Varga Mihály

(1928–2015)

2015. április 18-án elhunyt Varga Mihály, a Forrás alapító főszerkesztője.
Varga Mihály azok közé tartozott, akik azt akarták, hogy Kecskeméten komoly kulturális és művészeti élet legyen, s sokat is tett ezért. Ha lesz majd valaki, aki pontról pontra
nyomon követi az itteni művészeti élet fontos mozzanatait, az pontosan látja majd azt a
szerepet is, amelyet Varga Mihály betöltött. Már a Kiskunság-antológia „első folyamában”
szerepelt írásaival, és a szerkesztőségének is tagja volt az ötvenes évek végén, szerkesztette az Aranyhomok antológiát, majd a Kiskunság újabb, már a hatvanas évekbeli folyamát.
Mindezzel a Forrás életre hívását alapozta meg, ahogy emlékezésében írta, a lapteremtők lázas izgalmával készítették elő a lap elindítását: „Naplóm szerint azokban a lázas,
reményteli, izgalmas napokban néhányan (Buda, Szekér, Hatvani, Goór, Madarász s jómagam) igencsak keveset aludtunk. Gyümölcsérlelő, gyönyörű időszak volt ez, 1968 végén.”
A hatvanas évek végén is nehéz lehetett lapot indítani. Varga Mihályban volt erő, leleményesség ahhoz, hogy vállalt feladatát végrehajtsa. Társaival pedig megtervezte a lapot,
utaztak, leveleztek, így teremtődött meg a személyes kapcsolatokkal átszőtt munkatársi
gárda, a laphoz közelállóké és a szerzőké is. S a Forrás karaktere, a szociográfiához való
kötődése. 1972-ben Varga Mihályt politikai okok miatt eltávolították a Forrástól, 1985-ig,
nyugdíjba vonulásáig a Petőfi Népe munkatársa volt, sok, ma már látjuk, fontos interjú,
írás szerzője.
Élete értelmét az irodalom jelentette, azoknak a munkássága foglalkoztatta, akiket személyesen is ismert, a beszélgetések során számos emléket, anekdotát elevenített fel. 1998ban Sántha Györgyről, 2003-ban Orosz Lászlóról, 2005-ben Szekér Endréről jelentetett meg
életrajzi kötetet, a Bába Kiadónál 2004-ben jelent meg Aforizmák (15 év válogatott egysorosai)
című könyve, a Forrás indulására való emlékezései lapunkban jelentek meg.
Alapító főszerkesztőnk, Varga Mihály emlékét megőrizzük.
A Szerkesztőség
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