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Társaságnak, a  Magyar Örökség Díj 

bírálóbizottságának, az Antall József 

Baráti Társaságnak, a Csengey Dénes 

és Medgyasszay László által 1991-ben 

a Parlamentben életre hívott Nemzeti 

Alapítványnak, de nem sorolom to-

vább. Férjem szerint javíthatatlanul 

és vígan „szörfözök” a  civil szféra 

közösségei, a  m�vészeti élet jelesei, 

a  családom és az unokáim között, 

miközben egyre er�sebben vágyom a 

lélekmozdító csöndre, az elmélyülést 

ajándékozó szemlél�désre, a  békés 

olvasgatás gyönyör�ségeire.

De hát egyre több feladatot látok 

magam körül.

Pászthy Júlia
operaénekes, szoprán (Eger, 1947. december 12.)

Nem tudom, ki hogyan tud a gyer-

mekkorára visszagondolni, de ha én 

megteszem, mindig csak a játék, 

a  játék ugrik el� a féltve �rzött em-

lékmez�mb�l. Most, az életutam har-

madik negyedét élve, úgy érzem, már 

gyermekkoromban lejátszottam azt, 

amit a kés�bbi években éltem, és ez 

az érzés kés�bb már-már profetikus-

sá vált, nem lepett meg soha semmi, 

ami velem történt.

Én is ’47-es vagyok, gyermek-

éveimet a legmeggyötörtebb, embert 

próbáló ötvenes években éltem, játszottam át. A szüleim gyötrelmeit csak érez-

tem, nem értettem, mi történik velünk, velük.

Egerben, a Cifra hóstyán laktunk. Esténként az utcánkban (egy kis, zsákut-

caszer�, pár háznyi utcácska) gyülekeztünk és játszottunk együtt, sötétedésig, 

ott rám ragasztották a m�vészn� nevet. Miért? Talán az éneklésem miatt.

Mindenki bajban volt, segítettünk egymásnak, ahol tudtunk, a gyerek meg, 

ahogy látta a nagyoktól; én azt tanultam a szüleimt�l, hogyan kell adni.

Bekerültem az els� osztályba, az utolsó Klebelsberg építtette iskolába, a 8. 

számúba. Az els�s tanáromról nem sok emlékem maradt, csak a vörös lakkozott 

körme, sohasem láttam azel�tt ilyet. Valahogy túléltem a nyolc általánost, nem 

volt semmi jöv�képem, nem terveztem, mi leszek, ha nagy leszek, eld�lt már 

születésemkor, a barátaim meghatározták a csúfolkodó nevemben: m�vészn�.

A gimnáziumba úgy kerültem be, hogy a barátn�m szólt, gyere, ma van 

felvételi a Gárdonyi-gimnáziumban. Elmentem, a szüleim otthon sem voltak, 

csak este tudták meg, hogy gimnazista lettem.

A gimnáziumban azután kis énekes pacsirta lettem, az igazgató kedvence, 

nem lehetett engem megbuktatni még matekból sem. Jártam persze zeneis-
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kolába. Ida néni, drága, kezelte a hangomat, minden szépre-jóra nevelt, a szü-

leim meg tisztességre, ami nem volt könny� ebben a meghasonlott világban.

Miskolcra kerültem (ez is a gondviselés gyámolító keze) egy szép hangú ta-

nárn�höz, Pekker Zsuzsához, � készített fel a zeneakadémiai felvételire. Miskolcon 

találtam rá életem párjára, társamra, gyermekeim apjára. Nem tudom, mi lett 

volna velem nélküle, nem is jó belegondolni. A Zeneakadémiára simán felvettek. 

Nagyszer� csapat volt a mi osztályunk: Kincses Vera, Budai Lívia, Ötvös Csilla, Sass 

Szilvia, Zempléni Mari. Sokáig nem volt ilyen er�s, tehetséges gárda a f�iskolán.

Nehéz volt lemaradásomat behozni, hi-

szen 19 évesen láttam meg el�ször kés�bbi 

munkahelyemet, az Operát. Csodás tanáraim 

a tehetségemre építettek, nem a tudásomra. 

Keveset tudtam én még akkor (ma sem sokat, 

de ez már elirányít).

Kutrucz Éva néni volt a mentorom, „pesti 

anyám”. Emberi nagysága örökké példa ma-

rad számomra.

Számos nemzetközi versenyen indultam, 

mindig hoztam el díjat. A legbüszkébb a lipcsei 

Bach-versenyre vagyok, annak második helye-

zésére, amit a fi am, Karosi Bálint 2008-ban 

orgona els� helyezésével koronázott meg.

30 év operai tagság, csodás évek, szerepek, 

lemezek, fi lmek, külföldi szereplések, mind-

mind voltak b�ségesen, semmi panaszra nem 

lehetett okom. Talán „klerikális” beállítottságom nem hozta meg számomra az álla-

mi elismeréseket, de így is számos szakmai és közönségdíjnak vagyok tulajdonosa.

A tanári pályafutásom is tanáraimnak, Kutrucz Évának és Varasdy Emminek 

köszönhetem (örök hála nekik érte!). Éva néni betegsége miatt sokat tanítot-

tam helyette, így evidensnek t�nt, hogy én folytassam a munkáját.

Teljes embert kíván a tanítás, látom a még m�köd� kollégáimnál, hogy 

valamelyik részük megsínyli, vagy a színpad, vagy a tanítás.

Sok fi atalnak adtam kenyeret, megélhetést az éneklés örömével. Ma is ezt 

próbálom tenni, viszont aki nem a pályára való, annak �szintén megmondom, 

hogy máshol keresse boldogulását. Nehéz feladat, de meg kell tennünk. Most 

az utolsó évet tanítom végig, és elmegyek a katedrától: otthonom, családom 

van. Lányom, aki szintén el�adóm�vész, egy unokám, akik várják, hogy telje-

sen az övék legyek, és ez így jó.

Ha valaki végigolvassa ezt a pár sort, láthatja, nemcsak én akartam, hogy 

így legyen. Aki hisz a gondviselésben, az látja, m�ködik. Én végig éreztem az 

életemben ezt a véd�erny�t a fejem felett. Aki viszont a sorsban, a véletlenben 

hisz, elgondolkozhat azon, hogy van-e egyáltalán véletlen, ha igen, mi is az 

valójában?… Kívánjatok nekem szép, hosszú, boldog éveket!
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Szabó Mária
tájökológus, biológus (Nagyfüged, 1947. december 12.)

Édesapám Szabó Je-

n� (1918–2002), édes-

anyám Csesznok Otti-

lia (1924–1981). Egy 

lánytestvérem van, 

Klára. Két gyermek 

büszke édesanyja va-

gyok: Csortos Csaba 

Ádám (1976); Csortos 

Terézia Mária (1980). 

Három unokát kényez-

tetek, kett�t a fi amtól 

– Csortos Csaba Zoltán 

(1998) és Csortos Zsó-

fi a Mária (2008) –, vala-

mint egy kislányt, Ko-

vács Viktória Júliát (2002) a lányomtól.

Általános iskolai tanulmányaimat 

szül�falumban, a Heves megyei Nagy-

fügeden végeztem, egészen a nyol-

cadik osztályig. Szerettem vidéken 

élni, a természet iránti érdekl�désem 

valószín�leg innen ered. A  családom 

kés�bb Budapestre, Mátyásföldre köl-

tözött, így az általános iskolát már itt 

fejeztem be, a Táncsics Mihály Általá-

nos Iskolában. Költözésünk alapvet� 

oka az volt, hogy szüleim a gyerme-

keik továbbtanulását illet�en jobbnak 

látták elmenni abból a faluból, ahol 

mindkét nagypapám kuláknak volt 

nyilvánítva, s  az akkori „pártpotentá-

tok” számos megjegyzést tettek arra 

vonatkozólag, hogy kulákivadékoknak 

nincs helyük gimnáziumban, pláne 

nem egyetemen.

Utólag értékelve úgy látom, hogy 

édesapám egyik legjobb döntése volt 

a budapesti költözés. Itt nem ismert 

bennünket senki, így a középiskolai 

tanulmányaimat a mátyásföldi Corvin 

Mátyás Gimnáziumban végeztem el, 

ahol a kötelez� orosz nyelv mellett 

az angolt választottam 

második idegen nyelv-

ként. Ez a nyelv azóta 

is végigkíséri az élete-

met, hiszen a nemzet-

közi konferenciákon, 

tanulmányutak során 

kizárólag ezt a nyelvet 

használjuk.

A  gimnáziumban 

kiváló tanáraim voltak. 

Közülük is meghatá-

rozó volt számomra 

a biológiát és kémiát 

tanító osztályf�nököm, 

Maráczi Ottó, akinek 

hatására jelentkeztem az 1966-ban 

kit�n�en megszerzett érettségit kö-

vet�en az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem Természettudományi Kara 

biológia–kémia tanári szakára. Osz-

tályf�nököm mellett a történelmet ki-

váló szemléletben tanító Csaba László 

tanár úr, matematikatanárom, Sz�cs 

Barna és az angolt megszerettet� 

Vígh Gábor tanár úr, majd kés�bb Bo-

bok Endréné, Katinka néni voltak szá-

momra meghatározóak. Gimnáziumi 

osztályom rendkívül jó közösséggé 

formálódott a négy év alatt. A  baráti 

kapcsolatok azóta is élnek, rendsze-

resen szervezünk közös programo-

kat, színház- és koncertlátogatásokat. 

Gimnáziumi éveim alatt sokat jártunk 

kirándulni, valamint az operát rajon-

gásig szeret� osztályf�nökünk hatásá-

ra az Operaházba, az Erkel Színházba 

és a Zeneakadémiára. Az akkor kiala-

kult zeneszeretetem azóta töretlen az 

életemben. Különösen Wagner operái 

varázsolnak el mindig. Számos úti 

cél szerepel a bakancslistámon, ezek 

egyike megnézni egy (vagy több) Wag-
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ner-operát Bayreuthban az Ünnepi 

Játékok idején.

Egyetemi éveim közepe felé már 

az ökológia, az életföldrajz, a tájkuta-

tás és a természet- és környezetvéde-

lem kérdései kezdtek intenzíven érde-

kelni, így bekapcsolódtam a tudomá-

nyos diákköri munkába és az akkori 

növényrendszertani és növényföldrajzi 

tanszéken folyó kutatásokba. Ennek 

során három tanárom vált iránymu-

tatóvá számomra: Kovácsné Láng 

Edit, Simon Tibor és Juhász-Nagy 

Pál, akikt�l jó szemléletet, a  tudo-

mány és a természet iránti alázatot 

és a megismerés iránti érdekl�dést 

tanulhattam meg. 1971-ben szerez-

tem meg egyetemi diplomámat mint 

okleveles biológia–kémia szakos kö-

zépiskolai tanár. Soha nem tanítottam 

középiskolában, csupán a gyakorló 

két féléves tanításom során kerültem 

kapcsolatba gimnazista diákokkal az 

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolá-

ban, amit határozottan élveztem.

Az egyetem után MTA-ösztöndíjas 

gyakornokként dolgoztam az ELTE 

TTK növényrendszertani és növény-

földrajzi tanszékén akkori tanszék-

vezet�je, Simon Tibor professzor úr 

irányítása mellett. További végzett-

ségeim: egyetemi doktori cím,  ELTE 

(1973); a  biológiai tudomány kandi-

dátusa, MTA (1981); habilitáció, ELTE 

(1996); a  Magyar Tudományos Aka-

démia doktora (2006). 2000–2003 

között Széchenyi professzori ösz-

töndíjban részesültem. Három évig 

(1973–76) dolgoztam Debrecenben a 

növénytani tanszéken Jakucs Pál pro-

fesszor mellett, aki szintén er�s meg-

határozója volt az életemnek. 1976 és 

1996 között végigjártam az egyetemi 

oktatói fokozat összes lépcs�fokát: ta-

nársegéd, adjunktus, docens, az ELTE 

TTK növényrendszertani és ökológiai 

tanszékén, majd docens és professzor 

az ELTE természetföldrajzi tanszékén 

(1997–2006). 2006-ban megalapítot-

tam a környezet- és tájföldrajzi tan-

széket, amelynek 2012-ig a vezet�je 

voltam. 2008–2012 között az ELTE 

TTK Földrajz- és Földtudományi In-

tézet igazgatói feladatait is elláttam. 

Oktatási feladataim ellátása mellett 

a kutatásnak is nagy jelent�séget 

szenteltem életemben. F�bb kutatási 

területeim: tájökológia: vizes él�he-

lyek tájérzékenysége és tájszerkezeti 

változásai; antropogén tájelemek táj-

ökológiai szempontú vizsgálata; hazai 

epikarsztos rendszerek sérülékeny-

sége; középhegységi cseres-tölgyes 

erd� víz- és ásványianyag-forgalma; 

homoki gyepek vízgazdálkodása és 

a primer produkció kapcsolata; meg-

újuló energiaforrások alkalmazásának 

tájvédelmi vizsgálata.

Eddigi életem során számos ha-

zai és nemzetközi kutatási projekt-

ben vettem részt. Pályám során majd 

200 tudományos közlemény (ebb�l 

95 idegen nyelven) jelent meg refe-

rált folyóiratokban, valamint számos 

könyvrészlet és konferenciakiadvány-

ban megjelent teljes tanulmány, tan-

könyv, tankönyvrészlet szerz�je va-

gyok. Független hivatkozásaim száma 

közel 370. Nemzetközi és hazai tudo-

mányos bizottságokban való részvéte-

lem: SECOTOX (Society of Ecotoxico-

logy and Environmental Safety); CIEC 

(Centre International des Engrains 

Chimique); JTET (Journal of Teacher 

Education and Training); Magyar Föld-

rajzi Társaság; MTA Földtudományok 

Osztálya Természetföldrajzi Tudomá-

nyos Bizottság; MTA Földtudományok 

Osztálya Természetföldrajzi Tudomá-

nyos Bizottság, Tájföldrajzi Albizott-

ság; MTA nem akadémikus közgy�lési 

képvisel�; MTA Földtudományi Dok-

tori Bizottság; ELTE Földtudományi 

Doktori Iskola, Földrajz–Meteorológia, 
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programvezet�; ELTE Környezettu-

dományi Doktori Iskola, tag; ELTE 

Földtudományi Szakterületi Habilitá-

ciós Bizottság – elnök; ELTE TTK Kari 

Habilitációs Bizottság – tag.

Elismeréseim: Trefort Ágoston- 

emléklap (1994); ELTE TTK Kari TDK-

érem (2009); Országos Tudományos 

Diákköri Tanács emlékérem (2011); 

ELTE „Pro Universitate” arany fokozat 

(2015).

Hobbim: túrázás a családommal 

és a barátaimmal, színház, komoly-

zene (opera), tarokk, nordic walking, 

kerékpározás, jóga és f�zés. Sokan 

kérdezik t�lem, hogy mi a sikeres élet 

titka. Erre röviden azt szoktam vála-

szolni, hogy támogató és harmoni-

kus családi háttér, akarat, elszántság, 

készség a tanulásra, kíváncsiság az 

ismeretlen megismerésére – és egy 

kis „lazaság” az életben, a  nem gör-

csös akarás.

Avanesian Alex
újságíró, rendez�, dramaturg (Budapest, 1947. december 20.)

Örmény nemzetiség� vagyok.

A gimnázium elvégzését követ�en 

a jereváni Színm�vészeti Egyetemen 

színházrendez�i és dramaturg diplo-

mát szereztem.

A  pályámat egy munkahelyen, 

a  Magyar Rádióban töltöttem. Meg-

számlálhatatlan rádiójátékot, színda-

rabot, zenés darabot, s�t operát is 

rendeztem.

Mindig igyekeztem továbblépni. 

Így lettem egy id� után a Kossuth Rá-

dió f�szerkeszt�-helyettese, a körzeti stúdiók és nemzetiségi adások vezet�je.

A 6000 éves örmény kultúra ismerete nemcsak büszkeséggel, hanem fele-

l�sséggel is jár. A fi zikai távolság ellenére próbáltam követni az örmény kultúra 

és közélet változásait. Az internet világában ez a folyamat leegyszer�södött. 

Fordítottam örmény szépirodalmat, szerkesztettem könyveket, rendeztem kiál-

lításokat, fényképek ezreit, fi lmek tucatjait hagyom örökül.

1993-ban én is részt vettem a Kisebbségi Kerekasztal megalapításában. Én 

voltam az Országos Örmény Önkormányzat els� elnöke.

A történelmi múlt kötelez. El�re kell nézni, és továbbvinni a lángot. 301-ben 

az örmények a világon els�ként vették fel a kereszténységet és tették állam-

vallássá.

Kapcsolatokat kerestem és találtam a világ sok-sok részén él� örmény 

közösségekkel. A diaszpórában él�kben er�s a nyelvhez, a valláshoz, a kultu-

rális örökséghez f�z� kötelék. A Magyarországon él� nemzeti kisebbségekkel 

hivatásomból, hitemb�l és foglalkozásomból adódóan is sokat találkozom. Az 
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Örmény Kulturális Központ rendezvényeire, nagy örömömre, sokan kíváncsiak. 

Nyugdíjasként is aktívan dolgozom a Magyar Rádióban és a nemzetiségi köz-

életben.

2015-ben az örmény genocídium 100. évfordulója alkalmából különlege-

sen szép kiadásban adtuk ki Franz Werfel világhír� regényét, A Musza Dagh 

negyven napja cím�t.

Közel a 70. életévemhez, az olvasóknak e könyv el�szavát ajánlom (Beve-

zet� helyett).

Menekülés, fájdalom, hazátlanság, gyász. Ezek a szavak azon emberek 

emlékezetébe ivódnak be mélyen, akik e könyv olvasása közben az örmény 

genocídium 100. évfordulójára emlékeznek. 1913. Avanesian Gurgen. 1921. 

Jamgosian Szilvia. �k voltak a szüleim. Bel�lük lettem én. Egyke. Nagyszül�k, 

testvér, unokatestvérek nélkül feln�ve, a megmaradt családtagoktól több ezer 

kilométerre, a gyökereimet újra és újra keresve, lelkileg meg-meginogva, majd 

újra kiegyenesedve kerestem, ki vagyok, mi vagyok. Anyám csonka családjá-

val Anatóliából menekült Kolozsvárig, apámat az ifjútörökök bosszúja el�l egy 

fahordó mentette meg, és árvaházak sokasága után Budapesten talált új ha-

zára. Az örmény sz�nyeges mindvégig magában hurcolta a gyászt, a félelmet. 

Elfojtott könnyek, kibeszéletlen múlt. Ez a 20. század, s úgy t�nik, a 21.-ben 

sem lesz másként. Apám látta az út- és helykeresésem kínját, ezért identitásom 

megszilárdításához Örményországba küldött. A jereváni Színházi és M�vészeti 

Egyetemen színházrendez� és dramaturg szakon diplomáztam.

Sokat gondolok arra, hogy a szüleim idegenségükkel, életük végéig tartó 

er�s akcentusukkal hogyan alkalmazkodtak új hazájukhoz, s ez a haza miképp 

volt befogadó velük. A nyelvük, a hitük hiteles volt. Ezt a kultúrát gyarapítan-

dó, örmény zongoratanár feleségemmel és néhány hónapos Szona lányunkkal 

hazaköltöztünk a Váci utcai családi otthonba. Ide született néhány év múlva 

Szilvia lányunk. Istennek hála, a sors négy unokával is megajándékozott. Ne-

kik: Karennek, Szofi nak, Narának és Jakabnak ajánlom ezt a könyvet abban a 

reményben, hogy számukra a genocídium már csak egy fejezet lesz a törté-

nelemkönyvekben. Tudniuk kell, honnan jöttek, kik voltak az �seik, milyenek 

a gyökereik. Boldog, szorongásmentes feln�ttkort kívánok nekik!
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Piros Ildikó
színm�vész (Kecskemét, 1947. december 23.)

„Nemes” emberek között élhettem le az életem. 

Ezek tanáraim, mestereim, játszótársaim. Írók, 

barátok és gyönyör� szerepek. Édesanyám, aki 

elindított pályámon, és párom, Huszti Péter, 

akivel, partnerek 

a színpadon és 

társak a hétköz-

napok boldog-ke-

serveiben, fölne-

velhettük gyere-

keinket és unoká-

inkkal játszhatunk 

– ez Isten adomá-

nya. Úgy érzem, az 

„Úton” jártam.

Szeg� György
építész, látvány- és díszlettervez�, m�vészeti író (Budapest, 1947. december 23.)

(1968, 1982, 1984, 2016 – fele se tréfa.) 

A  számmisztikáról mit írhatnék? Jöv�re 70? 

1982-ben 35 voltam. Jó kis év volt: fordulat-

évem. A  Kaposvári Csiky Gergely Színházban 

1981 végén bemutatott legendás Marat halála 

el�adás – ennek díszlettervez�je voltam – nyer-

te a Belgrádi Világszínházi Találkozó (BITEF) 

mindhárom f�díját. Jutalmul „részleges szilen-

ciummal” tüntettek ki a kultúrpolitikusok. Írtam 

2008-ban egy könyvet a pályáról Szeg� György 

Álomtervez� / Tesz-Vesz album címen (Ráday 

Könyvesház). „Minden benne van” több száz fo-

tóval, rajzzal. E könyv bevezet�jéb�l idéznék itt. 

Tehát fordulatévem:

„…1968-ban volt már egy fordulat: addig jó-

tanuló voltam. Sportoló fi ú, kit�n� érettségivel. 

’67-ben el�felvételis katonaként sejteni kezdtem, 

Szeg� György, önarckép 

az Ösztönépítészeti Teszt 

kiállításán, Bercsényi28, 1981
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hogy át vagyunk verve. ’68 hangulatában ez a sejtés bizonyossággá vált. Az egye-

temen ez állandó, bár egy helyben topogó témánk maradt. ’84-re, egy építész- és 

egy m�vészdiplomával, Somogyban, s�t Európában – egy akkor »kortárs színházi« 

szubkultúrában legalábbis –, sikeres vidéki alkotó. Akit ezért az állam megfenyít. 

Dacból még taxisof�r is leszek: ez meg f�városi siker. 20 évre rá, 2004-ben hívtak 

egy 1984 c. konferenciára: tartsak el�adást az Orwell-könyv címadó évének létez� 

honi építészetér�l, designjáról. (…) 1984 ekkor már rég szimbolikus évszám, fe-

nyeget� látomás, história által túlhaladott terminus. Hisz Orwell m�ve 1949-ben 

jelent meg, ám magyarul majd csak 1986-tól olvasható. (…) Máig közelmúlt, még 

testközeli, csupán két tucat [már 30 – megj. Sz. Gy.] év telt el azóta. De leírható-e 

egy évszám segítségével a meg sem született, akkor már mindenütt bomló, de 

igencsak létez� szocializmus záró évtizedének kulturális élete? Láttatja-e azt a 

színház, a képz�m�vészet, a létez� architektúra, és azok kritikája? Miközben egy-

kor zárvány vette körül a min�ségek jó részét: a 3T: Támogatás, T�rés és Tiltás 

szelekciója fojtogatta a vizuális területek alkotóit, de elemz�it/krónikásait is. Mind 

a két csoportba beletartoztam: ezeket a mesterségeket belülr�l is, recenzensként 

is ismertem és felvállaltam. (…) Szeretném kitágítani 1984 orwelli számszimboli-

káját, nem is csak 1981-t�l – a lengyelországi szükségállapottól – a honi változá-

sok felgyorsulásáig, mint akkor, a konferencián, de még szélesebben: a hetvenes 

éveket is, és a rendszerváltás és az ezredforduló körüli dekádokat is hozzárakva, 

saját sorsommal pásztázom. Nemcsak színházi, dráma formálta terekr�l, nem is 

a hivatalos építészet történetér�l és nem az akkori profi  designról volt szó akkor 

sem, és most sem lesz így. A szabadság esélye, sorsa érdekel, nem profi  szak-

mák kalodái. A vizuális kultúra csak bizonyos pontokról látható, egyéni metszetét 

akarom felvázolni. Esend� sorsokhoz tartozó, igazán beszédes fragmentumokat: 

az alkotókat félresiklató félelem, a szabadsághiány légkörét.

Építészet és design, színház és képek kapcsolatában mégsem valami boron-

gós korszellemet látok, hanem a kreatív, innovatív, a tudomány és a m�vészetek 

közötti alkotói metódusokat is fel próbálom villantani. Olyan példákkal, amelyek-

hez személyesen is közöm volt. Önmagam (pályáját) boncolom. Tehetem, mert 

jókor voltam jó helyeken. Talán véletlenül, talán a kihívásokat elfogadva.”

A  színházi eltiltás után lettem kiállításkurátor, m�vészeti író, kritikus – a 

nyolcvanas évek Magyar Nemzeténél, majd másfél évtizeden át az ÉS-nél. 

A színházcsináló kedv megmaradt, de legalább ennyire foglalkoztatott az alko-

tás szekunder pozíciója.

„…Egykoron se volt egyszer� az ítéletalkotás: nehéz döntéshelyzetek voltak. 

Nem az utólag kikiáltott nagy generáció fölényével leltározok, inkább egy »éle-

tem kész regény« piszkozatot kínálok: mikrotörténelmet, vállalt szubjektivitás-

sal. Látom a folyamatot, amint a kreativitás és az ezzel – látszólag – szemben 

álló tradíciók immár egyszerre a középpontba kerülnek. A Janus-arcú helyzet 

hozza a konfl iktust a szürke középszerrel, a megalkuvó észjárással, a sablonos 

rutinmunkával. A kreatív metódus célja az új lenne, nem a praxisban szokásos 

követ�, teljesít� reproduktív/interpretatív formálás. A 20. század új m�vészeti 

mozgalmai – ha le is rombolták el�deik ideáljait – igazán új formát alig terem-

tettek. Aki megpróbálta, gyakran ellehetetlenült.

Építésznek tanultam, de sokfelé tájékozódtam. Korábban az architektúra 

fogta össze a társm�vészeteket. Mire tanulmányaimmal végeztem, a  század 
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architektúráját a régi metódusok, a  kiüresedett formák alapvet� változását 

akarók, és kontra: az épít�szakmák kánonját véd� tradicionális er�k harca dúlt. 

S�t, állóháborúvá merevedett. (…)

A számomra szerencsés pillanatban megnyíló színházi alkotómunkában vi-

szont egy eddig itthon soha ki nem alakult, játszó-közönség kortárs kapcsolat 

állt-áll a polémia centrumában. Ahol �si dalszínházi klisék vonzzák a publiku-

mot, de egyes m�helyek nem adják fel a szabadság játékos szelleme kínálta 

lehet�ségek illúzióit. E játékban a tér- és tárgyformáláshoz nem a virtuóz fest�- 

vagy iparm�ves mesteremberként közelítek. Az építészetben a kortársi tradíció 

felé, a színházban a megújuló hagyomány felé tájékozódtam. Lehet egyszerre 

jól m�ködni e kett�s kötésben? Ez izgat ma is. (…) Két Magyarország, két ízlés. 

Pedig a leginkább avantgárd: a hagyománnyal való hatékony játék lehetne. Az 

igazán érdekes új formák épp így születnek. (…)

Két év múlva, 2010-ben: szegogyorgy.hu weboldalra plántáltam a 60 év 

majd 20 fejezetét. Nézzék meg ott – rákattintva a szöveg közti képre, felnagyít-

va látják a címben ígért „tesz-vesz” tevékenység kínjait és jobb darabjait.

Szakmai díjak

1973 I. díj, a  Commune di Ravenna, 

ökológiai plakátpályázat

1982 F�díj, BITEF Belgrád, P. Weiss: 

Marat halála el�adása látványter-

vez�jeként (rendez�: Ács J., jel-

mez: Szakács Gy.)

1983 Ezüst díj, Újvidék/Novi Sad, 

Szcenográfi ai Triennálé, Szakács 

Györgyivel és Antal Csabával

1986 Az Év el�adása díj, Alternatív 

Színházi Fesztivál, E. Bloch: Har-

lekin látványtervez�jeként (Zala-

egerszegi Rekfektor Színpad, ren-

dez�: Mer� B., jelmez: Bajkó A.)

1995 Jászai Mari-díj – látványtervez� 

munkásságért

1999 I. díj, „Arts 2000” kiállítás, Lon-

don Polish Institute, Thury Leven-

tével

1999 „Dercsényi Dezs�” m�emlékvé-

delmi sajtódíj

2000 VI. Alternatív Színházi Találko-

zó díja, Fodor T.
–
Szeredás A.: 

A sz�z, a hulla… (G. G. Márquez: 

Egy el�re bejelentett gyilkosság… 

nyomán) díszlettervez�jeként, Stú-

dió K (rendez�: Fodor T., jelmez: 

Németh I.)

2002 Magyar Köztársaság Érdemes 

M�vésze – látványtervez�, képz�-

m�vészeti kurátori munkáért

2004 Színikritikusok díja – legjobb 

gyerekel�adás, Mosonyi A.: Hamu-

pip�ke mesejáték díszlettervez�-

jeként Rácz Dórával, Nemzeti Szín-

ház
–
Stúdió K. (rendez�: Fodor T., 

jelmez: Németh Ilona)

2010 Kós Károly-díj közösségi kate-

góriában (a  régi-új Magyar Épít�-

m�vészet folyóirat szerkeszt�sé-

gének)

2012 „Waldsee 1944” 2B Galéria, az 

Art Market Legjobb kiállítás dí-

ja, kiállítás-résztvev�ként, kurátor: 

Böröcz László

2014 Ybl-díj építészeti publicisztiká-

kért, kiállításrendezésekért, a  ré-

gi-új Magyar Épít�m�vészet folyó-

irat szerkesztéséért

2016 Magyarország Kiváló M�vésze – 

látványtervez�, képz�m�vészeti, 

kurátori munkáért
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Szalai Lajos
germanista nyelvtörténész, m�fordító (Kaposvár, 1947. december 28.)

Magamról

Harminc éve kertem túrom

a szép Rákoskeresztúron.

Nem téren, vagy más porondon,

csakis a fás Madárdombon.

További releváns önéletrajzi adataim:

1947–1962: gyermek- és kiskamaszkor, általá-

nos iskola, Kapoly

1962–1966: Rudnay Gyula Gimnázium, Tab

1966–1971: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, orosz–német sza-

kos egyetemi hallgató, Budapest

1971–1989: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 

német nyelv és irodalom tanszék, tudományos továbbképzési ösztöndíjas, 

tanársegéd, adjunktus

1989–2003: Berzsenyi Dániel (Tanárképz�) F�iskola, német nyelv és irodalom 

tanszék, tanszékvezet� f�iskolai docens, f�iskolai tanár, Szombathely

2003–2011: Nyugat-magyarországi Egyetem, (Benedek Elek) Pedagógiai (F�is-

kolai) Kar, Nyelvi és Kommunikációs Intézet, f�iskolai tanár, Sopron

2012 óta: nyugdíjas + egyéni vállalkozó m�fordító, Budapest

Mindez versbe szedve:

Hetven felé menet így méltatá magát

Negyvenhetet írtak – Karácsony havában

Somogy vármegyének küls�bbik zugában

zsúpfedeles házunk örömbe öltözött,

mert falai közé új élet költözött.

Sejtem, hogy sejtitek: Rólam szól a fáma,

mért jönne különben ennyi szó a számra.

Ámde látva számos riadt ábrázatot,

mindenkit sürg�sen máris megnyugtatok:

nem mondom fel itt a közel hetven évet,

azok közül pusztán kicsit csemegézek.

Ötéves sem voltam – dundi, kerek csávó –,

mikor nagyapámat elvitte az ávó,

mivel csépl�gépe – állt a hamis vádban –

pelyvát hagyott benne a csépelt búzában.

Ötvenhat �széb�l kivettem a részem:

orosz katonákkal csevegtem merészen.

Kés�bb meg formáltak úttör�csapatban,

táborban is voltam a kies Bakonyban.

S jött a gimnázium: áldom szüleimet,

kik rojtosra rágták szegény füleimet,

hogy ne töltsem id�m lehet�leg másra,

mint a szorgos orosz-, némettanulásra.

S mert az érettségin pofára nem estem,

magához fogadott az egyetem Pesten.

Sorsomat ezután a két Eötvös írta:

Loránd, kinek nevét az egyetem bírta,

s József, a papája – � volt a prémium:

a nevét visel� híres kollégium.
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Miután megjártam Lipcsét s Leningrádot,

s az egyetem végül diplomával áldott,

mentem volna máris tanárkodni menten

haza Somogyba, ámde mégse mentem,

mert a professzorom méltónak tapasztalt,

s germanista létre tanszékén marasztalt.

Most már nem aprózom, csak nagyokat lépek:

feleség, gyerekek – repültek az évek,

mígnem Szombathelyr�l felt�nt a Berzsenyi –

van-e olyan ember, ki azt nem ismeri?

Oda is szeg�dtem, s dolgoztam serényen

tizennégy éven át haszonnal – remélem.

Aztán menni vágytam, s nem maradtam hoppon:

kitárta karjait irányomba Sopron.

Gondoltam, ezentúl nyugodtabban élek,

m�velem a szakmám, hivatalt nem kérek.

D�re, hiú ábránd! Utolért a végzet,

mert nyakamba szakadt egy súlyos intézet.

Igaz, nem viseltem sokáig e terhet,

mivel jót az ember abból sose nyerhet,

ha csak ny�gnek érzi, amit csinál, egyre,

s görgeti a sziklát felfelé a hegyre…

Nyugdíjba vonultam, jobban mondva, küldtek

(s egyúttal mások is lapátra kerültek,

kik, bár jól mutattak a rendszeres mustrán,

túl mély nyomot hagytak a sovány bérlistán).

Hogy nyugdíjas lettem, nem jelenti végem,

hisz a lassításra rászolgáltam régen.

Jöv�re betöltöm a hetedik ikszet,

ám hiúság bennem ett�l dehogy viszket,

hisz a kor nem érdem, pusztán egy állapot,

mit a múló id� galádul rám rakott.

Azt mondják, unalmas nyugdíjasan élni,

mert más dolgod sincs, csak bízni és remélni,

hogy legyen egészség, a kórság kerüljön,

s étel, ital otthon ki sose merüljön.

Téves ez a nézet, bárhogy is számítom –

s ellene példaként magamat állítom,

ki jó negyven évet ifjak között töltött,

s bel�lük magába sok er�t áttöltött.

�k most hiányoznak, s mégis bennem élnek,

szorgalmas munkára váltig ösztökélnek,

legyen az fanyesés, f�nyírás, gyomlálás,

s f�képpen állandó szellemi tornázás.

Régi-új hobbimat nem kell tennem jégre,

könyveket fordítok örömömre végre.

Lehet kortárs, régi, der�s, kriminális,

csak egyre ügyelek: ne legyen banális!

Sivár lenne létem fordítások nélkül,

s munka híján bizton ellustulnék végül.

Kell a tornáztatás a tevékeny agynak,

s teszem is, míg bírom, és ameddig hagynak!


