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Bernard Le Calloc’h 

 

ARCKÉPCSARNOKOM 
 

Kiadja: Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete, 2011. 
 
 A napokban Párizsból hozott egy könyvet tar-
talmazó csomagot a postás. Meglepetésemre a mű-
vet magyarul írták és a Váci Városszépítők Egye-
sülete adta ki, de nem építészeti mű, hanem tör-
téneti arcképcsarnok, a magyar írók, tudósok, ős-
hazakutatók köréből. Nem kétséges, hogy a szerző 
maga a finnugrászok közé sorolja magát, ennek el-
lenére egyetlen finnugrász arcképét sem találjuk a 
csarnokában, helyette Kőrösi Csoma Sándor sze-
mélye köré csoportosulnak az életrajzok, de talá-
lunk leírást a 13. században élt Magyar Beatrixtól, 
Teleki Lászlón át Lakatos Demeterig. 
 Bernard Le Calloc’h-ot Horváth Tamás el-
hunyt kutatótársunk, az Ősi Gyökér írójának hit-
vese Szathmáry Király Hanna szíves közreműkö-
désével ismertem meg – távismeretséggel. „Nem 
tudom, habozott Hanna, hogy fogadjátok, mivel ő 
igazán finnugrász.” Annyi baj legyen, válaszoltam, 
nagy a csapatunk elfér közöttünk. A Te barátod az 
a mi barátunk, válaszoltam. Küldjél egy irodalmi 
portrét a panoptikumából. 
 Hanna nem egy fejezetet választott a műből, 
hanem szellemi kapcsolatot teremtett közöttünk, s 
maga a szerző adta fel a művét. 
 Ez is egy olyan mű, amit nem lehet letenni, 
olvastatja magát. Megnyugtató a pontos filológiai 
okfejtése, és elragadó a humora. Mindenképpen 
érdekes egy más nemzet tagjának véleményén át-
szűrve szemlélni magunkat. Azt mondja Bernard 
Le Calloc’h, hogy „az olaszoknak b e l  c a n t o  
énekeseik vannak, a spanyoloknak t o r r e á d o r -
j a i k ,  a skótoknak pedig d u d á s a i k . A ma-
gyaroknak ő s h a z a  k u t a t ó i k  v a n n a k ” .  
(230. old.) Ez a kedves, szeretetteljes, megértő 
hang végigkíséri a könyvet. Az író szereti, ismeri 
és megérti a magyarokat. A magyar nép befogadó, 
s aki ilyen nagy műveltséggel megírt a magyar 
intellektuellt feltáró, szeretetteljesen ironikus mű-
vel lepi meg a magyarokat, annak az embernek mi 
Isten hozta köszöntéssel szélesre tárjuk a pitar-
ajtót. 
 Bernard Le Calloc’h életrajza is érdekes és 
talányos, akár elférne a saját írói archívumában.  
 

Le Havre-ban született breton családban (1925). 
Egyetemi évei alatt ébredt fel a magyarság iránt 
érzett érdeklődése. Gödöllőn kapott tanári állást 
az államosításig. Azután francia követségi titkár 
lett. 1953-ban visszatért Franciaországba, ahol a 
Keleti Nyelvek Főiskoláján folytatta tanulmányait. 
Szerb-horvát nyelvtudással is rendelkezett és a 
következő évben Jugoszláviába küldték. 1956-ban 
visszajött és a Miniszterelnöki Hivatalban fordító-
ként dolgozott Nagy Imre mellett. 
 1958-ban De Gaulle kormányának kabinet-
főnöke, majd 1960-től Georges Pompidou haláláig 
(1974) a nemzetvédelmi miniszter mellett műkö-
dött, mint tanácsadó. 1974-ben, amikor Jacques 
Chirac lett a miniszterelnök visszakerült a minisz-
terelnöki hivatalba. Kilenc nyelven beszél. 2008-
ban Kőrösi Csoma Sándor emlékének ápolásáért 
kitüntette a Magyarok Világszövetsége 2009. már-
cius 15-én pedig a magyar kultúra érdekében ki-
fejtett történészi munkásságáért és életműve el-
ismeréseként a Magyar Köztársaság Arany Érdem-
keresztjével tüntették ki. 

Diplomáciai tevékenységet folytat Székely-
föld autonómiájáért, ezért a Székely Nemzeti Ta-
nács „Gábor Áron Díjjal” tüntette ki 2009-ben. 
Kedves városa Vác, ott adja ki könyveit, ott szo-
kott előadásokat tartani. 
 A finnugrász történész irodalmi történeti port-
ré gyűjteményében a keletet járt kutatókat gyűj-
tötte össze, s azokat a magyar vagy külföldi sze-
mélyiségeket, akik velük kapcsolatban voltak. 
Megtalálta Kőrösi Csoma Sándor orvosának emlé-
keit is, pontos képet kapunk haláláról, de ez a kép 
nem oldja meg az igazi rejtélyt, mibe halt meg va-
lójában nagy hazánkfia, s miért cipelte magával 
teljes könyvtárát, szótárait, még Dickens regényeit 
is. 
 Köszönjük a szerzőnek a nagyszerű szellemi 
élményt. Horváth Hannának pedig az áldásos, szí-
ves közreműködést. 
 

(Szerk.) 
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Gyárfás Ágnes - Reichard Piroska 
 

TELAMON HISTÓRIÁJA∗ 
 

Kiadja: MBE Miskolc, 2016-17. 
 

 
 

A könyv borítója 

 
 „Szép históriás ének a Telamon királyról és 
az ő fiának, Diomedes szörnyű haláláról” – viseli 
a címet az 1578-ban Kolozsvárott, Heltai Gáspár-
né nyomdájában készített kis könyvecske. Ismere-
teink szerint mindössze egyetlen példány maradt 
fenn belőle, azt is Londonban őrzi a Britisch Lib-
rary. A korabeli Rómeó és Júlia szerzője ismeret-
len. A múlt század elején felkeltette a brit főváros-
ban tanulmányúton tartózkodó pályakezdő iroda-
lomtörténész, Reichard Piroska (1884-1943) fi-
gyelmét, aki végül ebből írta bölcsészdoktori érte-
kezését. Érdekes, hogy Reichard ezt követően 
nem a tudományos munkásságával, hanem költő-
ként, íróként, és a Nyugat állandó szerzőjeként 
vált ismertté. Emellett magyar nyelvre fordította 
olyan világhírű szerzők munkáit, mint Mark 
Twain, Rudyard Kipling, Edgar Allan Poe vagy 
Nathaniel Hawthorne. 
 A Telamont – amíg Reichard újra fel nem fe-
dezte, – elfeledte az utókor, és Reichard Piroskát 
is, míg nem Gyárfás Ágnes irányította rá a figyel-
met. Reichardról az 1970-es években egyetlen ta-
nulmány jelent meg: Gyárfás Ágnes írta. 
                                                 
∗ Eszenyi Miklós a kötet bemutatóján 2017. 01. 24-én elme-
sélte a mű könyvtörténeti különleges voltát, Reichard Piros-
ka tragikus életét és az 1581-ben megjelent széphistóriát 
elsőként olvasta fel közönség előtt. Köszönjük fáradozását, 
műértő közreműködését. 

 Könyvünk több szempontból igazi kuriózum, 
úgy készült, mint a szakácsnő finom csemegéje: 
alapként tartalmazza az 1578-ban megjelent mű 
fakszimile változatát. Aztán hozzáadtuk Reichard 
Piroskának a Telamonról szóló doktori értekezé-
sét. Igazi ínyencséggé az teszi, hogy Reichard 
után több mint száz esztendővel Gyárfás Ágnes 
vállalkozott a Telamon újbóli értelmezésére: a két 
elemzés adja együtt azt az ízharmóniát, amitől kü-
lönleges lesz a tartalmunk. És mivel bolondít-
hatjuk meg? Gyárfás Ágnes újragondolt Reichard-
életművével. Fogyasszák (pontosabban olvassák) 
egészséggel! 
 

(Eszenyi Miklós) 
 

----------------      ***       ---------------- 

 
Szőnyi Szilárd 

My revolution: recollection (1956) 
 

 
 

A könyv borítója 

 

 Szőnyi Szilárd, (Heti Válasz) szerkesztette azt 
az angol nyelvű könyvet, amely kortársak vissza-
emlékezéseit tartalmazza. Azok szólaltak meg, 
akik akkor a történések névtelen tanúi voltak, de 
tetteikkel, írásaikkal, helytállásukkal mégis előre 
vitték a forradalomból kibontakozó szabadságharc 
ügyét. 
 Lengyel tavasz, magyar ősz címmel Kap-
ronczay Károly orvostörténész írásával indul a ve-
retes esszék, riportok, visszaemlékezések soroza-
ta, amely a forradalom kitörésének előzményeiről, 
majd a Nagy Imre miniszterelnök körül feltornyo-
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sult országos és világpolitikai mozzanatokról szá-
mol be, végül az 1956-os mindnyájunk legszomo-
rúbb karácsonyával fejeződik be. 
 Vizi E. Szilveszter egyszerű, szép bevezető 
szavai sugallják, hogy az angol nyelvű könyv 
azoknak szól, akik hallottak ugyan már valaha va-
lamit Budapestről, a magyarokról, de valójában 
most figyeltek fel a nemzetre, amikor a beözönlő, 
Európát alulról megostromló idegen áradatot 
visszatartó erőt egyedül a magyarok fejtik ki. 
Nemcsak mi tudjuk, de a világ gondolkodó, érző 
emberei is észrevették, hogy a magyarok, ahogy 
ezer éve tették most is Európát védik. 
 A mai ember figyelmét tereli rá a könyv az 
’56-os eseményekre, összeköti a két hihetetlen vi-
lágtörténeti eseményt. Egy nagyhatalom agresszív 
elnyomó rendszerének csődjét, amelyet – hozzá 
képest – egy babszemnyi nemzet vívott ki és a mai 
hihetetlen állapotot, amikor ugyanaz a nemzet int 
„megálljt” a beözönlőknek és igyekszik észre térí-
teni a Nyugatot. Az történik most is, ami ’56-ban 
és vissza-vissza a történelemben sorozatosan, hogy 
„a magyar fiatalok hangja túl hangzik a tankok 
dübörgésén”. (29.old.) 
 Reméljük, hogy sok értő olvasóhoz eljut a 
mű, mert, ha csak egy visszaemlékezést olvas el, 
már akkor is kinyílik a szíve a magyar csoda felé. 

  

(Szerk.) 
 

----------------      ***       ---------------- 

 
Pongrátz Gergely: CORVIN KÖZ 1956 

 

Szerző kiadása, 1982-2004 
 
 Az író 1981-ben határozta el, hogy megírja a 
Corvin köz és a Corvin közi srácok történetét. 
Pongrátz Gergely neve Magyarország előtt foga-
lom, ő már legendává vált. Sok-sok Corvin-közi 
hős emlékeiben él és éltető erő a mai fiatalság 
számára. 
 Arra gondoltam, hogy emlékeiből képregényt, 
színes rajzfilmet lehetne alkotni, mert a sok sike-
res apró kaland lekötné a fiatalokat, hiszen Zorró 
hőstetteivel vetekszik a Corvin-közi eseményso-
rozat: Ez csak egy marginális megjegyzés volt, 
amely nem terelheti el a figyelmünket Pongrátz 
Gergely művéről. 
 1932. február 18-án született Szamosújvárott. 
Innen a II. Világháború végén Soroksárra került a 

család, ahol az édesapa kilenc gyermeke után 13 
hold földet kapott és azon gazdálkodott. 
 

 Gergely agronómus lett és a szobi járás takar-
mánygazdálkodási előadójaként megismerte a pa-
rasztság nehéz sorsát, a rekvirálásokat, a padlások 
leseprését az utolsó szem búzáig, a visító malacok 
elhajtását és a mindig dübörgő teherautókat, ame-
lyek mindig csak vittek-vittek és soha nem hoztak 
semmi mást csak bánatot. 
 

 Az író 1956 októberében a hényelpusztai ál-
lami gazdaságban dolgozott, itt hallotta meg a for-
radalom hírét és el is indult azonnal Budapestre. 
Érezte, hogy a bátyjai, öccsei is részesei a felke-
lésnek, s neki is ott a helye. A sors a Corvin-
közbe vezette, ahol kitüntetésnek tekintette, ami-
kor október 30-án a felkelők egyhangúlag főpa-
rancsnoknak kiáltották ki. 
 

 Az eseményeket november 28-ával fejezte be, 
amikor menekülésre kényszerült, de külföldön is 
politizált, mint a Magyar Szabadságharcos (Nem-
zetőr) Világszövetség alelnöke. 
 

 A mű naplószerű visszaemlékezés, napi pon-
tossággal rögzíti az eseményeket. Pongrátz Ger-
gely írását a „Bevezető” tanulmányban adatolta 
Gosztonyi Péter: A magyar forradalom története 
című könyvével. A szövegből kiolvasható, hogy 
baráti szálak fűzték össze őket és így a vissza-
emlékező és a történész egy vonalvezetés alapján 
tudott megnyilatkozni. 
 

 Erről a könyvről nem tudok személyes em-
lékektől függetlenül írni. Mert eszembe jutott, mi-
lyen hálával tartozunk Eszenyi Miklós hajdani 
könyvtárosunknak (történész, a Művelődési Mi-
nisztérium munkatársa), aki kapcsolatot teremtett 
Dr. Gosztonyi Péterrel. A Svájcban élő tudós így a 
MBE Nagy Lajos Király Magánegyetemének taná-
ri karához csatlakozott. Milyen jó, hogy pár ezer 
diák az ő szaván át élte meg és hagyományozta to-
vább a magyar forradalom és szabadságharc em-
lékét, történetét és élő szóval, mint a továbbélő 
hősének erejével teremtett hallgatóink lelkében 
kopjafát Pongrátz Gergely emlékének is. 
 

 A magyar szabadságharc elbukását a szovjet 
tankok vívták ki, nemzetközi összefogás eredmé-
nyeként. „Az Egyesült Államok nem tekinti jó 
szemmel azokat a kormányokat, amelyek barát-
ságtalan viszonyban vannak a Szovjetunió hatá-
rán.” (21. old.) Az összefogás tökéletes volt. A vi-
lág nagyhatalmai keletről és nyugatról megmutat- 
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ták, hogy milyen nagy a hatalmuk. Képesek egy 
10 milliós nemzet végítéletének végrehajtására. 
 A könyv borítóján egy fekete-fehér fotó-
kollázs látható svájci sapkás, kendős alakokkal, a 
nemzeti címer körvonalával. Egy kis elkülönített 
mezőben a felvonuló ELTE-s hallgatók kis cso-
portja, felismerhető közöttük Hurták Erzsébet tör-
ténelem tanár, a későbbi Nagy Lajos Király Ma-
gánegyetem megbecsült és kitüntetett munkatár-
sa, kedves kollégánk. 
 Köszönjük a könyvet az író Pongrátz Ger-
gelynek, a címlaptervező Gerebenics Antalnak 
(Chicago) és Bándi Kundnak, aki intézményünk 
könyvtárának adományozta ezt a minden magyar 
számára nélkülözhetetlen alapművet. 

(Szerk.) 

 

 
 

A könyv borítója 
 

 

----------------------      ***       ---------------------- 
 
 

„Ez víg város, itt jó lesz nekünk!” – Húszéves a miskolci színészmúzeum 
 

2016. november 11., péntek 15.00 óra, Thália-ház (Miskolc, Déryné. u. 3.) 
 

Állandó kiállításának újrarendezésével is ün-
nepli fennállásának huszadik évfordulóját a mis-
kolci színészmúzeum. Az új tárlat továbbra is a 
vándorszínészet korától napjainkig foglalja össze a 
miskolci színjátszás történetét, s megmaradt a ko-
rábbi rendkívül népszerű, színházi interaktív tér. 

A tárlókba számtalan múltbéli "újdonság" ke-
rült, így a kiállítás a múzeum visszatérő vendégei 
számára is sok érdekességet kínál: többek között 
Honthy Hanna, Latinovits Zoltán dedikált fotói, 
Dajka Margit relikviái, a Somló-színészdinasztia 
emlékei, látványos szcenikai tervek, százéves ope-
rett jelmezek, a hatvanas évek kedvenceit – köz- 
 

tük Balogh Emesét, Káldy Nórát, Varga Gyulát – 
megidéző vidám plakátok gazdagítják a színeseb-
bé vált kiállítást. 

Az "Ez víg város, itt jó lesz nekünk!" c. tár-
latot Szegedi Dezső, Jászai-díjas színművész nyi-
totta meg november 11-én, aki húsz évvel ezelőtt 
a múzeum átadásának ünnepi műsorában is köz-
reműködött. A múzeum munkatársai a megnyitó 
vendégeit nemcsak zenés műsorral, hanem híres 
színésznőkhöz kötődő gasztronómiai ínyencsé-
gekkel is várták. 

A Miskolci Színészmúzeum megálmodója, lel-
kesítő toborzója, gyűjtője Gyarmathy Ferenc szín-

mûvész volt, aki már a ’60-as évektől munkálko-
dott az intézmény létrehozásán. 
 Gyarmati Béla színházigazgató karolta fel az 
ügyet, aki nyugdíjasként szervezte és élettel töl-
tötte meg a Miskolci Színészmúzeumot. 

Vass Nóra (Internet) 
 

 


