
Sikeres fürediek – Sánta Ákos bemutatkozása 

 

1. Mesélj az életutadról! Iskolák, munkahelyek, tevékenységek, hobbik és 

meghatározó személyiségek, helyek az életedben.  

Ahogy a családunk szinte minden tagja, én is a Bem József Általános Iskolába jártam. 

Az arácsi kertészeti technikum évei után, Veszprémben végeztem magasépítő és 

műemléki fenntartó technikumot. Ezen szakmákkal néhány évig dolgoztam az 

építőiparban, művezető beosztásban. Többek között Veszprémben, Tatán, Tihanyban, 

és természetesen Füreden is volt szerencsém számos épületfelújításban részt venni. 

Mivel a történelem mindig is érdekelt, ezért jelentkeztem az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, történelem szakra. 2010-ben munka- 

lehetőséget kaptam azon a tanszéken, amely a kedvenc korszakommal is foglalkozik.  

Így elkezdtem tanszéki előadói munkámat a Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéken. 

Ezt követően R. Várkonyi Ágnes professzorasszony kutatócsoportjának lettem a tagja. 

A kutatás mellett oktatói feladatokat is elláttam. Leginkább kora újkori magyar 

hadtörténettel kapcsolatos órákat tartottam, amit némi vadászattörténettel fűszereztem. 

A kutatócsoport után elvégeztem a doktori képzést. Hálás vagyok egykori oktatóimnak, 

akiket később kollégáimként tisztelhettem, hogy a közös munkában segítettek és 

emellett biztató támogatásuk kísérte végig egyetemi utamat. További meghatározó 

helyként tekintek jelenlegi munkahelyemre, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumra. 

Általános iskola harmadik vagy negyedik évében, osztálykiránduláson ellátogattunk ide 

a városligeti Vajdahunyadvárba. Élénken megmaradt emlékezetemben a Vadászati 

Kiállítás, és annak emblematikus eleme, a két hátsó lábán álló barnamedve alakja. 

Emlékszem, hogy akkor arra gondoltam, egyszer én is itt szeretnék dolgozni. Úgy 

alakult a pályám, hogy immáron 5 éve vagyok a Vadászati Gyűjtemény felelőse. 

 



2. Mit jelent Neked, hogy balatonfüredi vagy?  

A mai napig Füredhez és környékéhez is kötődőm, ahová havi rendszerességgel 

hazalátogatok. Egy kedves orvos ismerősöm szerint a „Füred-Pécsely-Szőlős 

aranyháromszög” vonzásában járok, amely a családon túl a feltöltődést is jelenti.  

 

3. Már nem itt élsz. Milyen a kapcsolatod a várossal? A családod itt lakik?  

Igen, a családom a mai napig Füreden lakik, ha tehetem, rendszeresen látogatom őket. 

A nyári időszak nyüzsgése ellenére, szívesen jövök haza pihenni.  

 

4. Korábban volt kapcsolatod a könyvtárunkkal. Milyen emlékeid vannak róla? 

Legkorábbi könyvtári emlékeim közé tartozik, a frissen felújított könyvtárba való 

beiratkozásom a 80’as évek végén. Az első kölcsönzések egyike R. Várkonyi Ágnes: 

Buda visszafoglalása című könyve volt, amelynek elolvasása után eldöntöttem, hogy 

ha „nagy leszek” történelemmel szeretnék foglalkozni. Az élet úgy hozta, hogy az 

ELTE  Kora Újkori Történelem Tanszéken a könyv szerzője is tanított, majd a 

kutatócsoportjának lettem a tagja. A Tanárnő és a doktori témavezetőm, Horn Ildikó 

professzorasszony indítottak el a vadászat történeti kutatás irányába, amellyel a mai 

napig is foglalkozom.  

Kedves emlékeim közé tartoznak a könyvtári nyári táborok, amin nagyobbik öcsém-

mel többször részt vettünk. A tábori kirándulások, túrák új élményt és ismeretet nyúj-

tottak, amelyeket később tanulmányaim során is fel tudtam használni.  

 
 



5. Sikeres embernek tartod-e magad? Miért? 

Nem tekintem magam a szó szoros értelmében vett sikeres embernek. Elsősorban hálás 

vagyok a családomnak, egyetemi tanáraimnak és szakmai munkatársaimnak, 

barátaimnak a támogatásukért, hogy ma azzal foglalkozhatom, amit szeretek és amiért 

tanultam.  

 

6. Mire vagy a legbüszkébb?  

Az elmúlt években lehetőségem volt több szakmai és ismeretterjesztő kiadványban 

publikálni, valamint olyan kiállítások rendezésében vehettem részt, amelyek témái a 

kutatási területemhez szorosan kapcsolódnak. Különös örömet jelent, hogy a kiállítások 

témái között szerepeltek: a vadászfegyverek és vadászati módok fejlődése, és a vadászat 

szerepe a főúri életmódban is. Füredi példát is említek: részt vehettem a reformkori 

városrész felújításában, a Jókai villa, a Városi Múzeum, a Széchenyi park felújítási 

munkálataiban. Egyik kedvenc építési feladatom az arácsi Népház felújítása volt, ahol 

Pápai Balázs barátommal dolgozhattam együtt.   

 

7. Mik a terveid?  

Jelenleg több szakmai munkában vállaltam megbízást, amely a jövő év végéig eltart. 

Ezen munkák mellett, legfontosabb a doktori tanulmányaim végleges befejezése. 

Emellett megadatott az a lehetőség, hogy a 2021. évre tervezett „Egy a természettel” 

Vadászati és Természeti Világkiállítás Hagyományos vadászati módokat bemutató 

kiállításának kurátori munkatársa lettem.  

Rövid távú „tervem” a vadászat mellett, szeretném pihenésként Kondor Vilmos összes 

regényét is elolvasni. 😊 

 

 

 

 


