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Birkás István
fest�m�vész (Kunmadaras, 1947. február 1.)

„A Hortobágy szélér�l származom. Ott voltam 

gyermek, de feln�tt már városban lettem. 

Egyszer, egy halottak napján a kötelesség 

visszavitt �seimhez. Azóta úgy érzem, hogy 

énem egyik darabja ott maradt.

Hetekig bolyongtam a pusztában. Men-

tem a Holt-Tisza medrében, követtem a futó 

madarak útját. Le akartam gy�zni a messze-

séget. Vitt a hit, hogy valahol ott a pusztában 

megtalálhatom a megállt id�t, a  lehetetlent. 

A  jelenemet cipeltem, de a múltamat ke-

restem.

A délután lassan belehajolt a sötét estébe. 

Szállt a csillagokba a föld meleg illata. Már átlátszatlan volt az égbolt feketesé-

ge. Nyugodtan lélegzett az éjszaka.

Vacogtam az egyedüllét hidegét�l, pedig jó társaságban voltam. El�ttem, 

mögöttem, fölöttem, jobbról, balról körülöleltek a csillagok.

Vakon néztem magam elé. Álom ez? Valóság? Mi történik itt körülöttem? 

El�remozdul az id�? Hátra? A csillagok nem hazudtak nekem ott a pusztában, 

�k mindent tudnak.

A csillagok azért vannak – a teremtés negyedik napja óta –, hogy tanúi le-

gyenek sorsunknak.

Fest� vagyok. Képeim elkerültek a világ sok tájára, de ahogy testem a régi 

földb�l való, úgy képeim is annak az �si tájnak az üzenetét viszik.”*

* A futó madarak útján, Árgus Kiadó, 1996
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Gát György
rendez� (Budapest, 1947. február 5.)

1947-re, mikor megszülettem, már békésebb 

állapotba került az ország. A romokat még taka-

rítják, de már egy békésebb világba születtem. 

Anyám gondnokn� lett a vendéglátóipari tröszt-

nél. Apám nem nyalogatta sokáig a hadifogság-

ban szerzett sebeit, elhelyezkedett esztergályos-

nak a Ganz Villamossági M�veknél, és elkezdett 

tanulni, leginkább éjszaka. Érettségi, m�szaki 

egyetem, közgáz. Így, sorjában. Ezután, ha volt 

tíz szabad perce, akár állva is elaludt. Fantaszti-

kus ember volt.

Engem, bár er�sáramú iskolát végeztem, 

azért inkább a festészet, a m�vészetek vonzottak. 

Z�rös tinédzserévek után a Magyar Televízió hoz 

sikerült bekerülnöm világosítónak. A csodálatos 

fények, a képek! Jött a kamera. 3. segédopera-

t�r, majd 2., aztán els�. Jöhetett a kameramannkodás. Ez is elvitt 14 évet, és 

szinte állandóan felvételiztem a Színház- és Filmm�vészeti F�iskolára. A  13. 

sikertelen kísérlet után lett elegem! Disszidálás, Svédország.

Ott az els� kísérletre felvettek a Svenska Filminstitutetre.

Ekkor jött a telefon. Az utolsó itthoni felvételim mégis sikerült. Pakoltam, 

hazajöttem. Z�rös f�iskolai évek, többször az eltanácsolás határán, de a szo-

netár mindig megmentett. A vizsgafi lmjeim üt�sek lettek, az is mindig megvé-

dett… Diploma.

Újra az MTV. Drámai osztály. Asszisztenskedés. Jó mesterek keze alá ke-

rültem: Esztergályos, Nemere, Fejér, Dömölky. Megvetett kirándulások más, 

bizony lenézett osztályokra a tv-n belül. Küzdelem az önálló rendezés lehet�-

ségéért. Fiatal m�vészek kísérleti stúdiója (Az utolsó autóbusz, pár óra béke). 

A  szórakoztató f�osztályon: a  Tiszteletem, f�orvos úr! a csodálatos Kálmán 

Györggyel, aztán sorban a Linda, az Angyalb�rben, a  Família Kft. Közben a 

drámain – néhány: Warenné mestersége, Szegény Avroszimov.

Mára kib�vült a repertoár néhány animációs fi lmmel, és elkezdett izgatni az 

IT, a CGI, és ez megy a mai napig.

Eközben elszeg�dtem oktatónak az ELTE esztétika, média és kommuniká-

ció tanszékére.

Ma el�készítek mozifi lmeket, tv-sorozatokat, és boldogan, nagy elánnal 

okítom az ELTE-s nebulókat.



FEBRUÁR

1919

Bicsár Vendel
üveg- és ötvösm�vész (Bolhó, 1947. február 7.)

1966-ban érettségizett a pécsi M�vészeti Gim-

náziumban, Lantos Ferenc, Bizse János, Simon 

Béla és Rétfalvi Sándor tanítványaként. 1971 és 

1975 között a Magyar Iparm�vészeti F�iskola 

ötvös szakán tanult, ahol Illés Gyula, Pölöskei 

József, Engelsz József és Csík István voltak a 

mesterei. 1975 és 1977 között a pécsi M�vészeti 

Szakközépiskola tanára volt.

A  Jegenyés Jánossal a Novy Borban (Cseh 

Köztársaság) rendezett üvegszimpozionon tett 

látogatása óta, továbbra is aktív ötvösm�vészi 

tevékenység mellett, 1992-t�l foglalkozik üveg-

gel. Fúvott és préselt tárgy-plasztikákat, valamint 

reliefeket és ólmozott üvegképeket készít.

A  Magyar Népköztársaság M�vészeti Alapja, 

majd a MAOE (1975-t�l), a  Magyar Szépmí-

ves Társaság (1991-t�l), az MKISZ (1992-t�l), a  Renée M�vészeti Társaság 

(1994-t�l), a Magyar Üvegm�vészeti Társaság (1996-tól), a Magyar Ötvösm�vé-

szek Társasága (2002-t�l) és a Pécs-Baranya M�vészeinek Társasága (2002-t�l) 

tagja. 2014-ben Ferenczy-díjat kapott.
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Seb� Ferenc
el�adóm�vész, zeneszerz�, népzenekutató (Szekszárd, 1947. február 10.)

Tanulmányaimat Székesfehérvárott 

kezdtem meg, a  gimnáziumi tanul-

mányok mellett az Állami Zeneiskola 

növendékeként zongorázni, csellóz-

ni tanultam. Budapestre költözésünk 

után az Eötvös József Gimnáziumban 

érettségiztem (1965), majd a Buda-

pesti M�szaki Egyetem építészkarán 

diplomáztam (1970). Német, angol, 

latin és orosz nyelvet tanultam, eb-

b�l az els�t társalgási szinten beszé-

lem. 1970-ben a Pest Megyei Tanács 

Tervez� Vállalathoz kerültem tervez� 

építészként, majd 1971-t�l 73-ig az 

Országos Széchényi Könyvtár Könyv-

tártudományi és Módszertani Köz-

pontjának építésze lettem.

A m�egyetemen a szimfonikus ze-

nekarban csellóztam. Itt, a  diáktársa-

ságban álltam el�ször közönség elé 

József Attila-dalaimmal és gitárral kí-

sért népdalfeldolgozásokkal. 1969-ben 

Berek Kati beépítette dalaimat az 

Egyetemi Színpadon játszott József 

Attila-m�sorába. �  hívott a 25. Szín-

házba, ahol építészeti munkám mel-

lett mint zeneszerz�, el�adó és zenei 

vezet� tevékenykedtem (1970–73). Az 

ott dolgozó alkotók mellett (Berek Kati, 

Jancsó Miklós, Györgyfalvay Katalin, 

Szigeti Károly, Iglódi István) jelent�s 

színházi tapasztalatokra tettem szert.

Évfolyamtársammal, Halmos Bélá-

val megalakítottuk a Seb�-együttest. 

Újszer� népzenei feldolgozásaim rá-

diós és televíziós szerepléseink révén 

hamarosan ismertté tettek bennünket. 

A Martin György tánckutatónál hallott 

eredeti népzenei felvételek hatására 

azonnal bekapcsolódtunk a gy�jtésbe. 

Célunk nem csupán a gy�jtemények 

gyarapítása volt, hanem az, hogy a 

megismert zenéket eredeti formájuk-

ban el is játsszuk. Így váltunk a hazai 

hangszeres népzenei revival és a tánc-

házmozgalom elindítóivá.

Tímár Sándor megkeresésére a 

Bartók Táncegyüttes zenei vezet�je 

lettem, ahol a koreográfi ák készí-

tése mellett megkezdtük a néptán-

cok társastáncszer� tanulmányozását 

is. Amikor a táncház ötlete fölme-

rült, már volt annyi tudásunk, hogy a 

néptánccal szórakozó fi atalság klub-

jait szakszer�en beindítsuk. Ezekben 

–  Martin György intenciói szerint – 

nagy hangsúlyt helyeztünk az okta-

tásra. Els�ként a F�városi M�vel�dési 

Ház körtermét sikerült erre a célra 

megszerezni. Itt alakult ki a táncház 

életképes változata, a  párhuzamos 

táncoktatással összekötött, nyitott ka-

pus össztáncok helyszíne. Hamarosan 

megalakult a Seb�-együttes két klubja 

is: a zártkör�, m�egyetemi R-klub és 

a zuglói Kassák-klub, mely tágabb ér-

dekl�dés� közönséget vonzott.

A  Kassák-klubban 1973–86-ig te-

vékenykedtem. A  hosszú távra elgon-

dolt megoldások a táncházmozgalom 

hallgatólagos központjává tették ezt a 

kis zuglói klubkönyvtárat, mely a hazai 

mellett hamarosan nemzetközi tekin-

télyre is szert tett. A létrehozott népze-

nei hangarchívumban az általunk gy�j-

Fotó: Perger László
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tött eredeti népzenei felvételeket tettük 

közkinccsé. A  Zenetudományi Intézet 

munkatársai (Vargyas Lajos, Martin 

György) nem csupán támogatták tö-

rekvéseinket, hanem �szinte kritikával 

felügyelték is. Népi m�emlékfelmérési 

munkával egybekötött nyári táboro-

zásaink a Néprajzi Múzeummal közös 

szervezésben zajlottak. A munka ered-

ményeit kiállításon mutattuk be. A tele-

vízióban készített m�soraim (Cimbora, 

Muzsikáló szerszámok, Aprók tánca) 

nagyban hozzájárultak a hangszeres 

népzenei mozgalom szélesedéséhez. 

A színpadi, rádiós és televíziós közéleti 

szereplések során szerzett baráti kap-

csolatokból alakult ki a Kassák-klub 

vendégeinek tábora: népm�vészek, is-

mert alkotók és közéleti személyiségek 

látogattak el hozzánk. A  táncok köz-

ti beszélgetések, kiállításmegnyitók, 

el�adások olyan természetes szellemi 

m�helyt hoztak létre, amelyben az iro-

dalom, a zene, a  tánc és a képz�m�-

vészet egysége egy egész generáció 

alapélményévé vált.

Az induló mozgalmat ért politikai 

és szakmai támadások kivédésére a 

Vitányi Iván vezette Népm�velési In-

tézethez fordultam, és az felkarolta 

és támogatta ügyünket. 1973–80-ig 

a Népm�velési Intézet kutatási osz-

tályának el�adójaként mindenki szá-

mára nyitott országos táncházveze-

t�- és zenésztanfolyamot indítottam 

el. A tanfolyam öt éven át, havi rend-

szerességgel folyt, egy-egy intenzív 

nyári táborozással megtoldva, me-

lyet a Kassák-klub tagjaival közösen 

szerveztünk. A  tanfolyamon népm�-

vészmesterekkel karöltve oktattuk a 

táncot, a  zenélést, valamint a klub-

szervezés fortélyait. A híre hamarosan 

túlnyúlt a határokon is, 1977-t�l az 

erdélyiek is megjelentek.

A hetvenes évek végére már az is 

nyilvánvalóvá vált, hogy a Népm�velé-

si Intézet az elért eredmények ellené-

re sem képes túllépni saját korlátain, 

ezért az ott folyó munkánk – más, ak-

kor fontosabbnak vélt projektek támo-

gatása miatt – nem intézményesedhet 

egy népf�iskola-szer� oktatássá. Föl-

vet�dött a kérdés – ami manapság is 

gyakran fölmerül a mozgalomban  –, 

mi lenne célszer�bb: kier�szakolni, 

hogy a hivatásos zenevilág viselje el 

a köreikben tanító képzetlen embe-

reket, vagy ezek a speciális népzenei 

tudással rendelkez� zenészek álljanak 

be és végezzék el hiányzó iskoláikat. 

Én az utóbbi mellett döntöttem, ami-

kor 1984-ben feln�tt fejjel beiratkoz-

tam a Zeneakadémia Kodály alapítot-

ta zenetudományi szakára.

Itt – az általános zenetörténeti ta-

nulmányok mellett – a népzenetudo-

mány legjelesebb képvisel�it�l tanul-

hattam (Rajeczky Benjamin, Dobszay 

László, Vikár László, Kárpáti János, 

Somfai László). E  tanulmányok során 

vált világossá számomra a népzenei 

hagyomány és a zenetörténet Kodály 

által hangsúlyozott szoros egysége, 

valamint a magyar m�veltségben való 

dönt� fontossága.

1989-ben zenetörténet-tanári dip-

lomát kaptam, majd a szakdolgozat 

(Vikár Béla népzenei gy�jteménye) 

megírása után zenetudósi oklevelet. 

Ezt követ�en a Bartók Béla Zenem�-

vészeti Szakközépiskolában, majd a 

Zeneakadémia zenetudományi szakán 

tanítottam népzenét. Mindent elkövet-

tem, hogy zenetudós növendékeim 

érdekl�dését fölkeltsem a zenetörté-

net e „különleges területe” iránt. Egy-

idej�leg tudományos kutatói munkát 

végeztem a Magyar Tudományos Aka-

démia Zenetudományi Intézetének 

munkatársaként, egykori taná raim, 

Dobszay László és Kovács Sándor 

mellett. Dobszay László irányításá-

val megterveztem és létrehoztam a 
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Zenetudományi Intézet nagy népze-

nei gy�jteményének, a  Népzenei Tí-

pusrendnek a számítógépes nyilván-

tartását.

1991-t�l a Magyar Televízióba hív-

tak megrendel� szerkeszt�nek. Több 

stábot alakítottam ki, amelyeknek 

munkáját szakmailag felügyelve meg-

szerveztem a népzene, a  néptánc és 

a régizene m�fajának képerny�re ke-

rülését. A  Nyitott Stúdió, a  Zenelánc 

cím� sorozatm�sorokban a „revival” 

együttesekkel készíttettem felvétele-

ket. Az Ó-Európa, a  Hagyomány�r-

z�k, a Martin György gy�jtéséb�l cí-

m� sorozatok az autentikus hagyomá-

nyok, a Musica Historica és az Ünnepi 

ének cím� sorozat pedig a historikus 

zene fórumai voltak.

Az MTV sorozatos átszervezései-

nek eredményeképpen az ezredfor-

duló után egyre kevesebb népzene 

kerülhetett a képerny�re. Egyedül a 

Hagyományok Háza cím� ismeretter-

jeszt� sorozatot sikerült egy darabig 

képerny�n tartani havonta egy alka-

lommal, s néhány alkalmi koncertfi lm 

készült revival együttesekkel 2006-ig 

bezárólag. Ezt követ�en a Magyar 

Televízió nem tartott igényt népzenei 

szerkeszt�re.

Küls� pályázati pénzb�l készült 

2005-ben az a 24 részes zenetörténeti 

sorozat, amelyet szerkeszt�ként és 

m�sorvezet�ként is jegyeztem, s Haj-

danában danában címmel a Duna 

Televízióban futott. Ezt már a ma is 

m�köd� új együttesemmel (Barvich 

Iván, Perger László és Orczi Géza köz-

rem�ködésével) készítettem el.

1996 decemberében felkértek a 

Magyar Állami Népi Együttes m�vé-

szeti vezetésére. Ebb�l a helyzetb�l 

már végre alkalmam nyílt az intéz-

ményesítési terv újraindítására. Kidol-

goztam a nemzeti intézmény rang-

jára emelt együttes új m�vészeti és 

m�ködési koncepcióját. Javaslatom 

lényege szerint, a  színházi m�ködés 

mellé kapcsolódó két új tevékenység 

(a  hagyománygondozás és a közön-

ségszolgálat) lehet�vé tette a hagyo-

mánygondozás intézményének, a Ha-

gyományok Házának hivatalos meg-

alapítását, melynek 2002-ben szak-

mai igazgatója lettem. Innen men-

tem nyugdíjba 2006-ban, de sem az 

együttesi, sem a tudományos munkát 

nem hagytam abba. A  Bartók rádió-

ban Farkas Zoltán felkérésére 2010 

óta kétféle heti m�sort szerkesztek: 

Seb� címmel általános ismeretter-

jeszt� m�sort, és Népzene – fi atalok 

hangja címmel a zeneakadémisták 

produkcióit népszer�sítem.

Zenei tevékenységemet a Magyar 

Rádió és a Televízió nívódíjakkal ju-

talmazta. A  táncházmozgalom szer-

vezéséért 1978-ban (Tímár Sándorral 

és Halmos Bélával megosztott) Állami 

Díjat kaptam, 1995-ben a Magyar 

M�vészetért Alapítvány díját, majd 

1996-ban (ismét Tímár Sándorral és 

Halmos Bélával megosztva) a  Buda-

pest Klub Planetáris Gondolkodásért 

díját. Budapestért díjat kaptunk Hal-

mos Bélával megosztva 2000-ben. 

2006-ban Pro Cultura Urbis díjat és a 

Magyar Köztársasági Érdemrend kö-

zépkeresztje (polgári tagozat) kitün-

tetést kaptam. Legújabban 2012-ben 

Kossuth-díjjal, majd 2014-ben a Nem-

zet M�vésze kitüntetéssel ismerték el 

tevékenységemet.
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Fritz Mihály
szobrászm�vész (Marosvásárhely, Románia, 1947. február 18.)

Orvos apám szül�városomban tanársegéd volt 

az egyetemen. Kisgyermekkoromat Zilahon töl-

töttem, általános iskolába Aradon jártam. Máig 

él� kapcsolatom van a rohamosan fogyó ottani 

honfi társaimmal. Magyar iskolánk az aradi ma-

gyarság kulturális és kapcsolattartó központja. 

Ott megjelen� könyvekbe, kiadványokba rajzo-

lok rendszeresen.

Családunk ötvenöt éve áttelepült Magyaror-

szágra. Én akkor kezdtem a középiskolát, még-

pedig az éppen alakuló szegedi m�vészeti gim-

náziumban. (A  mi els� évfolyamunkon osztály-

társam volt például a Napút tavalyi kiadványában 

szerepl� Minya Mari is.) Ez a szegedi Tömörkény 

István M�vészeti Szakközépiskola végül is éle-

tem f� színtere lett, miután m�vész-tanárként 

visszatértem, még jó negyven évig.

Ahogy általában érzik a régi diákok, én is úgy vélem, kiváló tanáraim vol-

tak. F�leg Tóth Sándor szobrász- és Szalay Ferenc fest�m�vész. Meghatározó 

volt példájuk m�vészeti szemléletemre. Hogy mire való a m�vészet, a rajzolás, 

mennyire eszköze, útja a világ megismerésének, magunkévá tételének, illetve 

megismertetésének, átadásának.

A Képz�m�vészeti F�iskolán Pátzay Pál osztályába kerültem, szobrász szak-

ra, noha grafi kára jártam a „Tömörkényben”. Jó volt mindkét m�fajt gyakorolni.

Utána tehát volt iskolámban tanítottam különböz� gyakorlati és elméleti 

m�vészeti tárgyakat. Id�nként a Pedagógiai F�iskola rajz szakán is. Túl azon, 

hogy reményeim szerint mondhattam, mutathattam hasznosítható dolgokat 

diákjaimnak, magamnak is hasznos volt a tanítás. Elmondhatóan, bemutat-

hatóan meg kellett fogalmaznom gondolataimat, frissen tartani mindazt, ami 

elméletben, gyakorlatban kell a munkához. Emellett a legjobb tanártársakkal 

voltam együtt, legtöbbször iskola után is. Egyforma m�vészeti és világnézetünk 

miatt jó volt velük lenni.

A tanítás mellett maradt id�, energia az alkotómunkára. Köztéri k�-, bronz-

szobortól az alkalmazott grafi káig. Valahogy úgy alakult, hogy a legtöbb meg-

bízásom érem. Ez a m�faj a rajz és plasztika vegyülete, legalábbis az én felfo-

gásomban. Én pedig egyformán szeretem a kett�t. A sok lehet�ség forrása az 

is, hogy Szegeden létesített éremverdét Szabó Géza ötvösmester, és az érem-

gy�jtésnek, -csináltatásnak nagy konjunktúrája volt az elmúlt évtizedekben.

Itt tartok most. M�vész-pedagógusként nyugdíjas, de szobrászként, nagy-

apaként, kosarasként, zenekedvel�ként lelkesen aktív.
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Oroján István
újságíró, fest�- és szobrászm�vész (Battonya, 1947. február 19.)

Anyám elmondása szerint, azon az éj-

jelen derékig ér� hó esett, miközben 

� a tisztaszobában világra hozott a 

bába segítségével. Apám az istálló-

ban várta, hogy bárányszelídség� lova 

megellje kés�bbi legszebb, legvadabb 

lovát. (Ez a két gyönyör� állat soha-

sem hagyta �t cserben, a  „legkemé-

nyebb id�ben” is kihúzták a tengelyig 

süllyedt szekeret. Üres lett a világ 

körülöttünk, amikor a téeszcsébe haj-

tották �ket.)

Négyéves voltam, egy képes ka-

lendárium lapjain felfedeztem egy jól 

fésült, bajuszos, csillagpaszományos 

férfi  fényképét, a  másik oldalon egy 

kopasz fej virított rám, nyálas tinta-

ceruzával bajuszt, hajat rajzoltam ne-

ki, meg csillagokat a vállára. Anyám, 

látva az akciómat, azonnal t�zbe ve-

tette els� értékelhet� alkotásomat. 

Úgy cseperedtem fel, hogy a nagyobb 

testvéreim rajongó szeretete vett kö-

rül. A  sz�k ruhát és a kötöttségeket 

a kezdetekt�l fogva nem szerettem, 

az óvodából az els� napon meg-

szöktem!

Az összevont, négyosztályos he-

lyi román iskolában kezdtem el a 

bet�vetést. Mindjárt az elején egy 

iskolai kiránduláson súlyos kéztörést 

szenvedtem, melynek nyomait ma is 

viselem.

Szüleim éjt nappallá téve dolgoz-

tak, hogy teljesíteni tudják a beszol-

gáltatást. A forradalom hírét is én vit-

tem a répaföldre, nem akarták elhinni 

a hírnök szavát, csak este, a  rádiót 

hallgatva bizonyosodtak meg a tör-

téntekr�l.

Még kisiskolás koromban történt, 

hogy egy „tétre men�” focimeccs 

után, este súlyos beteg lettem, belá-

zasodtam, orvost hívtak. Megállapítot-

ta, hogy vörhenyes vagyok, hat hétre 

elzártak a külvilágtól. A  n�véremt�l 

kapott színes ceruzák voltak a tár-

saim. Bátyám m�vészettörténeti tan-

könyvében felfedeztem Michelangelo 

Dávidját, rácsodálkoztam és elkezd-

tem másolni. Sok ceruzarajzot készí-

tettem, napokig ezzel foglalkoztam, 

lekötött, amit csináltam. Tevékeny-

ségemet senki nem értékelte. (Akkor 

döbbentem rá, milyen óriás „�”, ami-

kor 1972-ben életnagyságban talál-

koztunk.)

Az általános iskola befejeztével 

apám nem látta kecsegtet�nek a jö-

v�nket, jó bizonyítványom ellenére 

bognárinasnak adott egy barátja m�-

helyébe, ahol már kiskoromtól ott-

honosan mozogtam. Tudtam bánni 

a kétkézvonóval, a  vés�vel és a gya-

luval. Valószín� innen eredeztethet� 

a fához való bens�séges viszonyom…

A n�i nem nyomásának engedve, 

apám rövid inaskodás után Gyulára 

hozott, a  Román Gimnáziumba és 

annak internátusába. Nehezen szok-

tam meg, idegen volt a hely, ridegek 

voltak a körülmények, hiányzott az 

otthon melege. Koedukált volt az is-

kola is, meg a kollégium is, a leányok 
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és fi úk között – a tiltások ellené-

re – életre szóló szerelmek szöv�dtek, 

amelyek képesek voltak háttérbe szo-

rítani a rideg tartás körülményeit. Az 

egyetemr�l akkor kikerült tanár lett 

az osztályf�nökünk. Elhozta közénk 

az Eötvös- kollégium friss szellemét, 

József Attila, Radnóti Miklós és Szabó 

L�rinc mellett kezünkbe adta Sánta 

Ferenc, Húsz óráját és Fejes End-

re Rozsdatemet�jét, néhányunknak 

megvette a Nagyvilágot, amelyben 

megjelent Szolzsenyicint�l az Ivan 

Gye nyiszovics egy napja.

Érettségi után úgy nyertem felvé-

telt Szegeden a f�iskolára, román–rajz 

szakra, egy puha ceruzás rajzzal, hogy 

addig életemben nem találkoztam 

rajztanárral. Az els� évfolyam végé-

re nagyjából sikerült ledolgoznom a 

hátrányomat a szakkörösökkel szem-

ben, segítségemre volt ebben Szu-

romi Pali, a  nálamnál jóval id�sebb 

kollégistatárs, és a kollégium inspi-

ráló légköre… Második évfolyamos 

koromtól a legmagasabb tanulmányi 

ösztöndíjban részesültem, nyáron dol-

goztam is, így önállósítottam magam. 

Ért még egy kitüntetés: Vinkler Lász-

ló osztályába kerültem. Sokat rajzol-

tam, érdekelt a világ, amely körülvett, 

el�ször Csontváryról készítettem egy 

dolgozatot, majd Dante és Giotto a 

reneszánsz határán címmel tartot-

tam egy nagyel�adást. Harmadikban 

megkaptam V. L. mester tanszéki 

m�termének kulcsát, ahol m�vein túl, 

páratlan érték� m�vészeti könyveket 

vehettem a kezembe.

1968 tavaszán egyvonalas rajzaim-

ból kiállításom volt a rajz tanszéken, 

Vinkler László mutatta be munkáimat. 

Bekapcsolódtunk az egyetem kere-

tein belül m�köd� „Artium Collegium” 

munkájába is, melyet Vinkler László 

vezetett, olyan híres személyiségekkel 

találkozhattunk, mint Németh Lajos, 

Pogány Frigyes professzor úr és Bor-

vendég Béla építész. Többször meg-

fordult ott Mezei Árpád m�vészetpszi-

chológus is, emlékszem, egyszer kis, 

jegyzett Vasarely-m�veket is hozott 

magával. A  legnagyobb reveláció az 

volt, amikor Korniss Dezs� fest�m�-

vész egy b�röndnyi munkával jött el 

hozzánk, fest�állványokon állítottuk ki 

alkotásait.

1969 tavaszán megházasodtam, 

gimnáziumi szerelmemet vettem fe-

leségül, Gyulára kerültünk, abba az 

intézménybe, ahol érettségiztünk. �t 

véglegesítették, én szerz�déses tanító 

lettem, mellette rajzot és m�vészet-

történetet oktattam, szakkört vezet-

tem, és rangos kiállításokat rendez-

tem tanítványaimmal a Gyulai Várban. 

Újságot írtam (ehhez nem volt affi -

nitásom), majd tördeltem és szer-

kesztettem. Ez id� tájt sokat jártam 

Budapestre, lendületben voltam és 

alkottam. Apám halála után, �seimet 

követve, méhészkedtem is, összekö-

töttem az 1944-ben megszakadt fo-

nalat, eközben egy csodálatos organi-

kus világot ismertem meg. 1975-ben 

Békéscsabán, a Tízek Klubjában mu-

tattam be tenyérnyi rajzaimat és fest-

ményeimet, a kiállítást V. Kiss Margit 

rendezte és Fajó János nyitotta meg. 

Vállalt! Egy csak rá jellemz�, egyéni 

hangú programbeszédet mondott a 

kiállítás elé. Budapesti útjaimon min-

dig felkerestem, sokat tanultam t�le. 

� a második mesterem.

Hátizsákos útjaimat a Velencei 

Bien nálékhoz igazítottam, de elmen-

tem Padovába Giottóért, Firenzébe 

sokakért, volt szerencsém látni H. 

Moore monumentális kiállítását a Bel-

vederén. Párizsban, volt tanítványaim-

mal néztem meg Constantin Brâncuşi 

nagyszabású kiállítását a Pompidou 

Központban, és a Picasso-gy�jte-

ményt. Hollandiában Rembrandt, Van 
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Gogh és Mondrian m�vei kápráztattak 

el. Többször visszatértem a moldvai 

kolostorokhoz, sajnos még Athoszra 

nem jutottam el. M�veimet bemutat-

tam Szegeden, Gyulán, Budapesten, 

Szentendrén, Aradon, Nagyváradon, 

Kolozsváron, Brassóban, Zürichben, 

Rómában, Velencében, Párizsban, 

Hollandiában és sok más helyen….

Van néhány kitüntetésem is, szí-

vemhez az egyik legközelebb álló a 

Szegedi Táblaképfestészeti Bienná-

lé f�díja, melynek átadásakor éppen 

Bartók Béla Román táncok cím� m�-

vét játszotta egy vonósnégyes. 

Surányi Dezs�
botanikus, történeti ökológus (Csongrád, 1947. március 4.)

Az általános iskolát helyben végeztem el, majd 

Pannonhalmán a Bencés Gimnáziumban érett-

ségiztem. Sikeres felvételi ellenére nem iratkoz-

hattam be az orvosi egyetemre. Fert�dön el�bb 

elvégeztem egy kétéves fels�fokú technikumot, 

s  Cegléden letelepedve, kutatóként kezdtem 

el dolgozni. Els� tudományos munkám angol 

nyelven 21 éves koromban jelent meg. A családi 

készségek bennem is megmutatkoztak: az ipa-

rosemberek megbecsülése és az íráskészség. 

Munkám mellett szereztem egyetemi diplomát, 

és külön engedéllyel az ELTE biológus-stúdiu-

mait is látogattam. 1978-ban a gyümölcsterm� 

növények virágbiológiai törvényszer�ségét fel-

tárva doktoráltam. Ett�l kezdve rendszeresen 

publikáltam külföldön, angolul, németül, oro-

szul, s�t bolgárul is.

1985-ben az addigi munkásságom összefoglalását sikeres kandidátusi 

védéssel zártam le. Sokat jártam külföldre, és érdekl�désem a szoros értelem-

ben vett agrobiológiai tudományoktól a humán tudományokra is kinyílt. Ebben 

feltétlenül szerepe volt kiváló gimnáziumi tanáraimnak is, meg a latin és görög 

nyelv olvasás-szint� ismeretének.

Természetesen mindez csak nyugodt családi háttérrel valósulhatott meg, 

feleségem pedagógus, és három gyermekünk (programozó matematikus, 

hulladékgazdálkodási szakmérnök, építészmérnök) is értelmiségi pályán m�-

ködik. Az ELTE-n, majd a Kertészeti Egyetemen történeti ökológiát és biológu-

soknak, agrármérnök-hallgatóknak elemi latin és görög nyelvet is tanítottam 

éveken keresztül. 1991-ben a szilva ökológiai problémáinak megoldásából az 

MTA doktora címet is megszereztem. Két egyetemen és két különböz� terüle-

ten (botanika és történeti ökológia) habilitáltam, majd c. egyetemi tanár lettem 

a Corvinus és a Szent István Egyetemen.


