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JÁSZBERÉNY ÉS JAZD 

MAJID HOSSEINI ÉS NAGY TAMÁS FÉNYKÉPEIN

Sárközy Miklós 2018. mácius 26-án elhangzott megnyitó beszéde

Excellenciás uram! Tisztelt Radzsabi nagykövet úr! Tisztelt Polgármester úr! 
Tisztelt vendégek! Hölgyeim és uraim! Kedves rokonaim, kedves jászberényiek! 

Magyar és iráni barátaim!

Mai megnyitóbeszédemet egy személyes adomával kezdem. Amikor néhány éve 
tolmácsként Iránba látogattam, a teheráni főváros forgatagában egy idős, jól szituált úr lépett 
oda hozzám. Megkérdezte, honnan jöttem, s miután közöltem, hogy Magyarországról, ő 
csak annyit mondott nekem: 

– Jaszperen.
Mindig nagy öröm részt venni egy olyan rendezvényen, ahol az ember szívének 

különösen kedves helyeket mutathat be.  Két olyan városról van szó, Jászberényről és 
Jazdról, melyek mosolyt és derűt varázsolnak az ember arcára. Mosolyt és derűt, hiszen 
mindkét helyre az ember csaknem hazajön – ha lehet ilyen személyes megjegyzést tenni. 
Jászberény számomra ősi családi fészek, az ükszüleim által a Szent Imre utcában emelt 
Sárközy kereszt városa, apai ági rokonaim lakhelye máig, nagybátyáim, a két Sárközy 
Iván (akik közül az ifjabbik jeles jászberényi grafikus és fotóművész volt) Zagyva-parti 
házának szelíd és kedélyes világa. 

Az iráni Jazd pedig életem utóbbi húsz évében tölt be igen fontos szerepet, ahova 
évente újra és újra ellátogathatok, ahol mindig örömmel barangolok a jazdi zoroasztriánu-
sok tűztemploma körül, vagy a város szélén álló zoroasztriánus temetőben, a Hallgatás 
Tornyai sivatagi magányában. De ugyanígy szívesen járok a jazdi nagymecset mögötti 
agyagsikátorokban, a Fahádán negyedben vagy éppen az Amír Csakhmák téren, ahol a 
nagy melegben hűsítő fagylaltot ehetek a Hádzs Khalife cukrászdában, Irán – szerintem – 
legjobb édességüzletében. 

Két olyan derűs és nemes polgári erényeket csillogtató városról van szó, melynek 
lakói megannyi nehézség és kihívás dacára ragyogó települést emeltek a remek természeti 
adottságokhoz igazítva az építészet legújabb vívmányait. Az egyiket a Zagyva partján, a 
másikat pedig Irán szívében, a végtelen és zordon Kevír sivatag peremén.  Az egyik város 
a szabadságát kezdetei óta féltve őrző és a redemptióval is megvédő Jászberény. A másik 
város a Selyemút iráni-indiai ágán gyarapodó büszke és mérhetetlenül ősi Jazd, melynek 
gazdagságát egykoron Marco Polo is megcsodálta. Jazd a 14. században a Mozaffarida 
dinasztia alatt rövid ideig még a korabeli Perzsia fővárosa és a nagy perzsa költő, Háfiz 
mentsvára is volt. A két város lelki alkatában számos hasonlóságot mutat, melynek alapját 

mindkét oldalon a két település öntudatos polgársága adta. Ám e lelki alkatnak talán van egy 
olyan oka, melyet manapság kevéssé emlegetnek, de amelyet jó lenne tudatosítani a mostani 
fiatal generációkban is: ez pedig a mindkét városban az irániság jelentette közös identitáselem.

Ezzel kapcsolatban fontos és érdemes utalni rá, hogy az iráni népek hosszú évezredeken 
keresztül képeztek hidat Ázsia és a Kárpát-medence térségei között. Az ókorban az iráni 
szkíthák, a szarmaták, jazigok és roxolánok, a középkorban a kálizok, az alánok és végül a 
jászok csoportjai telepedtek meg a nagy magyar rónaságon, és gazdagították kulturálisan és 
etnikailag a magyarságot a múltban és a jelenben. A magyar őstörténet emellett is számos 
iráni kapcsolattal rendelkezik, és itt csak hadd utaljunk a magyar nyelv közel hatvan iráni 
eredetű szavára, többek között az ősi zoroasztriánus vallásból átkerült Isten szavunkra, mely 
a magyar szellemi élet legmélyebb rétegeiben kitapintható iráni szellemi-vallási hatások 
legmarkánsabb vonásai közé tartozik.  

S aztán hadd jegyezzük a magyar őstörténetben fontos szerepet játszó iráni forrásokat, 
olyanokat, melyeket jól ismerünk. Így a 11. században élt Gardízi művét, és olyan kevéssé 
ismert alkotásokat, mint például Hamdollah Mosztoufi iráni földrajztudós eleddig nem kellően 
számontartott 1340 körüli közlését a keleten levő magyarokról szóló híradásával. S ne feled-
jük Jászberényt sem, mint az iráni kulturális és történelmi kapcsolatok legfőbb magyarországi 
letéteményesét. A Kaukázusban és Kelet-Európában élt alánoktól származó jászok immáron 
több mint hétszáz éve élnek itt a Zagyva partján. Az 1996-ban Jazd városával kötött testvérváro-
si szerződés is hozzásegítette e települést ahhoz, hogy újra reneszánszát élje a jász identitás, 
Jászberény ősei és keleti rokonai felé fordulása, melynek fontos és becses bizonyítéka a mai 
kiállítás. A jelenlegi tárlat azt bizonyítja, hogy itt nem egyszerűen egy hivatalos aktusról van 
szó, nem egy papírról, amelyet egyszer valahol, valamikor, valakik aláírtak, hanem nagyon is 
eleven és szerves kapcsolatokat él meg a két város lakossága. Rácsodálkoznak egymásra, közel 
kerülnek egymáshoz, kísérletet tesznek egymás megértésére és – saját identitásuk megtartása 
mellett – a másik értékeinek befogadására, mely kapcsolatot az ezeréves rokonság tudata táplál. 

Fontos megjegyezni, hogy nem a mai kiállítás az első fontos esemény művészeti téren a két 
város életében. Hiszen évek óta a jazdi polgármesteri hivatal épülete előtt emelkedik Sisa József 
jászsági ötvösművész Jászberény múltját és a jászkürt legendáját bemutató nemes alkotása. 
Csak remélni tudjuk, hogy ez az alkotás egyszer majd magyar nyelvű feliratot is kap, hiszen 
a perzsa mellett jelenleg csak angol feliratot talál az arra járó magyar vándor. A közelmúlt 
szép fejleménye, hogy Jazdban Jászberény nevű utcát avattak. Ugyanígy Jászberényben is áll 
egy jazdi széltorony szobor, mely a híres Doulatábád kert közel harminchárom méter ma-
gas széltornyának (bádgír), ennek az ősi iráni légkondicionáló berendezésnek kisebb méretű 
művészi másolata, Alá'í és Namíní  jazdi művészek alkotása. Emellett emlékezzünk arra is, 
hogy néhány éve a magyar és az iráni posta közös bélyeget bocsájtott ki – egy jazdi selyem 
terme (kézi selyemszőttes) és egy ősi jászsági szőttes motívumkincseit közösen örökítve 
meg a bélyeggyűjtők és a testvérvárosi kapcsolatok híveinek nagy örömére. 

Tisztelt Vendégek!  Mai kiállításunk három kiváló művész alkotásait mutatja be: Kaiser 
Ottóét, Nagy Tamásét és az iráni Hosein Madzsídiét. Személy szerint igen megtisztelve érzem 
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magam, amikor olyan nagy művészek felvételeinek míves válogatását kell megnyitnom, 
mint Kaiser Ottó, a magyar fotóművészet elismert vezető személyisége, akinek életműve 
méltatására aligha elegendő a mostani szűkre szabott időm. Mégis fontos kiemelni, hogy 
Kaiser Ottó bejárta Jazdot, bepillantást nyert az ősi és büszke Jazd agyagsikátorainak 
sivatagi homokból emelt ezerágú labirintusába. Kaiser Ottó találkozott a Jazdot máig mélyen 
befolyásoló monoteista zoroasztriánus vallás építészetével – képei ihletett, mégis realisztikus 
alkotások, melyek időben és térben messzire röpítik a szemlélőt. Jazd csodáival nehéz 
ugyanis betelni, minden elfogultság nélkül mondhatjuk, s ebben talán a jazdi gyökerekkel 
rendelkező Radzsabí nagykövet úr is megerősíthet bennünket, hogy a világ egyik legszebb 
városáról van szó. Jazd ma már milliós lakosságú modern város, mely azonban féltve őrzi 
történelmi örökségét, zoroasztriánus és muszlim építészeti hagyományait, melyet újabban 
az UNESCO is díjazott. Jazd azon ritka városok közé tartozik, amelyek két UNESCO 
világörökségi rangú helyszínnel is rendelkeznek: a Doulatábád kerttel és a mai kiállításon 
bemutatott jazdi óvárossal. A Kevír sivatag és a Sírkúh hegyvidék által körbeölelt oázis 
széltornyai, ciszternái, mecseteinek kupolái, a jazdi nagymecset gótikus szépségű légies 
minaretjei, boltíves csarnokai bódító hatással vannak az emberre, és aki csak egyszer is látta 
ezt, sosem feledi, és szíve visszahúzza ebbe a csodás városba. 

Nagy Tamás, az ősjászberényi híres fotóművész és nagy lokálpatrióta képei ma talán a 
legismertebb kortárs alkotások Jászberény életéről, fényeiről, utcáiról, templomairól. Képei 
mindenki számára fontosak, hiszen talán a legavatottabb alkotások a jászság szívéről, emiatt 
rendkívül fontos részét képezik mostani kiállításunknak. Jászberény sikeresen őrzi báját, 
szelíd, de mégis öntudatos karakterét korunk egyre gyorsabban változó életviszonyai között 
is, ahol a kisközösségek kultúramegőrző szerepe percről percre fontosabbá válik.

A varázslat azonban a másik oldalról is él, hiszen a mai kiállításon Jászberény is 
megelevenedik közeli és távoli otthonunkként. Az iráni Hoszein Madzsídí fényképein 
azt láthatjuk, hogy Jászberény hogyan bűvöli el az ide látogató iráni fotóművészt. Ha az 
előbb Kaiser Ottót és Nagy Tamást, Jászberény szülöttét méltattuk Jazd jász és magyar 
szemmel történő méltatásakor, akkor hadd dicsérjük Hoszein Madzsídít is, akinek révén 
az iráni fotóművészet is képviselteti magát mai kiállításunkon. Hoszein Madzsídí hosszú 
és eredményes nemzetközi fotóművészi karriert befutva ajándékozott meg ma bennünket 
képeivel. Esetében az iráni és egyben a jazdi fotóművész-közösség kiemelkedő alkotójáról 
van szó, Jazdról készült artisztikai képei nem csupán esztétikai értékei, hanem az iráni 
történeti-kulturális örökség védelme miatt is dokumentációs értékkel bírnak.

Fontos kiemelni, hogy a ma nyíló kiállításunk először Jazdban mutatkozott be 2017-ben 
komoly sikervonzattal. Bízom benne, hogy a nimbusz olyan visszhangot vált ki Jászberény-
ben, a Jászságban és Magyarországon is, mint néhány hónapja Iránban. 

Végül Jaszperen-Jászberény és Jazd szép barátságát Háfiz, a legnagyobb perzsa költő 
223. ghazaljának egy idézetével szeretném köszönteni:

Mint a táblán, szívemen képed úgy él, míg szívem él,
Cédrusom, szép alakod bennem örökké híven él.
Elcsavartad fejem, és őrzi agyam szád vonalát:
Irigy ég s kapzsi idő ezt sosem érinti, ne félj.

(Képes Géza fordítása)
Jászberény, 2018. március. 26.

Majid Hosseini fényképei
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városáról van szó. Jazd ma már milliós lakosságú modern város, mely azonban féltve őrzi 
történelmi örökségét, zoroasztriánus és muszlim építészeti hagyományait, melyet újabban 
az UNESCO is díjazott. Jazd azon ritka városok közé tartozik, amelyek két UNESCO 
világörökségi rangú helyszínnel is rendelkeznek: a Doulatábád kerttel és a mai kiállításon 
bemutatott jazdi óvárossal. A Kevír sivatag és a Sírkúh hegyvidék által körbeölelt oázis 
széltornyai, ciszternái, mecseteinek kupolái, a jazdi nagymecset gótikus szépségű légies 
minaretjei, boltíves csarnokai bódító hatással vannak az emberre, és aki csak egyszer is látta 
ezt, sosem feledi, és szíve visszahúzza ebbe a csodás városba. 

Nagy Tamás, az ősjászberényi híres fotóművész és nagy lokálpatrióta képei ma talán a 
legismertebb kortárs alkotások Jászberény életéről, fényeiről, utcáiról, templomairól. Képei 
mindenki számára fontosak, hiszen talán a legavatottabb alkotások a jászság szívéről, emiatt 
rendkívül fontos részét képezik mostani kiállításunknak. Jászberény sikeresen őrzi báját, 
szelíd, de mégis öntudatos karakterét korunk egyre gyorsabban változó életviszonyai között 
is, ahol a kisközösségek kultúramegőrző szerepe percről percre fontosabbá válik.

A varázslat azonban a másik oldalról is él, hiszen a mai kiállításon Jászberény is 
megelevenedik közeli és távoli otthonunkként. Az iráni Hoszein Madzsídí fényképein 
azt láthatjuk, hogy Jászberény hogyan bűvöli el az ide látogató iráni fotóművészt. Ha az 
előbb Kaiser Ottót és Nagy Tamást, Jászberény szülöttét méltattuk Jazd jász és magyar 
szemmel történő méltatásakor, akkor hadd dicsérjük Hoszein Madzsídít is, akinek révén 
az iráni fotóművészet is képviselteti magát mai kiállításunkon. Hoszein Madzsídí hosszú 
és eredményes nemzetközi fotóművészi karriert befutva ajándékozott meg ma bennünket 
képeivel. Esetében az iráni és egyben a jazdi fotóművész-közösség kiemelkedő alkotójáról 
van szó, Jazdról készült artisztikai képei nem csupán esztétikai értékei, hanem az iráni 
történeti-kulturális örökség védelme miatt is dokumentációs értékkel bírnak.

Fontos kiemelni, hogy a ma nyíló kiállításunk először Jazdban mutatkozott be 2017-ben 
komoly sikervonzattal. Bízom benne, hogy a nimbusz olyan visszhangot vált ki Jászberény-
ben, a Jászságban és Magyarországon is, mint néhány hónapja Iránban. 

Végül Jaszperen-Jászberény és Jazd szép barátságát Háfiz, a legnagyobb perzsa költő 
223. ghazaljának egy idézetével szeretném köszönteni:

Mint a táblán, szívemen képed úgy él, míg szívem él,
Cédrusom, szép alakod bennem örökké híven él.
Elcsavartad fejem, és őrzi agyam szád vonalát:
Irigy ég s kapzsi idő ezt sosem érinti, ne félj.

(Képes Géza fordítása)
Jászberény, 2018. március. 26.

Majid Hosseini fényképei
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Lukácsi László

MŰFORDÍTÓI MUNKÁM ANYANYELVEM SZOLGÁLATA

Portré Lukácsi Margitról

Húgom, Margit 1965. június 12-én Jászberényben született. Jászalsószentgyörgyön nevelke-
dett, majd Szolnokon és Szegeden tanult tovább. 1997 óta Budapesten él. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem olasz tanszékének tanszékvezető tanára, modern olasz irodalmat tanít, az 
olasz kortárs irodalom fordítója. Műfordításai főleg az Európa és a Noran kiadónál jelennek 
meg. 2007-ben az Olasz Köztársaság Nagykövete emlékplakettel ismerte el munkásságát.

Az Olasz Köztársaság Csillagrendjének Lovagi fokozatát Massimo Rustico nagykövettől 
vehette át Budapesten, a nagykövet rezidenciáján, április 26-án. Húsz éven át tartó folyamatos 
műfordítói és kultúra-közvetítői munkájának erkölcsi elismerése ez a rangos kitüntetés.

Az olasz nyelv és a Szovjetunió

Margit kalandosan ismerkedett meg az olasz nyelvvel. Szolnokon a Tiszaparti Gimnázium 
ének-zene tagozatán német nyelvet és kötelezően orosz nyelvet tanult. A Szegedi József 
Attila Tudományegyetemre magyar-orosz szakra nyert felvételt. Amikor orosz szakosként 
kötelező részképzésen fél évet töltött Leningrádban (ma: Szentpétervár), a hideg orosz tél-
ben vagy az Ermitázsban ücsörgött naphosszat vagy olvasott. Itt találkozott először az olasz 
kultúrával, itt látott eredetiben olyan jelentős festőket, mint például Leonardo da Vinci. A 
nyelvet is itt kezdte el tanulni két szobatársa segítségével, akik orosz-olasz szakosok voltak. 
Fél év alatt olyan szintet ért el a „Tanuljunk olaszul!” című könyv segítségével, hogy az 
egyetemen felvette az olasz szakot is. A nyelvtudása tökéletesítése érdekében heti kétszer-
háromszor járt magántanárhoz. 

Tanítás és tanulás

1988-ban magyar‒orosz szakon, 1990-ben olasz szakon diplomázott egyaránt jeles ered-
ménnyel. Az egyetem elvégzése után először Szolnokon a Tiszaparti Gimnáziumban taní-
tott magyart és olaszt, majd a szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskolán. Elmond-
ható, hogy a megyeszékhelyen ő honosította meg az olasz nyelv tanítását. Az 1990-es 
években igen sok olasz állampolgár érkezett üzleti céllal Magyarországra, így gyakran 
tolmácsolt és fordított. Sokféle témakörrel megismerkedett: vegyészet, baromfi-feldolgo-
zás, mezőgazdaság, vadászat. Kedvence a katonai repülés volt. Olasz NATO-katonáknak 
kellett a Szolnoki Helikopter Bázison tolmácsolnia, így próbarepüléseken is részt vehetett. 


