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„Imahalló Zsuzsanna”
Erdélyi Zsuzsanna alakját felelevenítve Juhász Judit elmondta, hogy 

mennyire fontos volt számára tisztelőinek, közöttük leginkább „szent 
öregasszonyainak” szeretete, az összegyűjtött több tízezernyi apokrif 
imádság őrzőinek, „krónikás falusi öregjeinek” feltárulkozó bizalma és 
vendégszeretete. Talán megérezték, hogy az a szenvedélyes, kíméletlen 
munkatempó, amelyet Erdélyi Zsuzsanna hosszú évekig önmagára kény-
szerített, valójában versenyfutás volt az enyészettel értük, az öregekért, 
hogy egyetlen imát, egyetlen fohászt se vigyenek magukkal az öröklétbe. 
Ezzel állítva emléket nekik, ahogy ő mondta: a „rígisíges asszonyoknak 
és férfiaknak”, és hogy emlékeztessen a népi gondolkodás múltból 
jelenbe feszülő ívének mindenkori tartóoszlopaira, „kik nélkül mi sem 
volnánk tudók, de utódaink sem tudósabbak”.

Juhász Judit visszatekintett a kezdetekre. Lajtha László népzenei kuta-
tócsoportjának munkatársaként Erdélyi Zsuzsanna 1968-ban a Somogy 
megyei Nagyberényben Babos Jánosnétól magnetofonra rögzített egy 
különös és terjedelmes szöveget, amelyet a „fekete sorsa fekete füstjébe 
szikkasztott”, kilencvennyolc esztendős asszony – még kicsi leány korá-
ban – az édesanyjától tanult, és amelyet imá-
nak nevezett.  Ez a véletlen találkozás egész 
további életében az archaikus népi imádsá-
gok felé terelte, s a szájhagyományozó kul-
túra öröksége, egy évezredes múltú „új is-
meretlen szellemi világ” tudományos igényű 
feltárására ösztönözte Erdélyi Zsuzsannát. S 
nemcsak a történelmi Magyarországon, de 
kitekintéssel valamennyi közép-európai or-
szágra. Felismerte, hogy az általa gyűjtött és 
elemzett imádságanyag, ahogyan ő mondta: 
ezek a „szívet erősítő, lelket könnyebbítő, 
Istenhez emelő szövegek”, sok történeti for-
rásnál hitelesebben őrizték meg a keresztény 
magyarság gondolkodását, hitvilágát, „térdig 
vérben, könyökig könnyben” átélt szenvedéseit, könyörgéseit, vágyait.

Juhász Ferenc költő, aki 1970-ben az Új Írás folyóiratban először tárta 
nyilvánosság elé Erdélyi Zsuzsanna korszakos munkáját, lírikusként így 
írt az Imák, apokrif mámorok című méltatásában: 

„Hatalmas kincs birtokába jutottunk most; ezek a legtisztább népköl-
tészetté vedlett imák nemcsak történeti múltunk, de költészetmúltunknak 
a nép szívéből kitemetődött lángoló aranyleletei… Én népköltészetünk 
legfénylőbb rétegéhez hasonlónak mondom ezeket az imákat, amikben a 
nép élt, s amelyek századokon át népünkben éltek titokban. És szépségük 
és erejük nemcsak tartalmaikban van, de nyelvükben is, mert hallván 
őket, oly erővel ráz meg népem beszélt nyelvének gyönyörűsége, bá-
torsága, tisztasága és látomásossága, hogy költő-szívemben ámuldozva 
és szégyenkezve csak édesdeden mosolyogni és könnyezni tudok…” 

Erdélyi Zsuzsanna pontosan felmérte, amit a közösségi emlékezet 
hosszú évszázadokon át megőrzött. Különösen fontosnak érezte minden 
olyan szellemi emlékanyag gyűjtését és bemutatását, melyben – amint 

Erdélyi ZsuZsannára EmlékEZvE
Internetes élő hangversennyel jelentkezett a Pesti Vigadó díszterméből 2021. január 10-én a Magyar Művészeti 

Akadémia Erdélyi Zsuzsanna születésének 100. évfordulóján, éppen a nemzetközileg elismert néprajztudós születése 
napján. Ez alkalommal Klukon Edit és Ránki Dezső zongoranégyesével, Liszt Ferenc szimfonikus költeményeit megszó-

laltatva tisztelegtek a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas folklorista munkássága előtt. Juhász Judit, 
az MMA szóvivője ünnepi beszédében a „Mária követe, imahalló Zsuzsanna” alakjára emlékezve Nagy Gáspár költő 

ezredfordulón írt köszöntőverséből idézett: „Égiektől áldassék, földiektől dicsértessék Erdélyi Zsuzsanna!”

írta – „a népköltészet formáiban mintegy kőbe vésetten jelentkezik a 
nagy történeti forduló, a pogány‒keresztény átállás lélekmélyi képe”. 

Hatalmas, kiteljesedett életmű hátrahagyásával, életének kilencven-
negyedik esztendejében, 2015. február 13-án tért meg Teremtőjéhez a 
„lélek régésze” ahogyan őt akadémikustársa, Dávid Katalin nevezte. 
Juhász Judit zárógondolatként ezt mondta: „Megtisztelő feladat szá-
munkra, hogy gazdag munkásságának hagyatékára a Magyar Művészeti 
Akadémia a jövőben is művelődéstörténetünk kivételes örökségeként 
tekintve taníthatja az utókort.” 

Curriculum vitae 
Erdélyi Zsuzsanna 1921. január 10-én született a Csehszlovákiához 
csatolt Komáromban. Életútját egyértelműen meghatározták családi ha-
gyományai (nagyapja Erdélyi János költő, műkritikus, filozófus, édesapja 
Erdélyi Pál irodalomtörténész, könyvtárigazgató), mindemellett jókora 
kerülővel, történelmi fordulatok folytán jutott el a filológusi pályára.  

1939-ben érettségizett az ONE Veres Pálné Leánygimnáziumában. 
1939–40-ben közgazdasági, 1940-től a 
Pázmány Péter Tudományegyetem ma-
gyar–olasz–filozófia szakán bölcsészeti 
tanulmányokat folytatott, majd 1945-ben 
doktorált. Mindezekkel párhuzamosan 
1931–1945 között zongorát tanult a Fő-
városi Zeneiskolában. 1943-ban külügyi 
ösztöndíjat kapott a római követség kul-
turális osztályára, egyúttal egyetemi és 
zenei tanulmányait is kiegészítette. Né-
met-, francia-, olasznyelv-tudása és római 
működése révén került a Külügyminiszté-
riumba. 1944–1945-ben a sajtóosztályon 
olasz referens, illetve miniszteri fogalmazó, 
majd – miután 1945-ben a nők számára 

is megnyílt a külügyi szolgálat lehetősége – diplomata lett. Rákosiék 
hatalomátvételekor 1948-ban, osztályidegennek nyilvánított társaival 
együtt kitették a minisztériumból. Még abban az évben házasságot kötött 
Dobozy Elemér kutatóorvos-kardiológussal, aki kidolgozta és Magyar-
országon meghonosította a sztereo-elektrokardiográfia módszerét. Az 
ő klinikai pályáját 1951-ben a rendszer szintén derékba törte. Négy 
gyermekük született: Miklós (1949) bölcsész, Dániel (1951) ügyvéd, 
Zsófia (1952) énekes, Borbála (1955) csembalóművész. 

Erdélyi Zsuzsanna 1951-ben anyagi okok miatt kényszerült munkavál-
lalásra; ezt külügyi múltja jelentősen megnehezítette. Ekkor fogadta el 
Lajtha László zeneszerző-népzenetudós segítségét, aki őt, jól ismervén 
családi hátterét, a néprajz-népköltészet felé irányította: a Népművészeti 
Intézetben külsős munkát szerzett neki (1951–53). 1953-tól tíz éven át 
a Művelődésügyi Minisztérium népzenekutató, úgynevezett Lajtha-cso-
portjának tagjaként, Lajtha László 1963-ban bekövetkezett halála után 
pedig 1964–1971-ig a Néprajzi Múzeum népzenei osztályán dolgozott. 

„Sajátos missziót teljesített 
egy vallásellenes korban. 

Erdélyi Zsuzsannának nagy 
szerepe volt abban, hogy 

felolvadt a vallási tematika 
körül az elmúlt rendszer által 

fagyasztott légkör…”
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Pro futuro

Erdélyi Zsuzsanna húszévesen Férjével Dobozy Elemérrel és a négy gyerekkel

A Kossuth-díj átvétele a Parlamentben, 
2001 (Mádl Ferenc köztársasági elnök 

és Orbán Viktor miniszterelnök)

Könyvhéten a fővárosi Vörösmarty téren, 
Makovecz Imre, Püski Sándor és felesége

Paskai László átadja Erdélyi 
Zsuzsannának II. János Pál pápa 
köszöntőlevelét a 80. születésnapjára

Dávid Katalin, Erdélyi Zsuzsanna, Klukon Edit, Mátyássy László, 
Ránki Dezső és Schmittné Makray Katalin
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1971–1986-ig az MTA néprajzi kutatócsoportjának tudományos mun-
katársa, 1987–1990-ig Filozófiai Intézetének szerződéses kutatója volt. 

Élete végéig dolgozott. A magyar néprajztudomány egyik legfáradha-
tatlanabb gyűjtője. Az ő nevéhez fűződik a népi költés új, de valójában 
nagyon régi műfajának, az archaikus népi imádságörökségnek a föltá-
rása, európai összefüggéseinek, eredettörténeti kérdéseinek vizsgálata. 
Sok-sok ezer ima és ének birtokában bebizonyította, hogy az archaikus 
népi imádság műfaja elsősorban a késő középkor vallásos költészetének 
két kiemelkedő ágazatához, a passióepikához és a Máriasiralom-lírához 
kötődik, de őrzi a szent színjátszás nyomait is. Bebizonyította azt is, 
hogy a nem létezőnek vagy elveszettnek tekintett vallásos közlíra nálunk 
is magas szinten virágzott, jóllehet erről csak néhány szórványemlék 
tanúskodik. A történelmi viszontagságok ugyanis kulturális értékeink 
nagy részét megsemmisítették. Nem tudták azonban megsemmisíteni a 
szóbeli népi kultúra értékeit, amelyeket a kollektív memória, a közösségi 
emlékezet tárolt, és nemzedékről nemzedékre szájhagyományozás útján 
juttatott el napjainkig. Erdélyi Zsuzsanna tézise: nálunk Magyarországon 
a szóbeliség őrizte meg a távoli idők azon értékeit, amelyeket szeren-
csésebb országokban az írásbeliség is átmentett.

Az ő kezdeményezésére hozta létre Lékai László bíboros, érsek az 
első közép-európai népi vallásos gyűjteményt 1980-ban Esztergomban. A 
sokáig elhanyagolt gyűjtemény napjainkban – a Magyar Művészeti Aka-
démia támogatásával is – az Esztergomi Keresztény Múzeum keretében 
megújul, s a gyűjteményt 2015-ben Erdélyi Zsuzsannáról nevezték el.

Munkásságát, sokrétű tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el. 
Tagja volt az MTA Középkori Történeti Munkabizottságának, a Szent 
István Akadémiának, a Magyar Művészeti Akadémiának, és egyik ala-
pítója KÉSZ-nek, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének.

Az archaikus imádságokról és a Mária-tiszteletről 
Erdélyi Zsuzsanna elemzései megrajzolják a műfajtörténetet, részletes le-
írást adnak az archaikus imádságok műfajtörténetéről, nyelvi és poétikai 
sajátosságairól, a középkori kódexirodalom és a szóbeliség kapcsolatá-
ról, európai kapcsolatrendszeréről. Megállapította, hogy az elsősorban 
szóbeliségben élő imádsághagyomány érintkezik mind a magyar, mind 
pedig az európai folklór több ágával: a ráolvasókkal, népénekekkel, 
legendaballadákkal, rituális énekekkel, a vallásos színjátszással, a Má-
ria-líra és a Mária-epika több szövegcsoportjával és a szokásköltészet 
több, alkalmi műfajával. Kötődik az irodalom és a népköltészet köztes 
területéhez, a ponyvákhoz. Szövegtöredékek tűnnek fel a barokk kor 
énekeiből, de akár XIX. századi népénekekből is. Több imádságszöveg 
megjelent nyomtatásban ponyvafüzetekben, ami nagy földrajzi elterje-
dést biztosított. Az imádságokat egy archaikus énekes előadásmódnak 
megfelelően, éneklő-deklamáló-recitáló módon imádkozták. 

Kutatási területe az archaikus imádságok mellett a vallási néphagyo-
mány tágabb köre, a népi Mária-kultusz, a szóbeliség és írásbeliség 
kapcsolata lett. Kéziratban maradt monográfiája a Mária-tiszteletről 
folytatóra és befejezőre vár. Kutatómunkája során számos kéziratos éne-
keskönyvet talált, amelyek anyagát részben feldolgozta. A XVIII–XX. 
századból származó gazdag gyűjtemény a lokális énekanyagot rögzíti, s 
funkcionálisan rendezi a helyi vallásgyakorlási alkalmakhoz (búcsújárás, 
virrasztás, imaházak, ünnepek stb.) kötődően.

Az imádságokról szóló első elemzését az Ethnographia 1971-es szá-
mában olvashatták a nyelvészek és irodalomtörténészek, valamint az 
érdeklődők. Az Új Írás korábban említett cikke után több irodalmi lap is 
lelkesedéssel fogadta e sajátos költői szövegvilágot. A politikai hatalom 
nem hagyhatta figyelmen kívül Juhász Ferenc, Csoóri Sándor, Gergely 
Ágnes, Tandori Dezső és mások lelkes fogadtatását, így folytathatta 
kutatásait. Az 1970–1980-as években mindez egyfajta védelmet is adott 
Erdélyi Zsuzsannának e vallásos szövegek gyűjtésében. Sok költőt meg-
ihlettek ezek a régies hangzású, sajátos képeket alkalmazó imádságok 
(Szabó Ferenc, Polner Zoltán, Tóth Sándor, Major-Zala Lajos, Nagy 
Gáspár, Iancu Laura). Kocsár Miklós zeneszerző pedig hat imádságot 
kórusműben dolgozott föl.

Sajátos missziót teljesített egy vallásellenes korban Erdélyi Zsuzsan-
na. Nagy szerepe volt abban, hogy felolvadt a vallási tematika körül az 
elmúlt rendszer által fagyasztott légkör, s megjelenhettek Bálint Sándor, 
Domokos Pál Péter vagy Volly István hézagpótló munkái, és hogy Ma-
gyarországon az 1970-es évektől kezdve a vallási néprajz a hatóságoktól 
is megtűrt tudományos diszciplínaként formálódhasson, működhessen. 

(Juhász Judit ünnepi megemlékezése és az MMA archív 
anyagai alapján összeállította: Sághy Ildikó) 

A képeket Erdélyi Zsuzsanna lányától, Dobozy Borbála csembalóművésztől kaptuk (A szerkesztő)

Erdélyi 
Zsuzsanna 
a 80. szül-
etésnapján, 
mellette 
Barna Gábor 
néprajztudós 

Erdélyi Zsuzsanna négy felnőtt gyermekével

Lékai Lászlóval, akivel együtt alapították meg 
Esztergomban a keresztény múzeumot, 
amelyet később róla neveztek el
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Hic et nunc

A szerző 75. születésnapjára, 2021. január 25-ére jelentette meg Be-
reményi Géza Azóta is élek című novelláskötetét a Magvető Kiadó. 

A megannyi műfajban alkotó Bereményi – író, drámaíró, költő, dal-
szöveg- és forgatókönyvíró, színházi és filmrendező – 1970-ben, A svéd 
király című novelláskötetével kezdte irodalmi pályáját. Megjelenésekor 
az alig huszonnégy éves szerző kötetbeli alteregójához, Dobrovicshoz 
hasonlóan az „induló tehetségek közé tartozott”, már első írásaiban is 
megjelentek későbbi nagy témái, az ős- és hőskeresés, a Teleki tér és 
nagyszülei legendáriuma. Alkotói figyelme később a dalszövegek, a 
színház és a film felé fordult, miközben továbbra is fontos műfaja és 
eszköze maradt a novellisztika, több későbbi filmjének (Eldorádó, Hó-
esés a Vízivárosban) az ősváltozata eredetileg elbeszélés volt. A Cseh 
Tamásnak írt dalszövegeivel és az Eldorádó című filmjével lett a magyar 
kulturális lét egyik legismertebb alakja. A Magyar Copperfield című 
életregénye 2020-ban újabb irodalmi sikert hozott számára. 

A korábban megjelent könyvekből maga a szerző válogatta a mostani 
kötet anyagát, helyenként új címeket adva a novelláknak. A szerkesztő, 
Szegő János ajánlása alapján részletet adunk közre a kötet Előhang 
című novellájából; arról, ahogyan egy hétéves kisfiú a konyhában ülve 
hallgatta a legendás angol–magyar meccs rádióközvetítését.

„1953. november 25-én, szerdán a konyhában ültem egy 
alacsony sámlin. Onnan minden nagy volt. Fiúgyermek létemre egy 
gumi tengerészbabát sípoltattam ütemesen, olykor a tengerészsapká-
ján gömbölyödő gumipompont rágcsáltam, így koptatva róla a piros 
festéket, továbbá kék szemébe bámultam, hüvelykujjam begyével a 
gumipipáját simogattam, amit a baba gumi jobb kezével a gumihasa 
előtt tartott, miközben a többi négy ujjam a gumitomporba mélyedt, 
és jóleső érzések töltöttek el. Mint később kiderült, az a baba angol 
gyártmány volt, még a koalíciós időkben vette nekem az apám anyja, 
amikor a születésemről értesült. Egyebet is vásárolt, annyira örvendezett 
a hírnek, de én a gumitengerésszel alakítottam ki a legbensőségesebb 
kapcsolatot az évek során. […] 

1953. november 25-én, szerdán nem csak én tartózkodtam a konyhá-
ban. Az asztalnál apám apja ült, az asztalon rádió szólt, belőle Szepesi 
György hadart kiabálva. Apám apja egy nagy csészének támasztott 
tükörben szemlélte a saját szappanhabos arcát, egyik kezével átnyúlt a 
saját feje fölött, a másik kezében fényes borotvakést tartott. Az arcára 
illesztette. A habot csíkokban tüntette el a bőréről. Időnként egy napilap 
szélével lehúzta a habot a pengéről, hogy az megint csillogjon nekem. 
Kicsi habkúpokat csinált oda. Érdekes látványt nyújtott, a fejét ide-oda 
döntötte, az állát felszegte, nyelvheggyel feszítette ki az arcán a húst, a 
szája csúszkált, csücsörített, vagy becsúszott a két fogsora közé, mint 
később a ravatalán. Körben, a Szabad Nép peremén egyre szaporodtak 
a habkupacok.

Gumilabdával a kézben bámultam az előadást, de élvezetemet egyre 
többször zavarta meg Szepesi hangja. Hidegkutiról kiabált a készülékben 
állva, és az angol kapuról, magyar kapuról. Gyakran közölte, hogy há-
nyadik percben történik az, ami történik, labdáról beszélt, és ismeretlen 
szavakat kevert a közvetítésbe. Nem értettem az izgalmát, ami a konyhát 
baljóslatú jelekkel töltötte meg, és apám apját is magával ragadta. A 
penge meg-megtorpant a levegőben. A habkúpok nem sokasodtak, és 
az utolsó olyan messze volt az elsőtől, hogy nem remélhettem a kör 
bezárulását az újság peremén. Pedig nagyon vártam.

A közvetítés szerint labda ívelődött, a magyarok lőhettek. Átadásból 

gól született. Tömeg zúgott a készülékben. A gólt apám apja is maga elé 
mondta, azután az arcára illesztette a pengét, de a szeme megint csak a 
rádióra nézett, nem a tükörbe.

– Mi ez? – kérdeztem. 
– Az angol–magyar meccs – felelt apám apja, arcán a mozdulatlan 

pengével. 
– Mi az, hogy angol?
– Angol az, aki Angliában lakik. Anglia egy ország. Akik a területén 

élnek, angolok. Mi magyarok vagyunk, Magyarországon lakunk. 
– Anglia messze van? – kérdeztem Magyarországon, a konyhában. 
– Messze. Köztünk és Anglia között van Ausztria, Svájc, Németország, 

Franciaország és a határ. 
Szepesi a végső izgalom határán azt kiáltotta, hogy Anglia gólt lőtt. 
–  Ausztriában mi van? – kérdeztem, hogy tisztábban lássak. 
Apám apja a tapasztalatai alapján válaszolt nekem, mivel katonaként 

keresztülutazott már Ausztrián, amikor összeomlott az olasz front az 
első világháborúban. 

– Ausztriában nagy hegyek vannak, rajtuk sok fenyőfa. 
– Franciaországban? 
– Ott Párizs van és franciák.
A beszélgetés közben Ausztria sötétzöld foltként jelent meg előttem, 

Franciaország sárga lett, Németország kék, Svájc habfehér. A továbbiak-
ban Szepesire támaszkodtam, láttam, jobb, ha nem zaklatom apám apját. 
Anglia gólt lőtt. Az esemény a következőképpen zajlott le. Anglia egy 
nagy kapu volt, a rádióból is hallható tömeg zajongott benne. Zászlóik 
voltak, mögöttük tágas angol világítóudvar. A tömegből felszállt a labda, 
elindult felénk, ívelődött, átrepült egy sárga, egy kék, egy habfehér, majd 
egy zöld terület felett, aztán egy fekete vonalon, a határon.

– Mellé! – kiáltotta a rádióból Szepesi, aki bizonytalan helyen állt. 
Egyrészt magában a készülékben, vagyis a mi konyhánkban, másfelől a 
magyar kapuban, mely tágas és üres volt. Szepesi kicsi pont benne. A mi 
kapunkat nem mertem benépesíteni az ismerős magyarokkal, családom 
tagjaival, a szomszédokkal, a pilótával és a csősszel a Micsurin térről, 
ők csak láthatatlan rokonszenvükkel voltak jelen, mint apám apja, aki 
az asztalnál ült teljes terjedelmében, arcára száradó habbal. A magyar 
kapuban csak Szepesi állt, a kapuba beröppent a labda. Az angolok gólt 
lőttek tehát. Ezután ismét visszafelé ívelődött a labda, meg-megállt az 
országok fölött, forgott, és gól. Belerepült az angol kapuba, a feketén 
nyüzsgő tömeg fölé.

Tőlük repült mifelénk. Mellé!
Hatszor találtunk mi az ő kapujukba, háromszor ők a miénkbe. 

 Összeállította: Weltler Ildikó

Bereményi Géza 
75. születésnapjára

Bevonulás a Wembley-be, a magyar 
csapatot Puskás Ferenc vezeti, 1953
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kiss dénEs

a föld zseBéBen

(Gyurkovics Tibor 
mindennapi jelenléte)
 
1
Tibor már el lettél téve
hidegen a föld zsebébe
ott fekszel hason vagy hanyatt
hiába is szólítalak
már nem vagy hang nem vagy alak
barátom tán Tibor se vagy
sem valaki sem valami
nem is tudlak kimondani
el lettél örökre dugva
családi temető lukba
ez a te végleges lakod
a nyüveknek mutogatod
szüntelen fogad fehérét
nem gyötör igazság kétség
ki vagy ki lehetsz ki voltál
őrzi-e emléked oltár
fű fa virág haza ember
rettenetes szerelemmel
hiúság nem fog igába
Istenig ér szíved ága
 
2
Barátom akármi is voltál
a könyörtelenhez csatlakoztál
Minden mi téged megidéz
naponta megállít rám szól:
istentelenül hiányzol

maGyarsáGom
 (Rácz Sándornak)

Én úgy vagyok magyar
hogy belerázkódok
és megrendülök bele
mint amikor a föld mozog
s csikorog lelkemet átvágó
izgága tengelye

Vagyok magyar mint a kiveszők
akiket nem véd nemzetköziség
csak maguk ősi tartása
és a nyelv hány százezer éve?!
A Föld nevű bolygó forrása
körüljárása és megnevezése

Úgy vagyok magyar hogy nem tudok
más lenni soha és sehol
sem álmomban sem ébren
se étlen-szomjan se magányban
se gazdagon se szegényen
Viselem fenyegetettségem

Én úgy vagyok magyar miként
víz a víz levegő a levegő
fúj a szél és repül a madár
ahogyan semmi más nem lehetek
de maradok patak domboldal mező
ami sej-haj ha kell az égre száll

Én úgy vagyok magyar ahogy csak ember
halandó lehet valaki bárki
Őrizem méltóságos szeretettel
mi bennem szeri muhi mohácsi
folyóköz ágazik szívemben
szememből puszták messzeségét látni
Emese álmát vigyázza lelkem

Vagyok magyar a születés előttről
ahogy a szív dobog és majd megáll
miként felhők utaznak s évszakok
járnak és ahogy az óra jár
Mert úgy vagyok magyar
ahogy a vers a dal a szó
megölhető de soha
át nem változtatható!

Én úgy vagyok magyar
hogy belerázkódok
és megrendülök bele
mint amikor a föld mozog
és eláll az élők lélegzete
Magyar ki végzetemet várom
Én úgy vagyok magyar
ahogy az volt az aradi
nagy szent tizenhárom

a fiúk üzenete
Nagy őszünkből
fiúk ti szentek
az égen át
a földön át
mit üzentek?

A véren át
a húson át
mit üzentek fiúk?
Elmondják-e
a füvek a fák?

Elmondják-e
hogy van kiút
E lánctalpas
bankos sorsból
jövőnkbe mi jut?

Az égen át
a földön át
verődnek dalok
Bennük lelketek
komoran lobog

Szent nagy világősz
sok véres gyermeke
sírokon át
a sebeivel
üzenjen ide

És a sebek
láttassák meg
Pilátust Júdást
az országló
hazaárulást!

esküvő

Ideje van az igazságnak
Megint fakadnak friss sebek!
Ne eméssze tovább a bánat
a leértékelt lelkeket

Ne emésszen túl a határon
sok elítéltet sok magyart
ha a piros cserép a házon
Fehér fal fölött játszik majd

lobogószínt a zöld füzekkel
repesve fénylőn mint a zászló
Viríthassanak a szívekkel
kebelre tűzve messze látszón

S ne morduljon sehol se rossz szó
– jó szóra szitok – ha magyar
nem kell óvni tőlünk gonosztól
csángót székelyt ha zeng a dal

A miénk nem az ördög nyelve
mint ahogy mondják odaát
amikor templomba mennek
magyarul mondani imát

a létezés elviselése       

A létezésben nincsen kegyelem
A könyörtelenség törvény
amit az érdek erősít föl
mert már nincsen elég a hitből
elsiratom karácsonyi gyertyák
forró könnyeivel a magánosan
tengődő öregeket akik a városban
egyedül járnak-kelnek s tétován
és hunyorogva néznek rám
nem bírja elviselni a közérzet
ezt a hétköznapi egészet
ahogy szobrosodik a magány
utcákon tereken görbe alakok
lézengenek és akárcsak a vakok 
oly magányosak és bizonytalanok
villognak láthatatlan fehér botok
én is csak azokkal botorkálhatok
télnek nyárnak kiszolgáltatott
most már igazán senki sincs velem
és a létezésben nincsen kegyelem 
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Pro futuro

Mostanság gyakran megyek el a jó-
zsefvárosi plébániatemplom előtt, 
ahol végső búcsút vettünk Kiss 

Dénestől 2013 nyarán. A közelben lakott, egy 
igencsak barátságtalan kinézetű panelházban. 
Mindig csodálkoztam azon, hogy ez őt egyálta-
lán nem zavarja. Valamelyik látogatásom alkal-
mával elmondta, hogy 1977 óta él feleségével a 
Baross utcában, ahová egy Bajcsy-Zsilinszky úti 
albérletből költöztek. „Nem szívesen hagynám 
el a Józsefvárost, már csak azért sem, mert ez 
a nyolcezer kötetes könyvtáram áthelyezésével 
is járna – indokolta önkéntes röghöz kötöttségét 
arcán a tőle megszokott derűvel, szemében az 
örökifjú huncutsággal. – Tudom, sokan han-
goztatják, hogy mennyire elkívánkoznak innét. 
Én másképpen gondolom. Amint kilépek a ház 
kapuján, máris látom a legfontosabb üzleteket. 
Két buszmegállóra van tőlünk a körút. Nincs 
messze a Belváros sem, ha éppen arrafelé van 
elintéznivalóm. Szóval jól érzem magam itt.”

Sokszor jártam fel hozzá attól kezdve, hogy 
írásaimmal bemutatkoztam a Lyukasóra fo-
lyóiratban. Kapcsolatunk azokban az években 
mélyült el igazán, amikor Gyurkovics Tibor 
elhunyt, és Dénes lett az elnöke a Magyar 
Írók Egyesületének. A számítógéppel állandó 
harcban állt, és nekem éppen annyi gyakorla-
tom volt, hogy az újonnan írott verseit vagy a 
nyelvészeti tárcáit lemezre mentve elvigyem a 
szerkesztőségbe.      

„Hogyan hetvenkedsz, Dénes?” – kérdeztem 
tőle, amikor betöltötte a hetvenedik életévét, 
igen, így, talán kissé szemtelenül mégis tiszte-
lettudóan tettem fel a kérdést, mert akkorra már 
kiderült, hogy kedvel engem. Sok tekintetben 
rokon lelkek voltunk, legalábbis a magyarság 
sorskérdéseit, Trianont vagy az ötvenhatos for-
radalmat illetően egyformán gondolkodtunk. 

Emlékszem, a hetvenedik születésnapjára 
jelent meg új kötete impozáns külsővel, me-
lyet méltóképpen mutattak be a Magyarok 
Házában. Ez volt az ötvenhatodik könyve. 
Páratlan érzékkel választotta meg a kötet cí-
mét. „Előbb Hetvenkedő címmel szerettem 
volna megjelentetni legújabb verseimet – ör-
vendett Dénes –, de rövid töprengés után mégis 
a Szauruszok hajnalban címet választottam. 
Ugyanis a nagyságos és méltóságos 1956 nap-
jainak ötvenedik évfordulója következik, és 
éppen fél évszázad telt el azóta, hogy azon a 

BorBély lásZló

„KIMenteK a tanKoK, 
bejötteK a banKoK!” 

Kiss Dénes nyolcvanöt lenne 
bizonyos november negyedikének hajnalán 
ronda szauruszok zúdultak a városokra, és 
romboltak, pusztítottak, öldököltek. És szintén 
csaknem ötven év telt el azóta, hogy húszéve-
sen, az 1956. október 24-én megjelent versem 
miatt, börtönbe kerültem. Nemcsak személyes 
sorsom, az országé, de a világé is más irányt 
vett a magyar forradalom következtében.”

Immáron tizenöt éve ennek a beszélgetés-
nek, melyet még számtalan követett, főként 
Dénesék Baross utcai otthonában lehettünk 
igazán önmagunk, és találkozásaink számomra 
különösen kedvesek voltak, ha a házigazdát 
beszédes kedvében találtam. Egy alkalommal 
fotókat is készítettem. Ha belelendült a mesé-
lésbe, mindig megerősített abban a hitemben, 
hogy úgy látta meg a napvilágot Pacsán, mint 
egy garabonciás költő: 1935 szilvesztereste a 
nagyapja kiszólt a téli éjszakába az ablak alatt 
köszöntést zendítő falusi rezesbandának, hogy 
„csöndesebben emberek, mert itt gyerek szü-
letik”. Médi néni, a bába, később többször el-
mondta Dénesnek már suttyó korában: „Fiam, 
azt hittük, te sem éred meg a harmadnapot.” 
Ugyanis korábban három testvére született, 
de csak egy-egy napig éltek. Dénes úgy ta-
nult meg olvasni, hogy bottal járó nagyapja az 
utca porába rajzolta le a betűket. A regényeket 
és a verseket elég hamar megkedvelte, pedig 
akkoriban még nem is sejthette, hogy költő 
lesz, sőt egyik verse miatt komoly bajba kerül 
1956-ban. 

Október 24-én a Pécsi Egyetem című lap 
első oldalán közölte Velünk vagy ellenünk című 
versét, részben emiatt került 1957 tavaszán 
börtönbe, később pedig internálták. Kistarcsán 
raboskodott Csurka Istvánnal, Hajdú Demeter 
Dénessel és Dénes Jánossal együtt. Az interná-
lásról hosszú interjút adott barátjának, Bertha 
Bulcsunak. „Szabadulásom után négy év se-
gédmunkásság következett” – mesélte Dénes. 
Mindig hozzátéve: „Kétszer majdnem meghal-
tam üzemi balesetben. Verseim időközben Ady 
Endre egykori barátja, Bölöni György kezébe 
kerültek. Azokban az években ő volt az írószö-
vetség elnöke, valamint az Élet és Irodalom 
főszerkesztője. Neki köszönhetem, hogy a 
fővárosi lapokban is bemutatkozhattam köl-
teményeimmel. Első verseskötetem 1962-ben 
jelent meg Porba rajzolt szobafalak címmel.” 

Bejárt a Hungária Kávéházba, ott hallotta 

az egyik ismerőstől, hogy gyakornokot keres 
az Esti Hírlap. Kétségbeesetten fordult barát-
jához, Szakonyi Károlyhoz, mert nem tudta, 
hogyan kell cikket írni. Az írásain azonban ez 
nem látszott: felvették. Elkezdett ifjúsági mű-
veket is írni. A magyarul három kiadást megért, 
Kányadombi indiánok című ifjúsági regény 
ukránul is megjelent. Még Dénes életében film 
készült belőle.

Versek mellett írt novellákat, kritikákat, nyel-
vészeti tanulmányokat. Fordított orosz, német, 
észt, de főként finn költők műveiből. Több mint 
hatvan kötete jelent meg. Évente általában öt-
ven-hatvan előadást tartott, nemcsak idehaza, 
hanem az Egyesült Államokban, Ausztráliában 
és Nyugat-Európa több országában. Élete vége 
felé az inkák ősi nyelvét tanulmányozta, kecsua–
magyar szótárat szerkesztett, de foglalkoztatta 
az etruszk és a szanszkrit nyelvi rokonság is.

Állandó vesszőparipája volt Trianon. (2000-
től a Trianon Társaság elnöke volt.) Politizáló 
költő volt, soha nem rejtette véka alá elköte-
lezettségét az eltiport magyarság iránt. Tőle 
van az elhíresült mondat, melyben benne van 
az 1990-es rendszerváltás tragikus lényege: 
„kimentek a tankok, bejöttek a bankok”.  Azért 
tartotta fontosnak, hogy beszéljünk a nemzeti 
tragédiáinkról, mindenekelőtt Trianonról és 
ötvenhatról, mert ha hallgatunk, azzal elismer-
jük, hogy ezeknek szükségszerűen úgy kellett 
történniük, ahogyan azt a részrehajló történé-
szek beállították. „Ami országunkkal történt, az 
rajtunk tett erőszak, nem pedig bűneink miatti 
vezeklés” – hangsúlyozta szüntelenül.

Kiss Dénes kivételes szenvedéllyel adta 
elő mondanivalóját a nyilvánosság előtt. 
Utoljára akkor hallottam beszélni, amikor 
Gyurkovics Tiborra emlékezett a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban, könnyes szemmel, elcsukló han-
gon idézte meg a feledhetetlen költőtársat, aki-
hez évtizedekig barátság fűzte. 

„Aztán elment ő is, ahogy elmentek a többi-
ek, de itt hagyták nekünk minden vagyonukat, 
mert itt vannak műveik a halállal megnöve-
kedve az időben. A vigasz ez lehet.” Szakonyi 
Károly ezekkel a szavakkal kezdte a búcsúz-
tatóját 2013-ban, azon a hőségtől és hiánytól 
izzó júliusi napon a józsefvárosi plébániatemp-
lomban. Ennek jegyében, lelki találkozásaink 
hitében, és ne csak születésének évfordulóján 
lapozzunk bele Kiss Dénes köteteibe! 
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Hic et nunc

v4 
plakát

vándorkiállÍTás 
a viGadóBan 

A visegrádi együttműködés megala-
pításának 30. évfordulójára rendezte 
a Magyar Művészeti Akadémia azt 
a nemzetközi plakátkiállítást, amely 

a visegrádi országok kiemelkedő 
plakátművészeinek alkotásaiból 

válogatott. A PoszTerra – V4 plakát-
vándorkiállítás című tárlat, igaz, hogy 

a karanténhelyzet miatt még csak 
online térben, február 11-én nyílt meg 
a Pesti Vigadóban. A kiállítás anyaga 
három-három magyar, lengyel, cseh 
és szlovák művész munkáin keresztül 
enged betekintést a nemzeti sajátos-
ságokat tükröző kulturális plakátok 

történetébe. A mintegy százötven mű-
vet felvonultató rendezvény bemutatja 
a részt vevő művészek diákjainak, az 
ifjú plakáttervezőknek a legfrissebb 
alkotásait is, valamint a lengyel kül-
ügyminisztérium és a Lengyel Grafi-
kusok Szövetsége révén meghirdetett 
plakátpályázat három első helyezett 

művét. A kiállítás kurátora Krzysztof 
Ducki, a Metropolitan Egyetem taná-
ra, aki egyben a Magyar Plakáttár-

saság elnöke. A rendezők azt remélik, 
hogy a 2021. április 18-áig nyitva 
tartó plakátkiállítás a tavasz jöttén 

már nemcsak virtuális módon lesz lá-
togatható. A rendezvény mind a négy 
érintett országba ellátogat. Most a 
tárlat katalógusának előszavából 

adunk közre részletet. (A szerkesztő) Fo
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V4. Négy ország, négy nyelv, ti-
zenkét grafikus. Volt, hogy egy-
más nyelvét szótárazták, volt, 
hogy oroszul próbáltak szót érte-
ni, volt, hogy angolul, de hamar 
rájöttek, közös nyelvük is van. A 
plakát. Amit csak ezer szóval lehet 
elmagyarázni, az egyetlen képpel 
elmondható. Egy letett pont, egy 
elindított vonal, egy elkezdett rajz 
egy szalvétán, egy szájmaszkon 
vagy egy söralátét hátán… Skic-
cek, vázlatok, „vizuális kommu-
nikációk”. Félszavakból értettük 
egymást.

V4. Plakátnagyhatalmak. A brnói 
biennálé, a trnavai triennálé, 
a budapesti Posterfest, és per-
sze a legpatinásabb, a varsói 
plakátbiennálé. Volt egy nagy 
plakáttárlat valahol az Óperencián 
túl, ahol a hivatalos nyelv a len-
gyel lett – az obligát angol mellett 
–, mondván, az a plakát anyanyel-
ve. Történetesen a Magyar Pla-
káttársaság elnökének is egy len-
gyel férfiút választottak – aki egy 
személyben magyar művész is (ő 
mondja így) –, Krzysztof Duckit. 
(Egyhangúbb szavazást az előszó 
szerzője nem tud felidézni.) 

V4. Világtrend: eltűnőben a 
plakát, legalábbis a köztereken. 
Behátrál a galériák a múzeumok 
falai közé. Csehországban, Szlo-
vákiában, Lengyelországban és 
Magyarországon azonban még 
fel-felbukkannak plakátok a hirde-
tőoszlopokon is. Mondják ugyan, 
hogy ma már léteznek frissebb és 
sokkal olcsóbb válfajai a kommu-
nikációnak, de a városi utcakép-
hez valahogy hozzánőttek. Talán 
a járókelők szívéhez is? 

V4. Ha száz plakáttervezőt lehet-
ne választani, száz akkor is kima-
radna. A mai döntnök – a kurátor 
– Krzysztof Ducki volt. Azért írok 
mait, mert ha tegnap vagy holnap 
válogatna, bizonyára másokat 
hívott volna föl vagy másokhoz 
kopogtatott volna be, hiszen bejá-
ratos a V négyszög majd minden 
alkotójának műtermébe, sőt háló-
szobájába. Ne ütközzenek meg, 
a plakátok tárolására nincs jobb 
hely az ágyneműtartóknál! A het-
venszer százas nyomatok szépen 
kifektethetők, könnyen átlapoz-
hatók, hosszú ideig megóvhatók. 
És persze gyorsan meg lehet őket 
találni, ha szóba kerül egy új ki-
állítás. Például ez itt most, a bu-
dapesti Vigadóban. 

v4 
plakát

néGy Bekezdés a plakátrÓl, 
avaGy aZ áGynEmŰTarTók TiTka

Enteriőrök a Vigadóból
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