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Hic et nunc

1

Süt a nap, amikor írom ezeket a sorokat, 
derült az ég, ha hideg is a november 
vége, de még az ősz színei látszanak 

mindenütt, a fák nehezen adják meg magukat, 
zöldell a lomb is a rozsdásodó levelek között. 
Tizenkilencedikén nem havazott, Erzsébet nem 
rázta meg a pendelyét, így hát a néphagyomány 
szerint nem lesz fehér karácsony. Nagy kár! 
Lenne legalább valami régi téli képe a vilá-
gunknak, az se baj, ha erős faggyal is, ropogna 
a hó a talpunk alatt a hideg éjszakában, amint 
ajándékokkal sietünk rokonokhoz, barátokhoz 
gyertyagyújtásra, ünnepi vacsorára a fenyőil-
latú szobában, vagy hallanánk a csizmájukról 
havat lerázó betlehemesek topogását a ka-
punk előtt, mielőtt bebocsátást kérnek a falusi 
csendben. Lenne így, kívánjuk sóvárogva, mert 
tudjuk, nem ilyen lesz az idei. Szűk családi 
körbe zárkózva vagy magányosan ülünk ottho-
nainkban, számítógépen küldött üzenetekkel, 
telefonhívásokkal, a fényes esték iránti nosz-
talgiával. Hiába szólnak majd az éjféli misére 
hívó hangok, jobb lesz otthon maradni, és leg-
feljebb a televízión nézni a szertartást. Voltak 
már máskor is nehéz karácsonyaink, az idősek 
emlékeznek negyvennégy telére, amikor a há-
ború tartotta rettegésben a világot, szomorú 
volt ötvenhat decembere is. De ez a mostani 
félelem még a szeretteinktől is távol tart min-

Szakonyi károly

KarácSony 2020

ket. Nincs ölelés, nincs csók, de még kézfogás 
sincs. Ezt még nem éltük át, ezt az elzárkózást, 
ez kihűti a lelket. 

Pedig most van igazán szükség a szeretetre!
Apai nagyanyám vallásos asszony volt, 

esténként hosszan imádkozott velünk, a sok 
fohászba mindig beleálmosodtunk, de sorra 
vette az imádságokat szülőkért, rokonokért, a 
purgatóriumban szenvedőkét, aztán, mert hábo-
rú volt, a fronton harcolókért, a sebesültekért, 
a holtakért… 

Háború van most is, a járvány háborúja, 
és most is vannak fronton harcolók: orvosok, 
ápolók, mentők, akik ott vannak az első vonal-
ban, küzdenek az életért, szinte felfoghatatlanul 
nehéz körülmények között végzik munkájukat, 
önfeláldozóan, mert minden óvatosság mellett 
életveszélyben. Értük fohászkodhatunk hálás 
szívvel, a veszéllyel bátran szembenézőkért. 
Kitartanak, pedig még fegyvernyugvásra sem 
számíthatnak, mint karácsonykor a lövészárok-
ból előmerészkedő, egymással szemben álló, 
de azon az estén összeölelkező katonák.

Nem tudom, mivé alakítja a járvány a jövőt. 
Kutatóorvosok, vegyészek mindenütt keresik a 
gyógymódot, a vakcinát, a védőoltást. Nem tu-
dom, hogy a tudomány, vagyis az ember, vagy 
a természet fog-e segíteni, de bízom benne, 
hogy valamelyik gátat szab a terjedésének. 

Netán ki is irtja a vírust. Ezt a kegyetlen ellen-
séget, amely orvul tör ránk, és egyelőre gát-
lástalanul tombol a földgolyó minden pontján. 
Még a háborús veszedelmek elől is valahogy 
el lehetett bújni, békésebb vidékre húzódni, 
menedéket találni. Meg aztán az ellenségnek 
arca volt, de ez a támadó láthatatlan.

Vajon a természet világát kárhoztathatjuk-e 
a járvány miatt, vagy mi tettünk valamit rosz-
szul? Olyan régen tudjuk, hogy galádul bánunk 
a bolygónkkal. Lehet, hogy mi követtünk el 
hibákat? Sok kárt tettünk-e benne és légköré-
ben, amelynek netán ez lett a következménye?  
Ezerkilencszáznegyvenötben, amikor felléle-
geztünk, megszabadulva a világégésből, meg-
szeppentünk. Mert láttuk, milyen okok vezettek 
a bajokhoz. Ha majd most számba vesszük, 
hogy a társadalomnak van-e a világjárványban 
felelőssége, megszeppenünk-e? És átértékel-
jük-e életünkben a fontossági sorrendet?

Erzsébet nem rázta meg pendelyét, de azért 
még lehet karácsonyra fehér a város és a vidék. 
És a falusi dombokon vigassággal csúszkálhat-
nak a kölykök szánkái.  De ha tudjuk is, hogy 
nem lesz gondtalan az ünnep, azért a betegeik 
fölött egy pillanatra egymásra tekinthetnek az 
orvosok, és a szemük villanásában ott lehet a 
kívánság: jövőre boldog karácsonyt! 

Fotó: Klotz
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Fotó: Szipál Márton

kaláSz Márton

Üzenet

Pici angyal, habos ingébe botolván,
lopakszik a kórház régi folyosóján;
aranysású szemöldökét összerántja,
s gidavérrel jeleket ír a félfánkra.

Karácsonyi éneK

Nyűg feszült az adventi szelekre,
torsok hegyén bukdosnak tovább;
harangszóval, danával repesve
ujjong a csillámterhes világ.

Hófátylak közt sárga fény szivárog,
a zsalut minek behajtani,
összegyűlnek a háromkirályok
s a juhászok ivadékai.

Istenfiát nem dörgöli szalma,
lám, jó szagú vásznak közt örül;
szájmuzsika, pici tűzhely, alma
sorakozik jászola körül.

S a szegények dödörésznek lágyan,
sültjükön fenyőfa hajlik át –
viasz serceg, a küszöb havában
angyaltérdhez bújnak a kutyák.

telelőK

Hókendő táncolt három napon át,
fagy mutogatta gyöngyszínű fogát,
s a nádszéli fák hal-csontvázai
alig tudták az eget tartani.

Most csupa só meg üveg a világ,
ízein arany ködök törnek át;
madarak rúgják ágról a havat,
huppan a fagyos kerítés alatt.

Bent a szobában láng virága nő,
foltozott térden matat az erő,
napestig korcs dohányt aprítanak
borostás arcú, zömök férfiak.

Cigarettáznak – a pelyvás falán
pókháló lebeg csákányon, kaszán;
jeget meg nádat sem vágnak vele –
gumicsizmájuk árpával tele.

Kényszerű nyugalom ideje ez –
van, aki disznóvágással keres,
egy-kettő fuvart vállal a havon,
fát hord az erdőből hallgatagon.

De aztán ők is csak megnyugszanak,
szájukban hosszan jár-kel a falat,
tűnődve nézik az ablakon át,
hogy tornyosul kint a tündérvilág.

S alkonyattájban, ha szél száll tova,
padláson zörren a kukorica;
a hizlalásból még kevés maradt,
mennek, s lesöprik róla a havat.

Majd esni kezd újra, vad tánc forog,
röpködnek hófarkú meteorok;
elvész a világ – s csillagot terem
tűz-rejtő combok közt a szerelem.

ÖrÖKség

Sohase láttam táncolni anyámat –
a szőlő gálicpettyes kacsait
tördeli máig is emlékeimben
két zsák búzáért, nyolc véka rozsért.
Arról se tudok: ő fiatalon
szép arcú volt vajon, szitakötő
testét csodálták a részaratók,
s szőke apám pünkösdi nyargaláskor
csak házuk elé kötözte lovát?
Én csupán szárízét láttam vagdalni
téli hajnalon a tűzhely előtt,
zsákot foltozni csöndes udvaron;
aztán szőlőbe menni, s alkonyatkor
virágot lopni titkon holt apámnak.
Így zuhog bennem az emlékezés,
s most ádáz örvényként dobálja lelkem –
anyám, akinek húsa homályában
gyilkos ágait növelte a rák,
s nem segíthetett rajta senki sem,
ily örökséget hagyott a fiára.
Nem okolás ez; szájába, tudom,
átok sohase fért… Csak a szegénység
lopott ki mindent érhálós kezéből.
Hisz cseléd voltam, s fél napig gyalog
eljött utánam a messzi tanyára,
sovány pénzét, maradék krumpliját,
hogy tanulhassak, rám költötte el;
s ha ablakdeszkán róttam korai
verseim rendjét, valami ezüst
csillant meg fáradt szemén – az öröm.
Aztán elment… Sohase látta meg
első könyvemet; pénzt ruhára, sóra
már nem rejthettem vánkosa alá –
a temetőben hangtalan agyaggá
zsírosult csontja, homloka helyén
nyaranként gyökeredzik a virág.
S én örökségét egyre hordozom:
arcomon a szomorúság jelét,
néma alázat terheit magamban;
s tudom, a szegénység komor világát
halálomig se felejthetem el –
egymáshoz fűzve járunk majd örökké,
mint legelőn az egyigás lovak.  Mindenkinek, 

aki elhagyta 
bölcsőhelyét, 

megvan 
a maga írott 
vagy íratlan 

Cantata 
Profanája...

Fo
tó

: S
zi

pá
l



3

A HónAp költője
kAlász Márton

HomloKod KesKeny Holdja

Fényszóró-lemezei széttörtek; az évszak
vér- s foszforfoltjai híján hangtalanul,
lesunyva búvik, hol a köd nyája vonul,
hegyezett ágat, lebegő varjat igéz csak –

s engem, ki naponkint vonszolom föl magam
iszonyú magasba, s ha félholtan leérek,
ismeretlenek közé váltig s nem elébed,
homlokod keskeny holdja fölöttem suhan.

Berzsenyi olvasása után

Sokáig hittem, a nyugodt, a bölcs te voltál
– aki kinti változatok fényét kesernyés
örömmel vadássza, olykor napokra elvész,
barmot szemlél opál nyárban, őszi zsúpon hál;

aztán fűtőzik, egy kancsón bánkódva térít,
tündért álmodik loncba, zöld havas esőben,
s amikor minden mást megtenni már erőtlen,
hajnalig tüzelő versben sújtja övéit –

sokáig hittem; s íme: könyvedet lezárva
tudom, bajaim közt milyen homályt kerestem,
miféle békét – amely nem használt neked sem,

s amelyből magad is, távoloktól igézve,
úgy kívánkoztál naponként a küszködésbe,
mint ébredés után szűk tornácod fokára.

PercenKint lázBan

Istenem, napok óta álmodás
közben is csupa verset írok:
férfi-csudák, hófútta sírok,
lányszemek szöknek rímbe, s újra más

ringat sásában, lágy gyűrűk alatt –
később az alvást megszakítva
látom, ablakom tárva-nyitva,
s a pók keresztjén már rímként szalad;

kívül faágak közt csillog az ég
(ütemes szóként már új sorba lép),
párkány ezüstjén macska fekszik;

széljárta függönyön arc villan át,
s kő-rácsok, vizek folytatják tovább
zsúfolva lelkemet napestig.

(Az Ünnep előtt című kötetből, PIM 2020)

Barátság, éPPen

Ne csak a szánhatót szeretve,
a szánandót se csak hihetve,
könnyű ennek lelkét kitárni,
készre tétjét annak kivárni –

szép szándék föltételeképpen
magunkba rendet félni éppen,
ami föltehető szorongás,
kétkedő kitérés, a gond más, 

lassan magunk fejtve, mi évült,
az éjszaka félt ágyszéle fölé hűlt
képzet kelleme – nem kár képzeletnek,

hideg hát, mondva, „hát hihetnek”,
vált ennyi derűnk, ránk fért kis barátság,
említhető; kedv, ábránd, itt – lelaknák. 

Míg a hazára 
egyetlen vers 
is válaszolhat, 

a nyelvre együtt 
az egész 

költészet felel.

 Mindenkinek, 
aki elhagyta 
bölcsőhelyét, 

megvan 
a maga írott 
vagy íratlan 

Cantata 
Profanája...

Ormánsági református templomok belső 
színes festései, Haraszti Zsuzsa gyűjtése
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A HónAp költője
kAlász Márton

a szÖKÖtt ló 
elégiája

Habfehér kerteken által
horkanva szökött a ló
mögötte zsongásba fulladt
a dühödt emberi szó

vizenyő-csillagos hátát
söpörte hajló fűzág
virág közt porrá törődött
elveszett tavalyi nád

viola-szakállú horhón
átrepült parasztokat
rezgő faránál a martok
pillére mélybe szakadt

szelt fenyves kálváriákat
ahol a kereszt vakít
friss holtas özvegyek hordták
kertjük liliomait

száján a tobzódás fürtje
megduzzadt s kékbe szaladt
tarkázott kocsikenőcsös
kecskerágóbokrokat

libegő növényi zászlók
nyak sarlóját verdesők
távoli tornyok gúlája
hirtelen magasba nőtt

s a piros izmok rugója
veszettül járt-kelt tovább
lánysereg rebbent sikongva
a papsajtos úton át

száguldott mint aki percek
alatt tűzfolyamba vész
házcsinosítók kezéből
rózsára ömlött a mész

fahidak döngő pallója
por fakó tölcsérei
ónbajszú öregek bottal
akarták rémíteni

s ismét a zöldbe dobogván
lila hullámok felett
árnyfoltos kútnál aludtak
hason a víg korhelyek

vas-villanyoszlopok húrját
pengette tűzlábú pók
átjárók fémes harangja
kísérte a robogót

majd következtek a gyárak
füstben egy csorda erő
grund melynek májusi holdban
sok árnyék-bérháza nő

népboltok előtt az autót
kosarak állták körül
fényben iramló diákok
zsivaját szűrte a fül

ládás triciklik suhogtak
karcsú villamos-halak
úsztak a kőáradatban
nyüzsgéses sziklák alatt

kék neszek ormán harangszó
tág öblű hullámverés
szobor mely mohos karjával
int míg a sétányra néz

piaci ernyők s a sarki
trafiknál seprős kocsik
falábú ember kotorta
elejtett újságait

de minden perc-cikkanás volt
a dülledt szemek előtt
repült a ló s hol eltörpült
hol óriásira nőtt

patái zúgtak a porban
hátáról fröccsent a hab
sörénye gyászos uszályként
szállt még a dombok alatt –

s áll most a süppedék szélén
erősen alkonyodik
holt szüzek pitvarra gyűjtik
a táj zöld végvásznait

égi rét fürtös virágát
tereli halkan a szél
hús finom párája libben
csontban a láz elalél

s áll ez a szegény szökött ló
szűkölve kapar s nyihog
épít a homály köréje
sok tüskés karámdúcot

sehol egy árva szekérnyom
szívére fájdalom ül
mi lesz ha bokros lidércek
közt itt marad egyedül

mindjobban belefonódik
a láp dús indáiba
s már nem is jön soha senki
hogy elvezesse haza?…

istenem, álmodtam

Istenem, álmodtam, ismét e távol, ma úgy hihettem,
nyáréj, mint rendjén, lelkünk üdeségét ösvényhez szépítem – 
ha mint kezünk se fogva, szemünk várva kis könnyet ejt – mi ok ma
a boldogság: lent álmod, nem tudva, hol híven a semmi kifogyva,

ha élnénk, lét gyönyörűnk, nincs, aki úgy szánna, te s én: velünk.
Rege, jó s küzdelmes szavak, kertvég martjáig, vártam, vihetünk
minden emlékből – költészet egymás hitelében, két arcot mutat, 
nézem, s hangokra vágynék, köszöntésünk, ha álomban álmot vitat

az érzelem, már ajtórés, személyen tűnődve, szükség, hogy kinézz, 
kapva ajtóm alkonyi résre, s aztán már minden egyszavú nehéz
szó: Követlek – belül visszhangzik, hallani is, valaha lehetett,

telt féltő, agg keltő, üdébb méltóság ténye, rég is jobb képzeleteket.
Te élj mindenen, lassú korom, napok táplálta hit, kell a sugár.
Bármi távolról emlék, ölelkező perc; napjaink éjre – ki hova még kivár.

(Újabb versek, 2020)

sereg
Szárnyak nyája az ablak alatt –
látod, édes, az angyalokat?
Sorakoznak értünk szótlanul,
kezükből az olajág kihull.

Véglegesen 
kiforrott 

költészetéhez 
szellemi 

erőfeszítéssel 
lehet csak 
közelíteni

Kalász Márton 
fotóját

 Szipál Márton 
készítette
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„megvallanom 
e nyelven”

ágH iStVán

Kalász Márton költészetéről

„Választott nyelvem: anyanyelvem
láncba törője: nyelvem –
amin ettől, látják, muszáj volt
már holtig énekelnem.”

1957-ben találkoztam először Kalász 
Márton nevével, a 15 költő 105 

verse című antológiában. Versei a magyar líra 
hagyományos stílusát mutatták, a népi írók világ-
képe és formakultúrája szerint. Ígéretes tehetség-
ről vallottak gazdag szókincsükkel, a plasztikus 
képekkel, az ódonságot árasztó, erős magyar 
hangzással, ahogy a zsoltárok és Berzsenyi nyel-
vét keltették bennem. Akkor még nem tudtam, 
sőt nagyon későn tudtam meg, hogy ez a veretes 
magyar nyelven szóló költő tízéves koráig nem 
értett, nem beszélt magyarul. A német, a szerb s 
a gyér magyar lakosságú dél-baranyai Somberek 
utcai gyereknyelve is német volt. S a több évszá-
zados bezártságot és elzártságot egy hatalmas 
robbanásnak, összeomlásnak, szétszórattatásnak 
kellett bevégeznie, hogy Kalász Márton a ki-
telepített svábok nyomába telepített bukovinai 
székelyektől tanuljon meg magyarul. A nyelvi 
élmény és az olvasás szenvedélye fölébresztet-
te az írói tehetséget, melynek kiváló gondozói 
akadtak tanárai között, s az élet már teljesen ma-
gyar környezetében, egy állami gazdaságban 
akár. Mondhatja, milyen gyönyörűséget lelt a 
magyar nyelvben, tarthatja az értelmező szótárt a 
legizgalmasabb olvasmánynak, és a nyelvváltás 
mintha fájdalom nélkül zajlott volna le, hiszen 
a versek felszínén ebből egyelőre semmi sem 
látszik. Mégis azok a legelőször, németül ki-
mondott nevek és igék biztosan nyugtalanították 
az álmait, kavarogtak a mélytudatban, mint a 
kitelepítettek lelki sérelmei.

Véglegesen kiforrott költészetéhez szellemi 
erőfeszítéssel lehet csak közelíteni, míg föl-
fogjuk, ahogy a mű az egymásból következő 
fedőrétegek alól kitetszik. Akit a szeretet oda 
késztet, az megtalálja a nyitásra alkalmas szót, 
s még szavakon túli élményre is talál, szinte 
megsokszorozva a vers idejét, terét, hatását. A 
magyar költészetben egyetlen költő sem me-
részkedett olyan nyelvi ismeretlenségbe, mint 
ő. A céllá vált újra törekvés inspirálta olyan 
különös teljesítményre, ami csak az anyanyelvi 
ösztön és a jelen idejű tudat küzdelméből jöhe-
tett létre.. S Kalász Márton költészete egyre in-
kább e küzdelem eredménye, sajátos mondata-
ival, szórendjével, közbevetéseivel, leképezi a 
gondolkodás estlegességét és szigorú logikáját. 
Mintha engedné a szabad asszociációáradást, 
mikor fékezni akarja.

Regénye, a Téli bárány, melyben a delelőn 
elszámol magának addigi életével s népe kö-
zelmúltjával, kulcs lehet költészetének titka-
ihoz. Hiszen az ő észjárása követi nyomon a 
történelmet, a háborút, a ki- és betelepítést, 
önéletrajzi elemekkel fedi föl hajdani mivoltát, 
bőséges, versekbe tartó motívummal szolgál, 
s a szereplők az ő emlékében támadnak föl. 
S úgy lehet a magyar próza remeke ez a kü-
lönös regény, hogy amit itt magyarul mond, 
az valójában német közegben, német nyelven 
történt meg. S a krónikás fölmérheti, mi volt 
az ára annak, hogy magyar költő lett belőle. 
Számára a nyelv sokkal több, mint érintkezési 
eszköz, mint nyelvtudás, mint ahogy mondja, 
„mihelyt rászorult egy gondolatra,” mert a saját 
irodalmának a nyelve, s csak akkor egyenrangú 
az anyanyelvvel, ha már hazanyelvvé, ha az 
ösztönök hazájává is válik. 

Míg a hazára egyetlen vers is válaszolhat, a 
nyelvre együtt az egész költészet felel. A Ha-
zám című szerint: „Csak itt szerzek érvényt 
magamnak! / Ösztöneimben is hazám vagy... 
bennem te teljesen szabad vagy! Így élünk, 
itt: egy világ cserjéi; / egymásba zúzódunk, 
egymást kiáltjuk – / nem tudnál suhogni, én se 
remélni / más időben vagy másutt.” Így érez-
hetett a legtöbb kitelepített német ajkú, vagy 
akit csak a házából mozdítottak el, mert nem 
tud nyugodtan meghalni az, akit nem onnan 
visznek a temetőbe, ahol megszületett.

 Mindenkinek, aki elhagyta bölcsőhelyét, 
megvan a maga írott vagy íratlan Cantata Pro-

fanája, a szarvassá változott fiú kiáltozása, a 
tengerész búcsúzója vagy A szökött ló elégiája, 
melyet Kalász Márton jegyez. Különös szá-
guldás ez, hiszen ugyanaz a hazai táj fekszik a 
vágtató, repülő ló alatt. Mintha csak a határban, 
a süppedő lápig jutna, ahol segítség nélkül, 
elhagyatottan süllyed maga alá. A szarvassá 
változott fiúk önbizalma nélkül, az átváltozás 
katarzisa nélkül az efféle szökés biztos bukás. 
Költőnk emberileg el akarja kerülni azt, amit 
a versben átélt. A nyelve viszont már átélte 
a metamorfózist azzal, hogy az átváltozása 
költővel történt meg, s nem sokat késett az a 
különös helyzet, hogy a magyar hagyományú 
költészetét közelítse a német anyanyelvéhez 
jobban illeszkedő rendszerhez, az elvont és 
szűkszavú, zárt és többértelmű költészet felé. 
Úgy vált személytelenné, hogy minden rajta kí-
vülit megszemélyesített. Jellemző módon Rilke 
és Celan, e tragikusan többkultúrájú két, német 
nyelvű költő hatott rá először, majd hosszabb 
németországi tartózkodása nyomán a modern 
német líra, s az ősök hazájának mítoszai, le-
gendái. Nagy, könnyes rózsák nyílnak útjában 
a somberki udvaroktól, s ahogy Rilke a sírver-
sének rózsaárnyéka alatt szunnyadja álmát, őt 
is egy rózsabokorral jelöli majd az üde gyepen 
a Viola d’amour című vers 99. strófája.

Ez a gyönyörű költemény, bár a szerelem-
ből termett, az egész emberi létezés dalfűzére. 
Megjelenési formájában tisztelgés a magyar 
nyelv és a líra előtt, ugyanakkor remekmű mint 
vizsgamunka is. Egy fiatalember lelki, érzelmi 
naplója a széphistóriák, virágénekek és első 
nagy költőnk, Balassi Bálint hangján és hangu-
latában. Mert a kettétört sorok kiegyenesítése 
után a XVI. századi négyes, bokorrímelésű 
strófa csendül hangsúlyos, felező ritmusban, s 
valóban a régi hangszert idézi.

 „Dylan Thomas halálán Stravinsky  
/zokogott. 
Nincs kedvem kutatni, még kién ki. 
/ Kis magyar költő vagyok. – 
 Nekem csak te maradsz. Nagy könnyeid, 
/ s emlékező szép mosolyod. 
S fénylő udvarán arcaim fénylő öve. 
/ Amíg élsz, megmaradok.” 

Elképzelhetem, hogy a kis magyar nyelvhez 
is szól, aki világnyelven világhírű költő lehetett 
volna. 
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„Imadsagos könyveczke, Mellyben szép 
Háláadásoc és áhitatos Könyörgésec vadnac, 
Kinec-kinec akarmelly rende[n], mindennemü 
állapattyában és szükségében naponkint el-
mondásra hasznosoc és alkolmatasoc. Az igaz 
Religion valo Tanitóknac és Martyroknac az 
Sz. Irás szerint szerzett uy és ó könyveikből 
szedettec. Mellyet Magyar nyelven uyonnan 
boczátott ki Szenci Molnar Albert.”

Az Országos Széchényi Könyvtár Mit árul 
el? címmel indított blogsorozatában talált rá 
Haraszti Zsuzsa a Régi Nyomtatványok Tára 
tudományos munkatársának, P. Vásárhelyi Ju-
ditnak a könyvecskéről szóló leírására. 

Négyszáz évvel ezelőtt, 1620. augusztus 20-
án keltezte Molnár Albert imádságfordításának 
ajánlását a Nagyszombatban élő Échi Orso-
lyának, Szegedi Gáspár hitvesének és Szegedi 
Annának, Krausz János feleségének. Fordítását 
ugyanis az ő kifejezett kérésükre és az ő tá-
mogatásukkal készítette el. Az ajánlólevélben 
ezeknek a „szent Bibliának és az jó könyvek-

ÖnÖk küldték
Örömmel konstatáltam, hogy néhány hete szerkesztőségünk „levelesládájába” olvasóinktól többször is 

különleges kulturális hírekről kaptunk figyelemkeltő feljegyzéseket. Talán a kényszerű karanténhelyzet irányította ezt 
az áldásos közlési vágyat a hirtelen jött, felszabaduló időben? Meglehet, ám ez a legkevésbé sem csökkenti 

a kezdeményezés értékét. Sőt, úgy gondoljuk, érdemes ezek közül az ajánlott szellemi csemegék közül 
a kivételesebbnek tekinthetőket lapunk hasábjain is közreadnunk. Elsőként most Haraszti Zsuzsa szemlézését közöljük 

Szenci Molnár Albert Imádságos könyvecskéje kiadásának történetéről. (A szerkesztő)

Szenci Molnár albert: 
Imádságos könyvecske

Heidelberg, 1621
nek olvasásában gyönyörködő” asszonyoknak 
a példájával szerette volna elérni, hogy „egyéb 
főrenden és közrenden való asszonyi állatok is 
indíttassanak az írás-olvasásnak tanulására és 
leánzó gyermecskéiknek is taníttatására, követ-
vén ebben egyéb igaz hiten való sok keresztyén 
nemzetségeknek szokásokat”. Emlékeztetett 
az egyházatyákkal levelező szent asszonyokra 
(például a Rómában élő Paulára, Marcellára, 
Létára) és a „szép tudományokkal tündöklő” 
angliai Erzsébetre, aki saját kezével írt levele-
ket „a keresztyén szomszédországokban lévő 
bölcs doktoroknak”. Igazolásképpen hosz-
szabban idézett még többek között Ludovicus 
Vivestől, a nőnevelés apostolától is, „hogy va-
laki ne fogja reám, hogy asszonyoknak akarok 
hízelkedni”.

Az ajánlólevél ezután tér át a könyv kiadá-
sával kapcsolatos kérdésekre. Kiderül, hogy 
Molnár már az előző esztendőben elkészült a 
fordításával, ki is bocsátotta volna húsvét előtt, 
„hogyha a nyomtatásban munkálkodó ifjúság 
hadi hírekkel másuvá nem vonattatott volna”. 
A kötet megjelenését az akkoriban kibontako-
zó harmincéves háború, a „könyvárosoknak 

hadaktúl való félelme” és a nyomdákban 
tapasztalható munkaerőhiány késleltette. 
Molnár 1620. szeptember 3-án hasonlóan tudó-
sította levelében Nürnbergben élő jó barátját, 
Georg Remet:

„Az általam megfordított Imádságoskönyv 
címlapját meg fogja kapni Méltóságod. A 
könyv Frankfurtban van sajtó alatt, de a nyom-
tatás nagyon lassan halad a nyomdászok hiánya 
miatt, közülük legtöbben táborba vonulnak. 
[…] A praefatioban többek között megcáfolom 
azoknak a téves vélekedését, akik azt bizony-
gatják, hogy a nőknek káros a betűk ismerete. 
Nagyon várom nemes férjeik levelét: elküldtem 
nekik a kinyomtatott első négy levelet.”

A nyomdai munkálatok azonban Frankfurt-
ban olyan lassan haladtak, hogy a kötet kiadói, 
David és Daniel Aubry és Clemens Schleich 
végül nem saját frankfurti nyomdájukban, 
hanem Heidelbergben jelentették meg Mol-
nár munkáját. Erre utal a címlapon az imp-
resszumban Heidelberg mint kiadási hely. A 
nyomtatás azonban ott sem a terveknek meg-
felelően alakulhatott. Az MDCXX évszámot 
rányomtatták ugyan a címlapra, de a kiadás 
végül is a következő évre csúszott át. Ezt árulja 
el a címlap alján lévő, eredeti MDCXX évszám 
MDCXXI-re alakítása, ahol az utolsó számjegy 
kissé féloldalas és halványabb, mivel kevesebb 
festék jutott rá.

A címlap és az első levelek frankfurti ki-
nyomtatását magának Szenci Molnár Albertnek 
a levele bizonyítja. 1621-ben még egy „öregb” 
(értsd: terjedelmesebb) Molnár-munka is meg-
jelent Heidelbergben: a latin–görög–magyar 
Lexicon bővített, harmadik kiadása, amely-
hez magyar–latin szótár és iskolai tantervi és 
módszertani szöveggyűjtemény is csatlakozik. 

Mindkét könyv Johann Georg Geyder hei-
delbergi nyomdász özvegyének műhelyében 
készült. Ez az információ azonban csak a 
Lexicon impresszumadatai között szerepel. 

Szenci Molnár Albert

Szenci Molnár Albert: Imádságos könyvecske, 
címlaprészlet Heidelberg, 1621
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Hic et nunc

Tanúság ez életnek meggondolatjáról

1 
Tebenned bíztunk eleitől fogva, 
Uram, téged tartottunk hajlékunknak. 
Mikor még semmi hegyek nem voltanak, 
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva; 
Te voltál és te vagy, erős Isten, 
És te megmaradsz minden időben.

2 
Az embereket te meg hagyod halni, 
És ezt mondod az emberi nemzetnek: 
Legyetek porrá, kik porból löttetek, 
Mert ezer esztendő előtted annyi, 
Mint az tegnapnak ő elmúlása 
És egy éjnek rövid vigyázása.

3 
Kimúlni hagyod őket olly hirtelen, 
Mint az álom, melly elmúlik azontól, 
Mihelt az ember fölserken álmából, 
És mint az zöld füvecske az mezőben, 
Azmelly nagy hamarsággal elhervad, 
Reggel virágzik s’ estve megszárad.

4 
Midőn, Uram, haragodban versz minket, 
Ottan meghalunk és földre leesünk, 
Az te kemény haragodtúl rettegünk, 
Hogyha megtekinted nagy bűneinket, 
Titkos vétkünket ha előhozod, 
És színed eleiben állatod.

5 
Haragod miatt napja életünknek 
Menten elmúlik olly hirtelenséggel, 
Mint az mondott szót elragadja az szél. 
Az mi napink, kiket nékünk engedtek, 
Mintegy hetven esztendei idő, 
Hogyha több, tehát nyolcvan esztendő.

6 
És ha kedves volt is valamennyére, 
De többire volt munka és fájdalom, 
Elkél éltünknek minden ékessége, 
Elmúlik, mint az árnyék és az álom. 
De ki érti az te haragodat? 
Csak az, azki féli hatalmadat.

7 
Taníts meg azért minket kegyelmessen, 
Hogy rövid voltát életünknek értsük, 
És eszességgel magunkat viseljük. 
Óh, Úr Isten, fordulj hozzánk ismétlen! 
Mig hagyod, hogy éltünk nyomorogjon? 
Könyörülj már az te szolgáidon!

Szenci Molnár Albert (1574–1634). A protestáns hu-
manizmus és a magyar reformáció irodalmának kima-
gasló alakja. A Pozsony környéki kis mezővárosban, 
Szencen született tehetséges fiatalember kezdetben a 
szokásos pályán indult: először a hazai iskolák (köztük 
Gönc, ahol levélhordó fiúként maga is segített Károlyi 
Gáspár vizsolyi bibliájának kinyomtatásában), majd 
a külföldi egyetemek következtek. Aztán beiratkozott 
Európa legjobb protestáns humanista gimnáziumába, a 
strassburgiba, majd ugyanott a főiskolai tagozat előadá-
sait hallgatta. Később egy rövid utazáson bejárta Itáliát, 
s így megismerte Európa katolikus felét is, majd sorra 
látogatta Németország protestáns (főként református) 
egyetemeit, főiskoláit, kulturális központjait. Heidelberg, 
Herborn, Frankfurt am Main, Altdorf, Amberg, Marburg 
és Oppenheim voltak életének fő színterei. Megnősült, 
feleségül vette Kunigunda Ferinarit (Wildprätert), egy 
neves német értelmiségi család sarját. Kapcsolatban 
állt a hazai és külföldi protestáns tudósvilág legjelesebb 
képviselőivel, s tudatos írói és kiadói programot vállalt, 
amellyel hazáját és egyházát kívánta segíteni. 

1604-ben jelent meg első munkája, latin–magyar 
és magyar–latin szótára, művét még kétszer kiadta 
(1611, 1621), s görög értelmezéssel is bővítette, ez-
zel csaknem két évszázadra meghatározta a magyar 
szótárirodalmat. 1607-ben látott napvilágot zsoltáros-
könyve, amellyel a reformáció énekköltészetét juttatta 
el a csúcspontra, a magyar Zsoltárkönyv  formai sok-
féleséget hozott a magyar költészetbe. 

A kiadói program része volt a Károlyi Gáspár által 
fordított Biblia két új kiadása is (1608, 1612). 1610-
ben megjelent Novae Grammaticae Ungaricae (Új 
magyar nyelvtan) című munkája, amely az első tel-
jes, mondattant is tartalmazó magyar nyelvtan. Első 
alkotói korszakát egy hazatérési kísérlet zárta: 1612 
és 1615 között lelkészi hivatalt vállalt Komáromban, 
majd Erdélybe utazott Bethlen Gáborhoz, végül mégis 
visszament Németországba, mert német felesége nem 
tudta megszokni az országot.

A második korszakban Oppenheimban volt kántor 
majd rektor, később Heidelbergbe költözött. A város 
a szerveződő protestáns szövetség központja volt, 
Szenci Molnár Albert valószínűleg titkos diplomáciai 
feladatot is teljesített, s Bethlen Gábor és V. Frigyes 
választófejedelem között közvetített. 1621-ben je-
lent meg Imádságos könyvecskéje, ugyanekkor látott 
napvilágot szótárának harmadik kiadása. 1622-ben az 
időközben kitört harmincéves háború során az ellensé-
ges császári csapatok elfoglalták Heidelberget, Szenci 
Molnárt kirabolták és megkínozták, ezért Hanauba 
menekült. Itt adta ki 1624-ben régóta készülő fordítá-
sát, Kálvin fő teológiai művét, az Institutiót, mellyel 
jelentős lépést tett a magyar protestáns teológiai szak-
nyelv megteremtése felé.

Életének utolsó szakaszában hazatért Magyar-
országra: 1625-től Kassán, 1630-tól haláláig pedig 
Kolozsvárott élt. 1630-ban kiadta utolsó fordítását, 
a Discursus de summo bono (Értekezés a legfőbb jó-
ról) című művet.   (Weltler)

Szenci Molnár 
albert életútja Xc. ZSoLTár

8 
Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal, 
Hogy jókedvvel vigyük véghez éltünket, 
Ne terheltessünk szorgalmatossággal. 
Vigasztalj minket, és adj könnyebbséget, 
És haragodat fordítsd el rólunk, 
Mellyel régulta ostoroztatunk.

9 
Szolgáidon láttassad dolgaidat, 
Dicsőségedet ezeknek fiain, 
Add értenünk fölséges hatalmadat: 
Mi kegyes Urunk, óh, irgalmas Isten! 
Minden dolgunkat bírjad, forgassad, 
Kezeink munkáit igazgassad.

(Szenci Molnár Albert fordítása)

Szenci Molnár Albert: Lexicon 
Latino–Graeco–Ungaricum, 
Heidelberg, 1621, OSZK, 
Régi Nyomtatványok Tára

Az Imádságos könyvecske 
címoldala, OSZK, 
Régi Nyomtatványok Tára
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püspök úr, kedves Laci!  Nagy tisztelettel és szeretettel Laciként 
emlegetünk és szólítunk téged mi, szekszárdiak már évtizedek 
óta, hiszen szinte rokonként voltál és maradtál jelen életünkben, 

hívők és barátok mindennapjaiban. Alsóvárosiak és felsőutcaiak együtt, 
szekszárdi szívvel örvendeztek szavaidnak, prédikációidnak és lelkipász-
tori leveleidnek, melyeket tizenhat éven át írtál, küldtél a sajtó útján a 
családoknak. Huszonhat éven keresztül voltál a családok segítőtársa, atya-
ként, fiúként, testvérként, a féltett magyar családok tagjaként. Számodra a 
nyomasztó megpróbáltatások is a Jóisten ajándékaiként voltak megélhetők, 
a szenvedések benső fényei pedig nekünk adtak melengető, biztató fényt. 
Már két év óta kórházban élsz, s hetvenedik születésnapod előestéjén a 
koronavírus életedet is veszélyeztető napjait kellett elfogadnod. 

Hívom a családokat!  – ez a mottó elválaszthatatlan a hivatásodtól, ne-
gyedszázadnál hosszabb szolgálatodtól.  Kettőnk könyvnyi beszélgetése 
tizennégy esztendeje ezzel a címmel jelent meg, s híveid érdeklődése 
nyomán ismételt kiadására is szükség lett. Szavaidat, leveleidet nem csak 
reményt keltő olvasmányként fogadták, s nyilvánvaló lett számunkra, 
hogy munkád szükséges egy fél ország számára. 

Csaknem kétszáz leveled, jó tanácsokat adó esszéid sokaságából vá-
logattam negyven írást. A kötet gondozását a Szent Maximilian Lap- és 
Könyvkiadó vállalta magára, amely hetente jelentkezik már évtizedek 
óta a magyarlakta tájakon az oly népszerűvé vált Keresztény Élet hetilap 
számaival is. 

Öröm számomra, hogy Novák Katalin, a családokért felelős tárca 
nélküli miniszter kérésemre előszót írt leveleidhez, sorait fel is olvasta 
számodra, hogy az élet-halál küzdelmek napjaiban meghallgathasd 
munkásságodat köszöntő mondatait. 

Jó visszagondolnom arra, hogy járhattam veled a lélek útjait; autóban 
ülvén, útjaidra elkísérve, hosszú órák beszélgetéseit rögzítve, hogy 
elkészülhessen második közös könyvünk is: A lélek útjain.  

S a keresztény egyházak, felekezetek egymásra találásának örömében 
írhatta meg a miniszter asszony is neked szánt gondolatait harmadik 
kötetünkhöz, a következőképpen.

Novák Katalin előszava 
a Hívom a családokat! című kötethez
Az első házaspár, Ádám és Éva fiainak versengése gyilkosságba torkollt. 
Mi ez, ha nem „pokol” a szülőknek? A kis kedvenc Józsefet a saját 
féltestvérei akarták elpusztítani, végül inkább eladták. Mi ez, ha nem 
tragédia a családban? Dávidot, Isten kiválasztottját a saját fia, Absolon 
akarta letaszítani a trónjáról. Mi ez, ha nem kudarc egy családfőnek? 

SiMon erika

HázasPároKnaK való 
gyógyító gondolatoK

Hívom a családokat! – Bíró László püspöki leveleiről
Bíró László tábori püspök 1950-ben született Szekszárdon. A győri bencés gimnázium, 

majd a Győri Hittudományi Főiskola elvégzése után Szekszárdon szentelték pappá, 1974 júniusában. 
A pécsi székesegyház plébánosa, majd kalocsa-kecskeméti segédpüspök, a budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora 

és az Egyetemi Templom igazgatója. Jelmondata: Tecum, pro te (Veled, érted). 1994 és 2020 között a családügyi 
bizottság elnöke, 2009. január 1-jétől tábori püspök. Elismerései között szerepel: a Magyar Köztársasági 

Érdemrend középkeresztje, polgári tagozat, a Lovagi Vaskereszt a Magyar Királyi Szent László Lovagrendtől, 
a Pro Familiis, a Mindszenty-emlékérem, Szekszárd város díszpolgára, a Széchenyi Társaság Díja. 

Ezeknél fájdalmasabbat kívánni egy anyának és egy apának nem lehet. 
A Biblia mégis elénk állítja a hithősök történeteit, épp ezekkel a ku-
darcokkal együtt, mert a történetekben ott van Isten kegyelme: Káin 
bűnbánatában, a féltestvérek egymásra találásában és Dávid tragikus 
megbocsátásában is.

Bíró László püspök írásai ezt a kegyelmet erősítik a házaspárokban, 
mert a kegyelem felismerése és elfogadása nélkül nem lesz megértés, 
megbocsátás, így harmonikus szeretetkapcsolat sem. Annyi mindent kell 
manapság megszervezni, elintézni, annyiféle elvárásról érezzük, hogy 
meg kellene annak felelni, hogy a kérdés újra és újra felmerül: biztos, 
hogy jól csináljuk, elég jó szülők, elég jó társak vagyunk? Marad belő-
lünk a másiknak, a másik felünknek is? „Sokszor csak a bajok, gondok, 
hiányok jutnak eszünkbe, pedig sok a gyönyörű család, az áldozatos 
szeretet, az odaadó gondoskodás.”  – mondja Bíró László püspök egy 
korábbi interjúkötetében. A jelen válogatást kezében tartó olvasó ezek-
ben az írásokban is a reményről olvashat, hogy nem a magunk erejéből, 
ráadásul a hiányosságainkkal együtt, mégis elegek lehetünk anyaként, 
apaként, házasfélként a családunkban. Nem véletlenül pontos az anya-
nyelvünk, amikor a házaspárokat házasfeleknek is nevezi. A két félből 
lehet egész, Isten kegyelméből.

Püspök úr egészségi állapotának javulásában bízva, szeretettel és 
imával: 

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter 

Novák Katalin 
családokért 
felelős miniszter 
asszony
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Szentmise a kórteremben 
Szerte az országban igen sokan imádkoztak Bíró László püspök gyó-
gyulásáért. Aztán advent első napjaiban, a felgyógyulás napjai után 
megadatott számunkra, hogy szólhassunk egymáshoz legalább telefonon. 
Beszélgetésünk néhány motívumát itt is közzéteszem. 

Püspök úr, kedves Laci! Örülök, hogy a kórházi szobád már kápolna 
is! Előbb mutattad be hosszú idő után mai szentmisédet. Most még a 
pécsi kórházból szólsz hozzánk, de tudod, hogy szeretettel, örömmel 
várják kettőnk szülővárosában is majdani látogatásodat. Sokan várnak 
haza, Szekszárdra! Hivatalodtól hetvenéves korodban, betegséggel 
küzdve megváltál, de megmarad a cselekvő élet, a hivatás. 

Melyek azok az értékek, amelyeket a mai napig őrzöl és a családi 
házhoz kötődnek? Gyerekkorom Szekszárdjára úgy emlékszem vissza, 
hogy akkor még nevükön szólították egymást az emberek. Tudták a 
másik nevét, és fontos volt azt kimondani. Ha mentek az utcán, szóltak 
egymáshoz, a személyes találkozás fölötte állt mindennek. Ha lakodalom 
volt, vagy haláleset történt, el tudták feledni a korábbi konfliktusokat 
mondván: „most félretesszük az ellentéteket, ott a helyünk”.

Az édesanyák áldott állapota örömmel, reménnyel és aggodalmakkal 
teli. Az ifjú házasok vagy a már több gyermeket nevelő házaspárok is-
meretlen gyermekarcok elé indulnak… Nem tudhatják, milyen élet vár 
a születendő gyermekre, a családra.   A csángóknál, ha valaki gyermeket 
vár, arra nem azt mondják, hogy ’terhes’, hanem, hogy ’jövője van’. Ahol 
fontos, hogy gyermekek szülessenek, ott a nemzetnek is jövője van.

Albert Schweitzer mint orvos, lelkész, muzsikus az élet védelmét 
hirdette. A Szent Család példája sugallja nekünk a családi lét megszentelt 
mivoltát: vajon jelent-e ez erőt, védelmet a zaklatott mindennapokban?

A családról szólni annyi, mint óvni az életet. A családért tenni nem 
más, mint szolgálni Istent és az emberiség jövőjét. Hívom a családokat 
a reményre. Sokszor csak a bajok, gondok, hiányok jutnak eszünkbe, 
pedig sok a példás család is, áldozatos szeretettel, odaadó gondoskodás-

Bíró László 
püspök

Bíró László püspök Lourdes-ban
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sal. Hívom a családokat a megújult istenkapcsolatra. Európa és benne 
nemzetünk megújulása csak olyan emberek, családok segítségével 
történhet, akik rátaláltak Krisztusra, akik szüntelenül készek megújítani 
istenkapcsolatukat.

Ma igen sok ember igényli, hogy folyton szóljon körülötte valami, 
legyen a háttérben „zene”. Nem szeretnek csendben lenni. Talán mert a 
körülöttünk lévő csend szembesíti az embert a lelkében dúló háborúval?

XVI. Benedek pápa egyik könyvében a liturgiáról és a szent zenéről 
beszél. Egy metaforát vesz át Mahatma Gandhitól, mondván: a halak 
az óceán mélyén csendben vannak, az állatok a földön üvöltenek, a 
madarak az égben dalolnak. És mi?  – kérdezi a pápa. Az állatok lármája 
között élünk, és nem halljuk sem az óceán csendjét, sem az ég dallamát. 
Öregjeink pénteken odakészítették a takarmányt, szombaton még rendbe 
rakták az udvart, megálltak, és együtt voltak a családjukkal, a hétvége 
csendjéből a hetedik faluba is elmentek szentmisére. Tudtak csöndben 
lenni, kiléptek az állatok lármájából, és meghallották az óceán mélyének 
csendjét és az ég dallamát. Kevesebb javat bírtak, mint mi, és mégis 
sokkal gazdagabbak voltak. 

A püspöki jelmondathoz való hűség is súlyos teher lehet számodra 
a testi nyomorúság napjaiban, de tudod, hogy sokan imádkoztak érted. 
Vallod: ebből élek, és azért merem elmondani, mert nem rólam szól. 
Szent Ágoston-i gondolat: Tecum, pro te. Az ember ebben az elesettsé-
gében visszatér a gyerekkori imádságaihoz, az apó fohászokhoz, ebből 
lesz a tecum, és ebből lesz a pro te. Veled és érted. Ez kegyelem. A 
nagy mondat: Tecum, pro te, hajdanában inkább pasztorális elv volt. 
Nem magános püspök akarok lenni, hanem a többiekkel, a többiekért 
és Istenért szeretnék élni. A betegségben ez másként jelenik meg: ki-
szolgáltatottságban is hűséges maradni Istenhez. 

Jó tapasztalni, hogy hangod erősebb már, legyőzted a Jóisten segít-
ségével a súlyos betegséget. Gondolataid, melyek az új esztendő első 
heteiben az új kötetben is olvashatóak lesznek majd, mindig is erőt adtak 
a híveknek. Ha hivatalosan már nem családokért felelős püspökként, nem 
is tábori püspökként, de mint a hívek derűs szívű pásztora szólsz majd 
a családokhoz, házaspárokhoz, paptestvéreidhez, az ország hívő és nem 
hívő, jóakaratú embereihez. Bízhatunk benne: nem hiába! 

Szemelvények a Hívom a családokat! kötetből
Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a csa-
ládokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család 
és az élet mellett áll! – hangzik Bíró László mondata. 

Olyan szívfájdító nézni ezeket a fiatalokat – szólította meg bátyját, az 
örömapát az eljegyzési ünnepségen az öccse –, amint itt örömtől sugár-
zó arccal fogadják a gratulációkat. Tele vannak reménnyel, tervekkel, 
gyönyörű elképzelésekkel, biztosra veszik, hogy sikerül úrrá lenniük 
azon a sok nehézségen, amelyek tornyosulnak előttünk, az egyes ember 
előtt éppúgy, mint az egész emberi társadalom előtt. Vajon van-e alapja 
reményüknek, nem csupán légvárakat építenek? És van-e valaki, akiben 
bízhatnak, akire számíthatnak minden helyzetben? Nézd – válaszolt az 
örömapa –, visszagondolva a saját eljegyzésünkre úgy látom, hogy ezek 
a fiatalok ma sokkal könnyebb helyzetben vannak, mint amilyenben 
mi voltunk akkor. Mi csak titokban járhattunk hittanra, szüleink otthon 
próbálták többé-kevésbé megalapozni hitünket, a mai fiataloknak sokkal 
jobb lehetőségük van Isten segítségére építeni, szabadon gyakorolhatják 
vallásukat, éveken át rendszeres hitoktatásban, sőt jegyesoktatásban is 
részesülhetnek, Mi azért bíztunk Istenben, mert ezt láttuk szüleinktől, 
akik tudatosan, megfontoltan építettek Istenre, mert így nevelkedtek, 
nagyszüleink ebben a szellemben indították őket is az életbe. Én azonban 
azt mondom – vette át ismét a szót az örömapa öccse –, hogy ebben 
a szüleinktől kapott hitben csalódtam. Arra tanítottak, hogy minden 
ügyemben bizalommal forduljak Istenhez, hogy imádkozzak, kérjek, 
higgyek Isten meg nem szűnő gondoskodó szeretetében, de Ő nem 
segített. Hiába kértem, hogy jó állásom legyen, nem sikerült ilyet kap-
nom. Kértem, hogy segítsen akkor, amikor egyéni vállalkozó lettem, 
a vállalkozásom csődbe ment, megbuktam. Házasságomban is kértem 

a támogatását, mint tudod, feleségem otthagyott, pont akkor, amikor 
csődbe mentem és adósságaim miatt reménytelen helyzetbe kerültem. 
Csapdában vagyok. 

„Hol vagy?” Ez az ősrégi kérdés már a Szentírás első lapjain megjele-
nik, amikor Isten megkérdezi Ádámot: Hol vagy? A bűnbe esett és ezért 
elrejtőzni akaró Ádám zavarodottan magyarázkodik, és Évára hárítaná 
Isten parancsának megszegéséért a felelősséget, megjegyezve, hogy te, 
az Isten adtad mellém az asszonyt, akitől a tiltott gyümölcsöt kaptam. 
Isten pedig kimondja az igazságot: engedetlenségetek következménye-
ként mindkettőtöknek nehézségekkel megküzdve kell élnie. (Ter 3, 9-13) 

Nem mindig egyszerű válaszolni, ha azt kérdezik tőlünk: Hol vagy 
most? Térbeli helyzetünkről nem mindig adunk szívesen felvilágosítást, 
és nem is mindenkinek. Autóbuszon, villamoson sokszor hallani, amint 
valaki telefonálva erre a kérdésre kitérő választ ad, talán mert valamiért 
„tilosban” jár, vagy, mert éppen azért töltött el sok időt egy áruházban, 
mert azt kereste, hogy milyen ajándékkal lepje meg a kérdezőt. A vá-
lasztól függ, hogy a kérdező megnyugszik-e, vagy éppen fokozódik 
gyanakvása, esetleg féltő aggodalma. Még bonyolultabb a helyzet, ha 
arra kell választ adnunk, hogy hol tartunk életutunkon. Tanárok szokták 
megkérdezni volt diákjaikat: mondd, mi van veled, hol dolgozol, mivel 
foglalkozol? Viszonylag könnyű helyzetben van, aki rendben folytatja 
vagy befejezte tanulmányait, dolgozik valahol, családi körülményei is 
rendezettek, más szóval egyenesen halad útján. Az viszont, akinek életút-
ja kitérőkkel, újrakezdésekkel, netán buktatókkal tarkított, már nehezen 
tud nyílt, egyértelmű választ adni, mert sokszor maga sem tudja, hogy 
hol tart most, előre vagy hátrafelé halad, netán egy helyben toporog. 

Hogyan tudod segíteni gyermekeidet, hogy a nekik megfelelő jó úton 
induljanak és járjanak? 

Fontos lenne, hogy időnként magunktól is megkérdezzük, hogy hol 
vagyunk, merre járunk. Nem mindig könnyű erre válaszolni, de ha 
sikerül egyértelmű és világos választ adnunk, akkor jó érzés fog el 
bennünket, felszabadultság vesz erőt rajtunk. Ha más kérdez, akkor 
sem mondhatunk olyat, amivel félretájékoztatjuk a kérdezőt, legfeljebb 
meggondolhatjuk, hogy most van-e a teljes igazság feltárásának ideje. 
Kapcsolatainkban mindig a teljes őszinteségre és egyértelműségre kell 
törekednünk. A féligazságokba, a hátsó szándékú közlésekbe, a színlelt 
kedvességekbe előbb-utóbb belegabalyodunk, olyan láncokat rakunk 
magunkra, amelyektől nagyon nehéz megszabadulnunk. „Akár mondtok, 
akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk, Jézus nevében, és adjatok 
hálát az Atyaistennek általa!” (Kol 3, 17) tanítja Szent Pál.

Hogyan tudjátok családotokban, magatokban és gyerekeitekben az 
őszinteség, nyíltság és bizalom légkörét kialakítani? A családi asztalnál 
lefolytatott beszélgetések, a közös imák alkalmával meg tudtok-e nyílni 
fenntartás nélkül egymás és Isten előtt? Másrészt hogyan tudtok véde-
kezni a digitális „okoseszközökön” érkező álságos kapcsolatkeresések 
és hamis információkérések okozta károk ellen?

Az elmúlt évszázadokban sok nagy szent jutott el tévelygések és 
botladozások után az életszentségre vezető útra. Közéjük tartozik a 
néhány hete szentté avatott J. H. Newman bíboros, aki hosszú utat járt 
be, amíg anglikán papból római katolikus bíboros lett. Útjáról így vall 
a Tűzoszlop című versében (utalva az Izraelt a pusztában vezető 
tűzoszlopra, l. Kiv 13,21-22):

Bíró László tábori püspökként Lourdes-ban magyar katonák közt 
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pro futuro

Apám karácsony hajnalán halt meg. Anyám ka-
rácsonykor született. Most már kettejük új, mély 
szövetségét ajándékozza ez az ünnep: együtt van, 
együvé tart a világba lépők és a távozók pillanata. 

Apám egész életében köpenyt, földig érő gal-
lért viselt, mint subát a csordapásztorok. Józan 
is volt, mint a szabad ég alatt tanyázó egyszerű 
emberek, s nem is vágyott csodákra. A betlehemi 
jászol realitásában hitt, s úgy képzelem, valahol 
most is a pásztorokkal énekelget hajadonfőtt, éjjel 
a mezőben.  

Apám most 131 éves volna, anyám 116. Én, 
gyermekük még csak nyáron leszek 90. Nem 
létező karácsonyfa gyertyafénye világítja meg 
emlékeimet, alig látom őket és első Erikámat, s a 
Zolit, aki mesterségem folytatója volt. Mind a far-
kasréti halmok csöndjében hevernek. Ellobbanni 
kész a gyertyám, sötétedik a világ. Nem egyszerre 
halunk meg, szakadatlanul. A múlt anyaga álom, 
képzelt világnál bizonytalanabb. A világteremtés 
utáni első perc és az időből most letört darab, 
mérhetetlen tenger alján, együtt, egyforma mé-
lyen hever. 

Emlék az is, ami történik, ami még történni fog. 
Egry József festhette volna meg a képet: 

Zamárdi partjainál, kerékpározó Erikámat a ta-
vat szegélyező kavicsos úton. Messziről látom, 
felbukkan, eltűnik, nem tudom már, közel van-e, 
vagy távol? A képzelt festmény áldott ragyogását 
függeszteném fel a nem létező fára, lehessen hát 
égő csillag a gyertyán. A meg nem született fest-
ményt vers vázolja fel.   

PARTON, KeRéKPáRRAL       
Küllők, fémek arany eksztázisának 
percére az ég  tüzei leszállnak, 
viszi, a napfényt ülteti a vázra, 
mind elvész, amit elhagy, nem néz hátra,
előtte fut  s bukfencezik a nap, 
tűntében  part és lomb utána kap: 
messzi vizeken villan a kerékpár, 
tapos,  az ezüst rónákig elér már 
özönvíz-ragyogásban kerekezve 
lobog s térdig merül a végtelenbe, 
sejti, hogy ami most történik, rég volt, 
szoknyája felhő, kabátja az égbolt,  
a küllők szikráit nevetve hordják.
Ott van, s nem látom. 
Nincs más, csak mennyország.

czigány 
gyÖrgy

gyertya, 
nem 

létező fán

TűZOSZLOP

Vezess, drága fény, a sötétben, mely körülvesz, 
vezess hát engem! 
Sötét az éj, hazám távol, 
vezess hát engem!
Óvd léptemet: nem kívánom látni, 
mi messze van, elég, ha egy lépést tudok tenni.
Nem mindig voltam ilyen; nem is kértem, 
hogy te vezess, 
utamat én szabtam meg,
de most te vezess!
A harsány nap volt ínyemre, s bár féltem, 
gőg uralta szívemet: bocsásd meg, mi volt.
Oly sokáig áldott erőd, hát biztos 
újra kész vezetni már, 
ingoványon s sziklákon át, míg 
fel nem száll az éj,
s a fénnyel angyalok mosolya nem fogad, 
mit oly rég szerettem, de elhagytam utamon.

(Görföl Tibor fordítása)

Az eljegyzési ünnepség záróakkordjaként a menyasszony nagyapja szólt 
a fiatalokhoz. Tudjátok – kezdte mondókáját –, jó régen volt, amikor 
én eljegyeztem a nagyit, egészen más világ volt akkor. Mégis úgy gon-
dolom, hogy örömötök, boldog tervezgetéseitek mögött ugyanúgy ott 
lappanghat valami szorongás, egy kis bizonytalanság, mint ahogy az a 
mi eljegyzésünkkor is ott volt. Eleinte nehéz volt elfogadnunk, hogy 
most már igazán nincs te és én, hanem csak mi; hogy nincs olyan, hogy 
ezt én így akarom, hanem azt kell kitalálnom, hogy te mit és hogy sze-
retnél. Arra is rá kellett jönnünk, hogy ha valami problémánk, gondunk 
van, akkor nem mehetünk egyenként senkihez tanácsért, mert az bármit 
mond, agyunkon átcikázik a félelem: mit szól majd ehhez a másik? 
Teltek-múltak a napok, hetek, és kezdtünk rájönni, hogy most már csak 
az a jó, ami közös, mert kezd közöttünk a határ lebomlani. Mire elérke-
zett a kettőnk első közös karácsonya, minden imánk, minden kérésünk 
és minden hálaadásunk közös lett. Azt kívánom nektek is, hogy tudja-
tok együtt kérni, mindenért és egymásért együtt hálát adni és őszintén 
mondani: szerető és irgalmas Atyánk, legyen meg a Te akaratod!

Könyvbemutató, 
Bíró László, 

Simon erika és 
Czigány György

Dedikálás a 
Vörösmarty 

téren, 
Bíró László, 
Simon erika
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szakonyi károly

A NÉZŐTÉR CSENDJE

EscA dEorum

´

Fehér vászonnal leterített széksorok, kihunyt fények, csend. Nem a 
szokásos éjszakai csend. Még csak este van. De üresek az öltözők, a 
tárak, a folyosók. Üres a zenekari árok. Mint egy gödör, egy sötét gödör, 
ahogy Szvetlovidov mondja a Hattyúdalban. A színpadon sincs senki… 
A  függöny felhúzva, de a szín üres.

De mintha beszélnének. Valaki kiált. Suttogás. Suttogó beszéd. És 
egy dal. Egy lány énekel. Nevetés. És megint sustorgó hangok. A sze-
repek.  A szerepek ott maradtak a falak között. A zsinórpadlás alatt. A 
takarásban. Csak a színészek nincsenek. Pedig az ügyelő bemondja: 
harmadik figyelmeztetés.

A színház bejáratán egy tábla. A járvány miatt… 

Valaki benéz az üvegajtón. Aztán még egy. Látja az előcsarnokot. Az 
üres foyert. Lesz előadás? Maga tud valamit? Mikor nyitnak? Az arcok 
rátapadnak az üvegre. Csend. Odabenn nagy csend.

A színészek valahol várnak. Már elkészültek a darabokkal, már játsz-
hatták kicsit, már elindították az évadot, fellélegeztek, játszhattak… 
aztán be kellett zárni. Hazavitték a dialógusokat, az indulatokat, az 
érzéseket, a mozdulatokat, elvitték, hogy őrizzék, amíg újra megmutat-
hatják. Amikor újra jönnek az emberek, betöltik a nézőteret, átforrósodik 
a levegő, elülnek a köhintések, a mocorgások, és csend lesz. De más-
milyen csend. A figyelem, az áhítat, a meghatódás, az öröm csendje. És 
majd felcsattan a taps!  

SZÍNHÁZ 
KARANTÉNBANKARANTÉNBANKARANTÉNBAN
SZÍNHÁZ 
KARANTÉNBAN
SZÍNHÁZ 

Igen, Szakonyi Károllyal együtt sokan remélik és várják, hogy színházaink né-
zőterére visszatérhessen az áhítat csendje, hogy aztán újra felcsattanhasson 
a taps. Addig is – karácsonyi ajándékként – fogadják szeretettel a Lyukasóra 

képes színházi „előadásait” Ilovszky Béla fotóművész szépséges felvételeit kö-
vetve, a közelmúlt hazai bemutatóiból válogatva! (A szerkesztő)
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Vörösmarty színház, székesfehérVár

Az ember tragédiája 2. 
Madách Imre drámai költeményét Az ember tragédiája 1. címmel 
mutatták be 2018. december 1-jén Székesfehérváron, a Vörös-
marty Színház fennállása óta első alkalommal. A négy rendezőt, 
Bagó Bertalant, Hargitai Ivánt, Horváth Csabát és Szikora Jánost 
már akkor megkísértette a gondolat, hogy milyen érdekes volna 
folytatni Ádám és Éva történetét. Vajon merre és hogyan vezette 
az embert a huszadik század, és milyen utat mutat neki a huszon-
egyedik? Ebből fakadt Az ember tragédiája 2. ötlete.
A négy kortárs író – Darvasi László, Márton László, Tasnádi Ist-
ván és Závada Pál – által fémjelzett Az ember tragédiája 2. bemu-
tatójára aztán 2020. október 30-án került sor a Vörösmarty Szín-
házban. Színre lépett benne a színház teljes társulata, megörökítve 
ezzel a XXI. század egyik jelentős színháztörténeti vállalkozását. 
Az ember tragédiája 2. története felöleli a XX. század és a je-
lenkor legfontosabb állomásait az ipari forradalomtól David 
Attenborough-ig. A Titanic színnel elkezdődik a modern ember 
botorkálása az egyre gyorsuló világban: Ádám – Trokán Péter – 
ünnepelt mérnökként száll fel a huszadik század szimbólumának 
is tartott, hullámsírra kárhoztatott Titanicra, ahol még „csak” a 
magánember és sikeres ember kerül antagonisztikus ellentétbe 
egymással. A színben Évát Tóth Ildikó alakítja. A történelem 
viharain keresztül jutunk el a jelenkorba, amikor az ember már 
nem a belső világával kénytelen küzdeni, hanem az általa lét-
rehozott pusztulással. Sokan, de talán a leghitelesebben David 
Attenborough húzta meg a vészharangot, amelyet Az ember tragé-
diája 2. csendes-óceáni színe jelenít meg a maga szeméthegyeivel 
együtt. Évát, azaz Bryant, itt Ballér Bianka játssza. 
„Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék 
egy almafát” –  Luther Mártonnak ezt a gondolatát szem előtt tartva, 
mégis bízva abban, hogy a világ vége nincsen olyan közel, két éve, 
Az ember tragédiája 1. bemutatója után, a székesfehérvári Jávor 
Ottó téren az előadás négy rendezője – Bagó Bertalan, Hargitai Iván, 
Horváth Csaba és Szikora János – elültetett egy díszalmafát, amelyek 
a mostani bemutató ünnepi alkalmával kaptak egy emléktáblát.

Sághy Tamás, 
Varga Gabriella, 
Imre Krisztián

Keller János, Gáspár Sándor, Ballér Bianka Gréta 

Jelenet az előadásból 

Nagy Péter, Ballér Bianka Gréta, Kádas József Kuna Károly 
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Az ember tragédiája 2. szerkezete:
Márton László: Keretjáték. Rendező: Szikora János. 
Szereplők: Sághy Tamás, Varga Gabriella, Imre Krisztián.
Darvasi László: Titanic. Rendező: Szikora János. Szereplők: Tóth 
Ildikó, Nagy Péter, Trokán Péter, Kádas József, Váradi Eszter Sára.
Závada Pál: Nagyváradi–berlini szín. Rendező: Hargitai Iván, Kiss 
Diána Magdolna, Kovács Tamás, Kuna Károly.
Márton László: Dél-francia szín. Rendező: Horváth Csaba. Szereplők: 
Gáspár Sándor, Ladányi Júlia, Kuna Károly, Kerkay Rita, Krisztik 
Csaba, Keller János, Ballér Bianka Gréta, Varga Mária. 
Tasnádi István: Csendes-óceáni szín. Rendező: Bagó Bertalan. 
Szereplők: Nagy Péter, Ballér Bianka Gréta, Kádas József. 

Ladányi Júlia, 
Kuna Károly, 
Gáspár Sándor, 
Kerkay Rita

Nagy Péter, Ballér Bianka Gréta, 
Kádas József

Gáspár Sándor, Varga Mária

Trokán Péter, Kádas József, Váradi Eszter Sára
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Gyulai Várszínház 

márai sándor: 
A kassai polgárok  

Az elmúlt nyáron, a Gyulai Várszínház 57. évadában a gazdag szín-
házi kínálatból két bemutató emelkedett ki: Márai Sándor A kassai 
polgárok, valamint Shakespeare Hamlet című drámájának előadása.
A Nemzeti Színház és a Gyulai Várszínház közös produkciójaként 
A kassai polgárok Szabó K. István rendezésében került színre.  (Az 
1942-ben megírt művet elsőként 1990. szeptember 28-án mutatta be a 
Nemzeti Színház, Sík Ferenc rendezésében, parádés szereposztásban.) 
Az A kassai polgárok című dráma azt bizonyítja, hogy Márai sem 
tudott közömbös maradni a nemzet létét fenyegető német veszede-
lemmel szemben. A XIV. században játszódó történetnek két szférája 
van: egy konkrét, társadalomtörténeti és egy szimbolikus. A történeti 
konfliktus: a kassai városi polgárság harca Róbert Károly idején a 
feudális hatalmasságokkal szemben Kassa szabad királyi város címé-
ért. A darab szimbolikája szövevényes: a művészi magatartás pszicho-
lógiai analízisétől az apa-fiú viszony általános emberi problémájáig, 
a kései szerelem szenvedélyétől a megszerzett gazdasági és szellemi 
értékek megőrzésének feladatáig sok kérdést igyekszik összefogni 
az író. A történet egy kassai szobrászművész műtermében játszódik, 
főszereplője János mester, aki, ha nehezen is, de végül felismeri, hogy 
„a művész dolga, hogy a veszély és a válság pillanatában az emberek 
lelkiismerete legyen”. 
A Nemzeti Színház ismert művészeit már a főpróbán telt ház fogadta. 
János mester: Rátóti Zoltán; Ágnes, János felesége: Tóth Auguszta; 
Jakab, a polgár: Schnell Ádám; Gergely páter: Blaskó Péter; Geno-
véva: Barta Ágnes; Kristóf, a fia: Berettyán Sándor; Petrus, a bíró: 
Horváth Lajos Ottó; Dyles, a molnár: Szarvas József. 

Rátóti Zoltán, 
Barta Ágnes

Barta Ágnes, Tóth Auguszta
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William shakespeare: Hamlet 
A Szigligeti Színház alapításának 120. évfordulóján a világ drámairodalmának egyik legtitok-
zatosabb és legismertebb művét Telihay Péter vitte színre a nagyváradi teátrum, valamint a 
Gyulai Várszínház koprodukciójában, Sebestyén Hunor főszereplésével. A rendező így össze-
gezte a darab mondandóját. 
„Lenni vagy nem lenni?” – mindannyiunk kérdése ez. A színészek, alkotók és szándékunk 
szerint a nézők közös dilemmája. Shakespeare híres monológja mindannyiunkban visszhang-
zik, mert Hamlet mindenki számára megkerülhetetlen erkölcsi és szellemi gyújtópont. A dán 
királyfi tükröt tart elénk: benne kiszolgáltatottságunkra, gyarlóságainkra, léhaságainkra és 
árulásainkra ismerhetünk. Van-e kiút önimádó valóságunk elveszejtő labirintusából?

Dimény Levente, Tóth Tünde

Sebestyén Hunor, Tóth Tünde Trabalka Cecília, Tóth Tünde 

Jelenet az előadásból
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erkel színház, Budapest

richard strauss: salome
Richard Strauss Salome című operáját Rátóti Zoltán rendezésében, 
Kocsár Balázs karmester, az Opera főzeneigazgatójának vezényle-
tével mutatták be 2020. szeptember 15-én az Erkel Színházban. Az 
előadás főbb szerepeit Jürgen Sacher, Lukács Gyöngyi, Sera Gösch és 
Szemerédy Károly énekli. 
A bibliai témájú Salomét Richard Strauss az 1893-as, azonos című 
Oscar Wilde-színdarabból komponálta. Az angol szerző francia szám-
űzetésben, francia nyelven megírt költői – és a korban botrányosan 
erotikus – művét Strauss zenei újrafogalmazása a legszélsőségesebb 
végletekig viszi el. Az Opera új produkciója a Vörös Győző ókor-
kutató vezette ásatások során feltárt eredeti Heródes-palota, a mai 
Jordánia területén található Machaerus rekonstruált tereit is használja, 
először a világon. Az előadás a brnói Janáček-fesztivállal való együtt-
működésben jött létre.
Wagner és Liszt Ferenc utódjaként üdvözölte a közönség Richard 
Strausst, aki, mire operákat kezdett írni, szimfonikus költeményeinek 
és dalainak köszönhetően már világszerte ismert és elismert szemé-
lyiségnek számított. 1905-ben komponált Saloméja (ahogyan a négy 
évvel később keletkezett, szintén egyfelvonásos Elektra is) azonban 
igencsak meglepte a közönséget. Salome és Keresztelő Szent János 
bibliai történetét leplezetlen erotikával, nekrofíliába hajló botránnyal, 
ugyanakkor helyenként maró gúnnyal dolgozta fel. A korabeli kriti-
kusok közül többen úgy írták le, mintha ez is szimfonikus költemény 
lenne, csak épp énekhangot is tartalmaz – ámde Strausst harmincnyolc-
szor hívták függöny elé a premieren, és egy csapásra világhírű opera-
szerzővé avatta a Salome. Mahler szerint ez volt koruk legfontosabb 
színpadi műve. Az egyetlen monumentális felvonásba sűrített, rend-
kívül súlyos zenedráma a bűnökkel és balsejtelmekkel terhelt trópusi 
éjből megállíthatatlanul tör végkifejlete felé. A mű hatalmas zenekart, 
az énekesektől pedig hatalmas hangot kíván meg. A darabot az 1905-ös 
drezdai bemutató után 1912-ben vitte színre az Operaház Budapesten, 
amit az elmúlt évszázadban számos további bemutató követett.

Jürgen Sacher, Lukács Gyöngyi, Sera Gösch

Szemerédy Károly, Sera Gösch

Jürgen Sacher, Lukács Gyöngyi
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rózsaVölGyi szalon, Budapest

Anthony mccarten: 
A két pápa
Szeptember végén, Vecsei H. Miklós rendezésében, a Rózsavölgyi 
Szalonban zajlott a gondolatébresztő darab magyarországi bemutatója 
Jordán Tamás és Lukács Sándor főszereplésével. 
A pápának – pápaként kell meghalnia is. Nem lehet lemondania a 
szentatyaságról, kivéve, ha súlyos vagy gyógyíthatatlan betegségben 
szenved. Hétszáz éves hagyomány tört meg 2013. február 11-én, ami-
kor XVI. Benedek pápa lemondott, egyben bejelentette, élete végéig 
megtartja az „emeritus pápa” címet.  Anthony McCarten előbb regény-
nyé, majd színdarabbá írta (film később lett belőle) a „furcsa pápapár” 
történetét, akik kölcsönösen hatnak egymás életére. 
A történet ideje II. János Pál pápai regnálásának vége, egyúttal Joseph 
Ratzinger bíboros, azaz XVI. Benedek pápai működésének kezdete. 
S a háttérben feltűnik a színen egy bizonyos Jorge Bergoglio bíboros 
is, aki a pápaválasztó konklávén, ha úgy tetszik, második helyezést ér 
el Ratzinger mögött. Benedek a dogmák védelmezője, érsek korában 
„Isten rottweilerének” is nevezték. Bergoglio bíboros karizmatikus, 
életvidám argentin, szerény. A konzervatív Benedek Mozartot játszik, 
a progresszív Bergoglio ABBA-ra táncol. Előbbi semmilyen sportért 
nem rajong, utóbbi nagy focirajongó.
Anthony McCarten darabja a lelkiismeret krízisdrámája. Mindkét 
embert kísérti a bűn érzete: Benedeket azért, mert túlvédelmezi a pap-
jait, Bergogliót azért, mert nem tudta megvédeni követőit a katonai 
juntától. A szerző a saját aggodalmaikat mondatja ki velük. Ahogyan 
Bergoglio megfogalmazza: „A bűn nem egy folt, amit a mosodában 
el tudnak távolítani. Az egy seb, amit kezelni és gyógyítani kell.” A 
darab a két pápa elképzelt teológiai vitáit mutatja be elmélkedésre 
késztetve, miközben mer humoros is lenni.

Jordán Tamás, Lukács Sándor, Molnár Piroska

Lukács Sándor, Jordán Tamá
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szörényi leVente – Bródy János: 

István, a király
A nagy sikerű rockopera szimfonikus operaváltozatának ősbemutató-
ja, Szinetár Miklós rendezésében (két részben, magyar nyelven, angol 
felirattal) 2020. október 17-én zajlott le az Erkel Színházban.  
A zeneszerző, Szörényi Levente 75. születésnapja alkalmából az Ope-
raház a nemzeti összetartozás napján igazi kuriózummal lepte meg a 
rajongókat: az István, a királyt operai hangszereléssel, operaénekesek 
előadásában vitte színre. Így a mű teljességgel megszabadulhatott a 
kihangosítás szükségességétől, és a legnagyobb magyar színházi tér, 
az Erkel Színház atmoszférájában újabb értékei tűnhetnek elő. A rock-
opera Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája nyomán készült.
Közreműködők: a Magyar Nemzeti Balett művészei. Főbb szerepek: 
István: Boncsér Gergely, Pataky Dániel; Sarolt: Komlósi Ildikó, 
Meláth Andrea; Gizella: Rácz Rita, Kriszta Kinga; Asztrik: Kovács-
házi István, Szappanos Tibor; Vecellin: Nagy Zoltán; Koppány: Cseh 
Antal, Szegedi Csaba; Torda: László Boldizsár, Varga Donát; Laborc: 
Horváth István, Szemenyei János, Turpinszky Gippert Béla; Réka: 
Máthé Beáta, Balga Gabriella. Karmester: Kesselyák Gergely. Szim-
fonikus hangszerelés: Gyöngyösi Levente.

Jelenet az előadásból 
Kriszta Kinga, Boncsér Gergely, Komlósi Ildikó

Jelenet

Kriszta Kinga, Boncsér Gergely, Komlósi Ildikó
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Vígszínház, Budapest

Friedrich Dürrenmatt: 
Az öreg hölgy látogatása
Dürrenmatt klasszikusát Rudolf Péter rendezésében, Hegyi Barbara 
és Hegedűs D. Géza főszereplésével október 16-án mutatták be a 
Vígszínházban. A darab egyszerre moralitásjáték, szerelmi történetbe 
ágyazott sorstragédia és izgalmas krimi, középpontban egy dúsgazdag 
milliárdos nővel, aki tudja, hogy pénzzel mindent el lehet érni, min-
den és mindenki megvásárolható. 
Rejtély, hogy Európa közepén a remek adottságokkal rendelkező kis-
város miért ment csődbe. A gyárak sorra bezártak, a népszerű üdülő-
központ pang az ürességtől, már a székesegyház harangját is lefoglal-
ta a végrehajtó. Az utcák piszkosak és elhanyagoltak, a polgárok évek 
óta munkanélküli-segélyből vegetálnak, miközben az ország és egész 
Európa virágzik. Ekkor jelenti be Claire Zachanassian, a jótékonysá-
gáról közismert milliárdosnő, hogy negyven év után ellátogat szülő-
városába. Feltámad hát a remény, hogy majd ő megmenti a várost, ő 
pedig hajlandónak is mutatkozik erre  – de van egy feltétele…
Rudolf Péter megfogalmazása szerint: Az öreg hölgy látogatása egy 
minden romantikát nélkülöző, tébolyult és hátborzongató szerelmi 
történet, amely egy hideg fejjel kitalált és óramű-pontossággal, en-
gesztelhetetlenül végigvitt 
bosszúhadjáratot beszél 
el, egy negyven évvel ko-
rábban elkövetett és tragi-
kus következményekkel 
járó árulás kegyetlen 
megtorlását.
A vígszínházi változatot 
Kurdi Imre fordítása 
alapján Hársing Hilda és 
Rudolf Péter készítette. 

Hegedűs D. Géza, Balázsovits Edit, Antóci Dorottya, Ertl Zsombor

Hegedűs D. Géza, Hegyi Barbara 

Jelenet az előadásból
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pesti színház

Florian Zeller: Az apa
Florian Zeller Az apa című darabja 2014-ben elnyerte a legjobb szín-
műnek járó Moliére-díjat, és azóta a világ számos országában bemu-
tatták. Töretlen sikere és népszerűsége abban rejlik, hogy egy olyan 
témát – az időskori demenciát – dolgoz fel érzékeny humorral, ámde 
szokatlan nézőpontból, amelyről szinte mindenkinek van tapasztalata 
hozzátartozóként, ismerősként, barátként. A keserves komédiát Valló 
Péter rendezésében, Kern Andrással a főszerepben október 17-én 
mutatták be a Pesti Színházban.
A darab rendkívüli érzékenységgel és finom humorral ábrázolja egy 
idős férfi küzdelmét a felejtéssel, a betegséggel és a lassú leépülés-
sel. „Több mint tízmillió demens ember él Európában, így ma már 
olyan sokakat érint ez a probléma, hogy azt gondolom, a színháznak 
is dolga ezzel foglalkozni. Ez az előadás azért is tudja érzékenyíteni 
a nézőket, mert bár a téma, amelyet feldolgoz, keserves, még sincs 
benne egy pillanatig sem keserv. Az élet szeretetének a szemszögéből 
próbálja nézni az egész folyamatot, melytől az rokonszenves és átél-
hető lesz” – emelte ki az előadás rendezője, Valló Péter.

Bach Kata, Kern András

Kern András
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szegedi szaBadtéri Játékok

Hugo von Hofmannsthal: Akárki
A Szegedi Szabadtéri Játékok egyik legkülönlegesebb darabját, az Akárki című színjátékot, 
vagy pontosabban moralitásjátékot láthatta a nyáron a közönség a Dóm téren. A darab a 
Dóm felszentelésének 90. évfordulóját ünnepelve július 24-én került bemutatásra a Foga-
dalmi Templom előtt. A címszereplőt Zsótér Sándor, míg a Halál és a Bölcs szerepét Hege-
dűs D. Géza alakította. A Jótett és az Angyal karakterét Gidró Katalin testesítette meg. Az 
előadást Bodolay Géza rendezte. 
Az emberi lét alapkérdéseire keresi a választ az Akárki. A darab érdekessége, hogy a sza-
badtéri előképének számító salzburgi dóm előtti játékok műsorában minden évben ezt a 
produkciót állítják színre, így a fesztivál ezzel sokéves „adósságát” törlesztette. A címsze-
replő, Akárki egy élete végéhez érkező ember, akinek ideje számadást adnia eddigi életé-
ről. Hogy a mennybe jusson, végső elkeseredésében bármit képes megtenni. A rendező, 
Bodolay Géza elmondta: a főszereplő „neve” is jól mutatja, hogy személye lényegtelen, 
Akárki mi magunk vagyunk, minden ember. A darabban a legkülönbözőbb emberi tulaj-
donságok, erények és bűnök nyernek megszemélyesítést – ám végül kiderül: egyikük sem 
megfelelő társa az embernek a túlvilágra. 
További szereplők: Isten és Testvérként Kosztolányi József, Szépségként Sebők Maya, 
Barátság és Erőként Sorbán Csaba, Rokon és Józanságként Balog József, valamint Vagyon 
és Öt érzékként Farkas László Róbert lépett színpadra.

Zsótér Sándor

Gidró Katalin, Zsótér Sándor
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kecskeméti katona József színház

Ken Kesey: száll a kakukk fészkére
Bagó Bertalan állította színre Kecskeméten a közismert művet. Hiszen a Száll a kakukk fészkére 
Ken Kesey 1962-es regénye, Miloš Forman 1975-ös filmje és Dale Wasserman színpadi adaptáci-
ója révén egyaránt világszerte ismert mű. 
A börtön helyett az elmegyógyintézetet választó McMurphy több szabadságot remélt a zárt 
osztálytól, mint amennyit a büntetés-végrehajtó intézetben gyanított, nem számított arra, hogy 
Ratched főnővér szigorúsága minden elképzelést fölülmúl, hiszen vele rafináltabb zsarnokkal ke-
rült össze, mint addigi életében bárhol, bármikor. Nem maradt más számára, mint a humor, hogy 
felvegye a harcot az elfogadhatatlanul, de olajozottan működő embergyár ellen. Meg kell találnia 
az emberi kapcsolatot a módszeresen elembertelenített ápoltakkal. Talán akkor sikerülhet…

EscA DEorum

Bognár Gyöngyvér, 
Szemenyei János, 
Fazakas Géza

Bognár Gyöngyvér, 
Sirkó László, 

Szemenyei János

Jelenetek az előadásból
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Örkény istVán színház, Budapest

Zűrzavar 2045
Az Örkény Színház korábbra tervezett bemutatója, a Zűrzavar 
2045 című darab az őszbe fordulva még aktuálisabbá vált. A darabot Lev 
Birinszkij Bolondok tánca című tragikomédiája alapján egy alkotócsapat 
írta meg a hazai színpadra: Bánki Gergely, aki szerepel is az előadás-
ban, Gábor Sára dramaturg és Polgár Csaba rendező. 
2045-ben, az újorosz birodalomban dúl az ellenállás, elégedetlen embe-
rek tízezrei fognak össze, hogy véget vessenek az elnyomó vezetésnek. 
Vágyaik sokfélék, szövetségük ingatag, de indulatuk közös, ezért ijesz-
tő. Egyetlen kormányzóság akad csak, ahol rend van és nyugalom, egy 
félreeső kis tartomány: Vengrija, azaz Magyarország. Kormányzója egy 
asszony, aki minden erejével igyekszik elhitetni a moszkvai vezetéssel, 
hogy Vengrija tartományban is dúl az ellenállás, tehát Moszkva küldjön 
neki pénzt, még több pénzt. Nagy igyekezetében észre sem veszi, hogy a 
zűrzavar már tényleg ott kopogtat az ő ajtaján is. Vagy ahogyan az oro-
szok mondják ezt a furcsa magyar szót: „zsűrzsavjar”. 
Főbb szereplők: Znamenák István, Zsigmond Emőke, Pogány Judit, Csáká-
nyi Eszter, Máthé Zsolt, Takács Nóra Diána, Csuja Imre és Kerekes Éva. 

Zsigmond Emőke, Máthé Zsolt, 
Csuja Imre, Csákányi Eszter

Jelenetek az előadásból
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EscA DEorum

thália színház, Budapest

László miklós: 
Illatszertár
László Miklós békebeli, romantikus vígjátéka 
a Lövések a Broadwayen helyett kerül színre 
a Tháliában, október 30-án. A járványhelyzet 
miatt úgy határozott a színház vezetősége, 
hogy a grandiózus, sok vendégművészt is 
igénylő Broadway-musical színre vitelét a 
nagyobb biztonság érdekében későbbre ha-
lasztják. Helyette a boldog békeidők hangu-
latát idéző, szellemes dialógusokkal tűzdelt, 
klasszikus komédia, az Illatszertár kerül 
bemutatásra, Béres Attila rendezésében. 
A belvárosi butikban mindent lehet kapni. 
Parfüm, púder, fogkefe vagy tornacipő – csak 
egyet pislog a vevő, és tele a kosara piperék-
kel, ráadásul, ha nem figyel, a lelkiismeretes 
kollégák még a tíz százalék kedvezményt 
is kifizettetik vele… Vágyak, remények, 
pletykák, félreértések és két idegen titokzatos 
szerelmi levelezése, akik egy véletlen folytán 
nagyon is közel kerülnek egymáshoz – min-
den van, ami egy sodró lendületű komédiá-
hoz kell. A szerző külföldön is nagy sikereket 
befutott, többször filmre vitt darabja a har-
mincas évek nyüzsgő, színpompás Budapest-
jére kalauzol vissza minket. 
Főbb szereplők: Szervét Tibor, Szinetár 
Dóra, Ember Márk, Nagy Viktor, Hevesi 
László.

Szabó Erika, Ember Márk, 
Szinetár Dóra, Nagy Viktor

Szinetár Dóra, Ember Márk

Szinetár Dóra, Nagy Viktor, Ember Márk
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Centrál Színház, BudapeSt

Florian Zeller: 
A hazugság – Házassági leckék 
középhaladóknak 2.
Puskás Tamás rendezésében október végén mutatták be a Centrálban a nagy sikerű vígjátékot 
Baráthy György fordításában. 
A könnyed és frivol komédia a hűtlenségről az eredeti előadás alaphelyzetét gondolta újra, és 
egy este erejéig újra összehozta ugyanazt a négy szereplőt. Alice és Michel hónapok óta egy 
hotelben randevúznak, ugyanis mindketten házasok. Ráadásul Alice férje Michel legjobb ba-
rátja. Michel – hogy senki ne sérüljön – „mindenki érdekében” hazudozni kezd. Hazudik élve-
zettel, hazudik szenvedéllyel majd hazudik zavartan és kétségbeesve. A hazugság úgy árasztja 
el az életüket, mint nyitva felejtett csap a lakást. Vajon megússzák?
Főszereplők: Stohl András, Kovács Patrícia, Schmied Zoltán, Balsai Móni. 

 Kováts Patrícia, 
Schmied Zoltán, 

Stohl András

Kováts Patrícia, Balsai Móni, Schmied Zoltán

Jelenetek az 
előadásból
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Katona JózSef Színház, BudapeSt

William Shakespeare: Othello 
Shakespeare drámáját Márton László fordításában és Székely Kriszta rendezésében 
mutatta be október 9-én a belvárosi Katona József Színház, az alábbiak szerint ajánlva 
a közönség figyelmébe a darabot.
„Nem az vagyok, aki vagyok” – mondja Jago, egy százados, aki ezredes akar lenni. 
Mindenkire féltékeny, mindenkinek hazudik. Tisztában van az emberek manipulálható-
ságával, azzal, hogy a „valóság” nem egyértelmű, minden tálalás kérdése. Biztos ér-
zékkel kitapintja a meglévő repedéseket szerelmesek, barátok, szövetségesek között, és 
hazugsággal szakadékká mélyíti. Szétválasztja a világot. Bizonytalanságra, félelemre 
és előítéletre épít, megoszt és uralkodik. Othello hisz az „őszinte” Jagónak, mert Jago 
bravúrosan alakítja az őszintét. Az Othello tényeken túli világában Desdemonára rá-
mondják, hogy házasságtörő, és ezt újdonsült férje el is hiszi, mert a látszat ellene szól. 
A hazugság felnagyítja a dolgok rosszabbik oldalát, és pillanatok alatt szétesik minden.
Főszereplők: Bányai Kelemen Barna, Rujder Vivien, Kovács Lehel, Borbély Alexandra.

EScA dEOrum

Borbély Alexandra, 
Rujder Vivien

Bányai Kelemen Barna, Rujder Vivien

Kovács Lehel, Rujder Vivien, Bányai Kelemen Barna
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EScA dEOrum

BudaörSi latinovitS Színház

Beaumarchais: 
Figaro 
házassága
Október 4-én volt a bemutatója Budaörsön a 
Figaro házasságának, amelyet Alföldi Ró-
bert rendezett.  
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 
nevét tüntették föl a színlapon szerzőnek, 
hiszen az alaptörténetet ő írta a XVIII. század 
végén, ahogyan az A sevillai borbély című 
színművet is, amelynek a Figaro házassága 
a folytatása. Előbbiben Almaviva gróf több-
kevesebb bonyodalom után elveszi feleségül 
Rosinát, utóbbiban Almaviva cinkosa, Figaro 
szeretne házasodni, de a gróf szemet vet 
menyasszonyára, így alakulnak ki a fő konf-
liktusok. Figaro viszont semmi egyébre nem 
vágyik, mint nyugodt, boldog családi életre. 
És mi az akadálya? Hát, úgy nagyjából min-
den: a jelen, a múlt, a barátok, a család, az 
élet… Ugye ismerős Beaumarchais több mint 
kétszáz éves darabja? 
Az előadás érdekessége az arcmaszkok 
használata. Pedig márciusban, amikor ennek 
a darabnak elkezdték az olvasópróbáit, még 
nem tudta senki, hogy rövid időn belül meg 
kell tanulnunk maszkkal élni. 
Főszereplők: Bohoczki Sára, Chován Gábor, 
Böröndi Bence, Spolarics Andrea, Illyés 
Róbert, Fröhlich Kristóf. 

Jelenet az előadásból

Makranczy Zalán, Bohoczky Sándor, Lugosi György, Hartai Petra, Chován Gábor

Jelenet
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SzKéné Színház

matei Vişniec: 
III. richárd 
betiltva   
Az október 10-i bemutatóról a szín-
házi ajánlóban ezt olvashatjuk. Sza-
bad átdolgozás Vszevolod Emiljevics 
Meyerhold utolsó rémálma nyomán, me-
lyet 1940-ben álmodott, mielőtt kivégezték 
volna a börtönben Joszif Visszarionovics 
Sztálin fővezér parancsára. 
Hogyan torzít el a félelem? És hogyan a 
megfelelni akarás? Hogyan a túlélési ösz-
tön? Hogyan mondjunk igazat, anélkül, 
hogy igazmondásunkkal ártanánk magunk-
nak, szeretteinknek, lehetőségeinknek, 
munkánknak, karrierünknek? Össze lehet-e 
egyeztetni a belső szabadságot, amely az 
alkotáshoz elengedhetetlen, egy világgal, 
melynek vezetői csakis a feltétlen engedel-
mességet, a lojalitást és a gondolattalan, 
gondolkodás nélküli parancsvégrehajtást 
tartják mércének. Mi történik ilyenkor? 
Betiltják a III. Richárdot? És ha betiltják, 
valójában ki tiltja be? Szikszai Rémusz 
rendező kérdéseivel…
A Szkéné Színház és a Vádli Alkalmi Szín-
házi Társulás közös előadásának főszerep-
lői: Mucsi Zoltán, Kaszás Gergő, Nagypál 
Gábor, Fodor Tamás, Bánfalvi Eszter. 

Bánfalvi Eszter, Nagypál Gábor, Mucsi Zoltán

Bánfalvi Eszter, Fodor Tamás, Mucsi Zoltán

Mucsi Zoltán, 
Bánfalvi Eszter, 
Nagypál Gábor 
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eiffel Műhelyház, BudapeSt

monteverdi: Poppea 
megkoronázása
Az Operaház is belépett az újszerű kísérletezők népes táborába, 
s felkérésére a fiatal Bella Máté újrahangszerelte és kortárs zenei ele-
mekkel dúsította Claudio Monteverdi alapművét. A darabban jazzbeté-
tek is felbukkannak, melyeket a kiváló Fekete-Kovács Kvintett játszik. 
Az Eiffel Műhelyházban, Almási-Tóth András rendezésében október 
10-én mutatták be a Poppea megkoronázását, Vajda Gergely karmester 
vezényletével. 
Monteverdi utolsó színpadi műve 1642-ben, tehát az operaműfaj haj-
nalán született. Szokás az első igazi operaként említeni a hetvenöt éves 
mester zenéjét, melyet akkor és azóta sokan méltattak eredetisége, dal-
lamossága, valamint a karakterek emberi vonásának sokrétű ábrázolása 
okán. Mindebből kitűnik, hogy a bűnről és szerelemről szóló történet, 
a Poppea korszerűsége mit sem változott az évszázadok során. 
Főszereplők: Keszei Bori, Szappanos Tibor, Szántó Andrea, 
Cser Krisztián. 

Kaszei Bori, Szappanos Tibor

Kaszei Bori, Wiedemann 
Bernadett, Daragó Zoltán

Szappanos Tibor, Kaszei Bori
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EScA dEOrum

Jake Heggie: 
ments meg, uram!
Ugyancsak az Eiffel Műhelyházban valamint Almási-Tóth 
András rendezése mellett zajlott le szeptember 16-án, a 
Ments meg, Uram! című opera magyarországi bemutatója, 
amely élesen tárja elénk a halálbüntetés valóságát, az el-
ítéltek és az őket a társadalmi elvárások ellenére is segítők 
belső konfliktusát. Heggie első operája Helen Prejean nővér 
valós eseményeket feldolgozó világhírű könyve alapján, a 
San Francisco Opera felkérésére készült. Ez volt a dráma és 
musicallibrettó-szerző Terrence McNally első operalibret-
tója, akinek a nevéhez köthető az A pókasszony csókja és az 
Alul semmi. A kritika lelkesen fogadta a művet, mely meré-
szen mutatja be a bűnös és családja, valamint az áldozatok 
hozzátartozóinak igazságát is. 
Főszereplők: Helen Prejean, Meláth Andrea; karmester: 
Vajda Gergely.

*
Ide kívánkozik egy nézői vélekedés, amely az A két pápa 
előadása kapcsán volt olvasható az interneten, ám általános 
érvényűnek tekinthetjük. „Érdekes jelenség, hogy mai, 
járvánnyal terhelt napjainkban, mindezek ellenére vagy 
talán éppen ezért, felértékelődik az ember útkeresése, a 
kapcsolódás szükséges volta egy felsőbb szférához és az 
ember igénye az útmutatásra, a hitre, a katarzisra és meg-
nyugvásra. Arra, ami Istennel és az Írás XXI. században 
aktuális üzenetével foglalkozik. Feldúlt most a világ, mint 
egy szétrombolt hangyaboly. Ám mindeközben maradandó 
művészi értékek születnek, és a nagy veszteségek közepette 
örök érvényű alkotások jönnek létre.” 

 Összeállította: Sághy Ildikó és Simon Erika

Meláth Andrea

Meláth Andrea, David Adam Moore, Cseh Antal

Jelenet az előadásból 
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Este hét után
TeáTrumI őrjáraT – képekBen 

Határátlépések – Írta Dömötör 
Deés Benedek és a társulat
Az Orlai Produkció a Hatszín 
Teátrumban, rendező Dömötör András. 

Péterfy-Novák Éva: 
Apád előtt ne vetkőzz!
Az Orlai Produkciós Iroda és a Füge 
Produkció együttműködésében, Tasnádi 
István rendezésében, a Jurányi Házban.

péter kata, 
járó Zsuzsa, 

Schruff milán, 
mészáros máté

pataki Ferenc, 
péterfy Bori 
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Pass Andrea: 
A jelentéktelen 
Gogol: A köpönyeg című 
elbeszélése alapján
A Narratíva Társulat és 
a Füge Produkció előadása 
a Jurányi Házban, 
Pass Andrea rendezésében. 

EscA dEorum

Irodai patkányok – 
Zenés munkahelyi revü 
a Jurányi Házban 
Orlai Produkciós Iroda – 
Füge Produkció – Dekk 
színház, rendező: 
Kocsis Gergely.

 Hajduk károly, Friedenthal Zoltán, 
Tóth Zsófi, Hegymegi máté

janklovics péter, 
ullmann mónika, 
Sipos Vera, 
pataki Ferenc
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 Samu Géza a Szarvasteknővel, 1970

EscA dEorum

Pintér Béla: Vérvörös 
Törtfehér méregzöld 
Szophoklész Oidipusz király 
című drámája nyomán, 
a szerző rendezésében. 
Újpesti Rendezvénytér.

Kárpáti Péter: 
A nagy kapituláció
A Trafó Kortárs 
Művészetek Házában, 
a szerző rendezésében.

Stork natasa, 
Zsótér Sándor 

pintér Béla, adorjáni Bálint
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Jon Fosse: 
Én vagyok a szél
A Szkéné Színház, 
a TRIP Hajó és a Transz-
formáció Alapítvány közös 
előadása a TRIP Hajón, 
rendező: Szabó K. István. 

David Eldridge: 
születésnap
A Budaörsi Latinovits 
Színházban, Pelsőczy Réka 
rendezésében. 

jelenet az előadásból

Szorcsik kriszta, Fazakas júlia
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BorBély lászlóNemzet 
művésze 

díj 
2020

A Magyar Művészeti Akadémia kezdemé-
nyezésére 2013-ban az Országgyűlés a ma-
gyar művészeti élet kimagasló teljesítményt 
nyújtó, elismert képviselőinek a személyes 
megbecsülés szándékával alapította a Nem-
zet Művésze díjat, amely a legrangosabb 
hazai művészeti elismerés. A díjat 2014-ben 
ítélte oda első alkalommal a díj bizottsága. 
A nemzet művészei egy időben legfeljebb 
hetvenen lehetnek. A díjat minden évben a 
Magyar Művészeti Akadémia köztestület 
„születésnapján”, november 5-én adják át. 
A bizottság 2020-ban tizenegy művésznek 
ítélte oda a Nemzet Művésze díjat:

Nagy Ervin építőművész – építőművészet 
díjkategóriában.

Dárday István filmrendező és Hildebrand 
István operatőr – filmművészet díjkategó-
riában.

Péreli Zsuzsa textilművész, keramikus, 
restaurátor – iparművészet díjkategóriában.

Bereményi Géza író, rendező és Szakonyi 
Károly író – irodalom díjkategóriában.

Farkas Ádám szobrászművész és Földi 
Péter festőművész – képzőművészet díj-
kategóriában.

Kovács Miklós kékfestőmester – népmű-
vészet díjkategóriában.

Ránki Dezső zongoraművész és Soproni 
József zeneszerző – zeneművészet díjka-
tegóriában.

A 2020. november 5-ére tervezett, VII. 
Nemzet Művésze díjátadó ünnepséget a jár-
ványügyi helyzet alakulására tekintettel a 
Magyar Művészeti Akadémia elhalasztotta. 
Az ünnepséget egy későbbi alkalommal – 
amikor az egészségügyi helyzet lehetővé 
teszi –, méltó körülmények között rendezik 
meg.

*
2020-ban a Nemzet Művésze díj Bizottság 
tagjai: Ferencz István belsőépítész, építő-
művész, a bizottság elnöke. Tagok: Aknay 
János festőművész, Eperjes Károly szín-
művész, Buda Ferenc költő, műfordító, 
Finta József építőművész, Gyulai Líviusz 
grafikus, Kiss János balettművész, Korniss 
Péter fotóművész, Kubik Anna színművész, 
Medveczky Ádám karmester, Schrammel 
Imre keramikus, iparművész és Sebő Ferenc 
előadóművész, népzenekutató. 

 (W. I.)

Amikor tavaly október végén a 
Lyukasóra folyóirat estjén egyszerre 
köszöntöttük Czigány Györgyöt és 

Szakonyi Károlyt 88. születésnapjuk alkalmá-
ból, nem sejtettem, hogy Karcsit egy év múltán 
más örömteli alkalomból is méltathatom újra. 
Noha a díjátadót a járványhelyzet miatt egy 
későbbi időpontra halasztották, november 5-e 
óta Szakonyi Károly Kossuth-díjas író, egyesü-
letünk elnöke, lapunk főmunkatársa a Nemzet 
Művésze díj birtokosa. Miképpen a hivatalos 
indoklásban áll, „a magyar irodalom kiválósá-
gaként létrehozott életműve elismeréseként” 
érdemelte ki az elismerést.   

Ünnepi gondolataimat nemcsak köszöntőnek 
szánom, hanem amolyan köszönetnyilvánítás-
nak is azok nevében, akik a Lyukasóra folyó-
irat holdudvarába tartoznak, beleértve Karcsi 
azon pályatársait és íróbarátait, akik immáron 
– Gyurkovics Tibor költőt idézve – a „Mennyei 
Mandzsúriában” emelik poharukat koccintásra. 

Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy 
Gyurkovics, majd Kiss Dénes halálát követően 
Szakonyi Károly – holott tudjuk jól, mi sem 
áll távolabb tőle, mint hogy bármilyen intéz-
ményt vezessen – beadta a derekát és vállalta 
a lapunk hátterét nyújtó egyesület, a Magyar 
Írók Egyesülete elnöki teendőit. Nem szeret-
ném drámai hangulatúra árnyalni ezt az írást, 
de elhitetik, vagy ha nem, bátran kérjék ki ez 
ügyben Sághy Ildikó főszerkesztő véleményét, 
aki megerősítheti: ha Karcsi írói tekintélyével 
és életműve közismerten nagyszerű mivoltá-
val nem áll az ügy mellé, alighanem ma sem 
Lyukasóra, sem a folyóiratot kiadó egyesület 
nincsen.

Másrészt hálával tartozom azon közép-
generációs írók nevében is, akik egykor a 
Lyukasóra akkor még Báthory utcai szerkesz-
tőségében „tanyáztak”, és az azóta eltelt húsz 
évben aligha érvényesültek volna más szer-
kesztőségekben, tettek volna szert bármiféle is-
mertségre, elismerésekre, tisztségekre, ha anno 
Szakonyi Károly, Gyurkovics Tibor, Hernádi 
Gyula, Lázár Ervin, Szalay Károly, Tóth Éva, 
Vathy Zsuzsa, Kő Pál (és még bőven sorol-
hatnám a folyóiratot éltető „nagy generáció” 
névsorát), nem fogadja olyasféle szeretettel 

A szellem 
kiNcstárNokAi 

sorábAN 
Szakonyi Károly a Nemzet Művésze díj birtokosaként

jelentkezésünket, amilyenhez hasonlót én azóta 
sem tapasztaltam sehol. Nem így hívtuk őket, 
de valójában mentoraink voltak ők. 

Több személyes beszélgetésünkre emlék-
szem, amikor Szakonyi egy-egy már megjelent 
írásom kapcsán derűsen elbeszélgetett velem, 
kimondottan azért, hogy rávezessen az átlénye-
gülés módszerére, ami nélkülözhetetlen a szép-
írói atmoszféra megteremtéséhez, a dialógusok 
komponáláshoz, a hiteles emberábrázoláshoz. 
Éppen úgy, mint amikor a színházban a rende-
ző felszínre hozza a színészből a természeté-
ben már ott lappangó alakítás lényegét. Persze, 
ilyen komoly kifejezések el sem hangzottak, 
boldogok voltunk, hogy egyáltalán közel fér-
kőzhettünk hozzájuk, sok időt töltöttünk ve-
lük, később már nemcsak a szerkesztőségbe, 
hanem a lakásukra is feljártunk beszélgetni. 
Megkockáztatom, mert ma már határozottan 
így érzem, mi némi fáziskéséssel szerettük vi-
szont őket, „a nagy öregeket”, akik csalhatat-
lanul meglátták bennünk a rokon lelkeiket, és 
ezt ki is fejezték a maguk módján mihamarabb.

Ezzel együtt járt az is, hogy róluk vagy meg-
jelenő könyveikről írtunk, esetleg meginterjú-
voltuk őket valamilyen alkalomból. Ilyenkor, 
felkészülés közben, minduntalan szembesül-
nöm kellett vele, hogy micsoda gazdag életmű 
birtokosa mindőjük! Szakonyi Károlyról pél-
dául ilyesmiket jegyzeteltem ki az írásművé-
szetét szerintem legalaposabban ismerő Farkas 
László, az Új Írás szerkesztője tanulmányaiból 
és recenzióiból.              

„Kikről ír? – szinte nem fontos. A katonák, 
hivatalnokok, házastársak, elesett öregem-
berek, komédiások nem osztályukkal vagy 
foglalkozásukkal szerepelnek, hanem visel-
kedésükkel, érzelmeikkel, lelkükkel. Botos 
tizedest az Emberi üdvözletben a kitagadás, 
a szeretetlenség szorítja az embertelenség, a 
tragédia felé. Az Életem, Zsóka! a megalku-
vás drámája, szereplői elvesznek »az ösztönök 
útvesztőjében«. A lélek gesztusa, mimikája a 
fontos, nem az arcé, nem a testé.

Nem kedveli a kalandos, elképesztő történe-
teket, a romantikus dráma zengését. Tékozlóan 
lemond az erős hatás eszközeiről, a rémes, a 
megrendítő, a szívet tépő, a káprázatos cselek-
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ményről: köznapi történetekkel, tárgyilagosan 
elmondott drámákkal kápráztat el, rendít meg. 
A halál, az erőszak is megszelídül írásaiban. A 
porcelán babában Johanna, apja gyilkosának 
a cinkosa eszelősen szoptatja a porcelánbabát, 
de mintha függöny mögött látnánk a jelenetet, 
tompítottan, elmosódottan.

Ez Szakonyi karaktere. Nincs benne gyűlö-
let, prófétai szigor, türelmetlenség. Nem ahhoz 
a Krisztushoz húz, aki kiverte a kufárokat a 
templomból, hanem ahhoz, aki lecsendesítette 
a tengert, s példázatokkal igézte tanítványait. 
S aki elsorolja ugyan a világ bűneit, de nem 
sújt le botjával, hanem varázslatokat, példá-
zatokat rajzol vele.  (…) Iróniája külön is em-
lítendő: ez erős karakterjegye. Legnagyobb 
sikerű darabjának, az Adáshibának – hatvannál 
többször mutatták be, tíznél több országban – 
ez a ragyogó humor, csípős, de szeretetteljes 
csúfolódás az egyik hatáseleme. A másik az író 
groteszk ötlete, ahogyan a csodatévő Krisztust 
odavarázsolja napjaink családi otthonába, hogy 
keserűen tanúsítsa: ezt a közönyös, kisszerű, 
gépies világot neki sem sikerül megváltania.

Szemlélődésében van egy kis távolságtartó 
fölény, megértő, de föl nem mentő kritika. A 
bölcs, de tehetetlen Gondviselő, a szeretetval-

lás papja lenéz az ideák magasából a kisembe-
rekre, örvendezőkre, fontoskodókra, a tüskéik 
kiszedésével bíbelődő sérültekre, a terhek alatt 
görnyedő és belerokkanó Emberfiakéra. Alakja 
mögött fölsejlik a művészet embergyógyító 
erejében hívő, érzékeny lelkű, egykor zenélni 
tanuló, festegető, verset író kisfiú.”

Szakonyi hetvenötödik születésnapjára 
azt találtam ki, hogy mi lenne, ha Tahi Tóth 
László színművészt, aki Emberfit alakította az 
Adáshibában, kérdezném az íróról és a legen-
dás Pesti Színház-béli, Várkonyi Zoltán által 
rendezett ősbemutatóról.

„Várkonyi Zoltán nagyon válogatós volt 
– emlékezett vissza a színművész. – Az már 
önmagában rangot jelentett, ha elvállalta egy 
mű színpadra állítását. Szakonyi Károly komé-
diája azonban okkal nyerhette meg a tetszését. 
Kiváló munka, amit az is bizonyít, hogy az 
ősbemutató óta számos alkalommal játszot-
ták. Rengeteg elismerést hozott a szerzőnek. 
Várkonyi támogatta a fiatal, tehetséges írókat, 
így nem is csoda, hogy felfigyelt Szakonyira, 
aki már rengeteg szépprózát publikált, mielőtt 
drámákat kezdett írni. Várkonyi és Szakonyi 
hatással voltak egymásra, alkotótársak-
ká váltak. Karcsinak minden gesztusa arról 

árulkodott, hogy nemcsak nagyon szereti, 
hanem alaposan ismeri is a színházat, az ösz-
szes kulisszatitkával együtt. Mielőtt Emberfit 
eljátszottam, sokszor megnéztem az Életem, 
Zsóka! című darabját. Nem tudom, hogy mi 
ösztönözte a drámaírásra, talán éppen az egyik 
példaképe, Csehov nyomában járt, de jól tette, 
hogy kilépett a széppróza világából. Csodálatos 
színpadi érzéke van, ami nem jellemző min-
den nagy íróra. Ez külön adottság, amelynek 
ő birtokosa. Miközben alkot, tekintetét befelé 
fordítva látja a cselekményt. Várkonyi Zoltán 
növendékeként szerződtem a főiskola elvég-
zése után a Vígszínházhoz. Fiatal, pályakezdő 
színészként kaptam meg az egyik kulcsszerepet 
az Adáshibában. A Bibliát jól ismertem, na-
gyon vágytam arra, hogy eljátszhassam Jézus 
Krisztust. Különösen ebben a modern felfo-
gásban, ahogy Emberfiként jelenik meg egy 
hétköznapi magyar család életében.” 

Az Adáshiba ötvenéves. Ez a legismer-
tebb darabja Szakonyi Károlynak, itthon és 
külföldön számos színház tűzte műsorára. 
Nemrégiben a Pécsi Harmadik Színház Vincze 
János rendezésében újfent bemutatta. Emellett 
több olyan színműve van, amelyeket jó len-
ne színpadon látni. Talán éppen a Nemzet 
Művésze díj adományozása miatt egy-egy 
rendezőnek eszébe jut, hogy A hatodik napon-t 
vagy a Holdtölte, esetleg a Hongkongi paróka 
című színművét elővegyék.

Miután nyilvánosságra hozták a Nemzet 
Művésze díj birtokosainak névsorát, felhívtam 
Szakonyi Károlyt, hogy gratuláljak neki, és 
röviden beszélgettünk is. A díj ürügyén annyi-
ra szépen szólt elhunyt íróbarátairól, ahogyan 
csak ő tud. „A szűk baráti körömből egyedül 
Csukás István költő, akit éppen a járvány 
magyarországi elterjedése előtt temettem el 
Farkasréten, lehetett csak a nemzet művésze 
– mondta. – A lelkem mélyén a nemzet művé-
szeinek érzem azokat az íróbarátaimat is, akik 
nem élhették meg, hogy ezt a díjat megkapják. 
Gyurkovics Tiborra, Bertha Bulcsura, Lázár 
Ervinre és Kiss Dénesre gondolok, mert ők 
annyi mindent letettek a nemzet asztalára, és 
gazdagították a magyarság szellemi kincs-
tárát.”

Istenem! A megboldogult Gyurkovics Tibor, 
de sokszor mondta, „Karcsi azzal a rengeteg 
szakállával olyan, mint egy szent az orto-
dox ikonokon”. Emellett igaza van Lengyel 
György Kossuth-díjas rendezőnek is, akinek 
Szakonyihoz írott levelét a minap olvasták fel 
a televízióban, és abban a tanár-színházigaz-
gató egyenesen a mindenkinek megbocsátó 
és mindenáron jóravaló Miskin herceghez, 
Dosztojevszkij A félkegyelműjének főhőséhez 
hasonlította az írót.

Olvassuk hát újra őt is, ne csak a kortársait, 
akiket legutóbb megjelent, Írók lámpafénynél 
című könyvében szeretettel megidéz! 

„Nem ahhoz a Krisztushoz húz, 
aki kiverte a kufárokat a templomból, hanem ahhoz, 

aki lecsendesítette a tengert…” 

szakonyi károly 
portréja

Fotó: Szipál
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átjutva az őrségen, ahogy előre megbeszélték, Gáspár, Menyhárt 
és Boldizsár kíséretükkel egyetemben elváltak a többiektől. 
Jófajta lovaik, a falakon belül feltett különleges süvegük, a ma-

gukra kanyarított díszes köpenyük hamarosan a bámészkodók tucat-
jait vonzotta köréjük. Mikor már nagyon sokan tolongtak körülöttük, 
megálltak, és Gáspár nagy hangon, görögül üdvözölte a sokaságot, 
majd így folytatta: – Az ég titkait fürkészve, különleges jelekből arra a 
következtetésre jutottunk: hatalmas, majdan a világ sorsát befolyásoló 
királya született a zsidóknak, ezért odahagyva távoli földön lévő ottho-
nunkat, útra keltünk köszönteni őt. Ezért kérünk benneteket, vezessetek 
minket a színe elé! 

Meglepetésükre, a szónoklatot követően a tömeg éljenzés helyett hátat 
fordított nekik és gyorsan szétszéledt a környező utcákban. Zavartan 
egymásra néztek. Ekkor tarka fejkendős férfi sietett oda hozzájuk.

 – Legyetek üdvözölve Jeruzsálemben, idegenek! – köszöntötte őket. 
– Én szívesen elvezetlek titeket oda, ahol minden bizonnyal tudnak 
segíteni nektek.

– Mutasd az utat, s mi követünk – mondta Gáspár.
A fejkendős férfi szaporán elindult, a három díszes öltözetű lovas, 

kilenc kísérőjüktől körbevéve utána léptetett. Nyugati irányba haladtak, 
új, pompás épületek között, s egyszer csak feltűnt előttük egy hatalmas 
palota, amelyről vezetőjük azt mondta, Heródesé. Három tornya közül 
az egyik szinte az eget súrolta. Az ő fia lenne az, akit keresnek? – tű-
nődtek magukban.

A tarka fejkendős a bejáratot őrző katonákhoz sietett, aztán vissza-
loholt hozzájuk. – Várjatok itt, mindjárt jövök, és akkor együtt beme-

A NApkeleti bölcsek 
látoGAtásA

gyünk! – kiáltotta, s befutott a kapun. Hamarosan szakasznyi katona jött 
ki ugyanott, s felsorakoztak a bejárat két oldalán.

 – Nem tetszik ez nekem – morogta Boldizsár. – Fura fogadtatás – szi-
szegte Menyhért. – Nyugalom – intette őket Gáspár. Ahogy ezt kimondta, 
útikalauzuk feltűnt a kapuban, s intett: jöjjenek be!

A palota udvarán újabb várakozás következett, miközben kísérőjük 
felszívódott. Süvegük, köpenyegük alatt kezdett róluk csorogni a verej-
ték. Végre a palotából előjött egy elegáns úr, aki Heródes király nevében 
köszöntötte őket, és elvezette a csapatot oda, ahol megszabadulhattak 
az út porától, és felfrissíthették magukat.

 – Tudjuk, mi járatban vagytok, és, hogy hosszú út áll mögöttetek – 
mondta aztán nekik az uralkodó megbízottja odabent. – Ezért szedjétek 
rendbe magatokat, pihenjetek kicsit, majd küldök ételt, könnyű italokat, 
legyetek vendégeink embereitekkel együtt! Később bizonyára látni kíván 
hármatokat nagy királyunk – hajolt meg, s elsietett.

A palota díszes tanácstermében főemberei helyett Heródest most írás-
tudók és papok vették körül, akiknek a léghűtéses falak adta hűvösség és 
a felszolgált frissítők ellenére gyöngyözött a homlokuk, pedig a hatalom-
féltésből saját fiait is kivégeztető uralkodó nyájasan szólt hozzájuk, és 
arra volt kíváncsi, hogy, hasonlóan a napkeletről jött idegenekhez, ők is 
tudnak-e egy olyan világra szóló jelentőségű királyról, akinek zsidóként, 
és most kell megszületnie? Szavait hosszú kínos csönd követte, amit 
végül az egyik tekintélyes farizeus tört meg.

– Nagy király, egyetlen ilyen személyről tudnak az írások, akit népünk 
régóta vár, az pedig a Messiás!

– Mikor kell születnie, és hol? – dörrent rá Heródes.

Hegyi Ferenc

A karaván elején lovagló vezető megtorpant, a mögötte feltorlódó utazók hamarosan megértették  
az okát: úti céljuk, Jeruzsálem mészkőből épült falai szemkápráztató fényben ott ragyogtak előttük  

a napsütésben, hívogatóan integettek az Antónia erőd és Heródes palotájának tornyai. Mintha  
a lábuknál terült volna el az egész, pedig még sokat kellett menniük, míg elértek a kapuig.

Háromkirályok, 
ismeretlen 
szerző

Háromkirályok 
imádása 

a ravennai 
bazilika 

mozaikján, 
vii. század

Háromkirályok, 
a pécsi 
székesegyház 
domborműve, 
Xii. század

betlehem, 
születés 

temploma
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– Az időpontról nincs tudomásunk, bármikor a világra jöhet – vála-
szolta reszkető hangon az írástudó.

– Mikeás próféta szerint Juda Betlehemében kell születnie – vetette 
közbe a terem jobb szélén ülő főpap. – A Messiásról való tudnivalók 
egyébként több helyen megtalálhatók az írásainkban – folytatta, de 
Heródes durván félbeszakította. 

– Amit tudtok, abból az engem érdeklő lényeget elmondtátok! A 
többit remélem, megtudom az idegen csillagjósoktól!

A csillagjós szóra a zsidókból feltörő tiltakozó morajra dühösen fel-
nevetett. – Engem nem köt a ti vallásotoknak a tilalma, én nyugodtan 
meghallgathatom őket! Ti pedig menjetek békében! – bocsátotta el őket, 
kettőt tapsolva. Távoztukkal maga elé kérette a napkeletről érkezetteket.

A tanácsterem – ahová bevezették Gáspárt, Menyhértet és Boldizsárt 
– tobzódott az aranyban, márványban, padlózatát gyönyörű mozaikok 
borították, és az egész helyiséget uralta az a pompázatosan faragott 
szék, amelyben, díszes palástjában ott ült Heródes. Hazájuk szokása 
szerint mindhárman leborultak előtte. A király felpattant trónusáról, 
hozzájuk sietett, felsegítette és hellyel kínálta őket, végül maga is a 
közelükben telepedett le. Kijelentette, hogy nagy tisztelettel viseltetik 
a csillagászat, a csillagjóslás tudománya iránt, ezért kíváncsian várja 
tőlük annak megmagyarázását, melyek voltak, s mikor tűntek fel azok 
az égi jelek, amelyekből a zsidók jövendő uralkodójának születésére 
következtettek. Megállapodásuknak megfelelően Gáspár válaszolt a 
nevükben.

– Fenséges király, mi, Babilonban élő, csillagász-papok évezredek 
óta figyeljük a csillagok járását. Ebben az évben a Jupiter, Marduk 
bolygója, a királyi hatalom jelképe, öt hónapon belül háromszor is 
találkozott, együtt állt a zsidók csillagával, a Szaturnusszal a születés 
és Izrael csillagképében, a Halakban. Ebből számunkra egyértelművé 
vált, hogy megszületett a zsidók királya, a különleges körülményekre 
tekintettel pedig (nyolcszázötven éve nem történt hasonló) arra követ-
keztettünk, hatalmas uralkodó jött közénk. Születése idejét az asztro-
lógia szabályai szerint a Jupiter heliakus keltének napjára, azaz Adaru 
hónap 13. napjára tettük. Hetekig utaztunk megpillantásának öröméért, 
kérjük tehát, segíts nekünk megtalálni őt!

– Nos, megtisztelő az érdeklődésetek királyságunk iránt, ezért meg-
osztom veletek, amit tudok – mondta Heródes szakállát babrálva. – A 
zsidóknak szent irataik azt ígérik, hogy egyszer megszületik az őket 
naggyá tevő Messiás, méghozzá pont a hozzánk kétórányi járóföldre 
eső Betlehemben. Ha a jelek rá vonatkoznak, akkor ott találjátok meg. 
Mivel magam is szeretnék hódolni neki, menjetek, szerezzetek pontos 
értesülést a gyermek felől, s a visszaúton térjetek be hozzám, és tájé-
koztassatok róla!

Megtudva, amit akartak, Gáspárnak, Menyhértnek, Boldizsárnak – 
hiába kezdett beesteledni – nem volt tovább maradása, hiszen minél 
előbb találkozni akartak azzal, aki miatt a tengernyi veszedelmet, fárad-
ságot vállalták. S lám, ahogy délnyugat felé fordult velük az országút, 
a sötétlő égbolton egymás közelében ott ragyogott előttük a Jupiter és 
a Szaturnusz! Mindkét bolygó a ritka természeti jelenség, az állatövi 
fényhegy csúcsán látszott csücsülni, mely fényhegynek a tengelye rövid 
útjuk során mindvégig Betlehem felé mutatott, sőt, amint beértek a 
városkába, az mintha pontosan az egyik házra irányult volna.

Kiszáradt torokkal zörgettek be az épület aljában lévő kapun, s 
Boldizsár megtántorodott, amint az ajtót nyitó férfi mögött, a barlang-
szerű helyiségben megláthatták a gyermeket szépséges anyja ölén. A 
csillagok nem hazudnak annak, aki érti a nyelvüket. Hangosan hálál-
kodva leborultak a kisded és a meglepett asszony elé, majd kísérő-
ikkel behozatták az ajándéknak szánt aranyat, tömjént és mirhát, és 
a megszeppent szülők, Mária és József előtt a zsidók jövőbeli nagy 
királyának, az Ég kegyeltjének nevezték fiukat.

Boldogan, diadaluktól csillogó szemekkel térdeltek a gyermek előtt, 
miközben a belőle áradó különös erő átjárta, megindította lelküket. 
Anélkül, hogy beszéltek volna róla, tudták, hogy nem térnek vissza 
Heródeshez felfedni előtte a kisded kilétét. 

Markó Iván 
különvéleMénye

„Az igazság és 
az ítélet a Jóistené. 
Nekünk, 
esendő embereknek 
egy lehetőségünk van, 
az őszinteség.” 

(Markó Iván 
A magány mosolya 

című kötetéből)

Hatalmas, puha pelyhekben hullott a hó Isten városában, 
Jeruzsálemben, december havában. Már két éve vendégpro-
fesszorként, koreográfusként, valamint egy magyar–izraeli 

táncfilmnek, a Siratófalaknak a művészeti vezetőjeként tettem a 
dolgom Szabó Gábor nagy tehetségű operatőr és rendező segítségé-
vel. Elkészülte után a táncfilm két nemzetközi rövidfilmfesztiválon, 
Brüsszelben és Lisszabonban elnyerte a fődíjakat. 

Minden szabadidőmet az óváros magas kőfalai között töltöttem. 
Az első emlékhely származásom és felmenőim okán a Siratófal ha-
talmas, ezerláncú kövei közé vezettek. A magam által meghatározott 
rítus szerint hosszú percekig néztem a falat, majd megtaláltam azt 
a követ, amely várt engem. Elindultam, és lassan rátettem a kezem, 
majd a homlokommal, és végül egész testemmel beleolvadtam a 
kőfalba. Nem kértem semmit, nem imádkoztam. Csupán annyit 
mondtam: Uram, itt vagyok, a Tiéd vagyok!

Állandó rítusom szerint tovább indultam. Néhány tizenkét lépcsőn 
felfelé el lehetett jutni egy kis közön keresztül a Via Dolorosára, 
és végül a Jézus sírjára épült hatalmas templomba. Néhány métert 
tettem meg, amikor szinte a falból kiugrott egy tizenkét-tizenhá-
rom éves kamasz palesztin fiú. Hatalmas, rücskös kővel a kezében. 
Jobbra-balra ugrált, vad gyűlölettel és gyilkos tüzekkel a szemében. 
Artikulálatlanul üvöltött. Megdöbbentem és földbe gyökerezett a 
lábam. Néhány másodperc múlva sugallatszerűen megnyugodtam. 
A testem mellett nyitott tenyérrel széttártam a kezem, és azt gondol-
tam, Uram, legyen meg a Te akaratod! Most ő döbbent meg, és rám 
bámult, mint aki nem hisz a szemének, majd hihetetlen gyorsasággal 
elrohant az arab negyed felé. Tovább folytattam utamat a fájdalmak 
útján, és Jézus barlangszerű sírjánál, ahol fehér márványborító fe-
lett, melynek mindkét oldalán két bronz gyertyatartóban gyertya 
égett – a szeretet, tisztelet és a hit lángjai –, én is elhelyeztem a 
saját gyertyámat. 

Az óvárosból hazafelé az új városba, ahol laktam, megfogalma-
zódott bennem az érzés nyomán a gondolat: én egy életre szóló 
karácsonyi ajándékot kaptam a Mindenhatótól! 

Pro futuro

jeruzsálem

markó iván a siratófal előtt
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– Ha jól számolom, öt évtizede van a pályán. 
Mennyiben változott a hangszerrel, a művekkel 
való kapcsolata ez idő alatt? S hogyan látja, 
maga a zongorázás milyen átalakulásokon 
ment keresztül az eltelt fél évszázadban? 

– Valóban idén ötvenegy éve, hogy a 
zwickaui Schumann-verseny első díja után 
elkezdtem rendszeresen koncertezni. Azóta 
rengeteg mindent tanultam meg és játszottam 
el, de igen sok olyat veszek műsorra most is, 
amiket még akkoriban tanultam. Nehezen tu-
dom én magam lemérni, mennyit változtak 
bennem ezek a művek azóta, de érzésem sze-
rint az alapok ugyanazok, csak – remélhetőleg 
– már több rétegét fedezem fel a daraboknak. 
A mai zongorázásban általában úgy látom, 
hogy a hangszeres felkészültség magasabb 
színvonalú lett, viszont a külsőségek sokkal 
fontosabban ma, mint régen, és sajnos sokszor 
a zene kárára.

– Kroó írta önről egy korai, Kocsissal kö-
zös Mozart-koncertjük kapcsán: „Ránkinak 
az az adománya, hogy önfeledten énekelteti a 
hangszerét, hogy oly közvetlenül feloldódik a 
zenében, hogy oly természetesen formál meg 
minden dallamot.” Hogyan sikerült ezt a ter-
mészetességet mind a mai napig megőriznie?

– Hogy sikerült-e megőriznem – ha ez tény-
leg így volt –, nem az én feladatom megítélni, 
de az biztos, hogy a zenéhez fűződő viszonyom 
ugyanolyan bensőséges ma, mint régen.

– Versenygyőzelemmel indult a karrierje, 
már fiatalon ünnepelték, az évek során szá-
mos díjjal kitüntették. Sikeres, sokat koncer-
tező művészként miként tudta megőrizni azt 
az attitűdöt, hogy – Richterhez hasonlóan – a 
szerzők és a művek iránti szolgálatként fogja 
fel a koncertezést, s nem saját magát, hanem 
csak az ön által játszott zenét tartja fontosnak? 

– Meggyőződésem, hogy azoknak, akik más 
által szerzett zenét játszanak, közvetítőként 
kell viselkedniük, kötelességük a műsorra tű-
zött műveket a lehető legnagyobb hűséggel és 
felelősséggel életre kelteniük. A saját egyéni-
ségünket előtérbe helyezni ilyenkor ízléste-
len tévedés. Az előadó személyisége amúgy 
is akarva-akaratlanul megnyilvánul, hiszen a 
leírt kotta csak egy csontváz, amit élettel kell 
megtölteni, eljátszani, rajtunk keresztül eleve-
nedik meg a hallgatóban. Viszont e csontvázból 
a legkisebb csontocskát sem hagyhatjuk el és 
nem változtathatjuk meg. Így is rengetegféle, 
hiteles előadás lehetséges. A zeneirodalom, 
benne a zongorairodalom kimeríthetetlen, sok 
élet kellene, hogy egyvalaki mindent eljátsz-
hasson. Annak viszont, aki a darabokat ürü-
gyül használja, hogy „önmagát megvalósítsa, 
megmutassa”, azt javasolom, írjon inkább saját 
zenét, és azt játssza.

– Azt nyilatkozta: maga a zene a legjobb 
motiváció, s nincs szebb élmény, mint amikor 
közelről, előadóként is megismerkedik egy re-
mekművel. Az ötvenedik vagy századik előadást 
is még így, ismerkedésként éli meg? 

– Valóban semmi máshoz nem hasonlító 
élmény – hogy nincs szebb, azt nem merem 
kijelenteni –, amikor személyes, áttétel nélküli 
kapcsolatba lép az ember egy igazi remekmű-
vel. Akárhányszor újra foglalkozunk vele, min-
dig új dolgok derülnek ki, új összefüggések, 
árnyalatok, színek, arányok. Feneketlen kutak, 
megunni őket lehetetlen. 

– Különösen tetszett Fáy Miklós megfogal-
mazása, aki egy kritikájában így írt önről: 
„mindenféle hókuszpókusz nélkül megteremti, 
vagy inkább megmutatja a darab logikáját, 
egységét, nemcsak eljátszik, de igazol minden 
egyes hangot”. Milyen munka rejlik emögött? 

– Szeretem érteni a darabok felépítését, az 
egyes részek, hangok, fordulatok, modulációk 
értelmét, jelentését. Ez persze csak egy rétege 
az egésznek, és a legfontosabb, hogy összeáll-
jon egy igazi zenefolyammá. Ez utóbbi pedig 
nem tudatos munka eredménye, lényegében 
megmagyarázhatatlan. Ha szerencséje van az 
embernek, akkor sikerül. Mindenesetre sok 
gyakorlás, koncerten eljátszás kell hozzá.

– Most éppen mely művek a legkedvesebbek, 
legérdekesebbek önnek?

– Fontos, hogy a hozzám közel álló da-
rabokat játsszam csak, de szerencsés alkat 
vagyok, mert általában azt a művet is meg-
szeretem a felkészülés, munka közben, ame-
lyikhez esetleg kezdetben kevesebb kedvem 
volt. Az mindig nehézséget okozott, amikor 
sok hónappal, néha évvel a koncert előtt meg 
kellett adni a műsort, amikor még fogalmam 
sem lehetett, mihez lesz akkor kedvem. Mos-
tanában kezdtünk bele Edittel, a feleségemmel 
egy nagy terv megvalósításába, megtanuljuk 
és eljátsszuk jövőre Liszt összes szimfonikus 
költeményének a szerző által készített négy-
kezes változatát. Néhányat játszottunk már, de 
összesen 12+1 van – a +1 a Bölcsőtől a sírig 

réFi zsuzsanna

„A leírt kottát élettel 
kell meGtölteNi”

Eszmecsere Ránki Dezsővel
Az egyszeriséget tartja fontosnak, az akkor és ott megismételhetetlen varázsát, amelyhez a publikum jelenléte számára 

mindig koncentrációs többletet ad. Ránki Dezső, akit nemrég választottak a Nemzet Művészévé, több mint fél évszázada 
zongorázik, s mindig ott él benne a zene, főként azok a darabok, amelyek megragadják, bevonják, adnak neki valamit. 

Koncertjei száma már meghaladja a háromezret, de akárhányszor játszik is egy kompozíciót, mindig új összefüggésekre, 
árnyalatokra figyel fel, és azt vallja, semmihez sem hasonlítható élmény, amikor személyes, áttétel nélküli kapcsolatba 

lép egy igazi remekművel. Azt pedig az élet felbecsülhetetlen ajándékának tartja, hogy a feleségével, Klukon Edittel 
a zenében is egymás társai lehetnek. A művésszel arról is beszélgettünk, miként hatott életükre a pandémia, milyen 

kapcsolata van a budai vár falán magasodó Mária-szoborral, mit terveznek feleségével Liszt szimfonikus 
költeményeivel, és hogyan tölti a karácsonyt négytagú családjuk.

ránki dezső 
és felesége, 
klukon edit
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Pro futuro

című háromtételes, késői mű, Liszt nem adta 
neki a 13-as számot, mert babonás volt. Ez a 
sorozat azért különösen érdekes és fontos, mert 
a négykezes változatokban – amelyeket Liszt 
sok esetben a zenekari után húsz évvel írt, és 
rengeteg mindent változtatott bennük – igazi, 
nagyszerű zongoraművek születtek. Felemelő 
élmény játszani őket.

– Már jócskán túl van a háromezredik kon-
certen. Beszélt arról korábban, hogy úgy kell 
karbantartania a testét, mint egy balett-táncos-
nak. Mi mindent tesz ezért? 

– Jócskán azért nem vagyok túl rajta, de 
nagyjából háromezer már tényleg volt. Az 
ujjakat, kezet edzésben kell tartani, máskü-
lönben hamar leépülnek az izmok, reflexek, 
érzékek. De soha, még gyerekkoromban sem 
végeztem külön fizikai gyakorlatokat, csakis 
zenedarabokat játszottam, gyakoroltam mindig. 
Mindenesetre azt tapasztalom, hogy ahogy tel-
nek az évtizedek, most már jóval kevesebb idő 
kell ahhoz, hogy fizikailag megfelelő állapotba 
kerüljek, és nem félek pihenésképpen teljesen 
kihagyni akár egy-két hetet is néha. 

– Különleges koncertre készül a Pannonnal, 
hiszen tíz éve, a Kodály Központ nyitóestjén is 
játszott, s most az évtizedet ünneplő, decemberi 
hangversenyeken ugyancsak velük muzsikál. 
Hogy látja, miként változott az együttes az el-
múlt évek során? 

– Örvendetes és töretlen fejlődést lehetett 
tapasztalni, és ebben biztosan nagy szerepe 
van a sok munka mellett a nagyszerű koncertte-
remnek is, hiszen mindenkit inspirál az, ahogy 
játék közben visszahallja az egészet. Legutóbb 
októberben játszottam velük, egy beugrás volt 
Bartók III. zongoraversenyével, felhőtlen él-
mény volt. 

– Húszévesen játszotta először az Emperor 

zongoraversenyt, s ezt a Beethoven-művet adja 
elő a pécsi, jubileumi esten, majd a Müpában 
rendezett hangversenyen. Miként látta egykor, 
és milyen a mai képe erről a darabról?

– Még nem is voltam húszéves, 1971 tava-
szán játszottam először. Ehhez a műhöz fűző-
dik az első igazán maradandó zenei élményem, 
amikor öt-hat évesen egyszer a rádióból hall-
gattam. Most is világosan él bennem, meny-
nyire magával ragadott. Csodálatos érzés volt, 
amikor én magam is játszhattam már – azóta 
már több mint hatvanszor, de az élmény most 
is hasonló. 

– Sajnos úgy tűnik, hogy ebből a koncertből 
is élő közvetítés születik a járványügyi kor-
látozások miatt. Hat a játékára a közönség 
jelenléte? 

– Az egyszeriség a fontos, hogy akkor, ott, 
olyan körülmények között… A közönség jelen-
létének tudata akkor is bennem van, ha fizikai-
lag nem, csupán a közvetítés révén valósul meg  
a játék. Ez ad olyan koncentrációs többletet, 
amelyet egy szimpla stúdiófelvételen nehéz 
elérni. Nem is veszek fel már sok éve lemezt 
emiatt.

– Hogyan változtatta meg az életüket, a min-
dennapjaikat a pandémia?

– Egyfelől leállt a koncertélet, amely a leg-
több előadóművésznek katasztrófát, létbizony-
talanságot hozott. Másfelől viszont nyugalmas, 
ráérős, otthon maradós időszakot éltünk-élünk 
át, rengeteg mindenre jut most idő és energia, 
amelyre különben alig. Szerencsére nagy a ker-
tünk, szeretek benne dolgozni. Olvasás, beszél-
getés, jóleső kávézgatás, és határidők sürgetése 
nélküli, kényelmes zenélgetés. Remélem, ha a 
járvány lezajlik, és újra normális kerékvágásba 
zökken az élet, ezt sikerül megőrizni. A világ-
nak sem árt, ha lenyugszik egy kicsit, és nem 
„pörög” mindenki úgy, mint az utóbbi években. 
A fontossági sorrendnek helyre kell billennie.

– Több mint négy évtizede élnek együtt a 
feleségével, Klukon Edittel. Két zongora vagy 
inkább négykezes? 

– Negyvenkét esztendeje élünk együtt, de 
közös koncerteket adni „csak” harmincöt év-
vel ezelőtt kezdtünk. Eleinte főleg négykeze-
seztünk, de később egyre többet játszottunk 
kétzongorás műveket is. A négykezes bizo-
nyos szempontból sokkal nehezebb, sokkal 
odaadóbb alkalmazkodást kíván, egyúttal in-
timebb is. Az élet felbecsülhetetlen ajándéka, 
hogy a zenében is egymás társai lehetünk.

– Mennyiben változtatta meg az előadások 
dinamikáját, hogy az utóbbi időben gyakran 
három zongora kerül a pódiumra, hiszen a fiuk, 
Fülöp is önökkel muzsikál? Ő milyen zongo-
ristaszemélyiség? Kitől, mit örökölt? S az ő 
zenei látásmódja, előadása mennyiben hatott 
önökre?

– Fülöppel előadtunk néhány háromzongorás 
darabot – nem sok van! –, így Mozart egyetlen 
és Bach két csodálatos versenyművét, valamint 
Dukay Barnabás nekünk írt darabjait. Emellett 

számos alkalommal szerepeltünk együtt úgy, 
hogy Fülöp szólót játszott, mi Edittel pedig du-
óztunk. Fülöp már kisgyermekként is állandóan 
zongorázott, fontos volt neki – persze sok min-
den más mellett – a zene. Azt nehezen tudjuk 
mi magunk megítélni, kitől mit örökölt, de az 
biztos, hogy a rendkívüli elmélyülés, komoly-
ság és szeretet, ahogy zenél, tanul, gyakorol, 
nagyon jótékony hatást tesz ránk, és rengeteget 
tanulunk tőle. 

– Sokat változott a művészi pálya is az el-
telt évtizedekben, s nem könnyű ma egy ifjú 
zongorista pályakezdése sem. Nem féltették 
ettől a fiukat? 

– De igen. Ma sokkal nehezebb egy pálya-
kezdő művésznek, mint annak idején. Ha va-
lakinek nincs ügyes menedzsere, nem törtet, 
akkor alig tud érvényesülni ebben a tolakodó, 
önmegvalósító emberekkel teli világban. Fü-
löptől messze áll az ilyen hozzáállás, őt a zene 
érdekli, az, hogy amit szeretne eljátszani, azt a 
lehető legjobban tegye. Remélem, a minőség így 
is érvényesül, és boldog lehet. Reményt keltő, 
hogy Fülöp néhány közeli zenészbarátja hasonló 
romlatlansággal és tisztasággal éli az életét. 

– Annak ellenére, hogy már több mint hat 
évtizede ül a nyolcvannyolc billentyű előtt, egy 
interjúban úgy vélekedett, hogy a zongorának 
nagy hiányosságai vannak…

– Ennek a hangszernek nagy hátránya, hogy 
csak a hang leütésére van befolyásunk, utána 
lecseng, és kész. Nem úgy, mint a vonósoknál 
vagy fúvósoknál például. Ezt a hátrányt csak 
beleéléssel, illúziókeltéssel lehet ellensúlyoz-
ni. A nagy előnye viszont az, hogy egyszerre 
sok hangot, szólamot lehet rajta megszólal-
tatni, akár egy zenekari darab komplett zenei 
anyagát. Nem véletlen, hogy a csak egy szóla-
mot játszani tudó hangszerek mellé általában 
zongoraszólamot írnak vagy többedmagával 
játszatják. A zongora hátrányait jó hangzásará-
nyokkal, beleérzéssel, időérzékkel feledtetheti 
az ember. 

– Mikor elégedett egy koncerttel? Egyáltalán 
elégedett? 

– Részelégedettséget sokszor érzek, de 
teljeset valójában soha. Nekünk nem adatott 
meg a befejezett munka öröme, mint példá-
ul egy szobrásznak, mert egy folyamatot kell 
megjelenítenünk, amelyben a legkülönbözőbb 
dolgok, körülmények befolyásolnak, segítenek, 
gátolnak, zavarnak, inspirálnak. És hiába ké-
szülünk fel a lehető legjobban a koncertre, soha 
nem lehet előre tudni, hogy igazából milyen 
lesz az összkép. Ráadásul a felkészülést min-
den koncerthez újra kell kezdeni, ugyan nem 
legelölről, de mégiscsak alaposan és az előző 
eljátszások tanulságait beépítve. Egy szó, mint 
száz, a leggyakoribb érzésem a koncert után, 
hogy lehetett volna jobban is…

– Nemrég a nemzet művészévé választották. 
Mennyire fontosak ezek a kitüntetések? 

ránki dezső portréja
Fotó: Felvégi Andrea 
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Pro futuro

Négy esztendeje hunyt el, az idén lett volna kilencvenéves 
Csoóri Sándor költő és politikus, a Nemzet Művésze. A jelző 
az ő esetében többet jelent a művészt kitüntető címnél. Csoóri 

teljes értelemben a nemzeté volt, nemcsak, mint minden alkotó, de 
azzal a tevékenységével is, amellyel a magyarság sorsát figyelte, ké-
pességeivel segítette itthon és a határokon túl. A Zámolyon 1930-ban, 
református parasztcsaládban született fiút, a hatodik elemi elvégzése 
után a falu- és tehetségkutató mozgalom a pápai református gimná-
ziumba juttatta. 1950-ben érettségizett, orosz szakos egyetemista lett 
(más szakra nem vették fel egyházi iskolában szerzett matúrával), de 
ezt is félbe kellett szakítania betegsége miatt. Hosszú hónapokra tüdő-
szanatóriumba került.

A Petőfi nyomdokain induló költő lelkesedett a háború utáni kibon-
takozásért, amíg az ötvenes években, a családjában és általában a falusi 
környezetben szerzett keserves tapasztalatai, a parasztság megnyo-
morításának döbbenetes élménye ki nem ábrándították a rendszerből. 

– Soha nem volt célom a kitüntetések be-
gyűjtése, végzem a feladatomat, a tőlem telhető 
odaadással, most már öt évtizede. A kitüntetést 
valahogy rajtam kívül álló dolognak érzem, de 
igazi örömmel, jó érzéssel tölt el, ha különböző 
grémiumok értékelik, fontosnak minősítik a 
munkámat.  

– Azt talán kevesebben tudják, hogy a budai 
vár fokán magasodó, hatalmas bronz Mária-
szoborhoz is köze van… 

– Az ötlet és megvalósításának sokéves fo-
lyamata, küzdelmei, erőfeszítése mind Edithez 
fűződnek. Egy spanyolországi utunk alkalmá-
val, a Bilbaóban, egy nagy tér közepén, magas 
talapzaton álló Jézus-szobor láttán támadt az 
ötlete, hogy Budapestnek is szüksége lenne 
hasonlóra. Létrehozott erre a célra egy ala-
pítványt, amelynek segítségével megszületett 
végül Mátyássy László alkotása, és 2013-ban 
megjelenhetett a vár fokán. Amiben tudtam, 
támogattam persze, de az ő meggyőződése, 
kitartása és szuggesztivitása kellett hozzá, hogy 
mindez megvalósuljon. És persze sok ember 
jóakaratára, segítségére, adományaira szintén 
szükség volt. Én elsősorban az adminisztratív 
tevékenységekkel járulhattam hozzá.

– Három zenész és egy építész – hiszen Soma 
fiuk ez utóbbi hivatást választotta – hogyan 
tölti a karácsonyt? Most is Bach Karácsonyi 
oratóriuma szól az ünnep reggelén? 

– Soma valóban építész lett, már gyerek-
korától katedrálisokat rajzolt nagy kedvvel. 
Néhány évig tanult zongorázni, de – bár te-
hetséges volt – abbahagyta. Viszont nagyon 
szereti a zenét, és igen jó ízlése van… Boldog, 
nyugodt együttlétben töltjük a karácsonyt né-
gyesben, ez sok év óta változatlan. Az aján-
dékozási őrület egyre kevésbé fontos nekünk. 
Sajnos a szüleink már nincsenek velünk, de 
a testvéreinkkel, gyerekeikkel is igyekszünk 
találkozni. Bach Karácsonyi oratóriuma meg-
unhatatlan, csak a különböző előadásokhoz 
változik a viszonyunk. A legutóbbi időben át-
tértünk a Herreweghe-féle felvételre, most azt 
szeretjük a legjobban.

– Ma is azt vallja, amit egy korábbi beszél-
getésben elmondott, hogy halad egy egyirá-
nyú úton, és minden percét élvezi? S tényleg 
mindig a zenében él? Akkor is szól a fejében, 
ha nem játszik? Még mindig érdekli minden 
szegmense? 

– Jobban megfelel a valóságnak, ha azt mon-
dom, hogy mindig él bennem zene, öntudat-
lanul is, hirtelen konstatálom sokszor, hogy 
éppen hallok magamban egy bizonyos művet. 
Hogy a zene minden szegmense érdekel-e, nem 
tudom, talán azok a darabok elsősorban, hang-
szertől, műfajtól függetlenül, amelyek megra-
gadnak, bevonnak, adnak nekem valamit. Van 
ilyen bőven most is, ez egyáltalán nem csökken 
az évekkel. 

csoóri sándor 
1973-ban
Fotó: Kádas
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A szanatóriumból hazatérve láthatta, milyen gyötrelmes élet zúdult a 
népre. A beszolgáltatás, a padláslesöprés korszaka volt ez. Csoóri már 
publikált pápai meg veszprémi újságokban, a fiatal írókat idősebb mes-
terek figyelmébe ajánló írószövetségi program révén kapcsolatba ke-
rült Illyés Gyulával, akit a kezdet kezdete óta mesterének vallott. Neki 
írta meg egy hosszú (voltaképpen szociográfiai értékű) levélben az 
észrevételeit. Az írás közlése reménytelen volt abban az időben, Illyés 
láthatta Csoóriban az elszántságot, ezért féltőn óvta, de a fiatal költő 
már elindult azon az úton, amelyről nem tért le haláláig. A hatvanas 
évekbeli második, erőszakos téeszesítéskor születtek a Tudósítás a to-
ronyból meg az Iszapeső című, politikai kedélyeket felkavaró szocio-
gráfiái. Szépirodalmi tökéletességű írások, de hiszen a költészet mellett 
a prózában is kiváló műveket alkotott, többek között filmforgatóköny-
veket, amelyeket Sára Sándor és Kósa Ferenc vitt vászonra.

Illyés a mestere és példaképe maradt, követte a néppel, nemzettel 
törődésben. 1954-ben jelent meg első verskötete, a Felröppen a madár, 

ebben szerepel Röpirat című verse: „Bíztam, reméltem… és most této-
ván tekintek körül / (Nincs valami rendben!) Kerengek gyűlő gondjaim 
között, / mint ártatlan túsz bezárt, vak veremben. / Eszméim fénylő, 
tiszta aranyát / hamis veretű pénzre váltja át / sok hazug senki, lélekte-
len báb / kiket életre napunk csalt elő.” És ez a „nincs valami rendben” 
növekedett az évek folyamán erős kritikává.

Ágh István, Csoóri lírájának avatott ismerője írja: „Sokáig keres-
te a hangját  Csoóri Sándor az első kötete 
után, s a népköltészetben és a nyugati világ-
lírában lelte meg a szabadságot, s igazolást 
a szűrrealitásra, bátorságot a modernségre. 
Pattanásig feszült húrként hat a nyelve, kihívó 
asszociációkkal babonáz meg. Metrikus, de 
más képiséget teremt, mint közvetlen elődei, 
Juhász Ferenc és Nagy László, náluk inkább 
eszköz a költői kép, itt maga a költői tárgy.”   
(Irodalmi Magazin 2020. III.) 

Aktív közéleti szerepléseire emlékezve 
eszembe jutnak az írószövetségben zajlott 
választmányi ülések, ezeken mindig valami 
fontos sorskérdéssel állt elő, legtöbbször a tri-
anoni elszakítottságban élő magyarok helyze-
téről. A határon túliak reménysége volt, ajtaja 
nyitva állt a gondjaikkal hozzá fordulóknak. 
Mindig érezte azt a súlyos felelősséget a ki-
sebbségben élők iránt, amit a hatalom helyett 
(vagy sokszor ellenében) magára vállalt a sor-
suk, a nemzet védelmében. Mennyi politikai 
veszélyt vállalt azért, hogy az erdélyiek, a 
felvidékiek, a kárpátaljaiak hozzá juthassanak 
a magyar könyvekhez! Milyen bátorsággal 
vállalta a Szlovákiában élő Duray Miklósnak, 

a felvidéki magyarság keserves helyzetéről, az anyanyelv igazságtalan 
elsorvasztásáról, a diktatórikus rendszerről írott könyvének előszavát, 
amiért szilenciumot kellett elszenvednie! Emlékszem, hogyan viselte 
gondját a Sütő-drámák magyarországi bemutatóinak, hol kerüljenek 
színre, ki legyen a rendezőjük. Mint harcolt a hatóságokkal, amikor 
meggátolták, hogy Sütő András jelen legyen a Nemzeti Színházban 
drámája, az Advent a Hargitán bemutatóján. Nem rajta múlott, hogy 
sikertelenül.

Nem tartoztam a közvetlen baráti köréhez, a Belvárosi Kávéház asz-
taltársaságához, de akkoriban természetesebb volt az irodalmi életünk, 
ismertük és becsültük egymást. Közös ügynek tekintettünk minden 
értékes alkotást. Csoóri fokozatosan vált a nemzeti ellenállás jelké-
pévé. Részt vett a rendszerváltást előkészítő kerekasztal-összejöve-
teleken, alapító tagja volt az MDF-nek. Jelentős szerepe volt abban, 
hogy Antall József lett a miniszterelnök. Antall-lal később megrom-
lott a viszonyuk.  Sík Ferenc, a Nemzeti Színház igazgatója felrava-
talozása napján az előcsarnoki díszőrség után néhányan felmentünk 
az igazgatósági szobába, ott került szóba a szakítás. Antall nagyon is 
önállósította magát a kezdeti elképzelésektől, komoly vitákba bonyo-
lódtak, és Csoóri sok mindben csalódott. Még jelentős szerepet vállalt 
a Magyarok Világszövetsége elnökségével, s bár szellemi vezérsége 
mindvégig megmaradt, sok minden keserűséggel töltötte el az 1990-es 
évek után kialakult helyzetben.

Alföldi Jenő szavait idézem az Irodalmi Magazinban megjelent írá-
sából: „attól fogva, hogy a világháborús bombák okozta zámolyi tüzek 
oltásában részt vett, embereket és állatokat mentett, azaz kiskamasz 
kora óta közösségi ember. Verseit gyakran itthoni, határokon kívül 
rekedt és idegen ajkú barátainak, nemzedékének, író és művészbará-
tainak ajánlja. (…) Érezhette, hogy nemzeti költőként is értelmiségi 
„világpolgárnak” tartják, (…) mindig a nemzeti és nemzetek közöt-
ti, illetve bartóki-kodályi értelemben, a népi és népek közötti kultúrát 
képviselte.” 

szakonyi károly

A határon 
túliak 

reménysége
90 éves lenne Csoóri Sándor 
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Hic et nunc

– Kétéves a kislányod, nagyon fiatal vagy: 
a gyermekkorod még nem távoli emlékekkel 
él benned. A zenére termett gyermeknek sok 
mindenre van szüksége ahhoz, hogy jelentős 
muzsikussá legyen? A te életedben milyen ha-
tások érték az ifjú művész útját?  

– Az egyik legmeghatározóbb az volt, ami-
kor édesanyám kétéves koromban megtanított 
olvasni. Ez az alapja annak, hogy nem sokkal 
később a kottát is ilyen jól megértettem, nem 
sok különbség van számomra betűk és hangje-
gyek közt. Zenét már magzatkorom óta is so-
kat hallgattam, adott volt a muzsika szeretete. 
Habár mélyen hiszem, hogy a megfelelő elmé-
leti alapok, az inspiráció, a szerető, szakmai-
lag magas szinten felkészült pedagógusok és a 
támogató környezet mind fontos kulcs ahhoz, 
hogy valaki sikeres lehessen, ha valaki mu-
zsikusnak született, akkor ez a vérében van és 
akármilyen akadállyal is szembesüljön, túl fog 
jutni rajta, mert igazán akarja csinálni. És ami 
még fontosabb: olthatatlan tűz ég a szívében, 
mert szereti, amit csinál. A legfontosabb nekem 
mégis az, hogy tudom: Isten végtelenül szeret, 
és ez az, ami minden nehézségen átsegített.

– Kik tanítottak, alakítottak és kik voltak tá-
volabbi példaképeid, akiktől személyes talál-
kozások nélkül is gazdagító bíztatást kaptál?  

– Első tanárom, Baksainé Ili néni megalapoz-
ta a zongora iránt való szeretetemet, Becht Erika 
néni – aki felkészített tizenhárom éves korom-
ban a zeneakadémiai felvételire – a mai napig 
kíséri utamat, Eckhardt tanár úr pedig szintén 
páratlan minta a szememben. Sokat kaptam Rév 
Lívia nénitől, s megadatott, hogy személyesen 
is tanulhattam tőle. Sok nevet sorolhatnék még, 
akik nagy hatással voltak rám, hisz abban a 
megtiszteltetésben van részem, hogy rengeteg 
neves művésztől tanulhattam már eddigi pá-
lyám során is; mindenkitől tanulok, akivel csak 
találkozom. Néhány mondatos beszélgetés is 
inspirálhat, de a kritikákból, sőt, a rosszindulatú 
megjegyzésekből is sokat kaphat az ember, ha 
jó szemszögből tud rájuk tekinteni, ha biztos a 
Krisztusban való identitásában, és ha azt tekinti 
mérvadónak, amit Isten mond róla.

Találkozás Vida Mónika Ruth zongoraművésszel 

simon erika

isteN kezébeN 
Vida Mónika Ruth gyermekkora óta a zene szeretetének szenteli életét. Fiatal kora ellenére a legtöbb 
európai országban koncertezett már, fellépett Afrikában, az Egyesült Államokban és jó néhány ázsiai 

országban is. Többszörös győztese hazai és nemzetközi zenei versenyeknek, most pedig a varsói 
Chopin-versenyre készül mint egyedüli magyar versenyző.  A napokban vehette át a Junior Prima díjat.

– A zongorista élete is hasonlít a legjobb 
sportolókéhoz, szakadatlan munka, gyakorlás 
kell a sikerhez, talán szükséges is elindulni a 
nagy nemzetközi versenyeken? Merre vittek 
útjaid?  

– Volt idő, amikor hetente többször repü-
lőre szálltam, csak hogy megtaláljam, ki az 
nemzetközi viszonylatban, aki tovább tudna 
segíteni zenei karrieremben. Rengeteg időm, 
energiám ment el arra, hogy fölfelé törjek, 
míg végül rájöttem, Isten építi az én utamat 
és vezet arra, amerre járnom kell. Ő az, aki 
felemel még a legnagyobb mélységekből is, 
nem nekem kell erőlködnöm, hiszen Ő min-
dent megad, amire szükségem van – így a 
megfelelő embereket is kirendeli az utamon. 
A versenyek mindig hatalmas motivációt ad-
tak, és mostanra már meg sem tudom számol-
ni, hány próbálkozáson vagyok túl. A siker 
csupán a jéghegy csúcsa, valójában rengeteg 
kudarc, megpróbáltatás és nehézség az, ami a 
valódi értékét megadja. A versenyeken min-
dig magunkhoz képest kell jobbnak lennünk, 
másokhoz hasonlítani magunkat teljesen ér-
telmetlen és felesleges. Habár az életrajzban 
kitűnik, nem a versenyeredmény határozza 
meg, kik vagyunk, és nem a díjak adják a mű-
vész értékét; sokkal inkább az, hány embert 
tett boldoggá, és kik azok, akik más lelkü-
lettel mentek haza a koncertről. Semmi nem 

érhet fel azzal, mint amikor egy súlyos beteg 
azt mondja nekem, hogy jobban érzi magát a 
játékomtól, vagy egy nehéz időszakot megélő 
azt mondja, hogy másként, „megvidámított 
szívvel” fog hazamenni a koncertemről. 

– Örömmel mondhatom, hogy szinte kislány 
korodtól fogva közreműködője voltál Czigány 
György és a magam könyvbemutatóinak, iro-
dalmi estjeinek. Pályád alakulásának így mi 
is tanúi lehettünk.  A koncertezések, a szerep-
lések megtervezése, szervezése, a repertoár 
ajánlása, ismertetése külön szakma. Neked ki 
segít ebben, ki menedzseli a munkádat?

– Bizony, ez egy komoly szakma, és hi-
hetetlenül fontos a támogatás ezen a téren 
is. Becht Erika néni a mai napig „harmadik 
nagymamámként” segíti a munkámat, min-
dent megbeszélek vele, szakmai kérdéseket 
–  legyen szó repertoárválasztásról, vagy 
akár arról, melyik fellépésre, melyik ruhám 
illik –, de az életem apró-cseprő dolgait is. 
Sokat segít nekem Eckhardt tanár úr is, vele 
is kapcsolatban vagyok a mai napig. Ezen a 
ponton fontos megemlítenem a családomat, 
sok segítséget kapok a kislányom körüli teen-
dőkben tőlük. A mindennapi életemben pedig 
a férjem az, aki példaértékűen támogat, mind 
a menedzsment szintjén, mind a legapróbb 
dolgokban – mint például egy étel elkészítése 
egy fárasztó nap után.  

– A zene ihletében mely társművészetek 
szerezhetnek neked örömöt? Milyen könyvek, 
festmények, filmek?   

– Ihlet nélkül nincs varázslat, nagyon fon-
tosnak tartom az inspirációt. Sokat adhat egy 
képzőművészeti kiállítás, egy irodalmi mű, 
vagy egy jó film. Egy-egy remekmű egé-
szen meg tudja változtatni a hozzáállásomat, 
perspektívámat, és képes vagyok ugyanazt a 
darabot teljesen másképp értelmezni ennek 
nyomán. Elsősorban azokból a művekből 
merítek, amelyek szorosan kapcsolódnak az 
adott zeneműhez – ezt a szerző sok helyen 
megjelöli, ha akár csak Liszt (de mondhatnék 
bárki mást is) irodalmi vagy képzőművésze-
ti remekek ihlette kompozícióira gondolunk. 

vida 
mónika 

ruth



       
Ilyenkor meggyőződésem, hogy a társművé-
szeti alkotások ismerete nélkül szinte lehe-
tetlen autentikusan előadni a művet, hiszen 
a lényege ott tükröződik a darab hangjaiban, 
és tudni kell átadni ezt a közönségnek is. 
Szeretek rajzolni, írni magam is, habár ez az 
oldalam még teljesen rejtve van a közönség 
előtt, inkább csak a saját szórakoztatásomra 
teszem, amikor alkalmam nyílik rá. Ez na-
gyon feltölt és inspirál. 

– Tanítasz, s még újabb stúdiumok is érde-
kelnek. Mik a távolabbi terveid?  

– Bár furcsán hangzik, nagy álmom, hogy 
agykutató legyek, s létrehozzak majd egy ko-
moly, karitatív jellegű egészségügyi közpon-
tot is. Szeretném az oktatást is megreformálni, 
sok olyan ötletem van, amely talán segíthetne 
mind a pedagógusoknak, mind a gyerekek-
nek. Nagyon szeretek tanítani, élmény, ahogy 
látom, micsoda örömet okoz a zene a gyere-
keknek. A zenével gyógyítani szeretnék, ösz-
szetört szíveket, problematikus gyerekeket, 
vagy bárkit, aki bejön a koncertterembe. Ha 
néhány szóban kellene összefoglalnom az 
életcélom: adni szeretnék az embereknek, hi-
szem, hogy ezért születtem. Nagy álmaim és 
vágyaim vannak – de egy biztos: a jövőben is 
Isten hangját fogom követni.

– Egy-egy kiváló művész karakterét a re-
pertoárja is tükrözi. A zenész egyénisége sze-
rint vonzódhat zenei korszakok mestereihez, 
szíve szerint való darabokhoz. Milyen most a 
te repertoárod?  

– Legnagyobb kedvencem Chopin és 
Bach, bár nehéz kiemelni csupán néhányat. 
Tanulmányaim során sok olyan mű is került a 
repertoáromba, amelyeket nem én választottam, 
ez is szélesítette a zenéről alkotott perspektívá-
mat. Nagyon közel áll a szívemhez a romantikus 
zongoramuzsika. A koncerteken pedig igyek-
szem olyan műsort választani, amely a közön-
ség szívéhez szól és megérinti a lelküket.

– A zene gyógyító erejéről tudósok és köl-
tők sokat írtak. Kodály szerint a zene beszél, a 
nyelv zenél. Miről beszél a zongoramuzsika, a 
lélek útjain hogyan van jelen? 

– Hiszem, hogy a zene a lélek oly rétegeibe 
is eljut, ahová semmi más; és képes gyógyítani, 
fizikai szinten is. Hogy kinek, mit mond? Nos, 
ez rejtély számomra, ám abban biztos vagyok, 
hogy mindig megtalálja a megfelelő szavakat. 
Ehhez persze szükséges az is, hogy az előadó 
teljes mértékben átadja magát annak a csodá-
nak, ami a színpadon történik: én hiszem, hogy 
eszközzé válok Isten kezében arra, hogy az Ő 
el nem múló, elfogyhatatlan szeretetét közve-
títsem azokhoz, akik hallgatnak. A koncerten 
nem az a lényeg, hogy az én zenei elképzelé-
sem megvalósuljon, hanem az, hogy maga a 
zene szólaljon meg általam, és megérintse az 
embereket. Célom, hogy a zenével mosolyt 
varázsoljak az arcokra és örömet szerezzek az 
embereknek, továbbadhassam azt az ajándé-
kot, amit én Istentől kaptam. 
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„Célom, 
hogy a zenével 

továbbadhassam 
azt az ajándékot, 
amit én Istentől 

kaptam.”



Olvassuk újra!

46

Költő, 
napfogyatKozás idején

Kálnoky Lászlóra emlékezve (1912–1986)

Úgy vélem, Kálnoky Lászlóról sok 
mondandója lesz még az utókornak, 
ha a majdani nemzedékek irodalomra 

fogékony egyedei észreveszik, hogy a husza-
dik század közepének, második felének nagy 
költői és műfordítói közé tartozott ő is, mint 
legkülönb kortársai és barátai a Nyugat har-
madik nemzedékéből (Radnóti Miklós, Weöres 
Sándor, Jékely Zoltán, Rónay György, Vas 
István). Verseit sokat próbált szívvel ajánlha-
tom a mai olvasóknak: rajtuk is múlik, hogy 
utódaik tudnak-e mit kezdeni vele, az újabb 
magyar költészet egyik legérdekesebb egyé-
niségével. Érdekességét azért hangsúlyozom, 
mert ritkaság, hogy egy költő egyfelől tragi-
kus, felséges, másfelől szatirikus, ironikus és 
humoros versei olyan tökéletes egyensúlyban 
állnak, mint az ő életművében. Ez a sokolda-
lúság kiemelkedő adottságainak köszönhető: 
alakváltó kedélyének, tévedhetetlen forma-
érzékének, a dolgok mélyére tekintő bölcses-
ségének s a költői egyéniség erkölcsi ítélő 
erejének. Köszönhető ugyanúgy a magyar és 
a világirodalom poeta doctusi ismeretének, 
hagyománytiszteletének és az újítás iránti fo-
gékonyságának. És köszönhető még számos 
emberi tulajdonságának – közülük kiemelem 
nagyfokú érzékenységét. Azt, hogy tudott fel-
háborodni a korabeli történelem gaztettein, 
az embertelenség kirívó megnyilvánulásain. 
Ebben az indíttatásában is nagy volt, mint 
említett pályatársai, akikkel együtt sorsaként 
szenvedte meg a második világháborút, és 
mint ők, írta meg remeklő „tiltakozó” verseit, 
ahogy Halász Gábor jellemezte ezt a jelentős 
költőrajt. Együtt bujkált az üldözöttekkel, és 
meg is tette értük, amit megtehetett, hamis 
igazolványokkal, rejtekhelyekkel. A későb-
biekben is sorsaként élte meg az elnyomást, a 
kirekesztést, költői munkájának ellehetetleníté-
sét. Viselte, kedvenc drámahősével, Hamlettel 
mondva, „a kor gúny-csapásit”. Ezek a tulaj-
donságai alkották költői személyiségének 
magvát, s ezek működtették hajlott éveiben is 

Alföldy Jenő

töretlen alkotóenergiáját. Mennyiségre is te-
kintélyes műveiből semmit sem kell palástolni, 
mentegetni vagy udvariasan elhallgatni. Nem 
csekély dolog ez a huszadik század szellemi-
erkölcsi napfogyatkozásainak idején. Az ezred-
forduló változásait meg nem érve, éppen csak 
megérezhette a szabadság közeledtét, de annak 
örömeiből és csalódásaiból kóstolót venni már 
nem jutott ideje. 

Méltatói már megrajzolták hitelesnek mond-
ható költői portréját, de úgy érzem, jócskán 
hagytak az utókornak tennivalót. Vannak még 
kellőképpen föl nem tárt tartományai Kálnoky 
életművének. Csak egy példát hozok föl sokré-
tű költészetéből. Élete vége felé adta közre A 
fagylaltárus zsoltárai című és Álom a magyar 
avantgárdról alcímű versciklusát, azzal a leple-
zetlen szándékkal, hogy tüntetőleg mutassa fel: 
őt mint meggyőződéses európait, mint a költői 
újítás hívét s mint az avantgárd stílus avatott 
hazai tolmácsolóját, öregkorában sem lehet 
megállapodott és megátalkodott, konzervatív 
irodalmi alaknak tekinteni. A klasszikus világ-
irodalmi értékek is a saját koruk közízlése fölé 
emelkedtek, tehát az ő nevükben sem törhet 
pálcát fölötte a jelenkor ítésze, ha szokatlannal 
frissíti föl az untig megszokottat. Mint a nagy 
stílusösszegezők általában, ő is a hagyomány 
és az újítás ötvözői közé tartozott – rajongásig 
szeretett magyar és világirodalmi mestereinek 
ismeretében mást nem is gondolhatnánk róla. 
Ám ha úgy látta, hogy a merész újítások új 
hullámait mesterséges gáttal akarják elzárni a 
nagy, közös irodalmi áramlástól, akkor a fiatal 
szívűek közé állt, s érdekükben ilyen mottóval 
vértezte föl szürrealista stílusban írt verseinek 
egyikét, A prémvadászokat: „Hogyha zeng a 
régi kardal: / »Le a neo-avantgarddal!« / Állj 
a vártán kivont karddal!”. 

Nem tartozott ő a „galambepéjű” meste-
rek közé, hogy ismét a vívásban jeleskedő 
Hamletet idézzem, ezúttal a színészjelenet-
ből. A hatvanas évek elejének ízlésdiktatúrá-
ja idején egyik legnagyobb visszhangot kel-

tő versében, A kegyelet oltárán címmel már 
megírta, s erre visszautalva megerősítette a 
Széljegyzetben, hogy nem óhajt részt venni az 
avuló és lomtalanításra érett irodalmi és egyéb 
kacatok kegyeletteljes tartósításában. Mondta 
ezt akkor, amikor még tele volt a padlás meg a 
pince a „szocialista realizmus” gyorsan avuló 
termékeivel. Az (agy)lágyulás éveiben, már a 
nyolcvanas években, ugyan miért tűrte vol-
na szótlanul, hogy az avantgárd új követői, a 
„neo-avantgardok” (egy Tandori Dezső, egy 
Tolnai Ottó vagy egy Ladik Katalin) ismét a 
mellőzöttek sorsára jusson néhány „túlbuzgó 
sírásó” jóvoltából? 

Mint mondtam, Kálnoky nem volt ga-
lambepéjű – de nemcsak az irodalmi kortár-
sak kedvéért állt a szurkálók pengéi elé. Az 
Álom a magyar avantgarde-ról ciklus egyik 
fő mondandója, hogy öregen is képes a tízes, 
húszas és későbbi évek forradalmi parazsának 
élesztgetésére. Nem nyugodott bele a megcson-
tosodott, dogmatikus elméletekkel csontváz-
szerűen megmerevített irodalmi széplelkűség-
be. „Akad, ki megunta szépet”, írta merészen 
1962-es Széljegyzetében. Szép az, ami megren-
dít és fölkavar – ez a gondolat a hatvanas évek 
első felében megújult, avantgárd elemeket is a 
stílusába építő Csoóri Sándor egyik, későbbről 
visszatekintő esszéjében olvasható. Kálnoky, 
önmagát a fiatalabbak helyébe képzelve, meg-
érezte különös érzékenységű ösztöneivel, hogy 
a magyar irodalom történetében, Kassáknak 
és szellemi társainak hősies erőfeszítései el-
lenére, bizony hiányosan tört magának utat 
az avantgárd líra. Miért ne lehetne ezen a 
csapáson továbbhaladniuk a fiataloknak és az 
idősöknek is, Kassákot, Bretont, Tzarát foly-
tatva, egyszersmind meghaladva? A logikus 
gondolkodás azt súgja: az évtizedekkel korábbi 
avantgárd a nyolcvanas években már maga is 
évtizedek óta hagyomány. Ne zárják el a zsili-
peket az „ősök” és az „előőrsök” között, ha az 
alkotók új összekötő csatornákat keresnek. Ez 
valósult meg a kései Kálnokynál is, amikor az 

Szellemi kézfogáS
Szakonyi Károly egy szellemi kézfogással átadta rovatát Alföldy Jenőnek. Az Olvassuk újra! ezután költőket idéz fel a 

közeli múltból: Pilinszky János és Utassy József után most Kálnoky László alakját eleveníti meg írásában. 



47

KálnoKy lászló

kedvezőtlen 
benyomáSok
a több irányú kiszolgáltatottság morzsáiból
tengődöm mialatt közeledik felém
egy gigászi méretű kukoricadaráló
számomra minden mértékegység abszolút
nem küzdök a hiányok ellen nem tiltakozom
a legöszvérszagúbb tanulmányok nyilvános felolvasása
a legszívhervasztóbb zeneművek előadása
ellen sem sőt vágyam a teljes vágytalanság
állapota sajnos némely kedvezőtlen benyomások
tüstént tovalódítanak a lendületes éjszakai csetepaték
lándzsaerdejéből mondhatnak amit akarnak
annyi mindennek hátat fordítottam már fiatalon
hogy százezrek szellentése sem tudja rám csapni
a koporsófedelet az efféle légmozgások
alig súrolják pikkelyeimet noha elhallgattatják
a legmocsáribb dajkadalt is elvégre
veszélyes is van bennem valami mondom egy bizonyos
királyfival és ráadásul kétéltű vagyok
foglyul ejtett szivárvány létemre sem tudom
envéremmé változtatni át nem túl nagy létszámú
híveim számára sem a bort sem a bablevest nem dörömbölök
hittérítőként a pogányok égboltozatán
csak azok erőszakolhatják rám akaratukat
akik hozzám erőszak nélkül közelednek
koromsötétben nem lengek mint a zászló
az éjszakai szélviharban keresek egy bozótban
eltékozolt mosolyt egy régi lóversenyfutam
elhajított tikettjét szánalomból letörlöm
a megcsonkított szobrok vérfolyását
tiltott dalokat énekelek a fagylaltárus gyászfekete
zsoltárait aki elől messze menekült a jövő
fején elrongyolódott fénykoszorúval aki átélte
az üdvösség odvasodását aki pirított
hangyatojást lakmározott a misztikusok estebédjén
vállán a végtelen elragadtatás már-már papi
palástjával aki minden hangsúlyra ügyelt
metronómba gyömöszölten vagy rakétában kilőve
ő az aki miatt nem titkolom ellenszenvemet
bizonyos bukfencszerű impulzusok iránt
akiért küzdök a makacsul fel-fellobbanó hangnyalábok
imbolygó vonulásával akiért sarkig kitárom
a perzsavásár valamennyi tarka sátorajtaját
hogy minden szem látva lássa a magukat óriássá
növeszteni igyekvő mesebeli árnyékokat

Századvég
hátrálva botorkálok a barlang legmélye felé
tapogatózva keresem azokat akik ott feküsznek
akiket végképp elnyelt a sötétség megragad egy ellenállhatatlan
erejű kar elveszítem eszméletemet
rongyokba bugyolálva ébredek a homokpartra kivetetten
a tenger oroszlánjai körülszimatolnak és magamra hagynak
gyanakodva figyelem a sasokat estefelé
amint csőrükben égő villanykörtét tartva tovarepülnek
szirti borzok falják fel a dagály elvonultával
hátramaradt felrobbantott hajók fémforgácsait
látom az örjöngő baromfiudvart
az óriási madártébolyda kertjét
lemenőben van a világ a századvég lehunyt
pillái mögött csónakok úsznak
ugyanúgy mint vérkeringésünk áramában
állati karmok meszes csontokat kaparnak ki
az áldatlan anyaföldből holdcikkely néz le ránk
halálraszántakra autótemetőink
rommezejére gabonaraktáraink
hullaházaira s hányingert kapnak az egek
emberek ezrei fulladnak bele a bányák
hasmenésébe fenyegetően rázzák lombjukat
a baljós légköri változások érzékelésünk
középpontját megremegtetik a szélviharok
amíg széttépett könyveink foszlányait sodorják
pestisesen rügyeznek meggyalázott arcunknak
leopárdfoltjai a felriasztott víztükör
életnagyságúnál nagyobbnak mutatja
hosszúra nyújtott tükörképünket elmenekül
titkos ketrecajtón át a szerelem ijedt kis állata
hogy csapdába ne essék mégiscsak talpra állok
lehorzsolt térddel megtaposott arccal
és földöntúli szomjúsággal iszom be a lámpafényt
hagyom elúszni a folyóba dobott koszorúkat
ketté hasítom köpönyegemet hogy a világ
kiloccsant agyvelejű tetemére dobjam takarónak
mialatt kivirágoznak körülöttem a kertben
a nyáron ottfelejtett hangszerek kihallgatom
a fákat mit suttognak hajdani megbocsáthatatlan
bűnökről meglopom a vadon monológját
átlátok a csontvázak nyugalmát megjátszó
gyilkosokon a sötétben kuvikoló múmiákon
míg végre az ablaküvegen át az esti csillag felpiroslik
és megvilágítja a flitteres báli ruhába bújtatott
vadonatúj hűtőgépeket az istállószerű
kórtermeket a haldoklások klórszagú szobáit
egyikben a horpadt arcú századvég
agonizál és öntudatlan rángógörcsben véget ér

megSejtett 
tartalmak
a szikla peremén egy ember üldögél
szemgolyójában visszatükröződik a telihold
de lábát térdig amputálja a sötétség
úgy érzi hogy valami végtelen
kéménykürtőn át bocsátkozott ide
búvárruhában a hajdani felhőkkel elúszó
régi századokból sejt valamit de a saját
bőrébe varrva nehéz a kibontakozás
a csillagokból csak töredékesen olvashatja ki
ami baljós ami nyilvánvaló

amit tudnak sokan még sincs foganatja
látja ahogy a megállíthatatlan
körhintán zeneszóval suhan el szeme előtt
a történelemnek egy meglehetősen
keskeny mégis túl fontos szelete
bekövetkezik az ami körülbelül megsejthető
de megfékezni kevés a remény az elragadt falovakat
élni muszáj a csillagok helyett lángvörös
kiütésekkel pettyezett égbolt alatt amíg lehet
amíg a képzeletbeli óriási
olvasóteremben egy pergamentekercs vagy fóliáns
fölött görnyedve faggatjuk a sorsot

csak félig fejtve meg az alig ismert
betűkből álló szöveget s olyasmit olvasunk
hogy hiába úszkálunk meghitt tavunkban
a partról az álarcos halász úgyis bedobja horgát
és mi úgyis ráharapunk a csalira
hogy valami számunkra idegen közegbe jussunk
amit még elképzelni sem tudunk
hiszen nem ismerjük nevét sem és nem találunk
olyan bölcset aki megmagyarázná
a megsejtett tartalmakat

 (PIM, Digitális Irodalmi Akadémia) 
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Hic et nunc

Kétszázhúsz évvel ezelőtt született a 
magyar költőóriás, a Szózat megal-
kotója, a Csongor és Tünde mesevi-

lágának megálmodója. Honunkban a székes-
fehérvári színház 2013 óta viseli Vörösmarty 
Mihály nevét, s a társulat méltó módon em-
lékezett névadója, Vörösmarty születésének 
kétszázhuszadik évfordulójára.

A jeles alkalom tiszteletére a megyeszék-
hely színháza ünnepi díszbe öltözött. A hom-
lokzaton lobogtak a zászlók, a kirakatokban 
pedig idézetekkel találkozhattak a járókelők 
a költő ismertebb műveiből.

Vörösmarty Mihály 1800. december 1-jén 
született, szegény kisnemesi családban, egy 
Velencei-tó környéki faluban, a mai Kápol-
násnyéken. Költői hírnevét az 1825-ben meg-
jelent Zalán futása című hősi eposza alapozta 
meg, amelyért az a nemzet ébresztője nevet 
kapta. A Magyar Tudományos Akadémia 
1830-ban rendes tagjai sorába választotta. 
1837. február 6-án kilenc társával megalapí-
totta a Kisfaludy Társaságot, 1837-től 1843-ig 
Bajza Józseffel és Toldy Ferenccel szerkesz-
tette az Athenaeumot. Ekkor már a legna-
gyobb költőnek számított minden magyar 
költő között.  A dicsőséggel együtt azonban 
nem járt anyagi jólét, ám a boldog családi élet 
kárpótolta őt a nehézségért. A nála huszonhat 
évvel fiatalabb Csajághy Laurát 1843 tavaszán 
vette feleségül. A szabadságharc eseményei 
Vörösmartyt is magukkal ragadták. Csatla-
kozott Kossuth Lajos pártjához, országgyű-
lési képviselői tisztséget vállalt, mindvégig 
híven támogatta a nemzeti kormányt. Világos 
után bujdosni kényszerült. Megtört lélekkel 
visszavonult szülőföldjére, falusi gazda lett, 
nehéz körülmények között élt családjával. 
1855 őszén betegsége miatt kénytelen volt 
Pestre költözni, s itt halt meg 1855. november 
19-én. Hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára.

A székesfehérvári színház társulata az 
alábbi linken található versvideóval is em-
lékezett Vörösmarty Mihály születésének 
220. évfordulójára:

https://www.youtube.com/watch?v=dkQf
tuOmU8Y&feature=youtu.be

*
A költő tiszteletére nyilvánították a 2020-as 
évet Vörösmarty-emlékévvé, amelynek kere-
tében a megújult kápolnásnyéki Vörösmarty 
Emlékház és az emlékévet szervező Kárpát-
medencei Művészeti Népfőiskola közösen 
országos rajzpályázatot hirdetett Vörösmarty 
220 címmel. (Vörösmarty, a magyar reform-
kor romantikus költészetének meghatározó 
alakja a kápolnásnyéki házban töltötte gye-
rekkorát 1802 és 1811 között. És bár a költő 
egy másik kápolnásnyéki, ma már nem álló 
épületben született, de emlékeiben ez a ház 
töltötte be a szülőház szerepét.) 

A rajzpályázat szervezői két korosztályi 

kategóriában vártak olyan pályaműveket, 
amelyek ábrázolhatták magát a költőt, bár-
mely Vörösmarty mű témavilágának fel-
dolgozását vagy az emlékházat. Nagysze-
rű munkák érkeztek, zsűrizésük november 
13-án a kápolnásnyéki Halász-kastélyban 
zajlott le, az eredményhirdetést december 
1-jén, a költő születésnapján, online térben 
tartották meg.

A rangos zsűri tagjai Pető Hunor Mun-
kácsy-díjas képzőművész, Pintér Balázs 
szobrászművész, Pogány Gábor Benő Mun-
kácsy-díjas szobrászművész (a zsűri elnöke) 
és Szegedi Csaba festőművész voltak. Rodics 
Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfő-
iskola elnöke elmondta: a vírushelyzet okoz-
ta nehézségek ellenére közel száz, szebbnél 
szebb pályamunka érkezett, amelyek sorra 
kreativitásról és tehetségről tanúskodtak. 

A pályázaton két korosztály fiataljai ve-
hettek részt, 11–14 éves, illetve 15–18 éves 
kategóriában. Bármilyen rajzzal vagy fes-
tési technikával készült alkotással lehetett 
pályázni, az elkészült pályaműveken meg-
jelentek a költő, valamint több művének 
szereplői is. 

A 11–14 éves korosztályban a debreceni 
Rózsás Mercédesz nyerte el az első helye-
zést Csongor és Tünde című alkotásával. A 
második helyezett a szintén debreceni Ba-
logh Gréta lett, a harmadik helyen pedig a 
pilisvörösvári Szatai Lilla Kiara végzett. A 
zsűri különdíjat szavazott meg a várpalotai 
nyolcéves Pass Rebekának és a pettendi Ba-
logh Jankának. A 15–18 éves korosztály első 
helyezettje az érdi Nyirfa Noémi lett A Reme-
te sírja című munkájával. A második helyen 
a kisvárdai Legény Máté, míg a harmadik 
helyen a kónyi Termeczky Kata végzett. A 
kategória különdíját a miskolci Csorba Vik-
tória és a beledi Dobos Dorina nyerte.

A rajzpályázaton részt vevő munkákat 
online galériában tekinthetik meg az érdek-
lődők a Vörösmarty Emlékház weboldalán.

 (Weltler Ildikó)

Vörösmarty-emléKéV

Álom a magyar avantgárdról ciklusában „meg-
álmodta” a magyar avantgárd folytatásának 
egyik fontos lehetőségét. Visszacsempészte 
a hátsó ajtón a főbejáraton kitessékelt észsze-
rűséget, és párosította az összezavart emberi 
állapot bírálatára alkalmas szabad képzettársí-
tás szürrealizmusával. Alkalmazta például az 
Automatikus vers munkamódszerét (ez a címe 
avantgárd ciklusa egyik darabjának). A modern 
és ultramodern költők avatott műfordítójaként 
nem is eshetett nehezére, hogy a versírást freu-
di „lelkigyakorlatként” kezelő René Char, a 
félelemmel szembeszálló Antonin Artaud, a 
bohóctréfáktól sem visszariadó Jack Prévert, 
a formákkal az abszurditásig bravúroskodó 
Raymond Queneau vagy az undortól és halál-
tudattól ihletett Henri Michaux művészetét a 
maga precízkedő modorával elegyítve utánoz-
za, illetve parodizálja. Hiszen ezt a módszert 
már a hatvanas évek elején is nagyszerűen 
alkalmazta egyik legnépszerűbb versében, a 
világnagyságok világnagyságát görbe tükörben 
szemléltető Shakespeare: XIX. Henrik-ben. Az 
igazi avantgárd két lényeges követelményt tűz 
ki maga elé hol egyszerre, hol váltogatva: lázít 
és nevettet. 

Ezt teszi ő is avantgárd stílusú verseiben: 
békétlenkedik a művészet és a társadalom 
csüggesztő, nyárspolgári elpocakosodása el-
len, és nevettet, hogy ne legyünk nevetségesen 
nagyképűek. Kálnokyt is ez a szándék veze-
ti: az erkölcsi indíttatású bírálat és a részvét, 
amelyet fiatalabb kortársai közül különösen 
nagyra becsült Pilinszkyben. Századvég című 
költeményében a látszólag hányaveti gondolat-
társító láncolatban váratlanul és zavarba ejtőn 
elkomolyodik: „ketté hasítom köpönyegemet 
hogy a világ / kiloccsant agyvelejű tetemére 
dobjam takarónak”. Egy középkori lovag vagy 
lovagkirály gesztusával jelzi, hogy az emberi-
ség szegényebb fele könyörületességre szorul, 
s az igazi emberbarát nem másokat tönkretéve 
adja a nagylelkűt, hanem saját személyes javait 
felezi meg a nyomorultakon segítve. A „kilocs-
csant agyvelejű világ” is milyen időszerű, ha a 
mai Európa vezető hatalmasságainak elmeálla-
potára gondolunk! Ugyanilyen időszerűséggel 
szóltak mindig a „modern zsarnokról” írt sorai 
a második világháború kitörésekor és a későbbi 
politika megannyi figurájának televíziós „le-
pényhal-arcáról” (De profundis). Avantgárd 
versében az esti csillag megvilágítja „az istál-
lószerű kórtermeket a haldoklások klórszagú 
szobáit” (Századvég). 

Szóljon bár az avantgárd vers harsányan és 
szemtelenül, szóljon bár bolondul sírva-nevet-
ve, a költő az igazaké és a vigaszra szorulóké, 
nem csak a szellemi ínyenceké – sok más ta-
nulsága között ezt olvastam ki Kálnoky László 
remekműveiből.  n
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búcSú 
szőcs gézától
(Marosvásárhely, 1953. augusztus 21. – Budapest, 2020. november 5.)

Különös ember volt, figyelmet keltő megjelenésű a termetével, 
gyermekien szelíd tekintetével, orra hegyére csusszant, vékony 
keretű szemüvegével, arcát beborító, selymesen szálas fehér 

szakállával, öltözetével. Láthatólag szerette a finom anyagokból ké-
szült ruhákat, a bársonyt, a brokátot, mintha egy más, korai világból 
jött volna, vagy mintha egy finomabb ízlésű világba vágyódott volna. 
De hát költő volt, és így meg is teremthette ezt magának. Ugyanakkor 
ifjúságától kezdve volt egy másik élete, mert hiszen a valóságban kellett 
élnie, hite szerint részt venni a politikában már Kolozsvár óta, ott lenni a 
lázadók között, harcolni Erdély magyarságáért, az RMDSZ-ben főtitkár 
lenni, vállalni a szenátusságot,  küzdeni a rendszer ellen,  szerkeszteni 
az Ellenpont című szamizdatot, s ezért többször is  Caucescu titkos-
rendőreinek áldozata lenni… A  rendszerváltás után is várta a politika 
Budapesten, 2010-től 2012-ig kulturális államtitkár lett,  utóbb pedig 
a miniszterelnök kulturális tanácsadója. Politikus volt, intézkedett, 
ötletekkel szolgált, utazott, tárgyalt, de a hivatalos ember valósága 
mögött mindig ott volt a költő, egy másik valóság.  A költő elkísérte 
benne  a politikust, de közben fátyolfinom szálakból szőtt képeket, zenét 
komponált szavakból, messzire tekintett a múlt színeibe, s  messzire a 
távolban felbukkanó sejtelmes képekre, vagy játszott a verssel, gyerekes 
örömmel. Különös tehetségű költő volt. Munkás, teremtő idejében lett 
áldozata a világra támadt járványnak. Ősszel ment el, emlékezzünk rá 
egyik őszi versével.

„Ott voltunk mi az őszi kóstolón
eljönnek ide mind tódulnak egyre
s mikor már félig este dől a hegyre
sok fáklya ég nagy hajjal füstölőn

hegy oldalában  – mind ide gyűltek
s lobog az öröm valamint a lángok
minket is hívtak játsszunk ifjúságot
s ó nagyléptű tánc egybevegyültek

mind a nagy örömben s Újbor Komához
dalolni hívtak jönni lakomához
hívtak őszi napon a szabadban
jó hegyű kések alá vén kost tolni
őszi nap mikor mentek bort kóstolni
sokan a hegyre sűrű csapatban”

    (szakonyi)

SzőcS Géza

az úriSten fórt ad 
mindenkinek 
(Péntek sakkozni tanul Robinsontól 
Anglia felé a hajón)
 
Ha az Isten úgy akarja, 
mérhetetlen fórt is adhat, 
hogyha éppen úgy akarja: 
tekintetét eltakarva.
Nincsen lova, nincs huszárja. 
Csak gyalogok. S van királya. 
Nincs vezére, nincs huszárja. 
Csak egy angyal lézeng arra, 
ki a bábukat s a táblát 
majd a fiókjába zárja.
Bástya sincsen. Nincsen futó, 
mégis mindig nyer az Isten, 
mert az Isten: Mindentudó.
De ha Ő a Mindentudó, 
hogyha Ő a Mindenható:
mért tűri, hogy káromolják? 
Matrózok  
   meg Belzebúbok 
                 s Gyilkosok 
                         meg Minden Tahó! 

kolozSvári varázSigék
Szórj nekem, szórj nekem 
abrakot a padra. 
Nyiss reám ablakot, 
ablakot a rabra.

Szív a szívre. 
Szárny a szárnyra. 
Abrak a padra, 
ablak a rabra.

búcSú kolozSvártól 
Habár előre vitt a szánunk, 
valahogy visszavitt a szív. 
Úgy éreztem: ez húz előre, 
az visszahív és visszaszív.

A Szamos visszafele folyt 
és visszafelé dobogott 
mellkasunkban a Vissza-Szív.

töredék
 Én, amikor rossz, csikorgó űrhajón utaztam 
omló mélységek tetején, talpas homályok fölött, 
rossz, huzatos hajómat a Gazda ácsolta, s hajlott 
 háttal utaztam 
s a hajó úgy botladozott és rángott, ahogy az ideg 
 csücske ugrál, 
utaztam a rossz, görbe hajón, melynek ablakán 
csillagok csőre kocogott zápor –: 
akkor szememen át, mint a virágfeje, 
belém hajolt az űr, fejét szegény lelkembe fúrta, 
s vállamra kezüket fontos mélységek tették.
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Csokonai Vitéz Mihály varázslatos személyisége több klasszikus költőt 
is megihletett. Oly reprezentatív egyénisége ő a magyar költői sorsnak! 
Nem meglepő, hogy olykor eltérő életrajzi vonatkozásokban ugyan, de 
több későbbi jeles költőutód is elődjének nevezte. Halála után a köz-
vetlen utókor nem emelte azonnal szobortalapzatra. Ebben közrejátsz-
hatott az is, hogy a fanyalgó Kölcsey inkább csak a népieset érzékelte 
benne. Inkább Petőfi fedezte fel és látta meg benne elődjét, majd Ady 
és a Nyugat lírikusai emelték be az őt megillető, megkérdőjelezhetetlen 
klasszikus kánonba. A lírikusok versei és az irodalomtörténet mellett 
filmben és zenében is velünk él még Csokonai, a XX–XXI. században 
is.  A Tartózkodó kérelem megjelenik a filmvásznon is, a Liliomfi című 
filmben Darvas Iván énekli lantkísérettel. A Kaláka együttes is megze-
nésítette ugyanezt a verset. 

A Csokonai-kultusz friss gyümölcse egy minap kezembe akadt CD, 
Földes László Hobo tisztelgése Csokonai emlékének zenével és versek-
kel. (A magyar gavallér – Csokonai Vitéz Mihály műveit előadja Hobo).  
Tréfás érdekesség, hogy a nyolcvanas évek második felében működött 
egy magyar experimental rockzenekar „Csokonai Vitéz Műhely” néven.  
Mondhatnánk, hogy Csokonai személyisége és személyes sorsa szinte 
predesztinálja őt erre a lánglelkű és szalmaláng életű elődszerepre, an-
nak minden elmaradhatatlan attribútumával: lázadozó és kicsapott diák, 
csavargó garabonciás, politikával (Pozsony, Diétai Magyar Múzsa) és 
színpaddal (Csurgó) reménytelenül kísérletező és szponzorokat, korabeli 
szóval mecénásokat hiába kereső nyughatatlan lélek. József Attilával 
szólva „de énnekem pénzt hoz fájdalmas énekem”. A szponzorkeresés 
Csokonai korában sem volt könnyű kísérlet. Szerb Antal írja a Magyar 
irodalom történetében: „Különös helyzete, teljes pénztelensége, melyből 
a régi recept szerint mecénás által akart menekülni, arra kényszerítette, 
hogy ő is a nemesség költője legyen, mint Kisfaludy Sándor, beiktatott 
főispánok, megválasztott követek ódás dalolója, kamarás-özvegyek lelke 
halhatatlanságának megéneklője. De ami Kisfaludy Sándor számára 
vérség és meggyőződés, az ő számára keserű kenyér, még csak az sem, 
elhibázott kísérlet a kenyér irányában.” Jeles költői attribútum továbbá a 
poéta reménytelen szerelmes mivolta, továbbá az anyagi mellett bizony-
talan szellemi és státusbeli egzisztenciája is. A poéta végül „magányos 
árva szívként”, fiatalon hal meg tüdőbajban. 

Ha nyilván nem is minden életrajzi vonatkozásban, de számos magyar 
költő sorsára asszociálhatunk, ha Csokonai sorsára gondolunk: Petőfi, 
Reviczky, Komjáthy Jenő, József Attila, Tóth Árpád, Dsida, Somlyó 
Zoltán, Szilágyi Domokos és mások sorsában feltűnik a Csokonai-sors 
egyik-másik vagy több vonatkozása. Mintha az ő életrajzában és sor-
sában lenne reprezentálva vagy manifesztálva mindaz, amit felületesen 
tipikus, sztereotip költői életpályának szoktak nevezni.  A Csokonainak 
versben emléket állító jeles klasszikus költőink közül egyesek a me-
lankolikus, tragikus sorsú, jobb sorsra érdemes poétazsenit idézik, 
bizonygatva méla Tempefőiből ismert axiomatikus tételt, miszerint 
„az is bolond, ki poétává lesz Magyarországon”.  Mások a hetykét, a 
csikóbőrös kulacsnak is szerelmet valló anakreóni boros kedvűt, vagy 
a könnyedén rokokós szerelmest, megint mások a széltalpú csavargót, 
a különös, a magyar nép hiedelemvilágából jól ismert furfangos gara-
bonciás vándordiák alakját, a diákos pajkosságot és kalandkeresést vagy 
az ehhez az alakhoz fűződő valamely anekdotát emelik ki. A „hosszú út 

Csokonai rokonai
Klasszikus költőink versei Csokonai Vitéz Mihályról

Bozók ferenc

porából köpönyeget vevő” csavargó garabonciás diákot, nagy könyvvel 
a kezében. A népi hiedelemvilágban a garabonciás diák megjelenik a 
háznál, tejet vagy tojást koldul, és ha nem kap, hatalmas tudományos 
könyvéből vihart vagy jégesőt varázsol. Sok debreceni diák csapta be 
egy kis alamizsna reményében Csokonai korában így az egyszerűbb, 
hiszékenyebb embereket. Így szövődik és épül mindig tovább, tovább 
a Csokonai-legenda.

Csokonai szomorúságát idézi Ady Endre a Csokonai Vitéz Mihály 
című versében. Petőfi Csokonai című versének ritmusában szól, ám a 
megegyező ritmus ellenére, annak derűje helyett a reménytelen szo-
morúság verse ez. Dsida Jenő a Csokonai sírjánál című versében – A 
Reményhez  című verssel azonos, 16 soros versszakokból álló, trochaikus 
lejtésű versritmusban – igen hosszasan idézi Csokonai alakját. E vershez 
idomulva könnyed dallamú, ám gyászos, csalódott, panaszos hangú 
átfogó lírai pályaképet ír a diákléttől indulva a csavargó éveken át a deb-
receni hazatérésig és a halálig. Dsida egészen pontos életrajzi tényeket és 
adatokat is közöl, például: „Itt született Debrecenben / s itt pihent meg 
ő / Hatvan utca végen.”  A vers végén egyértelmű elődnek és példának 
nevezi Csokonait, még az erdélyi szülőföldön maradás követelményét 
is belefogalmazva a záró sorokba: „Béborult a hűs ég / hűs esője sír. /  
Hazahív a hűség / s otthonunk a sír.” A Dsida-versben az említett Ady–
Petőfi-párhuzammal ellentétben a forma és tartalom A Reményhez című 
vershez hasonlóan formailag könnyed és tartalmilag súlyos, panaszos.  
Csokonai korai halálán természetesen a pályatárs, az elválaszthatatlan és 
talán egyetlen igazi barát, Fazekas Mihály is megdöbben. Csokonainak 
voltak termékeny irodalmi barátságai, kapcsolatai. Említhető debreceni 

csokonai Vitéz mihály, 
morelli grafikája, 1816
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PrO futurO

poétikatanára és felfedezője, Földi János vagy patrónusa, Kazinczy, 
továbbá Édes Gergely, Mátyási József vagy Pálóczi Horvát Ádám és 
mások. Kazinczy hatására az eladdig kéziratos Csokonai-versek közül 
befogad párat az Uránia folyóiratba Kármán József is. Budán Virág 
Benedeknél is tiszteletét teszi, és verseiről véleményt kér a „szent öreg-
től”. Igazán szívközeli, permanens barátja mégis vitathatatlanul Fazekas 
volt. Ennek ad hangot a Csokonai Vitéz Mihály halálára című versében. 
Ebben a versben Fazekas utalást tesz arra, hogy Csokonainak halála 
előtti utolsó alkotása, az A lélek halhatatlansága című, verses formában 
írott halotti búcsúztató beszéd volt: „Él é a síron túl vagy nem az emberi 
lélek? / Ezt a kérdések kérdését a mi Vitézünk / Fejtegeté; de mivel nem 
akadt nyitjára elölről, / Túlnanról akará még megvizsgálni.”  

Huszadik századi lírikusaink közül ki ne idézné melankolikusabban 
és empatikusabban Csokonait, mint a szintén Debrecenhez kötődő Tóth 
Árpád (Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz), a magányban, zenei éte-
riségben és végzetes tüdőgyulladásban rokon, finom húrú fiatal költő? 
Tóth verse az életvágy igénylésében és az elmúlás érzetének és tudo-
másulvételének melankóliájában fogant. Versében áldást kér a nagy 
példaképtől a kései utód a munkájára, és rövidnek ígérkező életére 
bátorítást, hogy ne csüggedjen a rokon szív: „Csokonaim / ne szálljon 
ez az ének, / Míg meg nem áldod. Eltűnődni jó, / Hogy, valahonnan, 
munkám áldva nézed.”  Az említett verset Debrecenben írta, huszonhét 
esztendősen. Tóth Árpád egy másik versében, a Gyávai szula fülében is 
ezt a rokonlelkűséget fogalmazza meg, azonosítva magát nagy elődjével: 
„Mert én vagyok ah, én Csokonai, / Ki lantomat szomorún pöngetem.” 

Fazekas Mihály Csokonai haláláról szóló versét már említettem, ér-
demes a könnyedebb, derűsebb hangú versek közt is utalni egy Fazekas-
versre. A Csokonait értő és szerető pályatárs és jóbarát kedves, könnyed, 
rokokós versben köszönti barátját a Csokonai neve napjára című ver-
sében, mely csupa báj és gyengéd szeretet. Ezzel szemben a Csokonai 
Vitéz Mihályhoz című Fazekas-versben a derű és elmúlás tudata vegyes 
érzéseket kelt az olvasóban: „Jer, egy palack édes tokájert, / Majd eleget 
nem iszunk, ha nem élünk.” Személyes kedvencemnek, így kihagyhatat-
lannak tartom Petőfi Sándor Csokonai című versének említését, melyben 
a széltalpú jeles debreceni „garabonciás” költőelőd „kilódul egyszer 
Debrecenből” és elmegy borozni egy „kálomista” (azaz kálvinista) pap 
barátjához. Csokonai „kilódulása” nem egyedi eset, igen nagy gyalogló 
és országjáró volt, életrajzi adatok szerint számos különböző településen 
jelenik meg és tölt el napokat-heteket, és látogatja ismerőseit, rövid 
időtartamú kvártélyozások reményében. Csökölyön (Somogy megyé-
ben) Kis Bálint (szintén lelkész) barátjánál tölt pár hetet, a szomszédos 
Hedrehelyen kezdi írni a Dorottyát, Bagamérból (Hajdú-Bihar megye) ír 
Kazinczynak levelet. Nagybajomban Pálóczi Horváth Ádám költőbarát-
jával találkozik, Bicskén tölt pár hetet a helyi rektornál, Csákváron Nagy 
Gábor barátjánál időzik. Kiskunhalasi legációból Mátyási József költő 
barátjával együtt utaztak Pestre, Keszthelyen Festetics Györgynél jár, 
Nagyvázsonyban Édes Gergelynél, Komáromban, Fábián Juliánna iro-

dalmi uzsonnáin ismerkedik meg Vajda Júliával (Lillával).  Sorolhatnánk 
még hosszan a csavargások színhelyeit. Ez a kitérő országbarangolás 
bizonyítani igyekszik azt is, hogy Csokonai egyáltalán nem félrehúzódó, 
introvertált személyiség volt, mert a korabeli Magyarország térképén 
szétszórva számos helyen vendégeskedett barátoknál, pályatársaknál 
vagy kvártélyozó főúri mecénásoknál.  Az említett, Csokonai című 
Petőfi-vers egy anekdotát említ. Nem biztos, hogy így történt, de miért 
is ne? Előfordulhatott a tréfás, verses anekdotában megidézett eset, 
miszerint a szomszédban, lakodalmi mulatságban hordócsapot kereső, 
ám önmagát ottfeledő bohém poéta megfeledkezhetett a pincében rá 
várakozó pap barátjáról, aki a dugaszolatlan boroshordó száját addig tar-
totta, amíg el nem ernyedt a tenyere és a bor kifolyt. Egyes vélemények 
szerint az említett pince és présház még mindig áll, mégpedig a Balaton 
melletti Alsóörsön, melynek korabeli tulajdonosa, Fábián József reformá-
tus lelkész vendégelte meg itt több alkalommal is bohém poétabarátját, 
Csokonait. A versből egy idézet annyira beépült a magyar (nem kizárólag 
irodalomtörténeti) gondolkodásba, emlékezetbe és köztudatba, hogy 
szállóigévé, szinte már népi szólássá vált az azóta gyakran citált „csapot, 
papot, mindent felejtett” sora, bár akik idézik, kevesen tudják, hogy 
eme közkedvelt, közismert szállóige forrása ez a Petőfi-vers. Érdekes 
példa arra, hogy a versből citált szállóige esetenként túlnőhet a forrásán, 
elhomályosítva azt. Gondoljunk példának okáért a mai lakodalmakban 
is gyakran hallható Sándor Jenő-dalszövegre: „Rendes ember otthagyja 
a csapot-papot, / a kocsmában tölti el az egész napot.” (Az a rendes 
iparos).  Máskor viszont (és nyilván ez a gyakoribb) egy-egy esetben, 
jelesül a papokkal kapcsolatos népi szólásmondás is kerülhet valamely 
műalkotásba.  Példaként említhető az „a pap holtig tanul” mondás Vajda 
János Idyll című versében. Kíváncsi voltam, Petőfi legendás kortársa 
és barátja, Arany János, a Csokonaihoz hasonlóan szintén debreceni 
diák írt-e Csokonait idéző verset, ám csupán egyetlen utalást találtam a 
vígeposzíró elődre, a Bolond Istók második énekében, a 117. strófában: 
„Haladva, Csokonait vette sorban, / Légy-pók csatáról vígeposzt dalolt.” 

Juhász Gyulát kivált foglalkoztatta Csokonai alakja, több versében 
is utalgat rá különböző apropók kapcsán (Pozsony; Vojtina új levele 
öccséhez a drámaírásról). Különleges helyet foglal el a Csokonait idéző 
versekben Juhász Gyula Csokonai szobránál című verse, amennyiben 
szintetizáló igénnyel egyaránt megidézi a tragikus sorsú poétát, az örök-
kévalóság szobortalapzatán álló költőgéniuszt („Belemeredtél az örök 
jövőbe”), a vándorló, hetyke diákot, de a boros kedvű anakreóni vagy 
szerelmes – rokokós – „lillás” poétát is, önmagát szintúgy kései sorstárs-
nak-utódnak értelmezve. Voltaképp Ady is ezt teszi, édesen-búsan idéz-
getve a nagy poétaelődöt a Vitéz Mihály ébresztése című versében, „kinek 
bú, bor, nő, dúsan adatott”. A Gráciák és Múzsák kegyeltje, dédelgetett 
kedvence egyúttal a sors mostohagyermeke is volt. Így teljes a kép.  A 
„magányos árva szív” elbújik a költészet zefíres, enyhe ligetébe emel-
kedettebb, éteribb pillanataiban, hogy aztán visszaábránduljon a valóság 
fagyosabb, keményebb, tétre menő világába. Jövendölés az első oskolá-
ról a Somogyban című verse akár párverse lehetne a 20. századi utód, 
Ady Endre A Hortobágy poétája című versének. Mindkét jelentős vers 
a puszta, sivár, primitív, a szellemet sárba húzó, lelket züllesztő jelent 
diagnosztizálja, ugyanakkor egy vágyott, emelkedettebb, tartalmasabb, 
értelmesebb jövő felé fellebbez. A debreceni Hatvan utcai temetőben 
látható Csokonai-síremlék (hetvenöt mázsás, monumentális gúla) körül 
kirobbant Árkádia-vitát úgy lehetne feloldani, hogy Csokonai Árkádiája 
nem „vagy”, hanem „és”… vagyis egyfelől az őt körülvevő bénító és 
terméketlen ridegség, marhalegelő, szamarak vidéke, másfelől, átszel-
lemültebb pillanataiban, lelkében a művészi lét könnyedebb szférája, a 
költői idillikum zefíres rózsakertje is volt. Így válhatott Csokonai lírája 
és élete egyszerre földízűvé és emelkedetté, rózsaillatosan, rokokósan 
éterivé, klasszikus költőink számára pedig mindig tovább élő hivatkozási 
alappá és legendává. 

jankó jános: csokonai a lakodalomban
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BúzáS HuBa 

teremtéS
kezdetben ő, a minden én-t magába érző
    teremtette meg önmagát és mindenek
    között az összefüggést, mintha vérbő
    világa más lehetne, új terek,
    idő, valóság, új szavak 

káprázata, amik csak tőle függenek
    s a létezőre csínján rontanak…
    de jaj, mi dől? s mi dönti romba?
    mi gyújtja föl? a vágy, harag?
    úgy száll, akár a csóva

és ég a szín és sistereg a hang, betű,
    vasvillát ránt a kép, a szó goromba –
    oly mindegy, bonyolult vagy egyszerű,
    romon virágzó égi pompa,
    ha él, akár e föld, a mű 

Hic et nunc

karácSony évadján – új év küSzöbén 
Önmagunkhoz hűek maradva a Lyukasóra folyóirat nevében búcsúzzunk 

verssel az óesztendőtől, és köszöntsük jeles költőink verseivel az újat! 
Olvasóinknak nagyon boldog, az elmúltnál gondtalanabb, 

napsütésesebb, Istentől megáldott új évet kívánunk, mindeközben 
a lentebb idézett népi mondóka verssorait ismételve: 

„Mitől félünk, mentsen meg, / Amit várunk, legyen meg, / Ez új esztendőben!” 

NaGy GáSpár

Hótalan 
a Hegyek inge 
Ez a tél még megváltatlan, 
nincs rá mentség; fehér paplan, 
se hó, se hold nem világol – 
amíg fölragyog a jászol 

hordjuk szívünk szakadatlan, 
kormos arcot száz darabban, 
nincs ajándék semmi tömjén – 
rí Boldizsár, Menyhért meg én. 

Az indul el akaratlan 
kinek angyala jelen van, 
hótalan a hegyek inge – 
el kell érnünk Betlehembe! 

WeöreS SáNdor 

újévi köSzöntő
Pulyka melle, malac körme 
liba lába, csőre – 
Mit kívánjak mindnyájunknak 
az új esztendőre?

Tiszta ötös bizonyítványt, 
tiszta nyakat, mancsot 
nyárra labdát, fürdőruhát, 
télre jó bakancsot.

Tavaszra sok rigófüttyöt, 
hóvirág harangját, 
őszre fehér új kenyeret, 
diót, szőlőt, almát.

A fiúknak pléh harisnyát, 
ördögbőr nadrágot, 
a lányoknak tűt és cérnát, 
ha mégis kivásott.

Hétköznapra erőt, munkát, 
ünnepre parádét, 
kéményfüstben disznósonkát, 
zsebbe csokoládét.

Trombitázó, harsonázó, 
gurgulázó gégét, 
vedd az éneket a szádba, 
ne ceruza végét.

Teljék be a kívánságunk, 
mint vízzel a teknő, 
mint negyvennyolc kecske lába 
százkilencvenkettő. 

köSzöntő 
(Népi mondóka)

Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben: 
Jobb időt, mint tavaly volt, 
Ez új esztendőben; 
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, 
Jó termést és jó vásárt 
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben: 
Vegye el mind a nem jót, 
Ez új esztendőben; 
Mitől félünk, mentsen meg! 
Amit várunk, legyen meg, 
Ez új esztendőben!

araNy JáNoS

alkalmi verS 
(részlet) 
Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.

Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

doBai péter

mária édeSanyjáról 
kéSzült fényképfelvétel,
máriaremetén, a. d. 2006 őSzén 

Elvirágzott, önmagától messzi női arc hajol nyíló, friss csokor 
fölé. Elbúcsúzó arcában, mintha külön búcsúzna el egy mosoly,
el, végleg el a kezében tartott pár szál hervadatlan virágtól…
hiszen régen, nagyon régen, első életében ő is szál virág volt.
Deli táncoktól, első szerelmektől, kioltott tavaszsugaraktól,
íme, most egyszerre, igen, intés nélkül is, eltávolodni, távozni kell.
S lett élete ugyan mivé? Lett szülőanya, ősz, nagyon ősz, elsodort sors,
felejtő és feledett élet, nem sejthetem én rejtélyét annak,
hogy pár szál virág a múláshoz mégis mi-mindent adhat,
talán többet, sokkal többet, mint az egész  otthonos világot
egyszerre veszejtő emlékezet!

a szent Korona ábrázolása 
révay péter művében, augsburg, 1613
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Számunkat Ilovszky Béla színházi felvételeivel, 
Klotz Miklós fényképeivel, Szipál Márton fotóival, 

Bíró László kötetének képeivel, Ránki Dezső fényképe-
ivel, Vida Mónika képeivel, a Magyar Nemzeti Galéria 

Összetartozunk című kiállításának képeivel, az Az Oszt-
rák–Magyar Monarchia írásban és képben című könyv-
sorozat illusztrációival, valamint a Lyukasóra folyóirat 

archív fotó- és dokumentumanyagaival illusztráltuk. 

alföldy jenő, 1939
Ágh istván, 1938
Bertalan tivadar, 1930
Bognár antal, 1951
Borbély lászló, 1968
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A Magyar Nemzeti 
Galéria kiállításának 

rajzaiból: 
1. A kassai dóm, Háry 

Gyula rajza, 1895 körül
2. A Stefánia út 

a Városligetben, Vágó Pál 
rajza, 1890 körül

3, A nagy-szabosi papír-
gyár gépterme, Háry, 

1895
4. Piaci kávémérés 

Szolnokon, 
Deák Ébner Lajos, 1885

5. Félegyházi 
szélmalmok, báró 

Mednyánszky László 
rajza, 1890 körül

6. Bácskai szerb me-
nyecske, Roskovics Ignác 

rajza, 1890 körül
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PRO FUTURO

Összetartozunk
Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban 

és képben című, a XIX. század végén 
és a századfordulón megjelent kiad-

ványsorozat illusztrációi közül mutat be közel 
hatvan alkotást a Magyar Nemzeti Galéria ki-
állítása a nemzeti összetartozás éve alkalmá-
ból. A különleges kamarakiállítás, amelynek 
kurátora Hessky Orsolya, a Budavári Palotában 
2021. január 17-éig látogatható.

Az 1886 és 1901 között megjelent huszon-
egy kötetes munka a magyar könyvkiadás 
egyik legnagyobb szabású vállalkozása volt. 
A kötetekhez szánt, jobbára tájképeket, törté-
nelmi helyszíneket, népszokásokat, népvise-
leteket bemutató rajzok a legnevesebb festők, 
illetve a legkiválóbb rajzolók munkái. A zö-
mében tussal, ceruzával, temperával készített 
illusztrációk eddig csupán elvétve szerepeltek 
kiállításokon.

Az Összetartozunk című kiállítás a magyar 
illusztrátorok által készített legszebb rajzokból 
válogat; a műveket tematikus, tájegységek sze-
rinti csoportosításban láthatja a közönség. A ki-
állított művek között van többek között Nádler 
Róbert A budai Dunasor a várkerti épületekkel 
című műve a Várkert Bazár korabeli ábrázo-
lásával, Háry Gyula rajzai Kassa utcáiról és 
dómjáról, valamint Rozsnyóról, Mednyánszky 
László munkája Kiskunfélegyháza vidékéről.

A monumentális kiadvány Habsburg Ru-
dolf trónörökös kezdeményezésére jött létre,  
a Monarchia népeinek megismertetése volt 
a célja. Rudolf elképzeléseinek megfelelően 
a kiadvány két nyelven jelent meg, bécsi és 
budapesti szerkesztőséggel. A budapesti mun-
kálatokat Jókai Mór irányította. Ugyanígy két 
külön nyomda állt fel az illusztrációk elkészí-
tésére is. A trónörökös könyvének is nevezett 
füzetek 1885 és 1902 között kéthetente jelentek 
meg. Később tájegységek szerint kötetekbe 
rendezték őket, s az utókor is ebben a formájá-
ban ismerte meg a művet. A Bécsben 1902-ben 
megjelent utolsó három kötet magyar kiadására 
már nem került sor.

A XIX. században népszerűek voltak az et-
nográfiai témájú enciklopédikus kiadványok, 
Rudolf is ezek tartalmi mintájára szándéko-
zott kialakítani a sorozatot. Emellett azonban 
a koncepció a trónörökös politikai nézeteit is 
tükrözte: a Monarchia hatalmas konglomerátu-
mának valamennyi nemzetiségét a teljes körű 
– történelmi, gazdasági, néprajzi, kulturális 
– megismertetésük révén egyenrangú „alkotó-
elemként” kívánta láttatni. Ezért az írásokban 

korának legismertebb tudósait szólaltatta meg, 
az illusztrációk elkészítésében a korszak szinte 
valamennyi osztrák, magyar és más nemzeti-
ségű művésze részt vett.

Az illusztrációkra szóló megbízások kiosz-
tásával, válogatásával és megítélésével külön 
szerkesztőbizottság foglalkozott mindkét hely-
színen. A magyar bizottság elnöke Keleti Gusz-
táv festőművész volt. A magyar részről több 
mint ezerhatszáz rajz kivitelezésében a korszak 
számos ismert művésze részt vett. Csupán né-
hány név a munkatársak közül: Barabás Mik-
lós, Zichy Mihály, Benczúr Gyula, Deák-Ébner 
Lajos, Feszty Árpád, Gyárfás Jenő, Székely 
Bertalan, Spányi Béla, Wagner Sándor. A meg-
bízások számának eloszlása nem egyenletes, 
de ez inkább annak tudható be, hogy igyekez-
tek minél több nevet mozgósítani, akár csak 
néhány rajz erejéig. Emellett a XIX. század 
utolsó két évtizedének művészei közül nem 
csupán a legismertebbeket hívták meg, hanem 
olyan megbízható vagy egyenesen kiemelkedő 
rajzi tudással bíró mestereket is, akik, bár fes-
tőként nem tartoztak az élvonalba, a korszak 
nagyszámú, reprezentatív albumainak illuszt-
rátoraiként profi rajzolónak számítottak, mint 
például Háry Gyula, Dörre Tivadar, Rauscher 
Lajos, Nádler Róbert. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia romantikus utánérzésektől mentes 
ábrázolásai az eredeti szándéknak megfelelően 
a szövegek egyenrangú kiegészítői. A rajzok 
között vannak reproduktív funkciót kielégítő, 
szoborművekről, régészeti leletekről vagy akár 
uralkodóportrékról készült másolatok, ám na-
gyobb számban készültek tájképek, zsánernek 
beillő, népszokásokat megjelenítő kompozí-
ciók, népviseletet bemutató portrék, amelyek 

önálló rajzműként is megállják helyüket. E 
formájukban – rajzként – végeredményben a 
XIX. század utolsó évtizedeinek rajzművé-
szetéről adnak reprezentatív, átfogó képet. Bár 
a rajzok leszűkített technikai keretek között 
– fekete-fehérben, tussal, ceruzával, esetleg 
szépiával – készültek, a korszak rajzművésze-
tében felvetődő témáknak, stílustendenciáknak, 
kompozíciós sémáknak legváltozatosabb képét 
nyújtják.

Az összességében mintegy négyezer-öt-
száz illusztráció sokszorosításához, hosszas 
megfontolások után, a fametszés egy fajtá-
ját, a xilográfiát választották, nem pedig az 
akkor még rendkívül költséges és technika-
ilag sem a megfelelő szinten lévő fotográfi-
át. Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban 
és képben illusztrációi és a metszetek dúcai 
1902-ben a bécsi császári és királyi, illetve 
a magyar királyi államnyomda birtokába ke-
rültek, mivel Rudolf a teljes kiadást, „mind 
a szellemi tartalmat, mind a metszvények 
tulajdonjogait” a nyomdákra ruházta. A nem 
magyar szerkesztőségben előállított kötetek 
rajzai az Österreichische Nationalbibliothek 
Bildarchiv und Grafiksammlung részlegében 
találhatók, a dúcokról azonban nem tudnak. 
A magyarországi kötetekben szereplő rajzok 
ügyében már 1902-ben intézkedtek, ekkor a 
több mint ezerhatszáz rajzot a nyomda átadta 
a Szépművészeti Múzeumnak, ahol a Grafikai 
Gyűjteménybe és a Történelmi Képcsarnok 
gyűjteményébe kerültek. A rajzok most e gyűj-
temények jogutódainál, a magyar dúcok pedig 
a Magyar Nemzeti Múzeumban találhatók.

 (Weltler Ildikó)

A Trianon előtti Magyarország rajzban elbeszélve

A királyi palota és a Várkert épületei, 
Nádler Róbert rajza, 1890 körül
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„Magyarországon és társországain, a természet 
ajándokaival gazdagon megáldott e nagy és 
szép területen vezetjük végig olvasóinkat.

Magas hegylánczolatok, mély ősrengete-
gek, szelid, halmos vidékek, suttogó tölgyesek, 
terjedelmes tavak, halakban dús és hajózha-
tó nagy folyamok, végtelen sík puszták, jól 
mívelt rónaságok, szőlővenyigével koszorúzott 
hegyoldalak, éjszaki tájak szakadékai Galiczia 
határán, délszaki pompában viruló növényzet 
a fiumei öböl partjain: mind ezt meg fogjuk itt 
látni és ismerni »irásban és képben«.

Ez a mi Magyarországunk Istentől megáldott 
ország; hegyeiben még kincsek rejtőznek, s 
szűz földjei vannak még nagy darabokban. Oly 
ország, mely a fölvirágzásnak még folyamatán 
van, s melyre nézve ma még inkább gazdasági 
forrásainak föltalálása és haszonra forditása, 
mint azoknak fáradalmas és mesterséges 
föntartása a legközelebbi föladat.

A nyugati és éjszaki jelleg, a déli hév és a keleti 
népjellem, egymásba vegyülve találkoznak itten.

Szent István koronájának birodalma termé-
szetrajzi tekintetben is nevezetes birodalom: 
különböző állatfajok s földrészünk három 
égalji növényzetei határosok itt egymással. 
Mind természeti lényegében, mind éghajlatá-
ban, mind tájképi jellegében ki van fejezve az 
átmenet a Kelet és Nyugot között.

De nemcsak a természetvizsgáló talál Ma-
gyarországnak változatokban oly annyira 
gazdag vidékein tanúlmányai számára foly-
ton új anyagot, hanem a népismertető iró is, 
ki a nép életének, fejlődésének és sajátossá-
gának tanúlmányozását tette föladatává. A 
népvándorlás utolsó hullámvetései 
rendkivül érdekes csoportozata-
it hozták itten létre a különböző 
nemzetiségeknek. A germán törzs 
nyelvi határának tőszomszédsá-
gában találjuk az éjszaki és déli 
szlávokat hegyeken és rónákon; 
keleten a románokat; magok a ma-
gyarok az ország szivében teleped-
tek le, csaknem kizárólag a rónákat 
szállva meg, kivéve egy törzset, 
a székelyt, mely egy osztatlan tö-
megben az ország keleti határát 
választotta lakóföldének; németek 
a hegyes vidékeken s elszórtan a 
síkságokon is laknak; e főbb nép-

törzseken kivül vannak még ruthének, örmé-
nyek, bolgárok, és czigányok is.

Ime mind ezen népfajokat föl fogjuk keresni 
a magok lakóhelyén; meg fogunk ismerkedni 
szokásaikkal és viseleteikkel, a jelenre úgy, 
mint a multra tekintve; meg fogunk ismerkedni 
történeteikkel és kifejlődésükkel; látni fogjuk 
őket előhaladásukban és mívelődésükben; egy 
szóval meg fogjuk ismerni egész életét és lé-
nyét a népnek, a hogy keletkezett s a hogy az 
általa lakott földhöz alkalmazkodott.

Annyi jó és balszerencse után, annyi viszon-
tagságok változásain keresztül, annyi véres 
harcz multán, egy ezer éves küzdelem végén 
ma is ugyanazon haza földén élnek a magya-
rok, melyet egykor Árpád vezérlete alatt elfog-
laltak, s Szent István koronájának a természet 
által oly dúsan megáldott országaiban gazdag 
közmívelődési életet, eleven előhaladást s 
gyors fölvirágzást tudtak magoknak teremteni 
a magyar állam népei. És midőn ma a kelő nap 
Erdély határhegyei közül kiemelkedik, s ifjító 
sugaraival bearanyozza a gyönyörű rónákat, a 
ragyogó folyókat, a bujazöld mezőket, a szép 
városokat s a sötét erdőket: akkor egy olyan 
országot üdvözöl, mely magát eseményekben 
gazdag, hosszú történelem után a fölvirágzás és 
biztos gyarapodás boldog korszakához küzdte 
fel, – a mi szép Magyarországunkat.”

*
Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és kép-
ben című nagyszabású, huszonegy kötetből álló 

könyvsorozat első kötetét Rudolf trónörökös 
1885. december 1-jén nyújtotta át apjának, Fe-
renc József osztrák császárnak és magyar király-
nak. A munka előkészületei 1884-ben kezdődtek 
meg, amikor is a trónörökös márciusban emlék-
irattal fordult édesapjához, amely ezekkel a sza-
vakkal kezdődött (mai helyesírással – a szerk.): 

„Felség! Az Osztrák–Magyar Monarchia, 
bár van néhány jó előmunkálat, még mindig 
nélkülöz egy olyan nagy néprajzi művet, mely 
a jelen tudományos búvárlat magaslatán állva, 
az annyira tökéletesült művészi ábrázoló mó-
dok segélyével hazánknak és néptörzseinek 
teljes képét érdekesen és egyszersmind tanul-
ságosan nyújtaná. Az e Monarchia határain 
belül élő népeknek tanulmányozása nemcsak 
a tudósokra nézve bír igen nagy fontossággal, 
hanem gyakorlati haszonnal is jár a hazafiság 
általános emelésére.” 

Ferenc József császár beleegyezése után a 
trónörökös 1884. március 25-én a kor ünnepelt 
magyar íróját, Jókai Mórt, valamint Joseph 
von Weilen udvari tanácsost kérte fel a sorozat 
magyar, illetve német kiadásának főszerkeszté-
sére, akik a felkérést el is fogadták. Szerkesz-
tői munkája mellett Jókai írta a Budapestről, 
illetve Debrecenről szóló részt, valamint az A 
magyar nép című fejezetet is.

Rudolf főherceg maga is tevékenyen részt vett 
a szerkesztésben, és minden szöveget elolvasott, 
s a képek nagy része is személyes jóváhagyá-
sával került be az egyes kötetekbe, mi több, a 
bevezetőn kívül ő mutatta be a kiadványban 
Bécset és környékét, a Felső-Magyarország II. 
kötete számára pedig rendelkezésre bocsátotta 
1879 őszi kárpátaljai vadászatának leírását Med-
vevadászat Munkács környékén címmel. Az első 
négy kötet anyagának elkészülte után azonban 
Rudolf trónörökös – harmincegy éves korában – 
1889. január 30-án tragikus körülmények között 
elhunyt. A sorozat szervezését ekkor özvegye, 
Stefánia belga királyi hercegnő vette át, kijelent-
ve: „A művet folytatni kell abban a szellemben, 
abban az irányban, mint Rudolf akarta”.

A magyar nyelvű kötetek a Magyar Királyi 
Államnyomdában készültek Budapesten, a né-
met kiadást a bécsi Államnyomda nyomtatta. 
A magyar kiadás terjesztését a Révai Testvérek 

Irodalmi Intézet Részvénytársaság 
vállalta, a német kiadásét Hölder 
Alfréd cs. és kir. udvari és egyetemi 
könyvkereskedő.

Az összesen háromszázkilenc-
venhat füzetben megjelent munka 
huszonegy kötetet tesz ki, ötszázhet-
venkét közleménnyel, négyezer-öt-
százhúsz rajzzal és tizenkilenc szí-
nes képmelléklettel. A szerkesztési 
munkálatok 1884-ben kezdődtek; 
a magyar kiadás első füzete 1885. 
december 1-jén látott napvilágot, az 
utolsó, a háromszázkilencvenhatodik 
füzet pedig 1901. október 1-jén.

 (Weltler)

„A mi szép 
Magyarországunk”

„Előszó Rudolf trónörökös főherczeg 
Ő császári és királyi Fenségétől”

Rudolf koronaherceg levele Jókai Mórhoz, 
1888. február 24.
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ÖSSZETARTOZUNK 
A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása 

1. Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című kiadványsoro-
zat induló kötete, 1886
2. A Monarchia térképe 

3. Összetartozunk, Magyarország térképe Trianon után
4. Rudolf koronaherceg, Eugen Felix festménye, 1887 körül

5. Székely aratómunkások hazatérése, Gyárfás Jenő festménye, 1900
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2. Jelenet az előadásból 
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(Thália Színház, Budapest)

1

2

3

5

7

6

4

Beaumarchais: Figaro házassága

Matei Vişniec: III. Richárd betiltva

László Miklós: 
Illatszertár

Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása

Szörényi Levente – Bródy János: István, a király

Márai Sándor: A kassai polgárok

Az ember 
tragédiája 2. 

6. Jelenet a darabból 
(Budaörsi Latinovits színház)

7. Bánfalvi Eszter, Nagypál Gábor, 
Mucsi zoltán 

(Szkéné Színház, Budapest)
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