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Filemon Béla 
 

Advent hagyománya 
 
Elérkezett az esztendő utolsó hónapja, kará-
csony hava. Erre utalhatna az is, hogy néha már 
fehér reggelekre virradnánk, és az utak fölött, 
lámpaoszlopokon megjelennének a díszesen vi-
lágító alakzatok. De a böjt türelmet is ád az em-
bernek, kivárjuk. Az utcákon, tereken is megsza-
porodtak az emberek, akik bevásárlószatyrokkal 
a kézben, töprengő arccal állnak egy-egy kirakat 
üvege előtt. Valóban nagyon szép dolog meg-
ajándékozni szeretteinket, de ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy minden ünnepnek van egy 
belső, lelki tartalma is. Kiváltképp igaz ez a kará-
csonyra, aminek méltó fogadására egy négyhetes 
időszak áll rendelkezésünkre. Ez a befelé fordu-
lás ideje. Nem illik, régen pedig kifejezetten tilos 
volt hangos mulatságokat, lakodalmakat rendez-
ni egészen vízkeresztig. A vigadalmak kedvelői-
nek az Erzsébet és Katalin napi bálok jelentik az 
utolsó lehetőséget. 

Az advent latinul megérkezést jelent, tágabb 
értelemben várakozást, felkészülést, reményke-
dést értünk alatta. Az emberek lelkét fokozato-
san be kell, hogy töltse a Jézus közelgő megszü-
letése felett érzett öröm és hála. Reménykedés ez 
abban az értelemben, hogy készülünk egy igazsá-
gos, isteni rend eljövetelére. Éppen ezért „szent 
idő”-nek is mondják ezt az időszakot, ami a 
Szent András napjához (november 30.) legköze-
lebb eső vasárnappal veszi kezdetét. Mivel az 
idén éppen a hét utolsó napján ünnepeltek az 
Andrások, ezért november utolsó vasárnapjával 
indult az advent. Az ünnepkör gyökerei a 6. szá-
zadi Galliába nyúlnak vissza, ahol eleinte böjtö-
léssel készültek a karácsonyra. Idővel más terü-
leteken is elterjedt, míg végül Rómában is meg-
honosodott, ahol később liturgizálták. Eleinte öt 
vasárnapot ölelt át, míg VII. Gergely pápa, aki 
előszeretettel piszkálta meg az idő kérlelhetetlen 
kerekét, le nem csökkentette számukat négyre. A 
protestantizmus elterjedése után ott is beépítet-

ték a szertartások rendjébe, de a keleti egyházak 
mind a mai napig nem tekintik liturgikusnak, 
csupán böjti időnek. A nyugati keresztények te-
hát ilyenkor hagyományosan napkelte előtti 
„angyali” vagy „aranyos” misékre járnak, illetve 
egyházi elnevezéssel a rorátékra. A népnyelv sze-
rint, amíg az emberek a templomok padjaiban 
ülnek, addig jól be kell zárni az ajtókat, ablako-
kat, kivált az ólakat, mert ilyenkor a boszorká-
nyok állati alakot öltve előszeretettel surrannak 
be a házakba valamint az állatok lakhelyére, 
hogy aztán ilyen-olyan károkat tegyenek a be-
rendezésekben és a jószágokban. 

Advent elmaradhatatlan szereplője a koszorú, 
amelyet szalmából vagy fűzfavesszőből készíte-
nek. Fontos tudni, hogy a díszítésére használt 
anyagok egy mély szimbólumrendszer részei, de 
már a kör is (amely sehol nem törik meg, tehát 
folytonos) az örökkévalóságot jelképezi. A fenyő-
ágak zöld színe a termésre utal, a díszítőszalagok 
közül a vörös az életre, a sárga vagy arany pedig 
a fényre. Szintén jól ismert ünnepi kellék az ad-
venti naptár. Eleinte ez egy házikó volt, amelyen 
minden nap ki lehetett nyitni egy új ablakot, és 
mögötte egy-egy evangéliumi idézet volt olvas-
ható. Mára a szellemi táplálékot a csokoládé vál-
totta fel. 

A középkori országok némelyikében a liturgi-
kus egyházi év március 25-ével, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napjával kezdődött. Ekkor emlé-
keznek meg Jézus fogantatásáról, vagy más né-
ven az Angyali Üdvözletről. Idővel azonban meg-
változtak a dolgok, és a nyugati keresztény egy-
házak jelenleg mind adventtől számítják az új 
esztendőt. Hogy ez az időszámítás miért játszik 
fontos szerepet a vallási életben, arra idézzük fel 
XII. Pius pápa szavait a Meditator Dei et 
hominum című, 1947-ben kelt enciklikájából: „…
a liturgikus év, amelyet az Egyház áhítata tölt ki 
és kísér, nem puszta megjelenítése a múltnak, és 
nem is csak egyszerű megemlékezés a régmúlt 
dolgokról. Sokkal inkább azt kell mondanunk, 
hogy maga Krisztus az, aki az Egyházban ugyan-
úgy járja irgalmasságának útjait, mint ahogy föl-
di életében körüljárt jót cselekedni.” 

 

Buják Ágnes festménye 
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Bárdos István 
 

Képzőművészeti élet Esz-
tergom és Párkány térsé-
gében 1950–(1956) 1967 
 
Az elmúlt évtizedekben több olyan fontos vállal-
kozás, kutatás eredménye kapott nyomdafesté-
ket, INTERNET-felületet, amelyek segítségével 
megismerhetjük a magyarországi és a szlovákiai 
magyar képzőművészeti folyamatok fontosabb 
állomásait, országos és / vagy nemzetközi mér-
cével is jelentős alkotóit. Születtek olyan írások 
és kötetek is, amelyek egy-egy kisebb térségre, 
vagy egy településre koncentrálnak. A kérdésre, 
hogy kik azok, akik a Dömös–Esztergom–
Tatabánya–Komárom–Révkomárom–
Dunaszerdahely–Érsekújvár–Párkány által ha-
tárolt területen éltek és alkottak, évek óta kere-
sem a választ. Kutatásom 1899–1949 közötti 
időszakra vonatkozó eredményeit rövidebben az 
Atelier 2013. 2–3–4. számában, nagyobb terje-
delem az Esztergom és Vidéke, Új sorozat 2014. 
1. és 2., illetve az Átkelő című folyóirat 2012. 1. 
számában adtam közre. Az alábbiakban a ke-
mény diktatúrától az 1968-as fordulatig terjedő, 
eseményekben gazdag időszakot tekintjük át.  
 
Jobb part 
 
A magyarországi képzőművészeti életben mar-
kánsabb, a csehszlovákiaiban alig érzékelhető 
különbség mutatható ki az 1950–1956, az 1956–
1967 közötti évek művészeti életében lejátszódó 
folyamatokban. 

Magyarországon belül is sajátos megközelí-
tést igényel a politikai harcainak ütköző zónájá-
ban lévő, stratégiai fontosságú Esztergom és 
környéke képzőművészeti életének elemzése. A 
korban uralomra törő, majd uralmat gyakorló 
kommunista rendszer szellemi karanténba zárta 
a megye szellemi életében korábban meghatáro-
zó szerepet játszó Esztergomot. Minden eszközt 
felhasznált arra, hogy az új megyeszékhely Tata-
bánya, Esztergomot háttérbe szorítva, a megye 
hatalmi és politikai centrumává váljon. Ebből 
törvényszerűen következett a konfliktus a Tata-
bánya és a klerikális reakció fészkének tartott 
Esztergom között. Furcsa fintora az életnek, 
hogy ez a konfliktus, mint alább kiderül nem az 
egyházművészet és a hatalom által baloldalinak 
minősített irányzatok és az európai művészeti 
áramlatok olykor baloldali elkötelezettségű alko-
tói és a baloldali kánon szerinti szocialista realiz-
mus mindenekfelettiségét képviselő szervek kö-
zött éleződött ki. 

Feltehető a kérdés, miként történhetett ez 
meg egy kommunista diktatúrában? A válasz a 
kulturális intézmények irányítási rendszeréből 
következik. 

 
A képzőművészeti élet meghatározó intézmé-
nyei a Balassa Bálint Múzeum és a Keresztény 
Múzeum  

1948-ban állami tulajdonba, egyben miniszté-
riumi hatáskörbe került Balassa Bálint Múzeum 
és a vele közös igazgatásban működő Keresztény 
Múzeum. Az európai rangú képzőművészeti 
gyűjtemény művészettörténésze Prokoppné dr. 
Stengl Mariann mellé 1952–53-ban érkezett 
igazgatóként Zolnay László régész-művészettör-
ténész, Mucsi András (1929–1994) és felesége 
M. Várhelyi Vanda (1930–2011). Ez jeles művé-
szettörténészekből álló, számszerűen kicsi, de 
szellemi hatásában meghatározó erővel bíró cso-
port 1952-ben a művészet- és irodalomtörté-
nészként is jegyzett jeles műgyűjtő Dévényi 
Ivánnal (1929–1977), 1955-ben Varga Dezső és 
Eszlári Éva restaurátorművészekkel, valamint 
Mojzer Miklós művészettörténésszel bővült. Az 
országos és nemzetközi művészeti életben egy-
ként tájékozott betelepültek közös értékrend 

alapján egymásra találtak a város művészeti köz-
életének olyan megkerülhetetlen egyéniségeivel 
mint Martsa Alajos fotóművész, az 1950-es évek 
végéig Esztergomban élő dr. Völgyessy Ferenc 
orvos, műgyűjtő. 

A művészeti közélet másik csoportját az évti-
zedek óta itt alkotó Bajor Ágost, Holló Kornél, 
Heil Ferenc és mások mellé társult betelepülők 
alkották. Ezek között tartjuk számon az 1952-
ben Budapestről Esztergomba érkezett Andráskó 
István festőművészt (Budapest, 1930– Eszter-
gom, 2013), aki az 1944–1953. években különbö-
ző budapesti szabadiskolákban képezte magát. 
Mesterei Kurucz D. István és Szentgyörgyi Kor-
nél voltak. Hozzájuk kapcsolódott az 1953-ban 
ide költözött Robicsné Csiszár Margit festőmű-

Andráskó István: Szinay ház 
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vész, aki művészeti tanulmányait Muraszomba-
ton kezdte és Budapesten, a Képzőművészeti Fő-
iskolán fejezte be. 

Az országban élő, alkotó, képzett, hivatásos 
művészeket 1954-et követően a Képző- és Ipar-
művészek Szövetsége, illetve a Képzőművészeti 
Alap megyei csoportja fogta össze. 

A megyében, az esztergomi Keresztény Múze-
umon kívül ekkor még más ilyen profilú intéz-
mény nem működött. Második múzeumként, a 
tatai múzeumi hagyományokra épülve 1954-ben 
megnyílt ugyan a Kuny Domokos Múzeum, ám 
ezt, mint nyitó kiállításából is következik, nem 
művészeti, hanem történelmi gyűjteményként 
jegyezhetjük. Következésképpen a megyében a 
Keresztény Múzeum mellett egyetlen képzőmű-
vészeti szempontból értékelhető tevékenységet 
folytató intézményként a Képzőművészeti Alap 
tatai alkotóházát említhetjük meg. 

Ilyen körülmények között Esztergom kivételes 
tehetségű és felkészültségű szakemberekből álló 
szellemi műhelye kellő erővel rendelkezett ahhoz, 
hogy – bár nem konfliktusoktól mentesen – or-
szágosan is figyelemre méltó, kiemelkedő jelentő-
ségű szakmai programot valósíthasson meg. Ezek 
a szakemberek joggal tartottak igényt arra, hogy 
Esztergom ne Tatabánya képzőművészeti direktí-
vái, hanem a maga megalapozott szakmaiságú 
igényei szerint alakítsa művészeti életét. 

 
Az amatőr művészek helyzete 

Más volt a helyzet az amatőr képzőművész 
körökbe tömörült alkotók esetében, mivel a ta-
nácsrendszer 1950. évi kialakítását követően, a 
politikailag érzékeny helyi képzőművészeti élet 
szervezése a szoros pártirányítás alatt álló me-
gyei, illetőleg a helyi tanácsok hatáskörébe ke-
rült. Az amatőr művészeti tevékenység irányítá-
sa járási szintű művészeti tanácsok feladata volt. 

A tanácsi irányítású körökben folyó munkát a 
megyei és helyi tanácsok nem művészeti, hanem 
agitációs és a propagandaeszköznek tekintették. 

A Sztálin és Rákosi nevével fémjelzett 1950-
1953 közötti időszakban vezető helyet kaptak a 
megyei lapban a realista művészeket nevelő 
Nyergesújfalui Munkás-képzőművészeti Szabad-
iskoláról, a dunántúli képzőművészeti tanfo-
lyamok dorogi kiállításáról, a tatabányai Képző-
művészeti Szabadiskoláról szóló a híradások. Ez 
utóbbi alapítója és vezetője Luzsica Lajos 
(Érsekújvár, 1920–Budapest, 2005) festő, grafi-
kus volt, aki 1947–1950 között rajztanárként 
dolgozott Tatabányán. Ebből a szabadiskolából 
indult Tatabánya első művésznemzedéke. Név 
szerint: Bondor István szobrász (Tatabánya, 
1917–Tatabánya, 2005), Brém Ferenc szobrász 
(Úrkút, 1927–Tatabánya, 1988), Krajcsirovits 
Henrik festő és grafikus (Felsőgalla, 1929–
Tatabánya, 2007.), Lajos József szobrász 
(Újpest, 1936), Szamosvári József festőművész 
(Várpalota, 1931). A szabadiskola 1951-től Bá-
nyász Képzőművész Kör néven működött. Veze-
tését Luzsica Lajostól Szlávik Lajos festőművész 
(Párkány [Štúrovo, Szlovákia], 1922–Budapest, 
1997) és felesége, Sz. Győrfy Klára festőművész 
(Budapest, 1925–Tatabánya, 2008) vette át és 
vezette 1956-ig. 

Esztergom amatőr képzőművészei az 1949-ben 
alakult képzőművész körben folytatták tevékeny-
ségüket. Ennek a közösségnek az 1951. május 1-
jétől Esztergomban működő Petőfi Sándor Járási 
Kultúrotthon adott helyet. Fenntartója a Népmű-
vészeti Intézet és a Megyei Tanács vb. Művelődés-
ügyi Osztálya volt. A képzőművész kört Heil Fe-
renc, a szobrász kört Holló Kornél vezette. 

 
Képzőművészeti közélet, kiállítások 1950
–1956 

 
Esztergom képzőművészeti élete a szervezeti for-
mákat tekintve követte az országos mintát. A 
Zolnay László, Mucsi András és Dévényi Iván 
szellemisége által meghatározott kiállítások so-
ra, mint fentebb említettük, eltért attól az irány-
tól, amelyet a korabeli megyei és részben az or-
szágos művészetpolitika is elvárt és támogatott. 

A megyében az első jelentős kiállítás megnyi-
tására 1953. december 23-án, került sor Tatabá-
nyán. Az „Új magyar képzőművészet” című kiállí-
tást a Magyar Képző- és Iparművészeti Szövetség 
rendezte az Országos Képzőművészeti Hét prog-
ramja keretében. Erről Mucsi András elismerő 
cikket jelentetett meg „Értékes alkotások kincses-
tára a tatabányai képzőművészeti kiállítás” cím-
mel a Komárom megyei Dolgozók Lapjában. 

Ebbe a sorba illeszkedett az 1954-ben, szintén 
Tatabányán megnyitott pedagógus képzőművé-

Bajor Ágost: A Kis-Duna a Bazilikával  
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szek kiállítása, és a tizennyolc Komárom megyei 
képzőművész alkotásaiból rendezett tárlat. A 
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Ko-
márom megyei Munkacsoportjának kiállítás so-
rozata 1955-ben indult és 1956-ban Tatabányán, 
1956-ban Nyergesújfalun és Oroszlányban foly-
tatódott. A megyei tárlatok sorát 1955-ben két 
jelentős városi kiállítás tette színesebbé. Előbb a 
tatabányai képzőművészek: Krajcsírovics 
Henrik festő, grafikus, Szlávik Lajos festő, 
grafikus, Sz. Györffy Klára, Szamosvári Jó-
zsef, Luzsica Lajos festőművészek, Bondor 
István, Brém Ferenc szobrászok közös kiállí-
tására. 

 
Kiállítások Esztergomban 

Esztergomban az 1953-1956 közötti évek a kiál-
lításainak a java része a Keresztény Múzeumban, 
Mucsi András rendezésében valósult meg. 

1953-ban, a Völgyessy gyűjteményből rende-
zett és nyitott meg kiállítást Mucsi András, a Ré-
gi Megyeháza Deák Ferenc utcai épületében. Ezt, 
1954 májusában ugyanebből az anyagból, egy 
gazdagabb válogatás követte. A Fürdő Szállóban 
nyílt kiállításon Szinnyei-Merse Pál, Fe-
renczy Károly, Csontvári Kosztka Tiva-

dar, Rippl Rónai, Egry, Gulácsy és az alföldi 
mesterek jelentős műveivel találkozhattak az 
érdeklődők. A sort az 1954. évi esztergomi ünne-
pi hét programjának részeként a Fürdő Szálló-
ban Szőnyi István által megnyitott Nyergesi 
János életmű kiállítás folytatta. Néhány hónap-
pal később, október 10-én nyitotta meg Dévényi 
Iván a Magyar Szovjet Baráti Társaság helyisége-
iben, Gadányi Jenő 29 akvarelljét, pasztelljét, 
olajképét, tus-, kréta és ceruzarajzát bemutató 
kiállítását. 1955-ben önálló kiállítással jelentke-
zett Andráskó István és Bajor Ágost. 

Esztergomban, az immár hagyományossá vá-
ló augusztusi ünnepi hét programjának része-
ként, 1955-ben nyílt meg az itt élő művészek 
1945 utáni első közös tárlata. A Zolnay László 
által rendezett kiállításon valamennyi jelentős 
esztergomi, Esztergomhoz kötődő művész: 
Nyergesi János, Bajor Ágost, Vitál István, 
Pirchala Imre, Szalai Zoltán, Heil Ferenc, 
Pongrácz Sorolta, Kocsisné Gerencsér 
Anna, Hollóné Fuchs Kornélia /Nelli/, 
Kaszásné Környey Erzsébet, Czóbel Béla, 
Csiszár Margit, Paczolay Imre, Pánczél 
Béla, Andráskó István, Kocsis Lajos, 
Divéki Jolán, Holló Kornél volt jelen alkotá-
saival.. A kiállítást méltató Zolnay László, né-
hány kritikai megjegyzése között kiemelt szere-
pet kapott a fiatalok hiánya. Mint írta: „Hiányzik 
a tanuló ifjak, a munkások rajzoló táborának, a 
szakkörök tehetséges fiataljainak művészete.” 
Megújulást sürgetett a tematikában is. Soknak 
találta a tájképet, a természetábrázolást, s telje-
sen hiányzónak az ember és a munka ábrázolá-
sát, a történelmi témát. 

Néhány hónappal a kiállítás zárását követően, 
október közepén Bajor Ágost, Heil Ferenc és 
Pánczél Béla vezetésével megalakult az Esztergo-
mi Képzőművészek Alkotóközössége. A hírt – 
mely előre jelzi a jövőt -, Dévényi Iván adta köz-
re 1955. november 5-én a Komárom megyei Dol-
gozók Lapja hasábjain. Elképzelése szerint, a 

Barta Gyula: Szolnoki Tabán 

Kaposi Endre: Janus Pannonius 
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képzőművészeti alap felügyelete alatt működő 
alkotóközösség, feladata a művészi ízlés fejlesz-
tése, a magas színvonalú, értékes alkotások lét-
rehozása és forgalomba hozatala a közületek és 
egyéni vásárlók körében. Dévényi e cikkben utalt 
a kultúrotthonban Heil Ferenc és Holló Kornél 
vezetésével kitűnő munkát végző képzőművész 
körre is, melynek tagjai az igazi művészettel ke-
rülnek kapcsolatba.  

A csoportos tárlatok mellett egyre gyakrab-
ban találkozhatott a közönség megye más város-
aiban élő művészek, így Nyergesi János festő-
művész, Dobroszláv Lajos festőművész 
(Vinga, 1902. –Tata, 1986.) és Nagy János fel-
vidéki szobrász (Rákosszentmihály, 1935. –) és 
mások önálló kiállításaival is. 

A kiállításokat körülvevő pozitív városi folya-
matok megerősödésében közrejátszhatott, hogy 
1956 elején, a friss diplomás, Homor Imréné vál-
totta posztján Sarlós Istvánt, a korábbi népmű-
velési előadót. Az ő közreműködésének követ-
kezményeként született a végrehajtó bizottság-
nak az a döntése, melynek értelmében havi 500 
Ft. életjáradék fejében a város megvásárolta és a 
Balassa Bálint Múzeumnak adományozta Bajor 
Ágost 70 lapból álló „Ismeretlen Esztergom” c. 
sorozatát. 

A fentebbi, nagy nyilvánosság számára rende-
zett kiállításokon túl természetesen voltak olya-
nok is, amelyeken a korabeli művészetpolitika 
által szilenciummal sújtott alkotók jelentkeztek. 
Így került sor 1955.december 20-án a Mucsi 
András által újjárendezett Keresztény Múzeum-
ban Gadányi Jenő kiállítására. A szigorúan válo-
gatott, helyi és budapesti művészetbarátokból 
álló közönségnek az alkotó maga olvasta fel mű-
vészi hitvallását tükröző megnyitóját. Ez volt a 
szilenciummal sújtott művész második esztergo-
mi, egyben első múzeumi kiállítása. 

E folyamat csúcspontja, a Keresztény Múze-
um forradalom előtti utolsó kiállítása volt. A Bá-
lint Endre által 1956. október 7-én, megnyitott 
kiállításon az Európai Iskola hét képviselőjének, 
Vajda Lajosnak, Korniss Dezsőnek, Rozs-
da Endrének, Barta Lajosnak, Jakovits 
Józsefnek, Anna Margitnak és Bálint End-
rének a művei szerepeltek. 

A hivatalos művészetpolitika által mellőzött 
művészek alkotásai olyan, az addig megszokottól 
eltérő, izgalmas program jegyében születtek, 
amelyre már régen vártak a képzőművészet ra-
jongói. A mindössze két hétig nyitva tartó kiállí-
tás jelentőségét jól érzékeltetik Bálint Endre em-
lékező sorai: „A TIT rendezésében került sor erre 
a tárlatra, ahol a művek „szemléltető ábrái” vol-
tak annak az előadásnak, aminek a megtartására 
engem kértek fel. […] Ezzel a kiállítással kezdő-
dött el valami a művészet területén, ami, azóta is 

szabadon cikázik erre-arra különféle igényeknek 
megfelelően. Tehát ez a „valami” is Esztergom-
ban kezdődött el…” 

 
Az 1957–1967 közötti évek 
 
A forradalom leverését követő kádári konszoli-
dáció részeként a korábbinál nagyobb szerepet 
kaptak a kulturális élet szervezésében a megyei 
és a helyi tanácsok. Ez részben az egyes szakágak 
-- esetünkben a képzőművészet – területén mű-
ködő alkotók számára teremtett kiállítási lehető-
ségek, részben a mecenatúra anyagi feltételinek 
biztosításában, részben a kulturális, benne a 
művészeti terület sajátosságait ismerő szakem-
berek képzésében és alkalmazásában nyilvánult 
meg. 

A megye hivatalos művészetpolitikájának 
irányvonalát Esztergomban, a Komárom megyei 
képzőművészek értekezletén jelölték ki az állam-
párt és a tanács illetékes megyei és tanácsi veze-
tői. Ennek jelszavai: „szorosabb kapcsolatot a 
termelő munkával”, és a „giccs elleni harc” vol-
tak. E program jegyében, 1957-ben állandó kiál-
lítást nyitottak a Komárom megyei Képzőművé-
szek Csoportja alkotásaiból. Ennek folytatása-
ként, kerültek megrendezésre, évente tavasszal 
és ősszel „Komárom megyei Képzőművészeti 
Munkacsoport kiállításai” címmel, a megyében 
alkotó képzőművészek tavaszi és őszi tárlatai. 
Ezeken Esztergomból és környékéről a követke-
zők alkotásaikkal: 1957-ben Tatabányán, (Bajor 
Ágost, és Nyergesi János); 1958-ban Tatabá-
nyán, (Nyergesi János, Martsa István, M. Szűcs 
Ilona és Vecsési Sándor); Tatán, (Heil-Huba Fe-
renc, Nyergesi János); 1959-ben Tatán (Nyergesi 
János); 1960-ban Almásfüzitőn, (nincs adat), 
1961-ben Tatabányán (Andráskó István, Nyerge-
si János), Oroszlányban (nincs adat); 1962-ben 
Tatán (nincs adat); Esztergomban, (Andráskó 
István, Kaposi Endre, Környey László, Nyergesi 
János), 1963-ban Komáromban, (nincs adat); 
Tatán, a Vaszary Általános Iskolában (Andráskó 
István, Kaposi Endre, Környey László, Nyergesi 
János, Végvári I. János); a Kuny Domokos Mú-
zeumban (Kaposi Antal, Kaposi Endre, Környey 
László, Végvári I. János); 1964-ben Tatabányán 
(Nyergesi János, Végvári I. János) ; Oroszlány-
ban (Kaposi Antal, Nyergesi János, Végvári I. 
János); 1965-ben Tatabányán (Andráskó István, 
Kaposi Antal, Nyergesi János, Végvári I. János); 
Oroszlányban (Nyergesi János, Vincze László); 
1966-ban Tatabányán, (Környey László, Nyerge-
si János, Végvári I. János); Oroszlányban 
(Kaposi Antal, Nyergesi János, Vincze László), 
1967-ben Tatabányán (Nyergesi János, Végvári 
I. János, Vincze László); 1968-banTatabányán 
(Nyergesi János, Végvári I. János). 
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Esztergom sajátos helye, szerepe a ma-
gyar képzőművészetben 
 
A kiállítóhelyként, jelentős közgyűjtemények ott-
honaként, nagy képzőművészeti szakmai tekin-
téllyel bíró városban új lehetőségek nyíltak a 
helyben élő alkotóművészek számára azáltal, 
hogy a felsőoktatás átszervezése eredményeként a 
korábbi Tanítóképző Intézet, Felsőfokú Tanító-
képző Intézet rangot kapott. Ennek pozitív hatása 
érzékelhetővé vált a képzőművészeti életben is. 
Bővült a képzőművészeti tanszék létszáma. Ko-
csisné Gelencsér Anna mellé újabb festőmű-
vész tanárok érkeztek Kaposi Antal (1959), 
Környey László (1960), Végvári I. János 
(1959) és Vincze László (1960) személyében. 
A Felsőfokú Tanítóképző Intézet, később Tanító-
képző Főiskola festőművész tanárai, valamint az 
1962-ben Esztergomba települt Bodri Ferenc 
(Újpest, 1931. – Esztergom, 2013?). Munkássá-
gukkal új színt hoztak a város képzőművészeti 
életébe. Ennek első jele, Végvári I. János 
(Dunaszekcső, 1927 – Esztergom, 1994) első ön-
álló és egyben első esztergomi kiállítása volt. 

A forradalom után a Keresztény Múzeum mű-
vészettörténészei a korábbi évekhez hasonlóan 
kiállítási lehetőséget biztosítottak a hatalom ál-
tal marginális helyzetbe szorított, európai mér-
cével mérve, jelentős hazai művészeknek. Így 
1957-ben Bajor Ágost (Esztergom, 1892 – Esz-
tergom, 1958) és Czuczay József (1929-1998) 
díszkovács közös kiállítására, majd Kassák La-
jos (Érsekújvár 1887 – Budapest, 1967), Szántó 
Piroska (1913 – Budapest, 1998.) , Nyergesi 
János, festők és Németh Kálmán (Podolin, 
1903 – Budapest, 1979) szobrászművész tárlatá-
ra került sor. 1958-ban Modok Mária 
(Ráckeve, 1896 – Budapest, 1971), 1959-ben Ga-
dányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) 
jelentkezett alkotásaival a Keresztény Múzeum-
ban. E kiállítást május 30-án Dévényi Iván nyi-
totta meg a múzeum időszaki kiállítások céljára 
kialakított dísztermében. A kiállítás jelentőségét 
és rangját emelte, hogy azon eredetiben szere-
pelhetett a művész egyetlen állami megrendelés-
re készült – azóta eltűnt – gobelinje, a „Lovak”. 
A folytatást Ferenczy Béni, Pilinszky János 
által megnyitott kiállítása jelentette. A sorozatot 
1960-ban Cserepes István (Budapest, 1901 – 
Budapest, 1944) mártírfestő, emlékkiállítása, a 
Radnai gyűjtemény modern magyar grafikai 
anyaga folytatta, októberben pedig Szőnyi Ist-
ván életmű kiállítása zárta. Ez utóbbi előkészíté-
se még a festő életében kezdődött, de 1960. au-
gusztus 30-án bekövetkezett halála miatt, em-
lékkiállítássá vált. 1964-ben Kondor Béla 
(Pestszentlőrinc, 1931 – Budapest, 1972) jelent-
kezett kiállítással a Keresztény Múzeumban. 

A város másik, kulturális szempontból vi-
szonylag nagyobb mozgástérrel rendelkező in-
tézménye a Martsa Alajos vezette Városi Könyv-
tár volt. Itt 1957-ben Kassák Lajos, 1958-ban 
Szalai Zoltán (Székesfehérvár, 1919 – Buda-
pest, 1995) festőművész kiállítása emelkedett ki 
a sorból. 

 
A Képzőművészet Barátainak Köre Esztergom-
ban 

Az intézmények és alkotóművészek által kép-
viselt jelentős szellemi erő a város képzőművé-
szeti életének egyéb területen is éreztette hatá-
sát. A Hazafias Népfront égisze alatt dr. Zolnay 
László múzeumigazgató vezetésével megalakult 
a város meghatározó személyiségeit magában 
foglaló Képzőművészet Barátainak Köre. E kö-
zösség ugyanabban a szellemben folytatta mun-
káját, mint az 1955-ben alakult, majd megszűnt 
Esztergomi Képzőművészek Alkotóközössége. 
Fontos feladatuknak tartották a képzőművészeti 
ismeretterjesztést, ízlésformálást, a műgyűjtők 
tömörítését, a giccs elleni küzdelmet. Kemény 
kritikával párosuló segítőszándékuk bizonysága 
az újságcikk, melyet Dévényi Iván, mint a Kép-
zőművészet Barátainak Köre titkára jelentetett 
meg. Írásában kemény hangon bírálta az 1958. 
augusztus 20. tiszteletére megnyitott kiállítás 
igénytelen rendezését, kaotikusságát, olyan ké-
pek kiállítását, „…amelyek színvonaltalanságuk-
kal, technikai fogyatékosságukkal, rikító vásári 
jellegükkel kimerítik a giccs valamennyi ismér-
vét.” Név említése nélkül állapította meg, hogy a 
kisebb teremben lévő „női arckép és női fél akt /
kombinével/ ‘alkotója’ a legelemibb mesterség-
beli ismereteknek sincs birtokában.” E művek 
mellett Hollóné Fuchs Kornélia (Nelli), Bajor 
Ágost, Pánczél Béla és mások alkotásai igénye-
sek, s jó festői kvalitásokat mutatnak. Már csak 
az a kérdés, hogy miért kellett „az ő munkájuk-
nak ilyen méltatlan társaságban szerepelni?” 

Szerinte a városi tanács egyik előadója által 
megnyitott „hevenyészett” kiállításból három 
tanulság követezik. Elsősorban az, hogy abban a 
városban, ahol a Keresztény Múzeum anyagával 
és olyan művészek alkotásaival találkozhat a kö-
zönség, mint Gadányi Jenő, Kassák Lajos, 
Szántó Piroska, Nyergesi János és Szalai 
Zoltán, nem szabad igénytelen kiállítást ren-
dezni. Másodsorban az, hogy a város égisze alatt 
rendezett kiállítások anyagának válogatásába be 
kell kapcsolni a város kulturális vezetését. Har-
madsorban pedig azt, hogy a Magyar Népköztár-
saság Művészeti Alapjának zsűrije nélkül nem 
szabad kiállítást nyitni. 

1961-ben a Balassa Bálint Múzeum is belépett 
a kiállítás-rendező intézmények sorába. Ebben 
az évben a Balassa Bálint Múzeumban nyílt meg 
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az esztergomi festők második csoportos kiállítá-
sa. Ezen Gerencsér Anna, Borbély György, 
Pongrácz Sarolta, Pirchala Imre, Kaposi 
Antal, Kaposi Endre, Radácsy Antal dr., 
Kocsis Lajos, Seres Béla, Végvári I. János, 
Vincze László, Andráskó István, Pánczél 
Béla, Martsa István és Czuczay József je-
lentkezett új alkotásaival. Önálló tárlattal jelent-
kezett ugyanitt Kerti Károly (Magyarbóly, 1917
–Tata, 1986) tatai grafikus művész. 

A sort 1963-ban ugyanitt Bene Géza 
(Csácsa, 1900 – Budapest, 1960), a Felsőfokú 
Tanítóképző Intézetben Kucs Béla (Ózd, 1925 
– Szentendre, 1984) és Végvári I. János, 1964
-ben Barta Mária (Budapest, 1897 –Budapest, 
1969), Rafael Győző (Rév-Komárom, 1900 –
Budapest, 1981) a Petőfi Sándor Művelődési Ott-
honban, 1965-ben Szőnyi István, Derkovits 
Gyula a Balassa Bálint Múzeumban folytatta. 

Az esztergomi képzőművészek következő je-
lentős vállalkozása a Balassa Bálint Múzeumban 
1966-ban megnyitott kiállításon, a városban élő 
ismert és elismert képzőművészek alkotásaival 
együtt szerepeltek a képzőművész kör tagjainak 
legjobb művei is. Andráskó István, Huszár 
István, Kaposi Antal, Kaposi Endre, 
Környey László, Prunkl János, Süttő Fe-
renc, Szentessy László és Tamási Lajos 
már az érlelődő, új művészeti közélet előfutárai 
voltak. Még ugyanebben az évben ugyanitt ke-
rült sor a Szentendrei Festők kiállítására. A 
Technika Háza 1967-ben Heitler László alko-
tásait, a Balassa Bálint Múzeum 1967-ben Bá-
lint Endre, Kernstok Károly, a Tanító- és 
Óvónőképző intézetek képzőművész tanárainak 
kiállítása, Lenin a magyar képzőművészetben 
kiállítására várta az érdeklődőket. 

 
Amatőr képzőművészet Komárom megyé-
ben, az esztergomi Képzőművész Kör mű-
ködése (1957–1967) 
 
Az amatőr képzőművészeti tevékenység általá-
nos keretévé váltak a megyében a képzőmű-
vész körök. A régebben működő esztergomi és 
tatabányai mellett több új is alakult. Így pél-
dául 1959-ben Tatán, 1963-ban Oroszlányban, 
1964-ben Császáron. Ezek aktív működése in-
dokolta, hogy 1963-ban Oroszlányban a Műve-
lődési Központban, 1964-ben, 1966-ban, 1967-
ben Tatabányán a Népházban, megrendezték a 
megyében működő képzőművész körök kiállí-
tását. Az esztergomi képzőművész kör tagjai 
az utóbbin jelentkeztek először alkotásaikkal. 
Korábbi években történt távolmaradásuknak 
alapos oka volt. 

Az esztergomi képzőművész kör az 1956-os 
forradalom és szabadságharc leverését követően, 

csak 1957. március 1-től folytathatta működését. 
A városi tanács végrehajtó bizottsága 1959 máju-
sában foglalkozott az intézmény helyzetével. Ek-
kor a művelődési ház feladatául adta kör vezető-
jének azt, hogy a taglétszámon belül gyarapítsa a 
kétkezi munkások számát, az intézménynek pedig 
azt, hogy évente legalább négy különböző jellegű 
kiállítást rendezzen. A feladat végrehajtása érde-
kében új vezetőt állított az intézmény élére. Az új 
igazgató július 14-én jelentette a végrehajtó bi-
zottságnak, hogy a Heil Ferenc vezette „Képző-
művészeti szakkör hetenként hétfőn rendszere-
sen megtartja műtermi gyakorlatát” Ebben az 
időszakban már nem esett szó a szobrász körről, 
amely valószínűleg 1958 márciusától beolvadt a 
képzőművész körbe. Ugyanebben a beszámoló-
ban jelezte az intézmény vezetője, hogy a kör tag-
jai az ősz folyamán kiállítással lépnek közönség 
elé. Ez nem volt egyszerű feladat, mert az intéz-
mény vezetésének energiáját a kulturális élet te-
rületén megnyilvánuló politikai támadások, az 
újjáépülő hatalom centralizálási törekvései elleni 
védekezés kötötte le. E támadások egyikének kö-
vetkezménye az volt, hogy Heil Ferencet 1960. 
január elsejével felmentették szakkörvezetői 
funkciójából, egyidejűleg új körvezető beállítását 
rendelték el. Mint mondták, „E nélkül a munka-
tervi feladatok nem valósíthatók meg.” Ezt köve-
tően, majdnem másfél évre volt szüksége a bíró-
ságnak ahhoz, hogy a méltatlan helyzetet meg-
nyugtatóan rendezze. A bíróság végül visszaállí-
totta Heil Ferenc munkaviszonyát mivel a Megyei 
Pártbizottság és a Megyei Tanács Művelődési 
Osztálya, a szakkörvezetővel kapcsolatban felme-
rült politikai és egyéb problémákat felülvizsgálta 
és azokat alaptalannak tartotta. A Megyei Párt 
Végrehajtó Bizottsága ezt követően határozatban 
értesítette az illetékes művelődési házakat (Esz-
tergom, Dorog, Tokod), hogy a képzőművész kö-
rök vezetőjét Heil Ferencet a beosztásában meg-
erősítette és a jövőben minden támogatást megad 
munkájához. Ugyanakkor felhívta Heil Ferenc 
figyelmét arra, hogy amennyiben akár Eszter-
gomban, akár Dorogon, akár Tokodon munkája 
végzése során probléma merülne fel, úgy azt 
azonnal jelentse a határozat kibocsátójának. 

Ezzel sajnos nem zárult le a képzőművész kör 
feladata és működésének tartalmi kérdései körül 
zajló vita. A Balassa Bálint és a Keresztény Mú-
zeum által korábban rendezett kiállítások által 
kavart viharokra utal például az, hogy 1961-ben, 
a Megyei Tanács VB. egyik tagja feleletet várt 
arra, hogy „a képzőművészet terén található kü-
lönböző irányzatok […] a képzőművész körnél 
hogyan csapódnak le”. A kérdésre adott válasz 
szerint, a „képzőművész körön belül a különböző 
irányzatokat […] nem engedik érvényesülni.” A 
kör 76 tagja, mintegy 50 zsűrizett alkotással ké-
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szült újjáalakulásnak 10 évfordulójára. Az ünne-
pi kiállításon Erdész Lipót, Hamar Lajos, 
Heil-Huba Ferenc, Mihajlov Stásze, Pán-
cél Béla, Radácsi Antal, Szentessy László 
és Tamási Péter alkotásai szerepeltek. 

A következő, immár szokásosnak tekinthető, 
éves munkájukat összegző, kiállításán 
Radácsy Antal dr., Varsányi Sándor, 
Vincze László, Teleki Katalin és idősb. 
Tamási Péter jelentkezett alkotásaival. Dévé-
nyi Iván szerint a „kiállítás arról győzi meg a 
szemlélőt, hogy az esztergomi képzőművészeti 
kör - élén a feladatát szeretettel és hozzáértés-
sel ellátó vezetővel - fontos, és sikeres munkát 
végez a képzőművészet csiszolásának. palléro-
zásának területén.” 1967-ben a képzőművész 
kör tagjai immár dokumentálhatóan is részese-
ivé váltak a megye képzőművészeti életének. A 
Komárom megyei Képzőművészeti Szakkörök-
nek a tatabányai Népházban rendezett kiállítá-
sán Ács, Császár, Kisbér, Komárom, Oroszlány, 
Tata, Tatabánya, Tatatabánya-Kertváros szak-
köreinek sorában ott volt az esztergomi is. A 
kört Bekő Sándorné, Kurcz György, Szendrő 
Csilla, Varsányi Sándor és Wölfinger Mihály 
képviselte alkotásaival. 

Magyar képzőművészet a Duna bal part-
ján (1950–1967) 
 
A Duna bal partjának magyarok lakta települése-
in működő, szakemberhiánnyal küzdő múzeu-
moknak, alig értékelhető hatásuk volt a tárgyalt 
időszak képzőművészeti életére. Az 1949-től Ko-
máromban (Komárno) járási múzeumként mű-
ködő a Duna Menti Múzeumban és az 1964-ben 
megnyitott dunaszerdahelyi Csallóközi Múze-
umban nem volt kortárs képzőművészeti kiállí-
tások rendezésére alkalmas hely. 

A csehszlovákiai képzőművészeti életben a 
magyar kisebbséghez tartozó „akadémiai festők” 
csak a Csehszlovák Képzőművészek Szövetségé-
nek tagjaként egzisztálhattak. Az itt élő magyar 
alkotók száma az átszervezések és a kitelepítések 
nyomán minimálisra csökkent. A Párkányban 
születettek közül, a tanulmányait 1950–52-ben a 
pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán Ján 
Mudroch professzor tanítványaként befejező 
Barta Gyula (Párkány [Štúrovo, CSZ], 1922 – 
Pozsony, 2008) karrierje alakult a legszerencsé-
sebben. 1952-ben tagja lett Szlovák Képzőművé-
szeti Szövetségnek, majd a Csehszlovák Képző-
művészek Szövetsége és a Szlovák Képzőművé-
szek Szövetsége Ellenőrző és Revíziós Komisszi-
ójának. Életének ebben a periódusában alkotott 
realista művei révén, a szlovák képzőművészet 
legjelentősebb alkotói között jegyezték. 1955-től 
egyéni kiállítások sorával szerepelt Pozsonyban 
(Bratislava), Szencen (Senec), Komáromban 
(Komárno), Dunaszerdahelyen (Dunajská 
Streda), Érsekújvárott (Nové Zámky), Trencsén-
ben (Trenčín), Bátorkeszin (Vojnice), Holice na 
Ostrove-ban, Nyitrán (Nitra), Dióspatonyban 
(Orechová Potôň), Krakkóban (Krakow). Kollek-
tív tárlatokon vett részt Pozsonyban (Bratislava), 
Prágában (Praha), Besztercebányán (Banská 
Bystrica), Kassán (Košice), Nyitrán (Nitra), Ér-
sekújváron (Nové Zámky), Surányban (Šurány), 
Trencsénben (Trenčin), Frỳdek Místek-ben, Ko-
máromban (Komárno) Alsókubinban (Dolný 
Kubín) 

A Párkány környékén – Helembán – élő 
Bánsághi Vince 1952–1953-ban Kéménden 
(Kamenín) jelentkezett kiállítással. A Sztálin ha-
lálával kezdődő „olvadásnak” tudható be, hogy 
1952–1957 között, egyházi megbízás alapján el-
készíthette a szalkai (Salka), római katolikus 
templom „A hét szentség képei” című alkotását. 
Abban viszont, hogy 1956-ban, 75. születésnapja 
tiszteletére, a Csehszlovák Képzőművészek Köz-
ponti Szövetsége, Bratislavai Szlovák Szekciója 
rendezésében gyűjteményes kiállítása nyílhatott 
Pozsonyban (Bratislava) Városi Múzeumban, 
minden bizonnyal szerepe volt a szülőhelyéhez 
ragaszkodó Barta Gyulának is. 

Kopócs Tibor: A mű 
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Alkotói tevékenysége mellett bizonyíthatóan 
része volt a következő művészgeneráció két, Pár-
kányból induló képviselője, Kocsis Ernő 
(Ernest Kocsis) [Párkány (Štúrovo), 1937. ok-
tóber 22.] és Gerstner István (Štefan 
Gerstner) (Esztergom, 1939. január 21.) mű-
vészpályára állításának. 

Ernest Kocsis (Ernő) Alapiskolai tanul-
mányait a magyar tanítási nyelvű, helyi iskolá-
ban kezdte. Ebben a tanítás a háború miatt 
megszűnt. Tanulmányait a szlovák nyelvű isko-
lában folytatta és 1953-ban fejezte be. 1950–
1953. években az első mesterének tartott 
Bánsághi Vince festőművésznél folytatott ma-
gántanulmányokat. Iskolai tanulmányait Kör-
möcbányán (Kremnica) a pilótatiszti iskolában 
folytatta, ahol 1956-ban érettségizett, majd a 
pilótatiszti akadémia hallgatója lett. Itt szület-
tek első karikatúrái. Az 1956-os magyar forra-
dalom és szabadságharc idején, a Magyar Rádió 
adásában elhangzott tudósításokat tolmácsolta 
bajtársainak. Ezért feljelentették és letartóztat-
ták, tanulmányait nem folytathatta, mert úgy 
vélték, hogy valamelyik titkosszolgálatnak dol-
gozik. Az ostravai bányában kényszerűen eltöl-
tött évei után 1960-tól rajztanárként működött 
az Érsekújvári járás újonnan nyílt magyar tan-
nyelvű iskoláiban. Tanári munkája mellett leve-
lező tagozaton diplomázott a Nyitrai Pedagógiai 
Főiskola orosz nyelv és rajz szakán. Diplomájá-
val, 1964-től Komáromban (Komárno) a komá-
romi szlovák tannyelvű általános iskolában, a 
szakmunkásképző iskolában és a gimnázium-
ban tanított.57 

Gerstner István (Štefan Gerstner) a 
képzőművészettel 15 éves korában jegyezte el 
magát. Ekkor elsősorban az akvarell technika 
érdekelte. Első mestere a Helembán alkotó táj-
képfestő, Bánsághi – Steinacher Vince volt. 
Bánsághi 1960-ban bekövetkezett haláláig min-
den idejét annak műtermében töltötte. A Nyitrai 
Pedagógiai Főiskola képzőművészeti szakán 
1965-ben diplomázott. Ezt követően, rendszere-
sen kiállító művészként, Prágában és Pozsony-
ban alkotott. 

Az 1966. szeptember 7-én Párkányban letele-
pült Simonyi Lajos (Horváti, 1904–Párkány, 
1998) 1950. szeptember 1-től 1955-ig Kürtön ta-
nított. Ettől 1960. augusztus 31-ig Tardoskedden 
iskolaigazgatóként működött. Közben 1951–1955 
között levelező hallgatóként diplomázott a Po-
zsonyi Comenius Egyetemen. 1960. szeptember 
1-től 1965. augusztus 31-ig Nyitrán a Pedagógiai 
intézet, majd annak Képzőművészeti Tanszék-
ének főiskolai oktatója. Művészeti tanulmányait 
az eperjesi (Prešov) P. J. Šafárik Egyetemen 
folytatta. Neves művész-tanárai között tartotta 
számon Eugen Lehotsky, Jozef Bendík, Hegyesi 

Gyula és Gál Tibor festőművészeket, Rudolf Ha-
rák és Július Machaj szobrászokat. 

Párkányban már nyugdíjasként azzal járult 
hozzá a helyi Művészeti Alapiskola létrejöttéhez, 
hogy megalapította a zeneiskola mellett a képző-
művészeti tagozatot. Művészeti hitvallása: 
„Realista vagyok. Azt festek, amit látok, tapaszta-
lok és átélek, tudatában vagyok annak, hogy társa-
dalomban élünk és dolgozunk. Senkit nem után-
zok! (Oly sok tanárom volt, és mind oly rövid ide-
ig, hogy egy sem lehetett rám hatással.) […] Műve-
im nem valamilyen új technika keresése, kitalálása 
közben keletkeztek, hanem munkámmal együtt 
alakult ki és fejlődött a technikám.” 

Mint látható, a Duna jobb partján az 1960-as 
évektől érzékelhető folyamatok nem kerülték el a 
csehszlovákiai képzőművészeti életet sem. Ugyan-
akkor csak néhány éves fáziskéséssel követték azt. 
Az új szellemiséget a pozsonyi és prágai főiskolá-
kon végzett fiatalok képviselték. A megújulás jegyé-
ben jött létre a fiatal művészettörténész, bajmóci 
műemlékvédőt Kubička Kucsera Klárát, Nagy 
János szobrászt, Nagy József grafikusművészt, 
Eckerdt Sándor grafikus – festőművészt és a 
Szabó Gyula növendék, Bacskai Béla festőt ma-
gában foglaló művészcsoport 1961-es, Ekecsen és 
Gombaszögön bemutatott vándorkiállítása. A tér-
ség művészmegtartó erejének gyengeségét jelzi, 
hogy az érsekújvári születésű Jaksics Ferenc 
(Érsekújvár, 1937) grafikus, illusztrátor, festő, aki 
1957–1964 között végezte el a pozsonyi Képzőmű-
vészeti Főiskolát, Pozsonyban lelt otthonra. A 
kéméndi születésű Prágában végzett Bartusz 
György (Kéménd, 1933) képzőművész Kassán él 
és alkot. 

Ez a vidék viszont megtartotta Nagy János 
(Rákosszentmihály, 1935) szobrászművészt, akinek 
szülei két évtizednyi kényszerű távollét után gyer-
mekeikkel együtt települtek vissza Révkomáromba. 
Nagy János 1954–1961 között volt a pozsonyi Kép-
zőművészeti Főiskola hallgatója, mesterei Fraňo 
Štefunko és Rudolf Pribiš. 1961-ben diplomázott. 
Ezt követően négy-négy évig oktatott a beszterce-

Végvári I. János: Falu a hegyek között 
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bányai, illetve a nyitrai pedagógiai főiskolán. Ke-
rékgyártó István találóan állapította meg róla hogy 
‚a „főiskola befejezését követő” években olyan exp-
resszív realista stílust alakított ki, amelyben az élet-
szerű megfigyelés alárendelődött a kifejezésnek, a 
realisztikus részformák az érzelmi indulati kifeje-
zésnek, a mondandók a belső üzenet kívánalmai-
nak. A művészetében megjelenő látásmód, össze-
köti a konkrétabban részletező és az elvontabb 
megjelenítési módokat, és ez nem más, mint a tár-
gyat újraalkotó kifejező jelleg. Csallóköz – Mátyus-
föld szerelmese. 1965-ben Komáromban telepedett 
le és alapított családot. 

A csehszlovákiai művészeti életben pozitív vál-
tozásokat hozó HÍD 67 c. kiállításra 1967-ben ke-
rült sor Dunaszerdahelyen. E kiállítás eredménye-
ként az irodalmi lapok részéről megnőtt az érdeklő-
dés a csehszlovákiai képzőművészet iránt. Folya-
matos igény mutatkozott a gyermek és felnőtt iro-
dalmi alkotások, folyóiratok illusztrálása iránt., A 
HÍD 67 kiállításon a felvidékiek közül területünk-
ről, a fentebb már említett Nagy János és Nagy 
József, a fiatalabbak közül Kopócs Tibor, 
Platzner Tibor és mások jelentkeztek alkotásaik-
kal. Kopócs Tibor festőművész (Nagykeszi, 
[Veľké Kosihy, CSZ], Komáromi járás, 1937), 1954-
ben fejezte be tanulmányait a pozsonyi Iparművé-
szeti Szakközépiskola grafikai szakán. 1966-ban az 
eperjesi (Prešov) P. J. Šafárik Egyetem képzőmű-
vész-történelem szakán diplomázott. Tanárai Gáll 
Tibor, Jozef Bendík, Eugen Lehotský voltak. A sor-
ban a következő Platzner Tibor (Szőgyén, 1939 -- 
Komárom, 2000) festő, grafikus, jelmez- és díszlet-
tervező 1959–1963 között szlovák–rajz szakot vég-
zett a nyitrai Pedagógia Főiskolán. 1963–1965 kö-
zött a főiskola oktatója. 1965–1990 között a komá-
romi Magyar Területi Színház (ma Jókai Színház) 
díszlet- és jelmeztervezője volt. A HÍD 67 kiállítás 
különleges értékeként tartjuk számon, hogy azon, a 
felvidékiekkel együtt három magyarországi művész 
is szerepelt. Nevezetesen, Deák György 
(Mezőcsát, 1940) alkalmazott grafikus, aki 1966-
ban végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola, 
grafikus szakán, mesterei Kádár György és 
Konecsni György voltak. Chovan Lóránt 
(Mitrovica, 1913– 2007) festő, aki Rudnay Gyula 
tanítványaként 1941-ben végzett a Magyar Képző-
művészeti Főiskolán. 

Ebben az időszakban nem volt jelentős, leg-
alább is érzékelhetően nem volt jelen a térség 
életében a CSEMADOK hatáskörébe utalt, szer-
vezett amatőrök tevékenysége. 
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27 Bíró Endre: Képzőművészeink téli tárlata. = Komá-
rom megyei Dolgozók Lapja, 1963. 105. sz. 
28 [Gombkötő Gábor] –őr-: Meglepetések nélkül. 
Jegyzetek a megyei képzőművészek esztergomi kiállí-
tásáról. = Komárom megyei Dolgozók Lapja, 1962. 
december 8. 6. Kiállítók: Andráskó István, Brém Fe-
renc, Freund Sándor, Sz. Győrfy Klára, Havasi Kál-
mánné, Jakus Sándor, Kaposi Endre, Kerti Károly, 
Korényi Attila, Kóthay Ernő, Kovács József, Környey 
László, Krajcsírovics Henrik, Nyergesi János, Papp 
Albert, Sméja Miklós, Szlávik Lajos. Forrás: Nász Já-
nos: Képző és iparművészeti kiállítások Komárom 
megyében 1945–1985. Tatabánya, 1986. 33/62/8. 
29 Komárom megyei képzőművészek kiállítása. = Komá-
rom megyei Dolgozók Lapja, 1963. március 30. 6. 
30 Gombkötő Gábor: Szubjektív jegyzetek a megyei 
képzőművészek tatai kiállításáról. = Komárom me-
gyei Dolgozók Lapja, 1963. június 22. 6., Bíró Endre: 
Képzőművészeink téli tárlata. = Komárom megyei 
Dolgozók Lapja, 1963. december 31. 6. 
31 Bíró Endre: Képzőművészeink téli tárlata. = Komá-
rom megyei Dolgozók Lapja, 1963. december 31., 6. 
32 Bíró Endre: Megyei képzőművészek tárlata a tata-
bányai Népházban. = Komárom megyei Dolgozók 
Lapja, 1964. június 6. 6. 
33 G[ombkötő] G[ábor] (G. g.): Őszi tárlat. Gondola-
tok megyénk képzőművészeinek oroszlányi kiállításá-
ról. = Komárom megyei Dolgozók Lapja, 1964. dec-
ember 12. 6. 
34 D. Fehér Zsuzsa: Kiállítási krónika. = Művészet, 
1965. 8. sz. 35–36. 
35 Gombkötő Gábor: Tűnődés képek előtt. A megyei 
ősz tárlat anyagából. = Komárom megyei Dolgozók 
Lapja, 1965. november 14. 4. 
36 Gombkötő Gábor: Tavasz Tárlat. = Komárom me-
gyei Dolgozók Lapja, 1966. május 8., 10., 11., 12. 4.  
37 (gombkötő): Jegyzetek az őszi tárlatról. = Komá-
rom megyei Dolgozók Lapja, 1966. november 15. 4.  
38 Perneczky Géza: Őszi Tárlat ’67.= Dolgozók Lapja, 
1967. november 26. 5. 
39 Jenkei János: Őszi Tárlat 1968. = Dolgozók Lapja, 
1968. november 24. 
40 i. m. 91. 
41 Dévényi Iván: Egy hevenyészett kiállításról. = Ko-
márom megyei Dolgozók Lapja, 1958. 68. sz.  
42 Uo. 
43 Uo. 
44 Egy klub bölcsőjénél. = Komárom megyei Dolgozók 
Lapja, 1959. 97. sz. 8. 

45 Mészáros János: Oroszlány megörökítői. III. = Ko-
márom megyei Dolgozók Lapja, 1963. 94. sz. 6. 
46 Képzőművészeti szakkör alakult Császáron. = Ko-
márom megyei Dolgozók Lapja, 1964. 50. sz. 2. 
47 Jenkei János: Szakköri seregszemle a Népház-
ban.=Dolgozók Lapja, 1967. április 30. 8. 
48 KEML Esztergom városi Tanács VB. Jegyzőkönyvei 
T. 30-15/1959. A Kultúrház III. negyedévi munkater-
ve. 
49 KEML Esztergom városi Tanács VB. Jegyzőkönyvei 
T. 30-6/1960. Beszámolós a művelődéspolitikai mun-
katerv végrehajtásáról 
50 KEML Esztergom városi Tanács VB. Jegyzőkönyvei 
T. 60-10/1961 sz. Petőfi Sándor Műv. Ház beszámol-
tatás, különös tekintettel az ismeretterjesztő előadá-
sokra és a Megyei Tanács VB. 455/1961. sz. határoza-
tára. 
51 Uo. 
52 Uo. 
53 Komárom megyei Dolgozók Lapja, 1961. április 8. 
2. (Hír) 
54 D[évényi] I[ván]: Az esztergomi képzőművész kör 
kiállításáról. = Komárom megyei Dolgozók Lapja, 
1964. 54. sz. 
55 Nász János: Képző- és iparművészeti kiállítások 
Komárom megyében 1945–1985. Tatabánya, 1986. 
48. 
56 Katalógus, 1997. november. Samostatné vstavy: 
Bratislava 1955, 1956, 1957, 1960, 1975, 1982, Jur pri 
Bratislava: 1959, Senec 1969, Komárno: 1977, 1982, 
Dunajská Stredea: 1981, Nové Zámky: 1982, 1988, 
Trenčín: 1976, 1983, Vojnice: 1984, Holice na Ostrove 
1987, Nitra: 1976, 1977, Orechová: 1976, Potoň: 1976, 
Krakow: 1976, Štúrovo 1988,. Kolektívne vstavy 
(1952–1981): Bratislava: 2-krát 1952, 1953, 1954, 
1955, 2-krát 1956, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 
1969, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1980, 1981, Praha: 
1954, 1974, Banská Bystrica: 1959, 1973, 1977, Košice 
1967, 1972, 1977, Nitra: 1972, 1973, 1979, Nové 
Zámky: 1972, Šurány: 1972, Ternčin: 1973, Frdek 
Místek: 1974, Komárno: 1973. 
Vstavy v zahraniči: 
Budapest, Szarvas MĽR: 1964, Krakov (PĽR) 1967, 
Sofia (ZSSR), Leningrad, Riga 1973, Moskva, Buda-
pest, Weimar: 1974, Merseburg, Halle (NDR) 1975, 
Győr (MĽR):1977, Weissenfels: 1977, Berlín, Kyjev 
1978. 
57 Kocsis Ernő szíves közlése 
58 Simonyi Lajos festőművész, válogatás a 90 éves 
művész munkáiból. Párkány, Városi Galéria,1994. 
november 22. – 1994. december 9. Életrajzi adatok a 
kiállítás meghívójában. Összeállította: Csicsay Alajos. 
59 http://www.foruminst.sk/hu/9/lexikon/0/
a_csehszlovakiai_magyarok_lexikona/2/688/
kepzomuveszeti_irodalom/skat-lex_egy A (cseh)
szlovákiai magyarok lexikona 1918-tól Képzőművé-
szeti irodalom címszó. 
60 A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 
1918–1998, 258. http://www.prominoritate.hu/
folyoiratok/2008/ProMino08-4-01-Neszmeri.pdf 
Neszméri Csilla: A felvidéki magyar képzőművészet-
ről dióhéjban.  
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Lehocki-Samardžić Anna 
 

Ostia 
 
Lépéseimtől üresen kongnak a falak. Mintha az 
idő kiszipolyozta volna belőlük a lényegüket. A 
beton az életért vágyakozott, és eltűntek a már-
vány oszlopok, s velük együtt a tengerészek is. 
Elvesztek a Tiberis örök vizében. 
Még ha le is rombolták a régi világot és el is ker-
gették a szelídeket – én akkor is szeretni fogom. 
Szeretni fogom a világot, amelyik meghalt az új 
istennel. Lerombolták a forró napot, a tüzes ke-
leti nőket, lerombolták a szenátusokat és a kúri-
ákat, a színházakat sem kímélték meg. 
Én akkor is szeretni fogom. 
Elmegyek a régi termákba, és az épületek félig 
lerombolt falai között élvezni fogom az ezeréves 
gőzöket. 
Akkor is szeretem, ha elvették tőlem a Magnae 
Mater szentélyt. Apollo nélkül is szeretem – de 
hiányzik nekem. 
Melegíteni fog a Tiberis és a tenger felől érkező 
friss levegő, és emlékezni fogok a tógás barátra: 
és örülni a Tavernákban a tér sarkában, ahol a 
tengerészek találkoznak. Várok rá, amíg nem jön 
szép és mesélő kedvű tógás. 
„Ave!”, és megszűnnek a tévedések. 
 
 
 
 
 
 
 

Ciceró barátnak 
 
 

Mások majd jobbak lesznek biztosan 
s szebben írnak majd 
márványba szebb arcokat faragnak 
a csillagokról is jóval többet tudnak 
s lesznek majd nagyobb urak 
 
Én dalolni mégis 
nekem édes nyelvekről fogok. 
 
 
 

Kretén arcoknak  
poklában 
járok. 
 
Gyermeki 
lélekkel 
álmodom. 
 
Ügető lovak mellett 
sétálok. 
 
Hőlégballon 
mellett zuhanok. 
 
Halálommal 
élek 
 
És dalolok 
míg mások beszélnek. 

 
 

Buják Ágnes festménye 
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Nagyon mérges vagyok 
mert a reggelim 

hazugság; 
Kiiktathatnám 

a televíziót, 
az újságot, 

de engem érdekel… 
 

Most már kétségbeestem, 
mert az ebédem is 

hazugság; 
már rég 

kidobhattam volna a tévét, 
eldobhattam volna az újságot, 

de továbbra is érdekelt… 
 

Már mindegy, 
mit eszem vacsorára; 

mert senki nem hallja, 
hogy a tévés-újságos 

kis lakásból kiáltozom. 
 

Aludni térek, s azt álmodom, 
hogy hamarosan meghalok; 

de ez lenne az utolsó 
nagy hazugság 

magamról. 
 
 

 
 
 
 
 

Fáradt fiatalság 
lóg az ablakban 

 
az éjszaka halk hangjaiban 

 
S elbódulva az éj nyugalmától 

csúszik a végtelen 
barázdákban 

teremteni és pusztítani 
szántan 

 
az éjszaka halk hangjaiban 

 
A barázdák lassan elhalnak 

s összemennek 
összemennek 

 
az éjszaka halk hangjaiban 

 
Elhalnak a folyam 

tűéles zuhatagában 
 

az éjszaka halk hangjaiban 
 

Egy fiatalság hal el 
a világ közönyében 

a sötét ideákban 
 

az éjszaka halk hangjaiban 
 

Felelni fogok miattuk 
amikor az égi foglárok 

elővezetnek 
 

az éjszaka halk hangjaiban 

Buják Ágnes festménye 
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Forgács Péter 
 

Szuperhold 
 
Várod a nagy durranást. Egyre türelmetleneb-
bül. Nyugtalanít a gondolat, hogy az élet csupán 
apró pukkanások és hosszabb-rövidebb csendek 
sorozata. Történnie kell már valaminek, ami he-
lyére billenti az önbecsülésed, ami megerősíti az 
emberi lét létjogosultságába vetett hited. Ha 
egyáltalán van neked ilyen. 

Az erkélyen állva kémleled az óriási sebesség-
gel táguló univerzumot. Valahányszor földi gond-
jaid akadnak, az űr mélyéről várod a megoldást. 
A hétköznapok bugyuta történései, az izzadság-
szagú törtetés, a kicsinyes célok már hosszú ideje 
hidegen hagynak. Nem vágysz karrierre, pénzre, 
nem akarsz építeni, se rombolni, versengeni, ne-
tán győzni, elismerést kivívni vagy pozícióba ke-
rülni. Belefásultál már a közös létbe. Fárasztanak 
az emberek. A politika. A gazdaság. A propagan-
da. Az információáradat. Így, túl az ötvenen, 
megértetted, nem érnek egy fabatkát sem. 

Belefúrod tekinteted a nyári éjszakába. Elva-
kít a szuperhold fényes aranykorongja. A Hold 
ellipszis pályáján keringve ma került legközelebb 
a Földhöz, fénye is harmadával erősebb, mint 
máskor. Legalábbis ezt írta az újság. De te tu-
dod, hogy mindez csak látszat. A Hold ma is 
ugyanakkora, mint máskor, s nagyobb fénye is 
csak földi illúzió. Mint minden, ami az emberi 
léthez köthető. Gondolataidat átszövi az einstei-
ni relativitás, a nézőpontok viszonylagossága. 
Ami ma nagy tettnek tűnik, annak holnapra 
megkopik különleges fénye. Feljutsz a csúcsra, 
szétnézel, körülötted mindenütt mélység tátong, 

megkörnyékez a sikeresek magánya, távolabb 
tekintve, túl a völgykatlanon újabb megmászan-
dó hegyvonulat sejlik elő a ködből. Elérted a csú-
csot, fenn vagy. Ezt akartad, nem? Ezt akartad? 
És most? Merre? Minek? 

Elérzékenyülsz. A szeretteidre gondolsz, a te 
naprendszeredre, azokra, akik nélkül nem tudsz 
élni. De velük sem könnyű. A konspiráció a csa-
ládon belül is működik: konspirálsz a feleséged-
del a fiad ellen, a fiaddal a nejed ellen, vagy ők 
ketten ellened, esetleg mindhárman a világgal 
szemben. Érdekek mentén szervezkedsz, bízol az 
összetartozás erejében. Bízol a szeretetben.  

Beutaztad a bolygót. A Föld számtalan pont-
járól láttad már tündökölni ugyanazt a Holdat. 
Elbűvölt ez az állandóság. Ugyanúgy, mint 
a földi helyek különbözősége. Eleinte rabul ejtett 
az egzotikum. Mindenre rácsodálkoztál, ami más 
volt, mint ahol élsz. Talán a tenger végtelenbe 
tűnő horizontja az egyetlen, ami még most is le-
nyűgöz. És a Föld is, mintha zsugorodna. Lassan 
elmosódnak a különbségek tájak és emberek kö-
zött. Marad a sebhelyes bolygó a maga sok-sok 
apró pukkanásával.  

Aztán eszedbe jut a munkád. Egyesíti mind-
azt, amit életed során megtanultál. Hosszú éve-
ken át a legtöbbet jelentette számodra. Jól csi-
náltad, szerettek, aztán mégis fölöslegessé váltál. 
Kidobtak. Most kissé furcsállod, milyen jól meg-
vagy nélküle. Nincs hiányérzeted. Most nincs. 
Amíg húztad az igát, folyamatosan azt érezted, 
valami hiányzik. Most, hogy kibukfenceztél a 
taposómalomból, nyomban felkap a szabadság 
szele. Teret és időt nyertél. Megtisztulva, az ár-
tatlanok rajongásával fürkészed a túlcsordult 
teliholdat. Várod a nagy durranást. Egyre türel-
metlenebbül. 

Buják Ágnes festménye 

 



15 E S Z T E R G O M  É S  V I D É K E 
 

 
 

 

 
 

2014 / 4 

 

Szűcs Katalin 
 

Interjú Buják Ágnes tak-
sonyi képzőművésszel 
 

 
2015. március 20-án nyílik a kiállítása Buják Ág-
nes szlovákiai képzőművésznek az esztergomi 
Sugár Galériában. A közelgő kiállítás kapcsán 
kértünk interjút a művésznőtől. 

 
Szűcs Katalin: Az ember életét, munkáját 
nagyban befolyásolja az a közeg, ahonnan 
származik. A gyökerek, illetve a családi háttér 
számodra mennyire volt fontos? 

Buják Ágnes: Gyermekkoromat Honfüzes-
gyarmaton, egy mesésen szép faluban töltöttem, 
nagyszüleim szeretetteljes házában. Meghatáro-
zó volt számomra nagyszüleim és édesanyám dol-
gos, kiegyensúlyozott, egyszerű, de egyben nagy-
vonalú életstílusa, kiemelve azt is, hogy nagyapám 
juhászkodása és gazdálkodása szorosan termé-
szethez kötött volt, így a fák, a virágos rétek talán 
már akkor az emlékezetembe vésődtek. 

Milyen módon kerültek ezek az elraktározó-
dott élmények felszínre? Hogyan kerültél közel 
a képzőművészethez? Érettségi után hol folytat-
tad tanulmányaidat? Kik voltak azok a taná-
rok, akik meghatározták pályafutásodat? 

Általános iskolába Léván jártam, és az első 
rajzórákat az akkor szigorúnak tűnő Huliák Sa-
rolta tanító nénitől kaptam, ami most így, visz-
szaemlékezve, precíz alapokat nyújtott. Később 
szintén Léván, a művészeti iskola képzőművé-
szeti szakán, ahol Koszmály Gábor tanár úr fel-
készítésével a második ciklus befejezése után, 
egyértelműé vált számomra, a Nyitrai Pedagógi-
ai Főiskola, és ott a képzőművészettel való fog-
lalkozás magasabb szintű választása, ahol tanul-
mányaimat – a Zselízi Magyar Tannyelvű Gim-
náziumban letett érettségi után – 1984 és 1989 
között végeztem. 

Az ott eltöltött 5 év alatt több művésztanár 
irányításával (Anna Koprdová, Olga Felixová, 
Kocsis Ernő, Ľudovit Jelenák, Lozef Dobis) tu-
datosult bennem, hogy hazaérkeztem, vagyis 
megtaláltam a követendő életutamat. Szerencsés 
vagyok, hogy ilyen értékes tanároktól tanulhat-
tam, köszönettel tartozom nekik, és a mai napig 
hálával gondolok rájuk. Ők vezettek be a képző-
művészeti ágazatok titkos világába. 

Hogyan emlékezel vissza erre a főiskolai idő-
szakra? 

Soha nem felejtem el azt a nap mint nap átélt 
gyönyörű, jelentős, könnyed, emlékekkel teli 
időszakot, amit az alkotás öröme okozott és okoz 
a mai napig.  

A festőtáborok, kiállítások, vizsgák, végzős 
munkák kivitelezése mind nagy kihívást jelentet-
tek számomra. Azóta is állandóan figyelem a for-
mákat, kompozíciókat, és az ezekhez tartozó su-
gárzó színeket, akár természetről, emberi voná-
sokról, helyiségről, vagy bármilyen tárgyról is 
van szó. 

Nem könnyű pályát választottál, a nép nap-
számosaként kell megfelelned nap mint nap a 
katedrán. Jelenleg hol tanítasz? 

Pedagógiai pályámat mindig is a képzőművé-
szet oktatása határozta meg, de sajnos a máso-
dik fiam születése után (1996) nagy sajnálatom-
ra kiszorultam a rajz oktatásából, és angol sza-
kos tanár révén a mai napig főleg angol nyelvet 
tanítok. Az ezt megelőző években viszont sok 
ügyes, tehetséges diák alkotott remek munkákat 
a vezetésem alatt, amelyeket még ma is kincs-
ként őrzök. Jelenleg a Galántai Kodály Zoltán 
Gimnáziumban tanítok. 

Mi az, amit az alkotásaiddal ki szeretnél fe-
jezni? 

Képzőművészeti alkotásaimmal az emberi 
belső, avagy a mélyen rejtőzködő szellemi világ 
kifejezését keresem. Mindazt, ami a felszínen 
nem látható, de mélyen mindnyájunkban ben-
nünk van, valami szép, kellemes, pozitív és meg-
foghatatlan, azaz valami isteni. 

A képeid vidámságot, kellemes érzéseket éb-
resztenek. Mit szeretnél üzenni ezzel a ma em-
berének? 

Alkotásaimmal annak érzem szükségét, hogy 
a mindennapok fárasztó munkájának szürkesége 
színes, örömteli, és mindenekelőtt pozitív érzel-
mi hatásokkal kárpótolja a képek előtt állókat. 
Szeretném, ha mosolyt csalna az arcokra, és me-
legséget hívna elő a szívekből. A szépséget a vi-
rágmezőkkel és romantikus, mesés-régies házi-
kókkal, a nyugalmat, vagyis az „álljunk meg egy 
pillanatra a stressz nélküli zónában” elnevezésűt 
pedig az abszolút nyugalmat sugárzó helyekkel 
szerettem volna kifejezni. 

A színekkel szinte varázslatot művelsz. Mi-
lyen hatást szeretnél kiváltani a gazdag színkí-
nálatoddal? 

A feltöltő pozitív érzéseket színhasználattal 
hívom elő, ami esetenként túlkapásnak tűnhet, de 
a közvetlen célom, hogy biztos örömöt, feltöltő-
dést és csodálkozást váltsanak ki a képek nézőiből. 

Mindemellett imádom a színeket, kombiná-
lom, kísérletezem velük mindenféle mennyiség-
ben, éppen annyira, amennyire szükség van rá-
juk ahhoz, hogy az előbb említett hatást biztosan 
elérjem. Nem utolsó sorban fontosnak tartom a 
lakóterek egyedivé, kellemesebbé, otthonosabbá 
és melegebbé tételét egy-egy kiválasztott, színes 
kompozíciónak a falra való elhelyezésével. 

Mi az, ami motivál, inspirál? 
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Motivációként a hosszú évek alatt megálmo-
dott képeimet hívom elő az emlékezetemből, 
mert egészen kiskoromtól, természetemből faka-
dóan felfigyeltem az általam szépnek tartott dol-
gokra, emberekre, jelenségekre, vagyis minden-
re, ami megfogott, és ami színben, harmóniában, 
formában megtetszett nekem. Kedvenc helyeim 
a kiállítótermek, ahol az engem megszólító képe-
ket végtelen örömmel méltányolom. 

Hogyan határoznád meg a saját stílusodat? 
Kik azok a művészek, akiknek stílusa hatással 
voltak rád? 

Stílusomat pontosan nem határozom meg, de 
láthatóan nagy hatással voltak rám olyan festő-
óriások, mint Van Gogh, Cézanne, esetenként 
Monet, azaz az impresszionisták, vagy Klimt – a 
színhasználat és a valóság látszatának szubjektív 
kifejezésmódja miatt az expresszionizmus az a 
stílusjegy, amellyel szorosabb összefüggésbe 
hozhatóak az alkotásaim. Csodálattal nézem a 
mai kortárs festők tökéletesen kidolgozott mes-
terműveit, Szkukálek Lajos, Szilva József és má-
sok műveit, akiknek lelki- és színvilága előtt 
őszinte csodálattal állok. 

Mi volt az első nagyobb szabású művészeti 
alkotásod?  

Első komolyabb munkám egy fél évig készülő 
gobelin volt „Zenészek” címmel. A gobelin-
technika időigényes mivolta miatt más, gyorsabb 
technikákat kerestem. 2002 óta ólomüveg-
kompozíciókkal is foglalkozom, amit Tiffany-
módszerrel készítek. Pedagógiai pályafutásom-
ból kifolyólag angol nyelv és képzőművészet sza-
kos tanárként kisebb-nagyobb megszakításokkal 
grafikákat, temperával készült festményeket, és 

2008-tól pedig teljes odaadással olajfestménye-
ket festek. 

Tanítasz, dolgozol, családanya vagy, közben 
alkotsz. Hogyan tudod beosztani az idődet? 
Marad-e szabadidőd, amit esetleg a kedvtelé-
sednek tudnál szentelni? 

Harcolok az időbeosztással, mert az angol 
nyelv oktatása manapság időigényes, hisz min-
den diákunk emelt szinten kell, hogy érettségiz-
zen, és egy-egy kép elkészítése természetesen 
úgyszintén nagyon is időigényes, ezért a hétvé-
géimet, és szabad napjaimat festéssel töltöm. Így 
sokszor folynak össze a hétköznapjaim a hétvé-
géimmel. Intenzívebben 5 éve festek olajjal, előt-
te ólomüveg-készítéssel foglalkoztam, amire 
szintén hosszabb időt kellett szánni. Sajnos sok-
szor a házimunka és a pihenés rovására. Így szo-
rult ki a másik nagy kedvtelésem, a lakberende-
zés az életem perifériájára. 

A jövőre vonatkozóan milyen elképzeléseid 
vannak a művészeti alkotómunka terén? 

Rengeteg tervem van a jövővel kapcsolatban, 
új technikákat, új témákat szeretnék sorozatok-
ban feldolgozni. A listát már sikerült összeállíta-
nom, a képzeletemben is ott vannak a kész fest-
mények, csak időre van szükségem, hogy mind 
megvalósíthassam. Egy dolog teljesen biztos szá-
momra, életem végéig festeni szeretnék, remé-
lem a sors megadja ezt nekem. Ami rajtam mú-
lik, azt e cél érdekében biztosan megteszem. 

Meggyőződésem, hogy eléred kitűzött céljai-
dat, megvalósítod ötleteidet. További eredmé-
nyes művészeti tevékenységet kívánok, és kö-
szönöm, hogy időt szakítottál erre a beszélge-
tésre. 

Buják Ágnes festménye 
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Miklós Tamás 
 

Bajor Ágost katonai  
pályafutása a két világ-
háború alatt 
 
Esztergom híres festőművészének katonai pálya-
futása viszonylag ismeretlen a szélesebb olvasó-
közönség előtt, pedig Bajor Ágost mindkét világ-
háborúban részt vett, és végül tartalékos száza-
dosként szerelt le 1944 októberében. A budapes-
ti Hadtörténelmi Levéltárban szerencsére fenn-
maradt Bajor katonai anyakönyvi lapja, amely a 
legfontosabb forrás katonai pályafutását illető-
en. Ez az anyag egy kézzel írott életrajzot is tar-
talmaz. Ugyanitt a levéltárban találhatóak meg 
az 1942–43. évi egészségügyi felülvizsgálatának 
iratai is. Bajor első világháborús kitüntetéseiről 
és az azokhoz fűződő hőstetteiről csupán kevés 
adattal rendelkezünk. A bécsi Kriegsarchivban 
őrzik a Bronz Vitézségi Éremre való felterjeszté-
sét, a Komárom-Esztergom Megyei Levéltárban 
pedig megtalálható a vitézi telek iránti kérelme, 
amely további részletekkel szolgál katonaságá-
ról. Az alábbiakban Bajor Ágost katonai pályafu-
tásának rekonstruálására vállalkoztunk. 

Bayer Ágost 1892. szeptember 17-én született 
Esztergomban. A főreáliskolai érettségi után a 
Képzőművészeti Főiskolán szerzett középiskolai 
tanár oklevelet.  

A behívásnak eleget téve, 1916. szeptember 1-
jétől teljesített katonai szolgálatot. Ekkor a cs. és 
kir. 32. tábori ágyúsezred tiszti iskolájára került. 
Ennek elvégzése után 1917 márciusától májusig 
aknavető tanfolyamon vett részt Liegendorfban, 
majd 1917. június 29-én a harctérre került. Mint 
tartalékos tűzmester, zászlós és hadnagy, összesen 
13 hónapot töltött a tűzvonalban, ezen idő alatt a 
cs. és kir. 73. és 60. tábori tüzérezredeknél szolgált. 

Bátorságáért több alkalommal is kitüntették. 
Mint tartalékos zászlóst, a román fronton 1917. 
augusztus 6-án, a Putna és Susita völgyekben 
lezajlott támadás alatt tanúsított magatartásáért 
a Bronz Vitézségi Éremre terjesztették fel. 

A II. o. Ezüst Vitézségi Érmet 1918 júliusá-
ban, mint tartalékos zászlós szakaszparancsnok 
nyerte el az olasz fronton. 1918. augusztus 5-én 
ugyanebben a beosztásban az I. o. Ezüst Vitézsé-
gi Érmet is kiérdemelte. A háború alatt sebesül-
ve, beteg, illetve hadifogoly nem volt. 

A harctéren rendszeresen készített művészi 
alkotásokat is. A Szereth partján fekvő Doaga 
falu összebombázott tornyát ábrázoló festmé-
nyét például 1920-ban az Egyházművészeti kiál-
lításon is bemutatták. A képet meg is vásárolta a 
Budapesti Szépművészeti Múzeum. 

1928-ban jelentkezett a Vitézi Rendbe. Az el-
ső világháborúban kiérdemelt I. o. Ezüst Vitéz-
ségi Érme alapján megfelelt a rendbe való felvé-
tel követelményeinek, azonban a jelentkezéskor 
igazolni kellett a forradalmak alatt tanúsított 
magatartását is. A kérvény elbírálásához szüksé-
ges véleményezés során azonban megállapítot-
ták, hogy Bayer (kényszer hatására) 1919. május 
1-jére kommunista szellemű plakátokat festett. 
Az ezzel kapcsolatos „puhatolózásokat” részlete-
sen bemutatja tanulmányában Ortutay András. 
Annyit érdemes itt megemlítenünk, hogy Bayert 
végül igazolták, így 1929. június 16-án vitézzé 
avatták. Annyit érdemes itt megemlítenünk, 
hogy Bayert végül igazolták, így végül 1929. júni-
us 16-án vitézzé avatták. A vitézektől – többek 
között – azt is elvárták, hogy magyarosítsák 
„idegen hangzású” vezetéknevüket, így lett Ba-
yerből Bajor. 1939 novemberében azonban a 
renden belül érezhető egyre erősebb németbarát 
tendenciák miatt Bajor lemondott vitézi címéről. 

1941-ben katonai szolgálatra hívták be, és a 
délvidéki hadműveleteket követően május-
júniusban, mint címzetes főhadnagy Szabadkán 
egy őrzászlóaljnál szolgált szakaszparancsnok-
ként. Ezt követően leszerelt. 

1941 decemberében ismét be kellett vonulnia, 
és az alsódabasi bevonulási központnál irodai 
szolgálatra osztották be. 1942 márciusában az 
ott megalakult 101. ellátó oszlophoz került, 
amellyel a keleti frontra ment. 1942. április 1-
jével (1942. január 1-jei ranggal) Bajort főhad-
naggyá léptették elő. Alakulata Woroshba köz-
ségbe települt, ahol Bajor a lőszerrészleg pa-
rancsnoka volt. 1942 júniusában a Poltawában 
székelő Magyar Anyagi Törzshöz került, ahol tü-
zérségi előadó és futár lett. 

1942 januárjában a jobb szemén hirtelen lá-
tásromlást tapasztalt. Később, ez év augusztus 
végén, egy német szemkórházban előrehaladott 
glaukómát (zöldhályogot) állapítottak meg nála, 
amely miatt állandó kezelésre szorult. December 
végén szabadságolták és Budapestre került. A 
poltavai felettes parancsnokság katonai felülvizs-
gálatra küldte Bajort, akit a 11. helyőrségi kór-
házba utaltak be. 1943. március 1-jén orvosa „[m]
indennemű szolgálatra és munkára alkalmat-
lannak” nyilvánította. A felülvizsgálat lezárása-
kor azonban katonai szak-közigazgatási szolgá-
latra alkalmasnak minősítették, és visszahelyez-
ték a nem tényleges (tartalékos) viszonyba. 

A fronton számos katonaportrét és katona-
életképet készített, amelyekből 1943. április 11–
23. között kiállítást rendezett Budapesten. A ki-
állítás kapcsán kereste fel a Honvéd Vezérkar 
Főnöke 6. (nemzetvédelmi és propaganda) osz-
tályának alárendeltségében működő haditudósí-
tó alosztály parancsnoka, vitéz Csikós Jenő alez-
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redes (1943. május 15-étől ezredes), mivel szük-
sége volt egy festőre. Az ő hivatalos közbenjárás-
ára Bajort leszerelték az alsódabasi bevonulási 
központtól, majd behívták a haditudósító alosz-
tályhoz. 

Áthelyezését követően 1943. május 1-jével 
(1943. január 1-jei ranggal) tartalékos százados-
sá léptették elő, majd repülővel Kijevbe vitték, 
hogy készítsen néhány rajzot. Itt mint művész 
nagyobb számú hivatalos képet készített, és 
oroszországi vázlatain dolgozott. Az év végén 
saját kérelmére leszerelték. 

1944 nyár elején ismételten behívót kapott a 
haditudósító alosztályhoz a tervezett repülőal-
bum művészi munkáinak elvégzésére. Ezért 
Krakkóba repült az ott állomásozó magyar 102. 
repülődandárhoz, majd idehaza folytatta ezen 
irányú tevékenységét. 

A sikertelen kiugrási kísérletet és a nyilas ha-
talomátvételt követően Bajor a szemére való hi-
vatkozással leszerelését kérte, amelyet a pa-
rancsnokság el is rendelt. 1944. október 20-án 
leszerelt, és így visszatérhetett a civil életbe a 
művészethez. 
 
Források: Komárom Esztergom Megyei Levéltár 
(Esztergom) KEML IX. 212. Esztergom vármegye 
Vitézi Székének iratai, 4. dob. 214/1928. sz. ügy-
irat; Kriegsarchiv (Bécs) KA MBA 1386545; Had-
történelmi Levéltár (Budapest) AKVI 42/1892; 
Hadtörténelmi Levéltár (Budapest) FÜV/Bajor; 
Esztergom XXV. évf. 22. sz. (1920. jan. 28.) 1. o.; 
Bayer Ágost ujabb sikere. In: Esztergom XXV. évf. 
209. sz. (1920. nov. 14.) 2. o.; Honvédségi Köz-
löny, személyes ügyek 1942/14. sz. (1942. április 
3.) 308. o.; Honvédségi Közlöny, személyes ügyek 
1943/23. sz. (1943. május 28.) 589. o.; Vitézek 
albuma. F. k.: vitéz szendrői Kovách Géza ny. áll. 
ezredes. Merkantil Nyomda, [1939]. 151. o.; Szabó 
Bernadett: Bajor Ágost ébresztése. In: Esztergom 
és Vidéke, Új sorozat XVIII. évf. 44. sz. (2003. 
november 6.) 4. o.; Ortutay András: Iratok Bayer 
Ágost festőművész, volt tartalékos tüzérhadnagy 
vitézzé avatásához. In: Limes, V. évf. 1992/3. sz. 
105-111. o. 

 Lehocki-Samardžić Anna 
 

 Kávét főztem 
 A cukor áttetsző lett 

 Csillogott a szemben 
 Eszembe jut a hó 

 A fény 
 A fehérség 

 Milyen tiszta voltam 
 Akár a cukor kristályai 

 Fehér. 
 
 Most kávét iszom 
 A jövőm: dialízis 
 Többé a vesém 

sem tiszta, 
 és néha rá is gyújtok 
 Tiszta levegő se jut. 
 
 A cukor áttetsző lett 
 S emlékszem mindannyian 

 kristályok voltunk 
 
 S meglátok egy gyereket 

 az anyja hozta 
 a kávézóba 

 
 Hozzám lép 
 Nézi a cigarettát 
 Szégyenkezem 
 Eloltom 
 mert a kis testvér intett rá. 
 
 S látom: benne a remény 
 A tiszta vesékhez 
 Rózsaszín tüdőkhöz 
 
 S hogy ő felfénylik akár egy szem 

 Kristálycukor 
 
 Az egyetlen gond ha cukorként 
 kanalamon találja magát 
 és én belefojtom 

 a fekete kávémba. 

 

Buják Ágnes festménye 
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Tátyi Tibor 
 

Nehéz a Felvidéken  
magyarnak lenni? 
 

 
Nem tudom, hány embert foglalkoztat a címben 
szereplő kérdés, de az biztos, hogy Szomolai Ti-
bor megpróbál kimerítő választ adni Felvidéki 
saga (Rimaszombat, 2013, magánkiadás) című, 
családtörténeti regényében. Páratlan, a (cseh)
szlovákiai magyar irodalomban ezidáig szinte 
példa nélküli az az ötlet, hogy egy család sorsán 
keresztül az olvasó – tegyük hozzá, igencsak át-
fogó – képet kapjon a trianoni döntés során az 
egykori Csehszlovákiához került magyar nemzet-
rész történetéről. Időutazás az, amelyben része-
sül az érdeklődő, ha veszi a fáradságot, és bele-
kezd a tekintélyes, közel 600 oldalas mű olvasá-
sába. Onnantól kezdve pedig nincs megállás: az 
1848-as forradalom és szabadságharc körüli 
időkkel indulunk, hogy aztán rövidesen a főhős, 
Angyal Mária és későbbi leszármazottainak, csa-
ládjának monarchiabeli mindennapjaival ismer-
kedjünk, majd az első világégés és az új, sosem 
volt ország, Csehszlovákia megalakulása kapcsán 
egy nemzeti kisebbség születéséről kapjunk ké-
pet.  

Valódi és kitalált személyek hosszú sora lép 
föl, majd tűnik el a történelmi események szín-
padán, átélve nem kevés borzalmat és szörnyű-
séget. Hiszen a családtagok történetén keresztül 
az időutazás a Felvidék visszacsatolásával folyta-
tódik, majd a front átvonulását kísérő rémes ese-
mények naturalisztikus elbeszélésén át és a má-
sodik világháborút követő jogfosztottság éveihez 
érve a létező szocializmusban találjuk magunkat, 
hogy aztán a rendszerváltás korszakának bemu-
tatása után lassan-lassan az önálló Szlovákiában 
ébredjünk az időutazásból – a család tagjaival 
együtt. Az ezt követő időszak – az Európai Unió-
ba történt belépés – történéseinek ismertetése 
pedig napjainkig vezet minket, hogy aztán egy 
jól sikerült, nagyszabású családi találkozó forga-
tagában búcsúzzunk el Angyal Mária déd- és ük-
unokáitól, egyúttal ismét szembesülve a regény 
elején az író által feltett kérdéssel: Nehéz a Felvi-
déken magyarnak lenni? 

A regény legfőbb érdeme, véleményem sze-
rint az, hogy az úgynevezett kisember szemüve-
gén és sorsán keresztül látjuk és ismerjük meg a 
felvidéki magyarság történetét. Olvasóként érez-
hető módon szembesülünk azzal a ténnyel, hogy 
a nagypolitika milyen módon telepszik rá az em-
berek, a családok hétköznapjaira, és mennyire 
kiszolgáltatott az a helyzet, amit – rendszertől 
függetlenül – elviselni kénytelen a mindenkori, 

egyszerű átlagember. Ám Szomolai Tibor regé-
nyének szereplői, legalábbis nagy részük, a ma-
guk szívósságával, kitartásával és leleményével 
mindig megtalálják a fennmaradáshoz, a talpon 
maradáshoz szükséges erőt és elszántságot, egy-
úttal átadva ezt a látásmódot az utódoknak is. 
Minden helyzetből, minden csapásból lehet kiút, 
ha az ember nagyon akarja és nagyon törekszik, 
na persze, némi szerencse sem árt – üzeni ne-
künk az író a szereplőkön keresztül, rámutatva a 
családi összetartás és kölcsönös segítségnyújtás 
fontosságára. Mert csakis ez mentheti meg a csa-
ládot a szétszóratástól, csak önmagukban és egy-
másban, na meg nem utolsósorban Istenben bíz-
hatnak. A szerző a felülről, értsd politikai veze-
tőktől jövő segítségben nem igazán hisz, ez első-
sorban az utolsó pár fejezetből derül ki világo-
san. Az úgynevezett rendszerváltást követő évek 
ismertetése talán a legnagyszerűbb és legfonto-
sabb része a könyvnek, mert összegzi mindazo-
kat a tapasztalatokat és benyomásokat, amelye-
ket tulajdonképpen mindannyian ugyanúgy, 
vagy hasonlóképpen éltünk át, csak nem fogal-
maztuk meg magunkban, illetve eszünkbe se ju-
tott az elemzése ennek az időszaknak. Az író 
egyik alapérzése ezzel a – tulajdonképpen napja-
inkig tartó – időszakkal a felvidéki magyarság 
magárahagyatottsága és kiszolgáltatottsága: „A 
felvidékiek magukra maradtak. A szlovákok 
minimálisra csökkentették a kisebbségi kultúrá-
ra szánt költségvetési tételt. Az anyaországi 
alapokból a Felvidékre juttatott támogatás 
édeskevés volt, az nem bírta pótolni a hiányt. 
Ráadásul a Magyarországról származó pénzek 
sem kerültek mindig a megfelelő helyre. A felvi-
dékiek körében kialakult egy réteg, amelyik 
szabályosan rátelepült ezekre a támogatások-
ra. Kapcsolatokat alakítottak ki az anyaországi 
döntéshozókkal, és komoly összegekhez jutot-
tak. Mindezt olyan hazafias szólamokkal tá-
masztották alá, hogy azokat hallva az ember 
szeméből kicsordultak a könnyek.” 

Itt bizony az úgynevezett megélhetési politizá-
lással, a megélhetési magyarok problémakörével 
találjuk szembe magunkat, amely és akik hihetet-
len erkölcsi és anyagi károkat okoztak és okoznak 
mind a mai napig a felvidéki magyarságnak. 
Nagyszerű és dicsérendő, hogy a szerző erre is 
rámutat, mint ahogy a rendszerváltást követő 
vadprivatizációs időszak visszaéléseire és bűnté-
nyeire is, amiket a „legalizált bűnözés”, tehát a 
nagypolitika védőszárnyai alá bújva követtek el 
éveken keresztül. Érdemes egy jellemző idézetet 
idemásolni ennek alátámasztására: „A bizottsági 
tagok és a kormánypártok döntéshozó emberei 
ezekkel a módszerekkel hatalmas vagyonra tet-
tek szert. Ahol ennyi pénzről van szó, ott az alvi-
lág is megjelenik. Szlovákiában is így történt. A 
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bajt még tetézte, hogy az egyre nagyobb szám-
ban felbukkanó, egyre agresszívebben viselkedő 
bűnbandák a politikusok hallgatólagos bele-
egyezésével tevékenykedtek. Mindebben a szlo-
vák titkosszolgálat játszotta az összekötő szere-
pet.” A szocializmus utáni időszakot egyébként a 
felvidéki magyarság egyik legnehezebb éveiként 
ábrázolja az író. Igaz ugyan, hogy az ezt megelőző 
korszakok is komoly megpróbáltatásokkal jártak 
a magyarok részére, elég ha csak a jogfosztottság, 
a kitelepítés éveire gondolunk, ám mindezek 
nem jártak erkölcsi megroppanással. Ráadásul 
pár évig tartó, igaz nagyon intenzív sokk után 
mindig normalizálódott a felvidékiek helyzete. A 
rendszerváltás utáni évekkel azonban mintha a 
lassú apátia és már-már a reménytelenség ural-
kodott volna el a közösségen. Valami megválto-
zott, valami mintha el- vagy megszakadt volna a 
közösségen belül. „Egyre kevesebb gyerek szüle-
tett, hiszen a gyereknevelés gonddal, bajjal, ki-
adással jár. Mindez igaz volt a szlovákokra, de 
még inkább a felvidéki magyarokra. Egy meg-
fontolt ember akkor vállal gyermeket, ha úgy 
véli, képes lesz biztonságban felnevelni. A kom-
munizmus bukásával pontosan ez a biztonság 
veszett el. Az emberek már nem bíztak semmi-
ben, mert a politikai vezetésnek nem állt érdeké-
ben törődni velük. A szlovákok sem bíztak, a fel-
vidéki magyarok pedig végképp nem. Az elmúlt 
évtized megaláztatásai miatt minden okuk meg 
is volt rá” – fogalmazza meg Szomolai Tibor 

sommásan a közösségen belül fokozatosan el-
uralkodó rosszkedv és kiábrándultság okait. Hát, 
igen, elveszett a korábbi biztonság és semmi sem 
került a helyébe.  

A nagyszabású családtörténet az utolsó feje-
zetek során észrevétlenül önéletrajzi regénybe is 
átcsúszik, hiszen nem nehéz az olvasónak rájön-
nie arra, hogy a gombafeldolgozással vállalkozni 
kezdő, regénybeli szereplő, Kende Zsombor 
alakja mögött tulajdonképpen maga a szerző áll. 
Rajta keresztül pedig képet kapunk arról, hogy 
kisvállalkozóként mennyi nehézségen és akadá-
lyon kellett magát keresztülvergődnie ahhoz, 
hogy egyenesbe kerüljön. A segítő kéz – mint oly 
sokszor a regény lapjain a korábbi évtizedek tör-
ténéseinél – ezúttal is a családtagoktól érkezik, 
újból alátámasztva a regény egyik alaptanítását, 
az összetartozás fontosságát. Kende Zsombor 
azonban az utolsó előtti fejezet végén, az egész 
regényt lezáró családi találkozót ismertető feje-
zet előtt fáradtan és meglehetősen szkeptikusan 
tekint szét az őt és családját körülvevő világban, 
hogy aztán az istenhitből erőt merítve a közössé-
gi szolgálatban találja meg azt az erőt, amellyel 
ki lehet törni a válságból. Érzéseit a következő-
képpen fogalmazta meg: „Ahová nézett, minden-
ütt csak sorvadást és összeomlást látott. A szét-
hulló világban semmi sem volt rendben. Szülő-
földjükről menekülő fiatalok, az egyik hónap 
végétől a másikig éppen hogy csak éldegélő 
nyugdíjasok, megkeseredett vállalkozók és apá-
tiába süllyedt emberek. Körülöttük pedig hazug 
politikusok, mindenre rátelepedő sötét háttér-
hatalom, tétlen papok és az önbizalmát vesztett 
nemzet. Hol egy biztos pont, amelyen megvet-
hetné az ember a lábát? Zsombor számára ezt a 
pontot Isten jelentette. Ő biztosan segít. De csak 
azokat segíti meg, akik maguk is tesznek. Ha 
csak egy kicsit is, de tenni kell! Ott, ahol az em-
ber van. A családban vagy a falujában. Tenni 
kell! Valamit, bármit, amit lehet. Együtt a töb-
biekkel, a többi tenniakaróval. Akkor, de csakis 
akkor valami még kialakulhat.”  

A regény zárófejezete egy nagyszabású családi 
találkozó, amelyre minden családtag meghívást 
kapott. Angyal Mária elégedetten tekinthet szét 
a családján odaföntről, hiszen erős a törzs, mé-
lyek a gyökerek, amelyek a családfát tartják és 
jellemzik. Sok volt a megpróbáltatás, sok a nél-
külözés és a csalódás, ám ez a család mégis él és 
virágzik – ez az üzenete és egyben a zárógondo-
lata nem csupán az egész regénynek, hanem a 
családi találkozón, Kende Zsombor (vagyis a 
szerző) által elmondott beszédnek is.  

Szóval, nehéz a Felvidéken magyarnak lenni? 
Nos, a szerző a kérdés megválaszolását az olva-
sóra bízza, ám a regény elolvasása után óhatatla-
nul is az a válasz következik, hogy nehéz, ám 
nem lehetetlen, csak legyen család, amely körül-
vesz, és legyenek emberek, akikre mindig, min-
den körülmények közt számítani lehet.  

 

Buják Ágnes festménye 
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Bak Péter gyűjteményéből)” című kiállítást 2014. 
október 17-én, délután 5 órakor a Gerenday Kö-
zösségi Ház kiállítótermében. A nagyszámú ér-
deklődő közönségnek beszéltem a gyűjtés örö-
méről, és hangsúlyoztam, hogy nem csak mű-
gyűjtő, hanem műbarát is vagyok. A gyűjtéshez 
nem csak pénz, hanem szakértelem, önfegyelem, 
lemondás is kell. Sokan vannak, akik szépen, 
ízlésesen akarják berendezni otthonukat – akár 
lakótelepen – s ezek ugyanazért a pénzért, ami-
ért giccset, bóvlit vennének, hozzáértésük révén 
maradandó értékekhez jutnak. Magyarországon 
a gyűjtők általában olajképben gondolkodnak. 
Én, mint gyűjtő mindig arra törekedtem és tö-
rekszem, hogy azzal a területtel, annak kérdései-
vel tudományosan is tisztában legyek, amely te-
rületről a tárgyakat gyűjtöm, gyűjtöttem.  

Ezen a tárlaton a gyűjteményem 35 darabjá-
val találkozik a látogató. Zömében olajképek, de 
van közte akril és pasztell technikájú kép is. Az 
alkotók többsége már nem él. Néhányukkal sze-
mélyes ismeretségben is voltam, de sosem fo-
gadtam el ingyen képet, mert tudtam, a festő a 
képe eladásából kell, hogy megéljen.  

Az alkotók között találhatunk ismert és kevés-
bé ismert, elfeledett vagy éppen felfedezésre vá-
ró művészt. Fáy Győző (1918–2005) a Firenzei 
Medici Művészeti Akadémia tagja, „Taormina, a 
görög színház romjaival” című, a kiállítási meg-
hívón is reprodukált, színes eleven sokfigurás 
olajvászna a kiállítás kiemelkedő kvalitású da-
rabja. Vaszary János legjobb képeit idézi. 
Kolozsváry Endre (1901–?) a Hortobágy fes-
tője, a Kecskeméti Művésztelep tagja „Vágtató 
szekér” képén visszautazunk a múltba. Balogh 
András (1919–1992) „Szürkeruhás lány” képé-
nek modellje saját lánya. A kitűnő kolorista festő 
méltán kapta meg a Balló és Székely Bertalan-
díjat, valamint Firenze város aranyérmét. Zá-

Fáy Győző: Taormina 

A. Bak Péter 
 

Magyar festészet a XX. 
században 
 

 
2014. október 17.–november 24. között volt lát-
ható a Gerenday Közösségi Házban a Festészet 
Napja alkalmából rendezett tárlat. 
 
A hozzáértők úgy mondják, az emberi agy két 
féltekéje más és más funkciókat lát el. A bal ol-
dalon van a logika, a matematika, a viselkedés, a 
beszéd központja, míg a jobb oldalon a művésze-
tek iránti érzékenység, az élet teljességét megra-
gadó érdeklődés, a vallás, a zene éltető eleme. 
Most a jobb oldali féltekének küldök üzenetet. 
Kodálynak tulajdonítják azt a mondást, hogy 
művészet nélkül lehet élni, de nem érdemes. A 
művészetek, a kultúra világa, úgy tűnik, része 
életünk minőségének, de megragadni, leírni alig 
lehet, átélni, érezni, a katarzis megváltó borzon-
gását megélni fantasztikus élmény. Sokszor és 
sokféle módon dobták hozzám azt a fél monda-
tot, hogy a művészetben nincs teremtő erő, csak 
föléli a mások által megtermelt javakat. Szűkös 
időben, pénztelenség idején hátrább sorolódik a 
művészet, majd ha marad rá anyagi erő, majd 
akkor és ott, ígérik bölcsen. A művészek, a mű-
vészetet közvetítők pontosan átérzik, hogy ők a 
jelen szellemi javait gyarapítják, mert ha nem 
teszik, tehetik, örökre elveszik minden, ami em-
beri. Hiszik és tudják, hogy a művészet képes 
összekapcsolni bennünket az örökkévalósággal, 
mert a műalkotás évszázadokat, évezredeket ölel 
át, érvényes minden időben. A kortárs művészet-
tel üzenünk a jövőnek, gyermekeink gyermekei-
nek évezredekre előre. A művészek, ha végérvé-
nyesen úgy érzik, hogy kiszolgáltatottak, nem 
kapják meg a kellő figyelmet, megbecsülést, ak-
kor az égiekhez fordulnak. A képzőművészek 
Szent Lukács evangélistához, aki megfestette 
Szűz Mária képét, ezért lehet patrónusa ma a 
festőknek. 2002 óta hazánkban rendszeresen 
megünnepeljük a Magyar Festészet Napját, ame-
lyet október 18-ra tűztünk ki, mert ekkor ünne-
peljük Szent Lukács névnapját. Ezekben a na-
pokban, hazánkban képzőművészeti kiállítások-
kal, múzeumok, galériák éjszakába nyúló nyitva 
tartásával hívják fel a figyelmet a kortárs képző-
művészetre a szervezők. Hívjuk, várjuk mind-
azokat, akik elfogadják Babits Mihály bölcs sza-
vait: „Én képeket akarok látni a falakon, hogy 
újra kinyissák elém a világot.” 

A fenti gondolatok jegyében nyitottam meg – 
a XIII. Magyar Festészet Napja alkalmából – a 
„Magyar Festészet a XX. században (merítés A.  
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dor István (1882–1963) „Tanyavilág” képét 
1939-ben festette. A jellegzetes alföldi tájat ala-
csony horizonttal, nagy égbolttal és aprólékos 
műgonddal festette meg a Kossuth-díjas művész, 
aki a Szolnoki Művésztelepnek is meghatározó 
alkotója volt. Képei a Damjanich János Múze-
umban is láthatóak. V. Tóth László (1930–
2001) „Bartók Béla emlékére” festménye már a 

modernebb festői gondolkodást mutatja. A stili-
zált, dekoratív kép jól illik a nagy zeneszerző 
életművéhez. Doór Ferenc (1918–?) 
„Horgászok” című képe igazolja a művész kivéte-
les tehetségét. A gazdag koloritú, bővérű festői-
séggel előadott figurális kompozíció a kiállítás 
rangos darabja. Luzsicza Lajos (1920–2005) 
„Vágvölgye” képe az ismert Munkácsy-díjas, Ér-
demes Művész kitűnő alkotása. Drámai erő és 
feszültség van jelen mind a színvilágában, mind 
a kompozíció feszességében. Gyertyáni Né-
meth Gyula (1892–1946) „Balaton-parti falu” 
olajfestménye, a hadifogságból betegen hazatérő 

és fiatalon meghalt, egykor népszerű, mára már 
elfeledett művész kitűnő alkotása. Műve szerepel 
a „Mányokitól Aba – Novákig” című albumban. 

Beregi Sándor, Welber Sámuel (1876–
1943), a Munkácson született és élt festő megfes-
tette Munkácsy Mihály arcképét. Szerepel a 
„Mányokitól Aba-Novákig” című albumban. 
„Őszi park” című festménye naturális tájábrázo-
lás. Szilágyi Gábor (1926–2007) a Vajdasági 
Képzőművészek Egyesületének elnöke. „A tó vi-
déke télen” című, 1993-ban festett akrilképén 
saját magát és szeretett, elvesztett feleségét áb-
rázolja meghatottsággal. Finom színvilág, nemes 
líra és mesterségbeli tudás jellemzi ezt a rajzos, 
mégis festői, modernül megfogalmazott remek 
kis képet. Giczy János (1933–) Tornyai-díjas, 
Sopronban élő művész. „Őszi Idő (dióverő)” olaj-
tempera képén édesapját idézi. Az országos kiál-
lításokon több díjat nyert művész kitűnő ember-
ábrázoló. Finom, visszafogott, pasztelles színvi-
lág és érdekes komponálás jellemzi. Bánovszky 
Miklós (1895–1995) 100 évet megélt, hivatalos 
elismerésben csak az utolsó pillanatban, közvet-
lenül halála előtt részesült. A Szentendrei Mű-
vésztelep alapító tagja. „Csendélet őszi gyümöl-
csökkel” című festménye jó példája a festő ter-
mészet iránti szeretetének. A művész nagy szak-
mai felkészültséggel, a művészet iránti elkötele-
zettséggel, ebben a hitében megingathatatlan 
bátorsággal és következetességgel alkotta jobb-
nál jobb képeit. Patay Éva (1900–1984) 
„Körtefák” olajképében a formák oldottak, a 
kompozíció síkban tartott. A festék testesen ke-
zelt, a vonalak, foltok áramlása, kavargása moz-
galmas felületet képez. Az élete felét Győrben élő 
művésznő Rudnay Gyula tanítványa volt. Képei 
láthatóak az Esztergomi Keresztény Múzeumban 
is. Dudits Andor (1868–1944) a Benczúr Tár-
saság elnöke, főiskolai tanár, képe van az Or-
szágházban. „Spanyol nők” című festménye a 
Benczúr Mesteriskola növendékeire jellemző 
szakmai magabiztossággal, kissé naturalista fel-
fogásban, de a szecesszió jegyeit is felmutató al-
kotás. Angyalföldi Szabó Zoltán, Szabci 
(1929–2014) nemrég meghalt Munkácsy-díjas, 
Érdemes Művész. 1977-ben festett „Csendélet” 
című pasztell képe a kiállítás erős darabja. Biztos 
rajzi tudás, formaérzék, erőteljesség jellemzi. 
Szalatnyay József (1915–1994) a Felvidéken 
született Munkácsy-díjas festőművésszel, reha-
bilitált címzetes főiskolai tanárral a Kecskeméti 
Művésztelepen kerültem barátságba. Ott festet-
te, rajzolta rólam színes krétával 1991-ben a 
„Bak Péter arcképe” címet viselő képet, mely 
utolsó alkotásai közé tartozik.  

Topor András (1944–1997) Derkovits-
ösztöndíjas, fiatalon meghalt művész. Több íz-
ben állítottunk ki együtt Esztergomban a Pasz-
tell Biennálén. A gyűjteményemben lévő 
„Erdőben” című pasztell képet 1992-ben alkotta. 
A mű elvont, amit a keményen szerkesztett, 

Bánovszky Miklós: Asztali csendélet 

Doór Ferenc: Horgászok 
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konstruktív, axonometrikus térszerkezet, a szá-
raz hideg és a tüzes meleg színek ellentétével 
kelt föl. A „merítésben” még láthatók Guzsik 
Ödön (1902–1954) „Falusi táj”, Hoffmann 
Antal (1895–?) „Mezei virágok”, Szentgály 

Antalné, Rausch Vilma (1876–1953) 
„Mocsaras táj”, Barkász Lajos (1884–1960) 
„Behavazott boglyák”, Gácsi Mihály (1926–
1987) „Rózsacsendélet”, Then jelzéssel 
„Enyelgés”, Szarka László (1908–1992) 
„Komédiások (Cirkusz)”, Pap jelzéssel 
„Tubákoló zenész”, Dayka Antal (1868–1926) 
„Őszi fák”, Müller Ágosta (1890–?) „Őszi 
csendélet”, Megyi K. jelzéssel „Falusi táj 
lovaskocsival”, Vincze László (1934–) 
„Virágcsendélet”, Máriási (Masznyik) Iván 
(1923–1997) „Vörös sziklák”, Mizser Pál (1941
–) „Csendélet”, Ökvös (Ökrös) András (1941
–) „Női akt”, Gudovics Vera (1969–) 
„Ébredés”, Gulyás Dénes (1927–2003) 

„Szigliget”, Jobbágyi Gaiger Miklós (1892–
1959) „Ülő akt” című képei.  

Kedves műbarát, reméljük, hogy lesz még 
merítés A. Bak Péter gyűjteményéből. Kérem, 
akkor is tiszteljen meg érdeklődésével! 

Wernke Bernát 
 

szálló mogorvája 
 
fellegként, 
mennyezetről 
          lefelé 
egyetlen 
           szőnyegén – 
nyelte szeme 
    meg-megrezzentve, a 
ráringó 
      sötétet 
révedéseivel 
      tele, hol 
 
szálló mogorvája 
takarja, ajtó 
   megett, a 
kifáradó 
      vidéket 
 
ősz lehulló 
leple, szövődik 
esti párája 
előzetesébe… és 
rá-rátipró hidegén, 
mégis, az  
egyetlen szőnyegén 
fekvőt, merengésébe 
el-elszenderegteté  
 

 
 

végleg kopódó 
  
hangtalanba ért 
végleg 
        kopódó 
   mécse, kiázta 
    már, sápadt 
vére 
    öleléséből 
       kimerülve 
  
kint szürkébe 
tornyosulva, de lebukóba 
is fordulva, szürkeség 
moccan, halványságát 
egyre kihúzva… 
nyúlóba merült 
mezején, tépelődő 
lebbenés, nyomódó 
közelségként 
homloka lehelődő 
peremén 

Mizser Pál: Csendélet 

Topor András: Téli erdő 
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František Szulényi 
 

Anno Domini MM 
 
– Öntözzek, vagy ne öntözzek este a kertben? – 
töprengtem, ahogy kényelmes tempóban hazafe-
lé tartottam a városközpontból a Zapotočky ne-
gyedbe az idei rendkívüli napsütéses tavasz 
egyik májusi napján. Az utcai forgalmat csak úgy 
félszemmel követtem. 

Az idei tavaszon ez a szárazság szokatlanul 
sokáig tartott. A zöldség, a virágok, a rózsák, de 
még a gyümölcsfák is állhatatosan óhajtották a 
magukét. „Az élet alapja a víz” mondja minden 
kertész, ha sokáig nem esik. S ehhez hozzágon-
dolják még a többi elemet: a napot, a levegőt és a 
talajt. Hát persze! A mikroelemeket, a vitamino-
kat, a hormonokat és a feromonokat is, meg a… 
meg minden egyebet, ha úgy-ahogy kiismeri ma-
gát ebben a bonyolult világban… 

– Fiatalember! Fiatalember, hová siet annyi-
ra? Ne siessen! – zökkentett ki töprengésemből 
egy hang közvetlenül a hátam mögül, mikor el-
hagytam a vasúti fűtőház betonkerítésének a 
sarkát. 

Nekem szól ez a megszólítás? Mert fiatalem-
bernek tisztelhettek volna úgy negyven évvel ez-
előtt, nem most, amikor már közelebb vagyok a 
hetvenhez, mint a hatvanhoz. Meg aztán a járá-
som se nevezné egy józan ember sietősnek, fu-
tott át az agyamon, ahogy ösztönszerűen a hang 
felé fordultam. 

Ajaj! Kettős fogat – „szent” férfiak legénysé-
ge, olyan negyvenes-ötvenesnek tűnnek. „Ők 
meg a szerencsétlenség sosem járnak egyedül.” 

Néhány másodperccel ezelőtt hagyhattam el 
őket pár lépésnyi távolságban. Bizonyára ez alatt 
az idő alatt jól megnéztek, felbecsültek, tanakod-
tak, csak azután döntöttek, hogy megszólítanak. 

Ezt a párost, meg más hasonlókat is, már lát-
tam és találkoztam velük többször: már többször 
megállítottak szerény és kimért férfiak és nők. 
Tétován topognak egyik lábukról a másikra, ke-
zükben néhány képes folyóiratot tartanak, ame-
lyen sakktábla bástyájára emlékeztető építmény 
látható. Néhányszor elfogadtam ezektől a külö-
nös rikkancsoktól már a folyóiratukat is. Annak 
ellenére, hogy ezek többsége rendszerint két-
három évvel azelőtti volt, és valamiféle kötelező 
olvasmányként bizonyára több kézen átmentek, 
a szöveg mindig meglepően „aktuális” volt, főleg 
azért, mert íródhatott karácsonyra, újévre, má-
jus 1-jére, péntek 13-ára, vagy 2005 Szilveszteré-
re. Mindig arra a megállapításra jutottam, hogy 
ezeket az írásokat már valamikor régen olvas-
tam, csak valami más szövegkörnyezetben, elté-
rő módon értelmezve és magyarázva. Sosem tud-

tam kiérezni, hogy milyen olvasóközönséghez, 
milyen társadalmi réteghez szólnak ezek az írá-
sok és lapok. Nekem úgy tűnik, hogy ahhoz, 
amelyik eddig alig olvasott ilyesmit, s örül már 
annak a ténynek is, hogy képes valamit kibetűz-
getni. 

S bennük azok az emberi alakok! Dio mio! 
Gyerekrajzok? Ösztönös vagy naiv művészet? 
Ezekről nem lehet megállapítani, melyik emberi 
fajra gondolt a művész. Mulattra, meszticre vagy 
kreolra olyan vegyes családból, ahol az apa fe-
hér, az anya meg színes bőrű, vagy fordítva? 
Olyan családokat ábrázol, ahol a fehér ember 
vére csak a nyolcadrész? 

Azt a néhány lépést hát visszamentem, hogy a 
jóembereket kiábrándítsam tévedésükből. De 
fölösleges volt. 

– Fiatalúr! – szólított meg ismét az idősebbik. 
– Nem tűnt fel önnek, hogy ez az év egészen 

különös? – kezdte aztán a fiatalabbik. 
– Mi tagjai vagyunk… – vágott a szavába is-

mét az idősebb, „nehézsúlyú”, pöffedt képű hír-
nöke a Magasságbelinek, s aztán együtt egyhan-
gúan elmondták valamiféle vallási szekta hosszú 
nevét „… és örömhírt mondunk önnek…” és 
éneklő hangon elszavaltak nekem egy két négy-
soros versszakból álló mondókát, ami szerint 
valahol keleten feltűnt egy csillag, tán Dávidé, s 
ez egyértelműen jelzi, hogy közeleg a világ vége. 
Alázatos képpel és farizeus módon lesütött 
szemmel hallgattam őket. A szavalást hirtelen 
hagyták abba, mint amikor a mondat közepén 
kikapcsolják a magnót, vagy egy délkelet-ázsiai 
ország ideiglenes ügyvivője fejezi be ünnepi be-
szédét a tévénkben. Álltak ott némán, és tétován 
néztek egymásra, mintha nem tudnák, kinek kel-
lene folytatni. 

Kezdetben szerettem volna még hallani tőlük 
további „művészi“ produkciót, hát bevallottam 
nekik, hogy én is tudok olyan jövendölésről, 
amely megjósolja, hogy hamarosan itt a világ 
vége. Nem olyan hatásos ugyan és művészileg 
nem annyira megformált, mint az önök versiké-
je, de régi és hiteles. S akkor hirtelen eszembe 
jutott valami más. 

– Testvérek, tudják mit? Jöjjenek, üljünk le 
valahol, valami csöndes helyen, ahol nem tűz 
ránk a nap, ott elmesélem azt a jövendölést – 
mondtam nekik A váratlan meghívásom úgy 
meglepte őket, hogy észre sem vették, hogy ma-
nipulálom őket a közeli Pokol Bárba, ami kívül-
ről semmiben sem különbözik egy szerény pa-
rasztháztól. 

– Én meginnék két deci veltelinit – mondom 
–, de önök alkoholos italt ugye nem fogyaszta-
nak? Önöknek ugyebár tiltja a hitük? Rendelek 
önöknek valami mást. A vendégeim, és kész! Tán 
egy kis frissítő csapolt kofolát! Ebben a nagy for-
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róságban, annyi fárasztó agitálás után nem árt-
hat meg, biztosan jólesik majd!  

A szent férfiakat egyszeriben elragadta az én 
beszédörvényem, mint az ágasfáról leszakadt 
száraz zabkévét az árvai forgószél. Észre sem 
vették, és már el voltak térítve, majd leültetve 
egy nehéz tölgyfaasztalhoz, háttal a falnak, egy 
mulatozó szőrös ördögfiúkat és némbereket áb-
rázoló falfestmény alá, amint körülülnek egy 
katlant, amelyben az elkárhozottak alá fűtöttek 
unalmukban. 

Alighogy leültettem őket, már meg is jelent a 
pincérnő.  

– Két deci zöldveltelinit nekem, és itt a test-
véreknek, nekik meg két nagy pohár „teljes“ 
megfelelően hűtött csapolt kofolát. 

Nem tartottam szükségesnek megmagyaráz-
ni, hogy itt ennek a bárnak zsargonjában „teljes” 
kofola alatt a háromdecis pohárban egy feles 
Korzár rumot feltöltve csapolt kofolával kell ér-
teni. 

Ahogy a pincérnő sietve távozott, alázatos 
képpel nyomban nekifogtam előadni az ismert 
jövendölést: 

– Tudják testvérek, a régi prófécia az emberi-
ség élettartamát ebben a siralomvölgyben három 
hosszú harmadban adta meg: Ádámtól Ábrahá-
mig kétezer esztendő, Ábrahámtól Jézus Krisz-
tusig ugyanúgy kétezer esztendő, és végül Jézus 
Krisztustól az emberi nem végezetéig szintén 
kétezer év – kezdtem történetelemző előadáso-
mat. 

– No, látja, már itt is van! Mi éppen megéltük 
ezt! – adott nekem igazat a szenior, vendégeim 
agilisabbika. 

– Ámen, ámen! Bizony, bizony! Már itt van! – 
alig bírtam elnyomni mosolyom, de nem hagy-
tam magam eltéríteni. 

– Tudják, a prófécia (szándékosan mondtam 
próféciát, és nem jövendölést vagy jóslatot, hogy 
kijelentésem ortodoxabbnak, megalapozottabb-
nak tűnjön), hogy kétezerben világvége lesz, ré-
gi, sőt nagyon régi és nagyon komoly. Vajon az 
óvilági, ószövetségi vagy ókori prófétától szár-
mazik-e, pontosan nem lehet tudni, és kék boly-
gónk sok mai lakójának mindez elképzelhetetle-
nül távoli, hihetetlen, nekik minden mindegy, 
semmi se számít! 

– Majd ők is észhez térnek, csak ne legyen 
már késő! – háborgott elfojtott kárörömmel az 
idősebb jövendőmondó. 

Én rendületlenül folytattam: 
– Az ilyen jövendölés szerzője egy ókori be-

avatott, aki elvonult a környező bűnös világ zaja 
elől egy félig kiszáradt sivatag oázisának magá-
nyába, vagy szelek ostorozta sziklák közé, vagy 
csak egy erdő mélyén lévő odvas fa odújába, ahol 
aszkétaként tengődik vándorsáskán, növények 

gyökerén, vagy a vadméhek mézét meg a tama-
riszkusz mannáját nyalogatva. Az élete nem volt 
abban az időben éppen könnyű. Csak néha jutott 
hozzá némi alamizsnához valami szerencsétlen 
anyókától, aki maga is jobb időkre várt, a szeren-
csére, a csodára, felkereste hát a prófétát egy 
kedvező jóslatért. 

A hallgatóim arckifejezéséből le lehetett ol-
vasni, megszokták már, hogy a különféle igehir-
detéseket vita nélkül, fegyelmezetten hallgassák, 
meg azt is, hogy a szótáram és kifejezéseim nem 
igazán ismertek számukra. Meglehet, azon tű-
nődtek, vajon melyik szekta küldötte lehetek, 
hogy ideológiailag megdolgozzam és átcsábítsam 
őket a magam oldalára. Lehetséges az is, hogy 
összevetették az állításaimat a maguk dogmájá-
val, s igyekeztek megállapítani, hogy az ő szem-
szögükből hitehagyott, szakadár vagy csak egy 
közönséges eretnek vagyok-e. Vártam, hogy köz-
tünk minden pillanatban „robban“ valami, hogy 
felállnak az asztaltól, és felháborodva tüntetőleg 
kivonulnak a bárból, mielőtt még a pincérnő ki-
hozná az italt. Eddig azonban nem történt sem-
mi. Tán a szomjúság gyötörte őket. Folytattam 
hát a továbbképzést: 

– A hatalmasoknak jósolni azon időben bizo-
nyosan hasznos dolog volt, ám egyben nagyon 
veszélyes is: a jós könnyen elveszíthette „prófétai 
jogosítványát”, a nyelvét , sőt a fejét is. Meg az-
tán melyik jósnak volt a maga korában könnyű 
élete. Hát nem? Főleg, ha a saját szülőföldjén 
akart boldogulni, ugye? Könnyebb a mai jósok-
nak, az igazmondóknak? Ugye nem! – kérdez-
tem, sőt együttérzőn válaszoltam is helyettük. 

Az első, az aktívabb „testvér“ – akiről úgy érez-
tem, ő volt kijelölve „öregnek“ kettőjük közül – 
szinte lélegzetét visszafojtva figyelt rám, nem tud-
ván, hová soroljon, a másik szeméből meg – aki 
kezdettől fogva egykedvűbbnek mutatkozott – azt 
olvastam ki, hogy jól szórakozik. Gyorsan igyekez-
tem hát javítani igazhitűségemet: 

– Elismeréssel és tisztelettel hajtok fejet a 
hajdani és a mai jövendőmondók erkölcsi helyt-
állása előtt... Csak hát mi, a reneszánszban újjá-
született, a humanizmusban humanizálódott, a 
reformációkban reformálódott, a felvilágosodás-
ban felvilágosult, a marxizmusban egyenagyúsí-
tott figyelői a világtörténelmi folyamatoknak ki-
csit toleránsabbak és elnézőbbek lehetnénk a 
régmúlt jövendőmondóinak jóslataival szemben, 
nem volna szabad felelősségre vonni őket sem 
kijelentésük, sem az esetleges kisebb tévedésük 
és hibájuk miatt. Nem volna szabad egyes szava-
ik miatt késhegyre menően vitázni, inkább igye-
kezni kellene megérteni, hogy ők akkor, száz, sőt 
ezer évekkel ezelőtt miként gondolták, milyen 
hatások alatt jövendöltek, mi motiválta őket és 
egyebek! Ugye? 
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Vendégeim hallgattak, nem is néztek egymásra. 
Jött a pincérnő a megrendelt frissítőkkel. 

Elém letette a veltelinit, a szent emberek elé meg 
a bár logójával ellátott söralátétre helyezte a ma-
gas előkelő pohárban habzó „teljes“ kofolát, ben-
ne hajlékony szívószál meg citromkarika. Nekik 
aztán a söralátétre fekete ceruzával egy vonalat 
húzott. A jóemberek előbb piszmogtak a szalma-
szállal meg a citrommal, de mikor látták, hogy 
én minden teketória nélkül jót húztam a poha-
ramból, nagy kortyokkal oltották szomjukat. Kí-
váncsi voltam, hogy reagálnak. A fiatalabbik té-
rítő, a junior bizonyára rögtön megérezte a 

kofolában a rumot, a poharat még a szájánál 
tartva bal szemével feltűnés nélkül rám kacsin-
tott. A társának azonban nem adta tudtára. A 
szenior „testvér“ ivás után körülnézett, de nem 
tűnt fel neki a szokatlan íz. Gyorsan megszólal-
tam, hogy tudomásom szerint ezt az italt az ame-
rikai szesztilalom idején az utahi kvéker vagy a 
szigorú mormon szekta követői találták ki „Szolt 
Lejk Sziti“ környékén, utánoztam az amerikai 
kiejtést, ahogy csak tudtam. Az ifjabb 
„testvérből“ már-már csaknem kitört a nevetés, 
hanem a szenior szinte „itta“ szavaim „szőröstül-
bőröstül“. Jóízűen kiitta poharát, és nyomban a 
saját számlájára kevertetett „further drinket“. 
Neki van rá pénze! Ő megengedheti magának! A 
pohara alatti söralátéten hamarosan megjelent a 
második strigula is. 

Úgy döntöttem, folytatom az oktatást. Ko-
moly arccal, tekintetem a fejük fölötti ördögöket 
ábrázoló freskóra szegezve kezdtem mondan-
dómba: 

– Képzeljünk csak el egy lesoványodott aszké-
tát, aki magányos viskójában tengődik, ócska 

vászon- és bőrgúnyában, felháborodva és irigy-
kedve figyeli az ellenlábas szomszéd nemzet si-
kereit, boldogulását. Gondoljuk csak el, mennyi-
re aggódhat az az aggastyán saját fajtája, törzse, 
nemzete jövője miatt; hogy felháborítja az ifjú-
ság erkölcsi romlása; a haját tépve s a szélbe 
szórva hívja a Mennybéli haragját, hogy a szófo-
gadatlan hívőtársaknak olyan sors jusson osz-
tályrészül, mint az ő szélbe szórt hajának. Na és 
végül képzeljük el, hogy a jóst éjjel-nappal 
mennyire gyötörték lázas látomásai az ítélet 
napjáról, rombolták agytekervényeit és támad-
ták agyának idegsejtjeit. Súlyos látomások gyö-
törték, amikről azt hitte, hogy azok, a mai nyel-
ven szólva, valamiféle asztrális merevlemezen 
rögzített feljegyzések emanációi, rányomatva az 
emberiség történetének még a legkisebb tisztes-
séges és bűnös eseménye is a múlt, a jelen és a 
jövő minden idejéből. 

Bizonyos voltam benne, hogy a mai szóhasz-
nálattal előadottakból az idősebb legföljebb a 
felét, ha értette. Nem számít, ennek a típusnak 
nem fontos, hogy megértsen valamit. Neki elég 
annyi, hogy elhiggye. Lelkesen folytattam. 

– Képes volt az a hajdani jóságos próféta 
ilyen szűkös feltételek mellett abból az említett 
óriási mennyiségű, a világmindenség emlékeze-
tébe bekódolt adatból kiszűrni és hiba nélkül 
rögzíteni az agyának három és fél hüvelykes 
floppijára éppen annak a részhalmaznak az ada-
tait, ami végzetes lehet hitetlenkedő törzsbelijei-
re, hívő társaira, vagy nemzetére? Aligha! 

Most alighanem túlzásba estem! Úgy tűnt, 
felvetett kérdéseim modernsége nekik talán sok-
nak bizonyult. Ennek ellenére a fiatalabbik meg-
szólalt, hogy bizony igazam lehet, mert az iskolá-
ban ők is tanultak a halmazokról. 

– Fain! – mondom – Akkor hát folytathatom! 
– A mostani jósok, jövendőmondók, tisztán-

látók és egyéb nagy horderejű fajták paranor-
mális fenoménjei jövendölésük bekövetkezté-
nek gyakori elmaradását a körülmények rovásá-
ra írják, holott a jóslataikban nem tudták meg-
különböztetni a múltat a jelentől, sem a jövőtől, 
bár az érzékelt látomás világos volt számukra. A 
hibát állítólag ott követték el, hogy látomásai-
kat igyekeztek logikus egységbe szedni, hogy 
érthető legyen az egyszerű halandók számára is. 
Más szóval, a hiba a józanész hiányában gyöke-
rezik, nem a látomásban Jó, ugye!? Mit szólnak 
hozzá? 

Nekem úgy tűnt, hogy nem vették észre az 
iróniát előadásomban. A szenior testvér, aki idő-
közben már a harmadik „teljest“ iddogálta saját 
számlájára, s a kofolája alatti söralátétjén már 
három strigula díszelgett, csupán amiatt tiltako-
zott, hogy a jelenkori tisztánlátókat az olyan 
ószövetségi prófétákhoz hasonlítottam, mint 

Buják Ágnes festménye 
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Ézsiás, Jeremiás, Ezékiel meg a többiek, akiket 
megnevezett egészen Malakiásig. 

Mivel szenior testvér kissé folyamatosabban 
beszélt, határozottan megfigyelhettem, hogy vala-
miféle különös csehszlovák nyelven beszél. Mint 
egy második generációs amerikai. A junior testvér 
csak mosolygott rám, és titokban kacsingatásaival 
biztatott, hogy csak bátran folytassam. 

A szeniort ezért megnyugtattam, hogy az én 
álláspontom nagyon messzi van az összehason-
líthatatlan profán összevetésétől; semmilyen kö-
rülmények között sem akarom az ószövetségi 
próféták teljesítményét lebecsülni azzal, hogy 
összehasonlítom a mai paranormálisakkal. Meg-
nyugtatása után folytattam: 

– Most pedig képzeljük el az ószövetségi prófé-
ta nehéz helyzetét, aki látja az emberöltők végte-
len sorát Ádámtól Ábrahámon és Jézus Krisztu-
son át egészen addig az utolsóig, a legfiatalabb 

újszülöttig, akinek közvetlenül a N nap Ó órája 
előtt, amikor az ég és föld megindul, vagyis az 
utolsó ítélet előtti napon, amihez mi most, a ké-
tezredik év előtt kőhajításnyira vagyunk, még 
csak most kell megszületnie. Képzeljük el a prófé-
ta nehéz helyzetét, amint látomását szkeptikus 
kortársainak akarta a nemzedékek sokaságának 
valahogy pontosabban, ahogy mi mondanánk, 
számbelileg meghatározni. Számára a látomása 
világos volt, ez érthető, no, nem? Ettől ne fosszuk 
meg! Ez az egyházi méltóságok által is rég elfoga-
dott tény! Hanem az is lehetséges, hogy a múltat 
a jövőtől ő sem különböztette meg!  Ezen kívül, és 
ez szerintem elsőrendű fontosságú, hogy nem le-
het pontosan tudni, hogy a régi próféták látomá-
saikat milyen számrendszerben érzékelték és mi-
lyenben transzponálták, tolmácsolták kortársaik-

nak. Ugyanis a tízes számrendszerünk, ahol az 
ezer harmadik hatványa a tíznek, rendszerünk 
alapszámának, abban a formában, ahogy mi is-
merjük, nem is oly régi. Ez még az akkori prófé-
ták idejében nem létezett. Ezt részben csak a ró-
maiak vezették be, az indusoktól származik a nul-
la, és nekünk meg az arabok közvetítették. Ha-
nem a legrégibb emberi közösségekben, mondjuk 
Ádám korában, a jelenlegi paleontológiai, antro-
pológiai és archeológiai kutatások szerint állítólag 
az ötös számrendszert használták, amelynek alap-
ja az öt volt. Földünk akkori lakói ebben a nume-
rikus rendszerben számoltak, gondolkodtak, és 
kötötték üzleteiket, bár sejtelmük sem volt, hogy 
érintkezéseikben ilyesmi létezik. Így kellett aztán 
rögződnie az akkori emberiség tudatában, tehát 
abban a transzcendens világmindenség memóriá-
jában, amiből később a próféta érzékeléseit merí-
tette, kiolvasta vagy másolta. Ebben az esetben 
azonban az akkori ezer, az a titokzatos álef, amit 
állítólag a sémiták használtak, lehetett az öt köbe, 
nem pedig a tízé. Ez pedig ötször ötször öt, tehát 
a mi százhuszonötünk, és az akkori „száz“ pedig 
az öt négyzete, vagyis ötször öt, a mi huszonötünk 
– magyaráztam nekik tettetett lelkesedéssel. 

Előhúztam a golyóstollamat, és a teríték pa-
pírszalvétáján bemutattam nekik az erre vonat-
kozó számítást. 

– Az ember ezek után könnyen megérti, hogy 
Ádám, Noé és Matuzsálem hogyan élhettek ezer 
évig. Ugye, így van? Ezer év volt, a próféta jól 
értelmezte, de az akkori ötös számrendszeri ezer. 
Nem a tízes számrendszerünkben. 

A szenior testvér azonban kusza szlovákság-
gal vitatkozni kezdett, hogy az én következteté-
sem nyilvánvalóan téves, mert a Genezisben vi-
lágosan benne van, hogy Ádám százharminc 
éves volt, amikor nemzette Sétet, az én számítá-
som szerint pedig nem élhette volna meg a száz-
huszonöt évet sem. 

Mindenekelőtt „őszinte“ hódolattal nyugtáz-
tam az ő Szentírás ismeretét, hanem aztán össz-
pontosítva folytattam: 

– Hát igen, de nekem úgy tűnik ...az úr, ...az 
úr... – látszatra folytatni akartam, közben arra 
vártam, vajon bemutatkozik-e nekem. 

– Chairman, chairman Gelinek. A páholy el-
nök ura – mutatta be nekem junior testvér. – 
Chairman urat az Államokból küldték hozzánk, 
hogy átadja tapasztalatait a jövendölés és az 
örömhír terjesztése terén, hogy keleten feltűnt a 
csillag... stb ...stb. – bővítette junior testvér is-
mereteimet a szenior testvérről. 

– Értem, örvendek, Jelinek úr! – és bemutat-
koztam én is, biztos lévén benne, hogy az én ne-
vemet úgysem jegyzik meg. 

– A baráti idegen hatalmaktól a múltban is szí-
vesen jártak hozzánk jövendőmondók átadni ta-

Buják Ágnes festménye 
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kodásmódot kell alkalmazni. A tízes számrend-
szer helyett alkalmazzuk az ötöst. Lélekben gon-
dolkodásmódunkkal visszajutunk még úgy négy-
ezer esztendővel. Ádám korába. Akkor aztán a C 
= 5x5 = 25, s persze az X = 5. Így 25+5+5+5 = 
40, Ádám tehát negyvenéves volt, amikor nem-
zette Sétet. El kell ismernie, chairman úr, hogy 
az ilyen férfikor elfogadhatóbb, mint a százhar-
minc év. Nem gondolja? No, de menjünk tovább! 

Ádám ősapánk hogy kilencszázharminc éves 
korában halt meg? Helyes! Annak a hajdani 
misztikusnak, prófétának vagy tisztánlátónak, 
akinek közvetítésével Mózes meg az egész embe-
riség ehhez az adathoz jutott, ebben az esetben is 
helytálló volt a látomása. Csakhogy mi már az új 
gondolkodásmódunkkal nem értettük meg őket. 
Írjuk fel hát a régebbi gondolkodásmód szerint, 
tehát római számokkal: CMXXX. Most itt is al-
kalmazzuk a még régebbi ötös számrendszert és 
megkapjuk: -25+125+5+5+5 = 115-öt. Látják, 
egészen elfogadható csoda. Ilyen aggastyánok 
találhatók minden második faluban Abháziában. 
Applikálható ez Noéra, Matuzsálemre és további 
nagy kort megélt pátriárkára. Elfogadható racio-
nális számokat kapunk. 

– Fantasztikus! Uncredible! – Jött tűzbe Mis-
ter Gelinek. Szeme ragyogott a felismeréstől meg 
a rumtól. 

– No nem, ez még nem minden! Még marad 
itt rejtély bőven – hűtöttem le lelkesedését. 

– Nézzék! Például Ádámtól Ábrahámig eszerint 
csak kétszer százhuszonöt év telt volna el, a mi szá-
mításunk szerint kétszázötven év, nem pedig kettő-
ezer. Ennyi év annak a kornak oly sok zűrös esemé-
nye miatt, mint volt a paradicsomi élet és a kiűze-
tés a paradicsomból, Káin és Ábel konfliktusa, a 
népek szaporodása és elterjedése a földön, a víz-
özön, a bábeli torony építését követő nyelvzavar, 
mégis csak nagyon rövid időszaknak tűnik. Nem 
gondolják? Itt tehát valami nem stimmel. 

Ábrahámtól Jézus Krisztusig – ez az időszak a 
régészek által már helyenként pontosan adatolva 
van plusz-mínusz húsz év lehetséges eltéréssel – 
sem telt el kétezer esztendő, hanem csak ezerhat-
száz-ezerhétszáz. A jövendölésbe itt is tizenöt-húsz 
százalékos hiba csúszott. Elég sok, no, nem? – pró-
báltam vitánkat reálisabb alapra helyezni.  

Szenior testvérnek az én számokkal való bű-
vészkedésem egyre jobban tetszett, az archeoló-
giáról hallani sem akart. Emlékezetéből előbá-
nyászott egy bibliai adatot, ami szerint József, 
Jákob tizenegyedik fia száztíz éves volt, amikor 
Egyiptomban meghalt. Leírta: CX, behelyettesí-
tette 25+5-tel, és kijött neki, hogy „Dzsou ben 
Dzsekob” csak harminc évet élt. 

– Ez olyan szédületes karrier esetében, ami-
lyet ez az izraelita Egyiptom földjén elért, na-
gyon kevés. Elég csak a hét bő és a hét szűk esz-

pasztalataikat miként kell jósolni egy szebb holna-
pot, ugye igaz? – fordultam ismét a fiatalabbikhoz. 
Az ifjú testvér csak vigyorgott. A szenior testvér 
meg egyáltalán nem értette, miről van szó.  

Na, de nem hagyom abba, mondtam magam-
nak. Inkább folytatom. 

– Tehát nekem úgy tűnik, csermen úr, hogy 
nem értette meg következtetéseimet teljes mér-
tékben. Megpróbálom hát alaposabban megma-
gyarázni. Nocsak, írja fel ide a papírra Ádám 
éveinek számát, amikor nemzette Sétet. 

A szenior fölírta: 130. 
– Na, látja: alapvető hiba! Olyan ez, mint a köz-

mondásos új gondolkodás! Ha valaki a konzervatív 
ideológiába próbál bevezetni új gondolkodásmó-
dot, csak kudarcot vallhat. Vagy az új gondolkodás-
mód híve bukik, vagy az avult ideológia. 

A junior testvér tele pofával röhögött, de a 
szeniornak megígérte, hogy alkalomadtán elma-
gyarázza neki, miről beszéltem tulajdonképpen. 
Én meg folytattam. 

– Ám a próféta idejében arab számok még 
nem léteztek. Ez történetileg bizonyított és már 
mondtam is. Ezért kell, amíg tudjuk, amíg képe-
sek vagyunk, közelíteni, approximálni (így 
mondják ezt manapság) gondolkodásmódunkat 
a próféták korához. Írja hát ide azt a százhar-
mincat, de római számokkal. Mentálisan így ju-
tunk legalább kétezer évvel közelebb a prófétá-
hoz meg Ádámhoz is, az biztos, no, nem? 

Kiderült, hogy a szenior testvérnek halvány 
dunsztja sincs a római számokról. A szlovák, cseh 
és az angol szavak nehézkes keverékével inkább 
magyarázatba kezdett, hogy náluk is, az ő egyedül 
helyes hithű gyülekezetükben is a jövendőmon-
dásban az alapvető cél és eszköz megmagyarázni a 
laikusoknak a Magasságbeli kinyilatkoztatását a 
maga eredeti formájában, a különféle vallások ál-
tal még nem deformált változatban, ahogy ne-
künk, embereknek a próféták ezredévekkel ezelőtt 
kinyilatkoztatták. Mindkettőjüknek elismerésem 
fejeztem ki gyülekezetük törekvése iránt. 

Időközben a junior testvér sietett segítségem-
re a római számokkal. Fogta a szenior szalvétá-
ját, és golyóstollammal gondolkodás nélkül felír-
ta rá: CXXX. 

Eközben a pincérnő hozta a további veltelinit, 
a szent embereknek meg a „teljest“. A szenior 
alátétjén most már megjelent a negyedik strigu-
la. Az enyémen és a juniorén meg csak a máso-
dik. Jelinek chairmannek meg elmagyaráztuk a 
római számok írásának alapelvét, és meggyőz-
tük, hogy a Vulgatában és nagy valószínűséggel a 
Septuagintában is a számok így vagy valami ha-
sonló módon szerepelhettek. 

– Na, jó, de még így sem jutottunk messzire. 
Ha azonban el akarunk jutni egészen Ádámék 
korába, akkor számításainknál régebbi gondol-
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tendőre gondolni. S ehhez jön még a rabságban 
töltött idő, a Putifár szolgálatában töltött évek, a 
gyerekkora Kánaánban? – összegezhettem volna 
chairman cseh–szlovák–angol monológját, a sö-
tét tanácstalanságban tapogatódzót. 

– Hát igen – adtam neki igazat – Az ötös 
számrendszerrel itt már nem boldogul. Csak hát 
Józseffel már jócskán eltávolodott Ádám korá-
tól. Ábrahám korában, úgy tűnik, a sémiták, te-
hát az izraeliták is a hetes számot fetisizálták. 
Említette éppen a hét bő és a hét szűk esztendőt, 
volt nekik hétkarú szentelt gyertyatartójuk, Sala-
mon temploma hét oszlopon nyugodott, az alvi-
lágba abban az időben hét kapun át jutottak, 
hétnapos hetük volt, stb. Ebből a korból hány 
hetest vett át a keresztény liturgia, nem kell ön-
nek felsorolnom! Nem lehetett az izraelitáknak 
hetes számrendszerük? Figyeljen ide és számol-
jon velem, ha ezt feltételezzük: József száztíz 
esztendeje a hetes számrendszer szerint így fes-
tene 7x7+7=56. Ez már elfogadható. No, nem? – 
mire mister Gelinek hallgatagon bólogatott. 

A fürge pincérnő már éppen az ötödik „teljes” 
kofolát hozta neki, és a söralátéten ceruzával át-
húzta a korábbi négy függőleges vonalat. A 
chairman ezt az adagot már exre1 kiitta. 

– No, látja – mutattam neki nevetve a pincér-
nő striguláit a pohár alatti kartonon. – Az ötös 
számrendszer nem veszett ki a mai napig. Cseh-
országban ilyen esetben azt mondanák: „ez meg-
ivott egy palánk sört“ – segítettem ki őt csehül, 
hogy mister Gelinek jobban megértsen. 

– Azok az áthúzott vonalak tényleg emlékeztet-
nek a palánkra! Nem? Nézze csak meg! No és a 
maguk prérijein a kovbojok is így számolják a billo-
gozott szarvasmarhát és az ausztráliai Queensland 
birkanyírói a gyapjúval teli bőrzsákokat. Már ha a 
kovbojnők legalább részben igazat mondanak – 
folytattam most már a mi nyelvünkön. 

– A jövendő tisztánlátó, ha majd 2000 után 
valamilyen jövendőben még megéljük, tudja-e 
majd kortársainak helyesen transzponálni, hány 
pohár sört vagy kofolát vedeltünk mi itt 2000-
ben, vagy hány birkát nyírtak meg Queensland-
ben, ha palánkok szerint számoltak? 

Szenior testvérnek kidülledt a szeme, az öt 
feles Korzár megtette a magáét. Ez már fölér 
csaknem egy jókora fejbekólintással, ez egy la-
posüveg! Nesze neked! Kiinni még hagyján! Ha-
nem ha ez ilyen melegben szétárad az erekben! 
Kezdtem aggódni. 

Ennek ellenére még folytattam: 
– Hanem a hetes számrendszerrel sem sokra 

megyünk: az óizraeli kettőezer, kétálef Ábra-
hámtól Jézus Krisztusig a hetes számrendszer 
esetében 2x73, tehát 2x7x7x7 = 686-nak kellene 
lennie. Nem így! Így nem stimmel! Ez kevés! A 
tényleges, az archeológusok által is bizonyított 

1600-1700 évhez képest még nagyobb hiba len-
ne. A világ végén is már jóval túl kellene lennünk 
– elmélkedtem hangosan. 

– De mi lenne, ha a prófécia valamikor a ba-
biloni fogság idején történt volna? Ott a Júda 
királyságból elhurcolt foglyok, vagyis a zsidók, 
bizonyos ideig használhatták a tizenkettes szám-
rendszert, a babiloniaknak az asszíroktól örökölt 
számrendszerét. Éljen! Nézzék csak! Ez meg is 
felel, mert eszerint a jövendölt kettőezer, vagy az 
ószemiták, illetve az óizraeliek vagy ózsidók 
kétálefje kétségkívül a 2x123, vagyis 2x12x12x12 
= 3456 lenne. Az ítélet napjáig tehát még most 
„Anno Domini MM”-ben maradna még 3456-
2000 = 1456 év. Látják! Hurrá! A kalendárium-
ban még sok nap vár ránk. Ismerik a dalocskát, 
nem!? – ezt a kérdést már a junior testvérnek 
szegeztem. – Hát nem nagyszerű!? Nos, most 
már mi legyen? Van értelme agitálni? – kérdez-
tem őt kissé derűsebb hangulatban. 

A junior testvér hangtalanul röhögött, a 
szenior testvér meg kiesve formájából megle-
petten ellenőrizte a számítást. Hirtelen felállt 
az asztaltól, bizonytalan léptekkel a mosdó 
felé indult. Megértette végül, hogy egész idő 
alatt csak szórakoztam vele? Amíg távol volt, 
junior testvér nem szólt egy szót sem. Egyre 
csak nevetett. Hanem Gelinek chairman már 
visszatért. Zavaros tekintete hirtelen a széke 
fölötti ördögöket ábrázoló pokolbéli jelenetre 
esett. Kinyújtott karral mutatott rá, de alig 
tudott megszólalni. 

– El innen a pokol bugyrából! Immediately! 
– harsogta néhány kapkodó lélegzetvétel után. 
Kézen ragadta a juniort és kivonszolta a Pokol 
Bárból. 

Ki fizette a számlát? Hát én! De nagyszerűen 
szórakoztam. 

* 
 
Csak nemrég tudtam meg, hogy Gelinek 
chairman még május végén elutazott. A nálunk 
végzett missziós tevékenysége idején erős kész-
tetést, megvilágosodást kapott. Attól, Aki Van... 

Most számolja át az amerikai parókiáján a 
Számok könyvének adatait az ötös számrendszer 
szerint. 

Pályázik a gyülekezetben a Nagymester jöve-
delmező címre. 

Távozása előtt kiátkozta a junior testvért. 
„Ennél jobbat nem tehetett volna velem“ – 

állítja junior. 
A „keresztmamitól“, a pincérnőtől tudom, 

akihez időnként betérek egy veltelinire. 
 

(Vércse Miklós fordítása) 
 





32 ESZT ERGOM  ÉS V ID ÉK E 
 

 

 
 

2014 / 4 

 

Ruda Gábor 
 

A muravidéki kétnyelvűség 
lélektani vonatkozásairól 
Menekülés a lelkiismeret-furdalás elől 
 

 
Egy film két változata 
 
Az elmúlt napokban egészen véletlenül ráakad-
tam az interneten a Száguldás a semmibe1 című 
filmnek egy újabb, 1997-ben bemutatott feldol-
gozására, de aztán megnéztem az 1971-es erede-
tit is, amelyet először a 70-es évek elején láthat-
tam. Gondolataim közben a muravidéki kétnyel-
vűség és annak „csúcsteljesítménye”, a „kétnyel-
vű” oktatási modell körül kavarognak.  

A 71-es film főszereplője tipikus fekete bá-
rány, néhány segítőjén kívül az egész társada-
lom ellene van, visszatekintő bevágásokból meg-
tudjuk, hogy kitüntetéses Vietnam veterán, tisz-
tességessége miatt elbocsátott rendőr, volt autó-
versenyző, felesége a tengerbe veszett, senkije és 
semmije sincs. Autókat visz nagyobb távolságok-
ra, szimbolikus fogadásból Denverből békésen, 
de erős tempóban halad San Francisco felé, amíg 
rendőrök nem „provokálják”, hogy tényleg szá-
guldásba kezdjen, amely voltaképpen az igazi 
célja, mert S. F.-ban se vár rá senki. Kaliforniába 
még sikerül átjutnia, de egy kisváros határában 
buldózerekkel állják útját, és miután egyik fő 
segítőjét és lelki támaszát, a vak néger rádióst a 
vesztét kaján vigyorral váró közönség militán-
sabb csoportja kiiktatja (technikusát halálra ve-
ri, a rádióst is megveri, megfélemlíti, ezután a 
rádióból hamis információkat kap a lehetséges 
menekülési útvonalról), rövid kitérő és koncent-
rálás után mosolyogva belerohan az akadályba. 
Közben már csak egy fehér ruhás angyal 
(Istennő?) sejlik fel előtte. Van egy olyan értel-
mezése is ennek az utolsó jelenetnek, hogy a fő-
szereplő azért rohan mosolyogva a halálba, mert 
valamennyi esélyt ad azért magának az akadá-
lyon való túljutásra. (Ne feledjük, mindig is igen 
kockázatos tevékenységeket folytatott, továbbá, 
ami direkt nincs benne a filmben, de tény, hogy 
– lelkiismeretükkel nem találva az összhangot – 
kb. ugyanannyi veterán lett öngyilkos évekkel 
később, mint ahányan elestek Vietnamban.2 

A muravidéki magyarok is már csak isten(nő)
i segítségben bízhatnak a kezdetben egyedüli 
kiútnak, a megmaradás kizárólagos letétemé-
nyesének felmagasztalt, a hivatalos állásfoglalás 
szerint várva várt, de valójában az 1959/60-as 
tanévtől kezdve központi, jugoszláv (és nem 
szlovén!) pártutasításra rájuk erőszakolt 
„kétnyelvű” oktatási-nevelési modell jövőjét ille-

tően. Ma már eléggé elfogadottnak látszik a fel-
tevés, hogy a modell kitalálói abban bíztak, hogy 
a muravidéki magyarok mielőbb beletörődnek 
sorsukba, ha fokozatosan is, de viszonylag ha-
mar feladják identitásukat, beolvadnak a többsé-
gi társadalomba. Somolyogva figyelték a lelkiis-
mereti válságba kerülő nemzeti kisebbség vergő-
dését a „kétnyelvű” oktatási modell csapdának 
minősülő kényszerpályáján.  

A filmbeli kamera kiemelt néhány nyárspolgá-
ri arcot, amelyek többet mondtak mindenféle ma-
gyarázatnál, a tisztességtelen ámokfutó vasárnap 
délelőtti szórakozásukat jelentő megzabolázására 
várva. Valószínűleg arra számítottak, hogy a 
rendőrök megállítják, legyűrik, megleckéztetik, 
jól megverik a száguldozót. Tisztességes polgár-
ként még véletlenül sem várták tragédia bekövet-
kezését. Hogy közben közülük egyesek agyon-
vernek négereket, hogy rásegítsenek az esemé-
nyek általuk elvárt kimenetelére, a történtek sze-
rint ez még belefér a „tisztességes” USA-polgárral 
szemben támasztott követelményrendszerbe.  

1968-ban (a horvátországi összecsapások 
kapcsán [Székely 2008: 80], vagy valahogyan a 
csehszlovákiai erőskezű fellépéssel összefüggés-
ben is?) a többségi nemzet kis (de muravidéki 
viszonylatban félelmetesen nagy) csoportja3 elé-
gedetlenkedni kezdett, majd petíciót terjesztett 
elő a nemzeti megmaradás egyik utolsó kapasz-
kodójának vélt „kétnyelvű” oktatás ellen. Az al-
kotmánybíróságig kerülő ügyben csak 1971-ben 
született végleges döntés, a „kétnyelvű” modell 
javára, de ugyanakkor a már amúgy is hiányos 
magyar jellegének további csökkentése követke-
zett be. 1996-ban újabb petíció fogalmazódott 
meg néhány szlovéniai polgár részéről, ismét 
eredménytelenül. (Ruda 2009: 152) 
 
A film erős negyedszázaddal később készült, elő-
ször 1997-ben bemutatott, jóval szentimentáli-
sabb változatát végignézve lényeges különbségek 
fedezhetők fel. A hajsza már nem keletről nyugat 
felé folyik, hanem délről északnak, Új Mexikó 
államból egy Idahóban található város felé4, a 
főszereplő akkor kezd eszeveszett száguldásba, 
amikor megtudja, hogy feleségét a hegyek közt 
álló házukból kórházba szállították, mert komp-
likációk léptek fel szülés közben. Néhány sze-
mély kivételével az egész társadalom melléáll, a 
„célegyenesben” nem fanyar képű, élvezkedő-
kárörvendő közönség, hanem szimpátiatüntetők 
tömege várja. Még a helyi rendőrfőnök is azt ja-
vasolja a már szövetségi méretűvé feltornázta-
tott ügyben, hogy engedjék át, majd ha megláto-
gatja feleségét, ráérnek letartóztatni. A rádióból 
végig hiteles információkat és biztatást kap, de 
felesége orvosa közreműködik a rendőrükkel, 
elhúzza a telefonbeszélgetést, amikor felesége 
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hogyléte felől érdeklődik, hogy bemérhessék. 
Ugyanez a jellemtelen orvos közli a végzetes hírt, 
amely a végső lökést adhatja. Markába szorítja a 
feleségétől kapott érmét, mielőtt nekihajt az aka-
dálynak. De ez a filmváltozat megenged egy me-
nekülési utat, mert a következő képeken ugyan-
ezt az érmét egy útszéli kőről munkatársa emeli 
fel, továbbá elhangzik a legendaszerű feltétele-
zés, hogy a mintegy 200 lövést ért autóból az 
utolsó pillanatban kiugorva szimpatizánsai ki-
menekítették, aztán kislányával távoli helyre 
költözött. A befejező képen erdős helyen egy kis-
lánnyal sétáló, sántító alak hátulról látható. 

A „kétnyelvű” modell indoklói svájci példát 
felhozva (tehát keletről nyugat felé tekintve) 
próbálták elfogadhatóvá, csábítóvá tenni a mo-
dellt. Holott észak (tehát pl. Magyarország vagy 
Szlovákia) felé indulva eredményesebb lehetett 
volna a vállalkozás, legalábbis a magyar nemzeti 
kisebbség szempontjából. Szlovákiában már az 
50-es évek közepén szerette volna bevezetni a 
hatalom a kétnyelvű oktatást, természetesen 
csakis az ottani magyarok „érdekében”, a cseh-
szlovák társadalomba való gördülékenyebb beil-
leszkedésük céljából. Ellenállás következett be, a 
szlovákiai magyar iskolák története az oktatás 
kétnyelvűsítése elleni folyamatos küzdelmet je-
lentette, jelenti. (Szűcs 2012: 12) A graubündeni 
(svájci) iskoláknak pedig semmi közük nem volt 
a Muravidéken bevezetni tervezett modellhez 
(bővebben: Ruda 1998). Talán csak a modell 
vonzerejét akarták növelni azzal, hogy svájci pél-
dára hivatkoznak. A Muravidék Baráti Kör Kul-
turális Egyesület Szentgotthárdon rendezett első 
nemzetközi konferenciájára svájci előadó is jött. 
Ha addig nem is történt fáradozás annak bemu-
tatására, hogy a graubündeni modell nagyon is 
különbözik a muravidékitől (leszámítva: Ruda 
1998), ezen a konferencián az is elhangzott, hogy 
Graubündenben „ügyelnek arra, hogy egy órán 
belül csak egy nyelven tanítsanak.” (Derungs-
Brücker 2002: 336) A muravidéki modell lénye-
gét, lételemét képező, egy órán belül egyik nyelv-
ből a másikba ugrálós tanítási módszer biztosítja 
azt a képlékenységet, hogy a pedagógus döntheti 
el, hogy tulajdonképpen milyen nyelven is tanít-
son. A nyelvek közti arányok előírt betartása, 
illetve ennek ellenőrzése így már szinte lehetet-
len. A „valós életet” szándékoztak ezzel model-
lezni? Magyarországi nemzetiségi területek ala-
csonyabb műveltségi szintű közegében, de – ha-
sonló társadalmi rétegnél maradva – külföldön 
(Németországban), vegyes házasságban élőknél 
is tapasztalható a nyelvek akár egy mondaton 
belüli keverése, váltogatása, ill. az egyik nyelven 
elmondottaknak a másik nyelven való 
(voltaképpen ösztönös) megismétlése. A külföldi 
környezetbe mielőbb beolvadni vágyó beszélő 

talán így akarja igazolni (persze nem egészen 
tudatosan), hogy ő már elég jól bírja a számára 
idegen államnyelvet.  

A muravidéki modell elősegítője, de egyben 
„fájdalomcsillapítója” is az asszimilációnak, mi-
vel az embereknek szükségük volt arra, hogy va-
lamilyen felsőbb utasításban bízzanak, tompítva 
ezzel a nyelvvesztés miatti saját lelkiismeret-
furdalásukat. Már nem övék (teljesen) a felelős-
ség, az ügyeket az illetékesek intézik és irányít-
ják. Nekik csak (legjobb tudásuk szerint) közre 
kell működniük, mint egy globális méretű 
Milgram-kísérletnél.5  

Összességében tehát nem hibáztathatók a mo-
dell kiszolgálói és pláne elszenvedői, főleg nem a 
„rendszerváltás” előtti időkre visszatekintve. 

Ha a hatalommal való passzív együttműkö-
dést választjuk, akkor „gondolkodni se kell, mert 
megmondják a dolgomat. Vesztettem, ők vannak 
felül, nem tehetek mást, mint hogy ezt belátom, 
tevékenyen méltányolom, s egyébként fütyülök 
rájuk. Majd abbahagyom, ha ők is akarják. Nem 
számít, hogy ostobák: hatalmuk van, erő-
sek.” (Sükösd 1983: 85) Ezek az 1967 júliusa és 
1968 januárja között leírt sorok jól jellemzik a 
„szocialista világrendszerben” szinte mindenütt 
többé-kevésbé fellelhető egyik túlélési stratégiát. 
A „rendszerváltás” óta viszont már nem kellene 
így gondolkozni. 
 
Lélektani „hadviselés” a muravidéki ma-
gyarok ellen 
 
A mintegy két év óta különböző e-mail címekre 
küldött gyűlöletkeltő levelek „következetesen 
próbálják megerősíteni mondanivalójukat a la-
kosság szociális nehézségeire alapozva. (…) ...az 
emberek a kétnyelvű területen nem érzik bizton-
ságban magukat, a rendszeresen küldött „táma-
dó" levelek ugyanis jóformán ellehetetlenítik a 
normális életet. (...) Eközben (...) hatósági vizs-
gálatok folynak a magyar intézményekben a köz-
pénzek transzparens, célszerű felhasználását il-
letően” (Tomka 2014). 

Az ilyen típusú fenyegetések úgy is értelmez-
hetők, hogy ne légy magyar, akkor békén ha-
gyunk, akkor már rád nem vonatkoznak a fenye-
getések. Ugyanakkor azt is olvashatjuk, hogy A 
maribori és ljubljanai magyar nyelvi lek-
torátusok státusza csak ideiglenesen meg-
oldott: „egyszerűen abszurdum, hogy egyálta-
lán kétséges, kell-e magyar lektor egy szomszé-
dos országban.” (Király M. 2014) 

A nemzeti kisebbség különjogainak gazdasági 
nehézségekre hivatkozva való visszaszorítására 
tett kísérletek veszélyes vizekre vihetnek.6 És 
milyen lenne a Száguldás a semmibe harmadik, 
ma leforgatott változata? Milyen témák lenné-
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nek benne? Szerelem helyett lánykereskedelem, 
barátság helyett árulás, be nem tartott, üres, for-
mális ígéretek, hazugságok halmaza és elérendő 
célként egy nagy (vagy akár kis) halom pénz. A 
személyes karriervágy kiélése. Muravidéki ma-
gyarnak lenni pedig váltig fekete bárány tulaj-
donság marad. 
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Jegyzetek 
 
1 Eredeti cím: Vanishing Point (= enyészpont, eltűné-
si pont, iránypont), nyugat-német cím: Fluchtpunkt 
San Franzisko (= a menekülés iránya, helye S. F., 
1971), DDR-cím: Grenzpunkt Null (1975), új verzió 
német címe: Höllenjagd nach San Francisco (= po-
koli hajsza S. F. felé, 1997) 
2 60-60 ezer áldozatról van szó. 
3 681-en írták alá a petíciót. (Székely 2008: 80–81, 
Bence 2002: 101) 
4 Változatlan eredeti cím mellett (Vanishing Point) a 
Höllenjagd nach San Francisco (= pokoli hajsza S. F. 
felé) német cím így eléggé elvontnak látszik. 
5 Stanley Milgram, a Yale Egyetem pszichológusának 
kísérletei 1961-től kezdve. A cél a résztvevők hatalom-
mal szembeni engedelmességének vizsgálata, amikor 
olyasmit kérnek tőlük, ami lelkiismeretükkel ellenke-
zik. A kísérletben résztvevő „tanár” (valójában csak ő 
a kísérleti személy) a rossz válaszokért egyre emelke-
dő áramütéssel kell büntesse „tanulóját” (valójában 
színész, aki „elszenvedi” az áramütéseket). A kísérlet 
elvégzése előtt Milgram megkérdezett más pszicholó-
gusokat, mit gondolnak, mi lesz a kísérlet eredménye. 
Egyöntetűen azt felelték, hogy szerintük csupán né-
hány szadista személy lesz hajlandó elmenni a legna-
gyobb feszültségig. 

Milgram első kísérletsorozatában a kísérleti sze-
mélyek 65%-a volt hajlandó kiadni a legnagyobb, 450 
voltos áramütést, bár sokuk meglehetősen rossz ér-
zéssel tette ezt meg. Egyetlen résztvevő sem állt meg 
300 volt alatt. 
Thomas Blass, a Marylandi Egyetem pszichológia 
tanszékének professzora, összegyűjtve a világ orszá-
gaiban azóta megismételt kísérletek eredményeit, úgy 
találta, hogy a halálos feszültséget megadni hajlandó 
kísérleti személyek száma időtől és helyszíntől füg-
getlenül nagyjából állandó: 61% és 66% között van. 
6 Az országgyűlés mindkét háza, a felsőház a keresz-
tény egyházak vezetőinek határozott és egyértelmű 
támogatása mellett, elfogadta és kihirdette (1938. 
május 29.) „a társadalmi és a gazdasági élet egyensú-
lyának hatályosabb biztosításáról" rendelkező tör-
vényt (1938: XV. tc.). http://www.mazsihisz.hu/
zsidotorvenyek-magyarorszagon-49.html 
 
Megjelent: Gróf Annamária – N. Császi Ildikó – 
Szoták Szilvia (szerk.) 2014. Sokszínű nyelvészet 
– nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások 
Kolláth Anna tiszteletére. (Imre Samu Nyelvi 
Intézet kiadványai III. Segédkönyvek a nyelvé-
szet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603, 165.) 
Budapest–Alsóőr: Tinta Könyvkiadó – UMIZ – 
Imre Samu Nyelvi Intézet. 309–313. 
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Horváth Ödön 
 

Lelkesültséggel 
 
Büszke, szárnyas paripádon 
rúgtass fel a csillagokig. 
Telehold van. Közel, távol 
összegyűlt nép csodálkozik. 
 
Nézi, ahogy felfelé szállsz 
a látható magasáig, 
s ott fenn, a Tejúton sétálsz, 
egész hajnalhasadtáig. 
 
Lovad hagyod, hadd legeljen 
csillagfüvet, fénylő szénát: 
a sötét éj ajándékát. 
 
Te csak mész, mész, elmélázva. 
Égi utadat bejárva, 
puha ággyal vár a reggel. 
 

 
 

Űrön át 
 
Ha életterünk tovább már nem tágul, 
s a végső percben megvilágosodtunk, 
lelkünk, akik tulajdonképpen voltunk, 
az ismeretlenség felé irányul. 
 
Valami csalogatja. Száll sietve. 
Kíváncsiságtól hajtva, sóvárgóan, 
homályon át, az elmúltaktól messze. 
Száll, száll… csak arra emlékezne: hol van! 
 
Itt semmi sincs. Untató, változatlan 
nagy űr, – mindenekelőtt gyanút keltő, 
bár tudatában ott cseng az ígéret. 
 
Ugyan csökkenően, de még hisz abban, 
hogy a ráváró, rejtélyes jövendő: 
véglegesen kiteljesedő élet. 
 
 
 

Jöjjön új világ! 
 
Szállj ránk égi harmat, 
mennyei öröm; 
szűnjék minden baj s vak 
emberi közöny. 
 
Add, hogy szent malasztod 
lelkünk járja át; 
közös akaratból 
jöjjön új világ. 

A testvériségből 
formálódjon más 
valóság! Nagy népről 
 
szóló látomás. 
Jézus keresztjéből 
támadt gyógyulás. 
 
 
 

Három csini nőd 
 
Ha úgy érzed, hogy szorít a cipőd, 
keress magadnak három csini nőt. 
Egyik szedje le róla a sarat, 
majd pucolja ki minél hamarabb. 
 
A másik mossa meg jól a hajad 
illatos samponnal, s ha még marad 
ideje, készítse el reggelid, 
(lehetőleg japán szokás szerint 
 
forró teát meggydzsemmel megkent keksszel) 
s masszírozzon meg, amíg hason fekszel. 
A harmadik gyorsan öltöztessen fel, 
 
hiszen nagyon jól tudja: dolgoznod kell, 
másképp tovább is szorít a cipőd, 
s elküldheted mindhárom csini nőd. 
 
 
 

Ha választhatunk 
 
Vannak tiltott és szabad dolgok. Lelkünk 
akkor boldog, ha kedvére választhat 
a kettő közül, Ha senki sem mondja 
meg: mi jó és mi helytelen számára. 
 
Majd tapasztalatai erdejében 
sziklákon, árkokon át bukdácsolva, 
tüskétől vérző sebbel, eltévedve, 
a puszta földön összekuporodva, 
 
a harmattól átázva, a hidegtől 
vacogva, reszketve szenvedi végig 
a szűnni nem akaró sötétséget. 
 
A hajnali dicsfény csak pislákolva 
kezdődik; az égbolton sötétszürke 
esőfelhők közül bontakozik ki. 
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Szulényi Mária Valéria 
 

Hiszékenységi adó 
 
Szeptember közepén a nyugdíjasklub tagjaival 
szép és tartalmas tengerparti nyaraláson vettem 
részt Törökországban, Alanyában. Tizenhat tagú 
társaság voltunk, csaknem mindnyájan ismertük 
egymást, jól éreztük magunkat. 

Persze, ha ennyi nő összekerül, mindenki ar-
ról beszél, mi szépet látott a boltokban, mit éri 
meg venni, ki kinek, mit visz haza ajándékba. 

Az idegenvezetőnk tájékoztatott bennünket, 
hogy ékszert, bőrkabátot, bőrdíszműveket ne 
vegyünk, csak az általa megadott helyen. Ez bi-
zonyos mértékig üzleti fogásnak tűnt. Volt, aki 
betartotta a tanácsot, volt, aki nem. Ez utóbbiak 
közé tartoztam én is, meg mások is, nem tudom, 
ők milyen eredménnyel. 

Városnézés közben az egyik ékszerboltban 
megláttam egy ízlésemnek megfelelő együttest. 
Fülbevaló, gyűrű és nyakláncra való kis éremből 
állt. Piciny, könnycsepp alakú, élénkzöld, sma-
ragdnak tűnő kő, apró fényes, színtelen cirkóni-
ummal körülrakva. Mindez ezüst foglalatban. 

Egyik délután elhívtam magammal egyik 
klubtársnőmet az üzletbe, hogy mondjon véle-
ményt a kiszemelt ékszerről, mert neki is hason-
ló ízlése van ezen a téren, mint nekem. El is jött, 
neki is tetszett az általam kiválasztott készlet, 
bár ő inkább a nagyobb kövekből állót választot-
ta volna. Én kisarcú, kistermetű vagyok, nagy-
méretű ékszereket nem szoktam viselni.  

Az üzlet riasztóberendezéssel volt ellátva, az 
ékszerek gondosan lezárt üvegszekrényekben 
helyezték el, a rájuk eső fénysugár megvilágításá-
ban szinte kápráztatták a szemet. Felfedeztünk 
egy finom művű, kis ezüst karkötőt is, amelyen 
ugyanaz a mintájú zöld köves díszítés volt, mint a 
már kiszemelt készleten. Barátnőm nógatott, 
hogy azt is kérjem ki a szekrényből, legyen teljes 
az együttes. Eredetileg annak megvásárlása nem 
volt szándékomban, de csábított az adott lehető-
ség. Furdalta azonban az oldalamat, hogy ha a 
kövek valódi smaragd drágakövek, miért rakják 
ezüst foglalatba, hiszen azokat aranyba, vagy fe-
hér aranyba, netán platinába szokták beledolgoz-
ni az ékszerészek. Megkérdeztem hát az elárusí-
tótól, akivel oroszul egészen jól megértettük egy-
mást. Azt válaszolta, hogy valódi smaragd kövek-
ről van szó, csak a csiszolásuk nem első osztályú 
(bár a fényük tökéletes volt) és ezért olcsóbbak. 
Még azt is elmondta, hogy az ezüst, amibe beleil-
lesztették, úgy van kezelve, hogy ne feketedjen 
meg, mint általában idővel az ezüst, hanem min-
dig olyan fénye maradjon, mint a fehéraranynak. 
Bizonyságul még mutatott is nekünk klasszikus 

ezüst ékszert és fehéraranyat is. Összehasonlítva 
láthattuk, hogy a fehérarannyal azonos a válasz-
tott ékszerek színe és fénye. Hittem az állításá-
nak, ráálltam az üzletre, most már csak az alku-
dozás következett. Számítógépében kikereste az 
egyes darabok árát külön-külön, majd összeadta. 
A kijövő összegből leengedett 65 eurót, majd ké-
résemre még 20 eurót. Így lett a komplett készle-
tem ára karkötővel együtt 200 euró. Azt mondta, 
hogy azért enged le az árból, mert már a szezon 
vége van, két hét múlva bezárja a boltot. Tanúsít-
ványt is írt róla az üzletes, feltüntette az árat, to-
vábbá azt, hogy valódi smaragd drágakövekről és 
köréjük rakott Swarovski kristályokról van szó. 
Mindezt az üzlet pecsétjével és aláírásával is el-
látta. Mondta, hogy bárminemű reklamációval 
bármikor visszamehetek hozzá. 

Örültem a szép ékszereknek. A barátnőm azt 
tanácsolta, hogy inkább ne is beszéljek a vásárlá-
somról a többieknek, mert mindenki csak irigy-
kedni fog rám. A szobatársamnak azért megmu-
tattam, de nem volt tőlük elragadtatva. Ő egy 
magas dekoratív hölgy, inkább a nagyméretű 
ékszereket kedveli. Én viszont meg voltam elé-
gedve a vásárlásommal. 

Aztán véget ért a nyaralás és hazajöttünk. 
Egy hónap múlva városomban megrendezték 

a Simon-Júda vásárt. Szokásomhoz híven végig-
néztem a kínálatot. Megálltam egy ezüst éksze-
reket kínáló hölgy üvegfedelű asztala előtt is. Mit 
látok?! Az én törökországi ékszer együttesemet, 
karkötő nélkül. Teljesen azonos, csak a vásári 
gyűrűnek még a két oldalán is voltak apró cirkó-
nium kövek, az enyémen pedig csak a zöld kő 
körül. Kérdezem az elárusítónőt, hogy smarag-
dok-e az ezüstbe foglalt kövek. Azt válaszolta: 
„Á, dehogy, csak a cirkónium van smaragdszínű 
zöldre festve. A készlet ára 46,90 euró.” Már-
mint a fülbevalók, a gyűrű és a nyakba való kis 
érme – karkötő nélkül. Így hát mintegy 130–140 
eurót ráfizettem a török árusnál. Hiszékenységi 
adó! 

Kölcsey Ferenc unokaöccséhez, Kölcsey Kál-
mánhoz írt Parainesise jutott eszembe, amely-
ben inti unokaöccsét, hogy tanuljon meg „való 
nagyságot hiú ragyogványtól megválasztani…” 
Persze, tudom, hogy itt egyáltalán nem ékszerek-
ről van szó, csak éppen arra gondoltam, hogy 
jelen esetben a „hiú ragyogvány” engemet is 
megtévesztett. No, meg Szenes Iván és Horváth 
Jenő közös szerzeményében, A szabin nők elrab-
lása című zenés játékban is ezt éneklik: „A hamis 
gyöngy színes varázsa, csak az üveg csillogása, s 
ez még nem boldogít.” 

Természetesen itt is átvitt értelemben hang-
zik el, mégis úgy éreztem, nekem is szól. 

Mindezek ellenére most is örülök a szép ék-
szereknek.  
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Czirok Ferenc 
 

Az olvasás varázslata 
 
Bevezető helyett a Kétségek Könyve 
 
Hiszem, hogy minden elgondolt gondolat meg-
találja gazdáját. 

A mostani gazdasági világválság felelőseinek 
egy része már kapott némi büntetést tetteiért, 
hogy ez mennyire áll arányban az okozott kárral, 
az más kérdés, de a világot, különféle csatorná-
kon elárasztó konzumkultúra vagy kulturális 
környezetszennyezés felelősei vígan teszik to-
vább a dolgukat. Pedig az olvasás visszaszorulá-
sában nagy felelősség terheli őket. De vajon 
tényleg olyan nagy a baj az írás és olvasás terén, 
ahogyan gondoljuk? Olvasás nélkül nem tanul-
hatunk, még akkor sem, ha már vannak hangos 
könyvek, könnyen visszahallgatható, nézhető 
előadások, amelyek „fogyasztása” éppen úgy idő-
igényes, mint az olvasásé. Mert befektetés nélkül 
nincs haszon. Túl a tanuláson, a piacot elárasztó 
„szórakoztató” irodalmi túltermelésen, valóban 
csökken a hagyományos regények olvasása. Ki-
alakult helyette a könnyebben, erőfeszítés nél-
kül, akár írástudatlanként is nézhető film. Átala-
kítva a szórakozási szokásokat. Egy jó regény 
olvasásának gyönyörűsége, érdekessége szá-
momra abból áll, amikor a megértésen túl a tör-
ténet kezdetén egyfajta szereplőválogatást vég-
zek, hogy melyik leírt alakhoz milyen embert 
képzelek, akiket azután „magam” is öltöztetem a 
leírásból általam elképzelt környezetben. Tehát 
én rendezem az író által leírt történetet és ezzel 
szélesítem magam részére a megjelenítés lehető-
ségeit, egy ilyen olvasás után más szemmel néz-
zük az ebből a műből készült filmet. Természete-
sen más érdekes, ismeretterjesztő írásokat, vagy 
éppen vértől csöpögő és rémülettel görcsöt oko-
zó bűnügyi rejtvényeket olvasni, mint odafigye-
lést és átélést kívánó irodalmat. De, mi is az iro-
dalom? Márai Sándort hívom majd ebben az 
írásban még többször is segítségül, mert az ő 
írásművészetét ugyanolyan alapossággal kell 
megismernünk, mint az 1948-tól az általános 
iskolákban, gimnáziumokban, főiskolákon és 
egyetemeken belénk nevelt irodalmi ismereteket 
és felfogásokat. Az idegenkedés bizonyos íróktól, 
költőktől „a múltat végképp eltörölni” akarók 
eltökélt tanításának része volt, talán még ma is 
az. Sokan voltak a lelkendezők és kiszolgálók, az 
új rendszerből hasznot húzók, de tíz év sem kel-
lett és Faludy György is rájött, hiába segítette 
ledönteni ’47 tavaszán a Prohászka-szobrot, csak 
jól felhasználható eszköz volt egy jól kitalált ak-
cióban. A később csalódottak, akik odaadóan 

támogatták pár évig a Magyar Kommunista Párt 
akcióit: Déry, Zelk, Darvas József, Illyés, Veres, 
Szabó Pál és sokan még lelkes fiatalok a Moszk-
vából hazatérteket (Illés Bélát és társait), ők is 
csupán a tudatos tervet végrehajtók eszközei, 
áldozatai voltak, mint mi mindnyájan a naivul, 
idealistán lelkes félrevezetettek végig „a 
cocializmus építésének útján elvtársak”. Miköz-
ben a „polgárinak” címkézett írókat, költőket 
igyekezett az akkori – majd az Aczél nevével 
fémjelzett – kultúrpolitika is, több nemzedé-
künkkel elfeledtetni. Mert „a párt célja volt, 
hogy létrejöjjön az egységes szocialista realista 
magyar irodalom.”1 De a régi, poros könyves-
polcok alján vagy a könyvek mögül előkerültek 
sok családban értékes kötetek és olvasták őket 
minden tiltás ellenére. Ebben az írásban még 
részletesen lesz szó például az „elfelejtettek” cso-
portjában is hátul lévők közül Fábián Gyula, Ge-
réb László, Molnár Kata munkásságáról. Az iro-
dalom tehát, mondja Márai: „Az a rejtélyes fö-
lösleg, túlzás, meglepetés, amely azért meglepő, 
mert nem akar semmit, csak önmagát adni, a 
költő lelkét. Ez az irodalom. Minden más ipar, 
meg lehet tanulni. Tanulják is az iparosok.”2  
 
Kérdések és felvetések könyve 
 

„Taníts úgy számlálni napjainkat 
Hogy bölcs szívhez jussunk! 

   Zsolt 90,12 
 
Az olvasással kapcsolatosan is jogos alapkérdés, 
hogy ki és miért tud, vagy nem tud, akar, vagy 
nem akar, áldozni bármilyen szintű tudás meg-
szerzéséért? A mindig szeretetre vágyó, de sok-
szor erőszakos lelkünkben mitől és miért ébred 
fel a vágy az ismeretszerzésre? Csak a hasznos-
ság lenne a feltétele, vagy kíváncsiság, a tudás-
szomj, vagy mind együtt? Vajon napjainkban az 
értéket adónak tartott művészetek iránt keve-
sebben érdeklődnek, mint régebben? Esetleg a 
kommersz tömegáru folyamatosan ránk zúdulá-
sa kelti ezt az érzetet? „A tömegnek legalább 
olyan hosszú időre van szüksége, amíg szellemi 
értelemben két lábra áll, mint kellett az egyén-
nek, amíg a fejlődés során abbahagyta, hogy 
négy lábon szaladgáljon.” (Márai Sándor, Napló 
1964–66. 335. o.) Amikor az ember – bármilyen 
technikai eszközzel – rögzíti sokszor csapongó 
gondolatait, tehát egyidejűleg ír és olvas, az em-
beri kultúránk nagy vágyát valósítja meg: azon 
igyekszik, hogy a kimondott szó megmaradjon; 
még akkor is, ha tudja a szó bizony – minden 
formájában – veszedelmes eszköz. A 
„gondolatrögzítő” írástudó tehát agyagba nyom-
ta, teknősbéka páncéljára karcolta, kőbe véste, 
falra, selyemre és papirosra festette – képíró-
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ként, kifejező szavunkkal – a kultúránként kü-
lönböző jeleket, hogy dacoljon a könyörtelen el-
múlással, így őrizve meg valamit sokszor szerte-
lenül szállongó képzeletünk áradatából. A leírta-
kat azután rendszerezni kellett, elrakni, meg-
őrizni. A nagyszerű és zseniális névtelen kreatív-
ok Kínában már a 8–9. században előállnak a 
nyomtatott könyvek ötletével. Annak a 11. száza-
di nyomdásznak, aki „a mozgatható nyomóele-
mes nyomtatást felfedezte”, már a nevét is tud-
juk: Bi Sheng mesternek hívták.3 A „Gutenberg 
galaxis” előtt 300 évvel, tehát már létezett a „Bi 
Sheng galaxis”! A fejlődés – eleinte – lassan, de 
biztosan ment végbe, majd a 19. század technikai 
előrelépésétől napjainkig hatalmas utat tettünk 
meg. Ma már kezünkbe vehetünk – akár négy 
minőségi könyv árán – olyan elektronikus köny-
vet, helyesebben „könyvtárat”, amely kb. 1200 
mű tárolására és olvasására alkalmas! Ezzel 
megszűnik az otthoni könyvtárak jelentősége, 
gondolhatnánk, de nem így van; az otthoni házi 
tudásbázisnak továbbra is nagy jelentősége lesz, 
mert szélesebb látókört biztosít olvasója számá-
ra. Az egyre növekvő információs áradatban 
azonban nagyon nehéz megőrizni az egyéniség 
döntő szerepét, sokan feladják – mielőtt elkezd-
ték volna – a küzdelmet, és azt veszik a kezükbe, 
amely „árunak” hatásosabb a kínálata. A legna-
gyobb gondot azonban, valamennyi művészeti 
ágban, az „azonos arcok” problémájában látom. 
Az egyes művek és szerzők még a csapból is foly-
nak lelkesen csobogva. Maradjunk a könyveknél 
és az „irányítottságnál”. Márai, 1955. Napló, 
204. o.: „1660. körül Moliére, a hivatásos író 
úgy érezte, már nem lehet kibírni a dilettáns 
műkedvelő írásdühét… egy folyóiratban olva-
som, hogy az amerikai könyvkiadók egyre ide-
gesebben fogadják a hivatásos írók művét, mert 
az írók nem „simák”, ragaszkodnak stílusukhoz, 
modorukhoz, nem engedik átírni, a konvenci-
onális minta szerint műveiket.” Kiemelés 
tőlem. Háromszáz év alatt nagyot fordult a világ, 
és Márai feljegyzése óta eltelt 58 évben ez tovább 
fordult, de nagyon elgondolkoztató. Az 1955-ben 
használatos amerikai módszer kísértetiesen ha-
sonlít a vasfüggöny „másik” oldalán gyakoroltra! 
Azóta kialakult a „kanonizáltak”, a bírálhatatla-
nok rétege – néha egy-egy rikoltás hallatszik, de 
az nem kap ugyanakkora teret, mint a kritizált 
személy és mű. A konvencionális igényeket ki-
szolgálók munkái mentesek a negatív megjegy-
zésektől és beállításoktól, minden „píszí” ben-
nük. Tehát elég „simák”. Elérték a célt. Ezek a 
művek még élvezhetőek, bár színtelenek és szag-
talanok, az írói szabadság gondolata pedig egy-
fajta nevelési szándékká változott a konvencio-
nális minta hatására. A szépirodalom mellett 
vannak a vért és testnedveket folyató, kegyetlen, 

agresszív, pornográf kiadványok, amelyek a sza-
badpiac erkölcse alapján teret követelnek ma-
guknak. Káros hatásukat naponta tapasztalhat-
juk. A (szellemi) ellenség keze már rég betette a 
lábát, ahogyan ezt az egyszerű párttitkár mondta 
az üzemi gyűlésen. 

Figyeljük meg, a technikai változások idején 
az új hordozókon megjelenő ismeretanyag is – a 
fenti mintára –, az előtérbe tolt előadók, együt-
tesek, zenekarok, filmek és rendezők, írók, köl-
tők szempontjából válogatva van. A politikailag, 
eszmeiségében, tartalmában „időszerűtlennek”, 
„nem elég korszerűnek”, vagy divatosnak bélyeg-
zett alkotások el-elmaradoznak. Egyesek előtér-
be kerülnek, másokat elfelejtetnének velünk, és 
a hatalmas ismeretanyag mellett legtöbbször 
későn kapunk észbe. Ezért nem kerülnek át mű-
vek a kódexformából az ősnyomtatványba, ős-
nyomtatványból a tömegnyomtatásba, bakelitről 
cédére, magnóról internetre stb. A nálunk most 
bevezetett digitális átállás éppen a közszolgálati 
csatornákat helyezi végre megfelelő arányban az 
eddig mindent elnyomó kereskedelmi tévék mel-
lé. De legtöbbször nem az emberiség eddig meg-
jelent tudása van – általában – reprodukálva az 
új hordozókra és mindenki számára elérhetővé 
téve, hanem „divatnak”, „trendnek” mondott 
jelszavak mentén egyfajta „ajánlás” folyik. Létez-
nek az e-könyvek, amelyeken napilapokra, heti-
lapokra és folyóiratokra is lehet már előfizetni, 
amely esetben megjelenik e-könyvünkben a rek-
lám! Akkor pedig előfordulhat a rendszer 
„eldurvulása” esetén, hogy a Hófehérke mese 
úgy fog kinézni, mint a rádiókabaré ismert paró-
diája, ahol „a fiúk a bányában dolgoznak”! De 
akkor még mindig nincsen az e-könyvemre átvé-
ve néhány olyan könyv, amelyre mondjuk, igé-
nyem lenne, mert időközben „kiszelektálódtak”. 
Egy pár példa. 144 éve jelent meg magyarul utol-
jára Edward Gibbon, kiváló angol történész 
(1737–1794), 1776–1788 között írt világhírű mű-
ve: „A római birodalom hanyatlásának történe-
te”. Magyarul Hegyesy Kálmán fordításában 
1868-69-ben adták ki. Más forrásból kiegészítve 
a feltehetően teljes cím: „A római birodalom ha-
nyatlásának és esésének a történelme”.4 Gibbon 
könyvében van egy történet a hunok előtti idő-
ből. Krisztus után 350. körül, Constantius 
császárfi Pannóniában a limigantoknak nevezett 
(a tudományos névadás módszeréről külön ta-
nulmányt lehetne írni) törzzsel tárgyal a törzs 
kitelepítéséről, eredménytelenül. A limigantok 
meghallgatták Constantius „nyájas és szelíd sza-
vait, hirtelen cipőjüket a levegőbe dobálták, és 
hangosan azt kiabálták a császár felé: „Marha, 
Marha”! „Gibbon azt mondja, a limigantok nyel-
vén ez „sértő kifejezés volt”; idézi Márai 1955-ös 
naplójában a Gibbon által leírt történetet. Márai 
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Sándor tovább gondolja, magának is magyaráza-
tot keresve az angol történész által leírt esetet. 
„Gibbon azt írja: Marha, marha! – s ez nagyon 
különös. Angol nem tudja az így írott „marhá”-t 
kiejteni – kell hozzá egy „c” vagy „k”, hogy ki-
mondhassa ezt a szót. A „Marha” tehát egy, a 
magyar törzsek érkezését 600 esztendővel meg-
előző kóbor keleti törzs nyelvében, pontosan a 
mi fonetikánkkal és mai írásunkkal egyezően, 
„sértő kifejezés” volt-, mint ahogy ma is az. (…) 
Lehet, hogy volt egy nagy nomád törzsi tartály a 
népvándorlás idejében, valamilyen mongol- ural 
altáji törzs-medence, amelyből ezer éven át raj-
zottak nyelvileg és fajilag azonos törzsek Nyugat-
ra, s időnként „marhá”-t kiáltottak a nyugatiak 
felé? Lehet.” Ez ma sem változott, tehetnénk 
hozzá, mert a gondolkozásunk teljes különböző-
ségén van a hangsúly! A „törzsi tartály” találó 
gondolata összhangban van a Paál Zoltán által 
lejegyzett Arvisura gyűjteményben szereplő 24 
Hun Törzsszövetség gyakorlatával, amely leírja, 
hogy időről időre vándoroltak törzsek, népcso-
portok a Kárpát-medencébe egymás megsegíté-
sére.5 Gondoljuk csak végig, ez a történet meny-
nyire illik a ma nekünk tanított elméletek sorá-
ba? Vagy ott van a Vámbéry Ármin (szeptember 
15-én volt száz éve, hogy elhunyt), révén Isztam-
bulban megtalált és általa hazakerült Magyaror-
szág Története (Tárih-i Üngürüsz)6 100 évig 
félretett és szándékosan felejtésre ítéltetett köte-
te, majd a megjelentetéséért vívott harc, stb. Eb-
ben a történetben Istvánnak nincsen bajor ural-
kodóházból felesége, így Imre nevű fiuk sincs, az 
ő fiát Péternek hívják… nem irtja ki véres ke-
gyetlenséggel, hatalmi harc ürügyén, rokonságát 
a magyar király; „csak” elfoglalja Bulgáriát és 
egész Szlavóniát, és a zsákmányból megépíti 
Székesfehérvár „nagy templomát” és „hatalmas 
várát.” Péter királynak pedig másodszori hata-
lomra kerülésekor nem a német-római császár 
rakja Székesfehérváron nagy kegyesen fejére a 
koronát, megalázva ezzel az egész országot, ha-
nem „az ország előkelőségei”; Péter Pécs várát és 
templomát építi fel, stb. Ezen kívül nincsen szó, 
természetesen, teszem hozzá a római katolikus 
egyház terjesztése érdekében történt cselekede-
tekről, sem István, sem László király esetében. 
Hiszen Mahmúd Terdzsüman (Tolmács 
Mahmúd) az akkori világból hatalmas területet 
birtokló legfőbb iszlám uralkodónak számol be 
Magyarország történetéről. Van „némi” különb-
ség itt is, a nekünk tanítottakkal összevetve, 
mert vagy össze-vissza hazudott és hamisított 
Mahmúd Terdzsüman a rendelkezésére álló kró-
nikák alapján Szülejmán szultánnak, akinek 
ajándékul írta krónikáját; vagy 1543-ban Székes-
fehérvár elfoglalásakor még ilyen adatokat és 
eseményeket tartalmazó krónikák voltak való-

ban Fehérváron, az addig jól őrzött királyi levél-
tár birtokában!  

Egy szót még az e-könyvekről és egy ötlet. 
Remek lehetőséget ad ez a technika arra, hogy 
egy-egy témakörről megjelent több száz kötetet 
közös „elektronikus tető” alá lehetne hozni, ösz-
szevetve így az összes kutatás eredményeit. Szá-
munkra nagyon fontos téma lenne a magyarság 
őstörténete minden lehetséges megvilágításban, 
hogy végre valóban „demokratikusan” össze-
szedve láthassuk a tárgykörről megszólalt, vagy 
szóló munkákat. Melléje rendezve természetesen 
a megfelelő képi anyagot. Az őstörténeten kívül 
voltak aztán írók, költők, akiket feledésre ítéltek 
szakmai, ideológiai, esetleg stílusbéli okokra hi-
vatkozva, egy pár név a sokból: Kuthy Lajos, 
Justh Zsigmond, Herczeg Ferenc, Mécs László, 
az irodalomtörténészek közül Péterfy Jenő, Bod-
nár Zsigmond, Hankiss János, Farkas Gyula. 
Szakértők hosszú listát tudnak összeállítani a 
korszakokként „elfelejtett” tudósokról, írókról, 
költőkről, egyéb művészekről. Ezeket a szelektá-
lásokat mindig elősegítik és megerősítik a hata-
lom- és rendszerváltások, de egyszerű miniszter-
elnöki cserék is. Aztán, ami 1919-ben nem sike-
rült, az 1949-től, a teljes proletárdiktatúra idején 
majdnem beteljesítette küldetését. Radikális 
tisztogatás és listázás következett, amely a 
könyvtárakat, könyveket és íróikat – őket szelle-
mileg és egzisztenciájukban – érintették az em-
bertelen intézkedések. Sokan, minden ítélet és 
eljárás nélkül „egyszerűen” ebbe is belehaltak. A 
reménytelenségbe. A „múltat végképp eltörölni”, 
sokszor próbálták már a Föld minden pontján az 
emberiség történetében; ha másként nem ment, 
hát véletlenül vagy tudatosan leégett egy-egy 
könyvtár, ledőltek szobrok, rommá lettek régi 
nagy kultúrát hirdető városok, várak. Ott jártak 
pórul a pusztítók, ahol szárított agyagtáblákba 
volt karcolva a szöveg, amelyek a tűzben kiégve 
még tartósabbá váltak! Olvasni azonban akkor is 
jó, jelet hagyni élvezet, akár kövön, fán, papíron 
vagy az égen; kézzel, tollal, tűzzel és vassal. Mert 
mindent nem lehet megtiltani, sem „örökre” el-
titkolni. 
 
Történelmi emlékkönyv 
 

„Nézd a jövő nap hajnali csillagát. 
Nem, nem teszem még én le reményemet.  
Feltámad Árpád népe! Bízzunk  
A magyarok kegyes Istenében.” 
(Batsányi János: Majthényi Barta keserve) 

 
A magyar irodalomtörténetében nagyon jó példa 
erre a „félreállításra” Batsányi János (1763–
1845) szerkesztő, költő, műfordító esete, aki el-
len már kétszáz éve folyamatosan több „kifogás” 
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is felmerült. Az első szakmai jellegű, nyelvünk 
korszerűsítésének vitájában, amely a „jotosok és 
ipszilonisták” között zajlott. Ő az utóbbiak párt-
ján volt, következetesen, 1845-ben Linzben be-
következett haláláig. Kazinczy ezért mindenhol, 
ha megemlíti „Bacsányinak” írja nevét, mondván 
cinikusan, ahogy ejtjük, úgy írjuk. A második, 
amikor, bár nem bizonyítható rá, hogy részt vett 
volna tevőlegesen a Martinovics-féle összeeskü-
vésben, de kiáll az ügy mellett, mert eszmeileg 
ért vele egyet, és ezért szenved Kufsteinben vár-
fogságot. Szabadulása után Bécsben vállal bank-
tisztviselői állást. Szabadkőműves barátja, Alois 
Blumauer (1757–1789) egy baráti, irodalmi tár-
sasági esten mutatta be egymásnak Gabriele von 
Baumberg kisasszonyt és Batsányi János börtön-
viselt magyar költőt. A hölgy akkor már ismert 
és sikeres költő volt a bécsi társaságokban, Ignaz 
Liebel egyenesen a „bécsi Sappónak” nevezi az 
egyébként szép és csinos hölgyet, aki jól táncolt, 
és maga tervezte jelmezeit a híres bécsi bálokra. 
Az addig irodalomszervező, szerkesztő Batsányi, 
kufsteini fogsága után gyakorlatilag „elveszett” a 
magyar irodalom számára. A nem nemes polgár-
nak még alig ért valamit akkoriban a szava. Ka-
tona József is így járt, s mint Toldy Ferenc Ba-
tsányit, Katonát Arany János emelte fel nemze-
tének. A politikailag megbélyegzett költő gyanús 
volt a hatalomnak, ezt tetézte Napóleon és esz-
méi iránt tanúsított rajongása, amelytől az or-
szág szabadságát várta az osztrák császár, ma-
gyar király és a basáskodó főurak képviselte el-
nyomás ellen. Kisfaludy Sándor és társai lelke-
sen részt vettek a nemesi felkelésben az osztrák 
császár és magyar király oldalán a győri csatá-
ban. Batsányi Napóleonnal tart Párizsba, ahol 
még évjáradékot is kap tőle (ezt volt kufsteini 
fogolytársának, Bernhard Maret-nak köszönhet-
te, akinek a kérésére előzőleg lefordította ma-
gyarra – itthoni visszhang nélkül – Napóleon 
kiáltványát), a korzikai iránt érzett rajongása a 
magát császárrá koronáztató Napóleon iránt 
azonban megszűnik (csalódik, mint Beethoven). 
A Párizsba bevonuló osztrák csapatoknál önként 
jelentkezik, de ez sem segít már rajta, elítélik és 
csak osztrák felesége, Baumberg Gabriella össze-
köttetéseinek köszönhető, hogy magányos vár-
börtönlakó helyett Linzben lesz száműzött, ahol 
a városban mégis mozoghat valamelyest szaba-
don, természetesen állandó megfigyelés alatt, 
feleségével együtt. Az itthoni irodalmi közvéle-
ményben a nevét is alig merik kiejteni, mint jó 
száz évvel később a szocializmusban Máraiét, 
Wass Albertét, Nyírő Józsefét, és eléri az alkotó 
művészt sújtó legnagyobb csapás: elfelejtik. Az-
óta pedig – az egyébként hallhatatlan nyolc sora 
– A franciaországi változásokra című, híres 
verse miatt emlegetik Batsányit. Emlékét Toldi 

Ferenc őrizte és ápolta, aki fiatalkori elhamarko-
dott, átgondolatlan kritikájával (ez a kritika le-
hetett esetleges felsőbb elvárás is) megbántotta a 
száműzetésben szenvedő költőt. 1847-ben el is 
ment Linzbe, hogy elvigye a jó hírt: a Magyar 
Tudományos Akadémia felvette az idős költőt 
tagjai sorába, de már csak Batsányi sírjánál 
mondhatta el – magában – a gondolatait. Batsá-
nyi szemben állt a tudatos karrierista Kazin-
czyval, akinél „nemzetibben haladó, következe-
tesen radikális” volt (Nemeskürty István jelzői). 
Harcolt és küzdött – eredménytelenül – Ferenc 
császár és Metternich hatalma ellen, de elbukott. 
Hasonló forradalmi eltökéltséget majd Petőfinél 
látunk. Életének tanulságaiból pedig tanulhat-
nánk. Hosszú életet élt, erős szívvel és akarattal 
szerető felesége oldalán. 

A Ferenc császár és király rendszerében itt-
hon nevelkedett Erdélyi János (1814–1868) író, 
irodalomtörténész, az MTA levelező tagja, a Kis-
faludy Társaság titkára 1844. május 19-én Linz-
ben meglátogatta az akkor 81 éves, 28 éve szám-
űzött, már özvegy Batsányi Jánost, aki szinte 
napra pontosan egy év múlva fog meghalni, 
1845. május 12-én. Erdélyi így ír a találkozásról: 
„Öreg Bacsányit még aznap meglátogatám. Ősz, 
mint a galamb, de hajának alig van hía. Sok ha-
sonlat van ő és Goethe arca közt. Mikor belép-
tem, félreveté olvasmányát, mely a Hírnök volt. 
(…) Szobája körül könyvekkel; emiatt ágya sincs 
a falnál. (…) Nyelvünk quantitása ügyében örö-
mét fejezi ki, hogy az quantitással bír. Ezt meg 
kell köszönni, mondá, nem lerántani igyekezni. 
Szíves, mosolygó beszéd, német, francia frázi-
sokkal. Mikor elváltam, megígértem, hogy visz-
szatérve meglátogatom. „Ki tudja, megérem-e – 
mondá.” 7 De haza utaztában Erdélyi már nem 
Linz felé ment. 

2013 májusában ünnepelhettük volna orszá-
gosan ennek a nemzeti érzelmű és következete-
sen radikális költőnk születésének 250. évfordu-
lóját, de elmulasztottuk. A Batsányi házaspár 
már nem Linzben van eltemetve, mert Falu Ta-
másék hazahozták a harmincas évek elején földi 
maradványaikat Tapolcára, és ott újra el lettek 
hantolva. A mindenkori újratemetések történel-
münk szomorú hagyományai közé tartoznak. 
Linzben ötven évvel ezelőtt 1963-ban – a 200. 
évfordulóra – szép és nagyméretű domborműves 
emléktáblát avattak Batsányi emlékére a 
Landstrasse 28-as számú házon. Ezek az emlék-
táblák Ausztriában – előrelátóan – négy-öt mé-
ter magasan vannak elhelyezve, hogy viszonylag 
védve legyenek a pillanatnyi érzelmi kitörésektől 
vagy a politikai változások vezérelte hirtelen in-
dulatoktól. 
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Küzdelem Könyve  
 

„Lángszalagos aranykerék  
A hajnali égen,  
Én fölfelé vágyakoztam  
S csak lent lehet élnem.” 
(Nagy László: Pünkösdi hajnal) 

 
Engem az olvasás már akkor magával ragadott, 
amikor még csupán pár betűt ismertem az ábé-
céből. Úgy éreztem, mint aki egy titkos és va-
rázslatos világba lépett be. A szívem nyitott volt 
és érzékeny, tiszta lemezére úgy írt rá az élet, 
akár negatívfilmre a fény. Máig kitörölhetetle-
nül. Mohó kíváncsiságom napról-napra bővítette 
a megismerésre váró környezetem emberi és tár-
gyi körét. Otthon, nagyszüleim lakásában is 
könyvek és a könyvek tisztelete vett körül. Apám 
és nagybátyám gyermekkori könyvei is ott voltak 
a nagyszülők könyvei mellett a család üveges 
könyvszekrényében. Az első pár betű ismerete 
már olyan szavakra hívta fel figyelmemet és jut-
tatott eszembe, amelyeket addig még nem, vagy 
alig ismertem. Nyitrai nagyanyám éppen be-
ágyazott és figyeltem, hogy a pördülő, puffanó 
párnákból piciny pihe perdült puhán a padlóra. 
Sajnos nem volt sikere, sem akkor és később se 
családunkban, az ilyen jellegű, akár költőinek is 
nevezhető próbálkozásaimnak.  

A Szovjetunió széles szárnyai alatt hatalom-
képessé növekedett állampárt meghatározása 
szerint mindkét nagyszülői család az akkor nem 
éppen dicséretes „kispolgári” jelzővel volt illetve. 
Elsős iskolás évem kezdete 1957 őszén volt, az 
ellenforradalomnak nevezett forradalom első 
szomorú évfordulója. A szovjet hadsereg segítsé-
gével 1945-ben létrehozott, előre eltervezett, tu-
datos társadalmi változtatások sora nem forra-
dalom volt, hanem ravaszul végrehajtott hata-
lomátvétel. Tehát, aki ez ellen harcolt, az nem 
„ellenforradalmár” volt, hanem egy igazságtalan, 
kíméletlen világrend ellen küzdő, szabadságot 
akaró igazi, önzetlen forradalmár! Egy évvel ko-
rábban az aknazárral védett, Sztálin által kialku-
dott terület zárt egységén, pár hétre rést vágott a 
„tisztalelkűek zendülése”. Két évvel azelőtt elvál-
tak szüleim. A hirtelen adódott helyzetben ki-ki 
a maga élete párjával nekivágott – ’56 őszén, te-
lén – ennek a résnek, a gyengén őrzött határnak, 
hogy új életet kezdjenek valahol máshol. Anyá-
mék „bátrak és eltökéltek” voltak és Jugoszlávi-
án, majd Ausztrián keresztül Amerikáig meg 
sem álltak. Apámék a „Lővér” szállóig értek Sop-
ronban, ahonnan csak „pár lépés a határ”, de ők 
visszafordultak. Hogy miért mondom el mind-
ezt? Mert egyedül voltam, apám és anyám nem 
volt velem, a nagyszülők dolgoztak, és a felügye-
letemmel megbízott nagybátyám élte az érettségi 

előtt álló fiatalok akkori életét. Szabadidőmben, 
hogy lekössem magam, eleinte rajzoltam, majd 
az ’57 karácsonyára kapott mesekönyvekből el-
kezdtem egyre többet és többször olvasni, a ne-
kem tetsző képeket kirajzolni. Sőt! Eléggé el nem 
ítélhető módon a könyvekben lévő rajzokat, leg-
jobb tudásom szerint ki is színeztem. Elsős olva-
sókönyvemben ott volt Petőfi Mi kék az ég! című 
verse, az első, melyet életemben az olvasás révén 
tanultam és értettem meg: „Mi kék / Az ég! / Mi 
zöld / A föld! / zöld föld felett, kék ég alatt a / 
Hangos pacsirta fütyörész: / Dalával a napot 
kicsalta, / A nap rá gyönyörködve néz.” 
 
Leckekönyv 
 

„Jaj, bíz ez a nevelészet  
Csak piano nevel észet…”  
  (Arany János) 

 
Az önkéntes gyakorlásnak azután meg lett a ha-
tása! Zsizsi tanító nénitől, aki elsőben és máso-
dikban tanított, sok „aranyötöst” kaptam jó olva-
só tudásomért. Kaptam persze többekkel együtt, 
néha – egy kis neveléstörténeti kiegészítés kö-
vetkezik – packát és körmöst is a rossznak ítélt 
magaviseletem miatt. A packát vagy a hosszú 
vonalzóval, illetve az „áldozat” tolltartójának fe-
delével, reszketegen és félve kinyújtott tenyerébe 
kapta a „rosszalkodó” gyerek. A körmöst, nevé-
ből adódóan a szorosan összefogott öt ujja he-
gyére kapta az „elkövető” nebuló, általában a 
tolltartó fedelével. Ebben szerencsésnek mond-
hattam magam, mert körmeim mindig hosszab-
bak voltak az átlagosnál, és így nem fájtak annyi-
ra az ütések. Helyzetünk, akár az „ideiglenesen” 
megszállt országé, megalázó, reménytelen és ir-
galmatlan volt. A magyarság meggyötört idegál-
lapota, Erdélytől Amerikáig szintén nem volt 
ideiglenes. Sajnos. Ennek ellenére mi, tanulók 
igyekeztünk ösztönösen oldani a kötöttségeken, 
mint csikók a karámban, tanító nénink pedig 
tartotta magát fegyelmezési elveihez. Panaszko-
dó, tiltakozó szülőre vagy gyerekre nem emlék-
szem. De térjünk vissza az olvasáshoz, amit a 
várható sikerélmény buzdító hatására, nagyon 
szerettem. Ezek a jutalom aranyötösök kis, 
aranyszínű karton darabkák voltak, és egy ötös 
volt piros ceruzával rájuk írva. Három után kap-
tunk érte egy „igazit”. Az osztályunkban öten-
hatan voltunk talán, akik ilyen jutalmat kaptunk 
rendszeresen. A többi harminc elvétve. Mi, a jól 
olvasók bárhol, bármilyen, az olvasókönyvünk-
ben található vagy táblára írt szöveget folyéko-
nyan el- és felolvastunk. Az egyéves évfordulón a 
hatalom plakátjai is megjelentek a falakon. Azo-
kon is lehetett ám olvasási tudásunkat gyakorol-
ni! Az egyik, számomra félelmetes falragaszon az 
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ismert figura, ismert mozdulattal rivallt felém – 
ujjával fenyegetőn rám mutatva – „Te sötétben 
bujkáló ellenforradalmár, reszkess!” Az 
„ellenforradalmár” kifejezés már közöttünk – 
hat-hétévesek – között is heves vitákat váltott ki. 
R. Józsi azt mondta, az ő bátyjai „igazi” forradal-
márok, „ezek” bökött hátra a fejével ismeretlen 
magasságok felé, ezek az ellenforradalmárok! 
Akadt az osztályban ugyancsak öt-hat olyan gye-
rek, akik még nyolcadikban is csak „bekegtek-
bakogtak” olvasás helyett, hogy felsős magyar 
tanárunk – Jóska bácsi – szavaival jellemezzem 
őket. A többin eloszlottak a négyesek, tehát a 
jók, aztán a közepesek és kettesek – az elégsé-
gesnek mondott olvasók között. Így létrejött egy 
felső és egy alsó réteg – a kitűnően és a gyengén 
olvasók rétege – az előbbinek, kiegészülve a 
„jókkal”, öröm volt az olvasás, nem munka, az 
utóbbinak viszont gyötrelem és szenvedés. A fel-
nőtté válásunk után ennek azután meg lettek a 
műveltségre vonatkozó következményei. 
 
Vidám könyvecske 
 

„Az ember tiszte, hogy legyen békében, 
harcban ember.” 
    (Arany János) 

 
Egy kis „ellenállási záradék”. Első osztályos ta-
nuló voltam és 1957 őszén történt, amit felidé-
zek. Az előbb már említett R. Józsi a padtársam 
volt, zömök és örökmozgó, élénk tekintetű srác, 
remek énekhanggal megáldva. Ezen a bizonyos 
őszön – „véletlenül” október végén vagy novem-
ber elején – „egy szép napon” beállított osztá-
lyunkba a tanfelügyelő néni. Zsizsi tanító né-
nink, okos taktikával először a gyengébbeket fel-
szólítva a számolás, írás, éneklés és olvasni tudá-
sunkról mutatva ízelítőt, a szigorú kinézetű, rez-
zenéstelen arcú – a távoli megyeszékhelyről, Ta-
tabányáról a volt megyeszékhelyre, „reakciós” 
kisvárosunkba érkezett – elvtársnőnek. Majd 
következtek a „jobbak”. Én is olvastam egy rész-
letet, amit éppen a tanfelügyelőnő választott ki 
az olvasókönyvemben. Mások számoltak, írtak a 
táblánál. Aztán, hirtelen rámutatott a mellettem 
ülő, addig szerényen, szinte félénken meghúzódó 
„Rozira” – ez volt a beceneve az osztályban –, 
hogy énekeljen valamit. Rozi, hétgyerekes, régi 
„szocdem” vasutascsaládból származott, és idő-
sebb testvéreitől sokat tanult, ami nem volt ben-
ne a tanrendben. Szépen, vigyázzállásba vágva 
magát, csengő hangon nekilátott: „Megy a gőzös, 
megy a gőzös Kanizsára”. Mert mit is énekeljen 
egy magyar vasutasgyerek. Mindnyájan öröm-
mel hallgattuk. Lendületesen énekelte végig: 
„Elöl ül a masiniszta, hátul meg a krumpli fejű 
kommunista!” Vágta ki a nóta végét, és büszkén 

nézett az elvtársnőre. Mindnyájan kővé mered-
tünk. A tanfelügyelőnő arcáról hirtelen lehervadt 
a mosoly, pártállásának megfelelően elvörösö-
dött és „ennek a szemtelen provokációnak lesz 
még folytatása!” – felkiáltással kirohant az osz-
tályból. Zsizsi néni szegény, éppen ellenkezőleg 
járt: teljesen elfehéredett és egy pillanatig této-
vázva, utána szaladt a tanfelügyelőnek.  
 
Librum evolvo  (könyvet olvas), az jó, de még 
jobb, ha én olvasom 
 

„A könyv is emberi test. Papiros-test. A 
földön élt lélek világító része maradt ben-
ne. S hangtalan beszéde, könnye, mosoly-
gása – szíve dobogása.” 
(    Gárdonyi Géza) 

 
Abban a ködösen gomolygó, hasonló emlékektől 
nevettető és borzongató gyermekkorban egyik 
könyvet olvastam a másik után, sőt egyszerre 
többet is; ez a szokásom máig megmaradt. Élve-
zettel merülök el akármilyen egyszerűnek tűnő 
történetben, ha az nekem, olvasónak ad valami 
többet az átlagosnál. Az olvasással egy időben 
megindul egy képsor a fejemben a helyszínről, 
szereplőkről, a tájról vagy éppen a szavak által 
létrehozott asszociációk halmaza önti elém a ké-
peket. Életre szóló élmény volt számomra Milne 
angol humorral átszőtt Micimackó könyve, me-
lyet magyarul Karinthy Frigyes zseniális fordítá-
sában olvashattam és szerethettem meg. Másik 
nagy kedvencem, később fiaim kedvence is, mert 
sokat olvastam s meséltem nekik belőle: Bene-
dek Elek Világszép nádszálkisasszony c. népme-
se átirata és válogatása. Molnár Ferenc Pál utcai 
fiúk című könyve már kötelező, de számomra 
emlékezetes olvasmány volt. Aztán jött Jules 
Verne, alias, Verne Gyula és vele a tudományos 
igénnyel megfogalmazott kalandregényei a hold-
tól a Duna tájain keresztül a Föld középpontjáig; 
gyalog, lóháton, vonattal, hajóval és rakétával. 
Máig nagyon szeretem Fekete István lebilincse-
lő, szeretettől áradó írásait emberről, állatról, az 
egész természetről. Kedvenceim a Téli berek em-
bernyi emberré cseperedő kamaszaival, a Csend 
önéletrajzi, családtörténeti remeklése tárgyak 
segítségével elmondva és a Tölgy című, kisre-
génynek is beillő elbeszélése a múlt erejéről és 
tiszteletéről, amely segít a jövőbe lépni. Jókai 
Mórtól a kötelező olvasmányokat is szerettem, a 
legtöbbször már év elején elolvastam őket né-
mely kevésbé kedvenc tárgyam (matek, kémia, 
fizika) rovására. Az aranyember, Fekete gyémán-
tok, Az új földesúr meg a Három királyok csilla-
ga a kedvenceim. Mikszáth Kálmán a másik nagy 
mesemondó, aki megszerettette velem történel-
münk mellékesnek tűnő eseményeit. Ördögien 
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jó írások ezek, s mint tudjuk az „öreg Luci 
Ferkó” a részletekben lakozik. Ilyenek számomra 
a Különös házasság és a Noszthy fiú esete Tóth 
Marival c. regényei. A szépen kötött, illusztrált 
könyveket mindig nagyon szerettem. Ezért az-
után Andersen szívszorító és fanyar-édesen fáj-
dalmas történeteinek kötete, melyeket nem ne-
veznék igazán gyermekmesének, szépen nyom-
tatott, színes képeivel már megjelenésével magá-
val ragadott. Úgy gondoltam akkor – kilencéves 
lehettem –, ha egy könyv külsejében ilyen tetsze-
tős, a belsejében aztán még inkább az kell, hogy 
legyen! Később megtanultam a piac törvényeivel 
együtt, hogy van kemény fedeles, elegáns kinéze-
tű, de tartalmában ponyvára való könyv, és per-
sze ez sokkal veszélyesebb, mint a magát őszin-
tén megmutató igazi ponyva, amely nem akar 
másnak látszani, mint ami. Az előbb felsorolt 
művekből látszik, hogy mindegyik megfelelt a 
rendszer – a Szabad Európa Rádió Kádár-féle 
bábkormányról beszélt még abban az időben – 
kulturális elvárásainak, úgy a szerzők személyét, 
mint a művek tartalmát illetően.  

Említettem már az üveges családi könyvszek-
rényt, amelynek volt alul egy kétajtós és zárható 
része. A kulcsot hol ide, hol oda dugták előlem, s 
egyszer csak „benne felejtődött” a zárban. Alig 
vártam, hogy egyedül legyek, és azonnal nekilát-
tam a felfedezésnek. Nagyapám, apámmal egyet-
értésben oda zárta előlem a szerintük politikai-
lag nem nekem való szépirodalmi és ismeretter-
jesztő könyveket, mert ha kikotyogom, az a csa-
ládra is esetleg veszélyt jelenthet. De milyen 
„bűnös” könyvek voltak ezek? Hazáról szóltak 
szeretettel, életüket is feláldozó példamutató hő-
sökről, tehát a nemzetről és Istenről, aki segíti 
teremtményeit, hogy megértsék a világot. Tudo-
mányról is szóltak azok a művek, történelemről, 
de nem materialista alapon és nem a tudomá-
nyos szocializmus eszméivel szóltak az előlem 
könyvszekrénybe zárt könyvek. De ezen az „alsó 
polcon” ott volt semleges színű kötésén vörös 
betűkkel a „Szovjetunió kommunista (bolsevik) 
pártjának története” (Szikra Budapest, 1953) cí-
mű munka is, amelyben – sok más mellett – 
„Lenin azt javasolta, hogy a parlamenti köztársa-
ságot a Szovjetek köztársaságával kell felváltani, 
mely a társadalom politikai szervezetének legcél-
szerűbb formája a kapitalizmusból a szocializ-
musba való átmeneti időszakban.” A könyvek a 
békés egymás mellett élés szellemében feküdtek 
egymáson vagy szorultak éppen össze tartalmuk-
tól függetlenül. A nekem kedves regényekről, 
mesékről, még szólok részletesen, de előtte pár 
mondat, akkori nagy kedvencemről: ez Hendrik 
Willem van Loon Az emberiség története című 
munkája a szerző rajzaival. Fordította: dr. Fülöp 
Zsigmond. Dante Könyvkiadó Budapest 1931. 

Kemény fedeles, kékszínű kötet, aranyozott be-
tűkkel nyomva. Az előszó és a tartalomjegyzék 
után a 13. oldalon gyermekien egyszerű rajz lát-
ható, amelyen egy napfényes, fenyőktől ölelt te-
rületen álló hatalmas szikla látható. A messze-
ségből madár röpül a több csúcsú sziklatömb 
felé. A kép alatt ez a szöveg olvasható: „Maga-
san északon, a Svithjod-nak nevezett földön, áll 
egy szikla. Száz mérföld magas és száz mérföld 
széles. Minden ezer évben egyszer odajön egy 
kis madár, hogy megélesítse a csőrét a sziklán. 
Ha majd a szikla ettől elkopott, akkor múlott el 
az örökkévalóságnak egyetlen napja.” Az idő 
megfoghatatlanságáról, végtelenségéről ennél 
szebben kevesen írtak. Ezt a kistörténetet több-
ször felolvastam fiaimnak és nagyon szerették. 
 
Nevelővárosom emlékkönyvébe  
 

„Ülvén széles bazilikádban: messzi  
Múltad zenéjét hallgatom sugaras Eszter-
gom.”  
(Berda József: Vespera Esztergomban) 

 
Czirók nagyapám, későbbi nevelőapám, 1928 
decemberében került Esztergomba vendéglős-
ként. Többszöri nekifutás után végül a Kis-Duna 
hídon át a Mária Valéria hídra vezető forgalmas, 
Szent Lőrincről elnevezett utcában állapodtak 
meg nagyanyámmal és megnyitották a Front-
harcos kisvendéglőt 1939. szeptember 12-én, 
ahol csúcsidőben nyolcvan-kilencven vendég is 
kényelmesen helyet foglalhatott. A vendéglő 
szomszédságában levő fényképész műterem 
Martsa Alajos tulajdonában volt. Az ő jóvoltából 
több, főként baloldali érzelmű művész megfor-
dult a vendéglőben nagyanyám vezette remek 
konyhája és a kiváló badacsonyi és Szent György-
hegyi borok miatt. Közülük is kiemelkedett két 
enni-inni nagyon szerető és tudó, jó kedélyű iga-
zi bohém: Berda József és Tersánszky Józsi Je-
nő. Így azután hamar megismerkedtem Berda 
életigenlő verseivel és Kakukk Marci alakjával. 
Az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején 
kaptam még tőlük a nagyapám vezette 56-os szá-
mú Italbolt, talponálló, poharazó neveket viselő 
korcsmában „barackot” a fejemre, amely csele-
kedet akkor a barátkozás jele volt a magát vala-
mire tartó felnőtt, ez esetben a neves költő, író 
részéről. Ha azzal a mozdulattal átadtak szá-
momra valamiféle „szellemi fertőzést”, azt büsz-
kén vállalom! Berda Józseffel egyszer találkoz-
tam személyesen, amikor az iskolából beszalad-
tam a Hordóba, nagyapám vezette talponállóba. 
A pult rendszer mögé, a kirakat előtt lehetett egy 
dobogón felmenni – ami magasította a pult mö-
gött állók helyzetét. Futásomban későn vette 
észre, hogy a dobogó végénél egy szék van kitéve 



44 ESZT ERGOM  ÉS V ID ÉK E 
 

 

 
 

2014 / 4 

 

és egy termetes, svájcisapkás, rücskös vörös orrú 
ember ül rajta, akit alig bírtam lendületből kike-
rülni. Futtában köszöntem egy gyors 
„csókolomot” és igyekeztem volna tovább. De ez 
a nagydarab bácsi kitette a karját és megállított. 
„Hová ilyen hevesen öcskös?” Kérdezte és érdek-
lődve nézett rám. Valami olyasmit mondtam, 
hogy a nagyapámhoz, mert haza kell vinnem 
Maminak, nagymamámnak, amit bevásárolt ott-
honra Papa, a nagyapám. „Na, látom rendes gye-
rek vagy. De azt tudod-e, ki vagyok én?” Szegezte 
nekem komolyan a kérdést. Mire válaszolhattam 
volna, hogy megismertem a Martsa fényképész – 
akkor már könyvtárigazgató – fényképe alapján, 
nagyapám megszólalt a hátam mögött: „Jóskám! 
Ne tartsd fel a gyereket, mert lekési a buszt! Ma-
riska pedig nem tud majd miből jó estebédet főz-
ni számunkra.” Így megszabadultam a kényel-
metlen helyzetemből. A nálunk elköltött remek 
ebéd után, ahol volt minden: fokhagymás pirítós 
marhavelővel ínycsiklandónak, nyúlmáj pásté-
tom előételként, aranygyöngyös húsleves, főtt 
marhahús „rezgővel” hozzá mustáros zsemlye-
mártás, majd az „éhező ínyencek” részére töltött 
káposzta főételként, majd levezetésként túrós, 
almás és mákos rétes. Szóval az ebéd után, mi-
közben öregapám szorgalmasan töltögette Berda 
költő úr poharát, aki ugyanolyan szorgalommal 
ürítette azokat, az öreg csavargó király elkezdett 
mesélni. Elmondta, hogyan jött át hajnalban a 
Pilisen gyalog Pilismarót felé, onnan egy autó 
behozta Esztergomba, de elindulásakor sötét 
volt az erdő, őrt álltak a szürkeruhás bükkfaka-
tonák, büszkén zöldellő fenyők, méltóságos töl-
gyek. Lába alatt a hajnali harmattól csúszós volt 
a mohás, köves erdei talaj, húzták-fogták a kí-
gyóként tekergő gyökerek, csapkodó, vagy tüskés 
ágak és fölé tornyosultak a fekete, szörnyeteg 
sziklaóriások. Már úgy érezte összedől a világ, 
ott marad az erdő mélyén, és foglya lesz a sötét-
ség királyának. Kerekre nyílt szemmel figyeltem 
a mesét és kívántam, hogy sikerüljön kikerülnie 
a vad és veszedelmes erdőből. Aztán egyszer, 
folytatta, miután egy hajtásra kiitta a borát, fel-
ragyogott a Nap, és első sugarával végigpásztázta 
az ádázok seregét. A hajnali fényben aztán tün-
dököltek a sudár fák, daloltak a madarak, ünne-
pélyes zöldben pompázott a mohaszőnyeg, meg-
szelídültek a gyökérkígyók és a napfénytől színe-
sen, barátságot kötöttek vele az előbb még zor-
don sziklák. A költészet, az irodalom szeretete 
akkor és ott költözött a szívembe örökre.  
 

„Áldj meg vitézséggel, az jó hírrel, névvel,  
Hogy szép tisztességgel mindent végezzek el,  
Öltöztess fel fegyvereddel, jó ésszel, bátor 
szívvel!” 
 (Balassi Bálint: Egy Könyörgés. Új) 

Az általánosban és a középiskolákban tanított 
anyag mellett, Esztergomban – Balassa Bálint és 
Babits Mihály emlékéről híres városban – e két 
nagy magyar költőtől többet és mást is tanul-
tunk, mint máshol. Az esztergomi vár ásatásai-
kor, a hatvanas évek elején, Tomi és Gabi bará-
tommal Bálint Mester vérét kerestük és véltük 
megtalálni egy dohos, várfal alatti omladék el-
barnult kövén és hozzá meséket találtunk ki. 
Harcos, küzdelmes és végre győztes mesét! Így 
élt velünk a kalandos életű, istenfélő és nőfaló 
költő, akinek emlékét az évszázadok messzeségé-
ből még egy csúfolódó versike is megőrizte: 
„Balassi Bálint, (mert mondjuk így is, úgy is) be-
ment a boltba, bekente bajszát barna, büdös 
boksszal.” Magam is negyvenhárom éve bajuszos 
lévén, csak azt mondhatom, hogy ez csupán a 
„meztelen szájúak” szemtelen irigysége! 
 
Babits Mihállyal kapcsolatban a város iro-
dalomkedvelő népes közössége 2008-ban egy 
szép kis kötetnek örülhetett Esztergom Város 
Önkormányzata jóvoltából. A zsebkönyv formá-
tumú, keményfedeles kis könyvecske a Próféta a 
hegyen címet viseli, alcíme Babits Mihály Esz-
tergomi Versei. Nagyfalusi Tibor, (aki a hetve-
nes évek közepén, a Városi Könyvtár igazgatója-
ként számunkra az Ifjúmunkás Olvasó Táboro-
kat szervezte és vezette) versjavaslatai alapján a 
kötetet összeállította és kiegészítette Tóth Fran-
ciska. Szerkesztette Gulya István. A kötet borító-
ján Nagy Szilveszter grafikái láthatók. A könyv-
ben Babits azon versei találhatók, amelyeket 
Esztergom ihletett, vagy ott íródtak. Babits 1924 
tavaszától 1941 augusztusáig tartózkodott nya-
ranként a régi királyi, majd érseki városban.  
 
„Szomjasan remegnek gondolataink, mint ezer-
ujjú fák, / Ezer remegő ujj – s nyílt tenger a 
semmi – vak part a Világ. / Úgy állunk a par-
ton, mint halálra jegyzett boldog szeretők / 
Meztelen és veszteg állnak és reszketnek a ten-
ger előtt,” 
  (Babits Mihály: Vetkőző lelkek) 
 
„1941. augusztus 2.: „Én szívesebben itt marad-
nék Esztergomban… Még egy pár nap haladék.” 
– írja ekkor a beszélgető-füzetébe a költő. 

1941. augusztus 4.: Babits Mihály a budapesti 
Siesta Szanatóriumban 58 évesen meghal.” 
 
Eltitkolt könyvek 
 

„Nincs hamisság, nincs, nincs hazugság, 
nincs semmi rossz, amiért fizetni ne kellene. 
Így vagy úgy, az idő a farsang után meg-
hozza a böjtöt, mert az idő nem hazudik.”  
    (Fekete István) 
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Vajon miért vannak bizonyos könyvek előlem 
elzárva? Mi lehet bennük, amit nem szabad elol-
vasnom? Forogtak bennem a kérdések. Három 
ilyen könyvet és természetesen írójukat szeret-
ném bemutatni. Az első kötet, ami feltűnt, egy 
színes borítójú keményfedeles könyv volt. A borí-
tóján egy első világháborús katona menetel kara-
bélyára tűzött szuronnyal, sapkáján nemzeti sza-
lag lobog, és mellette piszkosfehér színű kutyája 
katonásan emeli a lábát. A kép alatt nagy piros 
betűkkel a cím: Bodri, írta: Fábián Gyula. „A 
Szent István – Társulat kiadása”. Belső oldalán, a 
jobb oldalon felül egy beírás: „Szeretettel Feriké-
nek keresztpapától és keresztmamától. 1938 ka-
rácsonyára.” Ez a Ferike az apám volt. A köny-
vespolc előtt ülve azonnal elkezdtem olvasni. 
 
BODRI 
 

„(…) mit tehet egy ilyen kis kutya ebben 
a vérzivatarban, ahol az emberi életet 
úgy elsodorja a forradalom, mint faleve-
let az orkán?” 

 
A belső címlapon először a mű címe, alatta:  

„Egyszerű történet a nagy világégés idejéből.” 
A következő sorban:  
„Az ifjúság számára írta Fábián Gyula, 

Györgyfi György rajzaival.” 
Fábián Gyuláról szemérmetlenül hallgatott az 

1945. utáni, először harcosan kommunista felfo-
gású, később liberálissá enyhült magyarországi 
irodalomtörténet. Fábián Gyula Losoncon szüle-
tett 1884. április 12-én. Magyar–rajzszakos ta-
nár, etnográfus, író. 1908 és 1915 között Sárvá-
ron, majd 1915-től 1943-ig Szombathelyen taní-
tott. Az Iparművészeti Múzeum több kiállításán 
is részt vett munkáival. Rajzai megjelentek 
Malonyay Dezső legendás „A magyar nép művé-
szete” c. ötkötetes nagy munkájában. Az ötödik 
kötet a palócokról szól, ebben találtam egy hivat-
kozást a 179. oldalon Malonyay részéről: „A 259
–262. ábrákon a Szentpéteri templom rendkívül 
érdekes festéseit mutatjuk be Fábián Gyula szí-
vességéből.” Fábián Gyula rajzai megörökítették 
az Alitis Dávid által 1607-ben festett famennye-
zetének különleges mintáit, köztük az 
„angyalfejes tulipán” mintázatot. Szentpéteri 
község Nógrád megyében volt akkor, a 
„Madáchék fészke”, írja a könyv, Alsósztregova 
szomszédságában. Ma Szlovákia. A kötet végén 
szerepel Fábián neve és alatta Fábián Gyuláné, 
szül. Biczó Ilona, aki szintén közreműködött raj-
zaival Malonyay nagy munkájában. De később 
férje több könyvét is illusztrálta, (Gábor diák, 
Különös háború). További írásai: A kis Mozart, 
Az ősemberek völgye, Táborozás a Balatonnál.  
Fábián Gyula 1955-ben hunyt el Szombathelyen. 

A szombathelyi Jáki úti temetőben nyugszik, sír-
ja – ma már – a Nemzeti Sírkert része. 

Györgyfi György (1896. V. 6.- 1981. VI.28) a 
kötet illusztrátora. Rajztanár, illusztrátor, kép-
grafikus. 1940-ben, amikor a Bodri megjelent, 
Györgyfi már évek óta a Szent István Társulat 
kiadványaiba rajzolt, és ő volt a kiadó képgrafi-
kusa is. 1948-tól szabadúszóként dolgozott, mert 
korábbi vallásos témájú munkáit nem nézte jó 
szemmel az új rendszer. 

A Bodri című írás ifjúsági regény, egy zsem-
lyeszínű puli kalandos életéről, „aki” juhászku-
tyának született és így szolgálta gazdáját, mint 
nemzedékek óta minden őse. Vásárra igyekezve 
megálltak Sárváron egy külvárosi korcsmánál, 
ahol Bodrit véletlenül bezárták az istállóba. Gaz-
dája a nyájjal hajnaltájt továbbállt. Bodri nem 
találta meg őket, eltévedt. Nagy éhségében a 
hentestől ellopott kolbász miatt majdnem 
agyonverik, de későbbi gazdája, Diósi Péter asz-
talosmester megmentette az életét. Minden 
rendben ment, amikor, mint egy „földindulás” 
kitört a – később I. világháborúnak nevezett – 
háború. A nagy világégés. Diósi uramat is behív-
ták katonának a 83-as gyalogezredbe. (Itt álljunk 
meg egy pillanatra! Czirók nagyapám, Vas me-
gyei lévén, szintén ebbe az egységbe került, csak 
egy évvel később 1915-ben. A 83. gyalogezred 
katonáit Bécsbe hívták be katonának és ott ké-
pezték ki őket német nyelven. Erről a tényről 
megvan a nagyapámnak küldött hivatalos igazo-
lás. Valószínűleg ez volt az oka, hogy apám ezt a 
könyvet kapta keresztszüleitől karácsonyra.) 
Bodri, amíg gazdaasszonya és kisgazdája kimen-
nek vele a sárvári vasútállomásra, hogy még egy-
szer elbúcsúzzanak Diósitól, felugrott a vonatra 
és megtalálta gazdáját. Ő lett az ezred kutyája. 
Éberségének sokan az életüket köszönhették, de 
a nagy, 1915-ös februári offenzíva ellen minden-
ki tehetetlen volt. A súlyosan sebesült Diósit ha-
lottnak hiszik az oroszok és majdnem eltemetik 
a tömegsírba, de Bodri nem engedi! Így kerül 
gazdája a tábori kórházba és fogságba. Meg-
gyógyul és egy önkéntes ápolónővel találkozik, 
aki oroszra tanítja, majd bútorgyáros bátyjához 
kerül Moszkvába. Asztalosként dolgozik a gyár-
ban, és ott éri a februári, majd az októberi forra-
dalom. Fábián Gyula könyvének több fejezete 
szól az orosz forradalomról és a bolsevikok hata-
lomra jutásáról, a vérengzésekről. A regény 
egyik orosz szereplője mondja a másiknak: „Az 
új rend csak úgy fog gyökeret verni Oroszország-
ban, hogyha mindenki meghal, aki a régi világot 
képviseli.” Tiszta beszéd. Ebben a vérgőzös han-
gulatban természetesen a kalandok folytatódnak 
és a végén hazaér mindenki, Diósi mester és 
Bodri is. A kedves állattörténeten keresztül meg-
ismerhetjük az orosz nép életformáját, a gyáros-
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tól a kisiparoson keresztül a gyári munkásokig. 
Főhőseink, Diósi és Bodri, jól beilleszkedtek az 
ottani, háborús, forradalmi hétköznapok életébe. 
A forradalom eseményeit, tragikus részleteit – 
Fábián Gyula történetében – másként látjuk, 
nem „a cél szentesíti az eszközt” felfogás jegyé-
ben. 1945 után a közéletben és az irodalmárok 
világában olyan hangulat alakult ki, amelyben, 
mint Márai írta naplójában: „még hallgatni sem 
lehetett”. Mert állásfoglalásra kényszerítettek 
mindenkit. Ezért nem jelenhetett meg egy, az 
orosz forradalmat valódiságában megmutató 
könyv. Politikailag nem felelt meg az „elvtársi” 
elvárásoknak Bodri, a zsemlyeszínű puli, hiszen 
kihúzta az illegális kommunista munkás által a 
forgács közé rejtett lázító röpiratokat!  

Amikor elolvastam a Bodri című könyvet, be-
vallottam nagyapámnak, hogy bizony kikutattam 
az elzárt könyveket. Akkor mesélte el, hogy a 83-
as gyalogezred régi katonáitól hallott Bodri törté-
netéről, mert a veszteségek miatt velük, újoncok-
kal töltötték fel fél évvel később az ezredet, hiszen 
az állomány fele meghalt az áttöréskor vagy fog-
ságba esett. Ezután már nyugodtan olvashattam 
bármit, amit a kulcsos szekrény rejtett. 
 
MÁTYÁS KIRÁLY LANTOSA 
 

„Miben, miben reméljen hát az ember?  
Mely pillanatban biztos életünk?  
Mint esőcsepp, amely folyóba cseppen,  
Végső óránk úgy elrohan velünk.” 
(Janus Pannonius; Geréb László fordítása) 

 
Geréb László Budapesten született 1905. június 
2-án. Eredetileg jogi egyetemet végzett, író, iro-
dalomtörténész, műfordító, tanár. Nemzedékek 
tanultak és olvasták kiváló latin fordításait: Ja-
nus Pannonius költeményeit, Bonfini történeti 
munkáját vagy a Turóczi-krónikát. Első könyve a 
Mátyás király lantosa volt, 1940-ben. Ákos vitéz 
útja (1942), A magyar renaissance költői (1947), 
Búvár Kund (1951. 1956), Égő világ (1961). Szü-
lővárosában halt meg 1962. XII. 10-én, életének 
58. évében.  

Pohárnok Zoltán (Győr, 1905. VII. 4.– Palma 
de Mallorca, 1976. III. 22) rajzaival készült a 
Dante Kiadó kötete. Festő, grafikus. Glatz Osz-
kár tanítványa. 1946-ban elhagyja az országot, és 
az USA-ban telepszik le. Később Spanyolország-
ban él haláláig. 

Ez a könyv is apám könyve volt. „Szeretettel 
Ferikének szorgalmáért. Esztergom, 1940. júni-
us 10-én. Anyuci és Apuci.” Nagyapám lendüle-
tes, fekete tintával írt, szépen formált betűivel – 
ahogyan Pöcsét Károly elemi iskolai tanítójától 
tanulta Sorkikápolnán. A cím alatt: „Történelmi 
regény az ifjúság számára”, írta: Geréb László. 

Pohárnok Zoltán rajzaival. Dante kiadás. Dante 
Könyvkiadó, Budapest. 1940. 

Geréb László ifjúságnak szánt regénye a mai 
olvasónak is nyújt érdekes adatokat és története-
ket. Talán ezért az interneten is olvasható! Igazi 
reneszánsz képeskönyv a Mátyás király lantosa, 
amelyben a történet sodra elvisz minket a múlt-
ba, és találkozhatunk Galeotto Marzióval, V. 
Lászlóval, Kolumbusz Kristóffal, Vitéz Jánossal, 
Vespasiano Da Bisticci-vel és természetesen Má-
tyás királlyal. Olvashatjuk, hogyan fordul szem-
be Mátyás központosító, erős hatalmi elgondolá-
saival a már súlyosan beteg, tüdőbajos költő, aki 
harmincnyolc évesen halt meg keserű szívvel. 
Geréb László minden fejezet élén Janus Panno-
nius-idézeteket közöl a saját fordításában. Ez az 
érdekes és szép könyv megérdemelne egy új ki-
adást Geréb László emlékére! Nem tudom kinek 
tűnt fel idáig irodalmi életünkben, de Czezmicei 
János, művésznevén Janus Pannonius nevét hiá-
ba is keressük lexikonjainkban, irodalomtörté-
netekben a „P” betűnél. Mert hiszen P, mint 
Pannonius, de nem! Ő a „J” betűnél szerepel 
mindenhol, J, mint Janus. „Janus arcú” névke-
zelés, vagy rossz beidegződés?  
 
PIPERE PRINCESSZ 
 

„(…) – Mert a művész különös lény, dol-
gaira más a törvény!” 
 (Molnár Kata: Pipere Princessz) 

 
A harmadik kedvenc gyermekkori könyvem, 
amelyikről részletesen szeretnék beszélni, már 
nem az „alsó polcról” való. Ez az én meseköny-
vem volt már 1958-ban. Talán karácsonyra kap-
hattam. Molnár Kata Pipere Princessz című ver-
ses meséjét tárja elénk ez a gyönyörű könyv. Illés 
Árpád nagyszerű, kifejező rajzaival és színekben 
pompázó „valóságos” mesevilágot megjelenítő 
hét, színes táblaképe emeli a kötet színvonalát. 
Illés Árpád neve most, a Weöres-centenárium 
kapcsán került elő megérdemelten, mint az igaz 
jó baráté. A képi megjelenítés változatosságá-
ban, szín- és formavilágában méltó párja volt a 
magyar nyelv varázslójának, Weöres Sándornak 
és ugyanúgy rátalált Molnár Kata meséjének lel-
kére. Illés Árpád (1908–1980) festő, grafikus. 
Mesterei: Rudnay Gyula és Kandó László voltak. 

Molnár Kata prózával vegyes verses meséje 
ma is aranyos olvasmány, igazi, esténkénti me-
sélésre alkalmas történet gyermekeink, unoká-
ink számára. Az öreg tarkabarka király egyetlen 
leányáról, Jázmin hercegkisasszonyról szól a 
történet. „Mert a nép csak úgy hívta a kis király-
lányt, hogy Pipere princessz. Ez pedig magyarul 
annyit jelent, hogy: magamagát szépítgető her-
cegkisasszony.” A mese, a hiú és kiállhatatlan 
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Pipere princessz, a kis kukta, a kéményseprő és a 
pékinas kalandos története, hogy miként lesz 
Piperéből Gyűszűvirág-királylány, a kéménysep-
rőből külminiszter, a pékinasból belminiszter, a 
kis kuktából főpecsétőr a mese végére. Ma is ak-
tuálisnak érzem. A kórházakban, a gyermekek-
nek – a ’hál Istennek szép számú – önzetlenül 
felolvasók választhatnák ezt a könyvet, hogy örö-
met szerezzenek vele. Az aranyos kis vidám me-
se után, most beszéljünk az írójáról. 

Molnár Kata (1899–1967) író, 1939-ben Ba-
umgarten-díjas. Molnár Katáról alig tudha-
tunk valamit, az irodalomtörténetekben nem 
szerepel, lexikonokban is elvétve. Szerencsére 
Nemeskürty István írt művészetéről. 
„Schöpflin így nyilatkozott róla: »művészi len-
dületnek, heves életérzésnek, ragyogó képek-
kel telített, bőven áradó elbeszélő stílusnak 
adta meggyőző bizonyosságait«. Radnóti Mik-
lós, Kárpáti Aurél üdvözölték. Schöpflin egy új 
Kaffka Margitnak tartotta. Talán az is volt. El 
kellene olvasni… 1936–1940 között négy regé-
nye jelent meg.”8 Csak érdemi kiegészítés: Il-
lés Endre is elismerő kritikát írt róla. Ahhoz 
pedig, hogy olvasni lehessen, először ki kelle-
ne adni. Hallgassuk, mit mond írásairól maga 
az író, Molnár Kata: „Irodalmi mintáim – úgy-
nevezett fejletleníró koromban nyilván voltak, 
valakit muszáj követnie az embernek; lenyű-
gözött Kaffka Margitnak még modorosságaival 
együtt is teljes értékű nyelve, magyarsága, de 
ő másféle volt, mint én, más volt a látásmódja 
s a perspektívája is, én – úgy találtam – mé-
lyebbre megyek az enyémben, mint ő; de 
mennyire irigyeltem az ő egyszerűbbségét! 
Különben, már írói ésszel, az ökonómiát iri-
gyeltem a jó íróktól a legjobban (éppen mert 
bőbeszédű vagyok – Bölöni és Kenyeres Imre 
szerint ragályos realitással epikus – az ökonó-
miára törekvés tette ki a munkám nehezét). 
(…) Sem írni, sem élni nem tudtam sose elv 
vagy elvek szerint; meggyőződéseim minden-
esetre mindig voltak és vannak is, de legjobb 
emlékezetem szerint életem folyamán – ha 
már elvről van szó – az én elvem a meggyőző-
désem szerinti cselekvés volt; s hogy ezt is 
összefoglaljam: meggyőződésem, hogy őszinte 
magatartás (az életmagatartást értem, a cse-
lekvés magatartását) minden esetben egyenlő 
az emberi tisztességgel.”9 Ez az elv, az emberi 
tisztesség elve, ennél nemesebbet nehezen tu-
dok elképzelni. Molnár Kata műveinek összki-
adását meg kellene valósítani. Megérdemelné. 
„Mert a művész különös lény, dolgaira más a 
törvény!”  

 
 
 

Epilógus 
 

„Scipta manent… Ez az egész rádiós, tele-
víziós közlés mennyire illanó, mulandó. A 
könyvek bosszút állanak egy napon, meg-
maradnak.”  
(Márai Sándor: Napló XI. kötet, 1959–60) 

 
Mert bizony „verba volant scripta manent”, tehát 
a szó elszáll, az írás megmarad és lehet olvasni, 
sőt ránk olvasni! De ez a szép és izgalmas benne. 
Mennyi mindent kellene még mondanom a 
könyvről, a szeretett barátról, vezetőmről és ta-
nácsadó házi bölcsemről; erről a lapozható, szag-
lászható, vagy egyszerűen külső és belső tartalmá-
val gyönyörködtető tárgyról. Aztán a megőrzött 
régi kötetekről: református dédapám 200 éves, 
elefántcsont fedeles zsoltáros könyvéről és az új 
szerzeményekről: német és magyar nyelvű szépsé-
ges könyveimről. Az a vágyam, hogy többet olvas-
sanak az emberek, megmaradt. Márai Sándor 
1955-ben írja (197–198. o.) „Amerikában általános 
a panasz, hogy nem olvasnak könyvet az emberek. 
Minden módon kínálgatják – kiadók, egyesületek, 
nagy szervezetek – nógatják az embereket, hogy 
olvassanak. Mi lenne, ha – az alkoholprohibíció 
mintájára – eltiltanák az amerikaiakat az olvasás-
tól? Nagy csempészkülönítmények alakulnának, 
amelyek éjjel, viharos tengeren, becsempésznek 
Amerikába egy rakomány Platónt vagy Shakes-
peare-t… Talán ez segítene. Két ilyen szellemi pro-
hibíciós kísérletet éltem meg Európában – a nácik 
és a kommunisták intézményesen égették a köny-
veket, irtották és tiltották az olvasmány bizonyos 
válfajait – s az eredmény mindig dacos érdeklődés 
volt. Olyanok is olvasták a tiltott könyveket, akik 
máskülönben hozzá sem nyúltak.”  

Maradt még valami. Batsányi János 1845. 
május 12-én adta vissza lelkét teremtőjének 
Linzben, ugyanúgy, mint 88 évvel később ezen a 
napon, Óbudán Krúdy Gyula. Nem maradt utá-
na semmi földi módon megfogható, csupán pár 
tucat könyve, de abban, miként Gárdonyi írta: „a 
földön élt lélek világító része maradt benne.” 
Velünk marad nevének kalandos, szerelmet ker-
gető „K”-ja, kanyargós, inggallérként ropogós 
„R”-je, büszke, messze zúgó „Ú”-ja, jólelkű asz-
szonyok főztjétől domborodó „D”-je és a végén 
csengő, figyelmeztető „Y”-ja ott él az értő olva-
sók szívében, míg lesz olvasó. Hiszek benne, 
hogy lesz, hiszen ezért írtam le eddigi gondolata-
imat. 80 éve ment el ebből a világból egy író, aki 
55 évig járt közöttünk s álmodott nekünk 200 
évre valót, álmodott rólunk egy másik, szebb vi-
lágot, egy édes múltat. Ebben a világban, amely 
talán meg sem történt, mégis ismerősen járunk 
és nézelődünk magunk körül; életeken, halál-
okon, beomlott sírokon, öngyilkos csalódott sze-
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relmes lába nyomán és lepréselt virágokon cso-
dálkozunk, mint életünk rongyosra olvasott 
könyvében. Régi élet ez, talán valamikor mi is 
éltünk benne, ezért fáj a szívünk holdvilágos es-
téken, amikor az októberi Duna hideg vizén tán-
col az a vén, ezüstruhás bohóc, szívünk bolondí-
tója, a más fényével büszkélkedő, sápadt hold. 
Miközben valahol egy túlvilági füstös kocsma 
kopott asztalán a kilöttyent vörösborba egy szép-
asszony kimondatlan nevét írja könnyes szem-
mel, de mosolyogva az ezernevű, lágyszívű hódí-
tó: Szindbád, Nagybotos Viola, Rezeda Kázmér – 
mikor kinek hitték a rajongó, reménykedő, de 
mindig szeretetre és hűségre vágyó asszonyok. 
Miközben a pókhálós sarokból fájdalmas hango-
kat küld elsuhant álmokról egy nyöszörgő, vén 
hegedű a felhőket űző szélnek. Ő volt az örök 
visszajáró lélekkrónikás, életünk meséjének má-
moros regőse, a nagy magyar író, Krúdy Gyula. 
Ezért, ha olvasásra biztatnék bárkit, akkor elő-
ször az ő műveit ajánlanám tiszta szívvel, hiszen 
ötvöződik benne Jókai hömpölygő meséje, Ke-
mény keserűsége, Mikszáth realitása és Arany 
költészete. Méltó zárásnak érzem hát, ennek a 
hozzá méltatlan írásomnak a végére, hogy az ő 
személye zárja irodalmi kalandozásaimnak so-
rát, akinek meséit még sok magyar olvasó fogja 
élvezettel olvasni az „örökké valóságnak egy 
napja” alatt. Visszavezérelt a gondolat. Első uno-
kám egyéves születésnapján, fiam büszkén mu-
tatta Van Loon kék színű, tekintélyes kötetét: 
„Nézd apu, megvan már nekem is!” 
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Wernke Bernát 
 

röpke lebegéssel 
 
futott vele 
szekere messze- 
röpke lebegéssel 
őt,ég felé 
         emelve 
 
körötte regélő- 
egykor görnyeteg 
kinyílásba térnek,a 
vonuló dombok 
vállaira tapadó 
kerekek 
        fergetegben,és 
megífjúdó hevületek 
lépnek,alkonyból 
ráterülésébe 
 

 
 

felboruló lejtések 
 
olyantájt--  összerezdült 
bodros levelek, 
hullámzó díszként 
csengenek- 
mikor már kimerítette,a 
naplementét,az érkező 
sötét,hintve a merészekre 
az enyhén reszketegbe 
ömlő 
          vért…. 
 
az érkező árny 
suttogása már- 
még nyugvó fuvalomként 
száll,mikor sápadozásukból 
kibomlott vágyak,visszazizegnek 
a múló fényt meztelenített  
éjszakába….és 
 
felboruló lejtések 
combot nyalábolnának, 
kibontott köntöst 
szomjúzó 
             pamlag 
hátára     
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Vércse Miklós 
 

Nándi 
 
– Szia, Nándi! – szoktam köszönni, ha elhaladok 
kocsival a szomszéd falu temetője mellett. Ott 
nyugszik Nándi barátunk, akiről az alábbiakban 
szó lesz. 

A szélesebb baráti körünkbe tartozott, mint 
ahogy Peti is, akivel a leggyakrabban szoktam 
találkozni. Nem kocsmázunk, saját kapálta szőlő 
borát iddogáljuk, néha a garázsban, ha hűvö-
sebbre fordul az idő, akkor otthon. Peti egyéb-
ként is elég bőbeszédű, borozgatás közben még 
inkább megoldódik a nyelve. Szeretem hallgatni 
történetkéit. Néha kissé unalmasak, de akadnak 
érdekesebbek is, amelyeket már megszépített az 
emlékezet. 

Gyakran szóba kerül Nándi, nemrég elhunyt 
közös barátunk. Ők többet voltak együtt. Műszak 
után egy másik barátunknak szoktak segíteni a 
János-hegy aljában lévő szőlőben. 

Nándi agglegény volt. Nem is csoda. Kissé 
bátortalan férfiember. Meg aztán többet volt 
kint a hegyen, mint otthon. Mármint műszak 
után. Juli, a szőlősgazda felesége sokszor próbál-
ta okítani, noszogatni, hogy nősüljön már meg. 
Juli szavára sokat adott. Meg is próbálkozott, 
rászánta magát néhányszor, de rendszerint csak 
a beszélgetésig jutott el. Hosszan tudta ecsetelni 
rokonságát, nemcsak a közvetleneket, hanem az 
oldalágiakat is. Ilyenekkel traktálta a hölgyeket. 
Hogy példát is mondjak… „Az unokatestvérem 
keresztapja sógorának az unokája olyan ügyes…” 
Meg hasonló dolgokkal. Kezdeményezni azon-
ban nem mert. Így aztán többször is hoppon ma-
radt. Pedig jó szakember volt, mester a munka-
helyén. Hajdan a kassai ipariban végzett. A nők-
kel azonban nem tudott bánni. Egyszer már 
majdnem „megkérték a kezét”, de aztán a hölgy 
barátnői beleszóltak, rangon alulinak találták. 
Így aztán a hajadon is pártában maradt, a 
„szépkorú lányok” számát gyarapítja. Nándi meg 
begubózott, ahogy néhol a magukba zárkózotta-
kat szokták nevezni. Az utóbbi években egyre 
jobban ragaszkodott Petihez. 

Közben iszunk is egy-egy kortyot Petivel. 
Ahogy már mondtam is, ilyenkor jobban felol-
dódik. Most egy nyári kirándulásukat kezdi 
mesélni: 

– Az utóbbi években a nyár néhány napját egy 
eléggé ismert tónál szoktuk tölteni. Egyszer sike-
rült rábeszélni Nándit is, hogy egyéb dolga híján 
jöjjön el velünk. Az egyik rokonomnak van ott 
egy nyári tanyája. Előtte tíz-tizenöt méternyire 
van egy elég széles Duna-ág, vagy ötpercnyi sétá-
ra meg a tó. A Duna-ágban meg a tóban is lehet 

horgászni, persze engedéllyel, és a tóban fürödni 
is. Van ott kényelmes, minden kellékkel felsze-
relt kis házikó, kerti zuhanyozó, a hordó vizét a 
nap melegíti fel, villany meg budi is, szóval min-
den, ami a legszükségesebb. A hangulatot a tár-
saság és az alkalmi vendégek, ismerősök bizto-
sítják. Működik is, csak bele kell illeszkedni a 
körülményekbe. Nándinak ez kicsit nehezen 
ment. Fürödni nem nagyon szeretett, éppen csak 
úgy-ahogy megmártózott, pecázni elkísért, de 
hamar otthagyott, még legtovább az újságokat, 
képeslapokat böngészte. Lényegében csak evett 
és aludt. 

Minden nap más volt a soros, aki az aznapi 
kosztról gondoskodott. Ez alól Nándi sem volt 
kivétel. Nem is esett nagyon nehezére, mert főz-
ni szeretett, meg tudott is. A rokonom fia is, én 
is, horgásztunk. Úgy irányítottam a dolgot, ha 
Nándira kerül a sor, főzhessen halpaprikást. Sze-
rette csinálni is, meg enni is. Evés után rendsze-
rint elvonult aludni. Mi iddogáltunk a hűsölő-
ben, beszélgettünk, olvastunk, kártyáztunk, ő 
ezalatt aludt. Nemcsak szundított, hanem aludt. 
Nyár lévén, hát csak fürdőnadrágban. 

Nándi alacsony termetű volt, jókora „sörhas-
sal”. Ezt ugyan nem ismerte el, sértette önérze-
tét, hiúságát. Gondoltam, megtréfálom. 

Az egyik ebéd utáni elvonuláskor vártam egy 
kicsit, majd belopódzkodtam abba a helyiségbe, 
ahol a fekhelye volt. Féloldalt feküdve aludt, jó-
kora pocakja elterülve. Akkora volt, hogy becsü-
letére vált volna egy hízónak is. Úgy próbáltam 
helyezkedni, hogy minél jobban láttassam 
szétlöttyedt pocakját. Ha sikerül, az évszázad 
felvétele lesz, gondoltam magamban. Nándinak 
sejtelme sem volt ügyködésemről. Békésen szu-
szogott, néha horkantott egyet-egyet. Sikerült 
két felvételt csinálnom. Aztán kiosontam a helyi-
ségből. 

Ahogy kiváltottam itthon az elkészült képe-
ket, jókorát nevettem. Ha ezt Nándi meglátja! 
Otthon megmutattam a képeket Nándinak is. 
Mikor az övéit meglátta, belesápadt. Nem akart 
hinni a szemének. Ahogy kissé magához tért, 
könyörgésre fogta a szót, nehogy megmutassam 
valakinek. Kért, hogy adjam neki a róla készült 
két képet. Arra hivatkozott, hogy ha hazamegy a 
falujába, hadd mutassa meg az otthoniaknak. Mi 
mást tehettem volna? Odaadtam neki. Végül az-
tán kiderült, dehogy is mutatta meg otthon! 
Széttépte. 

– Többé nem lehetett elcsalni nyaralni” – 
emelte poharát Peti. 

 



50 ESZT ERGOM  ÉS V ID ÉK E 
 

 

 
 

2014 / 4 

 

A. Bak Péter 
 

Az Esztergomi Művészek 
Céhe évzáró tárlata 
2014.december 5–31. Duna Múzeum Európai 
Közép Galériája, Esztergom, Kölcsey utca 2.  
 

 
A Duna Múzeum 1980-ban nyílt meg Eszter-
gomban, az 1730 körül épült barokk Káptalan-
épületben. A ma már műemlék épületben őrizték 
a Szent Koronát 1790. február 20–21-én, Eszter-
gom vármegye és város nemesei. 2001-ben el-
nyerte „AZ ÉV MÚZEUMA” kitüntető címet és 
2003-ban megkapta „AZ ÉV EURÓPAI MÚZEU-
MA” díjat. Ebben a patinás épületben rendezte 
idei beszámoló tárlatát az Esztergomi Művészek 
Céhe, amely az Esztergomban élő, illetve a vá-
roshoz kötődő képző- és iparművészek, restaurá-
tor művészek, fotóművészek érdekképviseleti 
egyesülete.  

A CÉH 1991-ben alakult tizennyolc esztergomi 
kötődésű művész részvételével. Az alkotócsoport 
festőművészeket, grafikusművészeket, fotómű-
vészeket, iparművészeket, restaurátor művésze-
ket, művészeti írókat, művészettörténészeket 
egyaránt magába fogad, ezáltal Esztergom veze-
tő művészeinek is fóruma egyben. CÉH-taggá az 
válhat, aki elkötelezett Esztergom kulturális ér-
tékei iránt, tagja valamely országos szakmai 
szervezetnek (pl. Magyar Alkotóművészek Or-
szágos Egyesülete, Magyar Képző- és Iparművé-
szek Szövetsége, Magyar Festők Társasága, Ma-
gyar Fotóművészek Szövetsége, Magyar Művé-
szeti Akadémia, de legalább szakirányú felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik), elfogadja az Alapsza-
bályban foglaltakat, és egy bemutatkozó kiállítás 
anyagával megfelel a szakmai elvárásoknak, vé-
gül pedig a tagság megszavazza a felvételét.  

Mucsi András, Andráskó István, Wieszt József, 
Bánhidy László után, 2012 óta Kaposi Endre 
képzőművész a CÉH elnöke, aki korábban (1991
–2001 között) a CÉH  titkára is volt. Turányi 
Sándor után, 2007 óta Istvánffy Miklós művé-
szettörténész a CÉH titkára.  

A XX–XXI. századi stílusváltások gyorsasága, 
a párhuzamok sokfélesége követi a gazdasági 
válságokat, és bonyolult áttételességgel érzékel-
teti az egyéni lét, a biológiai lét fenyegetettségét. 
A művészeti produkció mennyiségileg több, és a 
nemzetközi kapcsolatok, a kommunikációs lehe-
tőségek révén könnyebben hozzáférhető, mint 
bármikor. A művészstátus fogalma kitágul, part-
talanná válik. Nem szükséges, hogy a művész 
kézműves legyen, vagy hogy akadémiát, főiskolát 
végezzen. Az egyetlen kritérium, hogy elhitesse, 
elfogadtassa művész voltát. Képtelennek látszik 
a művészként számon tartottak sokasága, és eh-
hez hozzájárul még, hogy a szabadidő megnöve-
kedésével felduzzadt a hobbiból festők, faragók, 
kerámiát készítők száma. A minimálisra csök-
kent kulturális és piaci kontroll következménye, 
hogy Magyarországon ma nagyjából százezernyi-
en vannak, akik valamiféle képzőművészeti jelle-
gű produktummal közönséghez jutnak. Ez csak 
kisebb részben annak a folyamatnak a velejárója, 
hogy kitágult, lazult a képzőművészet fogalma a 
statikusan rögzíthető vagy mobil gesztusig, egé-
szen addig, amíg már nincs matériában megva-
lósult alkotás. Ez nagyrészt abból fakad, hogy 
bárki, akármilyen körülmények között műtárgy-
gyá minősítheti az általa létrehozott produktu-
mot, és el is adhatja, ha van rá vevője. A művé-
szet aligha kerülhet ki belátható időn belül ebből 
a kátyúnak tetsző állapotból. A minőség és érték 
szerinti szelekció a közönségre hárul, amelynek 
azonban egyre csekélyebb az ilyen választást, 
válogatást segítő, azt lehetővé tevő alapismerete, 
s a napi formakultúra divat diktálta elemeit már 
képi, képzőművészeti kultúrának vélheti. A való-
ban művészi produkciók új eszközökkel gazda-
gítják a művészet formakincsét, s az e téren elért 
eredmények részévé válnak a későbbi művészeti 
fejlődésnek. 

Nézzük meg, hogy a kiállításra beadott mun-
kák alapján hol tart ma az Esztergomi Művészek 
Céhe! Mit tekintenek ma a művészek motívu-
moknak, miben látják a XXI. század elején a 
szellemiséget, és hogyan ítélik meg helyüket, 
szerepüket, lehetőségeiket a mai Magyarorszá-
gon?  

A kiállítás kurátora, rendezője, a meghívó ter-
vezője, Kovács Melinda fotóművész, a Duna Mú-
zeum Európai Közép Galéria művészeti vezetője. 
A meghívót Sipeki Gyula (1945–2014) fotómű-
vész fekete-fehér fotográfiája díszíti. A kiállítást 
dr. Csicsay Alajos pedagógus-író nyitotta meg. 

Dr. Csicsay Alajos megnyitja a kiállítást 
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A következő alkotók munkái szerepel-
nek a tárlaton: A. Bak Péter, Andráskó Péter, 
Bangó Miklós, Bugyács Sándor, Ferencz Dániel, 
Ferenczi Gábor, Franta Dezső, Funk Péter, 
Galyasi Géza Attila, Kaposi Endre, Kókay Krisz-
tina, Kovács Melinda, Lábik János, Radócz Ba-
lázs, Szabó Judit, Szabó Zoltán Sándor, 
Szentessy László, Szilágyi László, Végh Éva. 

A. Bak Péter festőművész, művészeti 
író (1950, Baja): „Lábatlani nyár”, pasztell 
festmény. A mű eredetiségével, érdekességével 
hívja fel magára a figyelmet. Művészi technikájá-
nak minősége (elegancia, virtuozitás) meggyőző. 
A kékek és a vörösek változatosan gazdag valőr-
jei, a merész kontrasztok alkalmazása, az erőtel-
jes hangulatváltozások, a műalkotás érdekessé-
gének egyik biztosítéka. „Péliföldszentkereszt”, 
pasztell festmény. A művészi mű, alkotó részei-
nek egybehangoltsága, kiegyensúlyozott ará-
nyossága, szimmetrikus elrendezettsége, harmo-
nikus összhangban van. Nem a technikai sallan-
gokban rejlik az igazi szépsége, hanem egyszerű-
ségében, közvetlenségében. „A festőművész a 
természetben nem tudományos igazságot, ha-
nem impressziót keres, és művében nem látlele-
tet akar adni, hanem élményt.” (Szőnyi István) 

Andráskó Péter festőművész: „Cím nél-
kül” – 2014, olaj, vászon, 50x70 cm. A kép témá-
ja, repülővel a hegyek fölött. A vastagon felhor-
dott festék a vásznon keveredik színné. A 
pasztózusosan festett táblaképnek még érzem a 
friss illatát. „Mi az impresszionizmus? A színek 
optikai vegyüléke. A színek felbontása a vásznon 
és újravegyítésük a szemben.” (Paul Cézanne) 

Bangó Miklós festőművész (1945, Esz-
tergom), alapító tag: „Halas csendélet”, akva-
rell, tempera, 50x40 cm. A hígan festett forma-
bontó alkotáson elveti a hagyományos formai 
megoldások kötöttségeit, és szabadabb kifejező-
eszközzel kísérletezik. „Az ősz hangulata”, „A 
lemenő Nap” 50x40 cm, síkplasztika. Farostle-
mezből durván kivágott különböző mértani for-
mák egymásra ragasztva, a síkból kiemelkedve, 
plasztikai hatást adnak. Nem festmény, hanem 
applikáció, annak ellenére, hogy híg festékkel 
színezett. Tükör-darabkák vannak beleragasztva 
a kompozícióba. Nagyon átgondolt és precíz ki-
vitelezést igényel ez a fajta montázs (szerelés). 
„A nonfiguratív művészetnek is éppen úgy meg-
van a kapcsolata a természettel, mint a 
»természetelvű-nek«. Az absztrakt festészet nem 
utánoz, hanem felfedez: keresi a jelenségek kap-
csolatait, összetartozását, s így épít fel egy új 
egészet.” (Barcsay Jenő).  

Bugyács Sándor grafikus, festőművész, 
illusztrátor (1951, Párkány), alapító tag: 
„Bizottság – Ballada I–II.” – 2014. Két darabból 
álló, összefüggő szürrealista olajfestmény, vá-

szon hordozón. A figurális kompozíció jelentős 
területét kitevő égboltozat ezüst spray-vel lett 
megfújva, ami kissé idegen testként hat a kép 
egészében. „A szürrealizmus bizonyos képzettár-
sítási formák felsőbbrendű realitásának, az álom 
mindenhatóságának és a gondolat elfogulatlan 
játékának hitén alapszik.” (André Breton) 

Ferencz Dániel festőművész: „Kék / 
Blue” című dinamikus, nagyméretű olaj vászna, 
valójában tájkép. Felépítése célratörő, sodró len-
dületű, a felesleges részletezéstől mentes. Bizto-
sítja a mű érdekességét és ezen keresztül a kife-
jezőerejét. Nagyvonalú összefogottság jellemzi. A 
kép kékek, zöldek, vörösek árnyalataiból építke-
zik. A vörös festék direkt megfolyatása feloldja a 
mértani formák szigorúságát. A festmény gon-
dossággal van installálva. „A színes formáknak 
éppen olyan érthetően kell elrendeződniük a 
vásznon, mint a hangjegyeknek egy zenekari 
partitúrában.” (Vaszilij Kandinszkij)  

Ferenczi Gábor festőművész (1969, 
Debrecen): „Kalotaszegi I., II., III.” Triptichon. 
A három részre tagolt mű zsákvászonra lett fest-
ve. Ezen a hordozón a téma artisztikusan, az 
olajfesték pedig homogén módon jelenik meg. 
Ez egy „ütős kép”. A táncosok lényege van meg-
jelenítve, a kezek és a lábak. Az alattuk lévő szí-
nes népi szőnyeg izgalmas perspektívája mozgal-
massá eleveníti a fáradt okkereket. A formákat 
határoló fekete kontúrok, néhány régebbi festő 
hatását mutatja. „Arra törekszem, hogy vászna-
mat szenvedélytől átfűtött, zengő formákkal tölt-
sem meg, és ez által egy új dimenziót teremtsek, 
amelyhez nem elég sem a kubizmus puszta geo-
metriája, sem az impresszionisták színfolt-
jai.” (Marc Chagall)  

Franta Dezső restaurátor művész, ke-
ramikus (1958, Szentendre): „Tál” című 
égetett, mázas kerámia. A lábakon álló nagymé-
retű dísztál kvadrát alakú, felgyűrt sarkokkal. 
Barna, okker alapszínen fekete négyzet dekorral, 
amely férfias baritont ad a műtárgynak. Sallang-
mentes, korszerű kerámia, amely dísze lehet a 
lakásnak. Egyedi alkotás. „Az egyszerűség az 
igazság kapuja”. (Georg Cristoph Lichtenberg) 

Funk Péter restaurátor művész (1965, 
Budapest): „Dunakanyar legszebb vaskályhája 
érdemrend”. Egy vaskályha tűzterének elzáró 
korongját emelte be a műtárgyak körébe. Kon-
cepciózus művészet ez, amely ötletes, groteszk, 
tükröt tart mai világunknak. Bármi lehet kiállítá-
si tárgy, ha azzá tesszük. „Macskajaj” című mun-
kája egy üveges, falra akasztható szekrénykében 
elhelyezett felhúzható játék egér, fölötte a macs-
ka kifőzött koponyája. Az alkotónak önálló el-
gondolásai, egyéni meglátásai vannak. „Ha hi-
ányzik a fantáziád, a tehetségre szorulsz”. 
(Georges Braque)  
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Galyasi Géza Attila fotóművész (1976, 
Komló): „Cím nélkül I., II.”, fekete-fehér fotók. 
A felület bizonyos része barnított, szépiázott, így 
színesnek hat. Ugyanakkor a régi korok fotográ-
fiái is eszünkbe jutnak. A 40x40 cm-es négyzetes 
formátumú képek látványát izgalmassá teszi az 
átlós kompozíció, és a fény–árnyék kontraszt. A 
konyha sakktáblaszerű kövezetére bezúduló erős 
napfény játéka kitűnő témát adott a fotográfus-
nak, aki ebből nagyszerű képet komponált. 
„Csak arra a célra használjuk fel a fényképező 
készüléket, amire azt megalkották… fény, fény, 
fény. Nézz körül, és a legtöbb fénybe öltözött 
részletet keresd meg, ahol a fény és árny és sötét 
játszik. Ezek finomságát rögzítsd. Mindig és ál-
landóan használd a fényt, hogy kifejezd gondola-
taidat.” (Paul L. Anderson)  

Kaposi Endre képzőművész, művészeti 
szakíró (1939, Zalaegerszeg) alapító tag, 
elnök: „Intelem”, kisplasztika. Az ásó vasat, 
mint a paraszti lét szerszámát, szoborként, kiál-
lítási művé emeli. A ráfestett motívum színesen 
jelenik meg (kék, piros, sárga), vékony ezüst vo-
nallal kontúrozva. A művésznek sajátos, általa 
kialakított, rá jellemző formanyelvezete van. 
„Győzelem”, kisplasztika. Művészi igénnyel fo-
galmazott, korrodált felületű, stilizált struktúra. 
„Relikvia” című kisméretű montázsában elmesé-
li élete történetét. A festett háttérre ragasztott, 
fotókból kivágott képek között, felfedezhetjük az 
alkotó fiatalkori arcát. „Capriccio”, kollázs. Szür-
kében tartott, ragasztott papír, mindössze 25x20 
cm. Műveiben tartalmi és formai sűrítés figyel-
hető meg, ezekben közli gondolatait, mondani-
valóját. Montázsában, kollázsában az anyagukat, 
eredetüket, vagy természetes megjelenésüket 
tekintve eltérő elemeket, egymásra ragasztva 
vagy egymáshoz illesztésével építi fel művét. 
(Laikus tévedés, hogy a természetes látványt 
formahíven követő képzőművészeti alkotás ne-
hezebb produkció, mint a modern formanyelv 
szerinti képzőművészeti mű. Valójában a mo-
dern művészeti irányzatok „nehézség” szem-
pontjából semmiképpen nem maradnak el a ré-
gebbi művészi konvenciók mögött, sőt, nem egy 
modern irányzat sokkal „nehezebb” konvenció-
kat állít követelményként maga elé: ilyenek pl. a 
festészetben a szürrealizmus fényképszerűen 
produkált részletábrázolásai.) „Nem a látszatot 
keresem, hanem a lényeget, azt, ami a jelenségek 
mögött rejlik, azt, ami az élet titka.” (Vincent 
Van Gogh)  

Kókay Krisztina textil- és grafikusmű-
vész (1943, Esztergom): „Cím nélkül” (2013), 
sorozat két darabja. A kisgrafika körébe tartozó 
(15x15 cm), intim méretű és intim hangulatú, 
kollázs technikájú művekről van szó, amelyek 
igényesen, szakszerűen vannak passzpartúrázva 

és keretezve. Finom galambszürke színben, ap-
rólékosan, nagy műgonddal lettek grafittal meg-
rajzolva ezek a modern hangvételű alkotások. 
Valószínűleg kárpithoz készült ízléses, finom, 
kvalitásos előképek. „A rajz az ember legegysze-
rűbb tevékenységei közé tartozik, és töretlenül 
végigkíséri az emberiség történetét kezdetétől 
napjainkig.” (Heribert Hutter)  

Kovács Melinda fotóművész (1969, Esz-
tergom): „Embertelen tájak I., III., V. A 40x40 
cm-es fekete-fehér fotográfiáknak téli tájak a 
témája. A fényképművészetnek legalapvetőbb 
sajátossága, hogy a fényképezés technikai eszkö-
zeivel alkot a valóságról művészi képeket. Aktív 
eszköze van ahhoz, hogy az objektív, mechani-
kus rögzítéssel nyert képen, szubjektív mondani-
valójának megfelelő változtatásokat eszközöljön. 
Kovács Melinda képein a tél puhasága úgy jön 
elő, hogy a felületet finoman, leheletszerűen, 
szürkés kékkel lavírozza. Ezáltal lágy, festői ha-
tást ér el. A szemlélőt sétára hívja ebbe a szép 
képi világba. Új gondolkodás ez a fotóművészet 
képalkotásában. „A fotóművész külön művésztí-
pus, aki csak a fényképi ábrázolás formáin, a fény-
képi technika optikai és kémiai rögzítésmódjain 
keresztül gondolkodik, készülékének gépszemén 
keresztül lát, fényérzékeny rétegével azonosulva 
érez.” (Hevesy Iván)  

Lábik János festőművész (1933, Pár-
kány): „Utak földön – végtelenben I., III.”, kis-
méretű, 15x15 cm-es olajképek. Absztrakt felfo-
gásban festett felülnézeti tájrészletek. A vastag 
festékkel, pasztózusosan kezelt felület meleg 
színharmóniában van. „Földünk I., II., III.” Ho-
rizontálisan nyújtott, kisméretű táji élmény 
szösszenetek. A vastagon felhordott olajfesték 
felülről képezett táj idézeteket sejtet, absztrakt 
felfogásban. „A művésznek módjában van a cse-
lekmény lelki hangjait a tájkép hangulatában is 
megcsendíteni… a szín a lelki hangulatok kifeje-
zési eszköze.” (Richard Muther)  

Radócz Balázs fotóművész (1975, Buda-
pest), alapító tag:” Natura V., VI., VII.”, fekete
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-fehér fotográfiák. A sziklás tájak, hegyek, kitűnő 
technikával lettek exponálva. Szép a laboráns 
munkája, gazdag tónusokat hozott elő. A hagyo-
mányosabb értelemben vett fotóművészethez 
tartozó tájfelvételek. „A művészi fényképek azon 
túl, hogy ábrázolnak, közölni is akarnak valamit, 
aminek csak alkalma, hordozója, esetleg ugró-
deszkája az, amit ábrázolnak.” (Keresztury De-
zső)  

Szabó Judit tárgyrestaurátor művész 
(1953, Esztergom), alapító tag: „Kálvária” 
gobelin restaurálás történet című munkafüzet 
(2014). Az esztergomi Keresztény Múzeumban 
található a „Kálvária” nagyméretű kárpit. Ipolyi 
Arnold besztercebányai, később nagyváradi püs-
pök gyűjteményéből származó remekmű 240 x 
170 cm, és gyapjú, selyem az anyaga. A XV. szá-
zad utolsó negyedében készült Belgiumban. 
1928-ban már restaurálták. A mostani teljes kö-
rű restaurálást Szabó Judit végezte. Asszisztense 
Perger Andrea egyetemi hallgató volt. A munka-
füzet lépésről lépésre nyomon követi a hatalmas, 
embert próbáló és felelősségteljes munkát, ahol 
tévedni nem lehet. A végén megcsodálhatjuk az 
„eredeti szépségében” tündöklő műremeket. 
Csak gratulálni tudok ehhez a teljesítményhez. 

Szabó Zoltán Sándor festőművész 
(1956, Székesfehérvár): „Psziché” (1981). 
Szénrajz. Hosszan elnyújtott grafika, ami fest-
ményszerűvé válik azáltal, hogy a figurák háttere 
fehér temperával van befestve. Az emberi szemet 
befolyásolja, még színeket is vélünk felfedezni a 
képen. Ámos Imre, Vajda Lajos jut eszembe az 
amorf formák látványán. Súlyos, színesre festett 
keret nehezíti a grafikát. „A modern művészet 
már nem modern … a mai festők, hogy koruk 
modern művészetét megteremtsék … a római, a 
krétai és az afrikai művészet régebbi periódusai-
nak karikatúráit hozzák létre.” (Salvador Dalí)  

Szentessy László képgrafikus művész 
(1938, Esztergom), alapító tag: „Holokauszt”, 
egyedi grafika. A Tatáról 1944. június 6-án elhur-
colt embereknek állít emléket, ezzel az illusztratív 
rajzzal. „Hommage a Bohumil Hrabal (1914–
2014)” című, unikát grafikai lapja, tollrajz. Az apró 
vonalas, pontozásos technika, régies hangulatot 
teremt, pont megfelelőt Hrabalhoz. Az illusztrá-
ció megidézi a cseh író regényeinek alakjait, 
amelyekből többet meg is filmesítettek, és Ma-
gyarországon is vetítettek. (Talán eljön az az idő 
is egyszer, amikor művészeink gondolnak Mun-
kácsyra, Liszt Ferencre, Székely Bertalanra, ne-
tán Bálint Endrére vagy Lechner Ödönre is.) A 
rajzok szüzséje korrektül megoldott, hiszen pro-
fesszionális alkotóról van szó. „A fekete-fehér 
elég ahhoz, hogy remekműveket alkosson az em-
ber. Festővé válhatunk, rajzolónak születni 
kell.” (Edgar Degas)  

Szilágyi László fotóművész (1951, Győr-
vár), alapító tag: „Kőfejtő I., III., V.”, fekete-
fehér fotográfiák, 30x30 cm-es méretben. A nö-
vények beborítják a régi kőfejtőt. A természet 
visszaveszi, próbálja begyógyítani az ember 
okozta táj-sebeket. A laborálás is dicséretes, 
pontos munka. Gazdag tónusfokozatokat látha-
tunk. „A készülék zárját elkattintani igen egysze-
rű dolog, de a szépet kiválasztani a végtelen gaz-
dagságból: művészet. Milyen sok fényképet lá-
tunk, amelyek csak fotográfiák, s mily kevés kö-
zöttük a kép!” (Walter Hege)  

Végh Éva festőművész (1955, Buda-
pest): „Capriccio I., II., III., IV.”, tűzzománcok. 
A kisméretű (20x20 cm), zománc képek, táji él-
mény varázslatok. Az arany–vörös kombinációk 
meleg színvilággal hevítik a látvány szépségét. Új 
hangja ez a tűzzománcművészetnek, mert meg-
marad a festészet nyelvezete. Nagyon igényesen 
vannak felöltöztetve az alkotások, ami igen fon-
tos, ennél a műfajnál is. „A szín – eszköz, amely-
nek gondolatainkat kell kifejeznie. A kolorit ná-
lunk nem szép foltokat jelent, hanem a kép han-
gulatát, lelkét kell megmutatnia.” (Ilja Repin) 

A műértés a befogadó képessége a művészeti al-
kotás elsajátítására. Az adekvát műértéshez nem 
elegendő pusztán az, hogy a befogadó birtoká-
ban legyen az illető művészeti ág jelrendszerei-
nek, hogy képes legyen hideg fejjel, intellektuáli-
san felfogni a művész mondanivalóját, hanem az 
is szükséges, hogy az emocionális reagáláshoz 
nélkülözhetetlen fejlett érzelmi kultúrával is ren-
delkezzék. Ugyanaz a műalkotás a legkülönfé-
lébb befogadási élmények kiváltására alkalmas 
attól függően, hogy a befogadó milyen szubjektív 
indítékokkal közelít a műhöz, mit hajlandó és 
mit képes felfogni annak teljességéből. 
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Egy európai 
kultúrdiplomata az emberi- és 
alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásá-
nak szolgálatában 
 

 
„Énekes vagyok, aki véleményt nyilvánít.  

Az, amiről beszélek, az emberi jogok,  
nem kell politikumnak lennie,  

hanem a legtermészetesebbnek a világon.  
Mindenki megérdemli a tiszteletet.”1 

 
Jelen tanulmány az Eurovíziós Dalfesztivál idei 
győztesének sajátos kultúrdiplomáciai szerepvál-
lalását vizsgálja a nemzetközi színtéren, s egyben 
betekintést nyújt a kulturális diplomácia 
multistakeholder2 gyakorlatába is. A téma aktu-
alitását jelzi, hogy annak ellenére, az előadó 
többször kijelentette, hogy nem politikusként, 
hanem csupán előadóként kíván hozzájárulni az 
emberi jogi normák népszerűsítéséhez – ami 
egyértelműen a kulturális diplomácia szakterü-
letének része –, tevékenységének ezirányú vizs-
gálata máig nem történt meg.  

A transzmodernitás korában a civil aktorok 
(nem kormányzati szervezetek, illetve magán-
személyek) fontos szerepet töltenek be a nem-
zetközi kulturális kapcsolatok alakításában. 
Egyedülálló státuszuk abban nyilvánul meg, 
hogy „mindenféle hivatalos szereptől függetle-
nül, a körülmények, tudásuk vagy eszközeik ré-
vén vehetnek részt a nemzetközi kapcsolatok 
alakításában. Kevésbé kötik őket a játékszabály-
ok vagy az intézményes normák, így olyasmit is 
megtehetnek, amit a hivatalos személyek nem 
tudnak vagy vonakodnak megtenni.”3 Jelenlétük 
a globális színtéren azért fontos, mert akkor is 
bekapcsolódnak a nemzetközi kapcsolatépítésbe, 
ha ezt a kormányzatok alig, vagy egyáltalán nem 
támogatják, vagyis a nem kormányzati szerveze-
tek, valamint az egyéni kezdeményezések jelen-
tik a garanciát „a fékek és egyensúlyok” rendsze-
rének biztosítására. 

Fontos kiemelni a nemzetközi rendszer kul-
turális tartományában tevékenykedő transz-
nacionális civil szereplőket. Fő ismérvük – 
miként erre Kiss J. László (2009) is rámuta-
tott –, hogy az állam szükségleteitől függetle-
nül, elsősorban saját érdekeik érvényesítése – 
különféle eszmék és ideológiák szabad ára-
moltatása, emberi jogi normák határokon át-
nyúló terjesztése stb., a soft power4 kulturális 
eszközeivel – céljából lépnek fel az emberisé-
get érintő egyetemes kérdések propagálása 
ügyében az ún. „világtársadalomban”.  

Különösen érvényes ez a kulturális ágazat 
aktoraira, a művészekre, mivel ők „valóságos kul-
turális diplomaták szerepét töltik be” – deklarál-
ja az Európai Parlament az EU külső fellépései-
nek kulturális dimenzióiról szóló jelentése – az-
által, hogy „cserélik és ütköztetik egymással a 
különböző esztétikai, morális és társadalmi érté-
keket.”5 Tevékenységük akkor nevezhető sikeres-
nek, ha képesek magukra vonni mind a kor-
mányzatok és a kormányközi szervezetek, mind 
pedig a nemzetközi közvélemény figyelmét.  

Az egyének által életre hívott civil kultúrdip-
lomáciai szerepvállalás kiváló példája az Euroví-
ziós Dalfesztivál idei győztesének, az osztrák 
származású Tom Neuwirthnek 2014-ben globáli-
san celebrált „polgárpukkasztó” kezdeményezé-
se, aki a soft power kulturális eszközén – a pop-
zene határokon túlmutató erején – keresztül 
emelte fel szavát a többségi társadalom tagjaitól 
különböző csoportok alapvető emberi jogainak 
tiszteletben tartásáért.  

Elmondása szerint a művészi szabadság adta 
lehetőségével élve 2011-ben kizárólag önérdekből6 
hozta létre a „szakállas hölgy” kunszt-figuráját, 
hogy provokatív módon felhívja a figyelmet a má-
sok iránti tolerancia és a kölcsönös tisztelet fon-
tosságára, valamint elérje azt, hogy a civil társada-
lomban diskurzust váltson ki e fontos témában: 
„A szakáll természetesen provokáció és számomra 
egyfajta ventillként szolgál, hogy figyelmet gene-
ráljon (…), s kiváltson valamit az emberekben. 
Legjobb esetben a velem való találkozást követően 
a családjuk vagy barátaik körében megvitatják, 
hogy mit is jelent a „másság” ténye – és nekem ez 
már egy kis győzelemmel felér. Rendkívül fontos 
számomra a reflexió.”7  

A „szakállas hölgy” az EU Alapjogi Chartája 
I/1. cikkének kinyilatkoztatását – amely szerint 
„az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben 
kell tartani, és védelmezni kell.”8 – vallja magáé-
nak. Megjelenésével ugyanis egyfajta vitaindító 
katalizátorként kívánja felhívni a figyelmet az 
emberi jogok és alapvető szabadságok – mint 
például az egyenlő bánásmód, a különbözőség 
respektálása – kérdéskörére.9 A nemzetközi nyil-
vánossághoz intézett felhívása ekképpen hang-
zik: „Tolerancia és tisztelet illeti meg mindazo-
kat, akik másoktól eltérőek.”10 Elvárja, hogy ne 
játsszon többé szerepet a nem, a bőrszín és a 
származás, és azt, hogy mindenki tartsa tisztelet-
ben a másikat! Miközben a goethei maximával 
egyetértésben azt vallja, hogy „a tolerancia csak 
egy átmeneti állapot, elismeréshez kell vezet-
nie.”11 A „tolerancia – tisztelet – (felebaráti) sze-
retet” témájában megfogalmazott üzenetével az 
egyenlőség fontosságát hirdetve lép fel minden-
fajta megkülönböztetés (nemi, faji, etnikai, val-
lási, szexuális irányultság) ellen. A „szakállas 
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hölgy” külső megjelenésével ugyanis a liberális 
demokrácia értékeire hivatkozva azt a humanis-
ta felfogást kívánja minél szélesebb közönséghez 
eljuttatni, hogy teljesen mindegy az egyén kiné-
zete, nemi identitása, bőrszíne, „csak és kizáró-
lag az EMBER számít”12  

E társadalmi szerepvállalás jegyében az előadó 
– az osztrák állami közmédia (ORF) delegálásával 
– „a hatalom nélküliek hatalmával”13 élve, toleran-
ciáért folytatott egyszemélyes kultúrdiplomáciai 
csatát generálva traveszti előadóként Conchita 
Wurst művésznéven állt ki az Eurovíziós Dalfeszti-
vál nemzetközi színterére,14 abból a célból, hogy a 
popzene puha hatalmával felemelje szavát a min-
dennemű társadalmi diszkrimináció ellen: „Az Eu-
rovízió színpadát arra kívánom használni, hogy 
Európának szóljak a toleranciáról és az elfogadás-
ról, mivel úgy gondolom, hogy különösen a jelen-
korban aktuális ez a téma.”15  

Egyedülálló demonstrációjával a magánélet 
szabadságjogának fontosságát hirdetve, arra az 
alapvető személyes szabadságjogra kívánta irá-
nyítani a figyelmet, hogy minden egyén számára 
biztosítani kell azt a polgárjogi demokratikus 
princípiumot, hogy a maga választotta életforma 
szerint zavartalanul alakíthassa saját életét, azon 
az erkölcsi alapon, hogy minden életforma meg-
engedett, amíg az a másik szabadságát nem kor-
látozza. Meggyőződése, hogy ennek természetessé 
kell válnia, mivel ez alapvető emberi jogi kérdés.16  

Ezt az eszmei mondanivalót hirdeti az Euroví-
ziós Dalversenyen elhangzott melodramatikus 
hangzású versenydalával, a „Rise like a Phoenix”-
el is.17 A győztes zenei produkció, amely a toleran-
cia és tisztelet fontosságát hangsúlyozza, egyben 
fontos pozitív üzenetet is közvetít: bárkivel elő-
fordulhat ugyanis, hogy nehéz helyzetbe jut, pél-
dául diszkriminatív megkülönböztetés 
(társadalmi kirekesztettség, mobbing, megalázta-
tás stb.) éri. Mégis van esély arra, hogy a negatív 
szituációból előnyösen kerüljön ki. A destruktív 
tényezők ugyanis egyfajta hajtóerőként szolgál-
hatnak, amelyek arra sarkallják az egyént, hogy 
továbbfejlődve olyan személyes erőforrásokat ala-
kítson ki, hogy a negatívumokon felülemelkedve 
– azokat saját maga javára fordítva – a legjobbat 
hozza ki a rosszból, s megerősödve, győztesként 
kerüljön ki a nehéz helyzetből.  

Az énekes emberi jogokért folytatott kultúr-
diplomáciai küzdelme nem volt hiábavaló, Euro-
víziós győzelmével kivívta a nemzetközi nyilvá-
nosság elismerését. Az Európai Műsorszolgálta-
tók Uniója (EBU) aktív tagállamainak közönsége 
megértette a dal eszmei mondanivalóját, és szinte 
egyként szállt síkra az előadó által közvetített üze-
net mellett. Itt érvényesek Robert Kennedy sza-
vai: „Valahányszor valaki kiáll egy eszme mellett, 
(…) vagy éppen felemeli hangját valamilyen igaz-

ságtalanság ellen, a remény kicsiny hullámot vet 
a víz felszínén. A milliónyi különböző energiából 
és bátorságból született hullám pedig összeverő-
dik, és olyan erős áramlattá egyesül, amely az el-
nyomás és ellenállás leghatalmasabb falát is ké-
pes ledönteni.”18 Ezt a határokon túlmutató 
áramlat-élményt – a teljes bevonódás érzését – az 
osztrák énekes is megtapasztalta Koppenhágá-
ban, az Eurovízió nemzetközi színpadán: „Ma éj-
jel valóban megmutattuk, hogy mindannyian egy-
azon család tagjai vagyunk, nem pedig különálló 
közösségeké. Tudom, kissé giccsesen hangzik, de: 
MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK.”19 – majd a 
következőképpen szólt e számára megmagyaráz-
hatatlan, transzkulturális fenomén emocionális 
megtapasztalásáról: „Sohasem éreztem korábban 
ilyet, soha! Tudod, ezekre nincsenek szavak, mert 
mindent felülmúl. Ez az EGYSÉG, nem a szülők-
ről, vagy a barátokról szól, hanem arról, hogy ép-
penséggel itt nincsenek határok, és ez hihetet-
len!”20  

Az Eurovíziós gála fénypontján, a díjátadási 
ceremónián a toleranciáért és a személyes sza-
badságért folytatott küzdelem szellemében a 
mikrofonhoz lépve kijelentette, hogy ezt az estét 
elsősorban azoknak ajánlja, aki hisznek a béké-
ben és a szabadságban, majd hozzátette: 
„Megállíthatatlanok vagyunk!”21 A versenyt kö-
vető sajtótájékoztatón elmondta, hogy ez nem-
csak az ő győzelme, hanem mindazoké, akik bíz-
nak a diszkrimináció nélküli jövőben, amely a 
tolerancia és mások tiszteletén alapul. Szerinte 
ennek semmi köze sincs a Kelethez és a Nyugat-
hoz, mert ez országhatárokon túlmutató.22  

Mindezek alapján Heinz Fischer, osztrák köz-
társasági elnök az új osztrák kulturális soft 
powert illetően helyesen hangsúlyozta, hogy az 
túlmutat az ország határain, ugyanis a dalfeszti-
vál eredménye nemcsak Ausztria győzelmét je-
lenti, hanem mindenekfelett a sokféleségét és a 
toleranciáét Európában.23 A művész toleranciá-
ért folytatott egyszemélyes polgárjogi kiállása az 
emberi szabadságjogokért kultúrdiplomáciailag 
sikeres volt: az előadó erőteljes hangja és zenei 
teljesítménye olyan nagy hatású volt, hogy képes 
volt felülkerekedni az előítéleteken és az intole-
rancián – jegyezte meg Werner Faymann oszt-
rák kancellár.24 Ulrike Lunacek, az EU parla-
ment alelnöke a nyitottság és a diszkrimináció-
nélküliség jelének tekintette, hogy az emberek az 
osztrák előadóra szavaztak. Véleménye szerint 
ezeket az értékeket kellene az Európai Uniónak 
és tagállamainak politikájába átültetni.25 Szerin-
te az EU-nak szüksége van az olyan egyénekre, 
akik a művészeten keresztül határokon túlmuta-
tóan a tolerancia ügyét szolgálják, ezzel ugyanis 
rendkívül fontos üzenetet közvetítenek a nyilvá-
nosság irányába.26  
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E társadalmi kihívásnak eleget téve az előadó 
ötpárti meghívásra a zenei soft power „Európai 
Hangja”-ként rendkívüli kultúrdiplomáciai kül-
detést vállalva 2014. október 8-án az emberi jo-
gok és az esélyegyenlőség Európájáért lépett fel 
az Európai Parlament épülete előtti Szolidaritás 
téren Brüsszelben, amelyet egyfajta pártokon 
feletti humánus küldetésnek tekintett: „A párt-
színek pedig nem számítanak nekem, amíg az 
emberiesség áll előtérben.”27 Az esemény házi-
gazdája Ulrike Lunacek elmondta, hogy Conchita 
Wurstnak rendkívül fontos politikai üzenete van 
– egyenlőség, alapvető emberi jogok, a félelemtől 
mentes élethez való jog –, ezek azok az értékek, 
amiért az Európai Unió is síkraszáll.28 Az előadó 
fellépése előtt kihangsúlyozta, hogy elsősorban 
énekesnek tartja magát, aki művészi önkifejezé-
sével – a tisztelet, a szabadság és a szeretet kér-
déskörében – nyilvánít véleményt, ezekről a szá-
mára legalapvetőbb emberi dolgokról.29 E témá-
ban kifejtett tevékenységét semmi esetre sem 
politikainak, hanem kizárólag humán ügynek 
fogja fel. Meggyőződése ugyanis, hogy a politiku-
sokkal ellentétben, énekesként sokkal többet te-
het a közvélemény formálásában, mivel művész-
ként sokkal effektívebben képes a határokat fe-
szegetve szabadon kiállni a másokkal szembeni 
elfogadás és tisztelet témájában meghirdetett, a 
liberális demokrácia alapelveire épülő alapvető 
emberi jogok tiszteletben tartására irányuló, em-
beriességet hirdető üzenetének propagálásá-
ban.30 A fenti kijelentése jól mutatja, hogy éne-
kesként vállalt társadalmi szerepvállalása egyér-
telműen a kultúrdiplomáciai kontextuson belül 
értelmezendő. Az előadó a diszkrimináció elleni 
fellépés fő eszközének ugyanis a kulturális párbe-
széden alapuló tudatosságnövelést választotta, a 
célból, hogy a zene puha hatalmával minél több 
emberhez eljutva nemzetközi diskurzust kezde-
ményezzen a többségi társadalom tagjaitól kü-
lönbözőnek ítélt, hátrányos helyzetű közösségek 
emberi jogainak tiszteletben tartása érdekében, s 
fellépjen a másság mindenféle formájával szem-
ben megnyilvánuló kirekesztő szándékú megnyil-
vánulás ellen. Ezekkel összhangban az előadó 
kijelentette, hogy mindazok számára van üzene-
te, akiket diszkrimináció ér, s a jövőben támogat-
ni kívánja azokat, akik segítségét igénylik.31 Ezzel 
immár a nemzetközi szintéren is erkölcsi elköte-
lezettséget vállalt mindazon nemi, faji, etnikai 
(ide sorolhatók a nemzeti kisebbségek is) és szo-
ciális kirekesztettséget elszenvedő közösségek 
iránt, amelyek negatív megkülönböztetésnek 
vannak kitéve.32 

Az előadó elmondta, hogy Európát egy erős 
közösségnek tartja, amelynek jövőjét a sokszínű-
ség adta egységben látja: „ha ugyanis mindenki 
kiáll a sokszínű Európa mellett, akkor vagyunk 

csak igazán megállíthatatlanok”33 – tette hozzá 
az Eurovíziós dalverseny díjátadási ceremónián 
elmondott közismert mottóját.  

Bilaterális szinten Ausztria külföldi kapcsola-
tait irányító állami döntéshozók közül a francia-
országi osztrák külképviselet ismerte fel az elő-
adó francia–osztrák kapcsolatokban betöltött 
reprezentatív szerepét. Ennek értelmében az 
énekes a franciaországi osztrák nagykövetség 
meghívására 2014. október 24-én „Jugend, 
Toleranz und Vielfalt in Europa” (Ifjúság, Tole-
rancia és Sokszínűség Európában) témájában 
megrendezett, a függetlenség és az új alkotmány 
osztrák nemzeti ünnepén tartott fogadás kultu-
rális fénypontjaként szerepelt.34 Fő feladata az 
volt, hogy népszerűsítse a 2015-ben Ausztriában 
megrendezett Eurovíziós Dalfesztivált és Bécs 
városát.35 Az eseményt illetően a külképviselet a 
kultúrdiplomáciai feladatok végrehajtásában a 
helyi partnerekkel való együttműködést prefe-
rálta. Ennek megfelelően a francia–osztrák té-
maorientált kooperáció jegyében Maximillien 
Helle-Forget francia zongoraművész kíséretében 
került sor Conchita Wurst fellépésére. Az énekes 
„Rise like a Phoenix” című Eurovíziós dalát több 
mint 600 meghívott vendég – a divat- és forma-
tervezés, a politika, a diplomácia és a médiavilág 
képviselői stb. – előtt adta elő nagy sikerrel.36 E 
fellépését egy újabb lehetőségnek tekintette, 
hogy ismételten kiemelje azt, hogy mégis meny-
nyire multikulturális Európa.37  

Az ENSZ figyelemmel kíséri az emberi jogok 
kérdéskörével foglalkozó civil szereplők nemzet-
közi színtéren zajló megnyilvánulásait. Jól mu-
tatja ezt, hogy az osztrák előadó e témát feszege-
tő társadalmi szerepvállalására a világszervezet 
főtitkára is felfigyelt. Ban Ki Mun rendkívüli 
énekesnek tartja, aki erőteljes üzenetével hozzá-
járult a sokszínűség iránti tisztelet előmozdításá-
hoz, amely egyben az ENSZ alapokmányának 
alapvető értékét is képezi, s szorosan összefügg a 
szervezet tolerancia iránti elkötelezettségével. 
Ennek értelmében 2014. november 3-án az 
ENSZ bécsi Központjában a társadalmi sokszí-
nűség és egyenlőség ügyének előmozdítását 
megcélzó kultúrdiplomáciai fórumra került sor 
Ban Ki Mun és Conchita Wurst jelenlétében, 
hogy közös erővel hívják fel a figyelmet a tole-
rancia és a kölcsönös tisztelet fontosságára. Az 
eseményen az előadó a diszkriminációmentes 
társadalom megteremtésének fontosságát hir-
detve kijelentette: „Olyan világról álmodok, 
amelyben nem számít a szexuális orientáció, a 
bőrszín és a vallási hovatartozás.”38 Valamint az 
etnikum, nemzetiség – tehetnénk hozzá a fentiek 
értelmében. Az ENSZ főtitkára az énekes győzel-
mét jelentőségteljesnek nevezte. Mesteri leckét 
adott világraszólóan az emberi jogok tárgyköré-
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ből: „Figyelemre méltó ugyanis annak a módja, 
ahogyan az Eurovíziós Dalfesztiválon kivívott 
diadalát egyben az emberi jogi nevelés elektrifi-
káló momentumává változtatta.”39 Mun elragad-
tatását fejezte ki aziránt, hogy művészi tehetsé-
gével az Eurovíziós dalfesztivál platformján ke-
resztül hozzájárult a toleranciát és esélyegyenlő-
séget hirdető üzenet globális közönség elé való 
terjesztésben.40  

Fontos megjegyezni, hogy az előadó sikeres 
kultúrdiplomáciai szerepvállalása egyben a hala-
dó európai nyilvánosság szellemi győzelmét is 
jelenti: demonstratívan kinyilvánította ugyanis, 
hogy a jövőben a soft power értékeit kívánja 
előnyben részesíteni, s elzárkózik a hard power 
(kemény hatalom) azon elveitől, amelyekben 
kizárólag az erősebb joga számít, és ez egyben a 
hatalom nélküliek puha hatalmának felülkereke-
dését is jelenti: „Az erőszakmentes mozgalom 
nem elszánt idealisták, alkalom szülte mártírok, 
vagy néhány karizmatikus felszabadító saját szü-
leménye. Az igazi történet arról szól, amikor a 
hétköznapi polgárok nagy ügyekbe cseppennek, 
amelyeket egészen az alapoktól építenek fel.”41  

Pozitívumként könyvelhető el, hogy az állami 
(diplomáciai külképviseletek, média) és a kor-
mányközi aktorok (EU, ENSZ) együttesen ismer-
ték el az osztrák énekes sajátos kulturális dialógu-
sának nemzetközi véleményformáló szerepét. En-
nek értelmében a győzelmét követően megkísérel-
ték egyénileg indult civil kulturális kezdeményezé-
sét mind a bilaterális (az osztrák–francia kapcsola-
tokban), mind pedig multilaterális viszonylatban 
(az EU regionális és az ENSZ nemzetközi plat-
formján) beintegrálni tevékenységi körükbe. Ezért 
az előadó kultúrdiplomáciai szerepe egyáltalán 
nem lebecsülendő, elősegítette ugyanis a nemzet-
közi rendszer szereplői közötti közeledést, és im-
már a multistakeholder együttműködési modell 
keretében egyenrangú partnerekként közösen lép-
nek fel az alapvető emberi jogi normákat érintő 
kérdések terjesztésének ügyében, rámutatva a sok-
színűség iránti tolerancián alapuló plurális társa-
dalom jövőbeni megteremtésének fontosságára. E 
közös humán ügyben tett fellépésük jól mutatja a 
kulturális diplomácia gyakorlati megvalósulását a 
nemzetközi színtéren. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy Conchita Wurst 
emberi jogok és alapvető szabadságok demokra-
tikus tiszteletben tartását megcélzó figyelemfel-
keltő kezdeményezése, amelyet a nemzetközi 
közvélemény kulturális befolyásolásával kívánt 
kiprovokálni az Eurovíziós Dalfesztivál színterén 
a kulturális soft power alkalmazásának mesteri 
példáját testesíti meg. Az előadó globális 
kultúrdiplomáciai szerepvállalásával a jelenkor-
ban az európai kulturális soft power legnyoma-
tékosabb szószólójának tekinthető.  
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13A „hatalom nélküliek hatalma” kifejezés, utalás Vác-
lav Havel a „Hatalom nélküliek hatalmáról” (Moc 
bezmocných) című esszéjére, amelyben arról ír, hogy 
miként szállnak szembe a hétköznapi polgárok erő-
szakmentes tiltakozással az állami hatalom igazságta-
lanságaival.  
14 E rangos fesztiváldiplomáciai rendezvény a világ 
egyik legnagyobb nemzetközi kulturális eseménye, 
ami nem sportrendezvény. A műsor nézettsége 100-
600 millió között mozog. Széles közönséghez jut el a 
versenyen kívüli országokba Észak- és Dél-
Amerikától kezdve Kínán keresztül egészen Ausztráli-
áig. 2014-ben a műsor történetében először fordult 
elő, hogy egy Európán kívüli ország, Ausztrália a ver-
senyen kívül indított előadót Jessica Mauboy szemé-
lyében. Vö: en.wikipedia.org/wiki/
Eurovision_Song_Contest   
15 www.youtube.com/watch?v=zRTeL3L3db8. 
16 www.youtube.com/watch?v=67uNMIoM0NQ.  
17 A dal német-amerikai-osztrák-magyar kulturális 
együttműködés eredménye. Magyar vonatkozása, 
hogy a szimfonikus kíséretet a Budapest Art 
Orchestra vette fel a Magyar Rádió 22-es stúdiójában. 
18Idézi: Crawshaw-Jackson 2011:97.  Részlet Robert 
Kennedy 1966-os dél-afrikai beszédéből. 
19 Brey (2014). 
20 www.youtube.com/watch?v=7oJNEa06T2s. Az 
énekes érzelembeszámolója tipikus leírása a kulturá-
lis diplomácia lélektani hatásmechanizmusának az 
előadó szintjén. E fenomenális paradoxon részletes 
magyarázatával kapcsolatban lásd a Valóság 2013/8. 
számát, 78–92. p. 
21 Vö: Gripper (2014). A svédországi „Allsång På 
Skansen“ fesztiválon való fellépésekor elmagyarázta, 
hogy mit jelent a „Megállíthatatlanok vagyunk!“ moz-
galom szlogenje: Számára a társadalom azon tagjai a 
„megállíthatatlanok“, akik hisznek a gyűlöletmentes 
jövőben. Bízik abban, hogy ezek a jóhiszemű emberek 
megállíthatatlanok, és a „jó“ mindig győzni fog. Lásd 
www.youtube.com/watch?v=0NDF2hsdOCw. 
22 www.youtube.com/watch?v=GGhGRHYqA_c. 
23 Lásd Fischer (2014). 
24 Bundeskanzleramt (2004–2014).  
25 Lunacek (2014). 
26 www.youtube.com/watch?v=n97W0cgo93s.  
27 MTI (2014). 
28 www.youtube.com/watch?v=n97W0cgo93s.  
29 Elhangzott a sajtótájékoztatón és a fellépése előtt 
tartott beszédében. Ezzel kapcsolatban lásd www-
.youtube.com/watch?v=n97W0cgo93s, www-
.youtube.com/watch?v=ISV2p5xH5Po. 
30 www.youtube.com/watch?v=n97W0cgo93s.  
31 Uo. 
32 E helyütt ki kell térni arra, hogy nemzeti szinten 
fellépéseivel évek óta támogatja a hátrányos helyzetű 

csoportok (etnikai kisebbségek, migránsok és beván-
dorlók, egészségkárosultak és fogyatékossággal élők, 
szociálisan kiszolgáltatottak stb.) számára rendezett 
karitatív rendezvényeket, humanitárius segélykampá-
nyokat, mint például a „Life Ball“ (2011–2014), a 
„Diversity Ball” (2012), vagy pedig a „Licht ins 
Dunkel“ (2013, 2014) stb. Érdemes megemlíteni, 
hogy 2012-ben a „Nacht der Vielfalt – Volkshilfe 
Integrationsball” című rendezvény moderátoraként 
felvállalta az „Ich bin gegen das Wort Zigeuner!” (A 
cigány szó ellen vagyok!), a roma és szinti kisebbség 
társadalmi kirekesztettség ellen tiltakozó kampánya 
propagálását, amelynek keretében felkérte a közönsé-
get a kampányban való részvételre. A kampánnyal 
kapcsolatban lásd Horvath 2013. Az énekes a toleran-
cia témájának népszerűsítésében folytatott társadal-
mi szerepvállalását jól tükrözi 2013-ban a linzi 
„Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche 
Berufe” (Gazdasági Szakközépiskola) „Zukunft 
Integration” című projektnap keretében az integráció, 
a tolerancia, és az egyenjogúság témájában megren-
dezett panelbeszélgetésen való részvétele, ahol nagy 
sikert aratott a tanulók körében. 2014-ben az előadó 
részt vett az osztrák állami közszolgálati televízió 
(ORF) Thema című műsorának „Schule fürs Leben – 
Das Experiment” című, a menekültek és bevándorlók 
integrációját megcélzó kísérleti projektje 
zárórendezvényén, amelyen a tanulókkal közösen 
adta elő az Eurovíziós Dalfesztivál nyertes dalát. 
Ezekkel kapcsolatban lásd vk.com/video-
58366515_167977015, www.youtube.com/watch?
v=iFRUEA2l1ek, www.youtube.com/watch?
v=KPjkncNxPw, www.youtube.com/watch?
v=c40aEGrjWN8. 
33 www.youtube.com/watch?v=n97W0cgo93s.  
34 Bővebben lásd a párizsi osztrák nagykövetség köz-
leményét: Österreichische Botschaft Paris (2014). 
35 Schaller 2014:74. 
36 Egyszerű zongorakísérettel megvalósult bravúros 
előadása megtekinthető a youtube videoportálon: 
www.youtube.com/watch?v=OwmAN24cyyk.  
37 vk.com/video-58366515_170351151. 
38 www.youtube.com/watch?v=9nDL5P5W50Q. 
39 Uo. 
40 Uo. 
41 Crawshaw-Jackson 2011:75.  
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Házi kaviár 
A szilveszteri pezsgő mellé kaviáros szendvics-
kék illenek, ám a karácsonykor lefagyasztott ik-
rából olcsó és finom házi kaviárt készíthetünk. 
Az ikrát felolvasztjuk. Kb. 10-20 dkg ikra kell 
hozzá, só, bors (fűszeres) olaj és természetes cit-
romlé. Fazékba kevés vizet teszünk és felforral-
juk. Az ikrát – leszedve róla a hártyát – leves-
szűrőbe tesszük. A forró vízgőzön lefedve, rózsa-
színűre főzzük. Ne érjen bele a vízbe! Kihűtjük, 
tálba tesszük, sózzuk, borsozzuk. Fakanállal ke-
vergetjük, közben cseppenként felváltva olajat és 
citromlevet adunk hozzá, amíg felveszi. Lehűt-
jük. Vajas miniszendvicsen, sós kekszen, töltött 
tojáson adjuk az asztalra.  
 
Hamis kaviár, amit egész évben ünnepi vacso-
rákon tálalhatunk: 3 dl 100%-os vagy házilag 
készült paradicsom lében 1 dl búzadarát sűrűre 
főzünk. Azon melegében elkeverünk benne csi-
petnyi sót és 1 teáskanálnyi cukrot. Ha teljesen 
kihűlt, belekeverünk 1 tojássárgáját nyersen, 1 
evőkanálnyi reszelt vöröshagymát, késhegynyi 
őrölt borsot, 1 evőkanál sós szardellapasztát és 
cseppenként, állandóan lassan kavargatva 1 dl 
napraforgó olajat. Habosra kavarjuk egyenletes 
masszává, amíg mindent felvesz. Jól lehűtve tá-
roljuk a fenti módon. 
 
Savanyú levesek Szilveszterre, Újévre 
A szilveszteri-újévi asztal elengedhetetlen étek-
fogása a savanykás korhelyleves. Most a távolab-
bi szomszédság fazekából ajánlunk hasonló ízű 
levesféleséget kedves olvasóinknak. 
 
Cseh gombócleves 
Hozzávalók: 20 dkg darált sertés– vagy malac-
hús, 3-4 közepes nagyságú burgonya, 1-2 gerezd 
fokhagyma, 1 tojás, kb. 2 evőkanál liszt, 1 evőka-
nál zsiradék, késhegynyi pirospaprika, só, őrölt 
bors, tejföl, ecet vagy citromlé. A zsiradékot fel-
olvasztjuk, meghintjük a paprikával, megkever-
jük és 2 liter vízzel felengedve megsózzuk, meg-
borsozzuk. Felforraljuk. Közben apró lyukú re-
szelőn megreszeljük a nyers burgonyákat, levü-
ket kinyomkodjuk és a reszeléket összegyúrjuk a 
hússal, a tojással, a tört fokhagymával, a sóval, 
borssal, végül a liszttel. Ebből a masszából olajo-
zott tenyérrel apró gombócokat formálunk és a 
lassú forrásban lévő levesbe tesszük. Kb. 15 per-
cig forraljuk. Ekkor a gombócokat a leveses tálba 
kiszedjük. A visszamaradt levest tejfölös haba-
rással sűrítjük, összeforraljuk és a gombócokra 
szűrjük. Ecettel vagy citromlével ízesítjük. 
 
Jó étvágyat kívánunk az új esztendőre! 

Horváth Gáborné 
 

Konyhakalendárium 
 
Kellemes Karácsonyt, boldog Újévet! 

A ponty nem hiányozhat a karácsonyi asztal-
ról, ám mostanában eltértem a bevett hagyomá-
nyoktól. Másképp főzöm, másként bontom hoz-
zá a halat. A második fogáshoz lefejtem a szín-
hús-filét. A megmaradt aprólékokból és a belső-
ségekből levest főzök, de ha ikrát találok, lefa-
gyasztom Szilveszterre (lásd ott!). A halkészítés-
hez: főzéshez, sütéshez mindig valódi tejszínva-
jat használok. Finomabb és könnyebb tőle bár-
melyik halétel. No, akkor ezennel kívánok ünne-
pi jó étvágyat az alábbi étekfogásokhoz. 
 
Francia halleves 
Jó egy liter hideg vízben felteszünk – felaprítva 
– 1 db petrezselyemgyökeret, kisebb zellercikket, 
egy sárgarépát, egy fej vöröshagymát. Nagyon 
puhára főzzük, elmixeljük és befűszerezzük: só, 
bors, babérlevél kell bele. (Ha túl sűrű, még vizet 
adunk hozzá.) Ebben főzzük meg a haldarabo-
kat, majd vékony, vajas rántással berántjuk, ösz-
szeforraljuk. Ezután ellenőrizzük, elég sós-e. Tá-
laláskor tejfölözzük és citromlével savanyítjuk. 
Vajon pirított zsemlekockát adunk hozzá. Finom 
ünnepi leves, pontyból az igazi! 
 
A luxemburgi hercegné kedvence 
10 dkg vajat jó nagy serpenyőben felolvasztunk. 
Húsával lefelé, bőrével felfelé egy rétegben bele-
rakjuk a sózott pontyfilé darabokat. Megszórjuk 
a tetejét (citrom)borssal és nagyon apróra vágott 
petrezselyemzölddel, majd pár perc múlva meg-
fordítjuk. Vigyázni kell, hogy oda ne égjen, csak 
piruljon! Közvetlenül a tálalás előtt kell készíte-
ni. Meleg krumplipüré vagy hideg, majonézes 
krumplisaláta illik hozzá. 
 
Karácsonyi sült hal gyorsan, egyszerűen 
10 dkg vaj szükséges hozzá. Jénai tepsit jó vasta-
gon kikenünk vajjal, rárakjuk egy rétegben a be-
sózott halszeleteket. Bekenjük fokhagymás vagy 
halfűszeres tejföllel. A megmaradt vajat rászele-
teljük, megsózzuk pirospaprikával és prézlivel. 
Sütőben készre sütjük. Krumplipüré a körete, 
amit a keletkezett szósszal meglocsolunk. 
 
Mustáros tengeri hal 
A sózott, félig felolvasztott tengeri halat vajjal 
kikent edénybe rakjuk, leöntjük mustárral elke-
vert, 20%-os tejföllel és fedő alatt összesütjük. 
Kenyérrel vagy sült hagymás krumplipürével 
tálaljuk. Megjegyzés: a halat és a mustárt ki-ki 
saját ízlésének megfelelően vásárolja meg! 
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