
Ballai József

Ballai József 1970-ben – már több mint 50 éve – kezdte publikálni cikkeit. 

Leghosszabb ideig a Petőfi Népe szerkesztőségében dolgozott – volt gyakornok, 
munkatárs, rovatvezető, végül a rendszerváltás idején helyettes főszerkesztőként 
irányította az újságot. Én 1990-ben, kezdő újságíróként ismertem meg. Mindent 
tudott mindenről, és mindent IS csinált: nála nagyobb tapasztalatú és jobb újságíró 
akkortájt nem dolgozott a lapnál, azóta sem…Súlya volt annak, amit mondott, 
inspirált bennünket a hozzáállása. 

Az akkori időkre nemrég így emlékezett: „Szerettünk nagyon korán beérni, és 
igazából soha nem nyolc órás munkarendben dolgoztunk, hanem ameddig kellett. 
Örök barátságok szövődtek a szerkesztőségben. Összefűzött bennünket az 
újságírás, nem mint foglalkozás, hanem mint életforma, szenvedély és hivatás. Soha,
senkivel nem cseréltünk volna.”

Tényleg nem cseréltünk volna senkivel.

Ma is jó érzéssel tölt el, hogy ennek a korszaknak magam is részese voltam, és 
abban, hogy a mai napig ezeket tartom szakmai életem legjobb éveinek, nagy 
szerepet játszott egykori főnököm. Azok közé az újságírók közé tartozik, akik 
egyszerre vannak otthon az úgynevezett „vidéken” meg az úgynevezett „világban”. 
Írásainak jellegzetessége az „alulnézet”, az, ahogyan megpróbálja a kisember 
számára is érthetően elmagyarázni a legbonyolultabb összefüggéseket. 
Hírérzékenysége legendás: ő derítette fel például– már a Világgazdaság 
munkatársaként – hogy Stadler József egy Leonardo da Vinci freskó „vásárlása” 
nyomán visszaigényelte az áfát.

Zám Tibor, a hajdanvolt idők legendás szociográfusa – Ballai József jó barátja – azt 
vallotta: az igazán jó történeteket nem kitalálni, hanem MEGtalálni kell. Ez lett Ballai 
József újságírói ars poéticája. Ezt az elvet szem előtt tartva írt irodalmi riportot a 
keceli Pintér úrról, a szolnoki Ondrék Andrásról vagy a Floridába szakadt Fruzsináról 
és még sok-sok emberről.  Rengeteg jó történetet olvashattunk a tollából. 

Minőségi Újságírás-díjas, és a három magyar vidéki újságíró egyike, akiket a Magyar
Sajtópáholy tagjai közé választottak. Most a szakma életműdíját, az Aranytollat kapja
meg.

Ha valaki, hát ő megérdemli. 

Fejes Mária


