tudjuk egyeztetni a problémáinkat, az elképzeléseinket, az oktatással 
kapcsolatos dolgainkat.

Tehát tényleg számítunk arra, hogy a pénzügyi, gazdasági terü-
letről az összes érintett munkatárs be fog lépni az egyesületbe. Tehát 
elég tág körnek kívánnánk ezt az egyesületet létrehozni. Ugyanak-
kor vannak olyan szervezetek, amelyek már elkezdték az ilyen jellegű 
munkát, és ezekre feltétlenül számítanánk. Ilyen például a Számí-
tógépes Ellenőrök Egyesülete, akiket felkerestünk, meg is hívtunk 
az előkészítő munkába, illetve szeretnénk, hogyha részt vennének 
egyesületünk elnökségében is. De ugyanígy volt a MTESZ-en belül 
például a Gépipari Tudományos Egyesülettel, amelyiken belül egy el-
lenőrzési és kontroll szakbizottság működik, éppen az Ön vezetésével, 
Szarvas Úr. Meg is kértük, hogy ha ideje engedi, akkor vegyen részt 
elnökségünk munkájában is.

Az összegyűlt tapasztalatokat csak ily módon tudjuk hasznosítani 
az új egyesületben. Remélhetőleg az új egyesület alakuló közgyűlése 
majd elfogadja jelöltjeinket, és akkor Hagelmayer István lesz az elnö-
ke, aki azt hiszem nem kell bemutatni, a Számvevőszék elnöke. Alel-
nöknek Sütő Dezsőt az APEH nyugdíjas elnökét kértük fel, azt hiszem 
az ő neve sem idegen. Tehát megkíséreljük olyan ismert személyekkel 
indítani az egyesületet, akiknek a neve is már vonzza a tagságot.

– Elnök Úr, köszönöm megtisztelő felkérését, de térjünk vissza hivatali 
munkájához egy kérdés erejéig! Bár, mivel előzőleg nem egyeztettünk, már 
egy kicsit válaszolt is erre a kérdésemre: hogyan értékeli az állami ellenőrzés 
jelenlegi helyzetét, rendszerét?
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RS: Maga az ellenőrzés szervezete, rendszere, azt hiszem – bizo-
nyos nemzetközi tapasztalatok alapján is mondhatom – semmiféle 
szégyellnivalót nem hagy nemzetközi viszonylatban sem. Magyaror-
szág nagyon figyelt mindig arra, hogy államigazgatásában, közigazga-
tásában megfeleljen egy európai nívónak. Ugyanakkor az ellenőrzés 
munkájának eredményessége, hatékonysága, de főleg az ellenőrzött-
nél való hasznosítása terén van mit előrelépnünk, mert nem igazán 
érzem azt, hogy az ellenőrzés általános javaslatai – természetesen, ha 
valamilyen kirívó eset van, akkor azonnal lépnek a megfelelő vezetők 
– de általános javaslatait, alapvetően preventív javaslatait megfelelően 
figyelembe vennék; és ezt az egész vertikumra bátran mondhatom az 
Állami Számvevőszéktől a belső ellenőrzésig. Ha az ellenőrzés eredmé-
nyeit az egyes döntéseknél jobban figyelembe vennék, mindenképpen 
hatékonyabbá tudna válni az ellenőrzés. Azt hiszem, hogy azzal, hogy 
a Kormányzati Ellenőrzési Iroda a miniszterelnök úrhoz került, ilyen 
irányú elmozdulást lehet majd tapasztalni.

– Végső soron akkor szükség lenne az állami ellenőrzés törvényben való 
újragondolására.

RS: Én mindenképpen amellett lennék, hogy egy ellenőrzési tör-
vény szülessen, amelyben tételesen, részletesen le van írva, hogy mik 
az ellenőrző szervezet jogosítványai, mik a kötelezettségei, illetve ne 
adj’ Isten, és lehet, hogy ez már egy túlzott vágy, hogy bizonyos dön-
téseknél az ellenőrzés eredményeit mennyire kell figyelembe vermi. 
Mint említettem, jó lenne, ha a törvény az ellenőrzési szervek kapcso-
latrendszerét tisztázná, és jó néhány dolgot lehetne még elmondani. 
Valami ilyesmit gondolnék én az ellenőrzési törvénybe, de hát tudom, 
hogy a parlament leterhelt, tudom, hogy nagyon sok olyan gazdasági 
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és egyéb törvény áll még ezelőtt, amit még el kell, hogy döntsenek, de 
nagyon jó lenne, ha ezt is bevennék a sorba.

– Még lenne egy pót-kérdésem. A Számvevőszék többször beszámolt a 
Számvevőszéki Bizottságnak, amelynek Nagy Sándor az elnöke. Van-e va-
lamilyen kapcsolata az irodájának ezzel a Számvevőszéki Bizottsággal?

RS: Az előző Parlamentben Gál Gyula volt a Számvevőszéki Bi-
zottság elnöke, vele rögtön a megalakulást követően felvettem a kap-
csolatot, mert mindenképpen úgy éreztem, hogy bár ez a kormány 
ellenőrző szervezete, de mégiscsak olyan feladatunk van, ami bizo-
nyos értelemben összekapcsol minket a Számvevőszéki Bizottsággal. 
Azt hiszem, hogy az ügynek megfelelő munkakapcsolat létre is jött 
a Számvevőszéki Bizottság, illetve a Központi Számvevőségi Hivatal 
között. Most az új Parlamentnél, mint említette, Nagy Sándor a bizott-
ság elnöke, már beszéltünk, egyeztetjük dolgainkat, és megpróbáljuk 
folytonossá tenni ezt a kapcsolatot.
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Dr. Kovács Magda elnök, 
Gábor Dénes Főiskola

Miért kezdett el a számítógépekkel foglalkozni? – kérdezte Dr. Kovács 
Magdát, a Gábor Dénes Informatikai Főiskola főigazgatónőjét Szarvas 
István a ’90-es évek végén.

KM: Már azelőtt érdekelt a technika, mielőtt a számítógép is kez-
dett olyan stádiumba kerülni, amivel Magyarország tulajdonképpen 
nem versenyezhet. Két nagy brontoszaurusz versenyezik ezen a terü-
leten, az IBM és az Apple, illetve a Motorolla és a Wintel azok, akik az 
áramköröket gyártják hozzá. Na, most ennek kapcsán rájöttem, hogy 
milyen lépéseket lehet Magyarországon tenni, ahhoz, hogy sikereket 
érjünk el, hogy olyan területen dolgozzunk, ahol van gazdasági sikerre 
is reményünk. Ez pedig lehet az informatika is, csak azon belül nagyon 
meg kell hallgatni, melyek azok a területek.

Amit én találtam a számításaim nyomán, ennek a területe az al-
kalmazás lehet, tehát a mikro-áramkörök alkalmazását azt elvégzik 
a nagy gyárak, az IBM és a Motorolla, de a számítógépeket magukat, 
azokat nekünk kell megtanítani programokra. A programokra való 
megtanítás lehetősége végtelen. Ennek kapcsán az az ötletem támadt, 
és nem is csak az én ötletem, hanem kint jártam Nyugaton ösztön-
díjjal, hogy Magyarországon is tanítani kell, nagyon nagy energiával, 
nagy mélységben és lehető legszélesebb körben az informatikát, és 
ahol azt használjuk, amire Magyarországnak is gazdasági esélye van. 
Tehát alkalmazni a megfelelő készülékeket a gyakorlatban. Ezt csinál-
ja egyébként minden olyan ország, amelyik kicsi ország és itt, ebben 
a versenybe nem tud bekapcsolódni.
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Utána következett az az elképzelés, hogy oktatni kell, mégpedig 
széles körben. Ez egy életcél megvalósulását jelentette számomra, 
és azért értékelem most nagyra a kitüntetést – hogy visszatérjek a 
kérdésére –, mert azt sikerült megvalósítanom, hogy életcél, hogy 
lehetőleg nemcsak Magyarországon, hanem minden magyarlakta te-
rületen és minden olyan embernek, aki magyarul tud, tudjam oktatni 
az informatikát és a legújabb csúcstechnológiai eszközöket, és ennek 
nyomán megadjam azt az esélyt arra az embereknek, hogy felkészül-
jenek. Nemcsak érettségizett fiatalokat fogad be az iskola – érettségi 
feltétlenül szükséges az iskolához –, hanem bármilyen korosztályt is. 
Például az angol Open University a legbüszkébb a 1994-es végzősök-
re. Mindenki, aki tanulni vágyik, a távoktatási módszerekkel van rá 
lehetősége.

A távoktatást egy kicsit félreértelmezzük. A távoktatás az azt jelen-
ti, hogy úgy taníts, mint egy mesemondó és mindenki, akár otthon, 
mozgássérülten is meg tudja tanulni a tananyagot. Na, ezt próbáljuk 
itt megvalósítani, nagyon nehéz megvalósítani, és nem egészen fogja 
fel a közszellem azt, hogy egy professzornak olyan könyvet kellene 
írni, ami közérthető. Amerikában és Angliában már az a divat, hogy 
például az egy programnyelv, komplett idiótáknak. Minálunk ezt én 
nem merném megtenni, mert ez nem lenne Magyarországon profesz-
szori vállalkozó. Tehát egy olyant láttam az utóbb, hogy Magyaror-
szágon azt merik megtenni, hogy ráírják, hogy nemcsak zseniknek. 
Tehát ez egy ilyen könnyített változat.

De Nyugaton és azokban az országokban, ahol már úgy érzik, hogy 
elég erősek, azok már mernek olyan tananyagot előállítani kis figu-
rákkal, megkönnyítésekkel, olyan menetrendben, hogy mindenki ta-
nuljon. És nem félnek a felhígulástól, mert fölvetődött, hogy mi lesz, 
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hogy ha mindenki tanul, hogy felhígul az értelmiség. Nem ettől kell 
félni, attól kell félni, hogy Magyarország nagyon lemarad, és vissza-
vonhatatlanul. És nem fakultatív ma már az ilyen országokban, hogy 
mit kellene csinálni, hanem igyekezni kell mindent megtanulni, mert 
hátha, hogyha tíz-húszezer ember tanulja az informatikát, akkor lehet 
öt zseni, amelyik kiugrik, és viszi a többit, és olyan találmányokkal jön 
elő, amellyel esetleg Magyarország előre rukkol. Ez egy lehetőség.

– Akkor egyet tetszik velem érteni, hogy azok az emberek épp most, 
nemrégen a német gazdasági miniszter, Schlett professzor tartott egy elő-
adást, és azt mondta, hogy Németországban is a legnehezebben az 50 év 
felettiek boldogulnak. Hogy ezeket az ötvenéveseket is meg kellene próbálni 
a távoktatásba, ugyanúgy, ahogy a távmunka volt, bevonni, és ehhez igenis, 
az államnak kellene segítő kezet nyújtani?

KM: Egyetértek, de tulajdonképpen ez minden olyan országban, 
ahol távoktatás, és ilyen tananyag tanulóbaráti előállítása folyik, ez 
a cél. Na most, hogy az államnak mennyire kell ebbe belefolyni, hát 
igenis, nagyon szép dolog lenne, ha minél nagyobb mértékben bele-
folyna, de nálunk, a főiskolánkon előállítottunk önmagunk, igaz, hogy 
kaptunk hozzá állami támogatást is, főleg a Művelődési Minisztéri-
umtól, normatív támogatás keretében, de mégis megvalósítottunk egy 
olyan tananyagrendszert, amivel fel lehet készíteni az embereket. De 
itt nemcsak a tananyagról van szó, itt módszerekről van szó. Olyan 
módszerekről, amivel bevonják, aktívan bevonják a hallgatókat.

Itt megfogják a kezét, és négy éven keresztül fogják. És mi kitalál-
tunk egy olyan módszert, ami távoktatási módszerekkel tanít, nyitott 
rendszerben, és nappali módszerek és formák kikombinálásával, úgy, 
hogy a tananyag könnyen és jól érthető. A diák négy éven keresztül 
tanul, 12 hónapos a képzés egy éven belül, tehát négyszer 12 hónap, 
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ezt azért hangsúlyozom ki, mert a nappali képzésben egy év az hét 
hónap, és 3,5-3,5 hónapból tevődik össze. A mi főiskolánkon minden 
időt kihasználunk, épp azért, hogy mindenki tudjon jönni tanulni, 
tehát minden hétvégén, hét közben, ki mikor ér rá. Egy teljes napot 
bent tölt a főiskolán, van, amikor többet, mert amikor zárthelyit kell 
írni, abban is külön időpontokat is adunk meg a zárthelyi íratáshoz, 
amit egy dolgozó is nyugodtan tud teljesíteni, néha egy-egy órát el kell 
kéredzkedni vizsgázáshoz a munkahelyről, ha valaki csak szombaton 
tud jönni tanulni, akkor csak szombaton jön, péntek délután, tehát 
be tudja osztani.

Bármilyen korosztály el tudja ezt az iskolát végezni, és olyan okta-
tócsomagokat állítunk össze, amivel teljesen beprogramozzuk a tanu-
lást. Tehát aki nem is tud bejárni, videoszalagokon meghallgathatja az 
előadást, nagyon olvasmányosak kezdenek lenni a könyveink, tehát 
a tanulóbarát feltételt is teljesítjük mindinkább, útmutatókban kapja 
meg a programozást, házi feladatokat kap és zárthelyi feladatokat, 
és utána jön a vizsgázási lehetőség. Na most azért hangsúlyozom ki, 
hogy fontos az állandó jelenlét, és a tanár jelenléte is, hogy érezze, 
hogy az iskolához tartozik, mert különben képes a hallgató arra, hogy 
leszakadjon az iskoláról, márpedig ha valaki leszakad az iskoláról, az 
elveszik esetleg a társadalom számára, esetleg nekifog a rablóbandá-
zásnak, és életcél nélkül ténfereg.

– Befejezésként azt szeretném kérdezni, hogy ez a professzori világta-
lálkozó is azt hiszem, hogy a főiskolának az elismertségét jelenti. Mit vár 
ettől a világtalálkozótól, Professzor Asszony?

KM: Minden ilyen összejövetel – az elmúlt évben volt a Magyar In-
formatikusok Világtalálkozója, és ez most a professzorok világtalálko-
zója – azt jelenti számunkra, hogy olyan információkhoz tudunk jutni, 
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kölcsönösen, tehát nemcsak mi, hanem partnerek is. Ehhez egyébként 
nehezen tudnánk hozzájutni, és ez az informatikában nagyon fontos 
az, hogy tájékozódjunk egymás fölkészültségéről, tájékozódjunk a 
világban tanító magyar professzoroknak az eredményeiről, nemcsak 
az eredményeiről, hanem azt is elmondják, hogy merre tart a világ. 
Például most azt mondjuk, hogy én mostan szeretném, tudni, hogy 
melyik lesz a győztes szoftver vagy melyik lesz a győztes operációs 
rendszer.

És akkor mondanak valamit tízen, húszan, és akkor már az ember 
ki tud következtetni valamit, hogy ez mégis, hogyha a többség például 
a C plusz-plusz nyelvet mondja, akkor valószínű, hogy arra fog menni 
tovább a fejlődés. És várjuk akkor a következő processzortípust és hadi 
logikát, mert lehet, hogy az is lesz, és sokszor felteszem azt a kérdést, 
hogy a bioelektronika mikor jön be. Márpedig aki sok konferenciá-
ra megy, és a professzorainknak nyilván több lehetősége van, azok 
tudnak arról felvilágosítást adni, mi volt most egy halott irányzat, 
vagy készüljünk fel rá. Már az elmúlt hetekben a cégen keresztül is 
tudtam, hogy működő, élő bioáramkört felvenni magunknak, hogy 
itt a diákoknak legalább be tudjam mutatni. Nem tudom, hogy ezt 
szabad-e elmondani?

– Persze. Végső soron akkor egy olyan konklúziót levonhatunk, hogy a 
következő évezred tanítási módszere a távoktatás?

KM: Az 1987-es Európa Parlament vizsgálta meg ezeket a távok-
tatási lehetőségeket és hogy mik az eredmények, és az jelentette ki, 
hogy a legeffektívebb oktatási módszer a távoktatás. Mi nem igazán 
táv-oktatunk csak, de a tiszta távoktatás az a világban nagyon kevés 
van. Kevés van belőle. Azt lehet mondani, hogy inkább kombinált 
képzési formák és rendszerek azok, amelyek elterjedtek, mert szükség 
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van a hallgatónak az aktív bevonására, tehát személy szerint annak, 
aki befizet a tanulásáért, az azt is kéri tőlünk, és főleg talán azt kéri, 
hiszen a könyvek rendelkezésére állnak, hogy álljunk mellé és segítsük 
abban, hogy mikor, milyen anyagból, hogyan tud felkészülni és jöjjön 
vizsgázni ide, a távoktatás az egyik legfontosabb képzés.

Nem távilag, a táv az azt is jelentheti, hogy a szomszéd szobában ül 
a kedves hallgató és én az egyik szobában adok elő, hanem azt jelenti, 
hogy egy életfogytiglani képzést kell tulajdonképpen biztosítani, hi-
szen olyan gyorsan fejlődik ez a technika, hogy ha én azt tudnám ma, 
amit a diplomám megszerzésekor, akkor az ma már nullává vált. Tehát 
minden olyan embert, aki öt-tíz éve elvégezte az egyetemet, azt újra fel 
kell készíteni a váltásokra, az ugrásokra, és ez pedig már a graduális 
képzésben más, mint a távoktatásban, ami mindent megold.

– Köszönöm szépen! – fejezte be a ’90-es évek végén Szarvas István 
a beszélgetést, mely nálunk jelent meg először nyomtatásban.
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Dr. Perczel József pszichológus, Pécs

Joseph Perczel San Diego-i professzor több mint ötven éve írta első 
cikkét a pécsi szociográfiai intézet közleményébe, s a ’90-es évek vé-
gén exkluzív interjút adott Szarvas Istvánnak, a pécsi Hetedhéthatár 
budapesti szerkesztőségvezetőjének.

Perczel József 1917-ben született Magyarországon, 1947-ben dok-
tori fokozatot szerez pszichológiából. Ebben az időszakban fizetés nél-
küli gyakornok, fizikai munkával keresi kenyerét. 1948-tól 50-ig a 
Munkatudományi és Racionalizálási Intézetben dolgozik. 1950-ben a 
Rákosi Mátyás Művek üzemi pszichológusa. 1950-ben börtönbe csuk-
ják a vád kormány elleni izgatás tizenhárom hónapra ítélik.

Kiszabadulása után egy évig segédmunkás. Kitanulja a geodéziai 
szakmát, ebben dolgozik 1956-ig. 1956-ban rehabilitálják, újra a pszi-
chológia területén dolgozik. 1960-ban a Ganz MÁVAG-ban vezetésével 
az országos átlag 40%-ára sikerül csökkenteni a balesetek számát. 
1968-ig több nemzetközi konferencián vesz részt és előadásokat tart. 
1968-ban egy amszterdami konferencián előadás után nem tér haza. 
Két évig a brit vasútnál dolgozik, mint alkalmazott pszichológus.

A ’70-es években az Amerikai Egyesült Államokba, Berkeleybe 
megy, és ott kezd előadni. Több amerikai egyetem professzora. Később 
áttér a komputer szakmára, olyan programot tervez, amely pszicholó-
giai kérdéseket vizsgál. Jelenleg San Diegóban él és pszichológia elmé-
lettel foglalkozik. Gyerekei Budapesten élnek: fia neves pszichológus, 
lánya egy ügyvédi iroda titkárságvezetője.
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– Professzor úr! Bizonyára sokan feltették önnek ezt a kérdést: csak 
névrokona, vagy vérkapcsolata is van a híres 1948-49-es szabadságharc 
legendás tábornokához Perczel Mórhoz?

JP: Vérkapcsolatom van, mert ugyanaz a család, csak nem vagyok 
egyenes ági leszármazottja. Közös ősünk ugyanaz úgy hívták, hogy 
Bonyhádi Perczel József. Én nem abból az ágból származom. Az én 
dédapám megyei adminisztrátor volt a Bach-korszak alatt, ami nem 
éppen szabadságharcos tevékenység. Eleinte ő is részt vett a szabad-
ságharcban később azonban csatlakozott a családnak azon tagjaihoz, 
akik kilátástalannak tartották a küzdelmet.

Perczel Mór tábornok levelezett Marx Károllyal, én találtam meg 
a hagyatékában azt a levelet, amiben kifejtette, hogy a fegyveres fel-
kelés teljesen reménytelen Magyarországon, miután csupa királyság 
és arisztokratikus rendszerű államok veszik körül, akik nem fogják 
engedni, hogy győzzön. Az én dédapám nagyon sokat tett a családért, 
mint adminisztrátor, mert aki bajba kerül a szabadságharc után azo-
kon segített, ha hozzája fordultak segítségért. Egy vaskos több száz 
oldalas könyv van tele azoknak az aláírásával, akik megköszönik, hogy 
az életüket megmentette.

– Mi késztette arra, hogy az Egyesült Államokból eljöjjön Pécsre, a Ma-
gyar Pszichológiai Társaság összejövetelére?

JP: Én 1988-óta állandóan részt veszek a magyar pszichológiai élet-
ben, szinte minden évben részt veszek a konferenciákon, kongresszu-
sokon. A normál érdeklődésen felül, amit a magyar pszichológia iránt 
érzek, van egy másik tényező is, az hogy Harkai Schiller Pál a tanárom 
volt, akiről előadást tartottam, amelyet ön is meghallgatott.
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– Ön nagyon szerethette ezt a tanárát. Még egy észrevételem lenne. 
Egyedül volt, aki betartotta a kijelölt időt, felvette magnóra az előadást, 
írásos anyagot adott a hallgatóknak: forrásmunkát és tudós fényképét.

JP: Semmi okom sincs, hogy jót mondjak a tanáromról, mert a fü-
lembe jutott, hogy egy beszélgetés során valakinek úgy nyilatkozott, 
hogy én bár tökéletes úriember vagyok, de soha semmit nem fogok 
produkálni a pszichológia területén. Ma már, miután mégis produ-
káltam valamit, ezen már inkább csak mosolygok. De ha az említett 
véleménye tévedés volt, Schiller ritka hibái közé tartozott.

Schiller írta meg az első két átfogó modern pszichológiai munkát 
Magyarországon, aminek itt semmiféle előzménye nem létezett. Ami 
nálunk addig megjelent, az többnyire a külföldi pszichológiai munkák 
filozófiai értelmezése volt. Mivel annak idején csak ezt a két könyvet 
tartottuk igazán értelmes, korszerű pszichológiának, a színeik szerint 
különböztettük meg őket.

Volt egyszer a zöld könyv, a Bevezetés a lélektanba, a cselekvés 
elemzése (1944) és a másik, a szürke könyv. Ennek az volt a címe, hogy 
A lélektan feladata (1942). Ez utóbbi történelmi áttekintésként íródott 
meg, az ókortól egészen az akkori időkig tekintette át a pszichológi-
ai gondolkodást. Mind a kettő tartalmazta Schiller saját, originális 
pszichológiai elméletét, amit ő a pszichológia motivációs elméletének 
nevezett.

Ennek a lényege, hogy a pszichológiának a sajátos szétdaraboltsága 
és összefüggéstelensége megszüntethető, ha helyes elméleti álláspont-
ra helyezkedünk. Ez pedig abból áll, hogy tulajdonképpen a cselekvés 
az, ami a psziché összes területeit hierarchiába foglalja össze, de a 
pszichológia minden részterülete csak, mint a cselekvés előkészítése, 
vagy szabályozása értelmezhető.
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– Professzor Úr! Szívesen hallgatnám még okfejtését a pszichológiáról, 
de mivel kevés az időnk térjünk rá prózai kérdésekre. Milyen benyomásokat 
szerzett az országról: elsősorban Pécsről és környékéről?

JP: Bonyhád a családunknak az ősi fészke. Az utcák azok a ke-
resztnevek, hogy József, meg Ferenc, meg János, ezek mind a család 
egy tagjáról lett elnevezve. Ott van Perczel Mór eltemetve és az én 
édesapám is. Bonyhád mellett van egy Cikó nevű község, ahol úgyne-
vezett kegyúri templom épült. Ezt Perczel Mór építette és itt vannak 
a kriptájában az ő leszármazottainak a maradványai.

Nyolcvanhét koporsó van bent a templom alatt, három már nem 
fért bele, ezért ezek az előtérbe vannak helyezve. Szóval engem Cikó, 
mint ősi fészek érdekel, minden évben itt gyászmisét mondatok, idén 
is ott voltam. Bonyhádon álltam meg és Bertalannal – a 83 éves kán-
tor Perczel Mór dédunokája – meg a család többi tagjával átmentünk 
Cikóba. Meghallgattuk a misét, imádkoztunk a lelkük üdvéért, mert 
állítólag szükségük van rá. A mormonok is ezt mondják.

– Lát-e fejlődést országunkban?
JP: Óriási fejlődés van. Főleg Bonyhádot ismerem, rengeteg új épü-

let, ipari vállalatok, egyszóval nem lehet ráismerni. Ott vannak a régi 
házak is, mint például a mi házunk, vagy Perczel Mór háza vagy a többi 
több száz éves ház mindet államosították. Jó célra használják őket 
iskolák, líceumok, könyvtárak, óvodák vannak bennük, de rengeteg 
új épület van, és nagyon nagy az élet. Hasonló fejlődést tapasztaltam 
Pécsett és Budapesten is – olvashattuk Hetedhéthatárban a ’90-es 
évek végén.
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Szuzuki Oszamu elnök, Suzuki

A Magyarországon is gyártott Suzu-
ki-modellek Európába irányuló japán 
exportját az idén leállítják, az euró-
pai igényeket pedig az Esztergomban 
gyártott autókból elégítik ki – jelentet-
te be Oszamu Szuzuki, a Suzuki Motor 
Corporation elnöke azon a ’95-ös saj-
tótájékoztatón, amelyet a Suzuki Rt. 
közlése előtt tartottak.

Az elnök beszámolt arról is, hogy 
Magyarországon való tartózkodása során találkozott Horn Gyula mi-
niszterelnökkel és több tárcavezetővel. A szakemberektől előrejelzése-
ket kért a magyar gazdaság ez évi várható fejlődéséről. – Szuzuki Úr! A 
Suzuki Rt. korábbi igazgatója szerint nem lehet megvalósítani a távol-keleti 
termelési filozófiát Magyarországon. Mi a véleménye erről? – kérdezte tőle 
akkor Szarvas István a Gépipar főszerkesztő-helyetteseként.

OSZ: Nem értek egyet ezzel a kijelentéssel, továbbra is bízom a 
távol-keleti termelési filozófia magyar meghonosításában. Ennek 
jegyében fél éves időtartamra a gyár alkalmazottaiból álló húszfős 
csoportokat utaztatunk Japánba szakmai kiképzésre.

– Az újabb 2-3 milliárd forintos beruházás révén mód lesz létszámbő-
vítésre is?

OSZ: Jelenleg az esztergomi gyár alkalmazottainak létszáma 857, 
és ez a termelés felfuttatásának reményében ezer főre emelkedhet.
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– Elnök Úr! Szándékukban áll-e továbbnövelni a magyar beszállítások 
arányát?

OSZ: Az idén tovább kívánjuk növelni a magyar beszállítások ará-
nyát a Japánból érkező 40 százaléknyi, valamint a Nyugat-Európából 
származó 11 százaléknyi beszállítási arány rovására. Az az elképzelés, 
hogy a magyar autók alkatrészeinek négyötöde (a motor és a sebes-
ségváltó kivételével minden) Magyarországról legyen beszerezhető. 
Ezt fokozatosan kívánjuk elérni – olvasható a Gépipar 1995. 5-6. szá-
mában.
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Suzukik az olimpikonoknak

Szerzőnk 2011. júliusban Takeucsi Hiszasival, a Magyar Suzuki Zrt. 
vezérigazgatójával találkozott. Kettős ünnepségre hívták csütörtökön 
Esztergomba, a Magyar Suzuki Zrt. telepére: egyrészt alapításuk húsz-
éves évfordulóját ünnepelték, másrészt bejelentették, hogy gépkocsi 
flottával támogatják a 2012-es londoni nyári olimpiáig a MOB tevé-
kenységét. – A Suzuki alkatrészek egyharmada Magyarországon készül 
– mondta el a japán vezérigazgató.

A ceremónián Takeucsi Hiszasi, a Magyar Suzuki Zrt. vezérizga-
tója köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal 
kivették részüket a Magyarországon gyártott kétmillió autó előállítá-
sából, s így osztozhatnak a sikerekben is. Egyenként ajándékot adott 
át mintegy kéttucat 1991-től a cégnél dolgozó munkatársnak.

A Suzuki soha egyetlen forint profitot nem vitt ki az országból, minden 
nyereséget visszaforgattunk a gyárba, bízvást mondhatom, hogy a cégünk 
egy magyar vállalat – mondta ünnepi beszédében a vezérigazgató, aki 
szerint húsz év alatt 1,29 milliárd eurót, vagyis 347 milliárd forintot 
fordítottak fejlesztésre. Az esztergomi gyárban 3400 saját dolgozót 
foglalkoztatnak, az első körös beszállítóknál 18 ezer, további 84 cég-
nél 32,6 ezer munkahely köszönhető a cégnek: a több mint negyven-
ezer ember a magyarországi foglalkoztatottak egy százalékát jelenti. 
Takeucsi Hiszasi elmondta: – a Magyar Suzuki éves exportbevétele 1,4 
milliárd euró, ami a magyarországi export két százalékát jelenti. Ha egy-
más mögé raknánk az Esztergomban készült autókat, akkor Pekingig érne 
a sor, míg nyugat felé egészen Detroitig állna a kétmillió autó – tette hozzá 
a magyar Suzuki Zrt. első embere az ünnepi ceremónián, ahol az is 
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kiderült, hogy az Esztergomban készülő autókat 45 országba expor-
tálják, a legtávolabbi célország Új-Zéland.

Az ünnepi esemény végén Gyulay Zsolt, a MOB alelnöke, Csonka 
Zsófia és Sidi Péter sportlövők, Pars Krisztián kalapácsvető, valamint 
Kiss Dániel gátfutó, Londonra kvalifikált magyar olimpikonok között 
vezette le a jubileumi kétmilliomodik Swiftet a gyártósorról. – Örö-
münkre szolgál, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság gyémánt fokozatú tá-
mogatója, a Magyar Suzuki Zrt. évek óta a magyar sport, a magyar olimpiai 
csapat érdekeit szolgálja – mondta Gyulay. – Nagyon köszönjük, hogy 
támogatásukkal hozzájárulnak ahhoz a megfeszített munkához, amely a 
magyar sportéletben folyik, és biztosítják a londoni felkészülés nyugodt 
körülményeit. Bízom benne, hogy a mi autónkkal a jövőben is szoros lesz 
az együttműködésünk. További sikereket kívánok, és gratulálok a dupla 
jubileumhoz – tette hozzá az alelnök 

Az ünnepség után Takeucsi Hiszasi készségesen válaszolt Szarvas 
István kérdéseire. – Vezérigazgató Úr! 1995-ben Osamo Suzuki úr a Su-
zuki Motor Corporation elnöke interjút adott nekem, mint a Gépipar főszer-
kesztő-helyettesének. Ugyanazt kérdezem, amit az elnök úrtól kérdeztem. 
Szándékukban áll-e tovább növelni a magyar beszállítások arányát? Ha 
megengedi, mielőtt válaszol, ismertetném Önnel mit válaszolt akkor az el-
nök úr: Az idén tovább kívánjuk növelni a magyar beszállítások arányát a 
Japánból érkező 40 százaléknyi, valamint a Nyugat-Európából származó 
11 százaléknyi beszállítási arány rovására. Az az elképzelés, hogy a ma-
gyar autóalkatrészeinek négyötöde, (a motor és a sebességváltó kivételével 
minden) Magyarországról legyen beszerezhető. Ezt fokozatosan kívánjuk 
elérni.

HT: A japánból hozott alkatrészek aránya egy kocsira vetítve mind-
össze 17 százalék. A fennmaradó 83 százalék Európából, ezen belül 
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40 százalék Magyarországról származik. Azt mondhatom, hogy az 
alkatrészek egyharmada magyar. Ha pénzügyi részt nézzük, mint-
egy 50 százalékát itt költjük el az alkatrészekre. Alapelvünk, hogy itt 
szerezzük be a lehető legtöbb alkatrészt, de ez önökön múlik, el kell 
érni a japán előírt minőséget.

– Mi az, ami nagyon tetszik itt Magyarországon és mi az, ami nem?
HT: Bizonyára értesült róla, hogy más országokban is vannak ilyen 

gyáraink. Említeném Kínát és Indiát. Meg kell mondanom, hogy bár-
hol építünk üzemet, ugyanolyannak kell lenni, mint ami Japánban 
a minta üzem. Mi Önökkel vagyunk a legelégedettebbek! Ha a japán 
üzem 100 százalék, akkor Önök 90 százalékon állnak mindent ösz-
szevetve. Ez óriási eredmény!

– Mi a negatív?
HT: Ilyet nem tudok mondani.
– Tizenhat év telt el azóta, hogy Szuzuki Oszamo elnök-vezérigazgató 

úrral interjút készítettem. Lehet, hogy ismét sikerülhet?
HT: Nézze, ő már 81 éves, ritkán jön Magyarországra, bár tavaly 

itt volt és június 10-én találkozott Orbán Viktor miniszterelnök úrral 
is. Kevés interjút ad, de megpróbáljuk megszervezni!
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Gundit kifaggattuk

Egy újságírónál a legfontosabb a kíván-
csiság. Gundel Takács Gáborral a mé-
diában sport és kulturális események 
közvetítésénél gyakran szereplő ripor-
terrel a budapesti Angelika kávézóban 
a 2010-ben megjelent A sport művésze-
te – Beszélgetések arról, amit nem lehet 
megtanítani című könyvéről beszélge-
tünk egy tea mellett. – Mondd, a felesé-
gednek tetszett a könyv? – kérdezte tőle 
2011-ben Szarvas István.

GTG: Ő volt az első, aki elolvasta ezeket a szövegeket. Ő jó kritikus, 
nem úgy, hogy elfogult, hogy jó ez, meg mindent jól csinálok, hanem 
megjegyzi, ha valami nem jó. Csak olyan szöveg jelent meg, ami sze-
rinte is helyén való.

– Azért kérdeztem, mert olvastam egy interjút, amit veled készítettek, 
hogy a legnagyobb kritikusod a feleséged, és abban az esetben, hogyha ő 
azt mondja, hogy jó, akkor meg szoktál nyugodni. Ugyanez vonatkozik a 
gyerekekre is?

GTG: Részben. Ők azért egy kicsit már benne vannak a sportvilág-
ban, a legnagyobbik fiam nekiállt azonnal olvasgatni ezeket a beszél-
getéseket, a másik kettő nem olvasta el. Mind a hárman sportolnak 
különben.

– Szerinted milyen egy jó sportriporter, mert gondolom, hogy az egyik 
éned ez, de van egy másik is. Szívesen venném, ha elárulnád, hogy szerin-
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ted – mert arról nem nagyon szoktál beszélni, hogy jártál a Testnevelési 
Főiskolára is – egy jó sportriporternek, vagy jó sportolónak, vagy pedig 
testnevelési főiskolát végzettnek kell-e lenni? Én is sportriporternek tartom 
magam. Nagyon sokan ezt szokták mondani.

GTG: Nem tudom, hogy kell-e hozzá főiskola, vagy nem. Hasznos 
volt, mert nagyon sokat tanultam a sportról, meg a világáról. Ráadásul 
sportmenedzser szakra jártam, s most, mint sportvezető ténykedem. 
Egy utánpótlás foci szakosztálynak vagyok a vezetője, többek között. 
Különben azt gondolom, hogy alapvető a kíváncsiság. Egy újságírónál 
ez a legfontosabb. Ha nem kíváncsi egy újságíró, egy riporter, akkor 
nem fog tudni jó riportot csinálni, és jó dolgokat letenni az asztalra.

Sokan kérdezik tőlem, hogy mi szükség van még televíziós kom-
mentátorra, hiszen minden ki van írva a képernyőre. Ebben sok igaz-
ság van. De azt mondom, hogy azért van szükség egy kommentátorra, 
mert mint az élet minden területén, így a sportban, egy versenyen, 
egy mérkőzésen is az a fontos, hogy azok az emberek, akik ott vannak, 
azok hogyan gondolkodnak. Mi történik a fejekben egy pályán. És egy 
picit a kommentátornak kell segítenie a nézőt, hogy észrevegye, mi 
történik, hogyan gondolkodnak. Gyulai Pistit szoktam például hozni, 
ő e tekintetben mindenféleképpen a példaképem. Egy laikus számára 
egy 10 ezer méteres futóverseny csak egy hangyabolynyi ember.

Futnak körbe-körbe a pályán, amíg leintik a futamot. Ő pedig el 
tudta magyarázni, hogy aki elől fut, az azért van elől, mert tudja, hogy 
neki tempót kell diktálni, aki a harmadik helyen fut, az tudja, hogy 
neki figyelnie kell erre, s menni kell vele. Aki a negyedik helyen van, 
az tudja, hogy neki tartania kell a tempót, s majd a végén hajrázik. Aki 
az ötödik helyen van, az meg bajban van, annak nem ott kéne futnia. 
És abban a pillanatban, amikor a Pisti elmagyarázta nekem, hogy az 
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emberek hogy gondolkodnak, miközben futnak, azonnal megéledt a 
dolog, és érdekessé vált.

Én azt gondolom, hogy akkor válik a sport érdekessé, ha ezt a részét 
is érti a néző. Hogy próbálnak egymás eszén túljárni, mi a taktikájuk. 
Amit csinálnak, miért csinálják? Jó-e vagy nem jó? És ha ebben egy 
picit tud segíteni egy kommentátor, vagy riporter, akkor azt gondo-
lom, hogy már jó úton van.

– Térjünk rá a könyvedre! Tizenhárom sportembert szólaltatsz meg. 
Molnár C. Pál festőművész unokája vett rá erre téged. Az nem derül ki 
ugyan, hogy ennél többel beszéltél-e, s abból választottad ki ezt a tizenhá-
rom sportembert. Engem nagyon elgondolkoztatott két dolog is a könyvben, 
az egyik, hogy én is csináltam egy interjúkötetet, nagyon kevés sportvezető 
szerepel, összesen egy sportdiplomata, s a nemzetközi olimpiai szövetség 
elnöke. Itt elég komoly súllyal vannak az edzők. Ugye, van kilenc sportoló 
és négy edző. Úgy látom ebből, hogy ez már a TF-nek a hatása lehet, mert 
azokat is komolyan veszed. Még különlegesebb a könyvedben, hogy külön 
felsorolod az összes fotónak a készítőjét, ami nekem borzasztóan imponált, 
hogy olyan fontos embereknek tekintetted őket.

GTG: Őszintén szólva nem az én érdemem, hogy felsoroltuk, hanem 
a kiadóé, akik fölkutatták azt, hogy kik ezeknek a fotóknak a készítői. 
Egyébként nagyon helyes gyakorlatként ez kötelező, hiszen ők a jog-
tulajdonosai ezeknek a fotóknak. Örülök neki, hogy ott vannak, sőt a 
címlapfotót készítő kollégámnak adtam is egy könyvet ajándékba. „A 
te munkád!” Amikor a kép készült, nem is tudta, hogy egyszer cím-
lapfotó lesz. Ami az edzőket illeti, én azt gondolom, hogy ők is, ugye, 
a sport emberei. Itt a sport művészetéről volt szó, nem a sportoló mű-
vészetéről. És nyilvánvalóan más aspektusa a sportnak, amit egy edző 
lát, s más, ahogy a sportoló látja a versenyt. Számomra mindenkép-
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pen nagyon érdekes volt az a jelenség, amit Kemény Dénes, Rátgéber 
László, Fábiánné Rozsnyói Katalin, vagy Egervári Sándor képviselt. 
Hozzáteszem, hogy ezek a beszélgetések nem azt üzenik, hogy szerin-
tem ezek az emberek a sport művészei, és a többiek nem.

Nem volt cél, hogy ezek portrék legyenek. Az emberekről és arról 
a jelenségről szól, amit ők képviselnek a sporttevékenységükkel. Te-
hát portrénak nem állják meg a helyüket ezek a beszélgetések. Arról 
szólnak, hogyan sportolnak, és az a mód, ahogy ők a sportot műve-
lik, hogy működik. Mi mögötte a gondolatiság? Mi mögötte az ars 
poetica? Tehát számomra ez volt az érdekes. Hogy miért nincs benne 
sportvezető, nem tudom. Nem jutott eszembe, hogy sportvezetővel 
kéne beszélgetnem. Nyilván ez is szóba jöhetett volna, illetőleg még 
egy érdekes dolog volt.

Kérdezték tőlem, hogy miért nincsenek benne az ’50-es, ’60-as évek 
nagy sztárjai. Ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy én 1964-ben 
születtem, és hiába tudom, hogy ki volt Grosics Gyula, Buzánszky 
Jenő, vagy Székely Éva. Nincs meg velük kapcsolatban a sportélmé-
nyem, nem láttam őket, csak archív felvételeken egy-két percet. Emiatt 
nem tudok velük ilyen témáról úgy beszélgetni. Arról nem is beszélve, 
hogy az olvasók zöme sem látta őket versenyezni, tehát nem is tudnak 
igazából viszonyítani. Azokkal, akikkel beszéltem, ez az élmény még 
megvan. Az olvasók a saját sportélményüket össze tudják vetni azzal, 
amiről szó van, amiről beszélgettünk, s ez teszi érdekessé a dolgot.

– Ott voltál Tápiószentmártonban a sportújságírók őszi összejövetelén, 
melyre sajnos nem tudtam elmenni. Ott miről beszéltél?

GTG: A Dél-afrikai Labdarúgó Világbajnokságról. Elsősorban a saj-
tó, a televíziósok, rádiósok munkájáról volt szó.
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– Van valami különlegesség, amit érdemes lenne elmondani az olvasó-
inknak, hogy Dél-Afrikában mi ragadott meg téged?

GTG: Már ebben a témában, ami ott elhangzott Tápió szent-
mártonban? Ott igazából arról beszéltünk, hogy az internet, a szá-
mítástechnika milyen hihetetlen módon segíti az újságírók munkáját. 
Milyen hihetetlen adatmennyiség és információ-mennyiség áll a ren-
delkezésünkre, hogy lehet dolgozni.

– Nem a dél-afrikai világbajnokság volt inkább a téma?
GTG: Az volt a téma, hogy a sportújságíró, a televízió hogyan tud 

dolgozni ma egy ilyen világbajnokságon. Dél-Afrika abból a szempont-
ból volt érdekes, hogy nagyon sokan támadták ezt a világbajnokságot, 
hogy pénz, korrupció. Én nem akarom tárgyalni azt a kérdést, hogy 
miért jutott Dél-Afrikába ez a világbajnokság. Egy valami biztos, hogy 
Afrikának ez nagyon sokat jelentett. Ezt nagyon lehetett érezni. Főleg 
akkor, amikor már csak egy afrikai csapat maradt: Ghána. Néztem a 
helyi televíziót, hogy mennyire felsorakozott minden afrikai Ghána 
mögött. Olyan táblákat láttam, hogy United States of Afrika. Az afri-
kai érzést, közösségi érzést erősítette ez a világbajnokság.

– Mi a véleményed arról – mert a sportújságírók között elég komoly vita 
alakult ki –, hogy egy sportújságírónak csak a focihoz kell érteni, vagy pedig 
mindenhez? Mert nagyon sokan Magyarországon még mindig foci-centri-
kusok, s ha megnézed például a Nemzeti Sportot. Külföldön egy kanadai 
barátom hívta fel rá a figyelmemet, hogy ha valahol nyernek, egy sportág-
ban egy világbajnokságot a magyarok az megjelenik négy sorban, s hogy a 
Ferencváros, ha játszik, amikor a másodosztályú bajnokságot megnyerte, 
arról meg két oldal van.

GTG: Azt hiszem, itt most két külön dologról beszélünk. Az, hogy 
egy újságíró hányféle sportághoz ért, az nagyon egyéni dolog. Min-
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denféleképpen tendencia a világban én úgy látom, hogy újságírók sza-
kosodnak bizonyos sportágakra. Mondjuk a futball azért az egy elég 
nagy falat ahhoz, hogy valaki csak a futballal foglalkozzon. De a kol-
légák általában bizonyos sportág csoportokra specializálják magukat. 
Nyilván a gyökerei miatt is, ki mivel foglalkozott, mit űzött gyerekko-
rában. Melyik sportágban volt benne. Ma ráadásul olyan mennyiségű 
információ áll rendelkezésre, hogy ezeknek a feldolgozása, ismerete 
mindenképpen arra kényszeríti az embert, hogy leszűkítse, miben 
igazán Profi, és mi az, amibe igazán beleássa magát. Hogy a futball 
miért kap ekkora súlyt a sportújságírásban, az egy érdekes kérdés.

Valószínűleg azért, mert még mindig ez váltja ki leginkább az em-
berek érdeklődését. Én is sokat gondolkoztam azon, hogy mi lehet a 
futball titka. Szerintem két titka van, az egyik, hogy a legegyszerűbb 
sportág. Elrúgni valamit, az a legegyszerűbb. Ahhoz, hogy eldobjam, 
ahhoz már le kell hajolnom, fölvennem, és csak utána tudom eldobni. 
De ahhoz, hogy a kavicsot arrébb rúgjam, ahhoz semmit nem kell 
csinálni. És pont emiatt – ez a másik ok – mindenkinek van futball-
élménye. Mindenki futballozott már. És tudja, hogy milyen érzés 
gólt rúgni, milyen érzés egy cselt megcsinálni, milyen érzés arrébb 
passzolni egy labdát. Nagyon sok ember szereti a vízilabdát, de soha 
nem vízilabdázott. Szereti a kézilabdát, de soha nem kézilabdázott, 
szereti a kosárlabdát, de soha nem kosárlabdázott. Nincs meg ez a 
fajta élmény. És azt gondolom, hogy a foci, bár 2010-ben a futball 
nincs igazán jó állapotban, ami a korszerűségét, a játék élvezhetősé-
gét, látványosságát illeti, de azt az előnyét örökké meg fogja tartani, 
hogy az emberek tudják, hogy milyen érzés gólt rúgni. Ez örökké a 
foci erénye lesz.
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– Ez a második könyved, az első ugye 2003-ban a rádiós múltadról szólt. 
Na, most elképzelhető, hogy lesz harmadik könyved – ugye nagyon sok olyan 
műsort vezettél, amit több százezren néztek, mondjuk a Társulat, vagy 
még jó néhányat felsorolhatnék – nem gondolkoztál, hogy ezeket is egyszer 
papírra veted?

GTG: Őszintén szólva nem. Ez a két könyv is igazából önmagát szül-
te meg. Tehát nem döntöttem el, hogy hú, jó volna írni egy könyvet, 
mert még nem írtam könyvet, kéne valamit gyorsan. Az első könyvnél 
is összejött egy anyag, amit sajnáltam volna kidobni, azért csináltam 
belőle egy könyvet. És most is valami hasonló történt. Elindult egy 
beszélgetés-sorozat, és az kinőtte magát.

– Ennyi volt, vagy több, mert erre nem válaszoltál nekem?
GTG: Nem, ez ennyi beszélgetés volt. Akikkel leültem beszélgetni, 

mindegyik belekerült a könyvbe. Volt olyan, akivel szerettem volna, 
de nem jött létre. Akikkel beszélgettem, azok mind benne vannak a 
könyvben. Kérdezted, hogy mikor írok legközelebb. Nem tudom. Majd 
akkor, amikor lesz egy anyag, ami megköveteli, hogy könyv legyen 
belőle.

– Kérdezek tőled olyat, amit engem a montreali könyvbemutatómon 
kérdeztek. Egy nagyon jó kérdésnek tartom. Ki az a sportoló, vagy egyéb, 
akivel a legszívesebben csinálnál, ha egy jó tündér azt mondaná, hogy két 
embert idehoz, bárkit, akit gondolnál interjút?

GTG: Jó, hát ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Én most nagyon-
nagyon boldog vagyok ezzel a könyvvel, mert azt gondolom, hogy 
nagyon sok olyan sportoló, sportember van, akivel szerettem volna, és 
akivel sikerült beszélgetnem. Nyilván tudnék még neveket mondani, 
akikkel jó volna beszélgetni, külföldön is, Magyarországon is. Nem 
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tudom. Ez nagyon jó kérdés, csak nagyon nehéz, hogy ki az, akivel 
szívesen beszélgetnék. Túl sokan vannak.

– Ki az, akire a legszívesebben emlékszel, akivel volt módod az elmúlt 
évek során találkozni?

GTG: Nehéz külföldi sportolókkal manapság szóba elegyedni. Álta-
lában ezek ilyen nyúlfarknyi társalgások. Megy egy vegyes-zónában a 
sportoló a meccs után, két kérdés, és örülök, hogy egyáltalán megállt, 
s máris megy tovább. Amikor itt vannak a Formula–1-esek, úgy öt-
percenként kirúgják az újságírókat, és jön a következő. Ezek igazából 
nem olyan nagy élmények. Olyan típusú beszélgetések, mint amilye-
nek ezek voltak, amelyek a könyvemben szerepelnek, hogy egy-két 
órát nyugodtan csevegni, úgy, hogy senki nem zavar, ezek az igaziak. 
Csak azt kértem a partnerektől, hogy kapcsolják ki a telefont. Ilyen 
típusút meg persze nagyon sok emberrel lehetne, vagy kéne, vagy len-
ne jó csinálni. Ennek a könyvnek meg lehetne csinálni a nemzetközi 
változatát Michael Jordannel, Diego Maradonával, Pelével, még so-
rolhatnám hosszan.

– Velük találkoztál már?
GTG: Nem. Úgy találkoztam, hogy világversenyen együtt dolgoz-

tunk, de az, hogy velük hosszabb ideig lehetett volna beszélgetni, gya-
korlatilag lehetetlenség. Ráadásul, ha valaki azt mondja, hogy magyar 
újságíró, és szeretne beszélgetni, az számukra nem olyan megható. De 
ha valaki amerikai, vagy angol, akkor azzal hamarabb szóba állnak. 
Mi ilyen szempontból kicsit a periférián vagyunk.
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Alindát is kifaggattuk

Számtalan embernek fel-
mondtak 2011 nyarán a köz-
médiában. Úgy tudjuk, hogy 
Veiszer Alinda, a Záróra mű-
sorvezetője nincs közöttük, 
ám műsora valószínűleg nem 
folytatódik ősszel. – Érzem a 
különbséget az interjú és beszél-
getés között – mondta el nem-
rég a Dunakorzó Kávéházban. A Prima Primissima-díjas műsorvezető 
egyelőre nem írta alá a szerződését, mondván, hogy ezek után nem 
tudja, kikkel tudna együtt dolgozni a továbbiakban. – Alinda, milyen 
lökést adott a gödöllői gimnázium és a szegedi kommunikációs egyetem, 
hogy tévés legyen? – kérdezte tőle Szarvas István egy tea mellett, még 
jóval az elbocsátások előtt.

VA: Azon a téren, hogy tévés legyek, nem adott lökést, egy refor-
mátus líceum hogy adhatott volna? Inkább csak egy attitűd kialakítá-
sához járult hozzá, amely fontos abban, hogy tévés lettem. Gödöllőn 
egy református líceumba jártam, s minden előnyével együtt egy ilyen 
iskolának vannak előre rögzített szabályai is. A szabályok ellen kivá-
lóan lehet lázadni. Az igazságérzetet nagyon jól kialakította, vannak 
dolgok, ami ellen összefogással lehet együtt fellépni, úgy hogy ebből 
a szempontból biztos fontos volt, egyrészt. Másrészt, mert adott egy 
olyan plusztudást, amit egy normális iskola nem biztos, hogy adott 
volna a vallásokhoz való vagy a Bibliához való viszonyomban. Ez nagy, 
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tág látókörűség. Szeged pedig annyit tett hozzá, hogy ott sok olyan 
tanár-egyéniséggel találkoztam, beleértve, Pikó Andrástól, Kristóf 
Gáboron át, Szegvári Katalinig, vagy Simkó János még sorolhatnám, 
tovább, akik, akik nagyon fontosak voltak abban, hogy tényleg erre 
a pályára kerültem. Az, hogy televíziós leszek, azért így nem volt le-
fektetve. Az biztos lett az egyetemen, hogy újságíró lesz belőlem, így 
vagy úgy.

– Olvastam Önnel készült interjúkban, hogy színésznő szeretett volna 
lenni. A tévériporter egy kicsit színész is. Bár azt is olvastam, hogy kacsin-
gatott az állatorvos és a jogász pálya felé is. Akkor egy kicsit színész is a 
tévériporter?

VA: Nem hinném, hogy színész, sőt azt gondolom, hogy az a jó 
tévériporter, aki nem színész. Merthogy ott, az nagyon látszik a 
képernyőn, ha valaki egy képet akar magáról sugallni. Az is látszik, 
hogyha valaki őszintén ugyanolyan a képernyőn, amilyen az életben. 
A színészkedés a halála tud lenni egy riporternek, vagy legalábbis én 
azt gondolom. Nem éreztem még soha helyét annak, hogy színész le-
gyek. Nem. Inkább azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor 
rafináltnak lehet lenni. De másmilyennek, mint amilyen az ember 
valójában, nem. Úgyhogy ezzel nem értek egyet.

– Szeretnék most magával készült interjúból idézni: Nem szeretem, ha 
interjúalany utólag letilt, átír, kijavít, mert azt a helyben kellene. Ha nem 
tévében készülne az interjú, megjelenés előtt nem mutatná meg a delik-
vensnek?

VA: Nem az én döntésem, köteles vagyok megmutatni az interjút. 
Ez abszolút szokásjog, törvény, nem tudom, hogy az interjúalany hoz-
zájárul az interjúhoz, amit adott. Szóval ez nem kérdés. Meg is muta-
tom, mert én magam is írok. De erről nincsen szó. arról van inkább 
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szó, hogy ha apróságokat javítunk vagy finomítunk, vagy pontosítunk, 
vagy eszembe jutott még valami, az oké. Azt nagyon-nagyon nem 
szeretem, amikor alapjaiban változtatja meg az interjúalany utólag 
az interjút, pusztán azért, mert úgy gondolja, hogy az ő számára, PR 
szempontjából előnyösebb, vagy valami egész más vezérli.

Rájön utólag, hogy ezt mégse kellett volna mondani, és akkor az 
interjú ötven százaléka megy a kukába, mert rájött, hogy, nagyot mon-
dott, vagy mégse akarja, hogy ez nyilvános legyen. Ezt gyűlölöm. Ez 
egy nagyon tipikusan magyar dolog, hogy bár nyilván máshol a világ-
ban még nem dolgoztam még. Lehet, hogy egy kicsit erőszakosabban 
kellene ezt a dolgot csinálni. Az interjúalany nagyon gondolja meg, 
hogy mit mond egy ilyen, s ne utólag akarja megírni ezt a dolgot. Azért 
beszélgetünk, hogy ott lehessen reagálni, lehet javítani. Azt mondani, 
hogy ezt hagyjuk, inkább mégse. Azt mondani egy kérdésre, hogy erre 
nem szeretnék válaszolni. De azt, hogy utólag az ember jól felépített 
interjúját gyakorlatilag szanaszét szedi valaki, ezt nagyon nem sze-
retem.

– Tudnék saját példámból nagyon sok olyat mondani, hogy kihagytak 
egyes kérdéseket, de van még valami, amiben kíváncsi lennék a véleményé-
re. Ebben az esetben viszont konkrét neveket is tudok mondani, amikor 
például külügyminiszter volt Kovács László, csináltam vele egy interjút, s 
elküldtem, és egy hónap múlva kaptam vissza tőle, s akkor utána már nem 
volt aktuális. Itt fönnáll az a veszély, hogyha egy bizonyos idő után küldi 
vissza az anyagot, akkor elavult a hír értéke. Utána már annyira jóban 
lettem vele, hogy a következő interjúnál már nem kérte, hogy elküldjem, s 
nem egy ilyen interjúalanyom volt, aki az első interjút elkérte, s utána már 
megbízott bennem. Erről mi a véleménye?
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VA: Ezt nem tenném, sose bíznék meg senkiben annyira, hogy a 
szöveget ne kérjem vissza, mint ahogy nem várom el senkitől, hogy 
megbízzon bennem annyira. Mert hallhattam, érthettem félre, más-
hogy egy mondatot, mint ahogy elhangzott. Ráadásul arról nem is 
beszélve, hogy még ha a tudásom száz százalékát is nyújtom, mint 
interjú guru, még akkor is becsúszhat hiba. És az miért jó, hogyha 
benne marad? Én azt nem tudom elképzelni, hogy ne kérjek vissza, 
vagy ne akarjak jóváhagyatni egy interjút. Ebben nem hiszek. Az meg, 
hogy valaki sokára küldi vissza, én határidőkhöz szoktam kötni, pél-
dául, péntek délig kérem vissza, különben ebben a formájában megy 
le, és kész. Ha ez írásban zajlik, ez egy dokumentált történet. Azt 
nem szeretem, hogy egy újságíró ül az anyagon három hétig, s utána 
kapok három órát, hogy ellenőrizzem. Arra is volt példa, hogy éjszaka 
küldték át, éjfélkor, hogy reggel kilencre küldjem vissza.

Szóval, mi arra a garancia, hogy ezalatt megnézem egyáltalán az 
emailt? Ezért én inkább úgy csinálom, hogy gyorsan megírom, s arra 
hagyok legalább három-négy napot az interjúalanynak, hogy visz-
szaküldje, úgyhogy ilyen hibák nálam nem szoktak előfordulni. Nem 
tartom elképzelhetőnek a mai médiavilágban, ahol minden arról szól, 
hogy a lehető legnagyobb szenzáció legyen, hogy ne akarnám jóvá-
hagyni azt az interjút, amit adtam, vagy ne akarnám jóváhagyatni, 
amit csináltam.

– Térjünk rá a Zárórára, melyben Ön különlegeset alkotott! S megmon-
dom önnek, hogy különösen akkor figyeltem erre föl, amikor elolvastam 
interjúkötetében a harminc beszélgetést. Mert az egészen más írásban, mint 
este tízkor vagy pedig napközben. Ha elmélyed az ember, tényleg egészen 
különleges gondolatokkal találkozik. Az első kérdésem a Zárórával kapcso-
latban, hogy jött ki ötven perc, nem sok ez kicsit?
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VA: Nem tudom, hogy sok-e? Szerintem pont elég, vagy néha kevés, 
néha sok. Interjúalanya válogatja. Egyébként nem mindig ötven perc. 
Volt negyvenöt perc is. Gondolom, hogy fogalmam sincs, például, hogy 
miért lett negyvenötből ötven. Valaki így döntött, és én meg csinálom. 
De most már elég jól megtanultam beosztani ötven percet szerintem. 
Az elején estem abba a hibába, hogy azt gondoltam, hogy akkor a vége, 
akkor gyorsan lecsengetjük az interjút. Most már jól be tudom osz-
tani ezt az ötvenet, s néha kifejezetten kevésnek érzem. Komolyan, 
tegnap volt például a Garaczi Lászlóval az íróval az interjú, és tegnap 
ment le, s például annyira szerettem volna még beszélgetni vele. De ez 
csak a legfrissebb élményem. Számtalanszor érzem ezt, hogy még jó 
lenne még legalább húsz perc vagy még egyszer ötven. Szóval nagyon 
interjú alanya válogatja. Tehát, nem tudom, Törőcsik Marival szerin-
tem például kevés ötven percig beszélgetni. Csomó emberrel kevés, 
és valamikor meg azt érzi az ember, hogy ez sok. Elég lenne kevesebb 
is. De ez tényleg akár a két ember kémiáján múlik.

– A tegnapi interjút megnéztem, mivel készültem ide, az Önnel való 
beszélgetésre. Viszont jó lett volna még egyszer végig nézni. Igazi pedig 
írásban lenne, mert olyan, nagyon komoly, magvas irodalmi dolgok voltak, 
első hallásra nagyon nehéz volt megérteni.

VA: Az nem baj. Többször nézni lehet.
– A Záróra, s ez az én véleményem is, vitatkozzunk (!), nem annyira 

interjú, hanem inkább beszélgetésnek tartom, ahol két egyenrangú ember 
beszélget, csak az egyik kíváncsibb, mint a másik. Mi erről a véleménye?

VA: Inkább az egyiknek dolga kíváncsi lenni, míg a másiknak pont 
akkor nem az a dolga. De azokkal az emberekkel inkább beszélgetek, 
beszélgetésbe bonyolódom, ami már sokkal inkább kétoldalú. Persze 
én nekem is az a célom, hogy most úgy csinálunk, mintha egy kávé 
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mellett beszélgetnénk, és le lehetne ülni, és azért ez messze nem igaz. 
Azért ezek irányított beszélgetések, mondjuk így, én uralni akarom, 
nyilván csinálni akarom, meg tudom, mire vagyok kíváncsi. Azért ez 
nem egy olyan beszélgetés, hogy leülünk csevegni. Evvel sok munka 
van, hogy összeálljon az embernek a fejében, hogy valójában pontosan 
mit is akar a másiktól megtudni. Mi az a lényeg, az az esszencia, amit 
meg akar ragadni. De az is biztos, hogy érzem a különbséget interjú 
és beszélgetés között.

Volt néhány olyan Záróra, amikor tényleg az volt, hogy kérdés-vá-
lasz, kérdés-válasz, de nem vált beszélgetéssé valami. Azt szeretem, 
hogy nem mindig kell, hogy kérdőjel legyen a mondat végén, hanem 
lehet, hogy egy pont, és az viszi tovább a társalgást. Lehet, hogy visz-
szakérdez, azt szeretem, amikor egy kicsit felborul az a hagyományos 
szerep, hogy te kérdezel, te válaszolsz. Azt gondolom, hogy az a jó, 
hogyha kétoldalú a dolog, de mégse várnám el, hogy rólam szóljon.

– Sok jó interjúkötet került kiadásra. Kettőt említenék önnek. Az egyik 
a Nem mondom el senkinek, László Ágnes tollából, vagy Szegő Andrásnak 
a Tizenkét menet Erdei Zsolttal. Olvasta ezeket a könyveket?

VA: Andrásét elkezdtem olvasni, mindenképpen átnéztem a köny-
vet. A másikat nem ismerem egyáltalán, de a Szegő Andrást nagyon 
szeretem, meg bírom ezt a bolondságát, ahogy nagy interjúkat csinál. 
Nagyon kedvelem. Igen, olvastam a könyvből, nem mondom, hogy 
végigolvastam az egészet, de tervezem végigolvasni. Egyelőre a struk-
túrájára voltam kíváncsi, hogy milyen menetet választott magának. 
Úgyhogy még adós vagyok azzal, hogy végigolvassam, de már olvastam 
belőle részleteket.
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– Olvastam az Önnel készített interjúkból, hogy külföldön képzeli el az 
interjúk folytatását. Ezt hogy gondolja? Van-e olyan személy, akivel elha-
tározta, hogy interjút fog készíteni külföldön, ha lehetséges?

VA: Mindig előkerülnek újabb és újabb személyek, akikkel szeret-
nék. Például találtam egy nagyon érdekes írónőt, aki Szovjetunióból 
származik, de élt Csehországban és Amerikában is. Elnöki tanácsadó 
volt és minden, amit az ember elképzelhet. Őt úgy hívják, hogy Olga 
Grushin. Ha mehetnék Amerikába, őt biztos, hogy megkeresném. De 
nagyágyúk is vannak. Szeretnék egyszer Günter Grasszal találkozni, 
és ez nem is tűnik olyan elfuserált, lehetetlen álomnak, mert pont 
vannak olyan kapcsolatok, akik ismerik őt.

Igen, vannak konkrét tervek is. Most nyáron például azért megyek 
Angliába valószínűleg, hogy rendesen rendbe tegyem az angol nyelvtu-
dásomat, és akkor utána lehessen interjúzni. Abszolút van ilyen terv. 
Nagyon szívesen mennék külföldre. De azt is el tudom képzelni, hogy 
egy más típusú kulturális közélettel foglalkozó, közéleti kultúrával, 
nem tudom, szóval ezzel a két területtel foglalkozó műsort csinálni 
itthon. Ezért nekem több tervem is van. Ez az egyik lehetőség. Nem 
lenne rossz, ha ez létrejöhetne.

– Mondok egy érdekes dolgot a saját tapasztalatomból! Amikor megjelent 
az interjúkötetem, Kérdeztem – Válaszoltak címmel, Montrealban volt egy 
könyvbemutatóm, és megkérdezték tőlem, hogy ha említenék két személyt, 
akivel legszívesebben csinálnék interjút, hogy ki lenne az? Eszembe sem 
jutott addig, hogy ki lenne. Elgondolkoztam és azt mondtam nekik, hogy 
Obama elnök és a pápa. Ezt csak érdekességként mondtam el.

VA: Igen, ők is érdekesek. Mondjuk Jean-Pierre Jeunetre például 
nagyon kíváncsi lennék. Vagy egyáltalán néhány skandináv filmren-
dező nagyon érdekelne, hogy miért úgy látja a világot, ahogy. Van 



76

néhány német színész, mondjuk Noise Gaisrolf, vagy nem is tudom, 
Bruno Ganz, akit szintén nagyon szeretek, tehát egy óriási karakter. 
Van néhány színész, például, Edward Norton, aki szerintem egy fan-
tasztikus amerikai színész, az egyik legjobb. Vele is nagyon szeret-
nék beszélgetni. Vagy Kevin Bacon, ő is egy fantasztikus színész, és 
szintén amerikai, vele is. Azért lenne egy-két ötletem, akiket szívesen 
becserkésznék.

– Az interjúkészítés az újságírás egyik fajtája? Mit gondol, van-e oka, 
hogy Ön már a második, aki Prima Primissima-díjas?

VA: Akkor ezek szerint hatan vannak, akik meg nem úgy kaptak, 
hogy interjúkat csinálnának. Lehet, hogy nem tudom, hogyan helyes, 
hogy már a második? Vitray Tamás és Friderikusz Sándor. Attól függ, 
hogy Vitray Tamás is csinált mást is, Szegő András is csinál interjúkat 
folyamatosan, Friderikusz Sándor is csinált mást is. Rangos Katalin 
is. Azt hiszem, hogy az interjú nélkülözhetetlen műfaja az újságíró 
szakmának. Az, hogy milyen hosszúságú volt, az már egy másik kér-
dés. Lehet harmincperces interjút készíteni, vagy ötvenperceset. Lehet 
gyors interjúkat csinálni öt kérdésből, lehet húszezerből.

Az, hogy elmélyülős interjú, inkább ebben érzem a dolognak a 
lényegét, hogy nemcsak egy ilyen kérdés-válasz, kérdés-válasz, oké, 
köszönöm, mehetünk haza, hanem valami lényegit szeretnék. Minden 
adásnak úgy ugrom neki, hogy szeretném, ha valami lényegi dolog 
derülne ki a vendégemről, vagy valami olyasmiről beszélnénk. Ez a 
dolog lényege, hogy ilyen hosszú, ilyen mély. Mondjuk alapos. Nem 
állítom, hogy minden interjú úgy sikerül, ahogy én szeretném, de hogy 
ez a mélysége legyen meg, az a fontos szerintem. És azt hiszem, hogy 
akik megkapták a Prima Primissima-díjat azoknál mind megvolt ez 
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a mélység. Szóval nagy tisztesség nagy megbecsültség odaállni ezek 
közé az emberek közé, főleg ennyi idősen.

– Volt-e olyan kérdés, amit nem tettem fel, de szívesen megosztott volna 
olvasóinkkal?

VA: Nem, ilyen nem volt.
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Dr. Réthelyi Miklós miniszter

Remélem, hogy az ágazatok egymásra figyelve dolgoznak! – mondta 
Réthelyi Miklós egy minapi konferencián. – Miniszter Úr! Mennyire 
tartja sikeresnek az öt nagy területet magában foglaló minisztériumának 
tevékenységét? – kérdezte akkor Szarvas István.

R.M: Igen, valóban ennyi terület tartozik hozzám. A minisztéri-
umnak a sikere az, amennyiben ezek az ágazatok egymásra figyelve, 
egymás munkáját segítve dolgoznak, és hogyha ez nem sikerül, az a 
sikertelenség. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokat tanultunk. 
Én magam is ez alatt a lassanként két év alatt.

Azzal indult a minisztériumnak a megalapozása, hogy az ember-
rel foglalkozó területek kerülnek egymás mellé, egy kormányzati 
struktúrába, de hogy mennyit tudunk segíteni egymáson, és hogy 
mennyire minden dolognak a kisugárzása, illetve a vonzásterülete 
az valamennyi ágazatra kiterjed, ez csak a munkából derült ki. Ki 
kell emelnem például a családot. Az Európai uniós elnöki félév alatt a 
kormány nagy hangsúlyt adott a családpolitikának. A szociális, csa-
ládügyi és ifjúságügyi ágazatnak volt a feladata, hogy hetes programot 
szervezzen, amely Gödöllőn és Budapesten zajlott, ahol az európai 
országok szakértői, miniszterei, különböző területekkel foglalkozó 
szervezeteknek a képviselői voltak itt. Egy informális miniszteri ér-
tekezlettel záródott ez, ahol Orbán Viktor miniszterelnök úr tartotta 
a bevezető előadást.

Ha azt nézzük, hogy van egy ilyen része a minisztériumnak, hogy 
családügyi ágazat, de a családoknak az egészségéről, a családban 
élőknek az egészségéről is gondoskodni kell. Az, hogy a családban 
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a gyerekek tanuljanak, már oktatási terület, hogy kialakuljon az or-
szágban egy olyan kultúra, amely például a családban értéket lát, és 
a föderációknak az együttműködését a családban képzeli el. Az, hogy 
a családban élőknek a fizikai erőnlétéhez, a jól átgondolt sportolás is 
kell. Ezek olyan banalitások, amelyekről különösképpen nem kellene 
beszélni. De itt viszont minden itt van kéznél.

A minisztériumnak változatlanul az a jelmondata, hogy a közép-
pontban az ember van. de ehhez hozzá tartozik az is, következő gon-
dolatként, hogy nincs izolált feladat, nincs egyedi feladat. A különböző 
ágazatokban dolgozóknak szinte kötelessége keresni azokat a mun-
katársakat, akiket eddig nem ismertek, eddig más minisztériumban 
voltak. De most már egy minisztériumban vagyunk, és ahhoz, hogy 
az ügyekben több oldalról lássuk azt, hogy mi a teendő, és több oldal-
ról kell kiindulni a mai helyzetben, mit tudunk végezni. Úgy látom, 
hogy ez a munka beindult. Még rengeteg sok tennivalónk van. Vannak 
közös sikereink. És egyre több olyan téma van, amelyikben valóban 
két-három ágazat érintett.

– A második témám: ezelőtt itt volt Elisabeth Blackburn, az orvosi 
Nobel-díjas. Ön is ott volt azon, és köszöntötte. Végső soron a Quintess-
programnak egy óriási lökést adott, hogy ön is részt vett az előadásán. Erről 
mi a véleménye?

R.M: Elisabeth Blackburnnek az előadása azért volt számomra na-
gyon izgalmas, mert miniszterként a szakirodalmat nincs időm ol-
vasni: Az a tény, hogy a sejtjeink kis alkotórészeinek a működésében 
a sorsunk benne van, , egy nagyon, döbbenetes felfedezés. A másik 
kiugró élménye volt ennek, az a kérdése előadásnak, hogy növeksze-
nek a sejtek, és ennek milyen molekuláris háttere van. Ezt most már 
nem kell itt elmondani. De az, hogy tanulással, tehát a képzettség az 
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hozzájárul ahhoz, hogy ki, milyen betegségre lesz hajlamos. Itt súlyos 
betegségekről van szó, például rákbetegségek különböző formáiról van 
szó. Itt az immunrendszer zavarairól van szó.

Megint csak a minisztériumról beszélek, gondolataim azok termé-
szetesen körülötte forognak, az előző témához is kapcsolódóan, az 
oktatásban nem csak arról van szó, hogy 8 órától 13 óráig a gyerekek 
valahogy eltöltsék az időt, és a végén kapjanak egy bizonyítványt, ha-
nem hogy egy jó minőségű oktatást biztosítsunk számukra. Azoknak, 
akiknek nem fűlik a foga a tanuláshoz, azokat is behívjuk, beerőltetjük 
az iskolai rendszerbe. Ezzel azoknak az embernek az életéhez adunk 
hozzá, nem csak ismeretet, és nem csak tudást, hanem a jobb minő-
ségű élet lehetőségét is.

– Támogatja a minisztérium a Quintess-programot?
R.M: Az, hogy a dolgok ilyen mélységükben összefüggenek, egy 

nagyon komoly jelzés arra, hogy amit az előbb mondtam, hogy nin-
csen izolált ügy. A lényeg az, hogy életünk, a növekedésünk, egy ösz-
szefüggő hálózatrendszerben vannak, amit ez a minisztérium próbál 
jól teljesíteni.

– A Quintess-program nem most indult be, de segítheti, ha a miniszter 
azt mondja, ez helyes és államilag is támogatni kell!

R.M: Az a legnehezebb kérdés, hogy államilag mit támogatunk. Na-
gyon szívesen ismerkedem tovább a Quintess-programmal. Valóban 
nem nagyon tudtam erről, nem volt ismerős számomra, de az előadás 
az a tudomány és a mindennapok nagyon komoly összekapcsoltságáról 
győzött meg.

DSc. Réthelyi Miklós 1939-ben született Zalaegerszegen, orvos, 
anatómus, egyetemi tanár az orvostudományok akadémia doktora, 
miniszter. 1963-ban szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudomá-



81

nyi Egyetemen. 1991-1995 között a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem rektora. Kutatási területe a gerincvelő idegi szerkezete és 
a peptid tartalmú idegsejtek és pályák jellemzése. 2010 májusától a 
második Orbán kormány nemzeti erőforrás minisztere tegnap nyúj-
totta be lemondását a kormányfőnek. Utóda a parlamenti bizottsági 
meghallgatások után Balog Zoltán lett.



82

Dr. Papanek Gábor professzor

A nemzetközi kutatások a magyar gazda-
ság korrupciós fertőzöttségét jelzik – vall-
ja Papanek Gábor professzor, a Magyar 
Tudományos Akadémia doktora, akivel 
Szarvas István beszélgetett 2012-ben a 
Gazdaságkutató Zrt. Ráday utcai irodá-
jában.

– Ez év szeptemberében a Szarvasi Ön-
kormányzat és a Közgazdasági Társaság 
Békés Megyei Szervezete versenyképességi 

konferenciát rendez. Témái között kiemelt súlyú a korrupció elleni küzde-
lem. Az elmúlt hetekben több illetékes is úgy nyilatkozott, hogy a magyar 
gazdaságban tovább kell erősíteni a korrupció elleni küzdelmet. Professzor 
úr hogyan látja ezt?

P.G: Egyetértek a felvetésekkel. Egyrészt ugyanis a nemzetközi ku-
tatások a magyar gazdaság erőteljes korrupciós fertőzöttségét mutat-
ják ki. Másrészt a fejlett országokban már rég (az USA-ban például kü-
lönösen a Watergate-botrányt követően) gazdag eszköztárat vetettek 
be e küzdelembe, s mi még sokat nem adaptáltunk az ott hatékonynak 
bizonyult technikák közül.

– Ön szerint lehet azt mondani, hogy a korrupció csökkenti a verseny-
képességet?

P.G: A kutatások igazolták az összefüggést. Egyrészt az is kimutat-
ható, hogy a versenyképes országokban viszonylag kicsi a korrupció, 
a korrupt gazdaságok viszont szegények. Másrészt gyakran tapasz-
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talható, hogy a korrupció hatására eltűnnek a fejlesztésre szánt, vagy 
kapott források.

– A szakkönyvek a korrupció elleni küzdelem igen sokféle módszerét is-
mertetik. Az olvasó a bőség zavarát érzi. Melyek tekinthetők a legfontosabb 
időszerű feladatoknak a magyar gazdaságban?

P.G: Az elmúlt években Önnel, vezető szerkesztő úrral együtt is 
több, a tárgykört feldolgozó konferenciát szerveztünk. Az első rendez-
vényeken a korrupció jelensége és jelentősége állt a tanácskozások kö-
zéppontjában, legutóbb (2010. március 23-án) Budapesten a Corvinus 
Egyetemen viszont már a korrupció elleni védekezés és ennek módsze-
rei váltak központi kérdéssé. Az utóbbi tanácskozáson vezető politi-
kus, a magyar jog és igazságszolgáltatás két vezető tisztségviselője, a 
korrupció által erőteljesen sújtott öt terület elöljárója, valamint három 
kutató fejtette ki nézeteit a sürgető tennivalókról.

Alapvetőnek mondták, hogy készüljön olyan átfogó, a teljes rend-
szert érintő intézkedéscsomag, amely a professzionális végrehajtás 
feladatai mellett a javaslatokat megvalósító akciók összhangját is 
megteremti, továbbá optimális sorrendjüket, a határidőket és fele-
lősöket is megnevezi. Nyomatékkal szóltak a sikeres védekezéshez 
nélkülözhetetlen politikai elkötelezettségről, a megelőzés, illetve a 
hatékony bűnüldözés jogi, igazságügyi feltételeinek megteremtéséről, 
a küzdelem célszerű szervezeti hátteréről, a leginkább érintett terü-
letek folyamatos ellenőrzésének fontosságáról, stb.

– Gyakori nézet, hogy a korrupció elleni törvényeink megfelelőek, a si-
kerhez elég lenne, ha ezeket mindenki betartaná. Egyetérthetünk e néze-
tekkel?

P.G: Az állítás már sokszor elhangzott ugyan, de a szakértők eddig 
nem értettek egyet vele. Egyrészt törvényeink bonyolultak, olykor 
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nehezen is érthetők, sok bennük a pontatlanság, s számos példa van 
az ellentmondásra is – pedig mindezek a korrupciónak nyitnak teret. 
Az is meggondolandó, hogy az USA-ban a korrupció visszaszorítására 
2002-ben hozott törvény szankciói jóval szigorúbbak, mint a magyar 
büntetések. Másrészt a törvények csak akkor érnek valamit, ha be-
tartásukat ellenőrzik, s a visszaéléseket következetesen – azaz: az 
elkövető személyétől, kapcsolataitól függetlenül – a vétkekkel ará-
nyosan büntetik is. Az utóbbiak terén azonban a magyar gyakorlat 
sok mindennel adós még.

– A közelmúltban több korrupció ellenes intézkedéscsomag is készült. 
Mi volt ezek hatása?

P.G: Bár valóban több tervezet is ismertté vált, s egyesek politi-
kai támogatást is kaptak, a nemzetközi felmérések nem mutatják a 
korrupció hazai szintjének csökkenését. A csekély hatékonyság fő 
oka, hogy a korrupció ellen nem lehet sikerrel küzdeni rész-intézke-
désekkel, a politika pedig eddig nem tudott komplex erőfeszítéseket 
kifejteni.

– A közbeszerzési törvény változtatása segítette a korrupció elleni küz-
delmet?

P.G: A kutatások a közbeszerzések terén, e különösen súlyosan érin-
tett témában se jelzik a korrupció közelmúltbeli visszaszorulását.

– A szakértők szerint a korrupciós ügyek jelentős hányada mindig feltá-
ratlan marad, hiszen valamennyi résztvevő ebben érdekelt. Segíthet-e ezen 
az ellenőrzések szigorítása?

P.G: Ellenőrzéseink legtöbbször formálisak; a kis halakat üldözik 
ugyan, de messze kerülik a – gyakran közismert – nagyokat. Ez sem-
mit nem ér. Csak a következetes ellenőrzéstől várható siker, ehhez 
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azonban a politikai vezetés egyértelmű korrupció-ellenességére van 
szükség.

– Miként lenne kimutatható a politika egyértelmű korrupció ellenes el-
kötelezettsége?

P.G: Remélem, a most szerveződő konferencia segíteni fogja a vá-
laszadást. Sajnos a kedvező gazdasági hatásokhoz nem az kell ugyanis, 
hogy a politika elkötelezettsége kimutatásra kerüljön, hanem az, hogy 
a gazdasági szereplők ügy véljék: a politika valóban elkötelezett a kor-
rupció üldözésére. A közismert megjegyzéssel szólva: nem elég tisz-
tességesnek lenni, annak is kell látszani! A társadalom rég elvesztette 
azonban a bizalmát a politika iránt, s ezt igen nehéz visszaszerezni. 
A nemzetközi gyakorlatban is csak kevés jó példa ismert; közülük vi-
szonylag friss Szingapúré, ahol a felső vezető valóban senkinél se tűrte 
el a korrupció gyanújának a felmerülését – s ez 10 év után köztudottá 
vált. Várom, hogy a jelzett konferencia előadói mit mondanak a hazai 
adaptáció lehetőségéről.

– Miként lehetne elérni, hogy a magyar társadalom legtöbb tagja való-
ban elutasítsa a korrupciót?

P.G: A tennivalók, mint utaltam rá, sokrétűek. Meggyőződésem, 
hogy nélkülözhetetlenek a már említett szankciók is, de sokat segít-
het a vezetők példamutatása is: követniük kell Deák Ferencet és Ba-
ross Gábort, akikről mindenki tudta, hogy jelentős befolyásukat nem 
személyes vagyonuk gyarapítására használták! A leginkább hatásos 
azonban megítélésem szerint a munka becsületének helyreállítása, 
azaz az lenne, ha a tudás és a becsületes munka valóban fontosabb 
lenne az érvényesüléshez, mint a kapcsolatok. S azt valószínűsítem, 
hogy a konferencián a témához hozzászóló szakértők egyet fognak 
érteni velem.
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Dr. Fekete Ferenc szexológus

Második alkalommal gyűltek össze 2012. júniusban a Szexuális Me-
dicina Társaság tagjai, hogy tudományos ülésen cseréljék ki gondola-
taikat. Először tavaly májusban a budai Európa Congress Centerben 
tanácskoztak. – Mi késztette Önöket, hogy létrehozzák ezt a társaságot? 
– kérdezte akkor Szarvas István Dr. Fekete Ferenc urológust.

F.F: Az utóbbi évtizedekben jelentős ismeretek halmozódtak fel az 
emberi szervezet szexuális működésével kapcsolatban, ennek ered-
ményeként új és hatékony gyógyszerek jelentek meg, sokat fejlődött 
a genitális sebészet is. Mindez a szexuális gyógyítás rohamos fejlő-
désével járt, a szexuális problémák egyre szélesebb körű és a koráb-
binál hatékonyabb orvosi kezelése vált lehetővé. Rövidesen világossá 
vált azonban, hogy a még oly hatékony sebészeti beavatkozások és 
gyógyszerek sem alkalmazhatóak jól a szexualitás egészének ismere-
te, a párkapcsolat, a partner reakcióinak, a lelki vonatkozásoknak az 
ismerete nélkül.

Mindezek miatt nagy lett az igény a szexualitást más és más szem-
szögből ismerő területek, a nőkkel és férfiakkal külön-külön foglalko-
zó szakemberek tudásának integrálására, munkájuk összehangolásá-
ra. Mostanáig mégsem volt olyan orvosi szakma, amely a szexualitás 
összes elemével foglalkozott volna, minden szakember csak egy részét 
ismerte és alkalmazta a nemiséggel kapcsolatos tudásnak. A széles-
körű szakmai igény egy új szakterület, a szexuális medicina megszü-
letéséhez vezetett.

– Van hasonló más országokban? Én a bolgárról és a románról hallot-
tam.
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F.F: Igen, van egy világtársasága, ehhez tartoznak az ázsiaiak, ame-
rikaiak és európaiak, utóbbihoz tartozunk mi, mint önálló társaság 
2008 októbere óta. Európában nagyon sok országban van, Románi-
ában tíz éve alakult, Ukrajnában velünk egy időben, Finnországban 
most van alakulóban. Szóval mi az utolsók között jöttünk létre.

– Hat évvel ezelőtt már beszélgettünk. Kíváncsi lennék, hogy ezen a 
területen van-e különleges, említésre méltó fejlődés?

F.F: A férfiak terén nem volt jelentős változás. A női szexuális prob-
lémák kezelésére új gyógyszerek megjelenését várja a szakma. Klinikai 
alkalmazásuk folyamatba van a vizsgálatok értékelése zajlik és ha úgy 
találják, hogy biztonságosak, akkor ezek pár éven belül forgalomba 
kerülhetnek. Elmondhatjuk, hogy pár éven belül áttörés várható a női 
szexuális zavarok kezelésében.

– Ezen a tanácskozáson az orvosokon kívül pszichológusok és szociális 
munkások is előadnak. Mi ennek a célja?

F.F: Az, hogy az orvosok ne csak egymással beszéljenek, mindig 
ugyanarról. Ezért hozunk más területről előadókat, ez megváltoztatja 
hozzáállásunkat a problémák kezelésében. Ezáltal a szexuális problé-
mákkal hozzánk fordulókat komplexebb módon látjuk.

– A közelmúltban volt a Titanic filmfesztivál, ott vetítettek egy izraeli 
filmet, melynek címe Érzelmi pótlék volt. Arról szólt, hogy női szex-tera-
peuta kezelt egy impotenciával küzdő férfit, a kezelés folyamán szexuális 
kapcsolatot létesített vele. Mi erről az Ön álláspontja?

F.F: Abban az esetben, ha pár megy, a terapeuta sem testi, sem 
érzelmi kapcsolatba nem kerülhet a férfival, mert az nem segíti a pár-
nak a kommunikációját. Ellenkező esetben ez rejtett csoport szex, 
csak nem nevezik meg. Ha a férfi egyedül megy – van ilyen Ameriká-
ban, Angliában, sőt Magyarországon is! – vannak nők, akik korábban 
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prostituáltak voltak, és azt állítják, segítenek a férfinek. A férfiak egy 
része valós kapcsolatba nem mer belemenni. A prostituáltakkal sokkal 
egyszerűbb, mert úgy gondolják, hogy ők kifizették a nőt és innentől 
kezdve őt nem érheti semmi stressz a nő részéről.

– Mi a helyzet, ha ez egy klinikán zajlik, orvosi felügyelet mellett?
F.F: A magyarországi kultúra és jogi környezet ezt nem támogatja. 

Lehet, hogy az Egyesült Államokban, vagy Angliában megvannak a 
feltételei.

– Visszatérve a konferenciára, az elhangzott előadások megjelennek-e 
nyomtatásban is?

F.F: Az a gondunk, hogy a leadott előadások formája nem egységes, 
pedig ez szükséges a nyomdai megjelenéshez. Ezért azt tervezzük, 
hogy az előadások videón megtekinthetők lesznek a honlapunkon – 
felelte a szexuális medicina szakembere, a társaság elnöke.



89

Dr. Papp György andrológus

Az orvostudomány nem árucikk – vallja Dr. Papp György nemzetközi 
hírű andrológus professzor, akivel a Hotel Intercontinentalban beszél-
getünk. – Professzor Úr! Ez a II. Európai Konferencia, amelyen vagyunk, 
az öregedéssel kapcsolatos összes orvosi ágazat együttműködésével foglal-
kozik. Jól fogalmaztam? – kérdezte Szarvas István 2009-ben.

PGY: Igen. A konferencia az öregedő férfi témakörével foglalkozik, 
mindenféle aspektusból. Meglehetős komoly nemzetközi részvétellel 
zajlik és azzal a sajátsággal bír, hogy külön magyar szekciója is van 
andrológus, amely magyar szekcióban bőrgyógyász, endokrinológus, 
urológus belgyógyász és kollégák tartottak előadást az öregedés kü-
lönböző jellemzőiről. Ezeket a jellemzőket próbálja az orvostudomány 
szép lassan, csendesen önállóan kialakuló orvosi szakterület palettá-
jára rendezni.

– Egy kicsit engem megdöbbentett és itt utalok a professzor úr előadására, 
ahol a merevedési zavarról volt szó. Professzor úr körülbelül a következőket 
mondta: Sok probléma van, amelyeknek megvannak a megfelelő gyógymód-
jai, de ezekről most nem szólunk részletesen. Ugyanezt elmondhatom a többi 
előadásra, hogy a problémák megoldására kevés súlyt fektettek az előadók. 
Talán azért mivel az előadók a professzorok úgyis tudták a megoldást?

PGY: Inkább az alapkérdések tárgyalása volt itt az elsődleges cél. 
Helyesbíteni szeretnék: ezeknek a kérdéseknek a különböző szintjén 
meg van a maga orvosi megoldása. Természetesen az öregedő férfi 
szexuális zavarait a magyar andrológia eredményesen kezeli, külön-
böző módokon.
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Ezen a konferencián most nem ezekről a már sokszor követendő 
gyógymódokról beszélünk, hanem arról mik azok a fiziológiai közös 
élettani történések, amelyek az öregedő férfiben a különböző szak-
mák területén együttesen jelentkeznek. Egy példát szeretnék mon-
dani: az ér belhártyájának, az endotérnek az állapota gyakorlatilag 
ugyanolyan fontos az érelmeszesedésben, az agyi kerengésben, vagy 
bármely szervnek a haemodinamikájában, mint például a merevedés 
zavarának kialakulásában.

Azon túlmenően, hogy ezelőtt tíz évvel már volt egy nagy lépése 
az orvostudománynak az öregedés vizsgálata felé. Az öregedésben 
jelentkező betegségeket csomagként kezdte el figyelni és kezelni. az 
orvostudomány. Most még mélyebbre igyekszik menni. Az öregedés 
korlapjain próbálja megcélozni az öregedés alapjait, megtalálni azokat 
a közös lehetőségeket, amelyekkel eredményesen lehet kezelni egy 
később kialakított terápiával.

– A konferencia egyik bőrbetegségekkel foglalkozó előadásban azt hallot-
tuk, hogy komoly problémát okoz, hogy az Országos Egészségügyi Pénztár 
nem támogatja ezeknek a betegségeknek a gyógyítását. Azt tudom, hogy 
ennek a konferenciának nem a feladata, hogy a pénzügyi támogatásokkal 
foglalkozzon. A másik, amit kérdeznénk, hogy van-e különbség az ameri-
kai és a magyar viszonylat között az öregedéssel kapcsolatos betegségek 
terápiájánál?

PGY: A terápiáknak, hogyha csak nem valami különösen gépi, vagy 
eszközigényes dologról van szó, viszonylag a magyar orvostudomány 
hamar alkalmazza. Ha csak a lombikkérdésre utalok, két évvel a világ 
első lombikalkalmazása után Magyarországon alkalmazták már.

Említhetném a merevedési problémákra alkalmazott kaverno in-
jekciót, de folytathatnám a sort. Magyarországon az orvostudomány 
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területeinek megvannak a maga problémái. Az OEP finanszírozás 
problémaként gyakran visszatér. Igaz, hogy most egy bőrgyógyász 
professzor kolléga hozta elő, de bármelyikünk beszélhetett volna 
olyan területről, amely nem kellő módon finanszírozott. Tudomásul 
vesszük, hogy az ország ilyen szegény. Ugyanakkor azt mondom azok-
nak, akik az országot vezetik, hogy tudomásul kell venni, hogy az 
orvostudomány nem olyan módon árucikk mint más termelő ipari 
ágazat.

– Professzor Úr! Ezen konferenciának az anyagai, következtetései milyen 
folyóiratban fognak megjelenni? Olvashatjuk-e őket magyarul?

PGY: A konferenciát szervező nemzetközi társaságnak van egy 
rendkívül jól kvalifikált magas színvonalú folyóirata, ahol megjelen-
tetjük. A Magyar Andrológiában is szívesen látom ezeket a cikkeket. 
Meg fogom beszélni a szerkesztő kollégákkal, hogy csináljunk egy 
különszámot.
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Oláh György Nobel-díjas kémikus

2013-ban két alkalommal is szerepelt Oláh György Nobel-díjas tu-
dós neve szinte valamennyi magyar médiában. Először október 11-én, 
amikor Szél Ágoston rektor és Molnár Mária Judit rektor-helyettes a 
Dél-kaliforniai Egyetemen ünnepélyes körülmények között átadták 
a Semmelweis Budapest Award kitüntetést. Másodszor október 27-
án, amikor Áder Jánossal, Magyarország Köztársasági elnökével Los 
Angelesben találkozott.

Ezek késztettek arra, hogy megosszam olvasóinkkal a 14 évvel ez-
előtt vele készített interjút amelynek sok gondolata ma is hasznos. 
– Professzor Úr! Mi a titka ennek a fiatalos kinézésének? – kérdeztem 
a Nobel-díjas kémia professzortól 1999. novemberben a Műszaki és 
Természettudományi Egyesület Szövetségének (MTESZ) budapesti 
Székházában.

OGY: Nézze, ha én erre tudnék választ adni, akkor azt én szaba-
dalmaztatnám. Ehhez segít ha az ember el van foglalva, dolgozik és 
azon tevékenykedik amit szeret csinálni. Azt hiszem ez sokban segít, 
ahhoz, hogy az ember legalábbis szellemileg fiatalos marad.

– Az ország létszámához képest jól állunk Nobel-díjasok számát illetően. 
Ön egy interjúban azt mondta ez nem a géneknek, hanem a jó iskoláknak 
tekinthető. Azt mondják már nem olyan jó az iskolai képzés, mint a két 
világháború között volt?

OGY: Nem lehet sose az átlagot általánosítani, ha az iskolarendszer 
változott is vagy ahogy mondja romlott valamit, ez nem azt jelenti, 
hogy nincsenek tehetséges fiatalok. Lényegében az iskola egy lehetősé-
get ad és irányít, de azért alapjában véve magunk tanulunk. Életemben 
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a legtöbbet az elemi iskolában tanultam. Az iskola egy iniciatívát ad. 
Az ember érdeklődik, azt nem teheti meg, hogy nem olvas. Naponta 
3-4 órát olvasok és tanulok új dolgokat. A tanulás egy soha véget nem 
érő folyamat.

– Miként értékeli azt a tényt, hogy az eddigi magyar Nobel-díjasok mind-
egyike külföldön dolgozott, amikor megkapta a kitüntetést?

OGY: Ez igaz, de nem hiszem, hogy negatív értelemben kellene 
értelmezni! Ennek különböző okai voltak és vannak. A tudomány bi-
zonyos területein kis országok nem tudnak biztosítani a kutatásnak 
olyan centrumait ahol szükséges dolgozni. Pl. egy fizikus kénytelen 
bizonyos területeken ott dolgozni, ahol a megfelelő nagyberendezés, 
vagy egyéb lehetőség fennáll. A másik dolog az, hogy az migrációban 
talán mindenki keményebben dolgozott, mert egyrészt újból kezdte 
és be akarta bizonyítani, hogy tud valamit csinálni.

– Találkozott Ön a három közjogi méltóság közül valakivel?
OGY: Most nem, a korábbi látogatásomkor igen. Nézze, a közjogi 

méltóságok elfoglalt emberek, ha híres focista lennék lehet, hogy fo-
gadtak volna. Glatz Ferenccel, a Magyar Tudományos Akadémia elnö-
kével viszont találkoztam.

– Kikkel fog találkozni?
OGY: Főként szakmai kollégákkal, s rajtuk kívül a Műegyetemen 50 

éves arany diplomát kapó évfolyamtársaimmal. Nem tudom, hányan 
maradtak meg belőlük és kik lesznek ott. Ez egy érzelgős találkozó 
lesz, mert ötven év elég nagy idő.

– Önt, mint Nobel-díjast sokszor hívják előadni?
OGY: Főleg szakmai előadásokat tartok, nem szeretek politikai elő-

adásokba belemenni, vannak más Nobel-díjasok, akik ezt teszik. És 
még ma is szeretem csinálni a kutatásaimat, ez az ami érdekel.
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– Kérem, foglalja össze, hogy mivel foglalkozik annak ellenére, hogy 72 
éves elmúlt?

OGY: Ha már a koromat említette, ezt nem lehet csak számokban 
kifejezni. Picasso azt hiszem festett amikor a 90-es éveiben volt. Nem 
azért festett, mert pénzre volt szüksége, hanem azért, mert gondolom, 
még mindig élvezte azt, hogy vászonra tegye elgondolásait. Én kutatok 
mert jól esik kutatni. Ez olyan mint az, hogy nem szabadna minden 
este sokat vacsoráznunk, és azt mondjuk, hogy most már nagyon tele 
vagyunk, nem fogunk enni többet, de másnap megint étvágyunk van. 
Ameddig a kutatást élvezem és jól esik, addig csinálom.

– Mivel foglalkozik a kutatása?
OGY: Egy új üzemanyagcella kidolgozásával foglalkozom munka-

társaimmal. Az eljárás lényege, hogy ne a jelenleg is használatos el-
dobható elemek alakítsák az elektromosságot, hanem egy új anyag. A 
battériák kémiai reakcióba lépnek, de ahogy kikapcsoljuk őket, ez a 
folyamat megáll, s az elem veszít az erejéből. Az új üzemanyag a metil-
alkohol lehet, amely megállás nélkül, akár tízezer órán át is képes erre 
a reakcióra. Ez a fejlesztés a legkisebb akkumulátoros felhasználástól 
az ipari berendezések működtetése szempontjából is meghatározó 
lehet. Nem kizárt, hogy ez lesz a jövő egyik új energiaforrása.

– Ön szerint lesznek még magyarok, akik a Nobel-díjat fognak kapni?
OGY: Egész biztosan lesznek, de hogy mikor és milyen területen, 

azt nehéz megjósolni.
 – Melyik tudományág fog ön szerint a következő évezredben leginkább 

fejlődni?
OGY: Ez is nagyon nehéz kérdés. Most a legtöbben joggal azt mond-

ják, a biológia fénykorában vagyunk. Senki nem akarja azt mondani, 
hogy a biológiának nincsen hihetetlen jelentősége, ugyanakkor én so-
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viniszta vagyok és kémikus, és hiszek abban, hogy a kémia alapvető 
terület, mert a kémikusok tudnak új vegyületeket, vagy anyagokat 
csinálni.

– A Magyar Tudományos Akadémia tudósai között kevés a hölgy, az 
elnök és az alelnökök is férfiak. Mi erről Professzor Úr véleménye? Önöknél 
Amerikában mi a helyzet?

OGY: Nem vitás, hogy a tudományban a nőknek jelenléte nagyon 
alacsony, értem ezalatt akadémiai tagság és ehhez hasonlók. Ugyan-
akkor az egyetemeken most a tudományos pályákra tanulóknak azt 
hiszem 35-40%-a hölgy. Ez változik és azt hiszem, hogy ezt az élet 
is változtatja, mert sajnos a nők feláldozzák karrierjüket. Feleségem 
is kémikus és ő is feláldozta a karrierjét hosszú ideig, mert gyerekek 
vannak és fel kellett nevelni őket. Nincs teljes egyenlőség, mert nincs 
biológiai egyenlőség. Férfiak nem szülnek gyereket és ezt a sort foly-
tathatnám, de a modern élet ezt megváltoztatta és ennek következ-
tében a nők lehetősége, hogy tudományos karriert csináljanak család 
mellett megjelent. Sajnos ez nem teljesen egyvonalú, kivéve, ha valaki 
elhatározza, hogy nem akar családot és teljesen arra készül, hogy nagy 
tudós legyen. Ez a helyzet javul, nem hiszem, hogy kvótákat lehet ten-
ni, de én azt látom Amerikában, hogy a számok lassan, de állandóan 
nőnek. Voltak mindig úgy Marie Curie-k, hogy családjuk is volt és 
tudományt is csináltak, van sok ilyen. Megvagyok győződve, hogy ez 
olyan probléma, ami el fog tűnni a következő évtizedek folyamán.

Oláh György a budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett. 
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát. 
Itt kezdte meg kutatói pályafutását Zemplén Géza professzor mun-
katársaként, majd 1954-56 között az MTA Vegyésztani Intézetének 
társigazgatója lett. 1956-ban először Kanadába, majd az Egyesült Ál-
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lamokba ment, ahol a Case Western Reserve University-n dolgozott, 
1971-től amerikai állampolgár lett. 1977-től Kalifornia államban él, 
ahol a Dél-kaliforniai Egyetemen tanít. Még 1977-ben kinevezték az 
egyetem Szénhidrogénkutató Intézetének tudományos igazgatójává. 
1991 óta a Los Angeles-i Loker Szénhidrogénkutató Intézet igazgatója. 
1990-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja.

Oláh György folyamatosan tartja a kapcsolatot a magyarországi 
kutatókkal. Kutatásainak legjelentősebb eredményét a karbokationok 
kutatásával érte el, szupersavak segítségével alacsony hőmérsékleten 
előállította a karbokationokat, és tanulmányozta szerkezetüket, tu-
lajdonságaikat. E területen végzett munkájáért a Svéd Tudományos 
Akadémia 1994-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmazta. Az Oláh György 
vezetésével kifejlesztett direkt metanolos tüzelőanyag-cella az utóbbi 
időben az egész világ érdeklődésének fókuszába került. A találmány a 
hagyományos energiahordozók előteremtési költségeinek és a globális 
felmelegedésnek a növekvő problémáját oldhatja meg. 1999-ben nagy 
szerepet vállalt a Magyarországon 2000-ben megrendezésre került 
Magyar Tudósok Világtalálkozójának megszervezésében. 2001-ben 
Corvin-lánc, 2002-ben Bolyai-díj kitüntetésben részesült. 2005-ben 
American Chemical Society Priestley-éremmel tüntette ki. 2006-ban 
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillag-
gal kitüntetést. 2006 óta Budapest díszpolgára. 2011-ben Széchenyi-
nagydíjat kapott.
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Pálinkás József elnök, MTA

A vallás és tudomány jó viszonyban lehet – vallja Pálinkás József, az 
MTA elnöke. – Az eddigi elnöki programját mennyire sikerült végrehajta-
nia? – kérdezte tőle Szarvas István.

Úgy gondolom, hogy amit célul tűztem ki, azt sikerült – felelte 
az elnök. – Egy dolgot nem tudtam végrehajtani, hogy növeljem a 
tudományos alapprogramra költendő forrásokat. Ezt befolyásolta a 
gazdasági válság és a költségvetés nehézségei. Ha kiemelem a legfon-
tosabb eredményeket, akkor ezek a következők: a Lendület-program, 
a kutató hálózat megújítása, az Akadémiai Törvény elfogadtatása, az 
igazgatás megreformálása.

– Ez utóbbit kifejtené bővebben?
PJ: Egy intézmény így az akadémia vagy annak bármely kutató 

intézete működéséhez több dolog szükséges. Az egyik, hogy legyenek 
kiváló kutatók, a másik, hogy legyenek olyan gazdasági szakemberek, 
akik a működési feltételeit stabilan biztosítani képesek, ha üzenetről 
beszélünk, az lehet, hogy ma Magyarországon mindenhol fontos a 
szakmai eredmény és a gazdasági stabilitás az eredményes gazdálko-
dás. Ha magyarra fordítom olyan gazdálkodás kell, amely figyelembe 
veszi a lehetőségeket és figyel arra, hogy az intézmény működése stabil 
legyen, ne költsön többet, mint amennyi a bevétel.

– Úgy 2009-ben, mint 2010-ben volt néhány jelentős fizikai felfedezés. 
Kérem, elemezze ezeket!

PJ: 2009-ben kimagasló eredmény volt, ami a világban komoly 
visszhangot váltott ki, hogy a fizikusok kiszámították a proton tö-
megét. A protonok és neutronok összetett részecskék, de tömegük 
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sokkal nagyobb, mint az alkotó elemeiké. A protonok és neutronok 
három kvarkból állnak, de a kvarkok tömege a proton tömegének csak 
5%-át teszik ki, a kvarkok közti kölcsönhatást közvetítő gluonoknak 
pedig nincs is tömege. A kutatók szerint az alkotó elemek, a kvarkok 
és gluonok mozgásainak, kölcsönhatásainak az energiája képviseli a 
hiányzó tömegét. Ezzel első ízben sikerült igazolni az Einstein-féle 
tömeg-energia ekvivalencia (E egyenlő: m-szer c a négyzeten) a mik-
rovilágban is érvényesül.

Nehéz eldönteni, hogy 2010-ben hat vagy nyolc jelentős felfedezés 
volt. Tény, hogy jelentős fizikai felfedezés volt Csörgő Tamás profesz-
szor, aki a Harvard Egyetem és az MTA Részecske Magfizikai Kutató 
Intézetének kutatója és munkatársai által a tömegcsökkenésről pub-
likált eredmény, de azt gondolom, hogy legalább olyan fontos felfede-
zés, hogy sikerült létrehozni Anti anyagot abban az értelemben, hogy 
antiproton befog egy pozitront és ilyen módon antihidrogén jön létre 
és ezt egy csapdában tárolni lehet.

– Kertész Imre azt válaszolta egy kérdésemre, hogy elképzelhetőnek tart-
ja, hogy belátható időn belül lesz még magyar irodalmi Nobel-díjas. Miként 
látja ezt a kérdést a tudomány területén?

PJ: Olyan eredmény létezik, amely azon a szinten van. Azt, hogy ki 
kap Nobel-díjat, sok minden eldöntheti. Vannak vitathatatlan esetek, 
van olyan, amikor egy szélesebb lista áll rendelkezésre. Több olyan 
kutatási eredmény van élettudományban és fizikában, amelyről el-
képzelhető, hogy Nobel-díjat kapjon.

– A következő kérdést feltettem Erdő Péter bíboros úrnak is: mi a véle-
ménye a vallás és a tudomány kapcsolatáról?

PJ: A tudomány és a vallás az emberi élet, lét két különböző te-
rülete. A tudomány az emberi elme által felderített és gondolatilag 
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megragadható valóságot, a hit pedig az emberi spirituális életének a 
része. Sokszor teszik fel azt a kérdést, hogy a kettő milyen viszony-
ban van egymással. Ha röviden válaszolnék, azt kell felelnem, hogy 
jó viszonyban a tudományos elmélyültség és a hit. Akkor van baj, ha 
a tudományból hitet és hitből tudomány csinálnak.

Pár hónap van még hátra az 5. World Science Fórumig. Érdeklődnék a 
résztvevőkről, különösen a külföldi és a magyar Nobel-díjasokról!

PJ: Ami a Nobel-díjasokat illeti, a 4. World Science Fórumon három 
Nobel-díjas vett részt: a svájci Werner Arber, az egyiptomi Ahmed 
Zewail és egy dél-koreai. Hálaistennek három magyar élő Nobel-dí-
jasunk van: a kémiai Oláh György (1994), az irodalmi Kertész Imre 
(2000) és a biológiai Avram Herskó (2004). Oláh Györgyöt nem ke-
resték a fórum szervezői, a másik kettő meghívásáról még nem szü-
letett döntés. A novemberi fórumon Nobel-díjasok és döntéshozók 
szerepelnek. A megnyitón a Nobel-díjas Yuan Tseh Lee, a társrendező 
Nemzetközi Tanács új elnöke és Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság 
elnöke, valamint Irina Bokova, az UNESCO főigazgatója is a felszóla-
lók között szerepel.

Pálinkás József 1952-ben született Galvácson, 1977-ben a szegedi 
József Attila Tudományegyetem fizikus szakán szerzett diplomát. Az 
MTA ösztöndíjasaként kezdett dolgozni Debrecenben, az MTA Atom-
magkutató Intézetében, ahol fő kutatási területe az atomi ütközések 
kísérleti vizsgálata volt. 1994-ben bekapcsolódott a CERN-ben a hi-
potetikus Higgs-részecskék megfigyelésére irányuló OPAL-kísérletbe. 
1995-ben lett az Akadémia levelezőtagja.

1998-2002 között az Orbán-kormány tagja volt előbb államtitkár-
ként, majd oktatási miniszterként. 2002-ben visszatért az oktató kuta-
tó munkához. 2004-ben választották az Akadémia rendes tagjává.
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2005-től a Fizikai Intézet igazgatója. 2006-ban országgyűlési kép-
viselő lett. 2007-től a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok 
elnöke és rektor-helyettes volt. 2008 májusában az MTA elnökévé 
választották, ezért le kellett mondania képviselői mandátumáról. 
Kitüntetései: 1996 – Akadémiai-díj és 1997 – Magyar Köztársaság 
Érdemrend Tisztkeresztje.
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Erdő Péter bíboros

2010. januárjában átadásra került a tollforgatók szentjéről, Szalézi 
Szent Ferencről elnevezett kitüntetés. A díjátadás előtt Erdő Péter 
vezetésével a Budapesti Egyetemi Templomban szentmisét tartottak, 
ahol a bíboros megjegyezte: az egyház átveszi a modern technikát, de 
a mai média világában szokásos eszközöket nem szabad átvennie.

A szentmisét követően a Központi Papnevelő Intézet Dísztermében 
szép ünnepség keretében került átadásra a genfi püspökről elneve-
zett Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíj, amelyet az újságíró hívatás 
megbecsüléséül alapított a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. 
Az ösztöndíjjal 2001-től minden évben a média egy-egy munkatársát 
támogatják egy éven keresztül havi ötvenezer forinttal a keresztény 
értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének előse-
gítésért a nem egyházi sajtóban.

Az ünnepség elején Mohos Gábor, az MKPK titkára köszöntötte 
a megjelenteket. Elmondta, hogy az újságírásnak az igazságot kell 
közvetítenie egy olyan világban, ahol a hétköznapokat az érdekek ha-
tározzák meg. Keresztény értékrend alapján ezzel együtt lehet élni az 
életet, még akkor is, ha ez nehéz. A díjátadás előtt egy zenemű és két 
prózai előadás is elhangzott.

Az MKPK elismerését Erdő Péter bíboros-prímás, Esztergom-bu-
dapesti érsek adta át. Iványi Balázs, a Heti Válasz újságírója, a PPKE 
BTK óraadó tanára, a MAKÚSZ tagja részesült idén a Szalézi Szent 
Ferenc-sajtóösztöndíjban. A kitüntetett 1979-ben született Székesfe-
hérváron, diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE) 
szerezte írott sajtó szakirányon. Az internetes újságírást a Gondola.
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hu hírportálnál sajátította el, dolgozott sajtótitkárként és médiafigye-
lőként az Országgyűlési Irodaházban, valamint a Magyar Katolikus 
Rádióban is. 2008. februártól munkatársa a Heti Válasz Üzlet című 
rovatának, novemberben Junior Príma-díjjal jutalmazták Magyar saj-
tó kategóriában. Jelenleg a PPKE Kommunikáció tanszékén óraadó 
tanárként is dolgozik. 

Méltatása során a bíboros arról beszélt, hogy manapság elmosódik 
a határ a tömegtájékoztatásban a propaganda és a hírközlés között, 
pedig igazságra szükség van, hogy figyelni tudjunk még a szóra. Erdő 
Péter kitért arra is, hogy a médiában dolgozóknak nagy a felelősségük, 
ezért kell egy nagyon nagyfokú tartás ezen a területen. Befejezéskép-
pen a katolikus egyház első embere elmondta: reméli, hogy ez a díj 
egyben biztatás Balázs számára, aki a jövőben is értékes munkát fog 
végezni. A díjátadást követő fogadáson az 1952-es születésű bíboros-
prímással beszélgettünk.

– Eminenciás Uram! Vasárnapon reggelente, ha időm engedi, mindig 
meg szoktam nézni a tévében a vallásos műsorokat. Az itt elhangzott na-
gyon értékes műsorok sajnos nem kerülnek leírásra. Itt értesültem például 
az Ön december 9-i könyvbemutatójáról, melynek címe: Naplójegyzetek 
Szent Pál évében. A rádióműsorokban elhangzott beszédei jelentek meg így 
könyvalakban. Az itt elhangzottak miért nem hozzáférhetők nyomtatásban, 
vagy interneten? – kérdezte Szarvas István.

EP: Mi írtunk egy kérvényt – lehet, hogy a többi testvér egyházak 
is tettek hasonlót – azért, hogy a magyar televízióban most már húsz 
éve lévő műsorok anyagát megvásárolnánk. Bízunk benne, hogy po-
zitív visszajelzést kapunk. Ebben az esetben szeretnénk technikailag 
egy kicsit modernebb módon átjátszani és internetes blogként műsor-
választékként felajánlani az érdeklődőknek a püspöki kar honlapján 



103

keresztül. Ez lenne azt hiszem egy lehetőség és onnantól kezdve aki 
nyomtatásban is le akarja írni, annak meg lesz rá a lehetősége.

– Bíboros Úr hogyan látja a tudósok valláshoz való viszonyát? Úgy ta-
pasztaltam, hogy az igazán nagy tudósok Istenhívők. Jól látom a kérdést?

EP: Igen. Ezt különösen a természettudomány világában észre. 
Foglalkozzék valaki egy kicsit fizikával, csillagászattal, vagy akár a 
nem természettudományhoz tartozó matematikával. Mondhatom, 
biztos, hogy nem fog mosolyogni az Isten-kérdésen és a vallásos 
meggyőződést legalábbis az egyik nagyon komoly válaszként fogja 
értelmezni. – A vallásos dimenzió elválaszthatatlan a kultúrától az 
emberi személy globális képzésére irányul és lehetővé teszi a a tudás 
átalakítását életbölcsességgé – mondta erről 2009. április 25-én XVI. 
Benedek pápa.

– A Newsweek 2009. július 22-i számában arról ír, hogy Eminenciád 
is benne van abban az öt főpásztorban, aki pápaként kerülnének szóba. 
Utoljára ilyen Bakócz Tamás idejében volt.

EP: Ez zsurnalizmus. Tényleg a szónak mondjuk a szórakoztatóbb, 
vagy a könnyebb értelmében. Nem kell az ilyesmit komolyan venni!
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Szarvasok Egerben

A papi hívatás gondolata gimnazista korom-
ban vetődött fel – vallotta Szarvas István 
atya, a Szent István Rádió igazgatója Eger-
ben, a rádió társalgójában. – István Atya! Mi-
kor került a rádióba, mikor jegyezte el magát az 
egyházzal, és hogyan került kapcsolatba a kom-
munikációval? – kérdezte tőle 2009. elején 
névrokona, Szarvas István .

Az egyházzal igazából, már amikor megkereszteltek, a szüleim je-
gyeztek el engem – válaszolta. – A papi hívatás gondolata gimnazista 
koromban vetődött fel, és akkor döntöttem úgy, hogy a papi szeminá-
riumba ide Egerbe fogok eljönni, és itt kezdem meg tanulmányaimat. 
Bár abban az időben érdekelt engem a számítástechnika is, de végül 
is akkor úgy éreztem Isten hív, és papi szolgálatra. Így kezdtem meg 
tanulmányaimat 1988-ban az egri Papnevelő Intézetben.

A tanulmányok befejezése után itt szenteltek 1993-ban pappá. Az 
első kápláni évet Ózdon töltöttem. Miskolcon, a Mindszenti Plébánián, 
négy évet szolgáltam. 1998-ban innen kerültem ki Rómába, ugyanis 
én már a szemináriumot megelőzően is zenével foglalkoztam. Zon-
goraleckéket vettem, kántorképzőt végeztem el, a szemináriumi évek 
alatt is a kántori teendők jó részét elláttam itt a Papnevelő Intézetben. 
Igazából életemnek ez egy másik fontos és szerves része mind a mai 
napig az egyházzenével való foglalkozás.

1998-ban került arra mód, hogy az Egri Egyházmegyéből engem 
küldjenek ki Rómába, egyházzenei tanulmányokra. Az egyházi zene 
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pápai intézetében tanulva a gregorián énekkel ismerkedtem meg két 
éven keresztül. Ennek mind a gyakorlati alkalmazását akár karve-
zetésben, akár pedig éneklésben, mind pedig elméleti tudnivalóit 
tanultam meg. De emellett – ami nagyon fontos, és azóta is sokszor 
visszaköszön –, az ember egy képet kap a világegyházról. Ha az ember 
kint jár Rómában – akárcsak, mint turistaként, zarándokként – akkor 
nagy benyomást tesz rá, hogy a világ minden részéből vannak itt pa-
pok, szerzetesek, nővérek, világiak. Az ember közöttük is tanul.

A mi intézetünk olyan intézmény volt ahol Izland szigetétől Dél-Ko-
reáig bezárólag a világ minden részéből voltak növendékek. Az ember 
egy fajta világegyház képet lát maga előtt és rájön arra és rádöbben, 
hogy ez az egyház, ha még itthon gondokkal küzdünk is és az itthon 
alatt Európát értem, azért világegyházi viszonylatba nagyon sok he-
lyen komoly fejlődést tapasztalhatunk.

2000-ben kerültem vissza Magyarországra pontosabban ide Eger-
be. Amikor elindult a rádió Egerben, akkor Magyar Katolikus Rádió 
Eger néven működött. Az egri bazilikai kápláni éveimben egy-két 
műsor szerkesztésében segítettem. Így ismerkedtem meg a rádiózás-
sal és azokkal a kollégákkal – most már így mondom: kollégákkal –, 
akikkel a mai napig együtt dolgozom. Az elődöm, Juhász Ferenc atya 
2003-ban kért fel arra, hogy vállaljam el a rádió vezetését, hozzá tette 
ennek nagyon örülne. Némi gondolkodás után végül elvállaltam. Így 
2003-tól jegyeztem el magam a rádióval.

– Így Ön két eljegyzésről szólt! Térjünk vissza kicsit Rómára ahol két 
évig volt. Találkozott a Szentatyával?

A Szentatyával való találkozásom egy korábbi időpontra datálódik. 
1993 nyarán, miután felszenteltek bennünket, akkor évfolyamtársa-
immal együtt kimentünk együttes zarándokútra Rómába. Akkor még 
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az volt a szokás, hogy a felszentelt ifjú újmisés papok elmennek egy 
zarándokútra. Ennek során volt alkalmunk egy közös fotót készíteni 
a Szentatyával. Párszóval köszöntött minket. Rómában tanulva több-
ször láttam a Szentatyát, de igazából ennyire közvetlen találkozásra 
nem nyílt lehetőség, viszont 2005-ben, Rómában volt egy konferencia 
a Katolikus Rádiók Európai Konferenciáján (CERC) belül, ahol II. János 
Pál pápa fogadott bennünket. Itt lehetőségem volt ismét közvetlenebb 
találkozásra. XVI. Benedek pápával még nem volt módom és lehető-
ségem ennyire közelről találkozni. A kölni ifjúsági világtalálkozón 
azonban már volt szerencsém látni.

– Ön Atya, ha jól tudom nemcsak a Szent István Rádió igazgatója, ha-
nem egyéb egyházi tevékenységgel is foglalkozik!

Igen. A rádió mellett a másik tevékenységi terület az Érseki Szent 
József Kollégiumnak lelki vezetése. Itt, az iskolai időszakban a tanév 
során szentmisét tartok a fiataloknak. Hittanórák vannak, lelki be-
szélgetésekre kerül sor, illetve a kollégium lelki programját magam 
állítom össze és bonyolítjuk le a nevelő tanárokkal és az igazgatóval 
együtt. A másik terület, hogy az egyházmegyében kommunikációs 
felelős is vagyok, ennek keretében több helyről kérnek fel egy-egy 
beszámoló, újságcikk elkészítésére, például az Új Emberbe. Havon-
ta rendszeresen beszámolok a Família Magazinban is az egyházme-
gyénkkel kapcsolatos eseményekről, történésekről. Egy-egy személy-
nek a bemutatásán keresztül próbáljuk az olvasókhoz közelebb vinni 
az egyházmegyénknek az életét.

– Gondolom, Önnek, mint a Szent István Rádió igazgatójának meg kell 
határozni, hogy mi legyen a küldetése a Rádiónak. Ezt hogyan foglalná 
össze?



107

A küldetésünket Seregély István érsek úr úgy fogalmazta meg, és 
én ezzel szeretnék is azonosulni, hogy „mindenki üdvösségének szol-
gálata”. A rádió egy sajátos műfaj, hiszen amíg az ember a templomban 
prédikálva főleg azokhoz szól, akik bemennek a templomba, az újság 
is egy olyan dolog, hogy aki megveszi, az olvassa el. A rádió hullámain 
keresztül igazán otthon tudunk lenni minden család otthonában és 
azoknak az embereknek az életében is, akik nem kifejezetten azért 
szeretnének bennünket, mert vallási műsorokat hallgatnak, mert egy-
házi rádió vagyunk.

Az már a küldetés kérdése, hogy egy közvetett missziós tevékenysé-
get szeretnénk folytatni. Ami azt illeti, hogy közvetlen vallási műsorok 
mellett az egyéb témában megjelenő műsorok, kezdve a közéleti ma-
gazintól a kulturálison keresztül egészen az egészségügyi percekben 
is azoknak az embereknek szeretnénk segíteni, akiknek valamilyen 
problémájuk, nehézségük van. Ez nemcsak vallási lehet. Az előbbiek-
ben említetteken kívül lehet jogi kérdés és sok olyan terület is, ami 
az életünknek számtalan részét érinti. Igazából a rádió, mint közmű-
sor-szolgáltató médium ezt a célkitűzést vállalja fel, hogy műsorain 
keresztül közvetlen és közvetett formában is Jézus örömhírét hirdeti 
az embereknek és adni azt a reményt számukra, amit mi a keresztény 
tanítás alapján fontosnak tartunk.

– Van egy másik katolikus rádió is Magyarországon, a Magyar Katolikus 
Rádió, amely Budapesten működik. Együttműködnek?

Az országosan működő Magyar Katolikus Rádió 2004-ben kezdte 
meg tevékenységét, ahogyan az előbbiekben jeleztem, a mi rádiónk 
már 2000-ben elindult. Már négy éve működő rádió találkozott egy 
másik katolikus rádióval. Többféle oka volt, hogy nem a mi rádiónkból, 
vagy ezzel párhuzamosan, ezzel összenőve alakult ki. Egy teljesen 
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önálló intézményként született meg. Elindulásuk után már az volt a 
szándékunk, és törekvésünk, hogy az együttműködés békés egymás 
mellett élés formájában alakuljon ki, a két rádió között. Már a kezde-
tektől elindult egyfajta műsorcsere, ami zömében irodalmi felvéte-
lekre korlátozódott. Ez tavaly júniustól egy intenzívebb formát öltött. 
Heti 3-4 órai időtartamban adunk egymásnak műsorokat, riportokat, 
hanganyagokat, ezzel is gazdagítva és segítve egymás működését.

– És ha valaki szeretne hozzájutni a korábbi műsoraikhoz, van-e erre 
lehetősége?

Műsorainkhoz hozzá lehet jutni. A rádió műsorait folyamatosan 
rögzítjük, van archívumunk, s ha valaki a hallgatók közül szeretne 
egy-egy műsort az otthonában újra meghallgatni CD-n vagy kazet-
tán, akkor a rádióba betelefonál, vagy levelet ír, vagy e-mailt küld, 
amelyben megjelöli, mely műsorokat szeretné meghallgatni és iga-
zából némi anyagiak ellenében tudjuk számára eljuttatni ezeket a 
hanganyagokat.

– István Atya! Mit üzen az olvasóinknak, hogy miért hallgassák a Szent 
István Rádiót, és kiknek ajánlja műsoraikat?

Azt mondom, hogy mindenkihez szívesen szólunk. Korábban volt 
egy szlogenünk: „a katolikus rádió nemcsak katolikusoknak”. Ezt ma 
is vallom. Műsorainkkal nagyon sokszor olyan embereket találunk 
meg, akik nem vallásosak, de szívesen hallgatnak bennünket. Regio-
nális rádióként működünk, Észak-Kelet-Magyarország eseményeiről, 
problémáiról, vagy értékes személyek bemutatásával szeretnénk erő-
síteni az itt élő emberek hitét, reményét és szeretetét. Ez az a küldeté-
sünk, amit mi kínálunk a hallgatóknak, és ha hallgatnak bennünket, 
remélem, hogy ezt meg is tapasztalják! – mondta el Szarvas István 
atya Szarvas István újságírónak.
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Juhász Judit kormányszóvivő

Az előző oldalakon az egri székhelyű Szent István Rádióról írtunk. 
A fővárosban is működik hasonló, Magyar Katolikus Rádió néven. 
Vezérigazgató-helyettese Juhász Judit, az Antall-kormány egykori 
szóvivője, akivel zuglói, Délibáb utcai irodájában beszélgettünk. – Ve-
zérigazgató-helyettes Asszony! Hogyan emlékszik vissza arra az időre, ami-
kor Antall Józsefnek, a III. Magyar Köztársaság első miniszterelnökének 
szóvivője volt? – kérdezte Szarvas István 2009-ben. – Egy személyes 
vallomást is engedjen meg nekem: Ön a szóvivő hölgyek királynője Ma-
gyarországon!

JJ: Nagyon szépen köszönöm ezt a személyes elfogultságát, mely 
egykori kollégának szól, hiszen mi újságíró korunk óta ismerjük egy-
mást, bár az Ön nevét nem tudtam sokáig, csak az arcára emlékeztem. 
Ha egy régi kolléga úgy ítéli meg a kormányszóvivői munkámat, hogy 
az tiszteletre méltó volt, akkor az csak abból fakadhatott, hogy én is 
tiszteltem az újságíró kollégákat.

Próbáltam megértve a sajátos helyzetet, mindig segítségükre akar-
tam lenni és ők ezt tudták is. Igyekeztem korrekt lenni úgy, hogy a 
kormány érdekeit szolgálva segíthessem a sajtó képviselőit. Ezt persze 
a sajtó egésze nem méltányolta teljes egyértelműséggel. Azért azt gon-
dolom, hogy a többség úgy emlékszik rám és arra a korszakra, ahogy 
én. Izgalmas és rendkívül fontos, de nagyon szép korszaka volt magyar 
közéletnek. Talán a mi szellemi fejlődésünknek is, mert szerintem 
még azok az újságírók is változtak valamelyest abban az időben, akik 
nagyon egyértelmű kiállással a másik irányzatot tartották az ország 
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számára fontosnak, vagy saját személyes életükben eredményesnek 
kifizetődőnek.

Nagyon hálás vagyok a sorsnak azért, hogy Antall József minisz-
terelnök közelében dolgozhattam a békés rendszerváltás első éveiben, 
amely sok ellentmondástól és rendkívül nehéz gazdasági és nemzet-
közi viszonyoktól tépetten, de mégis csak átvezette a jogállamiság, 
a többpárti demokrácia világába, mely kiinduló pontja egy igazi de-
mokratikus fejlődésnek.

Ebben évekig küzdő társa lenni Antall Józsefnek és sok jószándékú 
embernek, számomra rendkívül felemelő és meghatározó volt. Két év-
tizedes rádiós újságírói munkám után egy egészen más távlatot nyitott 
meg előttem és más dimenzióit a szakmámnak is.

Az egyik újságíró – amikor véget ért a kormányszóvivői munkám 
1994 nyarán –, adott nekem egy kínai követ. Kis festett gömbölyű 
fekete volt. – Ezt azért hoztam – mondta –, hogy tegye oda az asz-
talára és mindig nézzen rá, mert ennek a négy évnek a nehézségei is 
eszébe jutnak, nemcsak a szépségei, s így minden nehézséget el fog 
felejteni és csak a hiányérzet és a szeretet fogja eltölteni, amikor erre 
visszagondol. – Én láttam, hogy milyen kemény munka volt és mennyi 
fájdalom is. Antall József miniszterelnök halála és az utána következő 
korszak – egyáltalán a betegségének a végig kísérése, az államférfivá 
érése abban a rövid három évben. Ez ott előttünk zajlott és nagyon 
erős példát adott arra, nehogy meg akarjunk szökni.

– Önök tudták, hogy nem nyerhetnek a következő választáson?
JJ: Engedje meg mielőtt válaszolnék kérdésére visszatérjek a kol-

léga szökéssel kapcsolatos gondolatára. Sokan megszöktek és sok volt 
a hűtlen és sok volt a gyáva ember azokban az években, ez nem mi-
nősítés csak egyszerű tényközlés. Végigcsináltunk valamit a kudarc 



111

eleve elszenvedésével, hiszen látszódott, hogy az első kormány nem 
nyerheti meg a következő választásokat. Már amikor a vége felé jár-
tunk tudtam, hogy ismét újságíró akarok lenni és szeretném folytatni 
a korábbi munkámat. Azt a négy évet azzal az elszántsággal csináltuk 
végig, hogy most valamit leteszünk ennek az országnak az asztalára. 
Ma már ezek a mondatok teljességgel patetikusnak tűnnek, pedig mi 
nagyon komolyan gondoltuk.

Itt térek vissza arra, amit mondott, hogyha a kormányszóvivők 
közül Ön számon tartja az én teljesítményem, örül, amikor találko-
zunk, akkor ebben az van, hogy nem bántottam meg azokat, akikkel 
együtt dolgoztam. Munkatársuk lehettem és ezek nagyon nagy és 
fontos összefüggések, mert nagyon a pillanatnak élnek az emberek. 
Rendkívül nagy a kíméletlenség. Kollégák között és versenytársak 
között is méltánytalan rendkívül durva, brutális stílus lett uralkodóvá 
a közéletben és a médiában.

– Érdekelne a véleménye a két kormányszóvivős rendszerről! Helyes az 
a rendszer, hogy a kérdezés lehetőségét nem egyenlően adják a mostani 
kormányszóvivők?

JJ: Nehéz dolguk lehet a mostani kollégáimnak. A két kormány-
szóvivő párhuzamos munkája rendkívüli komoly munkamegosztást 
és nagyon nagy odaadást kíván és a másik iránti figyelmet. Nem is-
merem a kormányzati kommunikáció belső rendszerét. Amit én látok 
az kevés, bevallom őszintén, egyre kevesebb tévét nézek és a híradó-
kat sem. Egy-egy megnyilvánulásuk, vagy ami eljut hozzám a napok 
folyamán, abból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. 
Igyekeztem nem különbséget tenni a médiumok között. Talán sikerült 
is valamelyest.
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Összehasonlíthatatlanul más volt a helyzet tizenöt évvel ezelőtt. 
Sem kereskedelmi televíziók nem voltak ilyen nagy számban, sem 
helyi, közösségi és regionális rádiók. Lényegesen kisebb volt a tüle-
kedés – ha szabad így fogalmaznom – a Parlamentben a politikusok 
körül, vagy a sajtótájékoztatókon. Nem volt még Internet, hanem fa-
xon küldtük az írásos összefoglalókat. Ezek csütörtök este eljutottak 
még lapzárta előtt a megyei lapokhoz, s eljutottak az interjúk is talán 
a reggeli tévéműsorokba, meg a késő estikbe.

Amikor átzuhantam a mikrofon egyik oldaláról a másikba 1990-
ben, próbáltam belehelyezkedni egy kis helyi rádió riporterének a lelki 
állapotába, vagy egy napilap vagy hetilap szerkesztőjébe. Miről is volt 
szó? Arról, hogy joguk volt az információkhoz és nekünk az volt a hí-
vatásunk és engem azért hívtak a rádió mikrofonja elöl a Parlamentbe, 
hogy segítsek a kormány döntéseit az emberekhez eljuttatni, értel-
mezni, minél több emberrel megismertetni szándékait, döntéseinek 
hátterét és a rendelkezések lényegét. Nekem az volt az érdekem, hogy 
egy kis helyi közösség lapjába, vagy televíziójába éppen úgy eljusson a 
kormányzati üzenet, mint az országos televíziók műsoraiba.

– Nem az MTI révén?
JJ: Az MTI-nek kitüntetett helye volt természetesen, de minden 

újságíró arra törekszik, hogy saját kérdést tehessen fel és kaphasson rá 
választ. Ő is szeretné a saját olvasóit személyesen képviselni. Ez harc 
és küzdelem, mert feszített az idő, nagyon gyors a ránk kényszertett 
tempó. Nehezen engedi meg a lazulást. Azt hiszem, ha nem is sikerül-
het minden alkalommal, de meg kell kísérelni, hogy kiegyensúlyozzuk 
és a kérdések között ne tegyünk különbséget. Úgy gondolom, hogy ez 
a szakma etikai szabályai közé tartozik. Nem lehet naponta érvénye-
síteni, de hosszabb távon egészen biztosan lehet gesztusokat tenni.
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– Mire gondol?
JJ: Lehet egy-egy újságírónak – annak, aki régebben nem jutott 

szóhoz – valamilyen külön lehetőséget adni, erre sokféle eszköz van. 
Alapszabály, hogy semmit nem titkolunk el, amit az egyiknek elmon-
dunk, azt el kell mondanunk a többieknek is. Mindenkinek esélyt kell 
adni, hogy exkluzív kérdést tehessen fel, vagy interjút készítsen.

– Nem tudom, hogy helyesen látom-e, de egy kormányszóvivőnek állam-
titkári rangban célszerű lenni legalább. Egyszer itt volt a török, ö miniszteri 
rangban volt. Nálunk széles volt a paletta államtitkártól politikai főtanács-
adóig. Szerintem az utóbbi kevés, hogy elfogadják a miniszterek partnernek 
Ön milyen beosztásban tevékenykedett?

JJ: Egy ideig helyettes államtitkári kinevezést kaptam, amit aztán 
módosítottak és a Kormányszóvivői Iroda vezetőjeként szerepeltem. 
Ez nem sértett engem igazából, ott tanultam meg, sőt már korábban 
a Magyar Rádióban, hogy nem feltétlenül meghatározó, hogy valaki 
újságíró, munkatárs, főmunkatárs, irodavezető, vagy alelnök, hanem 
az, hogy a neve mit jelent és mögötte milyen teljesítmény van. Persze 
a fizetések, a különböző előjogok, meg a felmentés utáni járandóságok 
ettől függenek, s ezek is nagyon sokat számítanak. Arra törekedtem, 
hogy felérjek arra a szintre, amit én elképzeltem, hogy el kell érnem. 
Nekem nem volt önbizalmam, mert ezt a munkát nagyon sok belső 
kétségtől gyötörve végeztem el.

Ha visszaemlékszik, rendkívül erős ellenérzés működött a sajtó 
nagy részében az első szabadon választott kormánnyal szemben. Na-
gyon komoly politikai ellenszélben dolgoztunk. Nekem a legkisebb 
gondom az volt, hogy államtitkár vagyok-e vagy helyettes államtitkár, 
vagy csak úgymond szóvivő. A fő problémám az volt, hogy a nívó a 
megfelelő legyen, Antall József miniszterelnök elégedett legyen azzal, 
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ahogy mondtam, amit mondtam. Kezdetben az is, hogy engem nőként 
elfogadjanak. Ilyen politikai poszton nem volt előttem női szóvivő 
nem csak Magyarországon a világ más országaiban sem, kivétel Pa-
lesztina volt. Itt úgy emlékszem a szóvivő hölgy miniszteri rangban 
volt, most is ott van a közéletben.

Női elődök nélkül voltam kormányszóvivő. Az volt a fő törekvé-
sem, hogy felnőjek ahhoz az ideálhoz, amit kitűztem magamnak. Tu-
dom, hogy eltelt tizenöt év és a világ nagyon sokat változott, sokkal 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a mai kormányok a médiának, 
sokkal nagyobb anyagi erőforrást használnak fel a kommunikációra. 
Nekem nulla forint volt a költségvetésem, valamelyik kabinet szám-
lájáról kaptunk kávéra, meg vízre pénzt, amit az újságírók kaptak. Mi 
nem költöttünk tíz- meg százmilliókat kommunikációra. Meg kellett 
nyerni az újságírókat, jöjjenek el és írják meg ezt meg azt. Egy lépté-
kében sokkal kisebb befektetés volt itt.

Amit ma hallunk elképesztő. Százmilliókat és milliárdokat köl-
tenek arra, hogy meggyőzzék az embereket a kormányzat nem túl 
sikeres lépéseiről. Nem véletlenül mondja azt nem egy elemző, hogy 
médiapolitizálás és kormányzás van. PR események és bejelentések 
sorozata kell, hogy eljusson az emberekhez. Lényeg, hogy egyszerre 
kell megszerezni az emberi és szakmai rangját valakinek, ha mellé 
társul egy államtitkári vagy miniszteri poszt, az természetesen még 
komolyabb nehezéket ad a feladathoz. Vagy hátteret ad, vagy tram-
bulint ad, de mindegy, hogy minek nevezzük.

Azt hiszem az is nagyon fontos, hogy mennyire vállalhatja egy 
kormányszóvivő azt a politikát, amit képvisel. Úgy gondolom, kell, 
hogy azonosulni tudjon az értékrenddel, s hogy hiteles legyen az a 
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kormány, amelyet képvisel. Az százszor-ezerszer fontosabb, mint hogy 
miniszterként vagy gyakornokként viszi a szót.

– Ugorjunk egy nagyot időben. 2004-ben érett be a gyümölcse a szervező 
munkájának és beindult a Magyar Katolikus Rádió, amelynek vezérigaz-
gatója lett. Ez miben különbözik a Magyar Rádiótól? A rádió nem megy ki 
a divatból?

JJ: Azt hiszem, hogy nem megy ki a divatból ez a médium, bár elké-
pedve hallgatom, hogy a fiatalok kis mobiltelefonjaikon néznek videó 
felvételeket és csak az érdekli őket. Úgy gondolom, hogy mindenki 
megérik egyszer, így a mai fiatalság is arra, hogy majd rádiót hall-
gasson. A Magyar Rádióban huszonkét évig dolgozhattam, a legjobb 
hagyományait, a legnemesebb értékeit próbáltam otthonossá tenni, 
egy napi 24 órás műsorfolyamatban a hallgatóknak kínálni.

Itt a Magyar Katolikus Rádiónál a vallásos, úgynevezett liturgikus 
vallásos műsorok csak 10%-a az összes műsornak. A többi az a legne-
mesebb értelemben vett közszolgálati hírektől az ismeretterjesztésen 
keresztül a gyermekműsorokból, felnőttirodalomból, zenéből, szóra-
koztatásból tevődik össze. Egyszóval minden, ami élni segít, minden, 
ami műveltséget ad, minden, ami tájékoztat, de nem dorongol le. Nem 
tömi tele a fejed. A helyzetekben segít, de nem akar helyetted gondol-
kodni és a legkevésbé sem akar megtéríteni, nem akar téged beterelni 
egy olyan, közösségbe, amiről eddig te nem sokat tudtál, de amelynek 
életfelfogását a gondolkodását az értékrendjét megismerheted mind-
abból, amit itt hallasz.

Ez a rádió hirdeti a keresztény tanítást úgy, hogy kicsillan a zenei 
műsorból éppen úgy, mint Fekete István novellájának felolvasását 
hallgatva, vagy akár egy-egy elmélkedést, amit időnként én is olvasok. 
Százötvenféle műsorból az egy perces elmélkedéstől a hírműsoron át 
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a Ferenciek teréről élő irodalmi vetélkedő műsorig, vagy a vasárnapi 
ajándékkosárig, ami fél 5-től fél 7-ig kívánságműsor. Milyen szép a Já-
ték és muzsika 10 percben utóda, ami itt talált nálunk otthonra, vagy 
említhetem Deme László professzor úr 30 valahány évig gondozott, 
a Pécsi Blankával indított műsorukat, amelynek címe Beszélni nehéz 
volt, de a Magyar Rádió nem vállalta, mi Szóról – szóval új címmel a 
beszédművelők műsorát sugározzuk.

Százötven szakkör van az országban, amely küldi az anyanyelvi 
rejtvény megfejtéseket. Több mint száz levelet kapunk egy héten 
megfejtésekkel. Ez azt jelenti, hogy sok gyerekközösségnek fontos 
még a kiejtésbeli versenyeken való részvétel. Nyári táborokba járnak 
a gyerekek. A magyar Katolikus Rádiónak kitűzött célja, hogy ne csak 
közönséget, hanem közösséget teremtsen – mondta el az egykori kor-
mányszóvivő 2009-ben.
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Horváth István nagykövet

A közelmúltban jelent meg Horváth 
Istvánnak, hazánk bécsi nagykö-
vetének könyve, aki 1984 és 1991 
között bonni nagykövet volt. A mű 
– mely emlékiratnak tekinthető – 
a magyar diplomácia XX. századi 
„csillagórájának” hiteles krónikája.

A nagykövet feltárja a napi sajtóból ismert események annak ide-
jén rejtve maradt hátterét, titkos indítékait, melyekről csak beavatot-
taknak volt tudomásuk. Leplezetlenül beszámol a magyar és német 
politikai szereplők együttes személyes konfliktusairól és az érdekek 
harcáról, amelyek a századvég történelminek bizonyuló fordulatát 
meghatározták. Helmuth Kohl akkori német kancellár szerzőjéről úgy 
nyilatkozott, hogy az 1989-es magyar átmenet négy legjelentősebb 
személyiségének – Németh Miklós, Pozsgay Imre, Horn Gyula és Hor-
váth István – egyike.

– Excellenciás Uram! Azok közé tartozol, akik húsz évvel ezelőtt és most 
is nagykövetként tevékenykedsz. Mennyiben változott ez a tevékenység? – 
kérdezte Szarvas István 2009 őszén.

HI: Nézd, István! Ha röviden akarnék válaszolni, ha a mai és az 
akkori diplomáciai munkát hasonlítom, azt mondhatom, hogy a ’80-as 
években a tevékenység határok sokkal egyértelműbbek voltak: volt egy 
keleti és egy nyugati tömb. A ’80-as évek közepére enyhült a nagykö-
vetekre való magyarországi nyomás, de utasításokat ennek ellenére 
kaptak főleg az MSZMP reformszárnyától. A mostani egy demokrati-
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kus világ, aminek a szabályai mások, ezért nehezebb is diplomáciailag 
tájékozódni benne.

– Véleményed szerint szükség lenne egy átmenettel foglalkozó kutató 
intézet létrehozására, amely elkezdené kutatni az akkori dokumentumo-
kat?

HI: Feltétlenül jónak tartom felvetésed, mivel el kellene kerülni, 
hogy azt történjen, mint az 1956-os események feldolgozásánál tör-
tént: minden párt a saját igénye szerit alakítja és elemzi a történéséket. 
Reális képet kéne kialakítani a rendszerváltásról, mivel manapság sok 
elemet elfelejtenek belőle. Az átalakulás nem volt sétagalopp, hanem 
a konzervatív és a progresszív erők folyamatos küzdelme zajlott az 
országban – tette hozzá Horváth István nagykövet, aki szerint memo-
árja kiadásának egyik oka az volt, hogy szeretett volna hozzájárulni 
ahhoz, hogy a történészeknek legyen egy kis személyes rálátásuk a 
korra.
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Máthé Gábor professzor emeritus

Máthé Gáborral, az európai hírű jogászprofesszorral 2009. október-
ben, köztársaságunk kikiáltásának 20. évfordulóján a Hotel Intercon-
tinental különtermében az 5. Európai Jogász Fórum nemzetközi sajtó-
tájékoztatója után beszélgettünk. – Professzor Úr, vagy Elnök Úr! Melyik 
megszólítás kedvesebb számodra? – kérdezte tőle Szarvas István.

MG: Az egyik a hivatásom gyakorlása. 44 éve tanítok a felsőok-
tatásban az igazgatás és a jogi szakemberképzésben és a ranglétrán 
haladva egyszer csak elértem a professzorságot. Azóta nem szégyellem 
ezt, mi több örülök is neki. Az elnökség a Magyar Jogászegylethez 
kötődik. Sokan nem hiszik el, de még 1960-valahányban, egyetemista 
koromban lettem a Jogászegylet tagja. A szakosztályokba rendszere-
sen jártunk és az évek teltek. 1990-től a Jogászegylet főtitkára lettem 
és egy év szünet kihagyással főtitkár és elnök posztokat töltöttem be, 
most legutóbb a második elnöki ciklusom végét járom.

 – 2002-ben lettél elnök.
MG: Most lejár a mandátumom és ezzel életkori fiatalságom után 

is 70 évesen innen is visszavonulok és élvezni fogom, amit csináltam 
eddig. Szeretettel csináltam az elnökséget is és a Jogászegyleti mű-
ködésemet, mert ez egy hihetetlen élmény. Az, hogy legkülönbözőbb 
hivatásrendekben, jogalkotásban, joggyakorlatban is áttekintő képet 
lehet nyerni. Ezekbe a folyamatokba okos, értelmes megyei bírósági 
elnökök, főügyészek, közjegyzők, ügyvédek tevékenykednek, tehát 
a hivatásrendek legkülönbözőbb művelőivel szakmai kontaktusba 
kerülhet az ember. Ezt nem lehet a hivatásos rohanó életünkben csi-
nálni, mert akkor arra nincs idő. A jogászegyletben szakmailag ragyo-
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góan együtt lehet működni. Élveztem, szeretettel csináltam a munkát. 
Mindenképpen akartam ezt a mostani fórumot. Igaz, hogy Györgyi 
Kálmán korábbi főügyész említette a beszélgetés elején, itt voltál a 
sajtóbeszélgetésen 2005-ben, Genfben azon a bizonyos trojka-megbe-
szélésen kőkemény harcokat folytattunk azért, hogy mi rendezhessük, 
magyarok.

 – Ez olyan küzdelem, mint amilyen az olimpia szervezési jogáért szokott 
lenni?

MG: Nincs akkora anyagi érdek mögötte, munkát jelent. Nem sze-
retem a túllihegéseket, de ténykérdés, hogy a kormánygarancia nélkül 
ilyet nem lehet tenni. A garancia nemcsak azt jelenti, hogy hozol egy 
papírt. Ha megígérted, úgy illik, be kell tartani az ígéretet és azt most 
a mai fényesen igazolta, hogy az adott rendező ország igazságügy-
miniszterének meg kell jelennie. A luxemburgi igazságügy-miniszter 
ezért repült ide és most itt hívta meg a résztvevőket, bejelentette, 
hogy a luxemburgi kormány vállalja a felelősséget és megszervezi a 
fórumot 2011-ben.

 – A rendező ország igazságügy-miniszterének nem kell ott lenni?
MG: Draskovics Tibor, a rendező Magyarország igazságügyi-mi-

nisztere most Hollandiában van racionális okkal, Európai Uniós kö-
telezettsége van. Ezért így szerencsésen adódott, hogy Balázs Péter 
külügyminiszter meg éppen itthon volt. Holnapra már megérkezik 
igazságügyi-miniszterünk. Megvan a dolgok módja, és ez így korrekt. 
Nagyon fontos volt, hogy 2005-ben a magyar kormány garanciát vál-
lalt és ezért a szervezést el tudtuk kezdeni. Számunkra, nyugdíjasok-
nak itt Kelet-Európában 300 euró problematikus, ez nyugati polgári 
demokráciákban a polgárok számára könnyen elérhető.
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 – Akik itt vannak, azokat nem államilag, hanem egyénileg fizetik. Ma-
gyarországon nem a szervezetek küldik ki az embereket? Mert más konfe-
rencián inkább az jellemző.

MG: Nem tudjuk, hogy a szervezetek hogyan küldik – nem küldik. 
Itt egy a lényeg, hogy nekem állami garanciát kell vállalni. Két kör-
ből tevődik össze a meghívandók köre, amiről beszéltem, az egyik az 
európai politikusok köre, a másik a magyar notabilitások, meghívot-
tak köre. No-politikusnak tekintem az Európai Parlament elnökét és 
szak-tisztségviselőnek tekintem a Bíróság bíráját Strasbourgból, vagy 
Luxemburgból és a többi előadókat. Az előadók útiköltséggel, szál-
lással, tehát teljes ellátással vesznek részt és ennek a nagyságrendje 
nyolcvan fő, ha ezt be tetszik szorozni, ezek nem kis összegek. Sajnos, 
ez így van, de hát ezt el kell vállalni és meg is éri valahol. Ez egy jó 
üzleti befektetés az adott ország számára a szakmai kapcsolatok, a 
politikában való részvétel sok szempontból. Türelemmel, lassan kell 
építkezni!

 – Most három szekció van, kétévenként van ez a fórum, a különböző 
szekciók létrehozásáról. A szervező bizottság hozza meg a döntést?

MG: A szekcióknak ez a tematikája, ez kialakult és lényegében 
az anyagi és eljárási okok foglalata. Ebben a háromban kulminál 
civilisztika, anyagi jog, eljárásjog, politizációs kérdések és ennek az 
eljárási bíróság, nemzeti bíróság, sajátos nemzeti eljárás jog, luxem-
burgi bíróság sajátos eljárás jog. Az érdekes, hogy ha megjelenik az 
európai jogi formák „magasabbrendűsége”, elsődlegessége a nemzeti 
normákkal szemben végérvényesen a lisszaboni szerződésben, akkor 
azokban az ügyekben, amelyek a kompetenciákkal az átengedett ha-
táskörökkel így működnek, akkor az erősen vissza fog hatni a saját 
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nemzeti jogalkotásunkra. Ezért különösen fontos, hogy a tematizáció 
így egyben maradjon.

 – Elképzelhető, hogy az itt elhangzottak alapján a magyar jogrendszer 
valamit átvegyen?

MG: Mindannyian tudjuk, hogy a mai világ nem úgy működik, 
hogy egy szakmai megbeszélés automatikusan átültetődik. Amikor 
kap valaki egy szakértő vagy kormányzati megbízást vagy feladatot 
a munkahelyén, akkor szétnéz, szokták mondani, hogy a világba így 
van, vagy úgy. Ezután összegyűjtik az anyagot, vagy interneten, vagy 
könyvekből, stb. A magyar jogászgyűlések és az európai jogászfórum-
nak a kötetei, amit az a szakértői kör használ. Ennek a folyamatos 
utánpótlása, kiegészítése és mindez felhasználásra kerül. A benne 
lévő gondolatok, megoldási módozatok ötletet adnak, ez az együtt-
gondolkodásnak a művészete nagyon fontos és ezért tartjuk a fiatalok 
részvételével, az együttgondolkodást szakmai önfertőzésének. Nélkü-
lözhetetlen forma, bár nem látványos.

– Térjünk át a másik témára! 2009. szeptember 9-én a Parlamentben 
Szili Katalin házelnök jelenlétében került bemutatásra a Sub Clausula című 
trilógia harmadik része. Egy interjúdban azt mondtad, hogy a Biblia a köny-
vek könyve. Én meg azért azt mondanám, hogy a történelemkönyvek könyve 
a Sub Clausulának a harmadik kötete, mert 1989-ig szinte minden fontos 
történelemmel kapcsolatos kérdés benne van. Jól látom én ezt a kérdést?

MG: Nagyon jól esik, mert minden szerző hiúságának jól esik, hogy 
ha olyan magasságokba viszik, amit talán soha nem is tud és nem is 
akar elérni. De jól esik az elismerés, abból a szempontból örül a lelkem, 
hogy ezt avval a csapattal, amelyikkel összeraktuk ennek a három 
kötetnek az anyagát. E dokumentumok 70%-a még nem jelent meg, a 
külföld hogyan reagált, érdekei, tradíciója és sok egyéb világpolitikai 



123

összetevő egymásra hatásaként ezekben az évszámokban, amik 1920-
47, ez az első kötet a Trianon és a párizsi békeszerződés története.

1956, ami világtörténelmi jelentőségű, mert abban az esztendő-
ben volt a XX. Kongresszus. A szocializmus – kommunizmus világát 
megrengette, ha úgy tetszik, a Sztálinizmust, és egy új világot próbált 
produkálni a keleti blokkban és az ezzel szemben fellépő magyar for-
radalom. És 1989. Mindannyian tudjuk, hogy rendszerváltozásként, 
vagy rendszerváltásként – pongyola módon került megfogalmazásra. 
Mindhárom kötet köré kapcsolódnak a nemzetközi dokumentumok, 
elöl vannak a nagyhatalmak anyagai, amelyek ezekben a folyamatok-
ban meghatározóak. Ma úgy mondanám, hogy az Európai Unió mag-
államai: Anglia, Németország, Franciaország és bizonyos értelemben 
Oroszország, tehát akik a politikát csinálják. Testületek, személyek, 
diplomáciai notablitások megnyilvánulásai. Ma figyelemmel lehet 
kísérni figyelmes olvasó számára, akinek nincs meghatározva, hogy 
mit olvasson ki a könyvből a tényeket, hátradől a foteljében, elül és 
gondolkodik. Öt nyelven jelent meg, nagyon fontos az események idő-
rendje és a dokumentumok megnevezése, így a külföldiek számára is 
egyfajta láthatást ad a könyvről ez a bizonyos Sub Clausula.

– Horváth Istvánnak, Magyarország ausztriai nagykövetének a közel-
múltban jelent meg Elszalasztott lehetőségek című könyve, amely az 1989 
előtti éveket első kézből ismerteti. Ő az egyik abból a négy emberből, aki 
a történelmet csinálta Magyarországon. Már feltettem neki ezt a kérdést, 
amit szívesen vennék, ha te is megválaszolnál! Nem lenne-e szükség egy 
ugyanolyan intézet létrehozására, mint az 1956-os Intézet, és az 1989-es 
eseményekkel foglalkozna? – kérdezte tőle Szarvas István.

MG: Érdekes felvetés, csak az ’56, az teljesen magyar, a lelki, ese-
ményi és eredményi indíttatás eredője magyar. Természetesen a kül-
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politika is számít, mert egy meghatározott mezben, közben, miliőben 
zajlott. Ebben az az érdekes, hogy nem Európából indul, hanem Ame-
rikából. A két nagyhatalom, a hidegháború valamilyen szinten való 
kezelésének és lezárásnak az időszaka, az esztelen fegyverkezésnek 
elérkeznek egy olyan stációjához a partnerek, amikor egyik a másikat 
blattolhatja. És ez Ronald Reagan nevéhez kötődik és az ő időszakában 
jön létre az a szakértői kezdeményezés, hogy az úgynevezett Grand 
Strategy közép-kelet-európai területek visszavétele és az itt lévő ál-
lamok lakosainak a demokrácia, a többpártrendszer és a magántulaj-
donon való társadalmi átalakuláshoz való segítése.

Most ez egy gigantikus küzdelem, mert az egyik nagyhatalom a 
másikkal szemben, alternatívát kínált. A bizonyos másik oldalon a 
Gorbacsov-féle peresztrojka, de egy egész intézményrendszer hadse-
reggel; nyugat is ugyanolyan bizalmatlan, mert az Egyesült Államok 
ott tevékenykedett, ahol eddig az Európai Unió és Nyugat-Európa. A 
bizonytalanságnak és bizalmatlanságnak egy sajátos légkörében ala-
kult az 1985-novemberi Genfi és az 1986. októberi Reykjavíki Reagan-
Gorbacsov találkozóktól. A folyamatrendszer, és ebben a dimenzióban 
szerepel 86-tól, ha úgy tetszik, intenzíven Magyarország. Itt lehet 
kapcsolódni Horváth Istvánhoz, akit én egy zseniális politikusnak 
tartok. Ö, mint az akkori németországi nagykövet abszolút részese 
volt első kézből.

Zseniális a másik oldalon Németh Miklós, a fiatal miniszterelnök 
szerepe. Akinek az élet akkora kihívást és lehetőséget adott. Ezek-
ben a fő pontokban próbáltam reálisan, de nagy szavakkal és nagy 
személyekkel példálózni különböző adottságaink okán. Elsősorban 
a német egység mikénti rendezése, mert említést tettünk korábbi 
beszélgetésünkből felkészülve erre a riportra, hogy a megítélése Eu-
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rópában még az európai hatalmak részéről is sajátos volt és nem volt 
egyértelmű. Most ebben a dimenziórendszerben a magyar külpolitika 
és személyiségei fantasztikus, hogy milyen teljesítményt nyújtottak. 
Lehet mondani, hogy szintén hárompólusú történet: amerikai külpoli-
tika, a Szovjetunió külpolitikája és ezek egy meghatározott találkozási 
pontjában az európai érdekszféra és ebben harmadik jelenlévőként 
Magyarország.

Látványos a kelet-európai szocialista államok látványos összeom-
lása. Ténykérdés, hogy ebben ez a bizonyos gesztus a határok megnyi-
tása, ez meghatározó szerepet játszott. És ennek a Sub Clausulának 
számomra most már tanulság és a jó Isten őrizzen, hogy reklámozzam 
a könyvet, mert ugye polcokon lenne a helye. Érzelmeket mondtam a 
bemutatóban, hogy azt az ágyban kell felejteni és a tényeket szükséges 
az asztalra kell tenni. Érzelmek helyet politizálni értelemmel kell. És 
ez a világpolitikai konstelláció ezt mutatja nekünk, magyaroknak az 
értelmünk felé kell elmozdulni az érzelmi világunkból. Nagyon fontos, 
hogy ebben a Sub Clausulában leírtak ezek a tények – mondta el Máthé 
Gábor 2009 októberében. S hogy mi is az a Sub Clausula? – Erről majd 
a következő oldalakon olvashatunk.

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztje, Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, Magyar Arany 
Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdem-
kereszt állami kitüntetéseket adott át 2012. augusztus 17-én, pénte-
ken az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári kitüntetést kapta 
Bácskai Lauró István filmrendező; Balogh Eszter, a Magyar Televízió 
nyugalmazott munkatársa, vezető szerkesztő; Prof. Dr. Máthé Gá-
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bor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar 
professzor emeritusa; Dr. Miskolczi Barna ügyész, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője; Prof. Dr. Tamás András, 
az MTA doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudo-
mányi Kar professor emeritusa. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 
katonai kitüntetést ketten, Magyar Érdemrend lovagkeresztjét tizen-
heten, Magyar Arany Érdemkeresztet hatan, Magyar Ezüst Érdem-
keresztet öten, Magyar Bronz Érdemkereszt öten vehettek át. Máthé 
Gábor európai hírű jogász professzornak jó egészséget kívánva gra-
tulálunk kitüntetése alkalmából.
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Sub Clausula 1989

A Közlönykiadó által kiadott könyvek 
mindig a könyvszakma jeles esemé-
nyeihez tartoznak. Így volt ez a Sub 
Clausula 1989 parlamenti bemutató-
ján is. A művet méltán nevezhetjük az 
1989-es történelmi események bibli-
ájaként. A könyv arra próbál választ 
adni, hogy milyen események vezettek 
a változásokhoz.

A Gécsényi Lajos, Máthé Gábor és 
Baráth Magdolna szerzőhármas által 
készített anyag három jól elkülönült 
részre oszlik. Az első részben, amely az Előszó nevet viseli, többek 
között a következőket olvashatjuk: Szükségessé teszi e visszatekintést 
az ambivalens érzés is, amely rendszerváltozást jószerivel kezdetektől 
övezi: sokakban máig csalódottság érzetével.

Ezzel párhuzamosan a letűnt „kádári idők” iránti nosztalgiával tár-
sul az egykor olyannyira vágyott demokrácia intézményrendszereinek 
kiépülése fölött érzett öröm. Ez indokolja, hogy áttekintsük, milyen 
hazai és nemzetközi események vezettek oda, hogy a második világ-
háború után létrejött jaltai status quo felbomlott, a szovjethatalom ki-
vonulni kényszerült Kelet-Közép-Európából teret adva a kibontakozó 
hazai demokratikus törekvéseknek – annyi fájó kudarc után mindezt 
békés, vértelen körülmények között.
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A második rész: Tények és események időrendben. Ebből a részből a 
teljességre törekvés nélkül önkényesen kiválasztottunk néhány fontos 
történést. Amikor 1985. március 11-én Mihail Gorbacsovot az SZKP 
első titkárává választották, egy fegyverkezési verseny és a „külső bi-
rodalom” fenntartásának óriási költségei miatt gazdaságilag kimerült 
ország irányítását kellett átvennie…

Gorbacsov felismerte, hogy a legfontosabb feladat a Szovjetunió 
talpra állítása gazdaságilag, s ennek a követelménynek igyekezett 
alárendelni a külpolitikát is. Az új politikai gondolkodás eredménye-
képpen felújították a párbeszédet az Egyesült Államokkal… Gorbacsov 
nyilvánosság előtt az 1988. júniusi pártkonferencián fejtette ki elő-
ször, hogy minden népnek jogában áll megválasztani a maga társa-
dalmi-gazdasági rendszerét.

Magyarországon az MSZMP KB 1989. február 10-11-i ülésén elfo-
gadta a többpártrendszer bevezetését, az 1956-os események átérté-
kelését, júniusban kerekasztal-tárgyalások kezdődtek az MSZMP és 
az Ellenzéki Kerekasztal pártjai között. A kelet-közép-európai tér-
ségben 1989 nyarának leglátványosabb eseménye George Bush ame-
rikai elnök júliusi lengyelországi és magyarországi látogatása volt a 
demokratizálódás és liberalizálódás két élenjáró országába. A hét leg-
fejlettebb ország 1989. július 14-16-i párizsi csúcstalálkozóján a részt-
vevők nyilatkozatot adtak ki A kelet-nyugati kapcsolatok címmel. Ez 
a dokumentum elsősorban Magyarország és Lengyelország gazdasági 
pénzügyi támogatásának összehangolásával a gazdaság átalakításá-
nak segítségével foglalkozott… A kelet-közép-európai kommunista 
rendszerek összeomlása szempontjából legnagyobb hatása kétségte-
lenül annak a magyar külpolitikai döntésnek volt amely, 1989. szep-
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tember 11-én lehetővé tette, hogy a Magyarországon tartózkodó NDK 
állampolgárok Ausztrián keresztül az NSZK-ba távozhassanak.

A harmadik rész a Dokumentumok, amely a könyv legértékesebb ré-
sze. Száztizenhét eredeti dokumentummal, illetve kitűnő fordítással 
mutatja be az események írásos elemzéseit 1985. november 3-tól 1991. 
július 1-jéig. Ezekből egyet emelnék ki a Szovjetunió Tudományos Aka-
démiája Szocialista Világrendszer Intézetének feljegyzéséből: amely a 
magyar helyzettel foglalkozott. Magyarország a legvalószínűbb forga-
tókönyv. (1989. február) Radikális reformok a gazdaság állami szek-
torában, az ipar és a mezőgazdaság részleges reprivatizációja, piaci 
viszonyok alapján működő vegyes gazdaság kialakulása.

Az országnak szorosabb kapcsolata alakiul ki az Európai Unióval, 
esetleg az EFTA-val, fokozottabbá válik az együttműködés Ausztriá-
val. A párt pluralizmus alapjaira épülve fokozatosan visszaáll a par-
lamenti demokrácia. Az elkerülhetetlen hanyatló KGST-kapcsolatok 
és a formális VSZ-tagság mellett egyre inkább a semlegesség kerül 
előtérbe, és kialakulhat egy Duna-menti szövetség-párti mozgalom, 
amennyiben az ötletet elfogadják a szomszéd országok.

– Professzor Úr! Célszerűnek tartaná-e egy ’89-es eseményekkel foglal-
kozó intézet létrehozását az ’56-oshoz hasonlóan? – kérdezte Máthé Gá-
bortól, a könyv egyik szerzőjétől, a Corvinus Egyetem professzorától, 
Újpest díszpolgárától Szarvas István a könyvbemutatón.

MG: Érdekes a felvetés, csak az 1956 az teljesen magyar „lelki” 
esemény és eredményi indíttatás eredője. Természetesen a külpolitikai 
helyzet is számít, mert egy meghatározott mezben, miliőben zajlott, 
de ezeket az eseményeket 1989-ben nem Európából, hanem Ameriká-
ból vezényelték. A két nagyhatalom a hidegháború valamilyen szinten 
való kezelésének és lezárásának az időszaka. Ez volt az úgynevezett 
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Grand Strategy (Nagy Stratégia), amely Reagan nevéhez kapcsolódik. 
A történelmi biblia értékét tovább növeli, hogy az első-második ré-
sze és a dokumentumok tartalomjegyzéke a magyaron kívül angol, 
német francia orosz és japán nyelven is olvasható a könyvben. A mű 
elolvasása után bátran mondhatom, hogy a szerzők azon célja, hogy 
a múlt század ’80-as éveinek közepének második felében lejátszódott 
eseménysorozatról objektív képem legyen, megvalósult – válaszolta 
a professzor.
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Kokas Katalin hegedűművész, tanár

Kokas Katalin hegedűművésszel 
2011 nyarán, a Kaposvári Nem-
zetközi Kamarazenei Fesztivál 
egyik hangversenye után beszél-
gettünk öltözőjében. – Gyakori, 
hogy ilyen neves művészek, mint 
például ön, fesztivált szerveznek 
akár külföldön, akár Magyarországon? – kérdezte tőle Szarvas István.

KK: Az hogy ilyen fesztivált szerveznek, az remélem nem gyakori! 
Azonban vannak olyan művészek, akiknek fontos az, hogy a vállukra 
vegyenek ilyen kezdeményezéseket. Többek között Magyarországon is 
tudok fesztiválokról, amit művész barátaim rendeznek. Ez az általunk 
szervezett annyiban különleges, hogy volt egy hatalmas mecénásunk, 
a város, aki ezt befogadta és e nélkül nem működött volna. Nem ke-
gyesen mondom ezt és udvariasságból. Az történt, hogy amikor kap-
tam egy Kaposvár-díj elismerést, bementem a polgármesterhez, Szita 
Károlyhoz a hivatalába, és mondtam neki, hogy én ezt egyelőre még 
nem érdemeltem meg, hisz’ nem tettem semmit a városért, ha mást 
nem, hogy játszom (hegedűn), de most itt az alkalom, hogy tegyek a 
városért. Azt mondtam: ha támogat, ígérem, hogy Kaposvár pár éven 
belül felkerül Európa kulturális térképére.

Olyan barátaink vannak szerte a világon, akiket a fesztiválokon 
ismertünk meg mindenfelé, akiket a telefonhívásunkra sokkal ol-
csóbban el tudunk hívni, mintha mondjuk a MÜPA a Tavaszi Feszti-
vál hívná őket, mint szólistát. Nem egy darabot, hanem tízet is akár 
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játszanak, így a közönség nyolc napon keresztül élvezheti őket, de 
ehhez az kell, hogy a város hozzájáruljon infrastruktúrával és anyagi 
támogatással is. A polgármester sokat gondolkodott, vett egy mély 
levegőt és „belevágta a fejszéjét ebbe az ébenfába”. Így indulhatott el 
az egész fesztiválszervezés. Sajnos anyagi tőke nélkül akárki akármit 
akar, nem történhet semmi, mert még a művész barátaimnak is kell 
valami honoráriumot adni, ha nem is azt, amit megérdemelnének, 
hanem annál jóval kevesebbet.

– Ön milyen alapon bővíti a meghívottak körét? Mert gondolom, hogy 
akik nagyon közel állnak, azoktól nehezen válna meg. A legszívesebben a ré-
gieket is meghívná és még újakat. Állandóan figyeli, hogy kiket érdemes?

KK: Ez így van. Az elején, amikor ez évekkel ezelőtt tervben már 
megszületett az agyunkban, a férjemmel, Kelemen Barnabással azon 
gondolkodtunk, hogy milyen koncepciót válasszunk. Az egyik, hogy 
mindig más művészek lesznek, a másik hogy soha nem jelenhet meg 
még egyszer ugyanaz arc, és az emberek azt érezzék, hogy tudják, 
hogyha jönnek a következő évben vagy az azutáni évben, mindig telje-
sen új zenei színskálát kapnak. Ez egy nagyon izgalmas dolog lenne, de 
aztán arra gondoltam, hogy járt utat járatlanért ne cseréld. Szerintem 
kialakul az, hogy kik azok a művészek a világban, akik egy bizonyos 
korosztályon belül szeretnek együtt játszani. Nem szeretném a mi-
nőséget felcserélni az izgalomra. Például már tavaly megismerhettük 
Jonathan Cohan nagyszerű csellóművészt, aki csodálatosan csem-
balózik, és egyébként William Christie jobbkeze Londonban, mint 
karmester. Vagy Nicholas Arquette, Ivry Gitlis, Pekla Kuusisto, Alina 
Ibragimova, Pogostkina – a vonós neveket mondom. Vagy éppen José 
Gallardo, a zongorista, akit nagyon megszeretett a közönség. Miért 
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ne hívjam őket újra és újra? Kiegészítem mindig olyan művészekkel, 
akik még nem voltak itt.

– Nagyon kevés, akit nem szerettek meg, csak úgy csöndben mondom.
KK: Ezt nem csodálom. Mert nagyon speciálisak. Mindegyik egy 

teljesen külön világ, és úgy harmonizálnak együtt mégis, mint az ét-
teremben a jól összeválogatott étel a jó borral. Nagyon könnyen el 
lehet szúrni Egy rossz fűszer, és akkor onnantól fogva a dolog nem 
működik. Ezek az emberek hihetetlenül érzékenyek, sérülékenyek és 
ilyenfajta légkörben, amikor tényleg tíz-tizenegy darabot játszanak 
nyolc nap alatt, amit próbálnak is, akkor el lehet képzelni napi egy 
művet mondjuk kétszer próbálnak, akkor az húsz próba a nyolc nap 
alatt. Van, hogy nem maradnak egyébként végig. Plusz még a főpró-
ba, akkor az harminc. És akkor a bemutató, tehát negyvenszer ülnek 
össze az egész fesztiválon a darabjaikkal. Nagyon fáradtak. Ha nem 
érzik magukat maximálisan jól, és ez lehet azért, mert hangos a szo-
ba, vagy túl meleg van, túl hideg van, nem jó az étel vagy nincs ital 
vagy nincsenek úgy kiszolgálva, ahogy kell. Akkor a legfontosabb az, 
hogy azokat a műveket játsszák el, amiket szeretnek, amik passzolnak 
hozzájuk, amiben jól érzik magukat, illetve azokkal az emberekkel 
muzsikálnak, akikkel szívesen vannak együtt. Ez az én feladatom, és 
ezen kell tulajdonképpen egy évig gondolkodnom. És mindig vannak 
apró hibák, és ilyenkor próbálom ezeket elsimítani, és megnyugtatni 
őket. És én nekem kell a legnyugodtabbnak maradni.

– Négy kitüntetést sorolok fel a sok közül. Az első, amiről már ön is szólt, 
ez a Kaposvár Aranygyűrű, aztán a Szigeti József-díj 2002-ben, a Liszt 
Ferenc-díj 2009-ben és a Prima Primissima Junior. Nagyon nehéz ezek 
között érték szerint választani. Melyik miért kedves önnek?
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KK: Mindegyik egy állomása az életemnek, és az embernek, főleg 
akkor, hogyha már kétgyermekes családanya, ami miatt annyi minden 
más is foglalkoztatja még a karrierépítésen túl. Mert főleg, hogyha a 
férjem is a karrierjét építi, és nekem őt szolgálnom kell, hogy ő nyu-
godtan és szépen tudjon járni az útján. Jól esik néha olyan tükröt 
látni, hogy mások elismerik azt a munkát, amit tulajdonképpen öt 
és fél éves korom óta csinálok. Most a Szigeti-verseny az – egyébként 
minden verseny ilyen – hogy az ember elmegy, teszi a dolgát, játszik 
ahelyett, hogy legjobban szurkol a versenytársainak. Mert jó érzés, 
hogyha színvonalas versenyen vesz részt. És bízik abban, hogy a zsűri 
elismeri azt, amit csinált. Ez vagy így történik vagy nem. Igazából az 
sem baj, ha nem, az sem, ha igen, hiszen ez egy nagyon szubjektív 
dolog.

A Szigeti József-verseny rendkívül fontos volt számomra. Amikor 
tizenkét éves voltam, Halász Ferenc tanár úr, akihez a Zeneakadémián 
jártam, és akit nagypapaként imádtam szinte, minden szava szent volt 
számomra. Ő akkoriban nekem kijelölte azt a versenyt, hogy egyszer 
majd hogyha annyi idős leszek, hogy már tudom azt a repertoárt, arra 
a versenyre ő szeretne elmenni. S ő távozott az élők sorából, de úgy 
érzem, hogy valahol neki is tartoztam azzal, hogy ez megtörténjen. És 
az első díj az meg, ugye, egy különleges elismerés, mert ez azt jelenti, 
hogy a zsűritagok valamiért mindenkinél jobbnak ítéltek. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy ez így is van, de akkor abban a pillanatban, azon 
az estén úgy sikerült. A Liszt Ferenc-díj az egy neves díj az országunk-
ban. Nem hittem volna soha, hogy majd egyszer én is részese leszek. 
Nagyon boldoggá tett, hogy így alakult.

– Ha szabadna, jósolok Önnek! Enyedi Ildikó filmrendezőnőről biztos 
hallott. Én tudja mit jósolok magának, és szívből kívánom, hogy megkap-
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ja! Nem a juniort, hanem a Prima Primissimát. Ez lehet egy óriási dolog. 
Megkaphatja azt is. Gondolkoztam, amikor magával interjúkészítésre ké-
szültem. Számmisztika. Tizenegy éves korában kezdte el a Zeneakadémiát, 
én huszonkettőre számoltam a Szigeti-díjat, és most harminchárom. Most 
is valami nagy durranásnak kellene lennie! 1994-ben volt Torontóban. Ho-
gyan emlékszik a kanadai évekre?

KK: Fenyves Lóránt volt a professzorom, akinek a neve nem isme-
retlen, sőt nagyon is ismerős a magyar közönség számára, főleg azok 
számára, akik tanulhattak tőle. Óriás mester volt, és amikor Halász 
Ferenc tanár úr már nem taníthatott engem, azután írtam egy levelet 
a Fenyves Lóránt tanár úrnak, hogy én csak és kizárólag az országban 
tudnám elképzelni a folytatást. De akkor én tizenhét éves voltam, 
tehát egy kislány. A családom egy kicsit derült is ezen a dolgon. Azt 
mondták, hogy édes kislányom, ha akarod, intézd el magadnak, tudod, 
mi pedagógusok vagyunk, hát, erre nincs pénzünk. Úgy hogy először 
történt, hogy a Royal Conservatory of Music kiadta a teljes ösztön-
díjat négy évre. Ez még, addig sosem történt meg. Csodálatos másfél 
évet töltöttem ott. Megszakítottam ezt a négy évet, hazajöttem. De 
anélkül, hogy én ott kint éltem volna le ezt a másfél évet, biztos, hogy 
sokkal kevesebb lennék minden tekintetben.

Megismertem egy másik kultúrát. Azokat a bölcsességeket hallhat-
tam, amit most már sajnos nem hallhatnak, mert most már Fenyves 
Lóránt sincs közöttünk. De remélem, hogy hordozom magamban. 
És én fanatikusan szeretek tanítani a Zeneakadémián is. Igyekszem 
mindent átadni, amit eddig azoktól a mesterektől kaptam, akiktől ta-
nulhattam. Végül is azért jöttem haza, mert az érettségi előtt álltam, 
és úgy gondoltam, hogy akkor kell leérettségizni, amikor annak ott 
az ideje. Illetve akkor már megismerkedtem a férjemmel, akit itthon 
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hagytam. Nem szerettem volna távkapcsolatban élni. Kokas Dóra 
nevű húgom akkor volt négy éves. Ő csellista, az imént játszottam 
vele a Schubert-kvintetteben. Csodálatos érzés együtt muzsikálni. 
Felmértem azt, azon túl, hogy nekem mennyire fontos a család, nem 
szeretném, hogy bemutassák nekem a húgomat hatéves korában, hogy 
nézd, ő az, és most ismerkedjetek össze. Ezt nem éltem volna túl. Úgy 
gondoltam, hogy az ő fejlődése az rám van ruházva, hiszen én vagyok 
a nagy, a nővére, a nagyobbik testvér. Fontos volt nekem, hogy amint 
elkezd játszani, mi együtt „kamarázzunk”. Ez így is történt. És azóta 
a kvartettünknek ő a csellistája.

– A gyerekei, Hanna és a Gáspár hogyan viszonyulnak a zenéhez? Hanna 
mivel foglalkozik, mert gondolom, Gáspár még nem nagyon hegedülhet? 
Van-e már hegedűje Gáspárnak?

KK: Nagyon szeretik a zenét, természetes nekik a közeg. Gáspár 
három éves. Hanna másfél éves volt, amikor addig sírt, amíg kikö-
nyörgött magának egy hegedűt. És egyébként ez egy olyan történet, 
amit már sok helyen elmeséltem, de mindig szívesen mesélem újra és 
újra. Nagyon aranyos. Tehát ő a hegedűjét állandóan magánál hordta. 
Amikor én gyakoroltam otthon bármilyen fúgát a Bartók-szonátá-
tól kezdve Bachokon keresztül, de akármit, neki az természetes volt, 
hogy énekli. Tudja játszani a vonóval a ritmust, a helyes ritmust végig. 
Illetve amikor pici volt, és épphogy alig tudott beszélni, kérdeztem, 
hogy mit játsszak neked, Hanna. Gólya, gólya, gilicét, a Tavaszi szél 
vizet áraszt címűt, vagy akármilyen kis népdalt? Azt mondta, hogy 
Bartók-szonátát. Szóval ez ilyen természetes nálunk.

– És például Prokofjevet szereti-e?
KK: Őneki minden tetszik… Ez olyan, mint a magyar nyelv. A 

gyereket nem kérdezik meg, hogy szereti-e a nyelvet, amin beszél. 
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Ugyanez neki a zene, mint a nyelv. Ugyanaz a közeg, mint a nyelv, 
amit beszélünk. Szóval, igazából ez érdekes dolog volt, hogy aztán 
elkezdtünk hegedűórára járni. Kiválasztottam neki szerintem a lehe-
tő legjobb tanárt. Natasa nénit, aki egy Moszkvából jött pedagógus. 
Most már nagyon régóta, évtizedek óta Magyarországon is tanít, és 
csodálatos ember. És elkezdtünk hozzá járni. Hanna négy és fél hetet 
talán. Én borzasztóan élveztem az órákat, és annyi mindent tanultam 
tőle, az egyetemistáknak tanítottam, hogy Natasa néni azt mondta 
a lányomnak, hogy görgesd a húrt. És annyit segített a nagyoknak is. 
Csodálatos órák voltak. És egyik alkalommal, hónapok után Hanna 
megszólalt, hogy Natasa néni most már unom ezeket a gyerekes dol-
gokat, szeretnék végre valami felnőtteset.

Mégis mire gondolsz, Hanna – kérdezte Natasa néni. – Hát, a 
Brahms kettőst szeretném játszani – mondta, és akkor Natasa néni-
ben meghűlt a vér. Én ott voltam, úgyhogy alig kaptam levegőt, hogy 
mégis hogy képzeli ezt a kislányom. És Natasa néni előre jegyezte 
neki, hogy nézd, hát, meg kell tanulni vonót fogni, billenteni, meg 
hát, hú mennyi mindent kell tanulni. Hát, ez esetben én ezt abbaha-
gyom. Mert ez fárasztó, unalmas, még fáj is. És azon túl nem játsz-
hatom azt, amit akarok. Pont. Letette a hegedűt, hozzá nem ér azóta. 
És egyfolytában énekel, és zongoraórákra jár, és azt nagyon szereti. 
Gáspár fiam viszont megkaparintotta a nővére hegedűjét, és rendsze-
resen próbálunk, ugye, a kvartettünkkel, hogy egy kicsit munkából, 
ötödiknek odaül, odatesz magának egy kottaállványt, és élvezettel 
játssza a ritmusokat.

– Ön sokszor szólt a média felelősségéről. Vagyis azt olvastam egy in-
terjújában, hogy a média nem megfelelően prezentálja a komolyzenét. Nem 
csak itt Kaposváron, hanem máshol is egyéb területen. Mondjuk ez a név-



138

tévesztési bakija a kaposvári újságnak, amiről szóltam, ez is a média fele-
lőssége. De messzemenőkig egyetértek az Ön álláspontjával. Ha megnézi 
az újságot, érdemes a mait megvennie, mert különben korrekt, mert dicsérő 
cikk van. De háromszor annyit írtak a Rippl-Rónay festménykiállításról, 
ami érthetetlen, mert két különálló művészet, nem szabad összekeverni. 
Engedje meg, hogy elmondjam az első a tavalyi, szédületes volt. A tavalyi 
program az nem egy fesztiválra való volt, amit maga megpróbált csinálni, 
hanem tízre, és ez megismételhetetlen. Például Kulka János sanzonestje 
szintén valami csodálatos volt. Minden. Ott volt négy-öt olyan program, 
amely egy KaposFesztet megér. Ez pedig kevesebb, de szervezettebb. Úgy-
hogy akkor erről, még a média felelősségéről szívesen venném, ha elmondaná 
véleményét.

KK: Ó ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert igazából, amit mi 
csinálunk, az Európa kultúrájának az esszenciája igazából, de min-
denképpen egy magas kultúra. A felelősség az ott van valójában, hogy 
neveljük-e a népet vagy nem neveljük. Például megnézzük, nem is az 
újság, tévé programjait. Régen teljesen természetes volt, hogy a tévé 
vezetőségének igénye volt, ha egy nagy verseny történik, egy nagy 
koncert, akkor azt közvetítsék. Lehetőleg főműsoridőben. De ha nem, 
akkor később, de természetes volt, hogy a Fischer Anninak, amikor 
volt a nagy versenye, ahol szenzációs sikert aratott, akkor végig ott 
volt a tévé, végig ott volt a rádió. Na most, már az én életem alatt, a 
mi életünk alatt is, amióta játszom. Miután elvégeztem a Zeneaka-
démiát, azóta is ez rendkívül sokat romlott. Ugyanis még azt a napot 
amikor Kelemen Barnabás játszott és a Szigeti-verseny volt, azt még 
közvetítette a rádió. Az én Szigeti-versenyemet már nem közvetítet-
te, csak fölvette. Viszont úgy, hogy a kazettát pont a darab közben 
fordították meg, tehát még az emlékem is ilyen idétlen róla, hogy pár 
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hang kimarad, mert meg kell fordítani a szalagot. Igazából szükség 
lenne arra, hogy felmérjék azt, hogyha elveszítjük ezt a gyökerünket, 
és nem, nem. Ez sajnos megint anyagi dolog, egyszerűen nincs pénze 
a rádiónak.

– Közben zenei nagyhatalom vagyunk.
KK: Pontosan. Büszkék lehetnénk arra, hogy, hogy a világ minden 

táján ismerik a muzsikusainkat, a zeneszerzőinket, és felnéznek ránk. 
Mi viszont gyakorlatilag nem tudunk róla. Mondok egy példát: a Bar-
nabással és húgommal, Homoki Gáborral, a Kelemen-kvartettünkkel, 
ami mindössze egy másfél éves csapat, voltunk két nagy versenyen. 
Abból az egyiken kirúgtak minket a második fordulóból. De ez, ugye, 
mint mondtam az imént, benne van a pakliban. Viszont nagy kon-
certeket kaptunk, mert ott volt a média, ott voltak az impresszári-
ók, és akárki nyert, vagy nem nyert – mert egyébként senkinek nem 
osztottak ki díjat – mégis mi kaptuk azt az elismerést, hogy a télen 
játszhattunk Melbourne-ben, a világ gyakorlatilag három legnagyobb 
kvartett versenye közül az egyiken.

Ott második díjat kaptunk, közönségdíjat nyertünk, és megnyer-
tük a Musica Viva Nagydíját, ami azt jelenti, hogy éveken keresztül 
hosszú turnékat szerveznek nekünk. Gyakorlatilag, hogyha ez egy 
olimpia lenne, akkor mindenütt ott lennénk. De mivelhogy ez csak 
egy klasszikus zenei verseny, ezért igazából a komoly médiát, illetve 
azokat az újságokat, amelyeket nagyon sokan olvasnak, igazából nem 
érdekli. Szerintem, a megoldás annyi lenne, hogy a média vezetősége 
azt mondja, hogy figyelmet fordítok rá. Tudom, hogy nem ettől fogják 
megvenni többen a lapot. Tudom, hogy nem ezt a műsort fogják legtöb-
ben nézni – ami nekünk, ugye, bevételt jelent – de nagyon fontos az, 
hogy ne vegyük könnyen. Próbáljunk tenni a megváltoztatásáért.
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Kokas Katalin azóta már egy muzeális hangszeren játszik. 100 éve 
nem bukkant fel a világon új Stradivarius, ám öt éve Budapesten egy 
gyanútlan örökös próbálta értékesíteni Cecíliát, a hegedűt. A hangszer-
ész-kereskedő úgy érezte, hogy nem egy átlagos hangszertől akarnak 
megválni. A rendkívüli hangszer az Aranymúzeum és Zelnik István jó-
voltából hazai kézben maradt és Kokas Katalin használhatja öt évig.

Öt évvel ezelőtt sétált be egy zenész Juhos Tibor Operaház mellet-
ti hangszerüzletébe, hogy eladja a család régi hegedűjét, hogy abból 
egészítse ki a hiányzó részt egy új zongora vásárlásánál. Egy kisebb 
összegben meg is állapodtak, a hegedű ott is maradt a kereskedőnél, 
aki nekilátott a hangszer alaposabb vizsgálatához. Eközben vált mind 
egyértelműbbé, hogy egy nagyon különleges hangszerről van szó, így 
a becsületes kereskedő visszahívta a tulajdonost. A lelkiismeretes ke-
reskedő segítette a hangszer meghatározását és értékesítését.

Az első pillanattól kezdve fő szempont volt, hogy a hangszer Ma-
gyarországon és magyar kézben maradhasson. Belső körökben ekkor 
már lehetett tudni a Stradivarius létezéséről, de magyar vevőt nem 
találtak rá. Katalin és férje, Barnabás ekkor kérte Szőcs Géza kulturá-
lis államtitkár támogatását, hogy segítsen vásárlót találni a hangszer 
számára. Sikerült felkeltenie Zelnik István gyűjtőnek, a Délkelet-ázsi-
ai Aranymúzeum alapítójának érdeklődését, aki 2011. novemberben 
meg is vásárolta az Aranymúzeum számára a hangszert. Az állam 
tulajdonában álló Stradivariuson kívül ez az egyetlen, amely magyar 
tulajdonban van és egy kiemelkedő tehetségű magyar művész hasz-
nálhatja. A hangszer 2011. november 30-án este a Kempinski Hotel-
ben adott magánkoncerten mutatkozott be, amelyen Kokas Katalin 
mellett fellépett Kelemen Barnabás és Kocsis Zoltán is.
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Kárászy Szilvia zongoraművész

Kárászy Szilvia: Úton vagyok, jó úton… A mottóm: „Isten gondolatait 
szeretném megismerni, a többi részletkérdés.” (Albert Einstein)

A Kárászy Szalonban ülünk egy kellemes őszi délután, Szilvia név-
napján. Szarvas István interjúpartnere Kárászy Szilvia zongoramű-
vész. – Stílus, elegancia, szenvedély, művészet, röviden talán így jellemez-
nélek, de hogyan indult ez a sokszínű, nagy ívű pálya?

K.SZ: Kétévesen már „nyomogattam” a régi típusú rádiónk bil-
lentyűit és közöltem a szüleimmel, hogy „én most zongorázom”. A 
házunkban lakott Radó Béla bácsi, aki saját gyönyörűségére gyak-
ran játszott Bachot, Mozartot és Chopint. Be-bejártam hozzá egy kis 
zongora-muzsikát hallgatni. Érdeklődésem és képességeim alapján 
anyukám zenei általánosba íratott, ahol – egy iskolai farsangi ün-
nepségen – „lelkes zenebohócként” is felléptem. Nagyon életvidám, 
sportos kislány voltam. A mozgás hihetetlenül fontos volt számomra, 
ragyogott a nap, ha délután az edzés várt rám. Tornáztam, vívtam, 
teniszeztem, úsztam, mindenféle labdajátékot szerettem.

A kiemelkedő sporteredményeim mellett mindenki igazi „énekes-
madárként” tartott számon. Balatonszéplakon ugyanis volt egy nya-
ralónk, ahol a kerti zuhanyozó betonalapját kineveztem színpadnak. 
Ez volt az én első igazi pódiumom, ahol korabeli slágerekkel és „több 
nyelven előadott” saját dalaimmal szórakoztattam a szüleimet, illetve 
a kerítésen túli, pihenni vágyó szomszédokat…

– Mikor kezdődött a zongoratanulás?
K.SZ: Kilencévesen felvettek a XIII. kerületi zeneiskolába. Mert ak-

kor még bizony ide is felvételizni kellett. Ott pedig Komjáthy Aladárné, 
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Manyi néni, az ország egyik legjobb kezdő zongoristákkal foglalkozó 
zongoratanárnője kiválasztott engem. Akkoriban rengeteg japán ta-
nár jött hozzá hospitálni, szüksége volt egy tehetséges kezdőre. Így, 
mondanom sem kell, korán hozzászoktam a szerepléshez, hiszen a 
zongoraórákon rendszeresen 5-6 ember figyelte az oktatásomat. A 
tanulmányaimban gyorsan haladtam. Szerettem zongorázni, de gya-
korolni annál kevésbé, a száraz elméleti tárgyakról nem is beszélve… 
és eljött egy pont, amikor az egészet abba akartam hagyni, valami-
féle dackorszak köszöntött rám… ám ekkor Manyi néni, rendkívül 
bölcsen, elvitt Szvjatoszlav Richter zongoraestjére. A pódiumülésen 
ültem, pár méterre a zseniális mestertől, megbabonázva, a hátamon 
futkosó libabőrrel, teljes katarzisban… ekkor minden megváltozott… 
nem volt több kérdés.

– Ekkor döntötted el, hogy komolyabban szeretnél foglalkozni a zené-
vel?

K.SZ: Igen, talán öntudatlanul, akkor, ott, a pódiumon, a mérhe-
tetlen alázatú és zsenialitású Richter mellett. Aztán első díjat nyer-
tem egy ifjúsági zenei versenyen, ezt követően felvettek a Bartók Béla 
Zeneművészeti Konzervatóriumba, ahol, sajnos egy nem megfelelő 
tanár miatt, számomra egy igazi kálvária kezdődött. Valahogy mégis 
végigkínlódtam ezt a periódust, miközben leginkább a kamarazené-
lés volt az egyetlen örömforrásom. Tátrai Vili bácsinak nagyon sokat 
köszönhetek, a felejthetetlen együttmuzsikálásokat és egy gyönyörű 
barátságot. Akkoriban ismerkedtem meg Weöres Sándorral is, aki-
nek versei és szellemisége, teljesen elbűvölt. Egy dedikáláson talál-
koztunk. Miután megtudta, hogy mélyen érdeklődő zenészpalánta 
vagyok, lehetőségem adódott őt közelebbről is megismerni. Ezek a 
beszélgetések az egész életemre kihatottak. A főiskolán hál’Istennek 
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megint minden a helyére került. Egy évig Kocsis Zoltán növendéke 
lehettem, de az igazi revelációt Hambalkó Edittel való találkozás je-
lentette. Zseniális zenepedagógusként ő ugyanolyan sokszínű és tar-
talmas légkört tudott teremteni, mint egykor Manyi néni. Egy kurzus 
alkalmával találkoztam a freiburgi Staatliche Hochschule für Musik 
professzorával, Hazay Tiborral. Ő biztatott, hogy „menjek világgá”, 
mert a nyelvtudás, a külföldi tapasztalatszerzés, hozzátartozik egy 
művész emberi és zenei fejlődéséhez. Jelentkeztem a freiburgi zene-
művészeti főiskola művészképzőjére, ahol hatvan jelentkező közül 
csupán hárman folytathattuk a tanulmányainkat, és ahol második, 
művészdiplomámat szereztem. 

Itt kaptam az első lemezfelkérésemet, és tulajdonképpen innen 
datálható összművészeti tevékenységem, valamint nyitottabb szem-
léletem is. Három esztendeig éltem Németországban, majd négy hó-
napos marokkói kitérő után még egy évet eltöltöttem Bécsben; ezután 
jöttem végleg haza. Meghívtak a Műcsarnok Tatarozás fesztiválra, le-
mezbemutató koncertek, összművészeti munkák sokasága várt, mind-
emellett koncertezés a világ minden égtája felé. Ekkor már szabadon 
utazhattam, hiszen akkor már „szabadhatárú” ország lettünk.

– Hogyan kerültél a harangjáték bűvkörébe?
K.SZ: Ahogy visszapörgetem életem filmjét, azt látom, hogy a táb-

lámon egy láthatatlan sakkmester mozgatja életem figuráit. Amikor a 
bécsi időszakom alatt felléptem a salzburgi Mozarteumban, megkeres-
tek az osztrák Lions Club lépviselői, hogy a honoráriumom egy részét 
ajánljam fel jótékonysági célra. Ez megtörtént, és amikor hazajöttem, 
láttam egy új névtáblát, a házunkba költözött a hazai Magyarországi 
Lions Klub Szövetségének akkori Kormányzója, Szabados György. Ő 
nagy zenerajongóként látogatta az itthoni koncertjeimet és épp ez 
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idő alatt egy újfajta harangjáték kifejlesztésén dolgozott. Felhívott, 
hogy nézzem meg… Először alumíniumharangokkal kezdtük, majd 
később Hollandiából, bronzötvözetből készült, hangolt harangokat 
szereztünk be. A „haranghangszer” bemutatására 1994-ben került sor 
a Zeneakadémián. Ezt követően az Egyesült Államoktól Finnországon 
keresztül Japánig számtalan harangkoncertet adtunk.

A legújabb, speciális elektrodinamikus ütőszerkezet, amelyet azóta 
már egy másik cég, a Rancz és Társai készített számomra, egyre több 
lehetőséget kínál saját harangjáték darabok és változatos átiratok, 
feldolgozások készítéséhez. Ez már a jelen.

– Úgy tűnik, hogy a minőségi hangszerek iránti érdeklődésed mindig új 
zenei kalandba sodort.

K.SZ: Az a bizonyos sakkmester az oka mindennek! 1995-ben azért 
mentem ki a Frankfurti Zenei Vásárra, mert a harangjátékomhoz digi-
tális zongorát kerestem. Puszta kíváncsiságból leültem egy számomra 
ismeretlen márkájú, klasszikus zongora mellé, melynek hangzása tel-
jesen levett a lábamról. Egyszer csak megállt mellettem egy aprócska 
termetű úr, akiről kiderült, hogy ő a hangszer gyártója. Névjegyet 
cseréltem Paolo Faziolival, majd egy új élménnyel gazdagodva ha-
zatértem. Amikor 1998-ban Hauser Adrienn belefogott a tiszadobi 
zongorafesztivál szervezésébe, ajánlottam neki, hogy hozzuk ide és 
mutassuk be ezt a csodálatos új, hangversenyzongorát, Adriennel ki-
mentünk Fazioli úrhoz és legnagyobb örömünkre, a fesztiválra, ren-
delkezésünkre bocsátott egy csodálatos zongorát.

Akkoriban nyáron még szinte minden kulturális intézmény zárva 
volt, ily módon hangszerbemutatót a Gerbeaud marketingvezetőjé-
nek, Varga Rózsának segítségével, a belváros szívében, a Gerbeaudban 
rendeztük meg. 
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Az érdeklődés úgy a művészek, mint a közönség részéről óriási volt 
és ilymódon szinte sorsszerűen és spontán alapítottam meg az Első 
FAZIOLI Zongorafesztivált. Ez a kezdeményezés később, 2001 és 2005 
között a Budapesti Tavaszi Fesztivál hivatalos társrendezvénye lett, 
de a folytatás okafogyottá vált, ugyanis a Művészetek Palotájában, a 
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2006-ban átadásra került 
a legnagyobb, Fazoli modell, az F 308-as, amely most már közkincs-
ként, folyamatosan művészek rendelkezésére áll.

– Visszatérve a Lions Klubhoz, azt olvastam, hogy egészen fiatal korod 
óta elkötelezett segítője vagy a fogyatékkal élőknek.

K.SZ: Amint említettem már, a házunkba költözött Szabados úr 
éppen akkor volt a magyarországi Lions szövetség kormányzója, s 
mint ilyen, megismertetett a klubok magyarországi munkájával. Hát 
röviden így lettem Lions. 2000-től pedig az a megtiszteltetés ért, hogy 
fiatal kiemelkedő tehetségeket támogatva, én lehetek a kormányzóság 
művészeti elnöke, ami – félreértés ne essék – nem dicsőség, csupán 
sok-sok munka.

Később televíziós munkáim által megismerkedtem É. Szabó Már-
tával és Érdi Tamással. Márti felkért, hogy legyek a házigazdája az 
egyik Cimbora címmel ismertté vált műsorának. Itt ismerkedtem meg 
több vak fiatallal, többek között Szluka Lídiával, akivel azóta is tar-
tom a kapcsolatot, és aki mára, már nagyszerű énekesnő lett, csakúgy 
mint Tamás, aki pedig elismert világjáró zongoraművész. Talán még 
Lídiának sem mondtam, de a vakokhoz való későbbi kapcsolatomat 
alapjaiban határozta meg a vele való találkozás. Legelőször a sugárzó 
tehetsége, ami mélyen érintett… Aztán a forgatás után egyszer csak 
odaült mellém, az akkor még kislány Lidi – aki egyébként születésétől 
fogva vak – megfogta a kezem és a következőket mondta: Úgy érzem te 
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barna vagy. Hosszú barna hajad lehet és a szemed is biztosan barna, és 
szerintem te szép vagy. Kérdeztem tőle, hogy ezt miből gondolja, mire 
ő azt felelte: a hangomból, a lényemből „hallotta meg”. Az a melegség, 
szeretet, ami belőlem sugárzik, számára az a barna.

– 2001-ben alapítottad meg az Aranyharang-díjat. Miért éppen arany-
harang és kiket díjaznak vele?

K.SZ: Amikor a Lions Klub tagjai összeülnek, és megnyitjuk az 
ülést, megkongatjuk az asztal közepén található harangot. Majd az 
ülés végén, szinte ceremónia szerűen ismét kondul a harang. Valamint, 
hát van nekem egy csodálatos harangjátékom. Így jött az ötlet, hogy a 
vakok számára alapított díjam neve legyen Aranyharang-díj.

Kíváncsi voltam, ha beírom az interneten a Google keresőjébe, hogy 
aranyharang, milyen találatokat jelenít meg. Az elsők között egy thai 
chi-ról szóló oldalt találtam, ahol azt olvastam, hogy az aranyharang 
egy harcművészeti gyakorlat, amit ha elsajátítasz, akkor olyan erőre, 
testi-szellemi sérthetetlenségre teszel szert, ami attól kezdve teljes 
védelmet nyújt számodra. Ekkor már biztos voltam benne, hogy ez 
lesz a díj neve. Ily módon a szép, öntött alumínium haranggal együtt, a 
nevében rejlő erőt is átadhatom. Érezzék, hogy a társadalom odafigyel 
rájuk, és megbecsüli értékeiket. 

Fantasztikus érzés, amikor a karácsonyi koncertem végén ünnepé-
lyes keretek között átadhatom az Aranyharang-díjat. A díjazott feljön 
a színpadra és bár nem látja, megérzi azt a különleges energiát, ami a 
pódium és az emberek között létrejön. Ez számukra egy életre szóló 
és emlékezetes élmény, csak úgy mint számomra, évről évre.

Az Aranyharang-díjat olyan vak és gyengénlátó gyerekek és felnőt-
tek nyerhetik el, akik valamilyen kiemelkedő szakmai vagy emberi 
tettet vittek véghez. A díj jelentőségét leginkább a vele együtt járó 
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megbecsülés és szeretet adja, valamint az a bátorítás amelyben nem-
csak a díjazottak osztozhatnak. A díj hozzájárulhat ahhoz is, hogy 
a hasonló problémákkal küzdők higgyenek a teljes értékű életben, 
illetve abban, hogy teljes értékű emberként élhetnek a társadalomban, 
s teljesítményükkel kivívhatják a többi ember figyelmét és tiszteletét. 
A díjazottak történetei a látóknak is üzennek: kitartással, az élet és 
embertársaink szeretetével nemcsak a nehézségeket küzdhetjük le, 
de különlegeset, maradandót is alkothatunk. Az első nívódíjas Érdi 
Tamás volt, a 2013-as év díjazottja pedig Agárdi Szilvia.

– Beszéljünk most a Kárászy Szalonról! Azt hinnénk, a régi szalonok 
meghitt hangulatai már rég – a XIX. századdal – elmúltak. Erre itt ülünk 
Kárászy Szilviával a XXI. század modern korában, és itt van a zongorája, 
a régi pohárszekrény, a gyönyörű csillárok, gyertyatartók. Bár most nincs 
előadás, sem irodalmi felolvasóest, mégis tökéletesen érezni a különleges, 
franciás miliő hangulatát. Szinte hallom Edit Piafot rekedtes hangján éne-
kelni, és látom Szilviát játszani – előbb forte, aztán pianóba vált a dallam. 
Hogyan jött a gondolat: szalont nyitni Budapest belvárosában? 

K.SZ: Előbb csak zártkörű estéket szerettem volna rendezni, ahol 
a barátainkkal együtt zenélünk, élünk a művészetnek, irodalomnak, 
és élvezzük a beszélgetéseket. Elkezdtem helyet keresni, s mivel nem 
találtam, így kigondoltam, hogy itt van a szüleimtől örökölt belvárosi 
lakás. Itt nőttem fel, itt értek olyan élmények, mint az első szerelem, 
az első zenei sikerek. Ha ezek a falak mesélni tudnának! A zongora 
édesapám életre szóló ajándéka, a csillárok is családi örökség, ez az 
asztal pedig itt, hát én ez alatt bujkáltam kislánykoromban, és amikor 
bevertem a fejem, akkor bizony a szüleim már tudták: nőni kezdett 
a lányuk. Egy idő után azonban az estélyeink, műsoraink egyre több 
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ember érdeklődését felkeltették, és megnyitottuk az ajtónkat a nyil-
vánosság előtt. 

– Bizonyára hamar megkedvelték a szalont, hisz meghitt hangulatú, 
egyfajta franciásan elegáns, kifinomult és ízléses itt minden.

K.SZ: A Szalon elnyerte a Gundel Művészeti Díjat. Nagy megtisztel-
tetés volt ez számomra, s hihetetlenül boldog voltam, amikor Szinetár 
Miklóstól átvehettem. Ebben a Szalonban benne van minden, ami én 
vagyok: az összművészetem. Vagyis a teljesség felé való törekvésem, 
hogy a zene mellett más, vizuális művészetekben is kiéljem a kreati-
vitásom, így ez egyfajta alkotótermem is. Festegetek, vannak képeim. 
De a szalon legfőbb üzenete mégis az, hogy alkalmat teremtsünk és 
lehetőséget találkozásokra, egy meghitt hangulatú kulturális-művé-
szeti program keretén belül. Ezen kívül teret adjunk más fiatal tehet-
ségeknek is a kibontakozásra.

Költők, írók, zenészek, szobrászok találkozóhelyévé váltunk. És az 
estéjeink, amelyeknek olyan hangulatuk van, mintha tényleg vissza-
röppentünk volna valahová a múlt század elejére, legyen szó szalon-
estről, komolyzenei koncertről, vagy kiállítás megnyitóról, felolvasó-
estről, könyvbemutatóról. A súlypont ott van, hogy emelkedettség 
legyünk a léleknek, és azt gondolom, hogy ez igazán az lehet, amikor 
például Vásáry Tamással beszélgethet valaki akár hajnali 3-ig is, egy 
kis pezsgő, vagy finom bor mellett.

A művészeti szalonok a tizennyolcadik század elejétől terjedtek 
el, az egyik leghíresebb ezek közül a mai napig is George Sand-é, ahol 
olyan nagyságok fordultak meg, mint például Liszt Ferenc. Nem túl 
nagy felfedezés, hogy egyszer mindenki kortárs művész volt, ezért is 
alakítottam ki a szalont, mert lehetőséget akarok adni arra, hogy az 
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emberek megismerhessék korunk művészeit, fiatal tehetségeit, akik 
jó esetben a jövő klasszikusai lehetnek.

– Most milyen feladatok foglalkoztatnak?
K.SZ: Segíteni ahol kérik, és ahol csak tudok, szeretni teljes szívvel, 

és örömet szerezni a szeretteimnek és a közönségemnek! Mert, hogy 
új dolgok jönnek! És ami a legfontosabb:

„Egyszer. Mindig csak egyszer. Mindig először, mindig utoljára. 
Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni. Nem alkalmazkodni. Elha-
tározni. Nem a megszokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A kockázat. 
A bátorság… a küszöbön állni. Folytonos átlépésben lenni. Élve meg-
halni, vagy meghalva élni. Aki ezt elérte, szabad. És ha szabad, belátja, 
hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet.” (Hamvas Béla)
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Szarvasok a Dunán

2010. nyarán kezdő-
dött az Üvegtigris 3. 
forgatása. A június 
16-i bejelentő sajtótá-
jékoztatón mi is részt 
vettünk az Európa-ha-
jón. – Célom közössé-
günket együtt gyara-
pítani – mondta akkor 

Szarvas József színművész, akivel Szarvas István beszélgetett. Az 
1958-ban Debrecenben született művész 1987-ben végzett a Színház- 
és Film-művészeti Főiskolán. 1987-1997 között a Vígszínház, 1997-
től 2001-ig a Kaposvári Csiki Gergely Színház tagja volt. 2001-2002 
között szabadfoglalkozású, 2002 óta a Nemzeti Színház művésze.

41 színdarabban, 18 játékfilmben és 16 tévéfilmben szerepelt. Híres 
szerepei Cingár Üvegtigris, Üvegtigris 2, Zárzorró Papírkutyák. Díjai: 
Jászai Mari díj 1992, Hegedüs Gyula emlékgyűrű 1992, Ajtay Andor 
emlékdíj 1994, Kaszás Attila Díj 2008. – Cingár szerepét játszottad az 
Üvegtigris 1-ben és 2-ben. Ez a Cingár-szerep ez mennyire fekszik Neked? 
Egy 2008-as interjúban két részre osztottad a szerepeket, az egyik az, ame-
lyiket szívvel-lélekkel csinálod, egyből bele tudod élni magad, a másik pedig 
a rendező szerinti és nagyon nehéz átvenni a rendező érzései azt mondtad. 
Ez a szerep melyik csoportba tartozik? – kérdeztük az Európa Hajón.

Ez az elsőbe természetesen, annak idején Rudolf Péter, amikor a 
szereplőit válogatta – az első részről beszélek –, akkor túl a szakmai 
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hitelességen ő arra is törekedett, hogy olyan emberekkel vegye körül 
magát, lévén, hogy első filmes rendező volt, akikkel barátságban van. 
Ez alapvetően meghatározza az egész filmes munkában helyzetünket. 
Ebben a filmben a kulcs színészek mindannyian Péter barátai is va-
gyunk azon túl, hogy egymást tisztelő kollégák is.

Ez egy ponton túl azt gondolom, hogy a film az Üvegtigris több 
kérdésre választ ad. Önmagát írja, az élet annyi minden gondolatot 
beleírt ebbe a történetbe, hogy én azt hiszem, egyre közelebb férkő-
zik a történet, a cselekménysorozat hozzánk, személyesen hozzám 
is. Nagyon sokat tudunk ebből mi mindannyian, átmenteni már ma-
gunkból, belőlünk, ahogyan öregszünk, ahogyan élünk…

– Van egy olyan mondásod, szintén egy interjúból, hogy a pénz, paripa, 
fegyver és nő. Ezt ha megtennéd, hogy egy kicsit kifejtenéd, mert ez nagyon 
a szívemhez nőt, ez a mondásod.

Idézd vissza, hogy hol, milyen helyzetben mondtam!
– Amikor egy kezdő színész elindul, ezekre teszi a hangsúlyt, hogy ezt 

szeretné elérni. Ezekből melyiket sikerült?
Igen, most már emlékszem, bizonyos kérdésre ugyanezt a választ 

adnám most is, annak idején így készültünk pénzre, paripára, fegy-
verre és nőkre. Ma pedig, amikor benne járok a saját életemnek a má-
sodik felében, akkor azt gondolom, hogy mindez így külön-külön és 
együtt sem adja ki a lényeget, az ember élete tartalmát nem adja ki. A 
film és a színház életformát ad, azt kapunk tőle közben persze pénzt, 
fegyvert, paripát és nőket.

Ugyanakkor az én életemet tekintve én már választottam magam-
nak még egy másik életutat. Ezt úgy hívják Viszák tündérkert, saját 
pajta színház, fesztivál gondolat, önvallomás, de ez mind már az elő-
ző harminc esztendőmnek következménye. Ma már én is nemcsak 
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mint színész, hanem kutamból kimérve már egy bizonyos konkrét 
ízléssel, élményanyaggal és szándékkal, közönségteremtő szándékkal 
tudok megjelenni és vallomást tenni arról hogy még mi minden van 
bennem.

– Ebben a hónapban, a közelmúltban ünnepelted az 52. születésnapodat, 
úgy hogy megnéztem az életrajzodat sok díj, kitüntetés volt, amit elérté., 
Van-e valami, amit mondjuk a közeljövőben szeretnél akár szerep, akár ilyen 
kitüntetés szempontjából kitűzni magadnak? Milyen kor ez, ami közelebb 
van az ötvenhez, mint a 6. X-hez?

Szerintem teljesen príma kor, az ember belülről nem érzi az idő. 
Ez hála isten így is van rendjén és így van jól. Díjakra, kitüntetésekre 
, egyáltalán nem vágyom, nincs velük szemben semmi fajta vonzó-
dásom, vonzalmam. Amiben én gondolkodom az a jó filmes szakmai 
helyzetek. Az idén nyáron, az Üvegtigrisen kívül forgatjuk majd a 
valamikor tíz-egynéhány évvel ezelőtt leforgattak egy filmet az volt 
a címe, hogy Zimmer Feri, azt most a Tímár Péter is azt gondolta, 
hogy érdemes még abból a történetből egy mai sztorit csinálni. Ol-
vastam a könyvet, szerintem szenzációs a könyv, vár rám még egy 
másik munka. Ha valamire igazából vágyom, az előbb utalást tettem 
az Őrségre, Viszákra.

– A jólét és a „jól lét” kifejezés különbségét megmagyaráznád!
Szívesen. Az embernek nem a jólétre, hanem a „jól létre” kell tö-

rekednie, hogy legyünk otthon a világban. Így van, én jólétre nem 
vágyom. Mindenféléket megtapasztaltam már a jól létre törekszem 
valóban, de a jól lét az én szerintem vallomás útján, beszélgetés útján 
tud bekövetkezni. Az ember igazában csak a közösségben tud létez-
ni. Az én jól létem egyik terepe az Őrség, az egyik közössége Viszák. 
Viszákon csináltunk tavaly egy úgynevezett tündérkertet, ahová 
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honos őrségi és viszáki gyümölcsfa fajtákat mentettünk el gyermeki 
gondnoksággal. Minden évben annyi fát ültettünk,ahány gyermek 
Viszákon született Egy vágyam, nagy díj lenne számomra ha látnám 
ezeket a fákat megnőni és látnám ezeket az itteni srácokat nőni és 
látnám azt, hogy azzal a közösséggel, amellyel együtt vagyunk, hogy 
mi lesz mondjuk 10 év múlva. Ez engem izgat.

– Nagyon szívesen venném a véleményed. Eszenyi Enikőtől a Vígszínház 
igazgatójától ezért megmondom neked őszintén nagyon kikaptam, amikor 
ezt feltettem neki, ezt a kérdést. Korban közel álltok egymáshoz, azt kér-
deztem tőle, hogy mi arról a véleménye, hogy régebben sokkal tehetsége-
sebb színészek voltak, mint most? Hogy látod Te, hogy most is ugyanolyan 
tehetséges színészek vannak, mint régen, vagy pedig csak az a gond, hogy 
a légkör és sokkal nehezebb érvényesülni?

Én ugyan erről beszélgettem, nem olyan régen néhány hónappal 
ezelőtt Garas Dezsővel, aki azt mondta, hogy „nehogy azt higgyétek, 
hogy ti rosszabb színészek vagytok, mint mi, vagy kevésbé tehetsé-
gesebbek, mint mi”. A mi mondjuk úgy, filmes szempontból, szakmai 
szempontból nagy generációs színészek. Én azt gondolom, hogy a titok 
az onnan van, hogy az érzés onnan táplálkozhat, hogy közel sincs any-
nyi lehetősége ma egy színésznek a szakmáját gyakorolni, mint annak 
idején a Garas Dezső-féle generációnak.

– Bocsáss meg, én a még régebbiekre gondolok.
Akkor még régebbiek, mondjuk a Kabos Gyula-féle generáció, hát ők 

hetente csináltak egy játékfilmet, hetente jött ki egy újabb mozifilm, 
az ugyanolyan szappanopera volt, mondjuk Kabos Gyula élete szak-
mai élete, mint mondjuk az Üvegtigris. És hát ez is végtelen történet 
volt, ilyen végtelen történet ma nagyon kevés magyar színésznek van 
lehetősége, illetve a film sem olyan központi hely a civil szórakozás-
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nak, annyi minden más van ezen kívül, hogy film, hogy mozi vagy 
színház. E fölött siránkozni gondolom kár, mert ez egy ilyen helyzet, 
ez így van, de az, hogy a szakma rangját milyen szinten tudom én 
magam megtartani személy szerint, ebben az ilyen értelemben nehéz 
helyzetben, az pedig rajtam múlik.

– Azt olvastam egy veled készült interjúban, hogy Viszákon az emberek 
segítik egymást, egyik disznótorost ad, a másik lenyírja a füvet, amelyik 
nem jellemző mindenhol az országban.

Ez így van, de olyannyira, hogy évekkel ezelőtt, akkor én még min-
dig füvet nyírni jártam az Őrségbe. A szomszédom a Pungor Robi 
egyszer megunta, hogy mindig magasra nő a fű a kertemben. Átjött 
hozzám és azt mondta, akkor még így hívott, művész úr – most már 
tegezük egymást – idefigyeljen művész úr, mostantól kezdve, amíg én 
vagyok a szomszédja, én fogom kaszálni a maga füvét. – De én addig 
mit csináljak? – kérdeztem vissza. – Az engem nem érdekel – hangzott 
a válasz. Azóta ő gondozza a nem kicsi kertet.

Pungor hat éve már, az udvaromban ő épített egy tógát… Ott van 
az udvaromban egy halastó. Mert azt gondolta, hogy a tó, ami az ő 
fejében benne az van milyen jól állna az én kertemben. Nagyon sok 
ilyen kellene az országban!

– Van esetleg olyan, amit én nem kérdeztem, és szívesen megosztanál 
olvasóimmal?

Igen. Ma reggel is az Őrségből jöttem, ott terveztünk. Ez is megint 
egy fantasztikus építés, Cserepes Lőrinccel, aki nekem megmutatta 
a fűz építészetet és most éppen a fűzfából próbálom majd kerítést, 
meg mindenféle árnyékos helyet, meg játszóteret, illetve kapukat a 
tündérkerthez kapukat építeni. Érted, ez egy olyan helyzet, ami a 
plusz kreativitásokat előhívja. Az is szokássá vált, hogy miden évben 
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lejön valamelyik képzőművész barátom – Tenk László, Hegedűs End-
re, Szkok Iván, Horváth János –, hogy a falut és az itt élő embereket 
megörökítse. Ez lesz a másik kordokumentum a Tündérkert mellett 
– mondta Szarvas József 2010 júniusában az Európa Hajón. A filmet 
azóta már elkészítették és nagy sikerrel mutatták be mozijaink.

Szarvas József tavaly újabb produkcióba kezdett Rudolf Péterrel. 
2013 nyarán kezdték el a Kossuthkifli című tévésorozat forgatását. Az 
utómunkák jelenleg is folynak, az egyenként 52 perces 6 epizódot 
2014 októberében mutatják be az MTVA támogatásával. A sorozat 
fogadtatásáról már csak egy későbbi kiadványunkban tudunk beszá-
molni.
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