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Bańczerowski Janusz
nyelvész (Ożarów, Lengyelország, 1941. január 2.)

Hosszú és tartalmas az út, amely a távoli, len-

gyelországbeli Ożarówból az ELTE Szláv és Balti 

Filológiai Intézetének tanszékvezet� professzori, 

majd intézetigazgatói székéhez vezetett, az els� 

lengyelként. Bár az életkori kerek évszámokat 

sohasem tekintettem határk�nek, most ez al-

kalomból visszatekintve is jó érzéssel tölt el, 

hogy a családi kapcsolat, amely Magyarországra 

hozott, egyúttal sok és kitartó munkával elért 

szakmai eredménnyel is párosult. A  szláv nyel-

vek iránti kezdeti érdekl�désem kiszélesedett a 

nyelvi kommunikáció, az általános, az elméleti, 

az alkalmazott és a kognitív nyelvészet, valamint 

a szemantika és a pragmatika irányában. Alap-

vet� tudományos munkáim ezekr�l a területek-

r�l jelentek meg itthon és külföldön, nagyrészt lengyel, horvát, szlovén, szerb, 

szlovák, orosz, német, francia és amerikai szaklapokban, számuk ma már több 

százra tehet�. Egy munka hasznát az is mutatja, hogy mennyire építenek rá 

mások. Elégedettséggel tölt el, hogy egyetemi hallgatók, hazai és külföldi dok-

toranduszok, szakmai pályatársak folyamatosan hivatkoznak munkáim ered-

ményeire, így gondolataim az oktatásban, a tudósképzésben visszaköszönnek. 

Több könyvet írtam, két legjelent�sebb munkámnak a 2000-ben megjelent 

A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései és a 2008-ban kiadott A vi-

lág nyelvi képe (A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelv-

használatban) cím� könyvemet tartom, mivel ezek új iránnyal gazdagították a 

szemantikai és a pragmatikai kutatásokat, jelent�s hazai és nemzetközi vissz-

hangot keltve. Végigjártam a tudományos elismerések hagyományos lépcs�it 

is. A hatvanas években még a Poznani Adam Mickiewicz Egyetem Alkalmazott 

Nyelvészeti Intézetében voltam tanársegéd és doktorandusz. 1969-ben jöt-

tem végleg Magyarországra, ahol a kandidátusi, majd 1989-ben az akadémiai 

nyelvtudományi doktori címet is megszereztem. Els� magyarországi munkahe-

lyem az MTA Számítástechnikai Központjában volt, itt 1969–1970-ben tudomá-

nyos munkatársként dolgoztam, majd 1970–1982-ig az MTA Nyelvtudományi 

Intézetének voltam tudományos f�munkatársa. Az akadémiai kutatóintézeti 

évek után meghívtak az ELTE lengyel fi lológiai tanszékére tanszékvezet�nek. 

1983 óta vagyok h�séges az egyetemhez, a tanszékvezet� professzori felada-

tok mellett 2003–2007 között elláttam a Szláv és Balti Filológiai Intézet igaz-

gatói teend�it is. 2000–2004 között lettem Széchenyi-professzor, 2007-t�l az 

ELTE Bölcsészettudományi Kar nyelvtudományi doktori iskola, valamint a szláv 

nyelvtudományi doktori program vezet�jeként tevékenykedem.

Folyamatosan él� tudományos kapcsolatokat ápolok a lengyel és más szláv 

nyelvterületek intézményeivel, kutatóival, fontosnak tartom a személyes szakmai 

kommunikációt. Ennek jegyében 1978–2008 között nyolc nemzetközi poloniszti-
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kai tudományos konferenciát szerveztem, ezek anyaga kiadvány formájában köz-

kinccsé vált. Nagy ív�, sikeres, közös nemzetközi tudományos vállalkozásunk volt 

a Kárpát nyelvatlasz létrehozása, amely több éven át tartó, szoros együttm�kö-

déssel hiánypótló, haszonnal forgatható m�vet alkotott. A Varsói Tudományegye-

tem Alkalmazott Nyelvészeti Intézetével a Lengyel–magyar kontrasztív kutatá-

sok közös kutatási téma munkálatai a két nyelv sok új, érdekes jellemz�jét tárják 

fel. Francia intézményekkel is b�vül az érdekes nyelvi megközelítéseket feltáró 

kutatás, az Université Nancy 2 európai uniós méretekké b�vítette a gyümölcsö-

z� együttm�ködést. Készítjük a Dictionnaire des notions politiques et sociales 

des pays d’Europe cím�, politikai-társadalmi kifejezések értelmez� szótárat az 

európai országok számára. Sokszor kérnek fel egyetemi és akadémiai bizottsági 

munkákba. A Varsói Tudományegyetemen professzori pályázatokat bírálok el, az 

MTA doktori tanácsa felkérésére bírálok akadémiai doktori disszertációkat, a Ma-

gyar Akkreditációs Bizottság számára szakindítási kérelmeket, egyetemi tanári 

pályázatokat, az OTKA számára véleményt készítek pályázatokról.

Az oktatás mindig közel állt hozzám. A hallgatókkal a nyelvoktatás során a 

mindennapi élet, a kultúra, a hagyományok kérdései megkerülhetetlenek, ezek 

emberileg, gondolatilag is közelebb viszik egymáshoz a tudásra vágyó hallga-

tókat. A nyelvtanítást Budapesten a Lengyel Intézetben kezdtem el, 1970–1989 

között lengyel nyelvtanfolyamokat vezettem. Egykori tanítványaim közül ma 

már számosan eredményesen tevékenykednek az élet minden területén, akár 

vállalkozóként, akár tolmácsként, akár tanárként. 1982-t�l tartok el�adásokat 

az ELTE lengyel fi lológiai tanszékén a mai lengyel nyelv rendszerér�l, szaksze-

mináriumokat vezetek a magyar–lengyel kontrasztív vizsgálatok és a lengyel 

grammatika, szemantika és pragmatika témaköréb�l. A tudásanyag folyama-

tosan újul, csak a fontosabbakat említve, 1999-t�l a témakör b�vült a kognitív 

szemantika, a világnyelvi képe, valamint a transzlatorika területével. 1993-tól 

el�adásokat tartok doktoranduszoknak is az Általános és elméleti nyelvészet, 

A világnyelvi képének elmélete, Kognitív nyelvészet, Metatext, valamint a Len-

gyel–magyar kontrasztív kutatások témakörében.

Tagja vagyok több folyóirat szerkeszt� bizottságának; a „Pro Philologia Sla-

vica et Baltica in Hungaria” alapítvány kuratóriumának (1996-); a Magyar Nyelv-

tudományi Társaság Választmányának (1996-), elnöke vagyok a Magyar Nyelv-

tudományi Társaság Idegen Nyelvi Szakosztályának (2005-); a Magyarországi 

Lengyel Kisebbség Alkotó Fórumának; az Oktatási Minisztérium Magyar Ekviva-

lencia Bizottsága Bölcsész Szakbizottságának (1999-); az MTA Nyelvtudományi 

(1999-) és a Magyar Nyelvi Bizottságának (2005-). 2001-ben a Polish Society of 

Arts and Sciences Abroad (London) tudományos társaság tagja lettem. A Mo-

dern Filológiai Társaság elnökhelyettese (2001-), valamint a Modern Filológiai 

Társaság Nyelvpolitikai Szekciójának az elnöke (2001-) vagyok. 2008-tól az 

MTA Tudományetikai Bizottságának tagja, valamint a magyarországi Polonia 

Nova Szabad Egyetemének a rektora vagyok. 2010-t�l az ELTE BTK Trefort-kert 

Alapítvány, valamint az ELTE BTK TAMOP részprojekt kuratóriumi tagja vagyok.
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Félix László
rendez� (Budapest, 1941. január 4.)

Uramisten! Már hetven?! Olyan gyor-

san pergett le ez a néhány évtized, 

hogy csak ámulok: már számadást 

kell készítenem?

Kiskamasz korom óta rendez� 

szerettem volna lenni, az az ember, 

aki megmondja a többieknek ott fenn 

a deszkákon, hogy mit és hogyan kell 

csinálni.

Az életem legnagyobb csodája, 

hogy az lettem!

A  családban senki sem volt m�-

vész. Apám orvos, anyám banktisztvi-

sel� volt, és a felmen�k és a rokonság 

is csupa tanár, orvos, lelkész. Józan 

értelmiségi környezet.

De volt egy családi jó barát – a 

XX. századi magyar színházm�vészet 

egyik óriása –, Márk Tivadar, az Ope-

raház jelmeztervez�je, aki felfedezhe-

tett bennem valamit. Az � jóvoltából 

voltam életemben el�ször színház-

ban, természetesen az Operaházban, 

ahol a szünetben hátulról is megcso-

dálhattam a színpadi díszletet. Elölr�l 

márványpalota, hátulról zsákvászon! 

Elvarázsolt ez a kett�sség. Azóta is 

rabja vagyok a valóság és az illúzió 

egymást színez� játékosságának.

Innen szinte egyenes volt az utam 

a Színház- és Filmm�vészeti F�isko-

lára. Rengeteget tanultam, olvastam, 

szinte bentlakó voltam a Széchényi 

Könyvtár színháztörténeti osztályán, 

és minden zsebpénzemet színház-

jegyre költöttem. Rendszertelen is-

mereteimet a Vígszínház egykori f�-

rendez�je, majd igazgatója, Heged�s 

Tibor egyengette. A  mai napig hálás 

szeretettel emlékezem rá.

A f�iskolán Marton Endre tanítványa 

voltam, akinek utóbb a tanársegédje is 

lehettem. Nagy formátumú rendez�-

m�vész volt, és igen bonyolult, nehéz 

természet� személyiség. Nagyon sokat 

tanultam t�le, és büszke vagyok rá, 

hogy azon kevesek közé tartoztam, aki-

ket kitüntetett személyes bizalmával.

Rendez�i pályámat, mint minden 

kortársam, vidéken kezdtem, a ka-

posvári Csiky Gergely Színházban. Ott 

Shakespeare-t�l Zerkovitzig minden-

félét rendeztem, és ez kés�bbi pálya-

futásomhoz biztos alapot teremtett.

Viszonylag hamar, néhány év szín-

házi m�ködés után ért az új és nagy 

kihívás, a televízió! Leny�gözött a 

lehet�ség, hogy egyetlen este száz-

ezrekhez, milliókhoz tudok eljuttatni 

drámát, vígjátékot, operát, operettet. 

Számomra ez jelentette az igazi „nép-

színházat”, amit mindig is szerettem 

volna csinálni. Hálás vagyok a sorsnak, 

hogy a Magyar Televízió aranykorában 

olyan szerz�knek lehettem az „alkotó-

társa”, mint: Vörösmarty és Illyés, Mo-

zart és Offenbach, Gogol és Bulgakov, 

és a sort még hosszan folytathatnám.

Természetesen a színházhoz a to-

vábbiakban sem lettem h�tlen. Tele-

víziós m�ködésemmel párhuzamosan 

jó néhány színházi rendezést jegyez-

tem Budapesten és vidéken (Nemzeti 

Színház, Szegedi Nemzeti Színház, 
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Szegedi Szabadtéri Játékok, Debre-

ceni Csokonai Színház, Pécsi Nemzeti 

Színház, Gy�r, Veszprém stb.). Úgy 

is mondhatnám: a színház az édes-

anyám, a televízió a velem együtt fel-

növekv� testvérem volt.

Id�vel tanítottam is ott, ahol ko-

rábban tanultam. Tanársegédként 

kezdtem, és tizenhét év után docens-

ként távoztam az id�közben egyetemi 

rangot nyert intézményb�l. Tanítvá-

nyaim között ma már számos kitünte-

tett érdemes, kiváló és Kossuth-díjas 

m�vész van.

(Kicsit fáj, hogy tanáruk ilyennel 

nem dicsekedhet, de hát tudjuk: a dí-

jakat azok kapják, akiknek adják �ket!)

Családi életem nem publikus, ar-

ról csak annyit, hogy kiegyensúlyo-

zott, boldog házasságban élek immá-

ron harminchárom éve.

És akkor megint itt vagyunk a het-

venedik évnél! Kívánhatok az élett�l 

még valamit?

„Én életem, el�re, míg lehet,

Mert nem lehet, hogy végül meg ne 

lássam

Tragédiátlan és komédiátlan

Mindent megfejt�, titkolt lényeged.

Én úgysem tudok hinni a halálban

És abban sem, hogy én ne én legyek:

Kiragyog majd az én Napom a köd-

ben.

Hiába ülsz, sötét lovas, mögöttem.”

Málnay Levente
film- és színházi rendez� (Budapest, 1941. január 5.)

Amikor a Napút fo-

lyóirat felkért, hogy 

közelg� hetvenedik 

születésnapom al-

kalmából írjak het-

ven sort magamról, 

az jutott eszembe, 

amit az elmúlt év-

tizedekben tettem, 

tulajdonképpen min-

den megtalálható a 

Ki kicsodában, új-

ságcikkekben, folyó-

iratokban vagy az in-

terneten.

Mit mondhatok egyebet még ma-

gamról? Csak közhelyeket (kinek, mit 

köszönhetek), fellengz�s zagyvasá-

gokat (az alkotói önkifejezésr�l, az 

önmegvalósításról) eddigi munkássá-

gomról. De ezek kit érdekelnek?! Mi-

re vagyok büszke pályám és életem 

során? A családomra! A  feleségemre, 

aki negyvenhárom 

éve mindig mellet-

tem állt, türelmesen 

elviselt, támogatott. 

A  két feln�tt fi amra, 

akik m�velt, széles 

látókör�, sikeres em-

berek lettek.

A  hetven év sok? 

Egy harmincévesnek 

bizonyára! Hetven-

éves korban már ál-

talában öregnek ér-

zi magát az ember? 

Ez is elképzelhet�! 

A  hetvenéves kornak is megvan a 

maga szépsége? Így igaz! Hetven-

évesen is fáradhatatlanul dolgozom, 

teniszezem, olvasok, zenét hallgatok, 

utazom… De ami az eltelt hetven évet 

teljessé teszi, bearanyozza, igazán 

széppé varázsolja, az négy név: Leon, 

Márk, Laura és Lola – a négy unokám! 



JANUÁR

77

Ezeket az éveket �k teszik igazán cso-

dálatossá számomra!

A  megtisztel� felkérés igazolásá-

ra röviden ismertetem szakmai élet-

rajzomat, hogy akik olvassák ezt a 

cikket, tudják meg, miért is kértek fel 

ennek a hetven sornak a megírására.

Szüleim: Málnay Lajos és Török 

Katalin. Feleségem dr. Bögi Júlia or-

vos. Gyermekeim: Levente (1969), 

Barnabás (1970).

A budapesti Vörösmarty Gimnázi-

umban érettségiztem, majd 1962-ben 

a Magyar Televízióhoz kerültem kül-

s�s asszisztensnek. 1968-ban felvételt 

nyertem a Színház- és Filmm�vészeti 

F�iskolára Keleti Márton osztályába, 

1973-ban kaptam fi lm- és televízió-

rendez�i diplomát. 1965-ben kerül-

tem állományba a Magyar Televízió 

drámai osztályára, el�bb asszisztens, 

1972-t�l rendez�, 1988-tól f�rendez�i 

beosztásban. 1993-tól a Rendez�i Iro-

da vezet�je, m�vészeti vezet� voltam 

2002-ig, nyugdíjba vonulásomig.

Több mint kilencven tévéjátékot, 

tévéfi lmet, valamint számos irodalmi 

m�sort, sorozatot készítettem.

Munkáim között szerepelnek ma-

gyar és külföldi klasszikusok feldolgo-

zásai (Nagy Lajos: A  tanítvány, Heltai 

Jen�: A  száztizenegyes, Bródy Sán-

dor: Napforduló, Gábor Andor: Dok-

tor Senki, Lengyel Menyhért: Tihamér, 

Gábor Andor: Palika, Szomory Dezs�: 

II. József, P. G. Wodehouse: Forduljon 

Psmithhez!, Erich Kastner: Az elt�nt 

miniat�r, A. Tolsztoj: A  cárné össze-

esküvése, Noel Coward: Földi kacaj), 

valamint kortárs írók m�veinek televí-

ziós feldolgozása (Thurzó Gábor: Ítélet 

és igazság, Szobotka Tibor: A megbíz-

ható úriember, V. Suksin: Az élet sze-

relmese, Gyurkovics Tíbor: Nagyvizit, 

Szakonyi Károly: Apróhirdetés stb.).

Szívesen foglalkoztam mai, aktu-

ális társadalmi kérdéseket feszege-

t� témákkal is, ezek közé tartozik a 

Zsákutca, Állványokon, Krízis, Pénzt, 

de sokat!, Szurkolók.

Huszonegy részes sorozatot készí-

tettem 1993–94-ben a vidék életér�l, 

ismert magyar írók (Szakonyi Károly, 

Bertha Bulcsu, Görgei Gábor, Békés 

Pál stb.) mai témájú forgatókönyvei-

b�l Öregberény címmel.

Koprodukciós fi lmet forgattam 

amerikai, német, osztrák fi lmcégek-

kel, nemzetközi sztárok szereplésével 

(Aranyifjú, A nap lovagja).

Pályafutásom során mintegy száz 

színházi közvetítés vezet�je voltam.

Az utóbbi évtizedekben számos 

alkalommal rendeztem színházban 

prózai és zenés darabokat: A  Char-

ley nénje (Kecskeméti Katona József 

Színház, 1982), Bolha a fülbe (Pécsi 

Nemzeti Színház, 1989), Szegény Dá-

niel (Gy�ri Nemzeti Színház, 1993), 

A  pénz komédiája (Debreceni Cso-

konai Színház, 1994) Vidám fi nálé 

(Nemzeti Színház, Várszínház, 1995), 

Sybill (Debreceni Csokonai Színház, 

1997), Paprikáscsirke (Vidám Szín-

pad, 1999), Különterem (Soproni Pe-

t�fi  Színház, 2004), Kaland (2005), 

Nagyvizit (2006), Zsuzsi kisasszony 

(Szolnoki Szigligeti Színház, 2007), 

Isten nem szerencsejátékos (Szolnoki 

Szigligeti Színház, 2008).

Jelenleg is dolgozom, a Budapesti 

Kamaraszínházban Neil Simon komé-

diáját rendezem, majd a szolnoki Szig-

ligeti Színházban Márai Sándor Kaland 

cím� színm�vét állítom színpadra.

Kitüntetések: Balázs Béla-díj 

(1988), az Új Múzsa Alapítvány rende-

z�i Életm�díja (2000), Érdemes M�-

vész (2005).
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Ambrus Éva
keramikus, iparm�vész (Budapest, 1941. január 10.)

Nem vagyok a szavak embere; ezért inkább a 

munkásságomról írt méltatásokból idézek:

Csenkey Éva bevezet�je a 2000-ben ki-

adott katalógusból:

„Ambrus Éva olyan m�vész, olyan kera-

mikus, akinek munkássága immár három év-

tizedet ível át.

A m�vek maguk következetességr�l, nyu-

godt folyamatosságról, az alapvet� jellegze-

tességek, értékes sajátosságok megtartásáról 

tanúskodnak. A  küls� körülményekben pedig 

ugyancsak különbözik az életpálya els� fele a 

jelenlegi másodiktól. Bár a herendi Porcelán-

gyár egykori ösztöndíjasaként jól ismerte a lu-

xus-díszít�m�vészet szépségeit, lehet�ségeit, 

a f�iskolai tanulmányok befejezése után mégis a nagyipar, a formatervezés 

vonzotta. 1967-t�l az ország legjelent�sebb kerámiaipari beruházása, az Alföldi 

Porcelángyár els� tervez�inek egyike, majd m�vészeti vezet�je volt.”

„A Hódmez�vásárhelyen töltött években számos sikeres díjakkal is elismert 

edényterv született. A nagyipart végül is elhagyta, mint sok más társa is. Keve-

sen, de vannak olyanok is, akik a folytonosság csodájára képesek voltak, akik 

bebizonyították, hogy a vérbeli »designer« nem vész el az átalakulások során 

sem. Ambrus Éva is közülük való.

Igaz, körülötte a világ az elmúlt tizenöt év során nagyot változott. Egyéni 

m�vészként is meg�rizte az ipari tervez�kre jellemz� mentalitást, formai ide-

álokat.

Azért tud mégis korszer� maradni, mert kitartása is �szinte személyiségé-

b�l fakad.”

„Az anyag és a forma elvont szépségét, a tárgy és környezete összetartozá-

sát, a szerkezet és a megmunkálás egyszer�ségét testesítik meg m�vei.

Így nemcsak a formatervezés egykor megtanult, gyakorlott alapelveit, ha-

nem lényegében az általa oly nagyon kedvelt természet példáját is követi, 

akárcsak a víz hullámait, a virágok kelyhét, a kavicsok gömböly�ségét idéz� 

formáival.”

(Schrammel Imre kiállítás-megnyitó beszéde, 2009. április)

„Ambrus Éva a porcelán szakon tanult, 1967-ben védte meg diplomamun-

káját, és az akkor induló Alföldi Porcelángyár tervez�je lett. Gondolkodásában 

a m�vészi és a mérnöki véna optimális egyensúlyban van, és így az akkor fel-

lendül� használatiedény-tervezésben hamar élre tört.

Munkásságát több készlet; például az UNISET és BELLA hitelesíti, melyek a 

hazai edénykultúra mai napig meghatározói szériái.”

„Ambrus Éva 1984-ben kilépett az Alföldi Porcelángyárból és saját m�he-

lyében folytatta munkáját. A kiállításon ennek a korszaknak alkotásai láthatóak. 
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A keramikusm�vész nagyszer�en alkalmazta technológiai tapasztalatát és tu-

dását kisipari léptékben is.

Szök�kutak tervezését és kivitelezését vállalta. Azt, hogy ezek milyen ma-

gas színvonalú, az építészeti környezetbe illeszked�, kit�n� m�vek; láthatjuk a 

kiállított fényképeken.”

„Ambrus Éva nagyszer�en kikísérletezte az optimális anyagot, melyet a 

nyersgyártás és az égetés stádiumában a legjobban tud emberi er�vel mozgat-

ni, ugyanakkor nem lesz aprólékos a végeredmény.

Ami nekem a legfontosabb érték, hogy megtalálta a legkellemesebb arányt 

a lekerekített – nevezzük organikusnak – formák és a merevít� geometrikus 

elemek között. Ami ugyancsak erénye alkotásainak, az az elemek osztásának 

formai hangsúlyozása.

Ezek együttesen biztosítják m�vei esztétikai szépségét.”

ADATOK

Ambrus Éva keramikus iparm�vész; 

1941. jan. 10. Budapest

1967-ben Schrammel Imre ta-

nítványaként diplomáztam a Magyar 

Iparm�vészeti F�iskolán.

1967–1984-ig a hódmez�vásár-

helyi Alföldi Porcelángyárban forma-

tervez�ként, majd m�vészeti vezet�-

ként dolgoztam.

1984-t�l saját m�teremben dol-

gozom.

Egyéni kiállítások: 1971 Hódmez�-

vásárhely, Medgyessy Terem

1973 Iparm�vészeti Múzeum, 

„M� vész az iparban”

1976 Celldömölk, Kemenesalja 

M�vel�dési Központ

1977 Székkutas, M�vel�dési Ház

1994 Budapest, Duna Galéria

1995 Budapest, Árkád Galéria

2000 Csurgó, Városi Múzeum

2009 Budapest, Budai Klub Galéria

Szakmai elismerések: 1972 Varia 

edénypályázat I. díj – „Bella 267” 

edénykészlet

1978 Kulturális Minisztérium ní-

vódíja – „UNISET 212” vendéglátóipari 

edények

1984 Zágráb, Minikerámia Trien-

nálé díja

2004 Ferenczy Noémi-díj

Köztéri munkák: 1971–2010 között 

plasztikus falburkolatok; ivókutak; cso-

bogók; díszkutak – összesen 31 db

Például: Budapest, Erzsébet krt. 

17. – falikút

Gyula – kávézó – plasztikus fal-

burkolat

Csurgó – M�vel�dési Központ – 

csobogó

Badacsony – Központi Park – díszkút

Kaposvár – F� tér – ivókút

Lengyeltóti – szöll�s ivókút
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Ernyey Gyula
ipari formatervez�, bels�építész (Hódmez�vásárhely, 1941. január 19.)

Még pályám elején 

építész barátomtól 

hallottam egy öreg er-

dész élettapasztalatát: 

az egyedül álló fák el-

bitangolnak, és csak 

közösségben n�nek 

sudárrá. Bár a termé-

szeti és társadalmi tör-

vények összekeverése 

– tudjuk – nem mindig 

visz el�re, mégis máig 

fülemben csengenek 

szavai. Lehet, hogy 

túlságosan is érzékeny 

voltam a befogadásukra, de az együvé 

tartozás – legyen az iskola, város, or-

szág vagy nemzet – igénye mindenkor 

megtartó er�vel bírt számomra, még 

ha sosem is voltam nyájtermészet�.

Ahonnan indultam, a felemás kul-

túrájú: télen bányász-, nyáron in-

kább paraszti településen sohasem 

hallottak arról, amivé lettem, amivel 

foglalkozom immár fél évszázada: 

a gyártmánykultúráról. Nem is egy-

szerre találtam rá. Sok mindennel 

próbálkoztam el�bb (irodalommal, 

képz�m�vészettel, leginkább fi lmes 

szerettem volna lenni), pedig nem 

könnyen kerültem be az egyetemre, 

kellett hozzá az orvos fi ának bánya-

telepi rakodómunkási tapasztalata – 

hivatalosan és valóságosan is. Korán 

érettnek tartott környezetem (tiné-

dzserként Shakespeare-t és Schillert 

olvastam az ötvenes évek elején, 

amikor a helyi könyvesbolt eladója 

pirulva írta fel az általam keresett 

szerz� nevét így: „Seg Szpír”), de én 

tudom, hogy valójában kés�n értem 

be (ha ez egyáltalán megtörtént). 

A nyitottság és így a könny� támad-

hatóság mindmáig is-

mérvem maradt, pe-

dig megtanulhattam 

(volna) már, hogy 

mennyivel védetteb-

bek a zárt alakzatok, 

a kérd�jel nélküliek, 

a stabilan elszántak. 

A kíváncsiság és felté-

telek nélküli kalando-

zás, az utazás a sok-

szín� valóságban (kí-

vül és belül egyaránt) 

viszont sok mindennel 

megajándékoz ma is.

Nézel�désemet látássá két ember 

segítette el� egyetemi éveim során. 

Már harmadikos voltam az építész 

szakon, amikor el�bb Szrogh György, 

majd Pogány Frigyes professzor fel-

nyitotta szememet a környezetalakítás 

szépségeire. Földközeli etikáját pedig 

Sánta Ferenc szavai formálták ki ben-

nem hosszú id�n át: az itthonit kell 

m�velnünk els�sorban, f�ként ezért 

tartozunk felel�sséggel.

Így lettem tárgytörténésszé, ahogy 

ma mondják: designtörténésszé, 

ugyanis f�ként az ipari termékek – az 

illyési öreg kapák, ásók és fejszék – 

formálása történetének és természe-

tének kutatásával foglalkozom lassan 

fél évszázada. Ipar�z� �seim, mindkét 

oldali nagyszüleim – mondhatni egyet-

len – örökségeként a rendszerességet 

vallottam mindig munkám alapjául: 

ezért kezdtem vizsgálni el�ször az 

alapfogalmakat, majd – legtöbbször 

– a legrelevánsabb hazai eredménye-

ket, könny�szerrel megállapíthatóan 

nemzetközi mértékkel mérve is korán, 

a hetvenes évek elején. Sosem si-

került azonban sorjázó könyveimmel 
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kritikusaimat maradéktalanul kielégí-

tenem, mindig elmaradtam valamivel 

pillanatnyi elvárásaik mögött. Sosem 

voltam elég divatos, trendi. Viszont 

harminc év után is újra kiadhatók egy-

kori m�veim, s ami még fontosabb: 

használják is �ket számos egyetemen. 

Ez pedig ebben az er�sen divatorien-

tált szakmában és nézetváltogató vi-

lágban nem kevés. Az utóbbi húsz 

évben els�sorban a magyar eredmé-

nyek külföldi elterjesztésével, valamint 

Kelet-Közép-Európa méltatlanul rejt�-

z� értékeinek felfedezésével és hazai 

megismertetésével foglalkozom, ma-

gam is rengeteget tanulva ez utóbbi 

munka során. Kiállítások és könyvek 

az útjelz�i ennek a felfedez�útnak.

A kutatás és írás mellett az oktatás 

töltötte ki az elmúlt évtizedeket éle-

temben, így lettem és – végigjárva az 

egyetemi grádusokat a tanársegédt�l 

az intézetigazgatóig – maradtam vé-

gül tanár úr immár a tanítványaim 

gyerekeinek is. Ez jó. Mégsem biztos, 

hogy bölcs dolog a Kopár sziget meg-

tisztítóan nehéz boldogságát ajánlani 

már a mai nemzedéknek.

Éltet�bb célválasztást és a feladat-

tal arányos elszántságot mondanék 

inkább tanulságként egyéni és – hozzá 

szorosan köt�d� – közösségi életünk 

jobbá tételéhez. Ugyanakkor nem ke-

vesebbet: élhet�bb ország, értékelv� 

társadalom építését látom alapfeladat-

nak. Ahonnan nem hiányoznak már a 

további tragikus sorsú h�sök, sem a 

könny� lépt� szerencselovagok, sem 

az önjelölt próféták. Ahová bátor és al-

kotó emberek kellenek, akiknél „a lel-

kiösmeretes munkálkodást és az okos 

alkalmazkodást a dönt� viszonyokhoz 

szemlélhetjük”, ahogyan közel száz-

ötven éve az etnográfus és nyelvész 

Hunfalvy János is megfogalmazta már 

igényét erre az új országépítésre. Ahol 

mindenki alkotó ember, aki értéket 

hoz létre, és többé nem megzsarolha-

tó balek a környezete számára, hanem 

a mag, amelyre a gyümölcs épül. Ahol 

a bátor nem a garázda, aki üt, hanem 

aki farkasok közt bárány mer maradni, 

s a csattogó üvöltés ívére sem cserél 

más bundát. Az a bátor, aki mély-

búvárként alámerül, s a lét aknázott 

tengerfenekér�l mosolygó gyöngyök-

kel tér meg a visszaváró közösségébe.

Err�l álmodom nyitott szemmel, 

a „Napút” vége felé közelítve egyre 

nyugtalanabbul.
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Tóth Béla
szobrász (Budapest, 1941. január 23.)

Megismerésük óta, f�iskolás koromtól folytonosan 

kísérnek, gyakran eszembe jutnak Babits Mihály 

sorai (Psychoanalysis christiana):

„Hallottunk ájtatós, régi faragókat,

kik mindent egyforma türelemmel róttak,

nem tör�dve, ki mit lát bel�le s mit nem:

tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten.”

Azóta is próbálok így élni és munkálkodni. Be-

csülettel és m�vészi alázattal. Remélem, ez tisztán 

látható m�veimben. Tanúsíthatják, akik ismernek: 

kollégáim és barátaim. Kiváló gyerekeimet is, akik 

ma már komoly feln�ttek, igyekeztem ilyen elvek 

szerint irányítani.

A Képz�- és Iparm�vészeti Gimnáziumban, majd a Képz�m�vészeti F�is-

kolán Viski Balázs László, Somogyi József, Szabó Iván és Pátzay Pál tanítványa 

voltam. 1980-tól egy régi magyar kisvárosban, Csongrádon élek.

Csongrádot Szent István király a XI. sz. els� harmadában megyeszékhellyé 

tette, azóta a megye névadó városa. Kiváló természeti adottságait tisztel�, �rz� 

és fejleszt� épített környezetével kialakult szerves egysége teszi az Alföld egyik 

legszebb városává. Régi dics�sége sokat kopott, a megye városainak sorában 

Szeged, Vásárhely, Szentes és Makó mögé csúszott. Hajdan az Alpok alagútjait 

és az itáliai Po folyó gátjait épít� csongrádi kubikosok tették ismertté külföl-

dön. A  fák és vizek, a sz�l� és bor városának egykori hírnevét ma már csak 

kiemelked� szellemi tevékenységek, a m�vészet, tudomány, oktatás, kultúra és 

a m�vel�dés képvisel�i öregbítik és viszik tovább. Az általuk létrehozott értékek 

gazdagítják Csongrád városát. Sajnos a különböz� pályázatokon nyert pénzek 

fölhasználásakor felbecsülhetetlen eszmei-esztétikai értékek vesznek oda, akár 

a helyi építészeti örökség tönkretétele árán is, sértve az 1977-es értékvédelmi 

törvényt. Évek óta kemény és eddig hiábavaló harcot folytatok az épített és ter-

mészetes környezetbe való érzéketlen beavatkozások, környezetrombolások, 

hagyománytiprások, esztétikai b�ntények ellen.

Köztéri szobraim sokfelé állnak az országban, de a szobrászat minden te-

rületén dolgozom. Szívós munkával igyekeztem a t�lem telhet� legmagasabb 

mesterségbeli tudásra szert tenni, amit emlékm�vek, lovas szobrok, mellszob-

rok, domborm�vek, díszkút, síremlék, emlékkövek, portrék, kisplasztikák, vert 

és öntött érmek, díjak sora mutat. Terveztem kertet és térburkolatot, szobraim-

nak környezetet, faragott domborm�veimnek befoglaló formát adó k�oszlop 

térplasztikát. Bels� térbe készítettem mozaikszer�en összeépített elemekb�l 

egészében domborm�ként ható, boltívekkel és fülkékkel tagolt, térelválasztó-

ként és tartószerkezetként is funkcionáló dekoratív mészk�falat. Éppen ezért 

nem szeretem, ha „csak lószobrász”-ként emlegetnek, de néha jó néven ve-
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szem, mert álmaimban újra és újra lovagolok ma is, mint hajdan gyermek-

koromtól kezdve harminc éven át naponta. Versenyz�ként nemzetközi sike-

reket értem el. Családunkban szinte hozzátartozók voltak a lovak. Édesapám 

világhíres lovasember volt, aki az öttusa- és lovasválogatott edz�jeként sok 

öttusázó olimpiai és világbajnokot nevelt. �nála jobb lovast azóta sem láttam. 

Fiam, Tóth Dávid a fi atal szobrásznemzedék egyik legkiválóbb képvisel�je, a 

családi lovas tradíciók folytatója. Saját lován lovagol és lovas szobrok alkotója. 

Fontos motívumom a ló, születésemt�l kezdve lovak vettek körül. Él�k, vagy 

ma már inkább szobrok. Jelen vannak m�termemben, m�veimben, de nem-

csak realista ábrázolásként jelennek meg, hanem kimeríthetetlen jelképként is 

szerepelnek (Bukás, Önfeledt szabadság, Színészet, Nyugtalanság, Inspiráció, 

Pegazus). Összekötnek múlttal és jelennel, természettel és történelemmel.

A szobor elhelyezését, a szobor és talapzat együttesét dönt� jelent�ség�-

nek tartom. A  talapzat többnyire elválasztja és összeköti a gondolati-képi és 

valós-anyagi világot. Gyulai Végvári vitézem talapzata igyekszik alkalmazkodni 

környezetéhez, ezért a várárokban talált, a várfalakról leomlott régi téglákból 

épült. A  talapzat sokszor a m� egyenérték� szerves része. A Kubikos emlék-

m�ve mészk� talapzatának réteges felülete a Tisza meredek túlpartjának lát-

ványára emlékeztet, de egyben a kubikosok földbabáját is megjeleníti (ezzel 

mérték a földmér�mérnökök a kitermelt föld mennyiségét), és a bronztalicska 

támasztékául is szolgál. K�rösi Csoma-szobrom talapzata „fennsíkot” idéz� 

fels� lapjával nemcsak a mozgás id�tlen állandósultságában célja felé tánto-

ríthatatlanul haladó bronzfi gura lépésének ad teret, hanem oldalai rusztikusan 

természetes és faragottan mesterséges változó felületeivel meredek hegyolda-

lakra és a rájuk épült sziklakolostorokra is utal. (Sajnos szobor és környezete 

szerves együttesét a szerz�i jogi törvényt megsértve elrontották.) Feszty-szob-

rom az agyagból mintázott portré munka közbeni állapotát ábrázolja. (A fest� 

fest, a szobrász mintáz.) Minden bronzban jelenik meg: az alkotó szobrász a 

készül� m�vében, a fest� kezében ecsettel, karján palettával. Talapzatként pe-

dig a m�termi fa mintázóállvány szerszámokkal, szintén bronzba öntve, de itt 

az ábrázolás tárgyaként is a kompozíció szerves része. Portrém�vek esetén je-

lent�s személyiségek ismert és er�teljes karaktere sokszor elnyomja az alkotó 

egyéniségét. Itt sikerült ilyen szempontból is egységet teremteni, az ábrázolt 

személyiség mellett, alkotóként észrevehet�bb vagyok.

A  mellszobor lehet�ségeit is próbáltam feszegetni. Szívesen mintáztam 

félalakos méret�, két karral, csíp�-deréktájig megnövelt fi gurákat, ha ezzel 

pontosabban jellemezhettem az ábrázolt személyt vagy egyértelm�vé tehettem 

annak karakterét. (Öveges professzor gesztikulál, Feszty Árpád ecsetet és pa-

lettát, II. András király meg Aranybulla-okiratot és országalmát tart a kezében.)

Id�nként színes szobrokat készítek. Terrakottákat szeretek kifesteni, de a 

bronzpatina és a felületek színesebbé tételének lehet�ségei is izgatnak. Sokat 

tanultam fest� barátaimtól. Legnagyobb hatással Gruber Béla volt rám, aki sze-

rintem a XX. század második felének csúcsa a magyar festészetben.

Kiskorom óta mindig rajzoltam. Rengeteget, f�leg lovakat. Nem voltak ezek 

tüneményes gyerekrajzok. A ló ló legyen, ne kutya, és „hasonlítson”, az se len-

ne baj, ha nyerítene! Azt hiszem, ábrázolni akartam az engem ért vizuális élmé-

nyeket. Aztán gyakran rajzoltam portrékat osztálytársaimról és tanáraimról. Már 
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az általános iskolában kiderült, hogy rajzaim plasztikus szobrászrajzok, és már 

szobrásznak felvételiztem. A  f�iskolai tanulmányok végére (1967) összeálltak 

szobrászi elképzeléseim, melyeket pályázatok megnyerése után nyomban köz-

téren valósíthattam meg. A szobrászat nagymértékben mesterség. Egy képet 

vagy egy verset jó lendülettel, jó formában meg lehet csinálni percek-órák alatt. 

Egy monumentális szobor elkészítéséhez hetek, hónapok, akár évek kellenek. 

Ehhez állandó szellemi-fi zikai készenlét szükséges. Itt már szinte m�vészet fo-

lyamatosan, állandóan inspirált állapotban létezni és maradni, mert egy rossz 

nap, de csak egy rossz pillanat vagy egy indiszponált mozdulat mindent tönk-

retehet vagy visszavethet. Hosszú ideig csúcsformában kell tartania magát a 

szobrásznak, ami kemény sport- és pszcihikai teljesítmény is.

Gyermekeim, tanítványaim eredményei is er�sítenek. Sára lányom angol 

irodalomtudományból szerzett PhD doktori fokozatot, a Károli Egyetem taná-

ra, spanyoltudása is olyan, hogy Buenos Airesben spanyolnak nézték. El�tte a 

Harmat Könyvkiadó alapító f�szerkeszt�je volt, folyóiratokban ma is publikál. 

Lilla gyógypedagógus, Londonban szerzett tapasztalatai alapján a Magyar Bár-

ka Alapítvány egyik alapítója és pedagógusa volt Dunaharasztin, aztán tanított 

a Vakok Iskolájában. Közben pszcihológusdiplomát szerzett Szegeden, most 

Budaörsön és Telkiben pszichológus, de már a m�vészetterapeuta szakot is 

elvégezte Pécsett. A M�egyetem tolmács és szakfordító szakát az ISIT Párizsi 

Egyetemen folytatta, majd ebb�l is diplomázott. Fels�fokú francia és angol 

nyelvtudásával párizsi és belgiumi kiállításaim tolmácsa és levelez�je volt. Dá-

vid fi am korosztálya egyik legjobb szobrásza, a Lengyel Köztársaság Lovagke-

resztjével tüntették ki gy�ri Lengyel–magyar emlékm�véért. Fiatal korától so-

kat segített nekem, a 2005-ös OMÉK-díjainak pályázatát már közösen nyertük 

meg és készítettük el, mint ahogy pályázaton nyertük a IV. Béla lovas szobrot, 

melyet 2010 májusában avattak Szegeden, a Széchenyi téren. Pár hónap alatt 

szinte lehetetlen feladat volt. De közel a hetvenhez mikor adódik életemben 

még egy ilyen lehet�ség? És olyan szép dolog, ha az ember a fi ával együtt 

hozhat létre egy ilyen monumentumot. Megpályáztuk. Megnyertük. És megcsi-

náltuk. Tanítványaim nagy része a m�vészet területére került, sokan egészen 

kiváló m�vészek. Szobrász szakos tanítványaim mellett szobrásszá lettek olyan 

keramikus, üveges és ötvös szakos tanítványaim, akiket hagytam az általam 

könnyebbnek vélt iparm�vészeti pályára menni, bár er�s szobrásztehetséget 

láttam bennük, mégsem akartam �ket erre a nehéz, sanyarú szobrászkenyérre 

irányítani. Nemrég hívott Lukácsi Laci, aki a kanazawai üvegkiállításon 39 or-

szág 470 résztvev�je közül az Aranydíjat nyerte el üvegszobrával.

1995-ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet kaptam. De szá-

momra nem az állami díjak a legjelent�sebbek, szerintem sokat devalválód-

tak. Inkább az általam elismert és nagyra becsült kollégák véleménye érdekel. 

Nagyon büszke vagyok, hogy a T-Art Alapítvány köréhez tartozónak mond-

hatom magam. Az itteni m�vészek a magyar képz�m�vészet legjobbjai közé 

tartoznak, Tenk László festészetének elfogult csodálója vagyok. Nagy örömmel 

töltött el, hogy 1996-ban Svájcban, Neuchatelben a FIBRU-nak, Európa egyik 

legrégibb és legjelent�sebb éremverdéjének felkérésére készített – Önfeledt 

Szabadság c. – érmemet a Belga Éremm�vészek Szövetsége kiállította a FIDEM 

(Nemzetközi Éremszövetség) érembiennáléján, a belga teremben, Belgium szí-
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neiben (mert a kivitelez�-producer a belga FIBRU). „Béla Tóth, Belgium, Csong-

rád, Öregvár u.” címen szerepeltem a katalógusban és a belga éremkönyvben. 

Azóta belga érmész is vagyok és Csongrád is Brüsszel, Liège, Antwerpen 

„magasságába” emelkedett. Jóles�en észrevettem, hogy 1998-ban a francia 

Képz�m�vészek Szövetségének meghívására egyedüliként a volt keleti blokk 

országaiból állíthattam ki a világ egyik legrangosabb kiállításán, a Párizsi Sza-

lonon. Ezt aztán több meghívás és részvétel követte. Párizsi bemutatkozásom 

sikere és eredménye, hogy még ugyanebben az évben meghívtak Chambery-La 

Ravoire-ba az I. Aktuális M�vészeti Fesztiválra (I-er FESTIVAL D’ART ACTUEL), az 

Európai M�vészeti Társasága (Exposition European Art Group) kiállítására, ahol 

Prix Sculpture szobrászati díjat nyertem.

Bernáth Árpád
irodalomtörténész (Jánoshalma, 1941. február 15.)

Életem egy nyitott könyv. Beírtak en-

gem mindenféle könyvbe, Ki kicso-

dába, megnyitható adatbázisba. Szü-

lettem: lásd fenn, anyja neve: Bauer 

Katalin. Más lapokról az is kiderül-

het, hogy édesapám születésnapján 

születtem, harmadik, legkisebbnek 

maradt fi úként. A  kiválasztott? Mi-

re? Családi anekdota: n�vérem varrta 

törzsf�nöki öltözetben, Fehér Szar-

vasként kérdezem a családi gyümöl-

csöskert fáján ifjabb bátyámat: „Te mi 

szeretnél lenni: közlegény vagy hadvezér?” A tömör válasz: „Egyik sem.”

Felszabadulás. A megszállók ki�zve? A szül�i ház 1944 végén hónapokig 

egy szovjet parancsnokság székhelye. Édes bort iszom, oroszul tanulok. Miköz-

ben apámat 48 évesen behívták. Parancsra száz leventét visz Nyugatra, köztük 

id�sebb bátyámmal. Elszakad a Wehrmachttól, Tolbuhinig jut a kérésével: 

segítsen, hogy a tizenévesek biztonsággal hazatérhessenek. Több mint felük 

nem tért haza a Szovjetunióból, apám is csak három és fél év után. A szovjet 

tisztek a szül�i házból elvonulnak, mások akarnak a helyükre jönni: elvitetik 

édesanyánkat mint „németet”. Most is látom: szánon vitték, de nem köthettük 

utána a szánkónkat. Magunkra maradva apácák látnak el bennünket, távoli 

rokonok és közeli ismer�sök, akiknek keze, talán mert nem volt üres, elér a 


