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Sándor Antal
szobrászm�vész (Zsámbék, 1948. július 3.)

Budapestt�l nem 

messze, sz�l�dombos 

pannon tájon, kis falu-

ban születtem.

Fogékonyságom 

az anyag és a m�vé-

szet iránt korán meg-

mutatkozott. Tanul-

mányaimat Budapes-

ten, a  k�faragó-k�-

szobrász mesterisko-

lában végeztem, majd 

a Képz�m�vészeti Ki-

vitelez� Intézménynél 

kaptam diplomát. El-

s� tanulmányi utamat 

Heidelbergben töltöttem, Andreas Ma-

jorovits és kedves felesége, Ulla támo-

gatásával. Itt fél évig tanulmányokat 

készítettem, és kiállításom is volt. Ez-

után 1974-t�l Párizsban, az Académie 

du-Feu-ben László Szabó szobrász 

magániskolájában tanultam. Majd fel-

vételt nyertem a Párizsi Képz�m�vé-

szeti Akadémiára, szobrász szakra. Így 

az Académie des Beaux-Arts-on foly-

tattam szobrászati tanulmányaimat.

Mestereim Étienne Martin és Jean 

Cardot voltak. Ezen id� alatt m�he-

lyeket és mestereket látogattam. Az 

új törekvések és stílusok nagy hatás-

sal voltak rám. Újrakezdtem mindent, 

megérteni a titkokat, a  plasztikát, 

a  fényt. Ebben az id�ben, 1975-ben 

magyar szobrászként számos kiállí-

táson vehettem részt Párizsban, mint 

például az �szi szalonon a Grand Pa-

lais-ben, a  Michelangelo tiszteletére 

rendezett kiállításon. Nagy megtisztel-

tetés volt számomra. Ez az elmélyülés 

id�szaka volt.

1977 tavaszán Párizsban, a Szajna 

utcában megrendezhettem az els� 

önálló kiállításomat a 

Galerie Viscontiban, 

nagy sikerrel, elisme-

réssel.

Még ez év �szén 

részt vehettem Pá-

rizsban a Salon–1977 

nemzetközi kiállítá-

son a Grand Palais- 

ben. A  Királyn� cí-

m� márványszobrom 

ezüstdíjat nyert. Jó 

érzés volt átvenni az 

oklevelet. 1978-ban 

hazatértem, és a Ma-

gyar M�vészeti Alap, 

valamint a Fiatal Képz�m�vészek 

Stúdiója tagja lettem. Itthon számos 

kiállításon vettem részt.

Érdekelt az új, a  fény, a  tiszta 

plasztika rendje és harmóniája, ze-

neisége. Ez valami új forrás volt szá-

momra. Kerestem a letisztult, egysze-

r� formát, mint Bartók a zenében. Az 

�si anyaghoz, a márványhoz nyúltam. 

Kerestem a magot, a  legbens�bb lé-

nyeget, fénnyé, árnyékká csiszoltam 

szobraimat. Küzdöttem és harcoltam 

az anyaggal. Az ember gy�zelme, hite 

sugárzik a szobrokból. A  jó szobor 

mindig a lélek ünnepe.

M�vészetem programja a SZO-

BOR, a  plasztika tiszta egysége, har-

móniája és zeneisége, amely közös 

nyelven szól mindenkihez és rendet 

teremt bennünk.

Elismerés: 2016-ban megkaptam 

a Pro Urbe díjat.
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Rákossy Anikó
fest�m�vész (Kisújszállás, 1948. július 4.)

A  m�vészeket életük folyamán különböz� ins-

pirációk érik. Van, akit a körülötte lév� látvány 

érint meg, van, akit a m�vészettörténetben már 

létez� m�vek inspirálnak. Nem nagyon lehet ki-

tapintani, hogy honnan jön és mi a gyökere. Sok 

rétege van a hatásoknak – akár gondoljunk még 

a gyerekkori élményekre is.

Van, akinél az inspiráció belülr�l jön. Úgy 

érzem, hogy az indíttatást én is belülr�l, mélyr�l 

kapom. Kezdetben homályos gondolatként vagy 

képként jelenik meg, és ekkor elkezdek vázlato-

kat készíteni. Majd kiválasztom azt a tervet, ame-

lyik már megérett arra, hogy „na ezt már jó len-

ne nagyban is megfesteni – mondjuk vászonra”.

Munka közben akár komoly konfl iktus is 

kialakulhat köztem és a kép között, és bizony 

néha az én eredeti vízióm gy�z, de néha a kép önmagát festi meg, és én csak 

közvetít� vagyok.

Most, már hetvenévesen látom és érzem, hogy az ÚT fontosabb volt nekem, 

mint az érkezés.

Mert megérkezés voltaképp nincs is.

A célok addig távoliak, amíg élünk.

Ami a legfontosabb, id�nként megéreztem, hogy földi lényként odaföntr�l 

vezetve vagyok.

Azt hiszem, hogy én nem vagyok „trendi” fest�, mert engem nem a képek 

mögötti gondolatok vagy történetek érdekelnek, hanem a színek.

A festészet a színek elmagyarázhatatlan élete, dimenziója.
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Szögi László
történész, levéltáros (Budapest, 1948. július 9.)

Kispolgári pedagó-

guscsaládban szü-

lettem Óbudán, ahol 

az ötvenes években, 

nagy szegénység-

ben n�ttünk fel két 

testvéremmel együtt. 

Mivel a szovjet had-

sereg az ún. felsza-

badításkor szüleimet 

kitette lakásukból, 

hogy hadikórházat 

állítson fel az épület-

ben, az óbudai Szent 

József Otthon fogadta be �ket, ahol a 

lakástól tíz méterre egy kápolna m�-

ködött. Mindez meghatározta élete-

met, hiszen 24 éves koromig ebben a 

sajátos környezetben n�ttem fel. A ke-

reszténység és a magyarság szeretete 

magától értet�d� volt a családban, 

ami egy életre szóló indítást adott.

Szüleim gyerekkoromtól olyan 

könyveket adtak a kezembe, ame-

lyekb�l nagyon megszerettem a tör-

ténelmet. Középiskolába mégis egy 

akkor kit�n� színvonalú vegyipari 

technikumba mentem, hogy „legyen 

a gyerek kezében egy jó szakma”. 

A kémiát és a történelmet egyformán 

szerettem, de egy kiváló történelem-

tanár, Waczulik Margit hatására mégis 

a történelmet választottam. Az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem bölcsész-

karán orosz–történelem szakra vettek 

fel, de a szívem csak a történelem 

iránt lelkesedett. Másodév után az 

orosz szakot leadva, a  levéltár szakot 

vettem fel, hiszen ott tanulhattam 

meg a történelmi források használa-

tának minden részletét.

Sinkovics István professzor volt az, 

aki a korabeli bölcsészkaron nemcsak 

pedagógusként, de 

emberi magatartás-

ban is példamutató 

személyiség volt. Az 

� segítségével kerül-

tem els� munkahe-

lyemre, a  M�egye-

tem levéltárába, ahol 

azután egy életre el-

köteleztem magam 

a magyar fels�okta-

tás történetének és 

forrásainak feltárása 

és kutatása mellett. 

1976-ban hívtak oktatónak a törté-

nelem segédtudományai tanszékre, 

amit 42 éve, máig folytatok. A nyolc-

vanas években egyre több budapesti 

egyetemen hoztam létre levéltárakat, 

ahol sokszor az alagsori pincékb�l 

kellett összegy�jteni az egyetemek 

sokszor kétszáz éves dokumentumait. 

A tanszéken öröm volt olyan tárgyakat 

tanítani, amelyekre korábban gondol-

ni sem lehetett volna, mint például 

a hazai egyházak története és igaz-

gatása. Bak Borbála kollégan�mmel 

kezdtük el oktatni Magyarország törté-

neti földrajzát, ami bizony sok diáknak 

okozott gondot, de kés�bb egyik sem 

mondta, hogy felesleges lett volna. 

1983-ban már az ELTE Levéltárának 

igazgatója lettem, fenntartva tanszéki 

munkámat.

A rendszerváltás az én életemben 

is fordulatot hozott. Az MDF volt az 

egyetlen párt, amelyikbe életemben 

beléptem, és akkor úgy gondoltam, 

ha kell, segíteni fogok az új Magyaror-

szág építésében. 1990 nyarán hívtak 

az akkori M�vel�dési és Közoktatási 

Minisztériumba, tanácsosként a fels�-

oktatási f�osztályon dolgoztam, és 
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részben az egyházi fels�oktatás re-

formjával, részben a német fels�ok-

tatási kapcsolatok fejlesztésével fog-

lalkoztam. Ott voltam a Pázmány és 

a Károli egyetemek alapítási tárgyalá-

sain, és még sok érdekes munkánál, 

például a volt Egyházügyi Hivatal ira-

tainak levéltárba adásánál. Közben fo-

lyamatosan tanítottam az egyetemen, 

mert azt abbahagyni sohasem akar-

tam. A  politika iránti illúzióim azért 

hamarosan elszálltak, és 1993-ban 

visszakerültem az egyetemre, az Egye-

temi Levéltárba, majd 1995-ben egy-

ben az Egyetemi Könyvtár f�igazgató-

ja lettem. Tanítványaimmal létrehoz-

tuk a Magyar Fels�oktatási Levéltári 

Szövetséget, így mentve meg szinte 

minden magyarországi régi egyetem 

forrásait. Az Egyetemi Könyvtárban 

szinte nulláról kellett elindítani az in-

formatikai forradalmat, és ottani, több 

mint 18 évig tartó munkám során, azt 

hiszem, két nagy eredményt értünk el 

munkatársaimmal. Egyrészt elkülö-

nítettük a könyvtár óriási érték� régi, 

13–18. századi állományát, s  tételeit 

nagyrészt fert�tlenítve és restaurálva 

helyeztük új, biztonságos raktárakba 

és készítettünk róluk modern elektro-

nikus katalógusokat. Másrészt másfél 

évtizednyi nehéz küzdelemben létre-

hoztuk az ELTE egységes, központi 

könyvtári katalógusát, amelyet mai 

utódaimnak már csak fejleszteniük 

kell. Így meg�riztük a könyvtárban 

lév� nemzeti kulturális örökséget, 

és egyben felzárkóztunk az európai 

könyvtárak színvonalához. Ennyi év 

alatt részt vettem az ELTE fennállása 

350. és 375. évfordulós ünnepségein 

és több más egyetem jubileumán, 

amikor sikerült a közvélemény fi gyel-

mét az egyetemek múltjára felhívni.

Kutatási tevékenységem a magyar 

fels�oktatás múltjára vonatkozik. 25 

évvel ezel�tt kezdtem el kutatni a 

külföldi magyar egyetemjárás ada tait, 

s tanítványaimból és kollégáimból las-

san egy kutatócsoport jött létre. 27 

európai országban mintegy 250 köz-

gy�jteményben kutattuk az egyete-

mek forrásait, és ebb�l mára egy 103 

ezres elektronikus adatbázis készült 

el azokról a Magyarországon született 

diákokról, akik a középkor kezdetét�l 

1918-ig valamelyik európai taninté-

zetben tanultak. Az adatokat egy 24 

kötetes sorozatban közzétettük, és 

hamarosan az interneten is elérhet� 

lesz. Ezt a programot a szomszéd 

országokban is fi gyelemmel kísérik, 

hiszen számukra is fontos adatokat 

tartalmaz, nemzetközileg is felfi gyel-

tek rá. 2002 óta vagyok a Nemzetkö-

zi Egyetemtörténeti Bizottság magyar 

tagja, és 17 országban 84 el�adást 

tartottam. A  2000-es években fontos 

munkám volt Erdélyben, ahol az ot-

tani római katolikus levéltárügy ren-

dezésén dolgoztam tanítványaimmal. 

El�bb évekig rendeztük a gyulafehér-

vári érsekség megmaradt, de elszo-

morító állapotban lév� iratait, majd 

elkezd�dött a f�esperességekben a 

gy�jt�levéltárak kialakítása. Nagy él-

mény volt elnéptelenedett plébániák 

szobáiban és padlásain gy�jteni a 

néha igen régi iratokat és biztonság-

ba helyezni a magyar múlt egy-egy 

elveszettnek hitt forrását. Diákjaim-

mal nemcsak a levéltári munkát, de 

Erdélyt is megszerettettem az évek 

során, és bízom benne, hogy ez szá-

mukra is nagy élményt jelentett. Ma 

már egy nyolc egységb�l álló példa-

mutató katolikus intézmény m�ködik 

Erdélyben, ami még az ottani román 

szakemberek elismerését is kiérde-

melte. Ezt mutatta, hogy a maros-

vásárhelyi román egyetem nemrég 

díszdoktorává választott.

2013-ban ugyan nyugdíjba men-

tem, de szerencsémre éppen ekkor 
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sikerült létrehozni Draskóczy István 

kollégám és barátom vezetésével egy 

új MTA – ELTE Egyetemtörténeti Ku-

tatócsoportot. Ennek keretében sze-

retném, ha megvalósíthatnánk régi 

tervemet, a Repertorium Academicum 

Hungariae létrehozását. Ez egy olyan 

adattár lesz, amelyben minden 1850 

el�tt létezett hazai egyetem, akadé-

mia és más fels�oktatási intézmény 

valamennyi hallgatójának személyi és 

tanulmányi adatai szerepelni fognak 

kiegészítve a már kész peregriná-

ciós adattárral. Az utóbbi években 

körbe jártuk a teljes Kárpát-medencét, 

mindenütt lefényképezve a megma-

radt dokumentumokat, és már készül 

egy közel kétszázezres adatbázis. Azt 

hiszem, elmondhatom, hogy a hob-

bim egyben a munkám is volt. Máig 

szeretek tanítani, szeretem beutaz-

ni a történelmi Magyarországot és 

Euró pát, s nagyon sokfelé eljutottam, 

a  legeldugottabb kis falvakig. Meg-

jelent 33 könyvem, közülük 14 társ-

szerz�vel, 206 cikkem közül 50 kül-

földön. Sokféle kitüntetést kaptam, és 

sokféle szervezetnek voltam vezet�je 

vagy tagja. Talán a legfontosabb, hogy 

szolgálhattam a magyar történettu-

dományt, és remélem, hasznos for-

rásfeltárást végeztem. Mindehhez sok 

segítséget nyújtott feleségem, egykori 

évfolyamtársam, Mike Mária, akivel 

közel öt évtizede vagyunk együtt.

Hidasi Judit
nyelvész, japanológus (Budapest, 1948. július 11.)

A hetven év alatt annyi élmény ért, hogy úgy 

érzem, párhuzamosan több életem volt… 

Szerencsésnek érzem magamat, hogy Ma-

gyarországon jöttem a világra. Ugyanis ha 

nem ide születek, akkor életem során sokkal 

kevesebb élmény ért volna – akár nyelvileg, 

akár intellektuálisan, kulturálisan. A  hatva-

nas-hetvenes években, amikor iskoláimat 

végeztem Budapesten, a  magyar oktatás a 

maga szigorú orosz-porosz hagyományát-

hallásaival nem engedte lazsálni a diákokat: 

a  tanárok sokat követeltek és igényesek 

voltak, a  diákok jól-rosszul teljesítettek, de 

annyi önbecsülés mindenkiben volt, hogy a 

tudás el�tt fejet hajtson. Egyetemista koromban egy-egy házibulin sikknek 

számított olvasottnak lenni, sikk volt az avantgárd fi lmek világában tájékozott-

nak mutatkozni, sikk volt klasszikus zenei m�veltséggel rendelkezni. Vagyis az 

az intellektuális-szellemi mili�, ami jellemezte sz�kebb környezetemet, mély 

és tartós nyomot hagyott bennünk, akkori fi atalokban – amiért aztán kés�bb 

nem gy�ztem hálás lenni a sorsnak. Bárhová vetett is a kés�bbiekben jó sze-

rencsém, soha nem vallottam szégyent más nációk képvisel�ihez képest sem 

tárgyi ismeretekben, sem pedig intellektuális megméretésekben. A szül�i ház 
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szeretetteljes, ámde szigorú rendje ugyancsak jó háttérnek bizonyult: mindhár-

man, testvérek, az igényesség légkörében szocializálódtunk.

A gimnáziumban ugyan német tagozatra jártam, de bizonyára a jó tanári 

felkészítésnek is köszönhet�en els�re felvételt nyertem az ELTE Bölcsészettu-

dományi Karának az angol–orosz szakára. Akkoriban nagy létszámú évfolya-

mok voltak, mégis jutott id� és odafi gyelés a szemináriumi munkára, de még 

az egyéni konzultációkra is. És milyen kiváló tanáregyéniségek vezetése alatt! 

Az indexem kész kultúrtörténeti panoptikum: Dolmányos István, Stephanides 

Károlyné, Kocztur Gizella, Újházy Lászlóné, Benedek Marcell, Fülöp Károly, 

Ruttkay Kálmán, Hutterer Miklós, Szenczi Miklós, András László, Antal László, 

Kniezsa Veronika, Osztovics Levente, Elbert János, Mikó Pálné… Több kivá-

ló tanárommal a második diplomám megszerzéséért folytatott tanulmányok 

során ismételten összehozott jó sorsom: Bolla Kálmán, Péter Mihály, Hollós 

Attila, Voigt Vilmos. Az általános és alkalmazott nyelvészeti tanszék akkortájt 

afféle mi-újság-a-modern-humán-tudományokban fórumként is szolgált: Szé-

pe György szemináriumaira, Balázs János, Kiefer Ferenc, Telegdi Zsigmond 

el�adásaira és Zsilka János óráira más karokról és más diszciplínákból is szép 

számmal jelentek meg érdekl�d�k, balerináktól kezdve teológusokig, fi lme-

sekt�l (Bódi Gábor) katonatisztekig. Az „izmusok” korában az egyre táguló és 

nemzetköziesed� tudományos világ híreit, üzeneteit, újdonságait csak úgy itta 

magába ez a heterogén, ámde annál fogékonyabb közönség – amelynek én is 

részese lehettem.

Japánba el�ször 1977-ben kerültem a Tokai Egyetem ösztöndíjasaként. 

A japán nyelv iránt középiskolás korom óta érdekl�dtem – el�ször baráti ala-

pon magánórákat vettem Réczei Tibortól. Az ELTE biztosított helyet Hani Kyoko 

neves zenepedagógus önkéntes japán nyelvóra-foglalkozásainak is, aki Bar-

tók-kutatásai mellett talált id�t arra, hogy anyanyelvével minél több magyart 

fert�zzön meg. Ez az ismeretség a kés�bbiekben sok értékes tapasztalathoz 

segített a japán oktatás világában. Japánt megtapasztalni és megélni renge-

teg élményt jelentett számomra – nemcsak nyelvileg, hanem kulturálisan is. 

Noha rendelkeztem korábbról némi nemzetközi kollégiumi el�élettel – hiszen 

1971-ben Leningrádban a Zsdanov Egyetemen tölthettem egy rendkívül hasz-

nos és kulturálisan gazdag félévet –, de a japáni egyetemi világ és általában 

az ázsiai életstílus a kultúrák találkozásának egészen más vetületeire vetett 

fényt. Talán ett�l a sorsfordító élményt�l eredeztethet� érdekl�désem az inter-

kulturális kommunikáció iránt. Annyi félreértés, annyi elértés, annyi értetlen-

ség, annyi felismerés, annyi rádöbbenés, egyszóval annyi kulturális kihívás és 

benyomás ért, hogy ezek elemzését és feldolgozását tekintettem és tekintem 

egyik legizgalmasabb tudományos-kutatói feladatomnak azóta is.

Japánban feln�tt életem mindösszesen vagy tizenkét esztendejét töltöttem: 

a  kisebb tanulmányutakat és továbbképzéseket nem számítva két hosszabb 

alkalommal mint posztgraduális ösztöndíjas, egyszer mint szociolingvisztikai 

kutató, és végül a 2000-es évek elején öt éven át mint egyetemi oktató. A ja-

páni tapasztalatok – a nyelvi fejl�désen túl – sokat adtak az akadémiai kultúrák 

és a mentalitásbeli különbségek, az ázsiai világszemlélet és egy számunkra 

szokatlan életstílus megismerésében is. A  tanulás és külföldi tanulmányutak 

ellenére és mellett – mindenkori f�nökeim rugalmasságának és megértésének 
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köszönhet�en – 1971 óta folyamatos a munkaviszonyom a „Külker”-en (amely 

intézmény 2016 óta a Budapesti Gazdasági Egyetem külkereskedelmi kara), 

ahol hol mint nyelvtanár, hol mint oktatásszervez�, hol mint az intézményveze-

tés tagja számos min�ségben és beosztásban tevékenykedtem. Ezenközben az 

1998-as esztend� újabb fordulatot hozott: az Oktatási Minisztérium nemzetközi 

államtitkárságán három éven át mint a Magyar Ösztöndíjbizottság titkára, majd 

azt követ�en mint a bilaterális kapcsolatok f�osztályának helyettes vezet�je 

folytattam tevékenységemet. A minisztériumi munka során is rengeteget tanul-

tam, sokat tapasztaltam, számtalan érdekes és értékes emberrel találkoztam, 

az oktatás és oktatásszervezés világára bizonyos távolságtartással nézhettem, 

és nem utolsósorban a nemzetközi oktatáspolitika változatosságában kissé 

elmélyülhettem. Ezeket az ismereteket is hasznosítani tudtam a következ� 

állomáshelyen: Japán Kanda Idegen Nyelvek Egyetemén, ahol 2001 és 2006 

között dolgoztam professzorként az újonnan alapított nemzetközi kommuni-

káció tanszéken.

Oktatásszervezés tekintetében máig ható jelent�ség�nek érzem a Keleti 

Nyelvi Kommunikációs Intézet létrehozását a kilencvenes évek Külkereske-

delmi F�iskoláján. Az országban szinte egyedülálló szellemi m�helyt sikerült 

kialakítani a keleti nyelvek és kultúrák sokoldalú és sokirányú kutatására és 

oktatására: a korszak legkiválóbb szakemberei és szakért�i m�ködtek közre az 

oktatásban: Tálas Barna, Jordán Gyula, Nagy Bálint, Koós Péter, Fendler Károly, 

Osváth Gábor, Németh Pál, Sato Noriko, Székács Anna, Kiss Sándor, Salát Ger-

gely, Mohr Richard – a nagyszámú anyanyelvi oktatóról, kutatóról és lektorról 

nem is beszélve. A számos konferencia, szeminárium és rendezvény nemcsak 

a hazai, hanem a külföldi szakembereket is vonzotta. Kiadványsorozatunk, 

a Keleti Füzetek a mai napig keresett forrás az orientalisztikában; a manapság 

Magyarországon japán, kínai, koreai nyelvet ismer�k és használók nem csekély 

hányada eredetileg a mi padjainkból került ki – sokan közülük külföldön, más 

egyetemeken és a célországban képezték tovább magukat.

Mindezek mellett három gyermekem szakmai boldogulása és családi gya-

rapodása járult hozzá a magánéleti kiteljesedéshez, aminek az örömei mind a 

mai napig folyamatos energiaforrásként szolgálnak a hétköznapokban.

Az id� múlásával és a tapasztalatok halmozódásával egyre-másra érnek 

a felkérések hazai és külföldi kiadóktól, szerkeszt�ségekt�l, szervezetekt�l, 

tudományos m�helyekt�l lektori, szerkeszt�bizottsági tagsági, vizsgabiztosi 

és bírálói feladatokra – amelyek ellátására nem a szakmai presztízs, hanem az 

�szinte professzionális kíváncsiság hajlamosít. Konfuciusz felismerését tudom 

mentségemül felhozni: „Az emberek a világon mindenütt nagyjából ugyanazo-

kat a dolgokat cselekszik – csak más-más okokból.” Hát engem ezek az okok 

érdekelnek.
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Bakos Ildikó
szobrászm�vész (Gyöngyös, 1948. július 16.)

Kínában, állítja Lin Jü-

tang, ha valaki megér-

te a hatvanadik évét, 

azt mondták rá, hogy 

„�sritkaság”.

A hetven év nyilván 

még ritkább, bár az 

átlagéletkor állandóan 

növekszik, vannak és 

voltak mindig �söre-

gek, meg lesznek és 

voltak olyanok, akik-

nek az élete órákban 

mérhet�.

A  kor önmagában 

semmi, a  valami az, 

hogy ami megadatott, 

hogyan használtuk fel.

Visszagondolva eddigi életemre, 

elmondhatom, hogy nagyon gazdag 

volt, volt benne rengeteg öröm, szép-

ség, siker, jól végzett munka, utazás, 

bánat és szomorúság, csalódás, fájda-

lom, de minden kibírható mértékben, 

még akkor is, ha adott pillanatban 

nem úgy t�nt.

Van egy csodálatos családom, és a 

másik legnagyobb gyönyör�ség, hogy 

képz�m�vészettel foglalkozhattam.

Isteni kegyelem.

Bármikor véget ér-

het, rendben van.

Persze az ember al-

kudozik, jó lenne még 

egy kicsi id�, van még 

egy-két tervem. Sze-

retnék boldog halott 

lenni, aki nem hagy túl 

sok elrendezetlen dol-

got maga után, túl sok 

befejezetlen munkát.

A  legcsodálato-

sabb az emberi lét-

ben, hogy nem tudjuk 

a percet, mikor ér vé-

get. Úgy élünk, mintha 

örökké tartana, pedig 

a mulandósággal naponta foglalkoz-

nunk kellene.

Bizonyára megbénítana minket, 

ha tudnánk, hogy ez az utolsó napunk 

– mégis, ha egy kicsit ezzel a tudattal 

élnénk, talán jobban fi gyelnénk a sze-

retteinkre, másokra, a világ dolgaira.

Egyszóval a halállal foglalkoznunk 

kell, szokni hozzá, és nem csak „�srit-

kaság”-korúan.
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Pusztay János
nyelvész (Szombathely, 1948. július 22.)

A 70 csak egy statisztikai szám. Nehéz meghatá-

rozni, mikor mennyi. Egyszer negyven, máskor 

száz. Ezért aztán a hetven sor is viszonylagos. 

Meg azért is, mert a lényeget el lehet mondani 

akár harminc sorban is, de van, akinek a száz is 

kevés. Lám, még bele sem fogtam az önlelep-

lezésbe, máris a negyedik sort gépelem. Mert 

még nem tudom, pillanatnyilag hány évesnek 

gondolom, érzem magamat.

Hogy ki vagyok én, nem tudom, s ett�l néha 

kivagyok. Mert már a születésem csillagjegye is 

bizonytalan. Az újságok horoszkópja szerint a 

rák utolsó napján születtem, ám akik értenek 

a kérdéshez, azt mondják, oroszlán vagyok. 

Határeset? Mindenesetre nem vagyok hátrafelé 

araszoló oroszlán. Az ollóból is csak annyi ma-

radt, hogy azzal vágom az évek centijét. Igaz, 

bömbölni sem szoktam, legfeljebb – legutóbbi hóbortom szerint – a sörényem 

kezd növekedni.

Azt nem tudom, hogy a rák- vagy az oroszlán-mivolt döntötte-e el, hogy 

reménytelen ügyek szószólója lettem.

25 ELTE-n töltött év után meghallottam a hazahívó szót, és elvállaltam 

Szombathelyen a f�iskola vezetését, hogy a f�iskolát elindítsuk az egyetemmé 

válás útján. Az els� – mintaadó – lépéseket sikerült megtennünk, aztán utó-

daimnak jó két évtizedébe került, hogy mindent visszacsináljanak, miközben 

más f�iskolák a mi receptünk szerint haladtak el�re egészen az egyetemi létig.

Mint a fi nnugor nyelvek és népek kutatója azon fáradozom, hogy megment-

sem legalábbis a még menthet� nyelveket és így népeket is az asszimilációtól. 

Nem kisebb az ellenfél, mint az orosz elnök és csapata, amelyik a soknemze-

tiség� és -nyelv� Orosz Föderációból „eine Sprache – ein Volk – ein Führer” 

államot akar létrehozni. Pedig volt egy pillanat, amikor egy kerekasztal-meg-

beszélésen, jó tíz éve, sikerült az elnököt megnyernem a fi nnugor népek támo-

gatását célzó programunknak.

Szakmai pályafutásom tematikailag elég cikcakkosnak mondható. Nincs 

egy egyenes vonala, mert mindig azzal foglalkozom, ami éppen érdekel. Hol 

nyelvészet, hol régiópolitika, hol kisebbségpolitika, hol nyelvfejlesztés; vagy 

éppen – elvakultságomban – irodalminak gondolt alkotásokkal. Így aztán egyre 

csak fogynak az es�erd�k, mert kell a papír folyton gy�l� könyveim kinyomta-

tásához. Sok hasznot valószín�leg nem hajtok velük, okozok viszont annál több 

környezeti kárt.

Amúgy jó helyzetben érzem magamat, akárcsak az a katona, aki két t�z kö-

zé szorult. Merthogy eretneknek bélyegzett nyelvészeti felfogásom miatt egyes 

hagyományosan gondolkodó fi nnugor nyelvészek szerint – sokoldalúságom bi-
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zonyítékaként – egyszerre vagyok csodabogár-tenyészt� és zöldségtermeszt�, 

meg hát, természetesen, dilettáns. Ez az egyik t�z. Ugyanakkor pedig, mivel a 

magyar nyelv fi nnugor voltát nem vonom kétségbe, az ezt elítél�k szerint haza-

áruló is vagyok. Ám árulónak is rossz, mert a hazának nevezett terméket nem 

árulom (el). Ez príma, s�t Prima primissima-érzés.

Aztán, ha már sok mindenb�l elegem van, elbújok Janus Desertus mögé, 

s írok hol verset, hol – többnyire – szatirikus prózát. Aztán ki-ki elgondolkodhat 

azon, hogy dezertáltam-é, vagy éppen desszert vagyok.

Életemb�l 53 sorra futotta, tehát pillanatnyilag ennyi évesnek érzem ma-

gamat.

Marsek Gabi
színm�vész (Budapest, 1948. július 23.)

Apukám mérnökem-

ber volt, anyukám nem 

dolgozott, velünk tö-

r�dött. Ikertestvérem, 

Ottília is m�vészpályát 

választott, a  Honvéd 

M�vészegyüttesben 

lépett fel. Tizennégy 

évesen a Bihari Népi 

Együttessel együtt jár-

tuk a világot. Abban 

az id�ben én is tán-

coltam.

Édesanyámtól örö-

költem az érzékeny-

ségem, megtanított a 

divatra, a  hétköznapi 

viselkedés fi nomságaira. Édesapám-

nak köszönhetem, hogy felébresztette 

bennem a m�vészetek iránti érdekl�-

dést. Sok könyvünk volt, az alapm�-

veltségem már kamaszkoromra meg-

szereztem. Édesapámmal szellemi 

dolgokról lehetett beszélgetni.

Általános tanulmányaimat a Dózsa 

György úti iskolában végeztem. No-

vák Ferenc Tata tehetséges fi atalokat 

keresett. A  Bihari Együttesbe Ottíliá-

val, kett�nket válasz-

tott ki. Fels� tagozatos 

korunktól m�vészi tor-

nára jártunk a Honvéd 

Egyesületbe.

1963-ban a test-

véremmel a Közgaz-

dasági Technikumba 

iratkoztunk be. Ehhez 

az iskolához anyukám 

ragaszkodott, hogy 

legyen egy polgári 

szakirányú végezettsé-

günk. Ekkor utaztunk 

együtt a Bihari Népi 

Együttessel.

Érettségi után fel-

vételiztem a Színház- és Filmm�vészeti 

F�iskolára, de a harmadik rostán kies-

tem. Utána a Magyar Televízióban, Hor-

váth Ádám mellett, a  zenei osztályon 

asszisztensként dolgoztam. Ez alatt az 

id�szak alatt fi gyeltem Bulla Elma, Day-

ka Margit és Latinovits Zoltán játékát. 

Tanultam az � alázatukból, tehetségük-

b�l. A második felvételim sikerült. Osz-

tályvezet� tanárom volt Pártos Géza, 

aki a második évfolyamban disszidált. 
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Új tanárokat kaptunk: Várkonyi Zoltánt 

és Ádám Ottót. Nádasdy Kálmán is 

tanított, akinek nagyon sokat köszön-

hetek. Osztálytársaim voltak: Bencze 

Ilona, Muszte Anna, Sír Kati, Timár Bé-

la, Szegvári Menyhért és Hámori Ildikó, 

hogy csak pár nevet említsek.

Színházi gyakorlatra a Vígszínház-

ba kerültem, együtt játszottam Bulla 

Elmával, Darvas Ivánnal, Latinovits 

Zoltánnak, Ruttkai Évával. Jelent�-

sebb szerepeim Noel Coward Vidám 

kísértet cím� el�adásban Edit, O’ Neill 

Elj� a jeges cím� darabjában Cora.

A diploma megszerzése után a Pé-

csi Nemzeti Színházhoz szerz�dtem. 

Itt egy évadot töltöttem. Sok f�sze-

repet kaptam Sík Ferenc és Karinthy 

Márton rendezéseiben.

1973-ban az újonnan alakuló Hu-

szonötödik Színházba hívott Gyurkó 

László igazgató.

Ebbe a kísérletez� színházba rang 

volt bekerülni. Kollégáim lettek: Jan-

csó Miklós, Györgyfalvai Katalin, Szi-

geti Károly, Iglódy István, Ruszt Jó-

zsef, Berek Kati, Jobba Gabi, Zala 

Márk és Jordán Tamás.

A közel nyolc évben számos f�sze-

repet eljátszottam, köztük Az ember 

tragédiájában Évát és 

Jancsó Miklós rendez-

te Vörös zsoltárban 

a f�szerepet. Színhá-

zi fesztiválokra sokat 

utaztunk, például fel-

léptünk Dél-Ameriká-

ban, Franciaországban, 

Lengyelországban.

A hetvenes évekt�l 

több mint tíz évig a 

Tévé-ovi cím� m�sor-

ban szerepeltem, Pár-

tos Erzsivel. Játékosan 

oktató-nevel� m�sor 

volt. Ezért a munká-

mért nívódíjat kaptam.

A Huszonötödik Színházban megis-

mertem Zolnay Pál fi lmrendez�t, nyolc 

évig éltünk együtt. Általa közelebb 

kerültem a fi lmes szakmához. Sámán 

cím� fi lmjében f�szerepet kaptam, 

színésztársaim voltak Jordán Tamás 

és Zala Márk. Strindberg Júlia kisasz-

szony cím� tévéjátékát szintén Zolnay 

Pál rendezte, Júliát játszottam benne. 

A Vers mindenkinek cím� tévém�sor-

ban Seb� Ferenccel, Szakcsi Lakatos 

Bélával és Halmos Bélával rendsze-

resen szerepeltünk. Különböz� zenei 

stílusokban adtunk el� verseket.

A  nyolcvanas évek második fe-

lében Vámos László hívott a Vár-

színházba, oda szerz�dtem. Amikor 

a Várszínház a Nemzeti Színházzal 

egyesült, a Nemzeti Színház tagja let-

tem. Ebb�l az id�szakból szívesen 

emlékszem Ruszt József A  homok-

láda cím� el�adására és a Vámos 

László által rendezett A két árva cím� 

francia melodrámára.

Közben folyamatosan forgattam 

Szinetár Miklóssal a Liszt Ferenc cím� 

fi lmsorozatot, amelyben a legjelen-

t�sebb n�i szerepet, Caroline Witt-

genstein hercegn�t alakítottam. Liszt 

Ferenc alakítója Darvas Iván volt.

Szép maszkok (tévéfilm), Torday Terivel 

(1974, rend.: Rényi Tamás)



JÚLIUS

101101

A másik tévéfi lm, amit szerettem: 

Lázár Ervin: A Franka cirkusz. Felvidé-

ki Judit rendezte.

Visszatérve a Nemzeti Színházra, 

ebben az id�szakban együtt dolgoz-

tam Béres Ilonával, Sinkovits Imré-

vel, Kállai Ferenccel, Agárdy Gáborral, 

Bessenyei Ferenccel és Bubik István-

nal. �ket nagyon lehetett szeretni, 

tisztelni. Mindent tudnak és tudtak a 

szakmáról.

1989-ben Vámos Lászlót politi-

kai okok miatt eltávolították f�rende-

z�i posztjáról. Ekkor felmondtam. Az 

új vezetéssel képtelen lettem volna 

együtt dolgozni. Egy m�vész életében 

ilyen döntést meghozni, komoly do-

log. Sosem bántam meg.

1990-ben férjhez mentem Meister 

János üzletemberhez, négy évet Ka-

nadában éltem vele. Sorozatos családi 

tragédiák miatt hazaköltöztem. Négy 

év után a férjemmel elszakadtunk 

egymástól.

Visszatérésem után nem találtam 

a helyem az akkori színházi világ-

ban. Ismét komoly döntést hoztam. 

A  F�városi Szabó Ervin Könyvárban 

könyvtárosként helyezkedtem el. In-

nen mentem nyugdíjba. Ezt a munkát 

szerettem, mert közel maradhattam 

az irodalomhoz, a m�vészetekhez és 

az emberekhez.

Könyvtárosként sok színészkol-

légával találkoztam, köztük Helyey 

Lászlóval is, megörültünk egymásnak. 

Fodor Péter, a  F�városi Szabó Ervin 

Könyvtár f�igazgatója, mindkett�nk 

jó barátja mondta, jó lenne, ha közös 

produkciót csinálnánk. Így került sor 

Szép Ern� Kávécsarnok cím� darab-

jának bemutatójára, valamint a Szilá-

gyi Domokos-estre, mindkett�t Dávid 

Zsuzsa rendezte.

Azóta is örömmel vállalok irodalmi 

esteket, színészi feladatokat.

Színházi f�bb szerepeim:

1972 Pécsi Nemzeti Színház, Mark 

Twain, Tom Sawyer

1972 Pesti Színház, Noel Coward, A vi-

dám kísértet

Huszonötödik színházi el�adások:

1974 Cervantes, Don Quijote

1976 Gyurkó László, Vörös zsoltár

1980 Hernádi Gyula�–�Jancsó Miklós: 

Mata Hari

Várszínházi el�adások:

1978 Edward Albee, A homokláda

1988 Eugéne Cormon�–�Adolphe D’En-

nery, A két árva

Film-tévéjátékok, f�bb szerepeim:

1972 TV-ovi

1977 Zolnay Pál, Sámán, nagyfi lm

1978 Zolnay Pál, Strindberg, Júlia kis-

asszony, fi lm

1982 Liszt Ferenc, tévésorozat

1989 Lázár Ervin, Franka cirkusz, té-

véfi lm
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Papp Márió
költ�, író, m�fordító, újságíró (Budapest, 1948. július 27.)

Úgy mondták: el�ttem áll az élet. És én 

mindent felfalni jöttem. Azt mondják: 

hetven éve. Akkoriban mindent lehe-

tett (persze nem mindenhogy és nem 

mindenkinek – de mégis…). S ahogy a 

lehet�ségek elfutottak mellettem, úgy 

t�ntek fel az újabbak: nem csorbult a 

teljesség ígérete. Ma sincs másként. 

Minden lehet (persze nem mindenho-

gyan és nem mindenkinek – de még-

is…). El�ttem áll az élet, és a céljaim 

változatlanok.

Ezt írtam legutóbb (nincs köze a képhez, bár az is nemrég készült):

Az oroszlánok elfogadása

Elém jönnek az oroszlánok
várnak rám id�tlenül

mégis félelmesen

Szemmel láthatóan van mit számonkérniük a világon
s elmondhatatlan munkájukban

nyomatékkal kimutatják
számolnak velem

Talán ki sem térhetnék el�lük
de a kibúvót nem is keresem

mert vannak oroszlánok mindenütt
s el�bb-utóbb meg is mutatkoznak

és akkor már nem csak nekem
de addigra minden készen kell legyen

Végtére is mi történhet velem

Ti mindenben rejtez� oroszlánok
tegyetek bármit

csak ne hagyjatok el
jöjjetek várjatok

türelmesen
rettenetesen
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Szabados László
csillagász (Budapest, 1948. július 27.)

Hogy a Napút-évkönyv-

be kerülhettem, f�leg 

egy másik szimboli-

kus útnak, a  Tejút-

nak köszönhetem. 

Pályafutásom gerince 

a csillagászat terüle-

tén végzett tevékeny-

ségem – ebben els� 

helyen az asztrofi zikai 

kutatás áll, ám a szak-

mán kívüliek számára 

talán fontosabb, de legalábbis job-

ban látható a csillagászattal kapcso-

latos ismeretterjeszt� munkásságom. 

Ez utóbbiba belefér az írás, oktatás, 

mentorálás, lektorálás, szerkesztés is.

Már tizenévesen rácsodálkoztam 

a csillagos égre. Hetvenhez közelítve 

még mindig hiányérzetem van: sosem 

jártam olyan helyen, ahol éjjel sok 

ezer csillag fénylik vagy sejlik a ko-

romfekete égi kárpiton. A legnagyobb 

hazai távcsöveknek otthont adó Pisz-

késtet�i Obszervatórium felett sem 

elég sötét az ég korunk egyik civilizá-

ciós ártalma, a  fényszennyezés miatt. 

Amikor aktív észlel� voltam, még nem 

lehetett hozzáférni a legjobb asztroklí-

májú csillagvizsgálók teleszkópjaihoz, 

vagy a pénzforrások hiányoztak. A mai 

fi atal kutatók szerencséjükre már más 

körülmények között dolgozhatnak.

Ahhoz viszont éppen megfelel� 

id�ben születtem, hogy számos csilla-

gászati szenzáció tanúja lehessek. Az 

els� kvazárt még középiskolás korom-

ban fedezték fel, az els� pulzárokat 

egyetemista koromban találták, majd 

aktív kutató koromban sorra jöttek az 

újabb „els�k”: a fekete lyukak, a gravi-

tációs lencsék, a barna törpék, az exo-

bolygók els�ként felfedezett képvise-

l�je, kutató professor 

emeritusként pedig a 

gravitációs hullámok 

els� detektálásán 

ámulhattam. Ráadásul 

pályafutásom els� év-

tizedeire esik az elekt-

romágneses színkép 

teljes meghódítása 

csillagászati célra: az 

�sid�k óta létez� op-

tikai csillagászat és a 

második világháború után létrejött rá-

diócsillagászat mellett a technika el�-

rehaladásával kialakult az infravörös-, 

az ultraibolya-, a röntgen- és a gam-

macsillagászat is, amelyek �rszondák 

fedélzetén elhelyezett csillagászati be-

rendezésekkel m�velhet�k. Az �rcsil-

lagászat kialakulását végigkövethet-

tem, és nem titkolom, hogy az általam 

tartott egyetemi kurzusok közül az e 

témájú a legkedvesebb. Jelenleg is f�-

leg csillagászati �rszondákkal végzett 

megfi gyelések elemzésével, értelme-

zésével foglalkozom.

Pályám kezdete jól tükrözi az ak-

kori itthoni kutatási lehet�ségeket. 

A világ fejlettebb részét�l szinte elzár-

va, szerény m�szerezettséggel kellett 

olyan eredményeket elérni, amelyekre 

„odaát” is felfi gyelnek. A  20. század 

magyar csillagászatában ezért is do-

minált a változócsillagok vizsgálata, 

az asztrofi zika egyik speciális területe. 

E kutatási téma m�veléséhez elég egy 

szerény vagy közepes méret� távcs� a 

rajta elhelyezett fényességmér� m�-

szerrel, no meg elegend�en hosszú 

id�, azaz sok-sok türelem, mert a 

vizsgálatok célja itt annak kiderítése, 

hogy többnapos, hónapos, -éves vagy 

akár évtizedes id�skálán mi történik a 
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csillaggal, és miért következnek be a 

fényességében megfi gyelt változások. 

Ne feledjük, hogy egy csillag mil-

lió-milliárd éves fejl�dési id�skáláján 

még egy évtized is szinte szempillan-

tásnyi id�. Így a változócsillagokon 

keresztül tulajdonképpen a csillag-

fejl�dés egyes fázisait lehet vizsgálni, 

észlelésekkel ellen�rizve az elméleti 

úton számított csillagmodelleket.

Kezdett�l fogva a cefeida típu-

sú változócsillagok vizsgálata a f� 

kutatási területem. Ezek a csillagok 

pulzálnak, és a tágulás-összehúzódás 

ritmusának megfelel�en változik a fé-

nyességük. Asztrofi zikai fontosságuk 

mellett a kozmikus távolságskála ka-

librálásában is lényeges a szerepük, 

mivel szoros kapcsolat van a pulzáció 

periódusa és a csillag fényteljesítmé-

nye (abszolút fényessége) között.

Kutatási eredményeim közül a ce-

feidák megfi gyelt periódusváltozásai-

hoz kapcsolódókat idézik leggyak-

rabban a szakirodalomban. Ezek 

az évtizedes id�skálán bekövetkez� 

pe rió dusváltozások a csillag csekély 

szerkezeti átalakulásait tükrözik. 

Ugyancsak lényeges eredmény, hogy 

rengeteg cefeidánál sikerült kimutat-

nom kísér�csillag jelenlétét (a cefeidát 

tartalmazó kett�s rendszerek nagyjá-

ból harmada magyar felfedezés�). Az 

utóbbi évtizedben már �rtávcsövekkel 

is mérik a változócsillagok fényessé-

gét, és az így kapott fotometriai ada-

tok akár ezerszer pontosabbak, mint 

a földi távcsövekkel mért értékek, hi-

szen az �rtávcsöveknél a mérést nem 

befolyásolja a földi légkör. A  szuper-

pontos �rfotometriai adatok alapján 

pedig munkatársaimmal kimutattuk, 

hogy a cefeidák pulzációja nem any-

nyira szabályos, mint ahogy azt a földi 

mérések alapján gondolták a csilla-

gászok: a  fényességváltozás ciklusról 

ciklusra enyhén módosul, és még a 

pulzáció periódusa is ingadozik rövid 

távon egy átlagos érték körül. Ezek 

az új felismerések egyel�re elméleti 

magyarázatra várnak.

A  cefeidák távolságjelz� szerepe 

miatt már az els� asztrometriai mes-

terséges hold, az Európai rügynök-

ség Hipparcos missziójának tudomá-

nyos programjába is „beneveztem”. 

A  több mint negyed százada végre-

hajtott �rprogram során kb. 118 000 

csillag pozícióját határozták meg sok 

alkalommal egy több mint ezernapos 

id�szakban a Föld körül kering� �r-

távcs�vel, és ezekb�l a mérési adatok-

ból a csillagok pontos helyzete mellett 

– a földi geodéziai méréseknél bevált 

háromszögelés módszerét kiterjeszt-

ve – le lehetett származtatni a csilla-

gok távolságát is. Ekkor vetettem fel, 

hogy a cefeidák esetében a kísér� ha-

tásának elhanyagolása meghamisítja 

vagy akár használhatatlanná is teszi 

az ezzel a módszerrel megállapított 

távolságot. Szerencsére már dolgozik 

a Gaia – ugyancsak európai – asztro-

metriai �rszonda, amelynek munká-

jába kollégáimmal már az el�készítés 

id�szakában bekapcsolódtunk. A Gaia 

a Hipparcosnál is sokkal pontosabb 

méréseket végez: a  fényesebb csilla-

gokra a pozíció meghatározásának 

pontossága milliomod ívmásodperc. 

A következ� évtized elején megjelen� 

végs� Gaia-katalógusban egymilliárd-

nál is több csillag pontos pozíció-

ja, térbeli mozgása és távolsága is 

szerepel majd. Ezzel megszületik a 

Tejútrendszer megbízható háromdi-

menziós térképe. A  cefeidákkal kap-

csolatban pedig azt várom, hogy sok-

sok képvisel�jük mellett közvetlenül is 

észlelhet� a kísér�csillag, vagy pedig 

a cefeida mérhet� mozgása alapján 

lehet kimutatni a halvány kísér� létét. 

És természetesen az egyedi csillagok 

távolságának ismeretében nagyon 
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pontosan kalibrálni lehet a cefeidák 

periódus–luminozitás összefüggését 

is, arra építve pedig az Univerzum tá-

gulását leíró Hubble-állandó bizonyta-

lansága is 1 százalékra csökkenthet� 

néhány éven belül.

Az elmúlt és a jelen századról 

szerzett benyomásaimat egy jellem-

z� példával szemléltetem. A  kutatók 

munkájának gyümölcse az eredmé-

nyek publikálása. A csillagászatban ez 

f�leg angol nyelv� nemzetközi fo-

lyóiratokban valósul meg, viszont e 

folyóiratok többsége jelent�s összeg 

ellenében vállalja a közlést (tehát ahe-

lyett, hogy a szerz� honoráriumot 

kapna, még neki kell fi zetnie, hogy 

munkája megjelenhessen, és a közlé-

si díj a kézirat terjedelmét�l függ�en 

elképeszt�en nagy is lehet). A szocia-

lista érában ezért csak kevés folyóirat 

jöhetett szóba, amelyek ingyen is vál-

lalták a szakmailag megfelel� színvo-

nalú kéziratok publikálását. A  számí-

tógép és internet el�tti korszakban 

ráadásul az írógéppel legépelt kézira-

tot hagyományos postai úton küldtük 

ki. A vaskos borítékot viszont a posta 

csak akkor vette fel, ha el�bb megsze-

reztük a Magyar Nemzeti Bank kiviteli 

engedélyét a paksamétához. A  for-

manyomtatványon meg kellett adni a 

kiküldend� „árucikk” értékét is. Hogy 

mentesüljünk a kiviteli vám alól, kény-

telenek voltunk nulla értéket beírni 

ebbe a rovatba – azt a látszatot keltve, 

hogy hónapok-évek munkájával nul-

la értéket teremtettünk. A  tudomány 

társadalmi megbecsülése nem igazán 

javult azóta sem.

A  világháló jóvoltából most egy 

gombnyomással a világ másik végén 

(vagy a közepén) ül� szerkeszt�höz 

kerül a kéziratunk, de ma már alap-

vet� követelmény, hogy a szerz� az 

adott folyóirat tipográfi ával kapcsola-

tos el�írásainak maximális fi gyelem-

bevételével készítse el a kéziratot. 

Tehát a szedést és a tördelést is a 

kutatóval végeztetik, a kiadó csak ki-

ad és bezsebeli az évr�l évre feljebb 

srófolt el�fi zetési díjat. Ez pedig más 

szempontból rossz, mint az évtizedek-

kel ezel�tti állapot.

A kutatás mellett évtizedek óta na-

pi teend�im közé tartozik a tudomány 

népszer�sítése is. Eddigi tevékeny-

ségem számadatokkal szemléltetve: 

közel 170 tudományos publikáció és 

majdnem 300 ismeretterjeszt� cikk 

elkészítése, továbbá 10 (zömmel an-

gol nyelv�) konferenciakötet szerkesz-

tése és 80 tudomány-népszer�sít�, 

illetve szakkönyv szakmai lektorálása. 

Minden középiskolás használhatja a 

Négyjegy� függvénytáblázatokban 

általam összeállított csillagászati táb-

lázatokat, és a Magyar nagylexikon 

népes közrem�köd�i gárdájának is 

tagja lehettem. A  nyelvi igényesség 

– ami részben a középiskolai években, 

részben a családi környezet hatására 

alakult ki, ugyanis feleségem és egyik 

lányom is magyar szakos tanári vég-

zettség� – minden munkámat áthat-

ja. Ez is motivált, amikor több mint 

negyed százada szerkeszt�i felada-

tokat vállaltam a Magyar Tudomány 

akadémiai folyóiratnál. Az ugyancsak 

nagy múltú Természet Világa ismeret-

terjeszt� folyóiratnak pedig két külön-

számát is szerkeszthettem.

Amikor még volt humorom, afo-

risztikus tömörség� kecskerímeket is 

faragtam. Azok nem tudományos te-

vékenységem, csupán életem részei. 

Példaként csak egyet idézek:

Másodpercekkel ki méri érvelését,

hallgatójának kíméli érverését.


