
 

Találkozás Levente Péterrel 

A KPRSZ Szakosztály őszi rendezvénye 

 

       Tavaly még csak merőben tudományos alapokon próbáltuk meghaladni a magunk és 
általában, a magyar értelmiség zömét alkotó középréteg meglehetősen csüggedt, borongós 
lelkiállapotát.  Az idei erős évadkezdés, az Állami Bábszínház, a Magyar Televízió, az 
Operettszínház és a Mikroszkóp Színpad közkedvelt színészével való szeptember 21-i 
találkozás Mag László szakosztályi elnök azon felismerésének eredménye volt, hogy a tisztán 
elméleti síkon történő megközelítés nem elegendő. – A csüggedésből a reménybe, az 
eltartottságból az alkotásba, a 20-ik századból a 21-ik századba való átlépés nem csak 
intellektuális, hanem lelki, sőt, sokunk véleménye szerint transzcendentális, hitbeli döntés is. 
És Levente Péter, a színész és rendező, az író, de mindenekelőtt az ember, megerősített 
bennünket ebben. - Alighanem, már pusztán a hatalmas életerőt és életszeretetet sugárzó 
megjelenésével is.  

      Szeptember 21-én délután 5 órára volt meghirdetve az előadás, amelynek tiszteletdíjáról 
már előre lemondott. Bár egész nap megállíthatatlanul esett az eső, és fújt a szél, a Jászai Mari 
díjas színművész, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztje, a  Magyar Érdemrend 
Középkeresztje és a Döbrentey Ildikóval közös Magyar Örökség és Príma Díj tulajdonosa, 
munkatársai kíséretében már órákkal előbb megérkezett, hogy előkészítsék a találkozót. - De 
nem csak ők. Nagyjából középkorú tagságunkon kívül, egymás után érkeztek a fiatal kollegák 
és érdeklődők is. A magatartáskultúra címet viselő érdekfeszítő előadást több alkalommal is 
elragadott közbeszólások szakították meg. De az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem Hittanárképző Tagozatának, a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 
a Zsámbéki, majd Váci Katolikus Főiskola, valamint a Semmelweis 
Egyetem Magatartástudományi Intézetének, rendkívüli előadói képességekkel rendelkező volt 
tanára nem sértődött meg ezen, sőt láthatólag örült neki. Egyre inkább egy izgalmas, kötetlen 
beszélgetés alakult ki, amelyben élen jártak a fiatalok. 

         A találkozás befejezéseként Levente Péter néhány, feleségével, Döbrentey Ildikóval 
együtt írott könyvét dedikálta a megjelenteknek, amelyeket melegen ajánlunk minden kedves 
kollegánknak is: – Én teszek a gyűlölet ellen,  Gyatra hitem érlelődik,  Őrangyalok - személyi 
igazolvánnyal - Sorsfordító találkozásaink. 

         Peterdi Nagy László 


