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Farkas Pál
szobrászm�vész (Szeged, 1947. július 1.)

Nagy önbizalom és optimizmus kell b� fél 

év megélését el�legezni, munkálkodást ter-

vezni, amikor a hetvenedik közeledik. Mint 

ahogy rejtély megjövendölni a csecsem� 

sorsát, életútját születése pillanatában. Talán 

– ahogy a régiek mondták – a burokban szü-

letett esélyesebb a boldogulásra. Hiszen az 

újszülöttet mint az �sök génhalmazát a sors 

alakítja, farigcsálja, csiszolja a testet-lelket 

képezve. El�bb azonban, a lélegzetvétel els� 

pillanatai után az élelem forrását kell megta-

lálni. Ez a tapintás útján megy, a kéz haszná-

latának nagy élménye a létezéshez szükséges 

érzék. Meglehet, hogy ebb�l az els� élményb�l fakad az anyagalakítás kés�bbi 

igénye, és az is, hogy az anyag szoborrá formálható. Addig azonban, míg az 

emberi kéz m�vészi kifejezésre is képes lesz, hosszú út vezet.

Az iszap �sid�k óta a folyó hordaléka, a  termékenységet hozta, az életet 

jelentette. És még valamire nagyon jó volt: belegázolni, pancsolni benne. 

Az iszapos part a folyó tavaszi áradása és visszahúzódása után a mezítlábas, 

klottgatyás seregnek maga volt a mennyei paradicsom. A t�z� nap melegénél 

az iszap s�r�södött, gyúrhatóvá, formálhatóvá vált. Születtek kezünk nyomán 

kígyók, békák, mindenféle plasztikus nyomhagyások, még n�i akt is, melyet 

az arra kószáló más csapatbeliek leromboltak. A  természet testi közelsége, 

mindennapos élménye mimetikus játékokra is ösztökélt, a  jól kenhet� iszap 

az arcon szétmázolva remek álarcot képzett, melyet diadalordítással a vízbe 

rohanva lehetett valódi arccá változtatni. Ez volt talán a portrékészítés játé-

kos-komoly el�érzete.

Ezután már a szigorúbb tanulmányok sora következett. A  m�vészeti kö-

zépiskola szabadabb légkörében az iskolaalapító, igazi atyamester, Tápai An-

tal irányításával bels� igénnyé vált bennünk az anyagalakítás lehet�sége. Az 

agyag, gipsz, fa, k� kezdett engedelmeskedni az ifjonti akaratnak. Moziélmény 

vagy történelemóra hatására készült el Julius Caesar portréja, igazi archaikus 

fejecske jellegzetes mosollyal, szemekkel, még „aranyozást” is kapott. Anyám 

büszkén vitte mesteremnek mutatni, aki der�vel idézte a népi mondást: „A ku-

tya els� kölykeit is eldobják.” Ennek nyomán került Caesar portréja – hosszú 

töprengés után – nagy csobbanással a Tisza hullámai közé. Ez volt az els� nagy 

önkritika története. Három év múlva elkészült vizsgamunkaként Juhász Gyula 

portréja, k�b�l, már köztérre tehet� min�ségben.

A portré, az emberi fej mintázása tudatos-ösztönös lélektapogató munka. 

A karakter legjellemz�bb kifejezését megtalálni rokon a színészmesterséggel. 

A bels� habitus anyagba rögzítése, szuggesztív ereje a sikerült portré záloga. 

A  felszín formája már egyéni, stílusbeli változatok sokasága lehet. A  portré 

készítése egy elmélyült dialógus a modell és a szobrász között a munkálan-
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dó anyag közvetítésével. Több évtized távolából visszatekintve látom, milyen 

gyakran készült e m�fajban szobor családi gyermekportrétól a köztéri bronzo-

kig. Mert közben az ifjúkori szerelmi fellángolásból család alakult, a mai napig 

összetartó, sikeres szakmai úton járó gyermekeink már családanyák. A felesé-

gem, az els� számú kritikus óvó tekintete mellett m�ködik a közösség.

A portré m�faja az egész alakos plasztikáig terjedhet. Bels� kényszer hatá-

sára készült Babits Mihály k�fotelben ül� bronzalakja, ez az els� híresebb m�. 

Csányi László írja méltatásában: „Elesettségében is a diadalmas Babitsot min-

tázta meg a szobrász, s nem állhatna méltóbb emlékm� a szül�ház udvarán…”

A fi atalabb m�vészlelket könnyen érik különböz� hatások, szellemi áram-

latok, míg kialakul az egyéni hang. Ferenczy Béni lírai attit�dje ugyanúgy 

megérintett, mint Somogyi mester határozott, er�teljes komponálása. Azután 

nonfi guratív kirándulás következett, melynek nagyobb méret� dokumentumai 

is készültek, mint a villányi szoborparkban vagy a szekszárdi köztéren láthatók.

Az otthonteremtés, m�teremépítés igénye késztetett a téglapakolás, a be-

tonkeverés, az építés csínjának-bínjának kitanulására. Végül indulhatott a mun-

ka az új födél alatt, ahol jó néhány kisebb-nagyobb szobor készült az elmúlt 

évtizedekben.

Az embert formáló feladatok mintázásában nagy segítség a modell szemé-

lyes jelenléte, feledhetetlen élmény volt a Teller Edével való találkozás is, ami a 

Paksi disputa többi tagjával már csak a fennmaradt dokumentumok útján volt 

lehetséges. Különös fi gyelemmel kellett a tudósportrékat a csobogókút sziklá-

jából el�tör� „atomportré” köré telepíteni, a nem hagyományos talapzatokkal 

együtt. Végül a park növényzete beérlelte a környezetet is.

Az állatbarátság érzése valahol a csatangolós, természetközeli kamaszkor-

ban gyökerezhet, és a sors különös mosolya, hogy szoborba formálhattam az 

állatvilág néhány alakját is: a Tisza felszínén szület� és elmúló rovarok raját, 

a  gemenci csodaszarvast fenséges trófeájával, az üszögi méncsikók játékos 

egymásnak ugrását.

Egy emlékm� állításának hátterében közösségi igény állhat, a megvalósu-

lás többféle lehet: jelszer�, alakábrázoló, természeti forma, egyéb variációk. 

A  szekszárdi Szent István-emlékm� története kiemelked� közösségszervez� 

er�r�l tett tanúságot. Itt kell megemlékezni Szigetvári Ern�r�l, aki kezdemé-

nyezte az emlékm� állítását, és emberfeletti er�vel, önfeláldozással gy�jtötte 

össze a szükséges összeget. Több száz egyén, vállalat, közintézmény teremtet-

te meg az emlékm� anyagi talapzatát. Az avatásra hatalmas tömeg gy�lt össze, 

Szent István emlékéhez méltó, igazi ünnep volt.

Az elmúlt évtizedekben készült érmek, kisplasztikák, nagyplasztikák mellett 

közel négy évtized jutott a katedrára is. A mesterség két oldalának nevezem a 

m�termi munkát és az onnan átsz�r�d� tapasztalatok átadását az ifjabb ge-

nerációnak. Sikerült meghonosítani pedagógusszinten Szekszárdon a mintá-

zás-formaalakítás módszertanát. Amikor hallgatóim segítségével felépítettünk 

egy mászóka-labirintust, és a gyerekek birtokba vették, az ugyanolyan felemel� 

érzés volt számomra, mint egy köztéri szobor avatása.
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Kiss Endre
filozófus, germanista (Debrecen, 1947. július 2.)

A  huszadik század 

képtelennek bizo-

nyult az el�z� civi-

lizációs csúcspont, 

az el�z� századfor-

duló eredményei-

nek stabilizálására 

és hiányosságainak 

kiegészítésére. Ez-

által a modernizáció 

és a globalizáció fo-

lyamatait nemcsak 

azoknak teljesen inadekvát, de még 

inadekvátságukban is széls�ségesen 

destruktív keretekbe terelte, amelyek 

megalkották a huszadik század sajá-

tos, apokaliptikus alapképletét.

E képtelenséget követi a rossz fej-

l�dési pályákról való kiugrás képtelen-

sége, az inadekvát válaszoknak még 

inadekvátabb válaszokkal való állandó 

meghaladása.

A  huszadik század mindent jól 

oldott meg, ami a társadalmi hala-

dás, a  civilizáció normális rutinja, ha 

tetszik, aprómunkája volt, és semmit 

sem oldott meg, ami a rutinlépése-

ken túlmutató kihívás vagy rendkívüli 

felad vány lett volna.

A  huszadik század lerombolta a 

tizenkilencedik század második felét�l 

felépült civilizációt. Tökéletesen el�re-

dolgozott a huszonegyedik századnak 

a globális társadalom monetarista vál-

tozatának kiépítésében.

A minden konkrét korszakban újra 

és másképpen defi niálandó csoport-

értékek folyamatos destruktivitását a 

nagy diktatúrák antropológiai pusztí-

tásai folytatták, amelyeknek „eredmé-

nyeit” azután a fogyasztói társadalom, 

majd a monetarizmus magától ér-

tet�d� módon állította a maga elté-

r� funkcionálásának 

szolgálatába.

A szegénység fel-

számolásában és az 

esélyek ezzel kap-

csolatos kiegyenlíté-

sében ért el a század 

eredményeket. Ez a 

kétségtelen fejl�dé-

si folyamat azonban 

részben önmaga is 

áldozatává vált saját 

bürokratikus alapkarakterének. A bü-

rokratikus kiegyenlítés több szem-

pontból is önmagát juttatta a sírba: 

1)  intézményeinek megmerevedésé-

vel maga vált a továbblépés akadályá-

vá, 2) nem tudta termékeny társada-

lomalkotó elvvé emelni a kiegyenlít� 

újraelosztást, 3) nem ismerte fel az új, 

individualizáló tendenciákat, 4) gya-

nútlanul a „történelem vége”-ként élte 

meg saját magát, 5) lekéste azt a glo-

balizációt, ami minden körülmények 

között kritikus kihívást jelentett volna 

számára.

Az összes nagy ideológia sokszor 

jutott hatalomra, sokszor bukott meg, 

sokszor árulták el és sokszor árulta 

el a benne hív�ket, sokszor változta-

tott célt, hordozókat, szövetségese-

ket vagy útitársakat. A  legegyszer�bb 

volna ezeket a történeteket a maguk 

teljességében narratívan megírni. Az 

ideológia folytonosságának megsza-

kadása, létmódjának megkérd�jele-

z�dése kegyetlen élességgel világítja 

meg az ideológiának mint tudatfor-

mának a jelen valóságával való illúzió-

romboló össze nem illését. Mindent 

elölr�l kellene kezdeni, aminek két 

hatalmas akadálya van: 1)  az „örök 

tegnapi” ideológiák elkötelezett kép-
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visel�i az els�k, akik nyomban meg-

hiúsítanak minden valódi újrakezdést, 

2) a jelen igazi haszonélvez�i már ké-

nyelmesen berendezkedtek egy „ideo-

lógia nélküli” világra.

A  kettéosztottság korának viszo-

nyai tehetnek róla, hogy a nemzetközi 

politikai rendszer érdemileg nem ju-

tott túl Kant és a francia forradalom 

korszakán. Az egypólusú világ csök-

kenti a globális háborúk és szemben-

állások veszélyét, az egyenl�tlenségek 

újabb rendszerét azonban nemcsak 

viseli, de el� is hívja.

Életem nagy céljainak felidézése 

nehezebbnek bizonyult, mint gondol-

tam. Nem szabad ezeket romanti-

kusabbaknak vagy gyerekesebbeknek 

ábrázolnom, mint amilyenek voltak 

(mert nem voltak sem romantikusak, 

sem gyermetegek). De nem szabad 

„valóságosabbaknak” sem ábrázol-

nom, mint amilyeneknek már akkor 

gondoltam �ket, hiszen ha valamiben 

biztos lehettem, az éppen a valóban 

nagy álom valódi lehetetlensége volt 

nekem, Magyarországon, mondjuk az 

1961 és 1965 közötti évek perspektí-

vájából.

Az állandóan engem kísér� nagy 

cél az volt, hogy megközelítsem a leg-

nagyobbakat.

Nem akartam jobb lenni, mint a 

legnagyobbak (természetesen azok-

ról van szó, akiket én tartottam leg-

nagyobbaknak, de azért túlságosan 

sok személyes elem ebben nem volt, 

legfeljebb én rendre olyanokat tartot-

tam a legnagyobbaknak, akiket rajtam 

kívül csak kevesen, teljesen egyedül 

azonban sohasem voltam).

Nem akartam olyan (akkora) lenni, 

mint a legnagyobbak. Az „éppen olyan 

nagy”-összevetést kikerültem, el sem 

jutottam az egyenl�ség vagy egyenér-

ték�ség lehetséges felvetéséig, azért 

sem, mert tudtam: az értékek és for-

mák állandó változásában az ilyesféle 

összehasonlítás módszeres végigvite-

le eleve lehetetlen is lett volna.

Értelmet adtam annak a lehet�-

ségnek, hogy közel, a  lehet� legkö-

zelebb akartam kerülni a legnagyob-

bakhoz.

Ez azt jelentette, hogy mindent, de 

mindent azzal az igénnyel csináltam, 

hogy éppen az a lehet� legközelebb 

legyen a legnagyobbakhoz.

A  napi munka és a nagy célok 

állandó jelenlétének kett�ssége vol-

taképpen teljesen ki is töltötte az 

életemet.

Minden csak ehhez jött.

Filozófi ai és fi lozófusi tevékenysé-

gem három korszakra bontható.

Az els� korszakban az Osztrák–

Magyar Monarchia fi lozófi a- és eszme-

történetével, illetve a magyar fi lozófi a- 

és eszmetörténet ezzel kapcsolatos 

problémáival foglalkoztam. Történel-

mi és politikai okok magyarázzák, 

miként lehetett ez a történeti munka 

egyszerre felfedez� és utópikus tevé-

kenység is a létez� szocializmus má-

sodik szakaszában. Két összefoglaló 

könyvet írtam err�l a szellemi mili�-

r�l (magyarul: 1978, németül: 1986), 

három könyvet Hermann Brochról 

(a másodikat magyarul és németül is 

megjelentettem), két másik könyvet 

a századforduló magyar kultúrájáról 

európai, s  azon belül közép-európai 

keretben.

Filozófi ai tevékenységem második 

korszakának középpontjában  Nietzsche 

állt. 1982-ben könyvet írtam fi lozófi á-

jának magyarországi recepciójáról, 

1993-ban monográfi át Nietzsche fi -

lozófi ájáról, 2005-ben kiadtam e mo-

nográfi a kétszeres terjedelm�re nö-

velt végleges változatát. Az egykori 

keleti blokk területén nem utolsósor-
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ban az er�feszítéseim nyomán lett 

Friedrich Nietzsche többszörösen és 

több oldalról meghamisított fi lozófi ája 

rehabilitálva.

Filozófi ai tevékenységem harma-

dik korszakának középpontjában az 

1989 utáni kelet-európai és egyben 

a globális fejl�dés komplex proble-

matikáján kívül a klasszikus német 

idealizmus komplex problémája áll. 

2013-ban monográfi át írtam Marxról.

S. Sárdi Margit
irodalomtörténész, tanár (Budapest, 1947. július 2.)

Hanyas vagy? Negyvenhetes? Akkor nem is cso-

da, hogy nem értjük meg egymást. Félszavakból 

sem…

Ez nem volt egészen igaz fi atalon sem, ma 

pedig végképp nem az. Összeköti a generáción-

kat a közösen megélt történelem.

Olyan sz�kös családi kasszához szoktunk, 

hogy vígan fölneveltünk három gyermeket tanári 

vagy más kis fi zetésekb�l. Középiskolás lettem, 

mire rájöttem, hogy a f�zelékre lehet feltétet 

tenni. Amikor én lettem háziasszony, már volt 

feltét, csak nem húsból. Még ma is jó vagyok 

húspótló feltétekb�l.

Tekintélytisztelethez szoktunk. Kibírtunk há-

romféle rendszert, hivatalok packázásait, f�-

nökök tenyérbe mászó orcátlanságát, kollégák 

fúrását. Még most is van munkánk, pedig már 

hetvenked� legények vagyunk.

Hamar megtanultunk a sorok között olvasni. Úgy szocializálódtunk, hogy a 

szavak jelentésárnyalatait is fölismertük. Még ma is átlátunk a szitán, és nem 

könny� velünk bármit elhitetni.

Minket még nem kellett a zöld értékekre tanítani, zöld volt az életünk. Még 

nem találták föl a nejloncekkert, kosárral, fém- vagy m�anyag hálókkal jártunk 

vásárolni. Nem volt szekrényünk dugig játékokkal, az utcán fociztunk, sokszor 

harisnyából kitömött labdával. A  játékainkat, ahogy a ruháinkat is, a  testvé-

reink t�l örököltük. (Rólam, harmadik gyermek lévén, az a hiedelem járta, hogy 

ég rajtam a ruha…) Nem volt minden szobában tévé (hogy lett volna? a hat-

vanas évek els� felében az utcában csak egy családnak volt, oda jártunk tévét 

nézni), nem volt minden gyereknek maroktelefonja (a szomszéd utcában volt 

vezetékes nyilvános, kett� is, az elején és a végén, közte két buszmegálló), 

nem volt eldobható pelenka, s a füzeteinket csomagolópapírba kötöttük. Ami-

kor megjelent a zacskós tej, minden háziasszony kimosta a zacskót, és fölhasz-

nálta tárolásra; volt, aki csíkokra vágta és lábtörl�ket horgolt bel�le.
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Valamiért mindenki tudta, hogy a közös érdekekért közösen kell cseleked-

ni. Amikor az utcánk középs� házait nagy es�ben elöntötte a víz, az egész utca 

(nemcsak az elöntöttek) kiment az utca végére csákánnyal-lapáttal, barázdát húz-

ni a víznek, hogy lefolyhasson. Az iskolánknak nem volt tornaterme, az udvaron 

tornáztunk, rossz id�ben a teremben végeztünk némi gimnasztikát; amikor mód 

nyílt tornaterem építésére, a környék összes szül�je ott dolgozott vasárnapon-

ként, az én édesapám is, hogy mire fels�s leszek, tornateremben tornázhassak.

Mindenkinek volt munkája. Mégis becsültük és megbecsültük a munkát.

Alapvet�en szerencsés ember vagyok. Mért rám a sors nehéz csapásokat, 

de örökké hálás lehetek, hogy egész életemben azt a munkát végezhettem, 

amit szerettem. Sok minden akartam lenni gyermekkoromban: amire emlék-

szem, az, hogy lehessek régész (ezért még egy mezei csokrot is tettem le a 

Mátyás-templomban), könyvtáros és versmondó, miközben mindenki tudta 

(engem is beleértve), hogy tanár leszek.

Tanár lettem. És vele lettem régész, régi könyveket, kéziratokat, rég halott 

emberek életútját tártam és tárom föl. Lettem könyvtáros, könyvek és könyv-

tárak bens�séges ismer�je, ismertet�je. Lettem versmondó, minden órámon 

költ�k és írók szövegeit adom át a hallgatóknak. Tanár lettem, s ez minden 

egyéb álmot magában foglal.

Tanárnak lenni nem munka, hanem élethivatás, életforma. Nehéz id�kben 

segített és segít egyenesen tartani a gerincemet. Hihetetlenül sokat kaptam 

a tanítványaimtól. Különösen jó, mondhatni, munkatársi viszonyom volt az 

egyetemen korábban létez� kiegészít� szakosokkal. Nekik volt már f�iskolai 

diplomájuk, de az csak általános iskolában való tanításra jogosított. A közép-

iskolai álláshoz kiegészít� két-három évi tanulásra és egyetemi diplomára 

volt szükségük. Ez egész embert kívánó vállalkozás volt részükr�l: munka és 

többnyire család mellett tanulni, készülni. (Érdekes, nem panaszkodtak annyit, 

mint a nappali tagozatosok.) Sokat adott nekem a velük végzett munka, velük, 

feln�tt emberekkel cseréltem gondolatokat, amelyekb�l én is tanultam. És 

volt egy nappali tagozatos csoportom a kilencvenes évek elején, tagjai akkora 

kihívást jelentettek nekem, hogy hozzásegítettek tudományos pályafutásom 

új lépcs�jéhez. Nagy gyászaimat leányomért, férjemért a hallgatók segítettek 

elviselni azzal, hogy értelmet adtak a létezésemnek. Barátaim többsége egykor 

a tanítványom volt.

Már nincs meg a gimnázium, amelybe Pesterzsébeten jártam, és nemrég 

meghalt az utolsó tanár is, aki ott engem tanított. Kiváló példaképeket találtam 

köztük: Lonci néni, Andrea néni, Erzsike néni – bennem él az � tanári öröksé-

gük, és remélem, én is tudtam továbbadni bel�le valamit.

Hallgatom a most dolgozó fi atalokat. Mennyien dolgoznak csak pénzért, 

csak átmenetileg, mennyien maradnak a helyükön pusztán a megélhetésért, és 

mennyien csapódnak munkából munkába, folyton keresve, de soha meg nem 

találva álmaik hivatását. Elgondolom: szörny� lehet úgy kelni föl hétf�n, hogy 

péntek délutánig utáljuk, amit csinálni kell. Milyen szerencsés vagyok! Bennem 

tartja a lelket, hogy pénteken megint órám lesz. 
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Sáros László György
építész, fotográfus (Jászberény, 1947. július 2.)

MINDÖSSZE HETVEN SORBAN ELMESÉLNI HETVEN ÉVET, 

LEHET ÉRDEKES KÍSÉRLET, DE NEM TÖBB

(amolyan akrosztichon-féle)

Megszülettem Jászberényben, 1947. 

július 2-án, szerdai napon, kora dél-

után, két testvérem mellé.

Iskoláztatásomon is, meg minden ki-

kerülhetetlenen, mint kanyarón és bá-

rányhiml�n, átestem.

Nem kell tán mondanom, hogy a 

végén, a M�egyetem el�tt katonának 

persze elvittek.

De ez mindössze csak a kor egyik zse-

niális találmánya volt, amolyan szocia-

lista emberré faragás.

Összességében arra jó volt, hogy az 

eljöv� öt évre „rendelt” sorstársaim-

mal megismerkedhettem.

S  ma már mondhatom: „nagyon is”, 

ha ez még egyáltalán jelent valakinek 

valamit.

Szükséges volt megtalálnom, hogy 

mit tegyek, mert tenni nagyon akar-

tam, már csak magam miatt is.

Zeneileg képzetlen vagyok s marad-

tam, mert félrehittem, hogy a zene-

hallgatás ezt majd pótolja.

Elkezdtem hát az egyetemet, ahol ha-

mar kiderült, lett jó öt évem arra, hogy 

kitaláljam magam.

Hihetetlen lehet, de a gyerekként kez-

dett fotózást, változó módon ugyan, 

egy percre sem adtam fel.

Ez sokfelé vitt, még barátokra is lel-

tem általa, meg mesterekre, amilyen 

néhai L�rinczy Gyuri is volt.

Tudtam ugyanis, hogy magamnak kell 

megkeresnem azokat, akikre szüksé-

gem lesz az életemben.

Viszonyomról a zenével már írtam, 

s  innen tudható, hogy legfeljebb 

„megfagyott” muzsikus lettem.

Egyszer�en persze csak építész meg 

fotográfus, aki látni és láttatni is akar, 

de mindezt egyszerre.

Nem hittem én még akkor, hogy fotó-

albumokat is csinálok majd, pedig így 

lett, persze kés�bb.

S  eljött végre a nap, mikor kés�bbi 

feleségem, Tenkács Márta révén talál-

koztam Makovecz Imrével.

Onnantól kezdve új fejezete nyílt az 

életemnek, amibe bevontam Gerle 

Jánost, volt katonatársamat.

Rendszeres tanulásra alakult Mako-

vecz Imre els� magán-mesteriskolája, 

amelyhez sokan csatlakoztak.

Bevallom, nekem még máig is hihe-

tetlen, hogy rend�rileg ezt is megfi -

gyelték, mert gyanús volt.

Azt például tetszenek-e tudni, hogy 

mióta van internet, úgy, mindenki szá-

mára, mint most?

Nem hiszem, de azt tudom, hogy 

azokban az id�kben, amir�l beszélek, 

annak híre sem volt.
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Elvégeztem hivatalos tanulmányaim, 

így építészmérnökké lettem, mikor is 

újra jelentkezett a „haza”.

Legyek megint katona, mert �k úgy 

szeretnék újfent azt, amit én az elején 

sem szerettem – na neee!

Mire le tudtam magamat gy�zni, hogy 

állásba menjek, Makovecz Imre már 

rég elment a Szövtervt�l.

Ennek el�tte egy évet voltam a M�-

egyetemen tudományos segédmun-

katárs, csak el ne vigyenek.

Szövterv. Tizennyolc év. Majdnem egy 

élet, rengeteg munkával, sok tanulás-

sal, kiváló kollégákkal.

És ezenközben adatott, hogy óraadó 

lehettem a Török Pál utcai „kis képz�-

ben”, Fekete Györgynél.

Legizgalmasabb éveimnek is nevez-

hetném, mert azok is voltak: azt taní-

tani, amit a legjobban szeretek.

Na, jött a „kapitali”, minden bajával és 

bájával, hogy legyél vállalkozó, csak 

azt ne hidd, hogy könny�.

Imigyen lettünk ügyvezet�k és igaz-

gatók, munkáltatók és földönfutók, 

al- és f�vállalkozók, akárkik.

Hát persze, hogy mindenhez kapcso-

lódik valami, történet vagy tanulság, 

keserv, de öröm is, néha.

Elérni, hogy jussunk valahová, együtt 

és egymással, azok, akik ezt így akar-

tuk, nem volt egyszer�.

Tanulni ugyanis sosem kés�, és min-

dig kell is, mert a létnek mi értelme 

lenne, f�leg egymás nélkül.

Vihettem rákgyógyszert Kós Károly-

nak, Makovecz Imrével, mert segíteni 

kell, segíteni – az élet maga.

Eközben voltak munkák, szépek és 

szép számmal, büszkévé tev�k és tar-

tást adók, mert ez is kell.

Nem kevés öröm, hogy tagjai lettünk 

a Kós Károly Egyesülésnek, amolyan 

félig-meddig alapítóként.

És jöttek a vándoriskolások, akikb�l 

nálunk vagy harminchét megfordult, 

ami megtisztel� szám.

Voltak sikerek, jóllehet jóval kés�bb, 

mint az „jólesik”. Lett Pro Architectura 

meg Ybl-díj, lett más is.

Ezt hogy folytassam, az Év F�építésze 

díj, a Hazáért Érdemkereszt, Kós Ká-

roly-díj meg Év Háza.

Több is, de legalább ilyen fontos, 

hogy megszerezhettem a DLA-t, ami 

a szakma doktorija.

Lehet ezt dicsekvésnek is venni, de 

nem kell, csak ténynek, mert kapasz-

kodók is kellenek, ha nem is…

Ez a legfontosabb az életben, de né-

ha jó kicsit hátranézni: vannak-e még 

utánunk, s �k kik?

Hogy van-e még, aki követ, aki még 

érdemesnek tart, mert ez is a segítség 

egy fajtája, ami jó.

Ehhez persze még az is kell, hogy 

legyen az emberben önismeret, hite-

lesség és szeretet, így együtt.

Teljes-e az élete a fogyatékossággal 

él�nek, teszik fel gyakorta a kérdést, 

mert oda akarnak kijutni, igen.

És azzal mi a helyzet, akinek nincs 

fogyatéka, csak keze, lába meg esze, 

hogy teljes-e az élete?

Rémes, de már 31 sorral ezel�tt meg-

ígértem, hogy írok a könyveimr�l is, 

amik csak „úgy lettek”.

Deskével fotóztam zsidó temet�ket, 

amúgy külön-külön, de a végén egy 

könyv lett bel�le.

El nem múlhatott úgy év, hogy ne jár-

tunk volna Mireille-nél, Belgiumban a 

tanyán, az azóta…

Kivágott f�zfánál, hogy oda se menjek 

többet, mert azokhoz, akik ezt „új-

ként” tették, minek menni?

Ezt követte a Canyonewyork, amit 

azért tartok fontosnak, mert arra ráta-

láltam mint leleményre.



JÚLIUS

102102

S  állításomban senki nem próbált 

meggy�zni, hogy micsoda marhaság, 

mert talán igaz… én hiszem.

Kellenek a kísérletek.

Így bizonyosság lelhet� igazunk fel�l,

S ha néha így se megy,

És kell az igazunk,

Ráérünk talán a következ�vel.

Lesz, mert ezt tudom,

Ehhez azonban iparkodni kell.

Te Jóisten, mennyit fecsegek, pedig 

a SÁROS és Társa Építészirodáról egy 

szót se szóltam!

De jó, hogy még vagyok, mert még 

akarok egy kicsit, addig legalábbis, 

amíg nem ny�g.

El kell dicsekednem azzal is, hogy az 

MMA rendes tagja lettem, mert ez ne-

kem kitüntetés, nem más.

Nem kilépek meg belépek, mert, jaj, 

Istenem, ez mennyire nem ilyen. „In-

cognito ergo sum”? Nem.

Elkötelezettség. Egy közösségnek. 

Amely kitart mellettem, s  teszem ezt 

én is velük. „Aztán”…

Makovecz Imrének tett ígéretemként 

elvállaltam a MÉSZ elnökségét egy 

ciklusra, ami négy év volt.

Tudják, most itt vagyok mint afféle 

„visszatér�”, hogy tehessem, ami még 

rám vár, ki tudja, meddig.

Örülhetek, ha addig, ami kiszabatott, 

mert mi székr�l lefordulók vagyunk, 

pedig annyi még a teend�.

Bizony, az els� Mesteriskolából mára 

egyedül maradtam, de utolsónak is 

kell lenni, néha, úgy tudom.

Biztosan szeretnél még többet is, de 

egy ilyen korú embert�l érd be most 

ennyivel!

Péreli Zsuzsa
textilm�vész (Budapest, 1947. július 8.)

Négyéves korom óta fest�m�vésznek 

készültem. Abban az id�ben a földre 

terített egész íves csomagolópapírra 

festettem. Mindig csak embereket. 

Bármilyen eszköz állt rendelkezésem-

re, akár egy kávéházi szalvéta vagy 

egy füzet hátoldala, mindig rajzoltam.

Javában felvételizgettem a Kép-

z�m�vészeti F�iskola fest� szaká-

ra, amikor egy barátom azt mondta, 

hogy olyanok a festményeim, mintha 

sz�ve lennének. Felajánlotta, hogy 

szívesen elvisz Tarján Hédi kárpitm�vész m�termébe, akit nagyra becsül és 

különösen jó m�vésznek tart. A falikárpitról mint m�fajról a lehet� legrosszabb 

véleménnyel voltam, a szövést rabszolgamunkának, a végeredményt luxusnak 

tartottam. A kortárs kárpitm�vészetet pedig nem ismertem.
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Hédi m�veit meglátva azonnal beleszerettem ebbe a m�fajba. El sem tud-

tam addig képzelni, hogy létezik nem „monumentális” gobelin, és f�képpen 

azt, hogy bármit meg lehet sz�ni fest�i módon.

Mikor képeim el�kerültek a mappából, � tanítványává fogadott, megtanított 

sz�ni és „gobelinül látni”. Sok ajándékot kaptam az élett�l, de ez volt az egyik 

legnagyobb.

Ez a technika, amit én „munkaterápiás festészet”-nek nevezek, megszaba-

dított fest�m�vészségem addigi kételyeit�l.

1968-ban felvettek az Iparm�vészeti F�iskola gobelin szakára, 1974-ben 

diplomáztam.

Valahonnan került egy nagyon ócska szöv�szék, korai darabjaimat azon sz�t-

tem. Az a helyzet, hogy más sz�je meg képeimet, nálam fel sem merülhetett, mi-

vel képzeletemben már kész a kárpit, amikor elkezdem sz�ni, ezért nem készítek 

színes tervet sem, csak egy kis ceruzarajzocskát. Az a titok, hogy ez a kis rajz mi-

lyen metamorfózison megy át szövés közben, milyen lelkiállapotban vagyok, miért 

akarom, hogy a „világra jöjjön”, akkor válik nyilvánossá, amikor a gobelin elkészül.

Bár fest�m�vésznek készültem, de amióta megismertem az �sid�k óta 

változatlan technikájú kárpitszövést, képeim szöv�széken készülnek. Ez a 

klasszikus technika megköveteli, hogy csak természetes anyagokat – gyapjút, 

selymet, pamutot vagy akár fémszálat – használjak a szövéshez.

Igyekszem meg�rizni m�vészi szabadságomat, abban is, hogy áthágjak 

m�faji határokat, ha ezzel a mondanivalót szolgálom.

Csak akkor kezdek sz�ni, ha már felrobban bennem, nyomaszt vagy nem 

hagy békén a téma. Azért sohasem szövök, mert az „olyan szép”.

Az egyik legújabb kárpitom, a Bens� zarándoklat ébresztett rá, hogy min-

den munkám egy-egy stációt idéz a valóságos életemb�l.

A bels� és küls� inspirációk rajzolásra, festésre, szövésre késztetnek.

Néha egy parasztporta padlásán talált nyírfakéregre írt els� világháborús 

katonalevél (A szolgálati id� emlékére) vagy a pesti aluljáró mozgólépcs�jén 

szembejöv�, önmagukba fordult arcok (Ikon,  XX. század vége), vagy akár egy 

krétai ikonosztázra vetül� fénysugár (Boldogasszony) küld zarándoklatom kö-

vetkez� állomására.

A  kárpit a „nehézfegyverzet” m�faja, hónapokig tartó munkával, nemes 

anyagból készül, feltételezve, hogy sokáig fennmarad. Számomra lelkiismereti 

kérdés, hogy fontos dolgokról szóljon.

Soha nem dolgoztam m�vésztelepen, mert a társaság zavar az elmélyült 

munkában, talán ett�l alakult ki rólam az a képzet, hogy nem vagyok közösségi 

ember. De, az vagyok… – csak egyedül.

A hosszú magányosan eltöltött id� a szöv�szék mellett arra sarkall, hogy 

kiállítsak. Most, hogy túl vagyok a hetvenedik önálló kiállításomon, örömmel 

érzékelem, kárpitjaim képesek egy láthatatlan szállal összekötni teljesen isme-

retlen emberekkel.

Ilyen alkalom volt a M�csarnokban 1987-ben megrendezett kiállításom, 

ahol az általam gy�jtött tárgyak – néha múzsáim – egy áttetsz� függönnyel 

elválasztva, de mégis együtt szerepeltek kárpitjaimmal,

Nagyon szerettem az Ernst Múzeumban 1997-ben a Gobelin-liget, Gobe-

lin-kert cím�t, ahol az egész kiállítótér padlóját összefügg� valódi f� borította, 
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Pels�czy László
színm�vész (Kiskunlacháza, 1947. július 9.)

Hetven év! Nem hangzik igazán jól! Pedig szá-

momra ez alatt a hetven év alatt több volt a szép 

és jó, mint a feledhet�. Emlékeim szerint már a 

kezdet is szép volt. Az Alföldön, Kiskunlacházán 

születtem, igazi alföldinek mondom magam, 

hisz nekem – éppúgy, mint Pet�fi nek:

„Szép vagy, Alföld, legalább nekem szép!

Itt ringatták bölcs�m, itt születtem.”

Itt kezdtem általános iskolai tanulmányai-

mat, aztán alig töltöttem be a nyolcat, amikor 

édesapámnak igazgatóhelyettesi állást kínáltak 

az akkor nyitó szigetszentmiklósi 2. számú (ma 

József Attila) Általános Iskolában. Így a harma-

dik osztálytól már itt folytattam tanulmányaimat. 

Részt vettem az édesapám vezette fi zika- és csil-

lagász-szakkör munkájában; az irodalmi színpad és a szavalóversenyek állandó 

résztvev�je voltam, s én voltam az úttör�csapat els� dobosa. Itt ért 1956 októ-

bere, amelyet ugyan korom miatt még nem tudtam igazán értelmezni – hiszen 

fasorral és a kertemb�l beültetett növényekkel. Illusztrálva a számomra fonto-

sat: a természet és a m�vészet elválaszthatatlan kapcsolatát.

A  franciaországi Aubussonban lehettem tanúja a kárpitok természetes és 

kortalan együtt lélegzésének. Itt a 16–19. századi falikárpitok, valamint Jean 

Lurcat, Picasso és más 20. századi francia alkotók m�vei falközösséget vállaltak 

az én munkáimmal, amikor Michele Giffault, a múzeum igazgatója meghívta a 

Szegény angyal és az 1989 Karácsony cím� gobelinjeimet, a Szentség a kár-

pitm�vészetben cím� kiállításra. A rá következ� évben önálló kiállításom volt 

ugyanott, „a gobelin f�városában”.

Emlékezetes 2004-ben a KOGART Házban rendezett gy�jteményes kiállítá-

som is. Sokszor belelapozok még most is a több száz oldalas vendégkönyvbe, 

amelyb�l ihlet� visszajelzéseket kapok a látogatóktól.

A legnagyobb szabású kiállításom 2008-ban az Iparm�vészeti Múzeum tel-

jes földszinti terében volt, ahol mintegy százötven m�vem ismét meger�sített 

abban, hogy érdemes ezt a m�fajt az egyre vadabb rohanás századában m�vel-

ni, hiszen láthatóan szükség van a m�vészet e min�ségére, a „visszalassításra”, 

hogy legyen id�nk megfejteni: kik vagyunk.
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szüleim nem avattak és nem avathattak a politikába, de éreztem, hogy valami 

jelent�s dolog történik körülöttünk. Igazgatóváltás, Bocskay-ruhák, új nemzeti 

címer… Akkor még nem tudhattam, hogy családunk is elszenved�je volt az 

új rendszernek. (Nagybátyám, mint hajdani szerzetes, munkaszolgálatosként 

szerzett maradandó „emlékeket”, édesapám pedig, aki kántortanítóként kezdte 

pályáját, szintén az osztályidegenek közé tartozott.)

Gimnazistaként a számomra ugyancsak nagyon kedves ráckevei Ady Endre 

Gimnáziumban érettségiztem, amelynek szellemisége igen közel állt hozzám. 

A Duna-parti gimnázium rengeteg emlékkel ajándékozott meg, amelyek örökre 

belém vés�dtek. Valójában, édesapám útját követve, szintén a pedagógus-

hivatást céloztam meg. Be is adtam jelentkezésemet a Szegedi Pedagógiai 

F�iskolára, amikor osztálytársaim rávettek, hogy pályázzam meg a Színm�vé-

szeti F�iskolát, hisz a gimnázium szinte valamennyi irodalmi megmozdulásán 

folyamatosan részt vettem. (A színház- és irodalomszeretetet otthonról hoztam.) 

Tehát: megtettem, feladva a másik pályát. Ám miután az els� nekifutásom si-

kertelen volt, egy átbulizott nyár után új lehet�ségek után kellett néznem. No, 

nem maradt sok, mivel már augusztus végét írtuk, csak a pótfelvételi jöhetett 

számításba. Itt is csak egy lehet�ségem volt; egy fels�fokú szakiskolára, ahol vi-

szont a számomra nem túl kedves tárgyakból volt a felvételi: matematika, fi zika, 

kémia. Id�m sem volt a felkészülésre, így igazán váratlanul ért, hogy tizenhar-

mad-magammal fölvettek!… (Olyanok közé, akik kevesebb pontszámuk miatt 

épphogy csak lemaradtak a M�szaki Egyetemr�l, vagy „politikai megbízhatatlan-

ságuk” miatt nem juthattak be oda – mert ilyen is volt akkoriban…) Három év 

elteltével sikeresen letettem a vizsgát. Így lett az én els� szakmám repül�gép 

rádió-lokátor m�szerész. Közben Szigetszentmiklóson – az akkori id�k trend-

jét követve – beatzenekart alapítottunk, s szórakoztattuk a helyi és a környez� 

települések lakóit. De hiába a „nagy zenei el�képzettség”, a színm�vészetis fel-

vételin ismét elcsúsztam. Most is a harmadik fordulón, ahogyan korábban, majd 

a kés�bbiekben is. Viszont felvettek az akkoriban egyetlen, színházi körülmé-

nyeket is nyújtó Nemzeti Színház stúdiójába, méghozzá a kor talán legnagyobb 

színészpedagógusa, Bodnár Sándor osztályába. Válogatottan kit�n� osztály- és 

évfolyamtársakkal tanulhattam együtt a szakmát. Csak néhányukat említve: An-

dorai Péter, Barbinek Péter, Halasi Imre, Ivánka Csaba, Lázár Kati, Sáfár Anikó, 

Trokán Péter, Usztics Mátyás! Életre szóló barátságok szöv�dtek. Valamennyien 

egy nagy közösségnek vagyunk részei… A stúdiót elvégezve – mivel nem akar-

tam akkor még vidéki színházhoz szerz�dni –, ismét némi pályamódosítással, 

üvegtechnikusnak tanultam. Végül ezt követ�en vezetett utam az akkori els� hi-

vatásos avantgárd társulathoz, a Huszonötödik Színházhoz. (1978-ban fuzionált 

a Déryné Színházzal, így jött létre a Népszínház – Várszínház.)

Az itt eltöltött hét esztend� igen nagy mértékben meghatározta kés�bbi 

pályafutásomat, hiszen itt éreztem meg igazán a színházi csapatszellemet, itt 

kaptam els� jelent�s f�szerepeimet K�míves Kelement�l Rómeóig. A  Békés 

megyei Jókai Színházban éreztem rá az operettek hangulatára mint táncos-ko-

mikus, de itt játszottam el�ször musicalekben is.

1983-ban megéltem a csodát, az István, a  király rockopera címszerepét a 

Királydombon és a Szegedi Szabadtéri Játékokon éppúgy, mint a fi lmben. Pedig 

nem egyszer� próbafelvételeket követ�en jutottam István szerepéhez. Koltay Gá-
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bor rendez� el�ször az egyik nemes úr 

szerepére hívott – utolsó próbafelvéte-

lisként. A felvételek alatt változtatta meg 

elképzelését. Estére már össze is hívta az 

alkotógárdát, akik meglátván a felvételt, 

egy emberként kiáltottak fel: ott az István, 

a király! (Végre valami els�re sikerült!…)

Ez a szerep és idea követi mind-

máig egész pályafutásomat, hiszen 

2004 októberében mutattam be, s  ját-

szom azóta is rendszeresen Sorsidéz� 

– Ezeréves Magyar Ámen cím� önálló 

estemet, amely Szent István-i látomás-

ként kutatja a magyar történelmet az államalapítástól napjainkig. Mi több, Sík 

Sándor István király cím� drámájában az utolsó napjait él� Istvánt játszhatom 

mind a mai napig – teljes ívet írva láttatni Szent István életútját.

1991 óta vezetem társtulajdonosként a Saxon reklámügynökséget. Életem 

javát azonban ma is, és egyre inkább a színházi jelenlét alakítja. Szerencsésnek 

mondhatom magam, mert pillanatnyilag tíz színház, ill. társulat munkájában 

vehetek részt, összesen huszonkét darabban – jobbnál jobb szerepekben.

Igen fontos része személyes és színészi életutamnak az elszakított ország-

részek lakóinak sorsa, amelyet hosszú évek óta fi gyelemmel kísérek, mi több, 

olykor részese is vagyok. Mint színész, a magam lehet�ségein belül igyekszem 

segítségükre lenni. Közel tíz éve csaknem minden �sszel és tavasszal útnak 

indulok a Nemzeti Kamara Színház társulatával a határokon túlra. Valamennyi 

közül azonban talán a legkülönlegesebbek a csángóföldi turnéink. Olyan helye-

ken lépünk föl a legkülönböz�bb körülmények között, ahol korábban soha nem 

játszott színházi társulat. Ezekr�l visszatérve, mindig jóles� érzéssel gondolunk 

arra: talán mi is tettünk valamit a nemzet és a magyar nyelv meg�rzéséért…

Itthon pedig három, nevemet visel� leányomnak igyekszem példát és út-

mutatást adni. Ketten közülük édesapjuk hivatását választották. Réka feln�tt 

pályatársként színitanulmányainak befejezése óta a budapesti Katona József 

Színház tagja színészként, ugyanakkor egyre jobb és érettebb rendez�. Luca 

lányom a Magyar Táncm�vészeti F�iskola balett-tagozatának növendékeként 

élte meg els� színpadi élményeit, majd egy éles váltással a színipályát célozta 

meg. Színészi ambícióit kett�s irányultságúnak mondhatjuk. Édesanyja, Szen-

tesi Nóra – aki jelenleg neves lakberendez�ként tevékenykedik – egyetemista 

korában a Pinceszínház sokat foglalkoztatott színészn�je volt. Luca pedig ma 

már a Marosvásárhelyi Színm�vészeti Egyetem színész szakának hallgatója.

Én pedig várom, hogy talán eljön az id�, amikor mindhárman együtt játsz-

hatunk – nemcsak az élet színpadán.

Szörényi Levente�–�Bródy János, István, 

a király (Királydomb, 1983)
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Scherer József
ipari formatervez� (Kölesd, 1947. július 14.)

Suaviter in modo, 

fortiter in re.

(Szelíden a módban, 

szilárdan a lényegben.)

(Acquaviva)

Szerencsésen meg-

érkeztem Kölesdre a 

csodálatos tolnai dom-

bok közé, a  Zönge 

„hegy” lábához. Szü-

leim itt kezdték orvosi 

pályájukat, édesapám 

körorvosi, édesanyám 

fogorvosi beosztásban. 

Kilencéves koromig a falusi gyerekek 

gondtalan és szabad életét éltem.

1956 nyarán beköltöztünk Szek-

szárdra, nagyanyám házába. A sz�lé-

szet-borászat átitatta az egész várost, 

és megtartotta természetközelinek, 

ugyanakkor komoly kulturális lehet�-

ségeket is biztosított.

Múzeumi szakkör, hajómodelle-

zés, �csényi reptér, uszoda, szertorna, 

birkózás, vadászkürtórák – csupa von-

zó lehet�ség. Mindezek fölött, szere-

tett osztályf�nökünk, László Nusi néni 

és Makk József rajztanárunk biztatá-

sára, a rajzolásé lett a f�szerep.

Lázár Pál fest�m�vész különórái 

és az általa szervezett nyári m�vészte-

lepek Dunaföldváron és Pakson egy új 

világot nyitottak meg el�ttem.

1962-ben felvettek a budapesti 

Képz�- és Iparm�vészeti Gimnáziumba.

Hatalmas változás, nagy kihívás és 

egész életemre kiható esemény volt ez.

A  grafi ka szakon inspiráló ver-

senyszellemben, nagy lelkesedéssel 

dolgoztunk.

A  bet�rajz, plakát-

tervezés, litográfia-, 

rézkarc-, linómetszet- 

készítés alapjait itt 

megtanultuk. Szak-

körben a mintázást és 

üvegablak-készítést is 

kipróbálhattam.

Eljött a f�iskolai 

felvételi ideje. Techni-

kai érdekl�désem vál-

tásra bátorított, és az 

Iparm�vészeti F�isko-

la formatervez� szaká-

ra jelentkeztem.

1965.– még mindig tart a szeren-

csém, el�felvételt nyertem a M.  I.  F. 

szerszám- és gépipari formatervez� 

tanszékére. Ez azt jelentette, hogy 

egy évet az iparban kellett dolgoz-

ni gyakorlatszerzés céljából. A  Ma-

gyar Optikai M�vekben találkoztam 

a hatvanas évek ipari valóságával. 

A  gépipari ismeretek megszerzését 

Szendrei Róbert osztályvezet�nek kö-

szönhetem.

A  f�iskolai évek nagy változást 

hoztak, a  formatervezéshez szüksé-

ges racionális, gyakorlatias szemlé-

letmód elsajátításával az esztétikum 

szerepe új értelmet nyert. Tanáraim, 

Dózsa-Farkas András, Németh Aladár, 

Gerzson Pál utat mutattak és segítet-

tek szakmai fejl�désemben.

Diploma, 1970 – „Telepíthet� m�-

holdfi gyel� állomás formaterve” – már 

a cím is mutatja a nagyra tör�, bizako-

dó hangulatot, ami akkor jellemezte 

ezt a hazánkban új és fontosnak vélt 

szakmát. A  következ� évek nem iga-

zolták ezt az optimizmust.
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1976-ban, hat évvel a diploma után 

a Japan Foundation ösztöndíjával elju-

tottam Japánba. A gondviselés a 3000 

lakosú faluból a 30 milliós Tokióba 

röpített. Ennek el�zménye és egyben 

el�jele az lehetett, hogy a gimnáziumi 

rajzversenyeken kétszer is megkaptam 

az általam nagyon kedvelt Hokusai Ka-

cusika japán fametsz� albumát.

Rövidebb utazások után egy teljes 

év külföldön. Kulturális sokk. Nyelvta-

nulással, a  japán design, kézm�ves-

ség és képz�m�vészet tanulmányozá-

sával gyorsan eltelt az id�. A földrajzi 

és szellemi eltávolodás lehet�vé tette 

az európai és benne a magyar kultúra 

teljesebb megértését és értékelését.

1978-ban Németh Aladár tanszék-

vezet� meghívott a f�iskolára, ami 

meglepetésként ért. Korábban nem 

gondolkoztam ilyen lehet�ségen.

Ebben az id�ben kiváló alkotótár-

sakkal, Nagy Zsolt építész vezetésével 

a kiállítástervezés területén sikere-

sen dolgoztunk. Mindeközben csalá-

dot alapítva építkezésbe fogtunk, nem 

igazán tudva, hogy évtizedekig tartó 

vállalkozásba kezdünk.

1983-ban Gergely István rektor 

vezetésével mélyreható reformok 

kezd�dtek a f�iskolán. Megalakult az 

Alapképz� Intézet, melynek feladata 

a vizuális nyelv és a tervezési mód-

szertan alapjainak megismertetése 

volt a rajz-plasztika-tervezés hármas 

egységében. Meggy�z�désem szerint, 

a módszeresség és a kreativitás egy-

mást kiegészít� szerepének felisme-

rése és gyakorlása eredményezi a 

kés�bbi tervez�i munka sikerét. Tar-

talmas, élményekben gazdag 17 év 

telt el, tehetséges kollégák körében. 

A kétezredik évre bejártam az egyete-

mi szamárlétrát ösztöndíjas tanárse-

gédt�l a rektorhelyettességig.

A  millecentenáriumi évfordulót a 

100 év formatan cím� könyvvel ünne-

peltem, amelyben rangos szerz�kkel 

együtt mutattuk be kedvenc tantár-

gyam tanárainak munkásságát.

2000-ben visszatértem a forma-

tervez�/design tanszékre mint a for-

matan tanára.

És újra Fortuna kegyeiben része-

sültem: 2003-ban Lengyel István pro-

fesszor kezdeményezésére a tanszék 

kapcsolatba lépett a Mercedes Benz 

designközpontjával. A járm�-formater-

vez� mesterképzés vezet�je le hettem.

Ezzel megkezd�dött jutalomjá-

tékom, amit talán az örömzenélés-

hez hasonlíthatok, hiszen, mint sok 

fi úgyermek, én is autók rajzolásával 

kezdtem.

2014-ben az a megtiszteltetés ért, 

hogy a Magyar M�vészeti Akadémia 

tagjává választottak.

Hálás vagyok a sorsnak, hogy az 

elmúlt, közel 40 évben fi atalok között 

lehettem, jókedvük és kreativitásuk 

mindig er�t adott.
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Rokay Zoltán
teológiai tanár (Szabadka, Jugoszlávia – ma: Szerbia, 1947. július 20.)

Tisztelt Napút-szerkeszt�ség!

Hálásan megköszönöm megtisztel� megke-

resésüket, amelyre magamat nem tartom mél-

tónak, de alkalmassá tesz a 70. életév, amelyet, 

ha a Jóisten éltet, jöv�re töltök be. – Mindjárt 

az els� szépséghiba: az elektronika kimaradt 

az életemb�l, így valamiképpen a kéziratommal 

kell boldogulniuk.

Római katolikus pap vagyok, a  budapesti 

Római Katolikus Egyetem Hittudományi Karán 

tanítok, amíg le nem telnek napjaim. 1947. július 

20-án születtem (ez a jogcím) Szabadkán (akkor 

Jugoszlávia, ma Szerbia). Elemi iskolámat ott 

végeztem, majd ugyancsak az ottani Paulinum 

klasszikus gimnáziumban érettségiztem. Teoló-

giai és fi lozófi ai tanulmányaimat Zágrábban kezdtem, majd katonai szolgálatot 

teljesítettem. Ezután Innsbruckban folytattam tanulmányaimat, ahol kés�bb teo-

lógiai doktori címet szereztem. Ezután különböz� lelkipásztori feladatokat telje-

sítettem, és Kielben ledoktoráltam fi lozófi ából. 1997 óta m�ködöm Budapesten.

Hálás vagyok a Gondviselésnek, és mindazoknak, akik bármiben megköny-

nyítették helyzetemet. – „Életünk éveinek száma 70 év, vagy ha egészségesek 

vagyunk, 80 év!” Seneca szerint az élet olyan, mint egy színdarab, nem az a 

fontos, meddig tart, hanem, hogyan alakítják, hogyan adják el�. (Ami nem je-

lenti, hogy bármit is siettetnék.)

Számomra a legnagyobb öröm, ha olyan der�s él� közösséget láthatok, 

mint a „Napút évkönyv él� oldalain”. Biztos sokat tanulhatunk egymás élet-

tapasztalatából. – A  legnagyobb sikerélmény számomra, mikor megtapasz-

talom: hallgatóim többet tudnak, és jobban tudják, amit tudnak, mint én (pl. 

angol nyelv, számítógép, gépkocsivezetés).

Kívánom, hogy a 70-esek, a Napút olvasói és mindenki számára igyekez-

zünk minél gazdagabbá vagy legalább elviselhet�bbé tenni az életet a továb-

biakban is.
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Lukács Sándor
színm�vész, költ� (Miskolc, 1947. július 21.)

Mondják, hogy az id� 

haladtával a régmúlt 

könnyebben felidé-

z�dik, mint a tegnap 

történtek. El�ttem van 

ilyenkor Major Tamás 

szikár alakja, ahogy 

instruál mint nemzeti 

színházi stúdióst a Tra-

gédiában: „Dics�, dics� 

bosszantni a fi lisztert!”

Akkor bizony ál-

momban sem gondol-

tam volna, hogy jó pár 

évvel kés�bb a Csá-

szárlátogatás cím� té-

véfi lmben a szolgámat alakítja majd, 

akit Napóleonként még fenéken is kel-

lett billentenem az egyik jelenetben.

Eszembe villan az a feledhetetlen 

júniusi délel�tt, mikor, még meg sem 

száradt diplomával a zsebemben, Vár-

konyi Zoltán leszerz�dtetett a Vígszín-

ház társulatába. Huszonévesen, egyik 

pillanatról a másikra Páger Antal, Su-

lyok Mária, Darvas Iván, Ruttkai Éva, 

Latinovits Zoltán kollégája lehettem, 

hogy nagy hirtelen csak ötüket említ-

sem…

Majd Szeged és 

Gyula! A Dóm téren Lu-

cifer, a  Várszínházban 

Caligula helytartója és 

Vak Béla király. Talál-

kozás Harag Györggyel 

és Székely Jánossal. 

Ahogy el�adásonként 

�ze Lajossal vitáztunk 

a boltívek alatt, s  köz-

ben elszállt felettünk 

egy-két denevér…

A  fi lmek közül a 

Madárkák, a  Szarvas-

sá változott fi úk, a 141 

perc…, A  megbízható 

úriember, melynek kapcsán Darvassal 

egy hétig Londonban forgattunk, s ott 

ünnepeltük Iván születésnapját…

Aztán ’85-ben az els� verseskötet, 

a Szökés, a Magvet�nél, melyet azóta 

még öt követett: Elrejtett hangsze-

rek, A  mulasztás ideje, Valaki szólí-

tott, Hajad tengerén, Az el�zött álom. 

2017-ben a könyvhétre pedig megje-

lenik A végtelen felé.

Publikációk az Élet és Irodalomban, 

Kortársban, Új Írásban. Kálnoky László 

atyai barátsága, levélváltások Tandori 

Dezs�vel, és persze közben folyamato-

san a mai napig a vígszínházi szerepek, 

a  Játék a kastélyban Almádyjától a 

Mester és Margarita Wolandjáig.

És természetesen az ember még 

reménykedik a folytatásban.

Szerencsémre és nagy örömömre 

a díjak sem maradtak el munkám el-

ismeréseként: Jászai-díj, érdemes és 

kiváló m�vész, Prima Primissima díj 

és 2016-ban Kossuth-díj.

Woland szerepében a Vígszínház Mester és 

Margarita-el�adásában. A háttérben Cs�re 

 Gábor (fotó: Dömölky Dániel)
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Cserna Csaba
informatikus, el�adóm�vész, egykoron színm�vész (Pécs, 1947. július 26.)

Hetven év! Pécsett születtem, pedagógus édes-

anyám és jogász édesapám boldogságára. Ál-

talános, középiskola, egyetem: Enyingen, Szé-

kesfehérváron és Budapesten. 20 éves korom-

ban a katonaságnál kapott, váratlan betegség 

tolókocsiba kényszerített, amelyb�l édesanyám 

rendíthetetlen önfeláldozása és egy csongrádi 

csodadoktor állított lábra, s indított a Budapesti 

M�szaki Egyetem Villamosmérnöki Kar híradás-

technika szak felé. A  vári kollégiumban, azóta 

is mesterem, Debreczeni Tibor Vári Színpad né-

ven társulatot szervezett egyetemistáknak. Hoz-

zájuk csatlakozva tettem meg els� lépéseimet a 

magyar irodalom, a pódium és a színm�vészet 

világában. Közben tanulmányaimra koncent-

rálva, 1973-ban diplomamunkámmal els� díjat 

nyertem a Híradástechnikai Tudományos Egyesület diplomaterv-pályázatán. 

Egyetemi éveim után megházasodtam. A Videoton Fejlesztési Intézet infor-

matikusa mellett nevel�tanár voltam a M�szaki Egyetem vári kollégiumában. 

Feleségem világra hozta fi úgyermekünket, életem legnagyobb ajándékát.

Ezután egy id�re hátat fordítottam a m�szaki tudományoknak, és Thália 

szolgálatába szeg�dtem. A Vári Színpad hangulata a Kaposvári Csiky Gergely 

Színházig repített. Játszottam a Mario és a varázslóban, a  Cseresznyéskert-

ben, a  Bánk bánban, a  Liliomban, a  Mester és Margaritában, Shakespeare 

Viharjában, Euripidész Alkésztisz és Fielding Tom Jones cím� drámájának 

el�adásában, és a színháztörténeti jelent�ség� Marat halála el�adásba is be-

ugrottam. E  darabokban a szakma legkiválóbb rendez�i irányítottak: Lukáts 

Andor, Ascher Tamás, Mohácsi János, Babarczy László, Ács János, Gothár Péter 

és Gazdag Gyula.

Négy év kitér� után visszavedlettem informatikussá, és családommal együtt 

Németországban próbáltam szerencsét. Itt fejleszt�mérnökként 27 éve építem 

immár közös kapitalizmusunkat.

Írok is, ebben fogadott testvérem, Füle Péter és Kovács katáng Ferenc 

barátom terelgetnek. Közben megtanultam németül, nagyapa lettem, és bár 

életkedvem néha gy�r�dik, optimizmusom mégis elpusztíthatatlan, negyedik 

önálló estemre készülök Darvas Ferenc zeneszerz� barátommal.

Töretlen életutam elismeréseként el�ször, a Kaposvári Csiky Gergely Szín-

ház felterjesztésére, a  forradalmi munkás-paraszt kormánytól megkaptam a 

Szocialista Kultúráért érdemérmet, a  rendszerváltás után frankfurti és oslói, 

a közösségért él� barátaim javaslatára pedig a Falvak Kultúrájáért Alapítványtól 

a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést a magyar kultúra külföldi népszer�síté-

séért. Legnagyobb kitüntetésem három évvel ezel�tt a sorstól kaptam, életem 

�szén szeret� társra leltem.
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�rzök egy fotót szobám falán a Pet�fi  Irodalmi Múzeum kiállításáról. Három 

részre szétvágva – talán utalva szétszabdaltságunkra – jutottam hozzá, össze-

ragasztottam. A Nyugat 25 éves jubileumi ünnepének szünetében a Zeneaka-

démián készült. Lengyel Menyhért, Ascher Oszkár, Szép Ern�, Erdélyi József, 

Gellért Oszkár, Móricz Zsigmond, Laczkó Géza, Babits Mihály, Tóth Aladár, Tö-

rök Sophie, Schöpfl in Aladár, Füst Milán, Kosztolányi Dezs� és Karinthy Frigyes, 

mai szóhasználattal, népies és urbánus költ�k és írók békében, szeretetben 

állták körül a m�vészszoba zongoráját. De jó lenne ugyanezt békétlen honunk-

ban ma is megélni!

Hátralév� napjaimat szeretteim megelégedésére törekedve, magammal 

hozott küldetésem parancsaként, valamint szüleim példája alapján embertár-

saim iránti szeretetben, hídszerepben és az örökkévalóságra készülve kívánom 

leélni.

Szelestei Nagy László
irodalomtörténész (Szombathely, 1947. július 30.)

Faluról érkeztem a gy�-

ri bencés gimná zium-

ba, onnan megtalpalva 

indultam a bölcsész-

karra. Esélyem a fel-

vételre csak úgy volt, 

ha orosz szakra jelent-

kezem. Második neki-

futásra felvettek. Be-

iratkozás után átnyer-

geltem latin szakra, 

végül magyar–latin–le-

véltár–könyvtár szakon 

végeztem 1972-ben 

és 1974-ben. Tanítani 

szerettem volna, de ez 

akkor és ezzel a múlt-

tal nem sikerült. Eddigi életemet az 

egyetem után két munkahelyen töltöt-

tem. 1996-ig az Országos Széchényi 

Könyvtárban, azóta a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Bölcsészettudomá-

nyi Karán. Mindkét helyen ifjúságom 

dédelgetett vágya teljesült: az OSZK 

régi könyveivel és kézirataival (továb-

bá a magyarországi egyházi könyv-

tárak ugyanilyen dokumentumaival) 

foglalkoztam, azóta 

pedig e régi kulturális 

kincseink tartalmáról 

oktatok/kutatok, ré-

gi magyarországi iro-

dalmakat (els�sorban 

magyart és latint), ma-

gyarországi m�vel�-

déstörténetet.

Mit jelentettek, je-

lentenek számomra 

életem színterei? Sze-

leste a szül�helyet, 

a  kemény, de egyér-

telm� falusi környeze-

tet, ahol az igen igen 

volt, a nem pedig nem. 

Apám szavai jutnak eszembe, akkor 

mondta, mikor egyetemre indultam: 

„Fiam, fontosabb a bölcsesség, mint 

a tudás.” Azóta megtapasztaltam sza-

vainak súlyát, igazát. Megtapasztaltam 

nagy tudással rendelkez�k hajlékony 

életvitelét, megalkuvásait. Gyermekko-

rom világának falusi parasztemberei jól 

látták, ki és mikor vesztette el becsü-

letét. Csodaként emlegették, ha ez a 
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személy az igazság megvallásával, bo-

csánatkéréssel megtalálta a visszautat, 

újra ki tudta egyenesíteni a derekát. 

E gondolatokat er�sítette meg bennem 

a gy�ri bencések gimnáziuma.

A  bölcsesség iránti vággyal érkez-

tem, idegenül, Budapestre, egyetemre. 

Kezdetben inkább csak szemlél�dtem, 

csodálkoztam – aztán rátaláltam azok-

ra a professzorokra, akik irányt adtak 

érdekl�désemnek: Mezey Lászlóra, ifj. 

Horváth Jánosra, már az egyetem után 

Tarnai Andorra. Ha már személyek-

r�l esik szó, a  sort munkahelyi neves 

kollégáimmal folytathatom: Borsa Ge-

deon nal, Vizkelety Andrással…

Az Országos Széchényi Könyvtár 

véd�burkot is jelentett. Hála Istennek, 

nem értek olyan kísértések, amelyek-

nek nem tudtam ellenállni. Jól éreztem 

magam régebbi korokba bemerülve. 

Búvárkodásaim módja eltért a szoká-

sostól. Kéziratban maradt forrásokat 

olvastam el�bb, aztán, ha érdekesnek 

találtam, megnéztem a szakirodalmat. 

Talán nem kell mondanom, mennyi 

ismeretlen vagy félreértett forrás került 

a kezembe. Nagyon élveztem. Sok régi 

levelet, naplót elolvastam, sokat közü-

lük publikáltam is. Ott voltam (másod-

állásban) a Miskolci Egyetem bölcsész-

karának indulásánál, már azt is az élet 

ajándékának tekintettem.

A katolikus egyetemre kerülés (bár 

nehezen váltam meg az OSZK-ban fel-

ügyeletemre bízott nyelvemlékekt�l, 

a Halotti beszédt�l, az Ómagyar Má-

ria-siralomtól stb.) örömmel és büsz-

keséggel töltött el. Ezt még fokozta, 

hogy a két és fél évtizede kutatott kor-

szakot és témaköröket taníthattam.

Egyetemi koromtól kezdve izgatott, 

miért mell�zik irodalomtörténeteink a 

18. század közepe óta a vallásos ihleté-

s� m�veket, miért tartják a múlttal fog-

lalkozó szakemberek értéktelenebbnek 

Istennel foglalkozni, mint a friss diva-

tokkal vagy politikai eszmékkel. Évtize-

dekig töprengtem az okokon, kés�bb 

kezdtem csak ezekr�l a kérdésekr�l 

írni. Nem véletlen fordult érdekl�dé-

sem életem delén a lelkiségi irodalom 

irányába. Szerettem volna megfejteni, 

hogy az általam olyan nagyra tartott ré-

gi imádságokra és népénekekre (azok 

értékesebb darabjaira is) miért tekint 

a szakma oly megvet�en. Nem hagy-

tam magam. Érzelmi világom, vallási 

érzéseim helyes irányvonalának támo-

gatására jókor tette közzé Erdélyi Zsu-

zsanna az általa gy�jtött archaikus népi 

imádságokat. Hiszen én is ezekben 

gyönyörködöm, ezek többnyire kézira-

tos, ritkábban nyomtatott változatai-

ban! Azóta sikerült az irodalom e feltá-

ratlan értékeinek napvilágra hozásához 

akadémiai kutatócsoportot alapíta-

nom, amelyben régi imádságainkat, 

elmélkedéseket, énekeket, prédikáció-

kat dolgozunk fel és teszünk közzé 

(https://btk.ppke.hu/tudomanyos-koze-

let/kutatasok/mta-ppke-barokk-iroda-

lom-es-lelkiseg-kutatocsoport).

Igazán jól, önfeledten érzem ma-

gam, ha régi könyv (esetleg annak 

hasonmása) van a kezemben, vagy 

kedvemre barkácsolhatok, kertész-

kedhetek érdi házamban. Nem szeret-

tem, ha hivatalt kellett viselnem, bár 

voltam dékán is. Életem nehéz helyze-

teiben az otthonról hozott kötelesség-

tudat segített. Mindaz, amit leírtam, 

jó családi háttér nélkül esetleg csak 

örömtelen kötelességteljesítés volna. 

Feleségem, Hubert Ildikó, vérbeli ta-

nár (velem kapcsolatban is!), szintén 

régi magyarországi irodalommal fog-

lalkozik, az ELTE-r�l ment nyugdíjba. 

Lányunk Rómában utolsó éves dok-

toriskolai hallgató ókori fi lozófi ából.


