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Knézy Judit
etnográfus (Baja, 1940. november 3.)

Értelmiségi családban születtem. Az általános is-

kolát szül�városomban, középiskoláimat Buda-

pesten végeztem. Pályaválasztásomban segítettek 

zenei és irodalmi tanulmányaim, melyek a nép-

zene, a népköltészet, a paraszti életmód kutatása 

iránti érdekl�désemet keltették fel. Befolyásoltak 

családi hagyományok is: a gödöll�i m�vésztelep 

tagjai voltak édesapám rokonai közül többen is. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet-

tudományi Karán magyartanári és néprajz szakon 

szereztem diplomát 1964-ben. 1964. augusztus 

1-jét�l a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum muzeoló-

gusa, majd f�munkatársa voltam 1980. december 

14-ig. Ezután 1980. december 15-t�l 2005. január 

31-ig a Magyar Mez�gazdasági Múzeumban dol-

goztam. F�osztályvezet�ként mentem nyugdíjba.

1974-ben „summa cum laude” min�sítéssel nyertem el a bölcsészdoktori 

címet Csököly község gazdálkodása és táplálkozása (18–20. század) cím� 

munkámmal, mely könyv alakban is megjelent. 1992-ben védtem meg a tör-

ténettudományok (néprajz) kandidátusa címet Hagyományok és változások 

Somogy megye mez�gazdasági népességének táplálkozásában (1696–1960) 

témájú munkámmal.

F�bb kutatási területeim: a/ Somogy megye paraszti lakosságának élet-

módja a 18–20. században (település, gazdálkodás, népi építkezés, lakáskultú-

ra, viselet, táplálkozás); b/ táji csoportok, paraszti gazdasági körzetek alakulása 

és mentalitásváltozások a 18–20. században; c/ horvát és német csoportok 

néprajzi sajátságai Somogyban; d/ tárgyi népm�vészet (viselet, pásztorfaragás, 

szövés, fazekasság stb.); e/ A köznemesség 18–19. századi építkezése, lakás-

kultúrája, táplálkozása a Dél-Dunántúlon és a Káli-medencében; f/ uradalmi al-

kalmazottak csoportjai, életmódja a 18–19. században Somogyban; g/ a falusi 

életmód változásai 1945–2000; h/ a fotó mint m�tárgy.

Somogy megyében 1964–80 között a Rippl-Rónai Múzeum néprajzi tárgy-

gy�jteményét kezdett�l gyarapítottam els�sorban az anyagi kultúra, de a szoká-

sok, hiedelmek tárgyaival is, gyarapítottam a fotótárat. Bekapcsolódtam az or-

szágos gy�jt�témákba néprajzi atlasz gy�jtésével (1964–66 Kutas, Kálmáncsa) 

és hét község népi építészetének feldolgozásával Küls�-Somogyból (1970–71).

Számos néprajzi kiállítást rendeztem 1971-t�l kezdve. A  legfontosabbak: 

a Somogyi hímzések cím� id�szaki bemutató (Kaposváron, Budapesten és 

Szekszárdon); 1972-ben a megnyíló Marcali Múzeum állandó néprajzi kiállítá-

sának rendez�je voltam; 1975-ben a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum új állandó 

néprajzi kiállítása készült el közrem�ködésemmel, és a Csurgói Helytörténeti 

Gy�jtemény népm�vészeti bemutatója is. Somogyi népm�vészeti kiállításokat 

Szófi ába (1976) és Varsóba is (1977) is kivihettem.
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1972-ben L. Szabó Tündével kezdtük el Szennára tervezni a leend� szabad-

téri néprajzi gy�jteményt a Zselic és Bels�-Somogy faépítkezésének fennma-

radt emlékeib�l, felhasználva az addigi zselici és bels�-somogyi népi építészeti 

gy�jtések és a levéltári gy�jtéseim eredményeit. 1974-t�l 1980-ig részt vettem 

az összes áttelepítend� épület kiválasztásában, áttelepítésében. 1978–82 kö-

zött négy lakóházat és néhány gazdasági épületet rendeztem be. Több tanul-

mányom jelent meg e munkák eredményeképpen. A  zamárdi (1977), szen-

nai (1978) és buzsáki (1979) tájházak berendezése is közrem�ködésemmel 

 történt.

A  múzeum néprajzi adattárának gyarapítása érdekében kezdett�l bekap-

csolódtam a honismereti szakkörök, valamint az Országos Önkéntes Nyelvjárá-

si és Néprajzi Gy�jt�mozgalom munkájába saját kérd�ívekkel, külön pályáza-

tokkal is. Honismereti munkámat „kiváló társadalmi munkás” éremmel díjazták 

Kaposváron.

A Mez�gazdasági Múzeumba kerülve folytattam somogyi témáim feldolgo-

zását. Kiterjesztettem vizsgálataimat a Dél- és részben a Közép-Dunántúl más 

területeire is. Az uradalmi gazdálkodás, építkezés, uradalmi alkalmazottak 

egyes csoportjainak kutatását ekkor kezdtem el. Ekkortól a néprajzi táji, gaz-

dasági csoportok körülhatárolásában fontos szerepet szántam a mentalitás-

kutatásoknak. A ma-kutatás kérdéseivel, az 1945–2000 közötti falusi életmód-

változásokkal a 2000-es évekt�l OTKA-támogatással kezdtem el behatóbban 

foglalkozni. A Somogy népm�vészete kötetben (2001) megjelent cikkeimben 

sikerült népm�vészeti témákból való újabb kutatásaimat is közzétenni.

A  Mez�gazdasági Múzeumban több kiállítás készítésében segédkeztem 

kezdett�l. Önállóan rendeztem az intézmény 90. és a 100. éves évfordulóinak 

jubileumi bemutatóit Budapesten (1986, 1996), A majorok és népe a Dunántú-

lon  cím� állandó kiállítást Keszthelyen (2001) és A sajtgyártás és sajtfogyasz-

tás története id�szaki bemutatót Budapesten (2002).

Tudományos el�adásokat tartottam agrár-, néprajz- és társadalomtörténeti, 

magyar gasztronómiai témákból nemzetközi konferenciákon itthon és kül-

földön, melyeket az Ethnographica Pannonica, a CIMA (azaz Agrármúzeumok 

Nemzetközi Szövetsége) és az ICREFH (azaz az Európai Táplálkozástörténet 

Kutatásának Nemzetközi Szövetsége) rendezett. A  hazai szervezetek közül a 

Néprajzi Társaság, az MTA PAB (Pécsi Akadémiai Bizottsága), az MTA VEAB 

(Veszprémi Akadémiai Bizottsága) Kézm�ipari Egyesülete, a Hajnal István Kör 

konferenciáin különböz� témájú el�adásokkal szerepeltem.

Szakmai tevékenységemet miniszteri dicséretekkel méltatták 1971-ben, 

1996-ban és 1999-ben. A Magyar Néprajzi Társaság 1977-ben Jankó János-díj-

jal jutalmazott.
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Szilárdi Béla
fest�-, fotóm�vész, grafikus (Budapest, 1940. november 12.)

Lehettem vagy negyven-

éves, amikor Udo Jür-

gens világgá kürtölte: Mit 

66 Jahren, da fängt das 

Leben an. Természete-

sen már akkor tudtam, 

hogy badarság az, amit 

a slágerénekes szajkóz. 

Nem hatvanhat éves ko-

rában kezd el az ember 

élni. Tehát, akkor mikor 

is? Amikor megszületik? 

Amikor léte valósággá 

válik? Akkor viszont mi 

az, hogy én harminc-

évesen új hazában új életet kezdtem? 

Érvényes vagy nem? Fölülírja az el�z� 

harmincat? Egybeszámolható vele? 

Mi több, egy évtizede már ismét itt va-

gyok. A régi honban.

Nem tudom, nem is akarom el-

dönteni, melyiket valljam magamé-

nak, mert mindkett�t vállalom, és 

mindkett� magáénak mondhat en-

gem. Zenei múltam mindenképpen 

Magyarországhoz köt (máig kapom 

a péterfi lléreket a rádiótól, azaz: az 

Artisjustól egykori számaim után), 

képz�m�vészeti újjászületésem vi-

szont a Német Szövetségi Köztár-

saságban történt. Talán a fotográfi a 

köthetné össze a két világot: itthon 

is fotóztam, kiállítottam, ott is folytat-

tam egy ideig, jeles orgánumokban 

publikáltam.

A  képz�m�vészet azonban elb�-

völt, kisajátított, maga alá gy�rt. Né-

metország a hatvanas évek óta átvette 

a vezet� szerepet a modern festészet-

ben, plasztikában. A legélénkebb, leg-

korszer�bb közegben mozoghattam. 

Munkásságom, kiállításaim ennek 

mércéjével méretett meg, ott nyerte 

el dimenzióit. (Legutóbb 

az augsburgi Városi Mú-

zeumban.) Beuys hatása 

ott közvetlen volt, nem 

kellett áttételekb�l ki-

bogoznom fölszabadító 

szellemiségét. Itthon az 

id�tájban csak kevesen 

fi gyeltek rá. Egy soro-

zattal adóztam emléké-

nek. Olyanok fi gyeltek 

jelentkezéseimre, akik 

– úgyszólván – az egész 

nemzetközi képz�m�-

vészeti életre rálátással 

bírtak (Lothar Romain, Laszlo Glozer). 

1985-ben a Bajor Képz�m�vészeti 

Szövetség (Bundesverband Bildender 

Künstler) felvett tagjai sorába, majd 

két évvel kés�bb a MAOE is.

Váratlan ötlettel 1993-ban házat 

vásároltunk feleségemmel a Vas me-

gyei Gutaházán. Eleinte gyakorta visz-

szatértünk müncheni lakásunkba, ám 

az egyre komfortosabb Gutaháza (m�-

terem) mind otthonosabbnak tetszett. 

Kiváltképpen azután, hogy a megye 

legjelent�sebb kiállítási fórumai (a 

szombathelyi képtár, a sárvári Galéria 

Arcis) fogadták bemutatkozásaimat. 

Szóval: a vérkeringés. Ösztönz� volt, 

nem maradt visszhang nélkül. Mivel 

közel a határ, viszonylag szoros kap-

csolatot lehetett/lehet tartani osztrák, 

szlovén kollégákkal; a folyamatosság 

pedig munkára, továbbgondolásra 

kötelez.

Az itteni mili�, a m�vész barátok 

(közvetlen környezetemben nemcsak 

fest�k, iparm�vészek, de zeneszerz�, 

zenész, író, fi lmes is föl-fölbukkan, 

netán közös akciókban m�ködünk 

együtt) kínálta szellemiség kalandokra 
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csábít újabb és újabb területekre: 

írtam drámát (be is mutatták), csinál-

tam „Nietzsche”-fi lmforgatókönyvet 

(producer megvette), készül önélet-

írásom (nyomtatását kiadó gondozza). 

A  kiállítások pedig szinte folytonosak 

– már a f�városban is (Budapest Galé-

ria Lajos utcai kiállítóháza, Synergon 

Kortárs Galéria, Tölgyfa Galéria, B55 

Kortárs Galéria, Galéria IX).

Mind jobban izgat, érdekel a nem-

zettudat, az identifi káció kérdése; ki-

vált abból a szemszögb�l, miként 

lehet egymásra találni az együttélésre 

szánt népeknek, hogyan lehet kike-

rülni a sovinizmus és egyéb tévesz-

mék csapdáit. Megismertem, meg-

éltem két nációt, azt hiszem, ponto-

sabban érzékelem a neuralgikus pon-

tokat és talán a csapdák átlépésének 

lehet�ségeit is.

Vajon utópia-e, hogy egyszer olyan 

társadalmakban élhetünk, amelyek jól 

megvannak ellenségkép nélkül?

Keresem a választ: hogyan.

Vajon a globalizáció ebb�l a szem-

pontból átok vagy szerencse?

Nyugtalanító kérdések egy ilyesféle 

nyugtalan alkatnak, mint jómagam.

Valószín�leg föl kell tennem ma-

gamnak is a kérdést, hogy hetvenesz-

tend�sen érdemes-e efféléken töp-

rengenem, de mert töprengek, hát a 

válasz alighanem csak igen lehet.

Ezek az én hetvenkedéseim…

Abádi Nagy Zoltán
irodalomtörténész (Abádszalók, 1940. november 16.)

Legyen pályaszendvics: pályám egynem�bb „sze-

letei” (a hátteret adó indulás és a pályafi lozófi a) 

közé rétegzett ténysalátával.

I. Alapszelet: az indulás determinációi

A név megkülönböztetéséhez önként adta magát 

a kezd� „fi losz”-nak az 1960-as évek második fe-

lében az „Abádi”, hiszen Abádon születtem (1940). 

Ma már tudom, hogy ennél sokkal többet köszön-

hetek Abádszalóknak. Nem akárkik �si földje (az 

Aba nemzetség és a beseny� Tonuzoba), nem 

akárkik egykori birtoka (pl. Orczy L�rinc). Az els� 

Magyarországon nyomtatott magyar nyelv� könyv 

nyomdászának (a protestáns prédikátor Abádi 

Benedeknek) az Árpád pajzsra emeltetése hírneves fest�jének (Kovács Mihály-

nak), egy tragikus sorsú nyugatos költ�nek (Havas Gyulának) és a Hajt�kanyar 

írójának (Ember Máriának) szül�faluja (ma már város). F�leg pedig kemény 

küzd�szellem� nép, mely konok azonosságtudattal nézett kifelé a világra a Kö-

zép-Tisza bal partjáról, a vele határos Nagykunság mögül. Szerette a világot, de 

mindig volt hova visszazárnia magát el�le. Értelmes, megtartó közösség, mely, 

ha tehette, a legnehezebb id�kben is aktívan óvta értelmiségét.
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Nagy tisztelettel �rizte apai nagyapám, a „rektor úr” (Nagy László) emlékét 

is, aki huszonhárom évig igazgató kántortanítója volt, nemzedékek sorából „fa-

ragott embert”, ahogy akkor mondták (és aki egyszer, eszeveszett fájdalmában, 

vadászpuskával lövöldözött az Istenre az égben, amikor sorozatban veszítette 

el feln�tt és újszülött gyermekeit); meg hivatalosan elesettnek nyilvánított f�-

molnár anyai nagyapám (Polyák Bálint) emlékét, aki a nagy háború utáni sok-

éves orosz hadifogságból szabadulva, fogolyként keservesen keresett pénzen, 

több földijét is kiváltotta és hazahozta.

Közvetlenül el�ttem példát adó, derékba tört sorsú nemzedék járt (szü-

leimé), melyet „telibe kapott” a „haladás”-nak hazudott kelet-európai hátraarc, 

és amely nemzedék kifelé ment az életb�l, mire oszlani kezdett a politikai sö-

tétség. A pedagógusdinasztiából kiüt�, agrárvégzettség� apám (Nagy Zoltán) 

vállalta az állástalanságot jelent� „rendszer ellensége” bélyeget, mert nem 

akarta, hogy ideológiai gerinctelenség vessen árnyékot utódaira. (Piros virágot 

nem viszünk a sírjára. Megtiltotta.) Hatalmas olvasottságú anyám (Polyák Irén) 

a legreménytelenebb években is Dickenst, Mark Twaint, Mikszáthot szerzett 

valahonnan a karácsonyfa alá. Kapálás, aratás közben Gárdonyi-regényeket 

mesélt nekünk.

Az els� kisgyerekkori emlékek nagytörténelmiek: kötelez�en ebédeltetett 

németek, majd a gangon nyüzsg� oroszok, meg a kert földjébe ásott bunker 

nyirkos falán lógó ökölnyi békák és a halálra rémült kistestvér (Gabriella) üvöl-

t� sírása emiatt. A nagygyerekkori meghatározó élmény: földtúró, sárdagasztó, 

zsíros kenyéren teng�dve végzett, megfeszített fi zikai munka, kilátástalanság, 

fenyegetettség és teljes legázoltság; ehhez a paranoid politika öntömjénez�, 

falut szétvet� megafonos harsogása (a Rákosi-korszak). Mégis, szívós kapasz-

kodás a normálisabb, a nemesebb felé: a családi asztal körüli, lelkileg-szel-

lemileg magasfeszültség�, nagy beszélgetések; zenetanulás (heged�); nagy 

olvasások – sokszor hangosan is, folytatásokban, apámnak a szekér tetején, a 

határba kifelé és onnan hazafelé hat-hat kilométert zötyögve a két lóval (me-

lyeket hajtani kellett, de etetni �ket nem volt mib�l).

Többnyire kiváló tanítók és tanárok (amilyen Hunya Mária és Nagy Zol-

tán voltak – utóbbi apám unokatestvére), de az akkori igazgató politikai 

kénye-kedve úgy diktálta, hogy „a rendszer ellenségé”-nek fi a ne tanuljon 

tovább (kis híján villanyszerel� lettem). A  gimnáziumba jutást annak kö-

szönhettem, hogy osztályf�nököm (Sági Mihály), aki ideológiai hovatarto-

zása révén ezt megengedhette magának, keményen kiállt továbbtanulásom 

mellett.

1954–58-ig tehát a nagy múltú kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium – 

hányan tudják, hogy 1717-ben [!] alapították? –, hagyományaihoz méltó tanári 

karral; latinos humán osztályban; az ott megélt ’56-os forradalommal és sza-

badságharccal meg forradalmi diákszervezettel; rendkívüli politikai bátorságú, 

kedves fi atal tanárunkkal, akit ’56 miatt örökre eltiltottak a pályától (Katsányi 

Sándor) és diákgenerációk feledhetetlen kollégiumigazgatójával, aki – amerikai 

hadifogoly volt a második háborúban – a Tanuljunk gyorsan, könnyen angolult 

a kezembe adta (Porcsalmi Lajos).

Ezt követ�en kétéves egészségügyi kényszerleszállás, amikor is egy szol-

noki kórházi f�orvos megfeszített munkája húzott ki a bajból (1958–60) – egy 
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id� után együtt tanultuk az angolt a f�orvosi szobában, a nyelvtanári pálya felé 

is � fordított (dr. Simon Emil).

Majd a Kossuth Lajos Tudományegyetem (1960–65), és attól kezdve annak 

kiváló tanárai (Barta János, Bán Imre, Kovács Kálmán a magyar, Egri Péter, 

Korponay Béla, Kretzoi Sarolta az angol szakon) határozták meg a továbbiakat, 

de f�leg Országh László professzor – nemzetközi hír� tudós, nagy tanáregyéni-

ség, emberségben és erkölcsi tartásban óriás (egyenes gerinccel állta a prog-

ramatikusan angol- és Amerika-ellenes kommunista ideológia gáncsvetéseit) 

–, aki élete végéig tanárom és mentorom maradt. Országhnál egyszakosított, 

angol szakos középiskolai tanárként végeztem.

II. Ténysaláta

Tudományos ösztöndíjak: 1967–68: British Council kutatóösztöndíj a Leedsi 

Egyetemen; 1972–73: az American Council of Learned Societies kutatóösztön-

díja az észak-karolinai Duke Egyetemen. Tudományos teljesítmény: egyetemi 

doktorátus, kandidátusi, majd nagydoktori fokozat (1969, 1979, 1993). Dísz-

doktorátus: Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár (2005). Jelenlegi beosztás és 

munkahely: egyetemi tanár (1993-tól), Debreceni Egyetem, észak-amerikai 

tanszék és félállásban (2006 óta) az egri Eszterházy Károly F�iskolán. Oktatási 

terület: anglisztika-amerikanisztika. Tanárképzés: a KLTE Gyakorló Gimnáziu-

mának tanára, vezet�tanára (1965–70), majd sokáig angol szakfelügyel�je Ku-

tatási területek: a XVIII. századi brit szatíra (f�leg Jonathan Swift), a második 

világháború utáni amerikai regény, a fekete humor, az entropikus irodalom, a 

posztmodernizmus, a minimalista próza, komikum-, humor-, szatíra-, iróniael-

méletek, regénypoétika, narratológia, a narratíva kulturalizációja. Publikációk: 

kilenc könyv, számos tanulmány, esszé, cikk; vezet� amerikai írókkal mélyin-

terjúkat készítettem és jelentetettem meg itthon és Amerikában. Vendégtanár-

ságok: 1987–90-ig amerikai egyetemek angol tanszékeinek Fulbright-vendég-

professzora voltam: University of Minnesota (Minneapolis), University of Oklaho-

ma (Norman), University of California (Irvine); 1998–2000-ig a Texas Christian 

University „distinguished visiting professor”-a (Fort Worth, Texas); ezeken kívül 

számos amerikai egyetem meghívott vendégel�adója. Kurzusokat tartottam a 

fi nn Joensuu Egyetemen és az ausztriai Salzburgi Szemináriumban.

Egyéb szakmai-közéleti tevékenység, felsorolásszer�en: a Magyar Anglisz-

tikai Társaság (HUSSE) elnöke (1995–99); a Magyar Amerikanisztikai Társaság 

(HAAS) társelnöke (1994–98); különféle szakmai kuratóriumoknak és bizott-

ságoknak egykori és/vagy jelenlegi tagja (MAB, MTA, OM, OTKA); a Maastricht 

Center for Transatlantic Studies alapítóinak egyike, igazgatótanácsának 12 

éven át tagja (1995–2007); a Magyar–amerikai Fulbright-bizottságnak több 

éven át tagja, két ízben elnöke; a washingtoni Friends of Hungarian Higher 

Education Foundation elnöke.  Több hazai és nemzetközi (pl. EAAS, ESSE) 

konferencia f�szervez�je vagy társszervez�je, számtalan plenáris el�adással, 

illetve szekcióelnökséggel. Továbbá: 17 éven át a Hungarian Journal of Eng-

lish and American Studies  cím� folyóirat f�szerkeszt�je; az Orbis Litterarum  

cím� könyvsorozat alapítója, 12 évig sorozatszerkeszt�je; a Filológiai Közlöny 

és a Modern Nyelvoktatás szerkeszt�bizottságának tagja; több folyóirat ven-

dégszerkeszt�je, lektora; a Debreceni Szemle kuratóriumának tagja. 2006-tól 
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2009-ig a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskoláját vezettem, 

1998–2009-ig az angol–amerikai programot, 1993 óta felelek az észak-ame-

rikai doktori alprogramért.  Amerikai regényeket, drámát, elbeszéléseket, iro-

dalomtudományi írásokat fordítottam magyarra (az Európa Kiadónak, a Nagy-

világnak és a Csokonai Színháznak).

Vezet�i beosztások: voltam a Kossuth Lajos Tudományegyetem angol 

tanszékének vezet�je, észak-amerikai tanszékének alapító tanszékvezet�je, 

Angol–Amerikai Intézetének alapító igazgatója, a Kossuth Egyetem Bölcsészet-

tudományi Karának dékánja, 1993–95-ig az egyetem rektora, 2001–2005-ig az 

integrált Debreceni Egyetem nemzetközi rektorhelyettese és a Tudományegye-

temi Karok Központja (TEK) alapító elnöke.

Néhány a megtisztel� kitüntetések közül: A Magyar Köztársasági Érdemrend 

tisztikeresztje, Szent-Györgyi Albert-díj, Országh László-díj, Pro Scientia Érem, 

A Debreceni Egyetemért (DE), Pro Universitate (KLTE). Kiadói nívódíjak: Tan-

könyvkiadó, Európa Könyvkiadó, Akadémiai Kiadó.  A Who’s Who in the World, 

a Hübner’s Who’s Who Magyarországon, a Biográf Ki Kicsoda és más életrajzi 

lexikonok vettek fel köteteikbe.

III. Pályafi lozófi ai „szendvics”-fedél

Közélet, vezet�i tisztségek

Akik együtt dolgoztak velem, így kommunikációs habitusomat, együttm�ködési 

irányultságomat megismerték, tapasztalhatták, hogy a demokratikus nyitottság 

híve vagyok. Soha nem szíveltem a kézi vezérlést, a karcsavarást vagy a hát-

ba támadó ravasz húzásokat. Agyat bomlasztanak, viszonyokat zilálnak, holott 

embernek és közösségnek stabilizáló er�re van szüksége. És ez az er�, pályám 

kontextusában, a kollegialitás szellemében való összetartó munkálkodás lehet, a 

másik ember gondolkodásának fi gyelembevétele, elveinek (korántsem elvtelen) 

tisztelete. Csak így tehettünk valamit – mi, a megfi gyelt, „nemkívánatos elemek”, 

a nyugati nyelvekkel és kultúrákkal szembeni ellenséges id�kben –, igazi értéke-

ket közvetít� felkészültséggel és emberi-tanári mintával, a politikailag manipulál-

hatatlan, tiszta fej� ember és tiszta érzelm� tanár formálásáért. 1989 után, fels�-

oktatás-menedzserként is, a szakadatlan változás világában (amikor egyszerre 

igyekeztünk változtatni és meg�rizni, illetve újra feltámasztani; egyszerre men-

tünk el�re és tértünk valamihez vissza), ért� és értelmes emberek összetartása 

kellett ahhoz, hogy a szükségszer�, ám kaotikus megújulásban is megtaláljuk 

azt, ami mi vagyunk. Hiszen minden id�ben önmagunkat keressük (egyénként is, 

intézményként is), minden id�ben önmagunkhoz kell eltalálnunk, más-más uta-

kon, más-más értelemben. Már ha egyáltalán csakugyan valaki az, akit magunk-

nak hiszünk, illetve valami érdemes az, ami szemünk el�tt lebeg, vagyis egész-

séges értékszemlélet vezérel bennünket: a rátermettségnek, felkészültségnek és 

reformkedvnek bels� irányzéka van – mely szuverén és autentikus. Alapvet�en 

hozzátartozott ehhez, még inkább hozzátartozik ma: a faji, nemi, vallási, politikai 

türelem. Babits fi gyelmeztetése örök érvény�: „nem szabad összetéveszteni (…) 

a szellemi kalandot a politikai kalanddal”; a szellemi küzdelmekben „méltóbb ka-

land és érdemesebb merészség – mondja – kiemelni fejünket a lövészárokból”, s 

„szabadon nézni szét a messzeségbe (…) pártok, árkok és vájatok nem a szellem 

frontjára valók”.
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Tudományban és tanárként

Arra törekedtem, hogy egyenrangú partnernek tekintett tanítványaim meg-

ismerjék az örömet, melyet a szellemi összetartozás, a tudományokban való 

elmélyülés jelent, egyszersmind felismerjék a humánum egyetemes parancsait, 

melyek felé a tudományokban való elmélyülésnek vezetnie kell. Utóbbit úgy is 

mondhatom: a tudományos ismeretek megszerzésének legfontosabb és leg-

szebb feladata mellett gondoskodnunk kell agyunkban a sz�kebb diszciplínák 

zárt tereinek szell�zésér�l. (Diákjaimból is az ember marad meg bennem els�d-

legesen, nem a tanulmányi teljesítmény.) Színvonalat diktáló, mégis embersé-

ges, igazságos tanár szerettem volna lenni. Nem elhatározásból, hanem termé-

szetes módon, mert – bels� érzékelésem szerint – emberként is azonos vagyok 

azzal, aki a tanár bennem. Ha egykori és jelenlegi tanítványaim nem így találták, 

akkor szinte minden, amit itt most el�adtam, a hiábavalóság krónikája volt.

Négy hívem azért, úgy érzem, akkor is, minden körülmények között marad-

na: aranyszív�, er�s ember lányom (Bíróné Nagy Katalin) és családja (Csaba, So-

ma, Dorka). És álljon itt néhány név az életben kiemelked� teljesítményt nyújtó 

egykori gimnáziumi és egyetemi kedves tanítványaim közül, korosztálytól és az 

általuk m�velt (az enyémhez közel vagy attól távol es�) területt�l függetlenül, 

ábécéendben: Andor József, Bárány Attila, Bényei Tamás, Bollók Csaba, Csató 

Péter, Deák László, Farkas Ákos, Földényi F. László, Glant Tibor, Hollóssy Béla, 

Kobzos Kiss Tamás, Kurdi Mária, Magyarics Tamás, Pásztor Péter, Pelyvás Péter, 

Pinczés István, Rácz D. István, Séllei Nóra, Végs� Roland, Vizsy László.

Süt� Éva
formatervez� iparm�vész (Budapest, 1940. november 20.)

Nem vagyok kiállítóm�vész. A feladat érdekel.

Önálló alkotóm�vészi pályám rendhagyó, csak tö-

redék.

Munkáim a feladatok között lopott id�k termé-

sei.

Az anyagok, a színek, a hagyomány vonzásá-

ban születtek.
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Szersén Gyula
színm�vész (Budapest, 1940. november 22.)

„Oly korban éltem én e földön,

mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos,

az áruló, a rabló volt a h�s, –

s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,

már azt is gy�lölték, akár a pestisest.”

(Radnóti Miklós: Töredék)

Már dúlt a második világháború, mikor 

megszülettem. Édesapám (kerékpár- és 

varrógépm�szerész) a háború el�tt egy ka-

tonai járm�szervizben dolgozott, így azon-

nal behívták a hadsereg kerékpáros felderít�-zászlóaljához m�szaki szolgálatra. 

1946 �széig (ekkor engedték el Ausztriában egy amerikai hadifogolytáborból) 

igen ritkán láttuk egymást.

Édesanyám tíz-egynéhány gyermekes családból származott, itthon intézet-

ben, majd külföldön (Belgiumban), nevel�knél tanult, s mint varrón� dolgozott 

a háború végéig. 1945 januárjában, a bunkerben szülte húgomat, két év múlva, 

harminchárom évesen, hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Én hatéves voltam, 

húgom kétéves. Apámat többször atrocitálták, „persona non grata”-ként kezel-

ték volt állása, valamint amerikai fogsága miatt. Végül nagyapám magáncégénél 

dolgozott, gyári kazánokat és vaskéményeket szereltek. Rákosszentmihályon, 

egy kétszobás, nullkomfortos kertes házban, iszonyú nehéz körülmények között, 

szolgálólányok gondoskodtak rólunk 1950-ig, apám második házasságáig.

Apácák neveltek az óvodában, egyházi iskolában kezdtem az elemit. Vol-

tam kiscserkész, ministráltam, apám a kórusban énekelt. Els� tíz évem e vallá-

sos környezetben meghatározó lett pályámon is. Érett fejjel visszagondolva: a 

szertartások, szentmisék vizuálisan, színházi élményként is megjelennek kép-

zeletemben. A nyomorú és szürke hétköznapok után az ünnepnapi templomi 

jelenlét mindig katartikus érzést váltott ki. A díszes oltár, a gyertyák, csillárok 

fényei, a miseruhák, egyházi rekvizitumok, az orgonazene, a kórus, a szószék 

retorikája, a bibliai történetek, az együtt éneklés és a templomi csönd és fegye-

lem még most is nosztalgikus vágyat, cselekvési szándékot indukál bennem.

1948-ban az egyházi iskolákat államosították. Megsz�nt a cserkészet is. 

A szellemi táplálékot a plébánia könyvtárából merítettem a továbbiakban.

„Ha féltem is, a helyemet megálltam –

születtem, elvegyültem és kiváltam.

Meg is fi zettem, kinek ahogy mérte,

ki ingyen adott, azt szerettem érte.”

(József Attila: Kész a leltár)

A Corvin Gimnáziumban voltam középiskolás. A színjátszókörben, szavaló-

versenyeken, ünnepélyeken, bálokon már intenzív kultúrmunkát végeztem. 
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1956. október 23-án egy diáktársammal a téren voltunk a szobor ledöntésekor. 

Fejünkön a gimnázium címeres egyensapkája. Lefényképeztek bennünket, de 

ezt csak 1957. március 14-én tudtuk meg. A gimnáziumi ünnepségen ott ültek 

az elhárítás emberei. Én mondtam az ünnepi verset.

„Köztünk van a legnagyobb ellenség,

A cudar, az áruló testvérek,

Könny� elbánni küls� elleninkkel,

Ha kivesznek e bels� bitangok,

Félre most lant, futok a toronyba,

Megkondítom azt a vészharangot!”

(Pet�fi  Sándor: A nemzethez!)

Hatásosnak bizonyult, mert délután 

gondolkodás nélkül elhurcoltak laká-

sunkról másfél és tizenkét éves húgaim 

mell�l. Ötünket az osztályból a kapitány-

ságon izgatással és a MÚK! (márciusban 

újra kezdjük) mozgalom szervezésével 

vádoltak. Végül is a tanári kar áldozatos 

és karakán kiállása tette lehet�vé (ami-

ért a mai napig hálásak vagyunk), hogy 

érettségizhettünk. Ám az úgynevezett 

„káderlap” ekkor még élt. Három évig 

nem vettek fel a f�iskolára. Ezalatt meg-

jártam a „Hadak útját”. Voltam gyógyszer-

gyári segédmunkás éjszakai m�szakban, 

délután a Metró Clubban Jancsó Adrienn balladakurzusán, este Rózsahegyi Kál-

mán színiiskolájában tanultam, kés�bb a Déryné Színházban díszletmunkás, 

majd fellépti díjas színész, aztán mindenes a Közlekedési Múzeumban, végül 

1960-ban segédszínész a Vígszínházban. Az amnesztia után, 1961-ben felvételt 

nyertem a f�iskolára. Sikeres vizsgael�adásaim eredményeként szerz�dtetett a 

Nemzeti Színház 1965-ben.

Innen már pályám állomásai nyomon követhet�ek, értékelése nem az én 

feladatom. H�séges típus lévén mintegy negyven évet szolgáltam színházam-

ban. Hármas törvényem kísért és kísér a mai napig: pontosság, kondicionált-

ság, naprakészség. Ilyen volt számomra az elmúlt század, „megrakodva búval 

és örömmel”. Mégis soraimat József Attila szavaival zárom:

„Igazán

csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz,

Magaddal is csak itt bírhatsz,

Oh lélek! Ez a hazám.”

Móricz Zsigmond: Rokonok

Váradi Hédivel
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Nem voltam még ötéves, amikor Bu-

dapest ostromát közvetlenül meg-

éltem. A  F� utcában, egy Bauhaus 

stílusú modern ház pincéjében zsú-

folódtunk össze, amikor egy hatal-

mas robbanás rázta meg a falakat, 

k�porfelh�be borítva valamennyiün-

ket. Mint megtudtam, a németek egy 

l�szerrel megrakott vagont toltak a 

Duna-partra, melyet bombatalálat ért. 

A  szemben álló házat a földdel tette 

egyenl�vé a robbanás, mindenki oda-

veszett. Itt lelte halálát Gulácsy Irén 

írón� is. A  mi els� emeleti lakásunk 

romhalmazzá vált, kés�bb a törme-

lékek alól a szüleim kiástak, amit 

tudtak; ezzel rendezték be kés�b-

bi otthonunkat egy öreg, körfolyosós 

házban. De emlékeztem arra is, hogy 

az utolsó „élelmiszerkészletünket”, az 

egy zsák krumplit elvitték az oroszok, 

és egyébként is folytonos rettegésben 

éltünk miattuk, mert a férfi akat ma-

lenkij robotra összefogdosták, innen 

szökött meg több ízben is édesapám. 

Egy dolog azonban nagyon tetszett: 

más ennivaló híján földimogyoróval 

etetett bennünket, gyerekeket édes-

anyám, ami nagyon ízlett nekem ebéd 

és vacsora helyett is.

A diktatúra szegénységben és fé-

lelemben töltött évei után felemel� 

élményként égett belém az 1956-os 

forradalom: láttam a Körtéren az ös-

szetört kirakatokban a bankókkal teli 

ládákat az elesettek hozzátartozóinak 

való adakozás tanúiként, és láttam a 

M�egyetem kertjében a felkel�k fris-

sen hantolt sírjait. Könny és gyász, 

de a szabadság fuvallata mámorító 

érzés volt.

1959-ben érettségiztem, és 

1964-ben diplomáztam magyar nyelv 

és irodalomból és m�vészettörténet-

b�l az ELTE Bölcsészettudományi Ka-

rán. Pályám a Corvina Kiadóban in-

dult, ahol képz�m�vészeti könyvek 

szerkeszt�jeként kezdtem dolgozni. 

A  kiadóban igazi szellemi m�helybe 

jutottam, melynek megvolt az a politi-

kai pikantériája is, hogy mintegy lera-

katává vált a Rákosi börtöneit megjárt 

olyan kiváló embereknek mint Justus 

Pál, Balabán Péter, P�dör László, Ta-

risznyás Györgyi. A Corvina nobilis és 

nyitott intézmény volt, ez utóbbit az 

is szavatolta, hogy az úgynevezett til-

tott m�vészeket illusztrátorként alkal-

mazta. Bejárt a házba Csernus Tibor, 

Lakner László, Gyémánt László és az 

1956-os szereplése miatt a Képz�m�-

vészeti F�iskoláról eltávolított Koffán 

Károly is. Hosszú diskurzusokat foly-

tattunk a m�vészetr�l, és megnyíltak 

el�ttem a m�termek is, melyek a szü-

let�ben lév� festményekkel és az ott 

lapozgatott nyugati monográfi ákkal 

és folyóiratokkal olyan fontos szerepet 

játszottak a felkészülésemben, hogy 

szívesen neveztem ezeket az éveket 

„az én egyetememnek”. A m�termek-

ben ugyanis betekinthettem az alkotás 

folyamatába, s�t véleményre is kész-

Szabadi Judit
m�vészettörténész (Pápa, 1940. november 24.)
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tetve lettem, és ett�l kezdve termé-

szetemmé vált, hogy személyes kap-

csolatba kerüljek a m�vekkel. A  kor-

társ m�vészettel való találkozásom 

részbeni hozadéka volt az 1969-ben, 

1970-ben, 1972-ben általam koncipi-

ált Képz�m�vészeti Almanach, melyet 

avantgárd szellemisége és „kozmopo-

lita” jellege miatt botrányok közepette 

betiltottak.

A Corvina igényes szellemi és ma-

gas etikájú emberi légköre kedve-

zett az alkotómunkának: 1966-ban 

megrendeztem Gulácsy Lajos emlék-

kiállítását, kitartó kutatással össze-

gy�jtve a m�vész halála óta (1932) 

szétszóródott és a háborúban meg-

tizedelt, valamint a hamisítványoktól 

összekuszált festményeit, és l969-ben 

megjelent els� könyvem ugyancsak 

Gulácsy Lajosról. Gulácsy eredeti fes-

t�i személyisége és sokrét� életm�ve 

igazi nekem való téma volt; ebb�l kö-

vetkezett, hogy az évtizedek folyamán 

több ízben is visszatértem hozzá, töb-

bek között a szépirodalmi írásait kö-

tetbe gy�jtve (Virágünnep vége, 1989) 

egészen a 2007-ben publikált mono-

grafi kus igény� könyvemig.

Ugyancsak a corvinás id�kben ve-

selkedtem neki egy nagy lélegzet� 

munkának, mely a magyar század-

forduló m�vészetével, a szecesszióval 

foglalkozott. A hazai m�vészettörténet 

felderítetlen területe volt ez, így az 

alapkutatások is rám hárultak. A könyv 

szintetizáló jelleg� korszak-monográ-

fi a lett, kitekintéssel az európai rokon 

jelenségekre. Német és angol nyelven 

is megjelent.

Az évek folyamán igazgatók jöttek 

és mentek, és az 1980-as évek kö-

zepére a kiadó elérte szellemi mély-

repülését, melynek során a korábban 

egyik f� profi lt jelent� képz�m�vészeti 

könyvkiadás már csak megt�rt státus-

ban, a perifériára szorítva kornyado-

zott. Itt már több keresnivalóm nem 

volt, útjaink elváltak. 1986-tól 1990-

ig Soros-ösztöndíjasként hidaltam át 

négy, alkotói szempontból termékeny 

évet, de tudtam, hogy soha többé 

nem megyek vissza a Corvinába.

Pályám második nagy szakasza, 

csaknem napra annyi, mint az els�, a 

Képz�m�vészeti F�iskolához f�z�dik, 

ahol 1985-t�l tanítottam. 1993-tól a 

f�iskola m�vészettörténeti tanszéké-

nek tanszékvezet�jeként folytattam 

oktatói munkámat. 1996-tól habilitált 

kinevezett egyetemi tanárként és tan-

székvezet�ként dolgoztam ugyanott, 

illetve az id�közben egyetemmé akk-

reditált oktatási intézményben. Nagy-

szer� kihívás volt az oktatói munka, 

mely szinte észrevétlenül a szakmai 

érdekl�désemet is más irányba for-

dította. Egyre nagyobb hangsúlyt ka-

pott munkásságomban a XIX. század 

európai m�vészete: egyrészt az 1890-

es évek m�vészi-szellemi áramlata, a 

szimbolizmus, majd id�ben vissza-

felé haladva a romantika. Mindkét 

irányzat els�sorban az egyetemes 

m�vészet összefüggésében érdekelt, 

amihez külön kérdéskörként Manet 

m�vészete járult. Igaz, ezt a változást 

már el�készítette 1983-ban a párizsi 

Grand Palais-ban Manet retrospek-

tív tárlata, akinek addig eredetiben 

egyetlen képét láttam: a Baudelaire 

kedvesét. A  festmények keltette él-

ményr�l itt most nem tudok beszá-

molni, de arról igen: itt történt meg, 

hogy a festészet történetét a magam 

számára a modernizmus aspektusá-

ból végiggondoltam, átélve és meg-

értve azt a nagy szemléletbeli átala-

kulást, amely a modern m�vészetet 

útjára indította. Manet témaötletét 

az 1990-es évek elejéig dédelgettem 

magamban, ebb�l született meg Ma-

net „A modern élet heroizmusa” cím� 

könyvem.


