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Különleges alkalom, váratlan szép lehetőség, hogy a kulturális újságírók köréből díjat 

adhatunk egy kitűnően teljesítő kollégának.  

Tálas Andrea azzal hívta fel figyelmünket munkájára, hogy mennyire élő, izgalmas kulturális 

rovatot alakított ki az alapvetően gazdasági hetilapnál, a HVG-nél. 

A HVG olvasóit természetesen elsősorban a gazdaság kérdései foglalkoztatják, de ennél 

többet is várnak. A magamfajta bölcsészek pedig örömmel olvassák a  gazdaság, a számok 

világából kilépve a számukra könnyebb kulturális anyagokat. Nem mintha könnyed témákról 

lenne itt szó. Igen alaposan körbejárt, és mindig újszerűen megközelített kérdésekről írnak a 

Szellem és a Szellem plusz rovatban.   

Tálas Andrea a Külkereskedelmi Főiskolán végzett, és francia és angol nyelvtudásának is 

köszönhetően 1987 szeptemberétől a HVG külpolitikai rovatában kezdett dolgozni. Sok éven 

át sikeresen publikált ezen a területen, majd fokozatosan, a lap változó igényeihez és 

lehetőségeihez is alkalmazkodva lett szerkesztője a kulturális rovatnak. Ma már elmondhatjuk 

erről, hogy komoly szellemi műhely, ahol gondosan építkeznek, rakják össze az ötleteket 

érzékenyen követve a pszichológia, a történelem, a filmek, a kiállítások és az irodalmi élet 

újdonságait. Lehet itt szó régmúlt korok műveiről is – ahol mégis valami újdonságról, újonnan 

vagy újra megtalált műről, elrejtett kézirat felbukkanásáról lehet szó. 1993 óta működik a 

szellem rovat, amelyben a címhez illeszkedően a hely szellemét, így például a legújabb 

budavári átalakításokat is bemutatják. Mindig a korábbiaktól eltérő, szokatlanabb a 

megközelítés. Závada Pált legutóbbi könyvéről úgy kérdezik, olvasható-e 

történelemkönyvként. Vagy Jordán Tamás legújabb önéletrajzi kötete bemutatása nem 

egyszerű recenzió, hanem régi legendás fellépéseinek, és a kulisszák mögött zajló 

kultúrpolitikai harcoknak – levéltári kutatásokkal is megalapozott felidézése. Az utóbbi 

időben igazán jó a magyar filmes sikerekről és azokkal kapcsolatos elemzésekről olvasni.  

Gratulálunk Tálas Andreának kitűnő szerkesztői teljesítményéhez a Sajtószabadság ünnepén. 

A jó ízléssel válogatott művek ismertetéséhez is gratulálunk. Az ünnep előtt jó felidézni 

néhány sort Balla Zsófia Más ünnepek című kötetéről írottakból, mert napjainkban ennek is 

jelentősége van: „A betűözöntől megcsömörlött szóéhes ember számára (mostanság 

különösen) öröm és vigasz lehet a vers: Verset felfejteni jó. Verseskönyvet különösen.” 

Köszönjük Tálas Andreának és kollégáinak ezt az értékes és jól szerkesztett kulturális rovatot. 
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