Művészasztalt kapott Regös István újságíró a New York Kávéházban
István Regös journalist was honoured with an Artist’s Table at New York Café
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A New York Kávéházat a világ
legszebb kávéházaként tartják számon. Olyan nagy művészek választották törzshelyüknek, mint Babits
Mihály, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza, Kosztolányi
Dezső vagy Illyés Gyula, és a mai
napig is a művészek, írók találkozóhelye és közös alkotóműhelye. Asztalai mellett ülve regények, irodalmi
alkotások, kiadványok, magazinok,
forgatókönyvek készülnek. Névre
szóló művészasztalt kapni a kávéházban nagy presztízst jelent. Regös
István ebben az elismerésben részesült március 18-án a kávéház vezetőségétől.
Regös István nívódíjas televíziós
műsorkészítő, verseskötetek, riportkönyvek szerzője több mint 50 éve
tevékenykedik a szakmában, jelenleg
a Regös Média vezetője, a MIX Magazin alapító-főszerkesztője. Sokrétű
munkássága ellenére is csak szerényen nyilatkozik, magát a leginkább
újságíróként aposztrofálja.
A rendezvényen Juhász Anna, Juhász Ferenc költő lánya, a New York
Művész Páholy Törzsasztal-Művészasztal programjának házigazdája beszélgetett Regös Istvánnal, aki a szakmai út mellett szívesen megosztott személyes történeteket is a hallgatósággal.
Pályakezdő fiatalként inspirálólag hatott rá, hogy a kávéházban olyan
neves szakemberekkel találkozhatott testközelből, mint Ruffy Péter, a legendás riporter. Regös István pedig vette a bátorságot, és szóba elegyedett a nagy
alkotókkal, hogy tanuljon tőlük. Meghatározó fordulat és a kávéházhoz
kötődő élmény volt az is az életében, amikor az első interjúját visszadobták
a szerkesztőségben, de nem adta fel, és egy ültő helyében hétféle módon is
elkészítette az anyagot, majd rátermettségére felfigyelve visszahívták. Regös
István azóta Magyarországon egyedülálló módon nyolc miniszterelnökkel
is készített interjút, valamint olyan nagy művészekkel beszélgetett, mint
Hegedűs D. Géza, Eszenyi Enikő, Sas József vagy Bodrogi Gyula.
A rendezvényen újságírók, televíziósok, politikusok, üzletemberek, egyetemi tanárok vettek részt, sokan közülük barátok, kollégák, és még volt
osztálytársak is a sorok között ültek. Az esten közreműködött Balázsovits
Lajos érdemes művész, Balázs Béla-díjas színművész, aki Regös István verseiből olvasott fel, Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas előadóművész pedig
gitározott és énekelt.
Regös István a televíziósok közül elsőként tudhat magáénak Művészasztalt a kávéházban. A kis szakmai önéletrajzzal, saját könyvborítókkal, oklevelekkel és családi fényképekkel díszített üveglapú asztalt Juhász Anna és
Szabó Csaba étteremigazgató ünnepélyes keretek között adta át. Megható
pillanat volt, amikor Regös István kijelentette, hogy szeretné az asztal felét
felajánlani felesége részére.
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New York Café in Budapest is
considered to be the most beautiful café in the world. Major artists
such as Mihály Babits, Endre Ady,
Zsigmond Móricz, Géza Gárdonyi, Dezső Kosztolányi or Gyula
Illyés chose it as their favourite
hangout, and up to this day it is
an outstanding meeting place and
workshop of artists and writers. At
its tables, novels, literary works,
publications, magazines and
screenplays are created. It means
great prestige to get an Artist’s
Table named after somebody, and
István Regös received this honour
from the management of the café
on the 18th of March.
István Regös, award-winning
television programmaker and author of poetry and report books,
has worked in his profession for
over 50 years. He is currently the
leader of Regös Media, and the
founder and editor-in-chief of
MIX Magazine. Despite the diverse career behind him, he modestly calls himself a journalist.
At the event, Anna Juhász, daughter of poet Ferenc Juhász, host of
the New York Café Regulars’ and Artist's Table Programme, spoke to
István Regös, who shared personal stories with the audience alongside
his professional journey.
At the beginning of his career he was inspired by the direct presence
of well-known professionals in the café, such as the legendary reporter
Péter Ruffy. He took the courage to talk to them and learn from them.
Another a decisive turn in his life and another experience related to the
café, when his first interview was turned down by the editorial office,
but he did not give up and rewrote the material in seven ways in one go,
achieving that he was called back by the editors who saw his aptitude.
Since then, uniquely in Hungary, István Regös has made interviews with
eight Hungarian Prime Ministers, and talked to great artists like Géza
D. Hegedűs, Enikő Eszenyi, József Sas and Gyula Bodrogi.
The event was attended by journalists, television personalities, politicians, businessmen, university teachers, many of whom were friends,
colleagues or even former classmates. Lajos Balázsovits, Béla Balázs
Award-winning Prestigious Artist, also contributed to the evening by
reading poems of István Regös. Péter Gerendás, Ferenc Liszt Prizewinning performer played the guitar and sang.
István Regös is the first television personality to own an Artist’s
Table at the café. The glass-covered table decorated with a short professional CV, book covers, diplomas and family photos of the honoured
was handed over by Anna Juhász and Csaba Szabó restaurant directors
in a ceremonial setting. It was a touching moment when István Regös
declared that he wanted to offer half of the table to his wife.

