
Önéletrajz – Mészáros T. László 

1960. 03. 26. Csütörtök volt, 9.30.Mama bablevest főzött. Azóta is szeretem... a mamát is. Bába segített világra Egerváron.
1961  Szeretem a tejet.
1962  Tanulok járni, és eligazodni a rokonok között. Kezdik észrevenni, hogy vagyok.
1963  Az evésen kívül már tudok egy két dolgot, próbálok rajzolgatni és írni. Na nem esszét.
1964  Sokszor elfújtam a papám gyufáját, mikor rá akart gyújtani a pipára. Kihúztam nála a gyufát. Papa (apám apja) 97 évig élt.
 Tőle tudom a hosszú élet titkát: 52 évesen nősült, 30 évvel fiatalabb felesége volt, sajnos nem élhetett vele hosszú időt együtt.
 Apámat 62 évesen nemzette. Próbálok a nyomába érni...
1965  Már ijesztgetnek az iskolával, de bosszúból megtanultam írni és olvasni, na meg számolni, hogy befoghassam a szájukat...
1966  Elkezdtem iskolába járni. Olyan szépen rajzoltam, hogy a tanítónéni az első művemet ki sem tette a falra, mondván hogy apám rajzolta. Meg- 
 bántódtam egy életre. Nekem mindent nehezebb volt elérni, pedig néha felmásztam a stokira... Ráadásul szegények is voltunk. Földes konyhá- 
 ban cseperedtem, anyám szoknyája mellett. Nem volt sehol protekcióm. Most se...
1967  Sikeresen vettem az akadályokat, sok volt a piros pont. Papám meghalt.
1968  Házat építettünk, kicsit. De legalább volt külön szobám. Amit télen nem tudtam igénybe venni, mert oda nem tudtunk befűteni. Apám segéd- 
 munkás volt, anyám háztartásbeli.
1969  Kitűnő tanuló voltam, nyolcadikig. Tévénk nem volt, Horváthékhoz jártunk Tévézni. Szerettem a rajzfilmeket, indiános kalandfilmeket, Zorro,  
 Vidoq, Rinaldo Rinaldini...
1970  Már érdekeltek a csajok, csak nem álltak szóba velem. Elálló füleim voltak.
1971  Felsőbb osztályba léphettem. Nyáron megtanultam sakkozni, osztályfőnökünket ofői orán páholtuk el rendre. Év elején ő adott bástyafórt, év  
 végén meg mi. A Nagy barátok, IvánJani(+) Rákóczi Feri, Bende Gyuri, Paulovics Zoli...
1972  Még mindig osztályelső, rajzszakkör, versírás. Templombajárás szülői kérésre. A plébános úrral bensőséges viszony létrehozása. A   
 főministránság mellett rengeteget kártyáztunk (kanaszta, lórum), sakkoztunk, és belevetettük magunkat a világ dolgaiba.
1973  Kitűnő tanuló, sok díj, rajzversenyek, vers, foci, ping-pong
1974  Elvégeztem az általános iskolát, s a zalaegerszegi Zrínyi Miklós gimnáziumba jelentkeztem. Úgy gondoltam sima ügy lesz. De a felvételi lapom  
 nem került az iskolába, egy asztalfiókban lapított többedmagával.
 Horváth Karcsi bácsi segítette át felvételemet a holtponton.
1975  Az első magyar dolgozatomat versben írtam meg. Gitka nénit egyből levettem a lábáról, azóta is büszke rám, s én rá. Sikerült egy 5-ös magyar  
 érettségit is produkálnom, úgy hogy a 21. vizsgázóként az általam javasolt 21 számú filmesztétika tétel maradt rám...
 Életem nagy mázlija.
1976  Öszeszedtem egy rajzszakkörnyi embert a Zrínyiben, hogy elindulhasson valami képzőművészeti élet.
 A negyedik dé-ben osztálytitkárként nyuvasztottam a csapatot. Mozgófilmeket készítettünk róluk, Kellermann Lacival, Kiss Gyulával. Tagja 
 lettem a zalaegerszegi amatőrfilmes stúdiónak. Elkezdtem kisfilmeket készíteni. Első filmem egy animációs film. A karrierista.
 Egy sikeres sikertelen dugóról szólt. Magam voltam az.
 Nagykanizsán egy amatőrfilmes táborban közösen készítettünk egy filmet Kotnyek Istvánnal és Ferenczi Lászlóval. Az 1600 Celsius című film a  
 nagykanizsai üveggyárról szólt, megosztott első díjat kapott az 1977-es nagykanizsai országos szemlén.
1977  Megbuktattak történelemből. Nagyon bosszantott, máig kértem tanáromtól a rehabilitációt.
 Több sikeres kisfilm elkészítése: Láz, Nikotin, Evolúció. Mindegyik díjazott.
1978  Sikerült leérettségiznem, elvégeztem a népmuvelő fakultációt. Orosz bukásom miatt nem jelentkezhettem főiskolára.
 Munkába álltam a zalaegerszegi Ifjúsági és Úttörőháznál, fotós, filmes közönségszervező, dekoratőr munkakörben.
1979  Életem folyását mélyen meghatározó döntést hoztam, elvettem feleségül Péntek Ibolya évfolyamtársamat, aki azóta is bánja azt a napot,  
 de azért arra érdemesnek tartott, hogy négy gyermekkel megajándékozzon. Na erről majd később...
1980  Munkás évek, rengeteg előadás, esemény, Egervári Esték színház, amatőrfilmek, díjak...
 Sikeres kisfilmek: Kettesben, Láz, Premier. A Kettesben és a Láz megosztott első díjasok, míg a Premier, gyertya animációs újítás, országos  
 harmadik díjat kapott. A nagyobb elismerés azért maradhatott el, mert a döntőn rossz szinkronban vetítették a hanggal, amit   
 Orbán Hota Sándor írt, nagyszerű orgonamuzsikát szerezve.
1981  Határőrségi behívó. Kulturmiszió, elvégeztem a mozigépész kiképzést, szakképzett mozigépész lettem.
1982  Két nagy dolog: megszületett Mészáros Róbert, 9 hónapra, én pedig már 18 hónapra le is szerelhettem.
1983  Dolgos évek, távházasság a Szegeden tanuló feleséggel, anyám gyesen a Róberttel. Átveszem a zalaegerszegi Amatőrfilm Klub vezetését  
 Lackner Lászlótól. A klub a jelenlegi MMIK, majd a Mozi épületében működik. Több díjnyertes kisfilm készül.
1984  Munkahelyváltás, irány a Zala Megye Idegenforgalmi Hivatala. Lackner úr hívott, fotózni szerettem a megyét, hálózati ellenőrként dolgoztam.
1985  Sikeres pályázat a Zalai Hírlap fotós állására. Háry Sándor értékelte dolgaimat, otthoni színes laborom és saját laborálású színes képeim meg 
 lepték. Akkor úgy értékelte, a Zalai Hírlap még jó darabig nem lesz színes újság. Pedig úgy lett. Rengeteget dolgozom, szétjárom a lábamat a  
 megyében. Akkor még kismotorral.
 Megszületik Tamás nevű gyermekem, aki később a sakkozás nagymestere lesz.
1986  Sógorommal, Péntek Józseffel közösen tervezett társasjátékunkra az Országos Találmányi Hivatal szabadalmat ad.
 Zalai népi iparművészek könyvecske fotózása, tervezése. Valami bizsergett bennem a könyvkészítés kapcsán. Elvégeztem az újságíró iskola  
 fotóriporteri szakát.
 Későbbi dolgaim már nagyon összefüggnek az elkészült dolgokkal, így a továbbiakban a munkákkal összefüggésben íródik.
1987  Zalai Hírlap elso fotós nívódija. Nem volt hiába a küzdelem. Premier című animációs filmem harmadik az országos fesztiválon, önálló zenét írt  
 hozzá Orbán Hota Sándor.
1988  Első önálló fotókiállításom Zsánerek címmel az MMIK-ban, aztán a megye minden városában. Zene: Hota.
1989  Rendszerváltás. Új Nikon gépet vásároltam, nyakamba vettem Zalát. Több kiadványban jelennek meg képeim.
1990 Pont harmincéves vagyok.
1991 Megszületik Anna nevű kislányom, nagyon sietve érkezett, százhússzal tekertem Daciával a Dísz téren át a szülészetre.
 A mentősök megirigyelhetnék a gyorsaságomat.
1992  Önálló ötletként, az első három évben teljesen saját fotókkal a Zalai Hírlap kiadásában megjelent a Zalai Tájakon falinaptár.
1993  Zala Art, zalai festőkről és szobrászokról készült kiadvány fotózása, a Zalai képeskönyv társszerzője, a fotók egyharmadával.
1994 Karikatúra és illusztráció kiállításom nyílt Zalaegerszegen. Zalaegerszegért Kultúrális Nívódíj. A Zalai Hírlapnál több mellékkiadványban  
 dolgozom, mint például az asztali naptár reklámfotóinak vagy a Zalai Kalendárium képeinek elkészítése. Nyolc zalai szépségversenyt fotóztam  
 végig. Egyéb anyagokat karikatúrával illusztrálom.
1995 Zalai gyermekekről hirdetett fotópályázat első díja, Balatongyörök. Mészáros Tamás remekül nyeri a gyerek sakkversenyeket, s kilenc évesen  
 világbajnokságra jut, majd folyamatos résztvevője az Európa- és világversenyeknek. Ez nékem egy kellemes de nehéz elfoglaltságot jelent, 
 hazai és külföldi versenyekre kijutni, illetve kijuttatni, versenyeztetni.
 Jómagam a sakk schnellpartikban (5 perc) pihenem ki magam, állandó partnerem dr. Varga Tibor, akivel 4-5 órát szoktunk egyhuzamban  
 kellemes társalgás mellett (ezekbe azért belefér egymás felmenőinek, egymás fogyatékosságainak gyakori emlegetése is) sakkozni, erre  
 egyetlen jó hely mutatkozott, a Bella pizzéria, ahol sakk asztal vár minket és meleg fogadtatás.
 Na meg a pizza is jó.
1996 Társszerzőként a Ki-Kicsoda zalai és zalaegerszegi köteteiben vettem részt, az előbbinél a zalai falvak képeivel. Mészáros Róbert nevű  
 elsőszülött gyermekem, aki azóta is aktívan részt vesz a családfenntartási és kiadványszerkesztési folyamatokban, a számítógépes területen  
 aktivizálja magát a későbbi feladatokhoz. Nélküle nem készülhettek volna el azok a kiadványok, melyek alább olvashatók, illetve a honlapon  
 láthatók. Ezért továbbtanulását is beáldozva, még a gimnázium évei alatt munkába állt. Magunknál.
 Ez évben elnyertem a Zalaegerszeg város fotópályázatának első díját.
1997 Elnyerve a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának képeskönyv pályázatát, elkészíthettem az első önálló Zalaegerszeg című  
 fotóalbumomat, a zsűri által jelzett módosításokkal egyetértve. Társszerző Dr. Gyimesi Endre polgármester (bevezető) és Dr. Vándor László  
 (szöveg és képaláírások).
1998 Nehéz évet éltem át. 15 éves odaadó fotóriporteri munkám után, szakmai kifogások mellőzésével, a Zalai Hírlap akkori főszerkesztője nem  
 igényelte tovább együttműködésünket. Ezzel nem voltam egyedül, hiszen ezidáig is megvált a lap azoktól a kollégáktól, akik azóta is a szakma  
 elismert alkotói (Ekler Elemér, Bozsér Erzsébet, Kiss Ferenc, Rikli Ferenc, Pánczél István, Lukácsffy Dénes, Vadas Zsuzsa, stb.).
 Zalaegerszeg városa Zalaegerszegért Kultúrális Nívódíjjal jutalmazta tevékenységem, és felkért a város folyamatos ünnepi és egyéb   
 eseményeinek képi dokumentálására.
 Elkészült egy picurka minikönyv is Zalaegerszegről.
1999  Megjelent a Zalai séta című, Zala megyéről szóló egyedi nézőpont szerint összeállított képeskönyvem, melyhez Dr. Németh József írta a 
 szöveget. Elkészült és évente készül Zala megyét bemutató falinaptár, valamint Zalaegerszeg falinaptár.
2000  A változás éve. A fotózásban a filmes rendszert felváltotta a digitális fotózás, elsőként a megyében a professzionális területen.   
 Ez évtől folyamatosan készülnek a Letenye naptárak.
2001  Megjelent Zalaegerszeg új fotóalbuma, másként mint az első kiadvány. Megszületett Péter nevű gyermekem, aki negyedik a sorban, s bízvást 
 a fotózásban majd társalkotó vagy utód lehet. Már internetezik és ismer egy digitális fényképezőgépet, amivel már fotózni is tud.
 Megjelent kétféle fotós minikönyv Zalaegerszegről és Zala megyéről. Társszerző Dr. Vándor László. Megjelent az Egerszegi Örökség című  
 kötet, melyet Dr. Németh József írt és szerkesztett, a fotók és a könyv elkészítésében tevékenykedtem.
2002  Megjelent a Millennium Zalaegerszeg című kötet, Zalaegerszeg fejlődését bemutatva.
2003  Elkészült Zalakaros képeskönyve, s a következő évben pedig egy módosított utánnyomása is.
2004  Ezidáig legnagyobb képeskönyvünk jelent meg, Zalaegerszeg Európában címmel, már teljesen digitális, új fotókból állt össze. Több önálló  
 kiállításon túlestem eddig, Graz, Varkaus, Krosnó, Marosvásárhely,Székelyudvarhely.
 Szeptembertől a Metro Újság, Magyarország legnagyobb példányszámú napilapjának dolgozom, a zalaegerszegi melléklet teljes fotóanyagát  
 készítem.

Folytatás hamarosan...


