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ÍRTA: BETHLENFALVY GÁBOR

Tényleg: kit érdekel, hogy húsz éves az IGEN? És
mondjuk az kit érdekel, hogy húsz éves a Kovács
és Társa Kft.? Kovácsékat biztosan. Ôk okkal örülnek annak, hogy sikeresen át-, túl- és megélték az
elmúlt két évtizedet. Ám Kovácsék ügyfelei már
nem tudnak mit kezdeni a kerek évfordulóval.
Nem mindegy, hogy húsz, huszonegy, vagy hat és
fél? Az ügyfelek nem a húsz évet értékelik, hanem
azt, ha jó terméket, illetve szolgáltatást kapnak a
pénzükért.
Feltehetôen az Igen olvasói is elsôsorban azt várják el a szerkesztôségtôl, hogy érdekes, fontos írásokat, lelki és szellemi épülésüket szolgáló lapot
kapjanak kézhez. Ha ez most nem sikerül, a húsz
év nem mentség és nem magyarázat semmire.
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Igen

Ez a cikk most mégis a húszéves IGEN-rôl szól.
Két okból is. Egyrészt úgy gondoljuk, hogy az
Igen olvasói sosem voltak, és ma sem egyszerû
„ügyfelek”. Hanem legalábbis az IGEN-ügy szurkolói, támogatói. Vagy talán még többek: szövetségesek abban a munkában, amit egy Istennek tetszô társadalom, nemzet, kultúra, egyház
érdekében végeztek mindazok, akiknek az elmúlt
két évtizedben közük volt az IGEN-hez. Ezért olvasóink joggal érezhetik saját magukénak, saját
ügyük ünnepének a lap húsz éves születésnapját.
Mert igenis, eredmény; a magyar katolikus közös-

ség, a fiatal és kevésbé fiatal katolikus értelmiség
érdeme, hogy mindmáig fenntartotta ezt a sok
szempontból rendhagyó, konzervatív-avantgard,
radikálisan mérsékelt lapot.
Másrészt úgy gondoljuk, hogy az Igen húsz éves
évfordulóján – meglehet, véletlenül épp ekkor
– valóban korszakhatárhoz érkezett. Úgy látjuk,
ebben az évben még inkább felerôsödtek azok a
jelenségek, amelyeket már korábban is tapasztaltunk. Megállíthatatlanul csökkenni látszik az
elôfizetôi igény a nyomtatott IGEN folyóirat iránt,
miközben látványosan nô a közelmúltban megújított igen.hu portálunk látogatottsága. Folyamatos az érdeklôdés a minden évben meghirdetett újságíró-tanfolyamunk iránt. Ebben az évben
sikerül önfenntartóvá – s talán nyereségessé is
– tennünk a budapesti egyetemistáknak készülô
ingyenes kulturális és életmódmagazinunkat, az
IgenHírt. Mindezeknek a tapasztalatoknak a birtokában jelentôs változásokat fontolgatunk; hamarosan a nyilvánosság elé is tárjuk terveinket.
Csakis olyan úton kívánunk elindulni, amelyen
továbbra is számíthatunk olvasóink, szurkolóink,
szövetségeseink támogatására. Akik így majd az
IGEN-nel együtt örülhetnek akkor is, amikor harminc, vagy negyven éves születésnapját fogja ünnepelni.

IGEN¶A katolikus közösségek lapja¶radikálisan mérsékelT¶Megjelenik évente hatszor.
Szerkesztôség: 1085 Budapest, Horánszky u. 20. ¶Telefon/fax: (06 1)317-53-69¶ drótposta: igen@igen.hu¶honlap: www.igen.hu
Munkatársak: Blanckenstein Miklós¶Bethlenfalvy Gábor (felelôs kiadó)¶ Balogh Viktor¶Borbás Barnabás¶Deák Endre¶Nobilis Márió
Réti Gábor¶Réti László (fôszerkesztô)¶Pestiné Paics Marianna¶ Szabó Tamás Ferenc¶Szabó Viktória¶Tóth Gergely¶Varga Tímea
Lapterv: Nagy István¶Arculat és tördelés: Tangram-Zim¶nyilvántartási szám: B/EL/ 1 8 / 1 9 8 9 . HU ISSN 0864-8557
számlaszámok: IGEN Egyesület: ERSTE Bank 11991102-02103044¶IGEN Alapítvány: ERSTE Bank 11991102-02105682¶Az IGEN Alapítvány adószáma: 19635174-1-41

Impresszum

A SZE RK .

Kit é r dekel,hogy
húsz éves az Igen?

IGEN IGEN-LÉGOSZLOP
1989
2009
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2009

írta : J a k ab

Levegôoszlop az, aminek minden emberi racionalitás szerint már
rég össze kellett volna omolnia, de még mindig áll, vagy olyasvalami, ami látszólag a semmi tetején áll, mégsem zuhan, s meg
nem inog. Hétköznapi értelemben „a Szentlélek tartja”.
A váltott rendszerrel egyidôs újságunk a legtöbb eladási rekordot megdöntötte – csak éppen az ellenkezô irányba. 1989ben 20.000 példánnyal indult, ma néhány száz elôfizetôje van.
Átlagosan félévente csôdközelbe került, hogy utána valahogy
mindig megmeneküljön. Az egyetlen alkalmazott a „félpénzes”
fôszerkesztô, aki fôirodalmárként, generálkivitelezôként, logisztikai szervezôként és marketing osztályként is üzemel. A szerzôk
leginkább grafomániából, avagy a jó ügy érdekében írnak önkéntesen. A lapot hol az egyház támadta világiasságáért, hol
a világ a vonalasságáért. Az újságárusokon történô terjesztés
befuccsolt, a templomokban kirakott számok felét-kétharmadát
ellopják, vagy egyszerûen nem veszik meg.
És az IGEN mégis van! Volt már szó bezárásról, teljes virtualitásba
való átlényegülésrôl, Új Emberbe való beolvadásról. A lap mégis
megjelenik, önálló, papíros. Egyszer egy nyugati egyházi alapítvány húzta ki a bajból, másszor magánszemélyek, néha mégis
elnyertük a kétségesnél kétségesebb pályázati forrást. Az IGENre is igaz, amit Barsi Balázs atya egy konferenciabeszédében a
híveknek mondott: „Az, hogy itt vagytok, s hogy egyáltalán léteztek, nagyobb csoda, mint hogy Jézus feltámasztotta Lázárt!”
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Az újság alapja ezek szerint nem a pénz, kiváló know-how vagy
menedzsment rendszer, hanem valami nem evilági. Hiszen evilági értelemben már régen el kellett volna tûnnie a süllyesztôben.
Mi lehet hát az alap? Reményeink szerint nem kevesebb, mint az
isteni igazság, az Ige. Valamint annak keresôi, az olvasók és írók.
Gyönyörködjenek hát velünk sokáig a mi kis levegôoszlopukban,
Isten éltesse sokáig az IGEN-t!
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HÚSZ ÉVES AZ IGEN
Nincs egyszerû helyzetben a szerkesztô, ha jubileumi szám készítésébe kezd: húsz év eseményeit egyetlen
újságba sûríteni ugyanis egész biztosan lehetetlen. Történt annyi minden lapunkkal az elmúlt húsz évben, hogy
valószínûleg a felérôl nem is tudunk: talán csak a sokszáz egykori és jelenlegi igenes kollektív emlékezete siethetne segítségünkre, de tudjuk, hogy kollektív emlékezet a valóságban nem is létezik. Jubileumi számunk így
láthatóan töredékes és aránytalan: nem történeti elbeszélés, nem derül ki belôle, honnan indult, és hova jutott
húsz év alatt az IGEN, néha mégis csapongva kitér az egészen apró részletekre, hogy utána néhány év eseményein nagyvonalúan, érdemi említés nélkül átlépjen.
Jubileumi számunk nem vállalkozhat többre, minthogy hangulatjelentést adjon a rendszerváltozás és az ezredforduló környékérôl, az IGEN szemüvegén keresztül. Azokról az emberekrôl szól, akik ezt meg- és átélték,
közülük is méginkább azokról, akikkel beszélni tudtunk az elmúlt idôkrôl…
A dokumentarista-jellegû múltfeltárást egyelôre meghagyjuk a történészeknek.

HÚ SZ É V ES A Z IGE N

IGEN Húsz év legjei
1989
2009 Szerkesztôségi élménytöredékek
IGEN-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Mikor mondták le legtöbben a lapot? Mi volt a legnagyobb IGEN-közeli országos botrány?
A legjobb cikk? A lapunk körül mozgó nagyöregeket kérdeztük. Néhányan válaszoltak.

Szögmérôvel, fejen állva
Gottfrid Benn verseiben(n) túltengett az erotika némely olvasók szerint, mások talán kevesellték, mindenesetre nagy balhé volt. Cölibátus-vita is mintha
indulatokat kavart volna. Ügynök ügyek, Czakó
Gábor politikai helyzetelemzése is hozott vihart, a
csúcs mégis a feminizmus vita volt, ott kis híján
vér folyt. Túlélte a lap. A legkevesebbet publikáló
szerzô talán Esterházy Péter volt, aki mindjárt az
elsô szám után megsértôdött. A többieknek ehhez
néhány hét kellett.
A legmerészebb formai újítások az elsô évfolyamhoz kötôdnek, e lapszámokat szögmérôvel, fejen
állva, síszemüvegben és vadásztávcsôbe fordítva
belenézve kellett olvasni. Ez majd az alkotó, Schmal
Károly mûvészetében külön fejezetnek számít, talán a posztmodern után korszak kezdete is innen
eredeztethetô, ha a hálás utókor elôbb utánanéz,
mi volt utóbb, mielôtt végleg.

2. Ádám a “gyulázó” tematikus számban leleplezte
a titkos Horn-Paskai találkozót. Négyen mentünk
a várba Paskaihoz (Czakó, Huszthy, Szônyi, RG)
“bocsánatot kérni”. Margó sütötte az ajándék püspökkenyeret.
3. Volt egy eszméletlen nagy TCST vita ’96 ôszén,
de még ennél is hatalmasabb veszekedés volt a
Landeszmann féle “bôgatyázós” interjú miatt
1991-ben. Az interjút egy IGEN újságíró-iskolás
lány, Ományi Kálló Györgyi készítette az IGEN karácsonyi számába. Még a KDNP székházban voltunk, zsúfolásig tele volt a szoba, más helyekrôl is
benéztek. Petôfi Ági úgy bôgött, mint még soha...
A vita végén Halász Lajos azzal akadályozta meg a
szerkesztôség két részre szakadását, hogy megígérte, a Heti Magyarország lehozza az interjút. Így is
lett (1993. február 26.), és jött az országos botrány.
Landeszmann lemondott tisztségérôl, sôt, Magyarországot is elhagyta, és Kanadába emigrált.

Marcipán

Körte-alma-szilva
Szerintem ez a három legnagyobb botrány, méghozzá azért három, mert nehéz ôket összevetni:
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1. A pucér csaj a 3. oldalon (1995. május 12.) – az
elôfizetôk tömegesen mondták le ennek hatására a
lapot. (A kép most a 7. oldalon látható - a szerk.)

A sokat citált idézet: “Ha felsorolnánk azoknak a
zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit
ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bôgatya és a fütyülôs barack.”
Zárásként megalapítom a legkoherensebb szerkesz–
tôség kategóriáját, mely 1998-99-ben mûködött
Óbudán, a Szél Vendéglôben. (21. oldal - a szerk.)
Réti Gábor
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Hozzáütés a Bibliához
A legnagyobb port felkeverô vitának a homeopátiáról szólót tartom, legalábbis azok közül, melyeket
én ismerek. Tulajdonképpen úgy kezdôdött, hogy
magát jó hívônek tartó fiatal apukaként feltûnt,
nincs is szent offíciumi pecsét ezeken a szereken.
Kis kutakodás után kiderült, hogy a homeopátiás
szerekben nincs hatóanyag (ezt pártolói lelkesen,
ellenzôi mérgesen, de egybehangzóan állítják). A
gyógyszerkészítési folyamat furcsállható része a dinamizálás, ami tízszeres-százszoros hígítást jelent,
az univerzum forgásirányával ellentétes kevergetést, majd határozott hozzáütést a Bibliához. (Ez
komoly; a szakirodalom egyöntetûen állítja, szimpatizáns dokumentumfilmen láttuk, bár a Boiron
gyógyszergyárban nem jártunk.)
A fiatal, intelligens, gyerekes, fôvárosi népesség
egyaránt célcsoportja az alternatív gyógyászoknak (akik között kétségtelenül vannak - tudatosan
vagy tudattalanul - sátánista praktikákat folytatók), egyaránt az ellenük harcoló pap testvéreinknek (kiemelendô: Gál Péter és Kovács Gábor atyák)
Eközben feleségem - számomra teljesen irracionálisan - továbbra is adja a bogyókat a gyerekeknek,
ami alapján én a „papucsok” kategóriában indulhatnék...
Hamar társra találtam a homeopátia elleni újkeresztes hadjáratban Dabóczi Kálmán barátom szemé-

lyében. Ô tanulmányt írt, én interjút csináltam, kutattunk ismerôsi hálókban, orvosi lapokban. A várt
hatás nem is maradt el, körülbelül olyan sikert arattunk, mint az elsô fôinkvizítor, aki kíséret nélkül
érkezett Wittenbergbe. Lett válasz és viszontválasz,
hitvallás és filmvetítés, ebbôl perrel fenyegetés.
Csúcspontként 2004. február 17. íratta be magát
a történelem vaskerekébe: ekkorra szerveztünk vitasimítót a Zugligeti Plébánia hittantermébe. Volt
ott orvos, szakértô, pap, homeopata, újságíró, moderátor - ez a kellemesnek bizonyuló szerep nekem jutott, azóta nem szeretek annyira szerepelni.
Százhúsz ember és katasztrófa! A vitácska végül
négy-öt számon keresztül dühöngött, elsöpörve a
józan észbe és a saját nem papucs voltomba vetett
bizodalmamat is.
A bogyókat ma is szedik a gyerekek.
Tóth Gergô

A Géza
Az IGEN-ben megjelent legjobb írás (kb. 1991 nyár)
Réti Gabi glosszája:
“Két búsmagyar a rendszerváltozás után.
- Mondja, uram, változott itt valami?
- Ön, uram, semmit sem.”
A leghatalmasabb rajongóm pedig a Géza!
Huszthy Ádám
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akartunk?”

Í rta : R É T I L Á S Z L Ó , B O R B Á S B A R N A B Á S

Huszthy Ádámmal, lapunk korábbi fôszerkesztôjével az IGEN indulásáról, a rendszerváltozás
szellemi pezsgésérôl és arról beszélgettünk, miért vállalható a czakói kebel.

Videós interjúra készülve kamerával, állván�nyal, és jó pár technikai kütyüvel felvértezve érkezünk Piliscsabára, lapunk korábbi fôszerkesztôje,
Huszthy Ádám otthonába. Bár még csak március van,
verôfényes napsütéssel kísért langymeleg fogad minket, így a kertben foglalunk helyet. Technikai felszerelésünk összeállítása pont elegendô idô arra, hogy
kinyíljon egy üveg vörösbor, majd a kép beállítása
után megtelepedik a háttérben Cipó is, a család szelíd házôrzô ebe – „rengeteg gyerek fordul meg nálunk
a faluból, jól nézne ki, ha megharapná ôket” – így
minden adottá válik egy madárcsivitelôs-múltidézô
interjúhoz. „Hadd jegyezzem meg zárójelben, hogy
múltba tekintésbe igen rossz vagyok” – kezd bele
Ádám kérdés nélkül a mesélésbe. „A memóriám se
valami jó, másrészt pedig soha nem foglalkozom a
múlttal. Soha nem gondolok visszafele, ilyenformán
elfelejtem. És voltaképpen érdektelenné is válik. Ami
eszembe jut, azt szívesen elmondom, de ne tekintsétek dokumentum-értékûnek.” Mi ezzel a figyelmeztetéssel persze nem foglalkozunk, és belekezdünk a
kérdezôsködésbe.
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Végiglapozva az IGEN-archívum elsô lapjait, mintha
egy szamizdatkiadvány köszönne vissza az oldalakról.
Nem a lap volt szamizdat, hanem mi magunk, akik
írtuk. A lap teljesen hivatalos, bejegyzett újság volt,
az egyik elsô a független újságok között.

Kinek az ötlete volt IGEN címmel lapot indítani?
Az IGEN Czakó Gábor találmánya. Ô találta ki, hogy
kell egy katolikus újság, ez volt az alapkoncepció.
Még Német Miklós idején a komcsik hoztak egy
sajtótörvényt. Egy törvényt sem tudtak megfogalmazni; eszükbe nem jutott, hogy a törvényt esetleg
alkalmazni is lehet, vagy hivatkozni rá. Czakó, mint
jogász végzettségû ember rögtön megtalálta azt a
paragrafust, amire hivatkozva egy katolikus lapot
el lehet indítani. Be is adta az akkori – nem tudom,
hogy hívták – sajtóhivatalba a kérvényt, és megkapta az engedélyt. Ekkor folyt csak bele a dologba a püspöki kar: ôk voltak a legjobban meglepve.
Itt kellett Blanckenstein Miklós és Várszegi Asztrik
szelleme, tettrekészsége, hogy az IGEN-bôl valóban legyen valami.
Mennyire volt a szerkesztôség klasszikusan bölcsészközösség?
Ez részint túl szûk, részint túl tág megfogalmazás.
Az elején Czakó Gábor baráti köre volt az IGEN.
Ehhez csatlakoztak mások, de Czakó szellemisége
rányomta a bélyegét az IGEN-re. Ezt jó értelemben
kellene fölfogni; ez jótékony nyomás volt. Tréfásan
mondhatnánk, hogy mi mindannyian Czakó kebelén nôttünk föl. Ez vállalható kebel.
Hogyan készültek az elsô lapszámok?
Az IGEN kezdetben kétheti lap volt: míg az egyik
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szám a nyomdában volt, a másik már készült. Mire
az egyik megjelent, a következô már nyomdában
volt. Hagyományos eljárással készült, nem digitálisan, lapkilövô tükörrel, fényképként leadott képekkel, írógéppel írt cikkekkel flekkpapíron. Mai
szemmel szerintem ez a legérdekesebb. Hagyomá
nyos szerkesztés, hagyományos nyomda: ipartörténeti kuriózum. Már nem emlékszem pontosan,
mikor történt a digitális átállás: valamikor szereztem egy Ventura programot, ami még DOS-os volt.
Adományból kaptunk számítógépeket: addig az
egész szerkesztôségben egyetlen számítógép volt,
az enyém, egy Commodore 64-es egy Junost televízióhoz kapcsolva. Ezen volt az elôfizetôi nyilvántartás.

HÚ SZ É V ES A Z IGE N

IGEN „Most mondjam azt,
1989 hogy szabadságot
2009

Hogy nézett ki egy ’89-es szerkesztôségi? Mennyire
volt jellemzô a pipafüst?
A pipafüst, de még a cigarettafüst is jellemzô volt,
dacára annak, hogy Czakó nem dohányzott. Kifeje
zett szerkesztôségi értekezletre nem is emlékszem.
Gyakorlatilag a hét minden napján folyamatos
szerkesztôségi értekezlet zajlott. Emberek jöttekmentek. Forrai Miklós elment jezsuita szerzetesnek,
és az Anker közi lakásának konyháját hagyományozta az IGEN-re. Behurcolkodtunk a konyhába, és ott készült a lap. Második vagy harmadik
emeleti, gangos lakás volt, és állandó jövés-menés.
Olyan nem volt, hogy ne lett volna benn két-három
szerkesztô, és legalább ugyanannyi szimpatizáns,
vagy utcáról betévedt ember. Nagyon fölfokozott
volt akkor az emberek lelkiállapota. Nem is emlékszem arra, hogy egy bizonyos idôpontra mindenkinek be kellett volna menni, hogy akkor majd
meg kell valamit beszélni. Akinek volt öt perc ideje,
rögtön bejött.
Mennyire foglalta ez le szabad- és munkaidôtöket?
Rengeteg idônket elvette ez, majdnem mindet. A fizetôs állások teljesen el voltak hanyagolva. Akkoriban a Fikában (Fiatal Mûvészek Klubja)
voltam mûvészeti vezetô. Laza állás volt, de arra
már kevésbé emlékszem, hogy mit csináltam ott,
mint arra, hogy mit csináltam az IGEN-ben. Na-
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A választ kis szünet követi, mivel Ádám épp a pipája
szertartásos tömködésével van elfoglalva. A helyzetet kihasználva elôkapjuk az IGEN 1989-es évi összes
számát rejtô archívumkötetet, hogy szembesítsük
Ádámot az elsô, IGEN-ben megjelent írásával. Ádám
anélkül, hogy látná, hol nyílik ki a kötet, emlékszik:
„Az elsô cikkem egy taizé-i riport volt; Czakó küldött
le Pécsre, hogy írjak az ottani találkozóról. Nagyon
zöldfülû írás, de hát ilyen zöldfülû voltam... De talán
e cikk kivétellel kijelenthetô, hogy bármit írtam, azért
az úgy áll.”

Miért pont te lettél Czakó utódja?
Czakó találmánya vagyok. Ô eleve úgy vállalta a
fôszerkesztést, hogy a lapot csak el akarja indítani. Újságíró iskolát csinált. Voltunk páran, akik
ezt elvégezték. Megtanultuk az alapokat, és Czakó
azt gondolta, hogy itt az ideje – ahogy eredetileg
is tervezte – átadni. Ez nem jelentette az ô vis�sza- vagy kivonulását, csak magát a lap cipelését,
elôretolását adta át. Rám bökött, a többieknek nem
volt ellenvetésük, s így én lettem.
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Milyen változást hozott ez a személycsere?
Gyökeres változást nem eredményezett. Talán
szemléletbeli különbség volt; ezzel kapcsolatban
voltak vitáim Czakóval. Gábor szeret társadalmi
méretekben gondolkodni. Ez tôlem teljesen idegen,
csak személyben tudok gondolkodni. Volt egy vitánk arról, hogy megváltoztatható-e az emberiség.
Ô mondta, hogy igen, én mondtam, hogy nem.
Kértem, hogy mondjon egy olyan erényt vagy bûnt,
ami tízezer éve volt, és ma meg már nincs, vagy
fordítva. Több hetet is gondolkodott, majd beállított a szerkesztôségbe egy üveg borral, letette az

asztalra és azt mondta: jó, nyertél, de azért egy
van: gyorshajtás. Ennyi különbség mindig is volt
köztünk, szerintem a mai napig is van, de az eszméket tekintve szerintem teljesen azonos alapálláson vagyunk.
Egy tetszôleges 89-es IGEN tartalomjegyzékét megpillantva azt sejthetnénk, hogy hatalmas összeborulás
volt a rendszerváltozáskor a különbözô oldalak közt.
Az elsô számokban olyan szerzôk nevével találkozhatunk, mint Esterházy Péter vagy Balassa Péter, de pár
oldallal odébb könnyedén Tôkéczki László vagy Vizi E.
Szilveszter cikkeibe ütközhetünk.
Az IGEN mindig nyitott szellemiségû újság volt. A
mi nézeteinkkel homlokegyenest ellenkezô véleményeket is közöltünk. Esterházyt nem rángatnám
ide: egyetlen írása jelent meg az IGEN-ben, de azt
se az IGEN számára írta. Ez inkább csak egy gesztus
volt, mint valódi részvétel. Czakónak a haverja volt,
és adott egy írást. Akkoriban két avantgard, rivális
újság volt; azt is megkockáztatom, hogy két olvasható lap: az egyik a Magyar Narancs volt, a másik
az pedig IGEN. Bizonyos szempontból mindkét lap
felekezeti szempontból is felfogható. Szorgalmasan
olvastuk és szemléztük is egymást.
Csak a taxisblokád idején vált ketté igazán az ellenzék. A blokád a társadalom számára is vízválasztó
volt: el kellett dönteni, ki melyik oldalon áll. Az
akkori közszereplôk el is döntötték: jött a szakadás,
ami után nem igen volt átjárás egyik oldalról a másikra. Ma úgy mondanánk, hogy egy liberális és egy
konzervatív szárnyra szakadt az értelmiség; régen
sokkal egyszerûbben fogalmaztunk.
Mennyire voltak aktívak az olvasók?
Az IGEN már a kezdet kezdetén is réteglap volt,
olyannyira, hogy az olvasóinkat szinte egytôl-egyig
személyesen ismertük. A visszajelzések azonnaliak és tömegesek voltak. Itt a tömegeket az olvasószámhoz képest kell érteni. Mozgalommá sose
nôtte ki magát az IGEN, jóllehet, többször próbálkoztunk ilyesmivel. Az IGEN megmaradt szûk,
hasonszôrû, baráti, családias társaságnak.

s
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gyon jó idôszak volt, mindenki irigyelheti, aki nem
vett benne részt. Késôbb ez egy kicsit csillapodott:
akkor jött a kocsmázós idôszak. Mintegy pótszer,
be kellett ülni egy kocsmába, hogy az a hangulat
elôálljon, ami annak idején a Forraiék konyhájában
magától értetôdô volt. Mesterségesen kellett ezt
mintegy felbirizgálni.

Milyen mozgalmi próbálkozások voltak?
A legelsô megmozdulás, amin nem csak részt vettünk, hanem közünk is volt hozzá, az Állami Egyházügyi Hivatal elleni tüntetés a Szabadság téren,
a televízió elôtt. A szervezésben is részt vettünk,
transzparenseket is készítettünk. Akadt olyan ember a szerkesztôségben, akinek nem volt ellenzéki társaságbeli múltja, nem vett részt a földalatti
mozgalomban, de szíve lelke ott volt. Elindultunk
a szerkesztôségbôl a tüntetésre, és ô nem volt ott.
Egyszer csak megláttuk a tömeg szélén, mint aki
véletlenül arra jár biciklit tolva maga mellett. Részt
venni nem volt hajlandó, de azért csak eljött. Ott
több ezer ember volt. A nagy erdélyi tüntetés után
talán a legelsô tömegmegmozdulás volt ez.
Mennyiben járult hozzá az IGEN a rendszerváltáskori
szellemi megújuláshoz?
Ez egy olyan pont, amire nem tudok se szkeptikusan, de még csak objektíven sem tekinteni, mert
én nagyon sokat dolgoztam azokban az idôkben
a kommunisták ellen. Egészségem is kis híján ráment. Ha kevés eredménnyel is, de sokat tettünk.
Mai szemmel visszatekintve, hogy mennyi értelme
volt ennek, mennyire voltunk egy fejünk felett játszódó játszma bábjai…
Büszkék semmiképp nem lehetünk, mert akartunk
valamit, jó szándékkal, becsületes alapállásból, és
ez nem sikerült. Nemcsak hogy nem sikerült, hanem totális kudarcot vallott. Gyakorlatilag az
ellenkezôjére fordult mindaz, amiért a rendszerváltás elôtt és alatt harcoltunk. Egyetlenegy dolog valósult meg Magyarországon a rendszerváltás elôtti
eszmékbôl, célkitûzésekbôl: ez a piacgazdaság. Ami
engem egyáltalán nem érdekel.
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És a sajtószabadság?
Ezen belül már oly mindegy. A sajtószabadság
parányi, apró, elhanyagolható része a dolognak.
Amikor nem volt sajtószabadság, már akkor is írtuk
szamizdatokat.

Mik voltak céljaitok a rendszerváltáskor?
Most mondjam azt, hogy szabadságot akartunk?
Hát persze, hogy azt akartunk… Ami összefûzte
az akkori ellenzéket, a legkisebb közös nevezô, a
kérlelhetetlen kommunista-ellenesség volt. Ennek
mentén szót tudott érteni a mai értelemben vett
jobbos a balossal. Lehet, hogy te liberalizálnád a
kábítószert, te meg betiltanád az abortuszt, ezen
ölre megyünk, de mindketten utáljuk a kommunistákat. Mára ez az állatfaj, aki utálja a kommunistákat, már kiveszett. Él még néhány rezervátumban,
például itt, Piliscsabán, bezárva egy kertbe.
Nem szeretném csalódott ember benyomását kelteni, de azért azt le kell szögezni, hogy húsz év után
látható, hogy nagyon csúnyán becsaptak minket.
A saját oldalunk is, nem csak az ellenség, hanem
a barát is. Pofátlanul átvertek minket. A politikai
részét le is zárnám itt; ezekkel az emberekkel nem
foglalkozom, leírtam ôket. Nap mint nap kapom
az e-maileket meg az sms-eket arról, hogy ilyen
meg olyan aláírásgyûjtés, vagy tüntetés lesz: vissza
szoktam írni, hogy nekem csak akkor szóljatok, ha
akasztjuk ôket.
Csupán annyi a követelmény,
hogy kell egy közös ellenség?
Nem követelmény, de jócskán leegyszerûsíti a dolgokat. Az embereket egyberántja. Az együtt cselekvést, együtt gondolkodást szül. Leülteti az embereket, beszélteti ôket egymással. Ebbôl az együtt
gondolkodásból millió magasztos dolog támadhat.
Ez a közös ellenségkép összeköti az embereket.
Akkor jól jöhetett az IGEN-nek a Horn-éra…
Amikor a Horn jött, azt mondtuk, hogy ez egy vicc,
minthogy az is volt. Nem tudtuk, hogy ennél csak
durvább viccek jönnek. Ma már a Horn saruszíját nem oldhatja meg azoknak a jolly-jokereknek,
akik ôt követték. Amúgy a Horn idôszaka az IGEN
szempontjából csillagos óra volt. Sokkal jobban felpezsdült körülöttünk az élet. Volt újra cél, méghoz-

zá egyszerûen megfogalmazható cél. A kommunistáknak a lámpavas amúgy is emblematikus helye:
minden választási kampányban fölakasztgatják
magukat oda. Ott láthatók, ott mosolyognak. Ha
máshogy nem, tudat alatt azért érzik, hogy ott a
helyük.

Horn Gyuláról társalogva bevillan egy IGENhátoldalon megjelent kép, melyen a kis Mozart áll a
zongoránál, a képaláírás pedig a következô: „a tizenkét éves Horn Gyula a templomban”. Természetesen
ezzel a képpel is szembesítjük Ádámot. „Nagy Mozart
rajongó vagyok: amikor Salzburgban jártam, hoztam
onnan egy mozartos poháralátét-készletet. Ezeken
Mozart életének eseményei vannak megörökítve. Volt
egy, ami a tizenkét éves Mozartot ábrázolta a zongora
mellett. Csak Mozartot kellett lecserélni Horn Gyulára,
a zongorát meg templomra, és a kép rögtön a hazugság allegóriájaként jelent meg. Egy kép, amin garantáltan semmi nem igaz. Ez volt Horn Gyula portréja.

Mi volt fôszerkesztôi pályád csúcspontja?
Nem tudok erre mit mondani. Maga az idôszak nagyon jó volt, életem meghatározó idôszaka.
Miért érte meg a majd’ tíz év fôszerkesztés?
Végre egy olyan kérdés, amire könnyen lehet válaszolni: a személyek miatt, akiket megismertem.
Azok maradtak meg, semmi más.
Amióta abbahagytad az IGEN-t lovas oktatással, programozással foglalkozol. Hogy fér össze a kettô?
Hálát adok a Jóistennek azért, mert megadta nekem, hogy életemben mindig olyasmivel foglakozhattam, amit szeretek csinálni. Talán soha nem
kényszerültem arra, hogy olyasvalamivel foglakozzak, amit utálok. Ez önmagában elég, mit akarna
még az ember? Szeretem a számítógépes dolgokat,
a lovakat kicsit jobban… Mindkettô kreatív dolog.
Látszólag különbözô, hogy az ember egy forgó
székben ül egy monitor elôtt, vagy a nyeregben, de
mindkét ülésben a saját elképzeléseinket valósítjuk
meg.
Mi a közös az újságírásban és a lovaglásban?
A rajongás. A lovakkal kapcsolatban jobb a helyzet,
mert az IGEN újságot abba tudtam hagyni, méghozzá jó érzéssel. A lovakat nem tudom – nem is
tudnám – lezárni. Valószínûleg a temetésemre is
rendelek egy lovat. A rajongás indokolja az IGENnél eltöltött tíz évet.

‚

98-ban a FIDESZ kormányra kerülésével – ami után
nem sokkal lemondtál a fôszerkesztôségrôl – mi változott?
Én magam változtam meg, és föl is álltam. Életpályát és életmódot váltottam.
Milyen volt az átmenet?
Nem volt átmenet. Ez egy vágás volt, mint egy
filmben. Nincs átjárás a kettô között. Az egyik pillanatról a másikra múlttá válik, és onnantól kezdve,
hogy múlt, majdnem teljesen mindegy, hogy egy
perce volt, vagy százötven éve.

Idôközben már a helyi lovardában vagyunk, ahol Ádám
lovas oktatóként dolgozik, és épp arról gyôzködjük,
hogy milyen jól mutatna a videón, ha az interjú zárómondatát lóháton mondaná el, háttérben a lemenô
nappal, de ô ezt túl patetikusnak találja. Felidézzük
neki, hogy a Csángó Zarathusztra címû regényében
fôhôse lóhátról játssza a forradalmi etûdöt; mi ez ahhoz képest… „Azt a jelenetet sokan számon kérik rajtam. Most végre van hozzá alkalmas lovunk: nagyon
vagány, jóban is vagyok vele. Vele meg lehet csinálni,
talán egyszer meg is fogom.”

becsületes alapállásból és ez nem sikerült
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IGEN Húsz év,
1989 három grafikus
2009
Í rta : B O R B Á S B A R N A B Á S

„Élénk figyelem kíséri lapunk képeit, borítóját, tördelését.”, majd „Mint látható, a grafikában továbbra
is kerüljük a szokványos megoldásokat” – a két szerkesztôi üzenet közt két évtized telt el; az átlagos
megjelenésû lapok közé tagozódásra mindig rest IGEN szerkesztôiként három grafikusnak köszönhetjük, hogy segítette a tartalom közvetítését, miközben munkájával néha provokált, máskor elmélyített.
Schmal Károllyal, Csányi Tamással és Nagy Istvánnal beszélgettünk.
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Az elsô, 1989. április 28-án megjelent
IGEN laptervét Schmal
Károly
festô,
Schmal
Károly
grafikus, Munkácsy-díjas érdemes
mûvész készítette. Lila és fekete színek,
a plakátmûvészet, az alkalmazott grafika és a szamizdat-világ avantgardizmusát
hordozó megoldások jellemzik a húsz évvel ezelôtt született arculatot. – „Te jó ég,
ilyen régi történeteket nehéz már öreg fejjel felidézni” – kezdi a rendszerváltás elôtti
kezdeteket firtató kérdésünkre a mûvész, de a
címlappecsét szimbolikájától indulva hamar a
lényegnél vagyunk: - „Érzésem szerint magának
címnek van pecsétes hangulata. Az is igaz, hogy
akkoriban ez sokkal erôteljesebb jelentést hordozott, hiszen a pártállami pecsét hatalmas úr volt.
A pecsétbe foglalt IGEN válasz is, a tiltóbélyegzôk
ellentéte. Ugyanakkor szerette volna az ember,
hogy a megjelenés fiatalos legyen; innen a sokszor szokatlannak mondott lila szín, a hagyományostól eltérô tipográfia.” – meséli a grafikus.
Azt sem titkolja, hogy nem maradt visszhang
nélkül az új, a katolikus sajtóban formabontó
megjelenés. – Kaptam hideget, meleget is, de
a részletekre, ôszintén mondom, már nem
nagyon emlékszem. Az biztos: a címlapot
a mai napig vállalom, a belsôt talán már
kevésbé. – fejezi be mosolyogva.

Schmal Károly lapterve 2001-ig határozta meg az
IGEN arculatát – noha a mûvész személyes munkájával csupán az elsô öt számnál volt jelen, késôbb
tanácsadóként egyengette a lap grafikáját. Huszthy
Ádám fôszerkesztô leköszönése után nem sokkal
Csányi
Tamás
a lap megjelenésében is változott. Csányi
Tamás
grafikus (akit sokan a Budai Ciszterci Szent Imre
templom karnagyaként is ismernek) újragondolta
az IGEN-logó és a teljes arculat üzenetét. – „Sok
idô telt el a rendszerváltás óta; a pecsétes korszak után fontos volt, hogy lássék a címlapon:
ez már nem a földalatti, hanem a földfeletti lét.
Az egyház számára is, az IGEN számára is. Változtak mind a szerkesztôség, mind az olvasók.
Elegánsabb, mélyebb megoldásokban gondolkodtam.” – mondja a mûvész. – „Meghatározó szín az arany-fehér, illetve az arany-fekete
lett. Ez hordozza a Vatikán színeit, és mindazt a világosabb, letisztultabb világot, ami
akkor szerintem az IGEN-es kört jellemezte.” – Persze itt sem alakulhatott minden a
tervek szerint. A nyomda külön útja miatt
az arany kezdetben inkább világossárga volt. 2007-ig a jellegzetes, narancsba hajló arany határozta meg az IGEN
színvilágát, logójában pedig Tamás a
kereszt motívumát és az IGE szót is elrejtette. Emellett a másik összetéveszthetetlen IGEN-es motívum a mindig
másik mûvésztôl származó illusztráció volt. – „Fôleg azoknak a munkáit
szerettük volna megjeleníteni, akik
máshol nem, vagy nehezen kaptak
teret. Úgy futottak a lapban ezek
a grafikák, fotók, festmények,
szobrokról készült fényképsorozatok, mint egy negyedik hasáb;
kötôanyag nélkül, a szövegtôl
teljesen független üzenethordozók.” – magyarázza Tamás a
szerkesztési elvet.

2008 tavaszától (a lap megjelenését tekintve hos�szabb szünet után) ismét nagy változások következtek az IGEN-ben: újraformált oldalszerkezet, új
rovatok, teljes grafikai újratervezés kívánta szolgálni a lap régi, és az akkori remények szerint mind
több új, fiatal olvasóját. A munkát Nagy NAGY
István,ISTVÁN
a
a Tangram-Zim Reklámügynökség vezetôje vállalta.
– „Évek óta dolgoztunk már veletek, az IgenHír magazinok megszületésétôl. Laci (Réti László fôszerk.)
valószínûleg ezért gondolta úgy, hogy én fogékony lehetek azokra az elgondolásokra, amiket ô a
szerkesztôséggel együtt az Igen-nel kapcsolatban
felvázolt. Nem titok, hogy ennek lényege a teljes
- nyilván a szerkesztôség közösségének változásából és a lap anyagi helyzetébôl is következô
- változás volt.” – mielôtt ars poéticájának vázolásába kezd, István a 2008 óta megjelent
hét lapszámot teríti sorba az asztalon. – „Az
volt a célom, hogy a tartalom mellett a grafika, az illusztráció vizuális reflexió legyen.
Ez alkalmazott módszer, éppen a témakövetés miatt, jellegébôl adódóan pedig nagyon
sok szabadságot ad. Nem dokumentálni
szeretnénk; társszerzôvé válni.” – Arra a
kérdésünkre, hogy sokan miért tartják provokatívnak az IGEN-es grafikai megvalósításokat, István lényegre törô választ ad:
– „Nem baj, hogyha egy lap nem olyan
simulékony. A provokáció sem öncél. A
figyelemfelkeltés mellett fontos, hogy
keresztény médiumként korszerû nyelvezettel szóljunk. A vizualitás nem
lehet a hitelesség akadálya; fontos a
fiatal célcsoport nyelvére hangolódni,
néha felzárkózni a modern látásmód
szintjére, néha utat mutatni.” – zárjuk a beszélgetést lapunk grafikusával. Noha igaz, az IGEN valóban
elôszeretettel kerüli a „szokványos
megoldásokat”, fontos visszajelzés számunkra, hogy a tavaly decemberben a kreatív.online által
szervezett Magma magazinversenyen lapunk a kulturális lapok kategóriájában I. helyezést
ért el.
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Úgy egy évtizeden át gyönyörködhettek az IGEN hátoldalának olvasói Dömby karikatúráiban. Lapunk háziképregényrajzolójának pályáját három fô szakaszra
oszthatjuk: a bajuszos angyal és a hajlott hátú ördög
párbeszédei, Gha Tya atya avagy egy pápua missziónárius
kalandjai illetve az IGEN szentképcsarnoka.

IGEN „A saját megtérésünkkel
1989 már ki lennék békülve”
2009
Í rta : B . B . - R . L .

B. Petôfi Ágnes korábbi fôszerkesztôvel az IGEN-es múltidézésen túl a jövôrôl is beszélgettünk; még azt a kérdést is feltettük, hogy szerinte mikor teljesíti be az IGEN a küldetését?

Egykori szerkesztôkhöz címzett rutinkérdésünk: emlékszel még, mikor írtad az elsô cikket?
Arra emlékszem, hogy az újságíró iskolába való felvételhez három írást kellett leadni Czakó Gábornak
1989 tavaszán; ezek nevezhetôk „elsô cikknek”.
Persze Gábor ennek ellenére nem akart felvenni,
mert túl késôn jelentkeztem. Erre mondtam neki,
hogy ne legyen ennyire fafejû, mert akik idôben
jöttek, már rég távol lesznek, amikor én még mindig az IGEN-nél írok. Azt válaszolta, hogy ha en�nyire erôszakos vagyok, akkor csak jöjjek, újságírónak úgyis pont ez kell.
Erôszakos? Nem gondoltuk volna. Akkor biztos azonnal meg is jelentek az írások.
Nem, valamikor ôsszel jelent meg az elsô; emlékszem, egy glossza volt. Arról szólt, hogy Kádár
Jánosnak sorsszerûen meg kellett élnie Nagy Imre
újratemetését. Emlékszem arra is, hogy a következô
szerkesztôségin Halász Lajos értékelte: azt mondta,
hogy már-már giccses, de mégse. Ez pont jó jellemzés volt: ha akartam dicséret, ha akartam kritika.
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Milyennek láttad akkoriban az IGEN fogadtatását?
Ahogy Gábor le is írta az egyik vezércikkben: az
IGEN nem sekrestyelíra akart lenni. Mindez nagyon
rímelt az extravagáns külsôre, a grafikai megvalósításra is. Mondanom sem kell, hogy sokan pont
emiatt tartották olvashatatlannak. A fiatalok számára viszont érthetô volt (a külsôt pedig éppen a
képzômûvészek értékelték, ez jó visszajelzés volt).

Az elsô cikktôl a fôszerkesztésig több mint tíz év telt
el. Váratlanul ért a feladat?
Ádám (Huszthy Ádám fôszerkesztô – a szerk.) nehéz idôszakban volt, amikor lemondott. Hirtelen
nem is tudtuk véglegesen pótolni a hiányát; én azt
mondtam, hogy csak szeptembertôl tudom vállalni,
ezért Szilárd (Szônyi Szilárd, ma a Heti Válasz
vezetô szerkesztôje – a szerk.) három hónapig
megbízottként vezette az IGEN-t.
Mennyit változott a szerkesztôség,
mire hozzád került a staféta?
Nem nehéz kitalálni, hogy minden fôszerkesztônek
megvolt a saját köre. Czakó Gábor például a régi
íróbarátaival tudott a legjobban dolgozni; majd
összehozták az újságíró iskolát, és abból verbuvált
fiatalított kört. Ádám hozta a piliscsabaiakat, az
asztaltársasága tagjait – közülük többen inkább
hozzá kötôdtek, így a hátralépése után nyilván ôk
is elmaradoztak a szerkesztôségikrôl. Az is igaz,
hogy volt egy erôs hangnemváltás; Czakóé például
politikusabb hangnem volt, olyannyira, hogy amikor ’89-ben elkezdtünk hozzá újságíró tanfolyamra
járni, mindig arra mentünk haza, hogy a lelkesült
csapat egyik fele az ellenfél politikai plakátjait vakarja a falakról. Utána jött Huszthy Ádám tréfás,
néha szélsôségesen fogalmazó korszaka, mely szintén nagyon sok hívet toborzott. Mindezek után mit
is tehettem volna? Igyekeztem nôies, talán mondhatom, hogy mélyebb szólásmódot hozni.

s
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Húsz év alatt rengetegen kerültek az IGEN közösségeibe, közülük pedig számosan vannak, akik késôbb máshol kötöttek ki, megbecsült, fontos pozíciókban. Kik
a szétszóródott, egykori IGEN-esek, akikre emlékszel?
Tényleg sokan voltak, már a tanfolyam elsô évfolyamából Szikora Józsi, aki most a Katolikus Rádió
tótumfaktuma, vagy Meszleny László (Marcipán
néven is ismerik), aki megjárta a Kossuth Rádiótól a Duna TV-n és a Magyar Nemzeten át az
ORTT-ig a fél médiát. Halász Lajos, mint tanár volt
az IGEN-nél, majd több mint tíz évig az Újbuda
fôszerkesztôje lett. Szilárdot már említettem, akinek - úgy emlékszem - a katonaévei alatt akadt a
kezébe az IGEN, most pedig a Heti Válasz kulcsembere. Borzasztó jó élmény volt Bódis Andris, az elsô
óbudai újságíró tanfolyam elsô évfolyamból; ô is a
Heti Válasznál van, és nemrég kapott Pulizer-díjat.
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Mondhatnánk: az IGEN elsô Pulizer-díjasa.
Igen, még az elsô… Jaj, és ki ne hagyjam: Marillai
Andrea, aki a Képmáshoz került, ô is jó tollú szerzô.
Sokan voltak még legendás olvasók is: Tóth Gergô,
akinek rögeszméje volt, hogy az ô gondolatait ezreknek kell olvasniuk, így olvasóból lett író.

Az értelmiség felelôssége, az írástudók árulása: sokan
emlegetnek ilyesmiket. Errôl van szó?
Igen, sajnos bennem is volt olyan érzés, hogy a fene
egye meg az értelmiséget: az emberek feje fölött
beszélnek, megmagyaráznak mindent, és mindennek az ellenkezôjét is. Konkrétabb élményem is volt
errôl. Nem sokkal korábban adtuk ki Szabó Irma
költônô verseit, emiatt sokat jártam hozzá. Láttam,
hogy hogyan él idôs korában, bezárkózva egy egészen pici helyiségbe, a gondolataival irodalomról,
politikáról. Akkor láttam meg, hogy én ezt másképp’ szeretném csinálni. Gyógypedagógus voltam
valamikor, ezért újra elkezdtem sérült emberek
irányába tapogatózni. Így találtam rá a Mozgássérültek Intézetére. Nagyon jó érzés volt, hogy ötvenhat évesen tudok még váltani, és bírom a fizikai
munkát is. Most tényleg úgy érzem, hogy valamit
tenni tudok. Nem azt mondom, hogy most megtaláltam az igazság útját, de a pusztán szellemi életet
elvetendônek érzem.
Azért muszáj az idônként megírt frankó
védelmére kelnünk.
Igaz, és mindjárt hozzá is kell tennem, hogy olvasni még mindig szeretem a frankót. Például minden
nap egy órát olvasgatok az interneten, és ha véletlenül találok egy cikket, ahol megvan az a jó, igazi
frankó, annak nagyon örülök.

Mikor teljesíti be az IGEN a célját?
A saját megtérésünkkel már ki lennék békülve.
Persze ez nem könnyû és ma egyáltalán nem
divatos. Az biztos, hogy húsz évvel ezelôtt úgy
indítottunk az IGEN-t, hogy ez a fiatalok lapja lesz. Úgy indította egy negyvenhat éves, hat
gyerekes családapa, tôle vette át egy negyvenhat éves, öt gyerekes családapa, utána pedig egy
négygyerekes családanya – sosem volt ez így
kerek. Úgy látom jónak, ha valamiképpen a fiataloknál van, a fiatalokhoz szól.

A Jóisten a Szél
korcsmában*
Isten mindenütt jelen van. Még az óbudai Szél
korcsmában is. A szél meg ott fú, ahol akar.
Istenen kívül mások is ültek a korcsmában. Az egyik
asztalnál hárman is. Egyikük volt Dévai, ezerötszáz
forintos rózsafa pipájával, másikuk Ösvényi, gyérbarna szakállal, harmadikuk Simon, aranykeretes
szemüvegben. Utóbbi kettô ifjabb vala Dévainál, nem
valának már gyermekek, de még nem ivának rendszeresen szeszt. Annál inkább Dévai, kinek hôsiesen (!)
fizették sereit. Csak az tudja - például a Szél korcsma
roppant életunt korcsmárosnéja - mit jelent hôsiesen
fizetni e sereket, aki számlálá már ama irtóztató men�nyiséget, mit e kis ember - Dévai lévén kis növésû
férfiú - bendôje egy estvén felszívni bírt. Folyvást
tömködé pipáját, s minden korsó után hítta a rettenetes nôszemélyt, s cifra körmondatokban kiejté ajkain
újabb szándokát a következô kancsót illetôen.

Az ifjak pedig azért állták a cehhet, mert tanítványai
valának Dévainak. Hogy mire is okította ôket a mester,
nehéz volna azt földi halandónak összefoglalni. Csak
az Isten tudja.
Szegény krónikás ebbôl annyit jegyezé föl, hogy
mirôl folyt ottan a szó. Ilyesmikrôl, ilyeskikrôl: politika, irodalom, zene, lósport, szabadság, szerelem, hit,
..., Milosevics, Esterházy, Mozart, Kincsem, Nietzsche,
Rita asszony a hegedûvel és Kuklay Tóni atya... Szóval csupa olyan dolgokról, mik teljesen feleslegesek
a boldoguláshoz (bár néha béúsza a képbe a virtuális
valóság…), de nem érintették sem a management, sem
a GDP, sem a szervokormány, sem az ABS, sem az
SMS-WAP, stb., stb., problémakörét, miket abban az
idôben a legények fontosnak tartanának. E bizonytalan tudásért pedig kijárt a bizonytalan hatású fizetség,
a ser.
Hajnal Géza
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HÚ SZ É V ES A Z IGE N

2007-ben jelent meg az utolsó szám, B. Petôfi Ági
fôszerkesztése alatt. Miért hagytad abba?
Azt hiszem, elsôsorban a motivációm gyengült.
Ugyanakkor iszonyúan boldog voltam amiatt, hogy
újra fiatalok járnak az IGEN-be, nem pedig mondjuk gyesen lévô kismamák, akik vissza akarnak
valahogy kerülni a munkaerôpiacra – mindenkitôl
bocsánatot kérek, én is ez voltam, azért mondhatom. Nyugodt voltam, amikor láttam Lackó (Réti
László fôszerk.) és az IgenHíresek építkezését: láttam, hogy lesz, aki folytatja. Mindemellett csalódtam az értelmiségben is. Nem tûnt már semminek
az, hogy egy bezárkózott íróasztal mögül megírom
a frankót.

(*Az eredeti írás ex-fôszerkesztônk, Huszthy Ádám 50 éves
születésnapjára készült. A fenti cikk ennek csupán rövidítettkivonaltolt, fôképp a Szél Vendéglôre koncentráló szelete.)

Két határozott férfikarakter után
elszánt nôiesség – értjük.
Elszántnak elszánt, bár roppantul nem értettem
a fôszerkesztéshez. Akkoriban hetente tartottunk
szerkesztôségit, és ez nagyrészt arról szólt, hogy
mennyire nem vagyok képben... Az volt a szerencsém, hogy ott volt Szilárd, aki ebben nagyon profi
volt. Olvasószerkesztôként mindig mindenbe keményen beleírta véleményét: ebbôl nagyon sokat
okultam. De tanultam másoktól is: a Czakó atyai
attitûdje, Lajos (Halász Lajos korábbi szerkesztô,
képszerkesztô – a szerk.) mondása, miszerint „a dolgok maguktól megoldódnak, ha eleget tudunk várni”,
Ádám tréfái, Bethlenfalvy Gábor ötletei a szolgáltató
újságírásról mind inspiráltak és hatottak rám. Persze
ott volt az asztaltársaság és Szél Kocsma (az utolsó
törzshely Óbudán), aminek családanyaként nem voltam állandó látogatója; ott csak a családapák töltötték
az idôt.
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IGEN ’89 – IGEN szemmel
1989
2009
VÁLOGATTA: B.B.

Milyen legyen? Kihez szóljon és hallgasson-e „kemény rockot”? Lelkesedés, szó-, és levélcsata, rajongás és nemtetszés – vihar két lavór vízben. Az elsô év sokatmondó szerkesztôségi üzenetei között
tallóztunk.

„Úgy terveztük, hogy a lap nem lesz hitbuzgalmi, vagyis nem lesz hittanpótlék. Az Evangéliumot sugározza úgy, ahogy megéljük, szenvedéseinkkel, bukásainkkal, kereséseinkkel együtt,
addig a határig, amit Szentatyánk a teológiai
kutatásokról szólván ’módszertani kételynek’
nevezett. Az Evangélium sugárzása véletlenül
sem jelenti katolikus ’Szabó család’ közlését, kegyes gügyögések, mély hitbôl fakadt, de gyengén elôadott sekrestye-líra kinyomtatását, jámbor nagymamák homíliáját. (…). Hogy az IGEN
konzervatív legyen, a világot fenntartó alapértékek jegyében, és avantgard, ugyane jegyben. A keresztény mûvészet az egész európai
történet Krisztus utáni korszakának zömében a
legjobb volt – zenében, festészetben, irodalomban, szobrászatban, drámában. Számunkra, akik
az Igen-t létrehoztuk és szerkesztjük a lehetô
legtermészetesebb, hogy a magyar katolikus sajtónak ez a gyermeke és a jövendô többi is a legjobb legyen a magyar nyelvû lapok családjában.”
(Czakó Gábor fôszerkesztô írása, 1989. VI. 23.)

„Élénk figyelem kíséri lapunk képeit, borítóját,
tördelését. Olyan külsô kialakítására törekszünk,
mely megkülönbözteti az IGEN-t a standok választéktól. (...) Ámde a Reformara és más bulvárlapokra nem törekszünk hasonlítani. Az
IGEN szellemisége ugyanis eltér az MSZMP és a
Springer cég frigyébôl fogant újságokéitól, ennélfogva más köntöst kíván.”
(Szerkesztôségi közlemény, 1989. VI. 23.)

„Nagy kérdés, hogy ’nyomassunk-e’ kemény
rockot, félpornót, és hasonlókat? Indirekte ezt
kívánják, akik arra vágynak, hogy a sátánistáknak
is csináljunk katolikus lapot. No nem! Ahogy
nincs olyan réteg, amelynek ne lehetne hirdetni
az Örömhírt, ugyanúgy létezik olyan, amelynek
sajtó útján sem lehet.”
(Szerkesztôségi közlemény, 1989. VI. 23.)
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„Megvonta támogatását az Igen-tôl egy kitûnô
középkorú költônk azzal az indoklással, hogy
egy ilyen prûd lapban nem tudná elképzelni
mûveit. Vele szemben egy szintén középkorú,
kiváló tudósunk jutott arra a következtetésre,
hogy egy ilyen szabadkômûves, liberális újságnak nem adhat írást.”

„Lapunk sok vihart állt ki fönnállásának elsô
esztendejében. Egyikét maga kavarta gyermekségében, másikat türelmetlen szülei. Így vagy
úgy, nagyjából fölnôtt, s a maga lábára kell állnia, hiszen eredeti hivatása az, hogy az ifjú katolikusok lapja legyen.”

(Szerkesztôségi közlemény, 1989 V. 26.)

(Az év utolsó szerkesztôi üzenete, 1989. XII. 22.)
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KORDOKUMENTUM
A Nagy Jenô utcai KDNP-székház korábban a munkásôrség központja
volt. Az épületben Cservenkáné hatalma alatt állt: ô az az országgyûlési
képviselô, akit még a pártrendszerben visszahívtak, és Roszik Gábor, gödöllôi evangélikus lelkész foglalta le a helyét a parlamentben.
A ház elsô nem munkásôr lakója az IGEN volt: Marik Pali, a KDNP pártigazgatója miután átvette az épületet, bejött az IGEN Anker-közi szerkesztôségébe, és megkérdezte, nincs-e szüksége az IGEN-nek saját irodára? A
szerkesztôség még aznap átköltözött.
Falakból kitépett a kábelek, lelakott és kibelezett épület képe fogadta a csapatot. Még a régi személyzet vigyázta a falakat, még a KDNP sem költözött
be, egyedüli lakó volt az IGEN az épületben.
A mellékelt kordokumentum az IGEN és a munkásôrség egyik össze–
csapásának állít emléket. Egy éjszakába nyúló lapzárta alkalmával a
hangoskodó igeneseket (forrásunk szerint Czakó Gábort, Halász Lajost,
Buksit és Huszthy Ádámot) igyekezett egy kedves munkásôr kolléga rendre
utasítani, több-kevesebb sikerrel.
Kedvencünk a portás jelentésére írt megnyugtató válasz:
„a központnak jeleztem a történteket”.
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