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hangomat. Kulcsélmény volt, hogy 1986-ban Durkó 
Zsolt, akire nagy szeretettel és hálával gondolok, szer-
zett nekem egy svájci ösztöndíjat. Hat hetet voltam 
egy kis faluban, és amikor hazajöttem, akkor megírtam 
a Boswili kirándulások című zenekari darabomat. Ekkor 
kezdtem magamra találni, kezdtem sejteni, hogy ki 
vagyok. 

Most lefékeztem, mert a zenei élet egyszerűen nem 
veszi „föl” az elkészült műveket. Megszűnt a lemezki-
adás, nincs a HUNGAROTON-ban kortárs zene, a rádió 
nem vesz fel új műveket, nincs lektorátus, koncert 
olyan kevés van, hogy észre sem veszik, hogy a világon 
vagyunk. Elfogyott a kortárs zene felvevő piaca. Mos-
tanság olyan műveket írtam – az utolsó három évben 

– ami a zenén kívüli dologhoz kapcsolódik. Megkeresett 
egy Polner Zoltán nevű szegedi költő, azzal az ötlettel, 
hogy ő írt a katyńi áldozatok emlékére egy rekviemet 
és keressek neki hozzá zeneszerzőt. Én akkor már a 
következő nagy oratóriumomban gondolkodtam, nem 
tűnt elvállalhatónak. Mégis addig-addig gondolkodtam, 
miért én keressek zeneszerzőt, miért ne vállalnám el? 
Még Lengyelországban sem írt senki önálló művet a 
katyńi áldozatok emlékére, Penderecki Lengyel requi-
emjében egy-két tételhez oda van írva, hogy a katyńi 
áldozatok emlékére. Ennyi.

Leültünk Zoltánnal és átbeszéltük a teendőket. Rög-

tön az elején mondtam, hogy ez nem lehet csak magyar 
szövegű. Egyrészt, ha requiem, akkor a latin liturgiát 
bele kell venni, azonkívül legalább egy lengyel nyelvű 
tétel legyen benne. Elżbieta Sobolewskát – egy nagyon 
kedves lengyel barátom – kértem meg, hogy küldjön 
nekem vagy sirató éneket, vagy lengyel irodalmat, ami 
a témához kötődik.

Elküldte Cyprian Norwidnak a Gyászének című művét, 
amit Bem emlékére írt. Így aztán bezárult a kör. Elké-
szült a darab. Szegeden volt a bemutatója és a lengyel 
nagykövet azt mondta, mindent meg fog tenni, hogy 
ez a mű Lengyelországban is megszólaljon. Nem sokkal 
később – a szövegíróval és a karmesterrel – a lengyel 
kormánytól megkaptuk a Lengyel Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztjét.

Úgy érzem, hogy egy felívelő korszak előtt állok – 
megírtam a Katyńi requiemet és a Mindszenty oratóriu-
mot –, ami optimizmusra ad okot.

Lejegyezte: Pénzes Csaba

HÍREK

Lap- és könyvbemutatók 

Október 19-én Szegeden, a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtárában 
mutatta be elsőként az 5. számot Kaj Ádám főszerkesztő, Szemes Péter 
főmunkatárs, valamint Bene Zoltán rovatvezető, a szegedi összeállítás 
szerkesztője. A rendezvényen a népes közönség soraiban tiszteletét 
tette Ilia Mihály, a Tiszatáj egykori legendás főszerkesztője, valamint 
Bodolay Géza Jászai-díjas, érdemes művész rendező is. Az estet a lap-
számban megjelent szegedi szerzők felolvasása színesítette.

November 4-én a lenti városi könyvtár vendége volt a megújult Pan-
non Tükör folyóirat. A szerkesztőséget Szemes Péter képviselte, aki az 
idei esztendő lapszámait is bemutatta, míg Geresits Gizella, Kondákor 
Gyöngyi, Molnár Gábor, Soós József, Bence Lajos és Lackner László meg-
jelent írásaikból olvastak fel. Az esten – melynek házigazdája Német Jó-
zsefné igazgató asszony volt – köszöntőt mondott Horváth László pol-
gármester úr, közreműködtek a Nefelejcs Dalkör tagjai, illetve Szekeres 
Frigyesné és Bedő Lászlóné versmondók.

November 19-én, a XVI. Győri Könyvszalon keretében, a Kisfaludy Ká-
roly Könyvtárban került sor a megújult Pannon Tükör, valamint Tóth 
Imre és Szemes Péter legutóbbi köteteinek bemutatójára. A szerzőkkel, 
szerkesztőkkel Szalai Zsolt költő beszélgetett. 

November 22-én az egerszegi közönség ismerkedhetett meg köze-
lebbről az 5. számmal. Egyúttal bemutattuk Bene Zoltán legújabb köny-
vét, Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai betyárpikareszket. A műből 
Bellus Attila színművész olvasott fel részletet. A rendezvénynek ezúttal 
is a Mimosa Lounge adott otthont.

Emlékkő avatás az esztergomi Babits-kutatók 
tiszteletére

2016. november 26-án, szombaton, avatták fel az esztergomi Babits Mi-
hály Emlékház kertjében a Babits Mihály életét, esztergomi jelenlétét 
kutató irodalomtörténészek emlékkövét. Bánhidy László alpolgármes-
ter, valamint Prantner Ivett Rita és G. Tóth Franciska, a Babits Bizottság 
tagjai mondtak beszédet, Pifkó Szera a hozzátartozók nevében köszön-
te meg az emlékkő felállítását. Müller László tanár az Ősz és tavasz között 
c. verssel emelte az ünnepet, Pálmai Árpád egyházzenész pedig az Amor 
Sanctusból énekelt. Az alábbiakban G. Tóth Franciska ünnepi beszédét 
közöljük.

Meghatódva állunk e gyönyörű, süttői terméskő előtt, amelynek ter-
vezése és kivitelezése is művészi szintűre sikerült! A Babits Mihály Em-
lékházba felvezető út mellett helyeztük el, azért, hogy a mindenkori 
látogatót, a költészet honába hazatérőket, pillanatnyi megállásra kész-
tesse. Ez az emlékkő útbaigazítás mindannyiunk számára: a rajta lévők: 
ALAPKÖVEK, alapköveink. Példaképeink. Különös meghatódásunkat 
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csak fokozza, hogy a kőlapon a négy irodalomtörténész kézírását láthatjuk nevük fölött. 
Mintha égi szignójukkal, de már földi szavak nélkül, kísérnék a mai napot: Rendben, me-
het! Felavathatjátok ezt az emlékkövet! 
A terméskő egésze hangtalanul fejezi ki az alkotó ember létállapotát, küzdelmét. Az em-
lékkövet szemlélve szinte előttünk zajlik le az alkotás drámai folyamata, hogyan lesz a 
megmunkálatlan részből megmunkált felület. Ahogy egy írásmű esetében is, legyen az 
művészi vagy tudományos. A teremtés drámája és csendje honol mindkettő felett.
Dr. Bodri Ferenc (1931 - 2010) kiváló ismerője volt Babits esztergomi életének. Téglás 
Jánossal 1983-ban összeállították a Babits és Esztergom c. kötetet. Tüskés Tiborral és Cser 
Lászlóval pedig együtt szerkesztették meg a Főhajtás Babits centenáriumán c. kiadványt. 
Bodri Ferenc életének utolsó éveiben feldolgozta, minden tárgyi és szellemi tudását be-
letette a Babits és Einczinger családok levelezésének feldolgozásába. Egyedi hangú írásaival 
bevonja az olvasót a saját gondolkodásfolyamatába. 
Dr. Szállási Árpád (1930 - 2012) orvostörténész professzor úr ugyanolyan szakmai rálá-
tással kezelte a Babits-témát, ahogyan orvos- és tudománytörténeti témájú szakcikke-
it, előadásait, szócikkeit írta meg. 2004-ben az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent 
meg a dr. Sipos Lajos professzor úr szerkesztette „…kínok és álmok közt” c. tanulmánykötet, 
amelyben kiemelt helyet kapott Babits Mihály betegségei címmel dr. Szállási Árpád fontos 
munkája is. 
Dr. Pifkó Péter (1950 - 2013) írásaival, kifinomult művészi érzékével mintaadó tudós ne-
künk. Ő maga egyébként a Babits Mihály Emlékház korábbi irodalmi muzeológusa volt, 
és éppen egy 25 évvel ezelőtti ünnep alkalmával, Babits Mihály halálának 50. évfordulója 
kapcsán rendezte újra az Emlékház belső tereit. 
Nagyfalusi Tibor (1937 - 2014) irodalomszervezői tevékenysége mellett életművében 
kiemelt helyen szerepelt Babits Mihály munkásságának, esztergomi éveinek kutatása. 
Nemcsak az Esztergom és Vidékében képviselte folyamatosan a Babits-ügyet, hanem a 

„Műhelyből – emlékhely” Babits és esztergomi házának válságos évei (1933-1961) című, 1983-
ban megjelent tanulmányában. Mind az 1983-as, mind a 2008-as Babits Mihály Emlékév 
országos hatósugarú szervezése Nagyfalusi Tibor nevéhez köthető. Minőségi értékítéle-
tei magas szintű irodalmi ízléséből és rendkívüli tudásából származnak. 
Ez a terméskő természeténél fogva jelképe a maradandóságnak, de az irodalom és álta-
la az egymást értés mindennapi stációjának is. Nemcsak alkotónak lenni nehéz, formát 
adni a gondolatnak, hanem olvasónak és befogadónak lenni sem könnyű. De jól olvasni 
annyit is tesz, mint a világot jól olvasni, jobban érteni, kicsinyességek nélkül. Jobban érte-
ni és olvasni azt a nagy, isteni összefüggésrendszert, kódokat, jeleket, képeket, amelyek-
ben mozgunk, élünk. Minden irodalomnak megnyert ember az egész társadalom javára 
megnyert ember. Pontosan erről szól Babits Mihály Irodalmi nevelés c. esszéje 1910-ből, 
amelyet fogarasi diákjainak írt. Ezért innen választotta Szabó Judit a „Vir bonus dicendi 
peritus” – „Derék férfi jártas a szóban” quintilianusi idézetet. A bölcs tanár szentenciája ez 
diáknak, felnőttnek egyaránt. 
E négy életpálya nagy gazdagsága Esztergomnak. Van mit mondanunk, van miből merí-
tenünk, hosszú évekre. S feladatunk is van: hídnak lenni, összekötő erőnek lenni múlt és 
a jövő között. Szerencsés együttállás a mostani, amikor e mellett az ügy mellett a Város 
vezetése áll ki, és ad példát. Köszönöm Romanek Etelka Polgármester Asszonynak egész 
éves támogatását, jelenlétét, Bánhidy László Alpolgármester jelenlétét, Ambrus Regina 
kitartó és szeretetteli támogató munkáját, a Babits Bizottság segítségét. A terméskövet 
György Levente véste, Szabó Judit és Szeder Balázs tervei alapján, kivitelezte a Süttői 
Travertin Kft. 
Babits Mihály szellemi őrhelye körül évtizedek óta lelkes muzeológusok és a tudomány 
szakavatott képviselői is szorgoskodnak, hiteles forrásokat, alapműveket téve elénk. Az 
idei, 2016-os Babits Mihály Emlékév tiszteletteljes főhajtás a költő előtt, halálának 75. 
évfordulóján, amelynek maradandó emlékműve, ALAPKÖVE lesz a ma felavatott emlék-
kő – szeretett irodalomtörténészeink emlékére. 

Műtermi enteriőr - 2010

Szerzőinkről

Bekő Tamás (1976; Zalaegerszeg) segédlevéltáros
Bubits Tünde (1967; Zalaegerszeg) prózaíró
Csiba Erika (1989; Zalaegerszeg) művészettörténész
Dezső Márton (1983; Budapest) költő
Domokos Gyöngyi (1982; Pécs) 
irodalomtudományi PhD hallgató
Erős Krisztina (1979; Zalaegerszeg) történész, levéltáros
Fa Ede (1935; Nagykanizsa) költő
Farkas Balázs (1987; Budapest) prózaíró
Ferenczfi János (1967; Vácegres) költő, prózaíró
Geresits Gizella (1942; Lenti) költő, tanulmányíró
Halmai Tamás (1975; Pécs) költő, prózaíró                                       
Hász Róbert (1964; Szeged) prózaíró, szerkesztő
Jász Attila (1966; Budapest) költő, esszéíró, szerkesztő
Kecsmár Szilvia (1980; Szeged-Brüsszel) 
irodalomtudományi PhD hallgató
Kerék Imre (1942; Sopron) költő, műfordító
Király László (1954; Budapest) zeneszerző, zenei szakíró
Kostyál László (1962; Zalaegerszeg) művészettörténész
Lackner László (1943; Zalaegerszeg) prózaíró
Lángi Péter (1942; Keszthely) költő, műfordító
Lukács Izabella (1996; Lovászi) költő
Márkus Ferenc (1931; Nagykanizsa) tanár, nyelvész
Molnár Gábor (1978; Lenti) költő
Molnár Krisztina Rita (1967; Telki) költő, prózaíró
Nagy Betti (1963; Zalaegerszeg) költő
P. Szabó Dénes (1985; Budapest) prózaíró
Pásztohy Panka (1977; Budapest) író, illusztrátor
Petró János (1958; Szeged) költő, prózaíró
Pécsi Györgyi (1958; Budapest) irodalomtörténész, kritikus
Pénzes Csaba (1959; Zalaegerszeg) író, rendező, 
közművelődési szakember
Péter László (1926; Szeged) irodalomtörténész, 
nyelvész, néprajzkutató
Pomogáts Béla (1934; Budapest) irodalomtörténész, kritikus
Pósa Zoltán (1948; Budapest) költő, prózaíró, kritikus
Sebestyén Péter (1967; Törökszentmiklós) költő
Soós József (1953; Lenti) költő
Szabó P. Katalin (1988; Budapest) 
irodalomtudományi PhD hallgató
Szemes Béla (1955; Zalaegerszeg) színházkritikus
Szemes Péter (1979; Zalaegerszeg) irodalomtörténész, kritikus
Tanos Márton (1986; Budapest) 
irodalomtudományi PhD hallgató
Tarjáni Imre (1945; Budapest) költő
Turbuly Lilla (1965; Budapest) költő, prózaíró, kritikus
Vécsei Rita Andrea (1968; Budapest) költő, prózaíró
Vörös István (1964; Budapest) költő, prózaíró, műfordító
Zoltán Dominika (1988; Budapest) irodalomtudományi PhD 
hallgató
Zsebők Csaba (1974; Budapest) történész, költő

Fischer György: Pierette

A lapszámot Lukács Zoltán, Kocsis Judit és 
Pezzetta Umberto fotóival illusztráltuk.
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