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Hic et nunc

1

Tarts legalább két méter távolságot em-
bertársadtól! Ez most a világjárvánnyá 
növekedett koronavírus terjedése elle-

ni egyik fontos figyelmeztetés.  Kétségtelen, 
a fertőzés veszélyét rejti magában, ha ölelke-
zünk a barátainkkal, kezet fogunk az ismerő-
seinkkel, arcon csókoljuk a rokonainkat. A 
vírus amúgy is alattomosan terjed, óvatosnak 
kell lenni. 

Tarts távolságot?
Azt gondoltam a figyelmeztetés hallatán, 

hogy már csak ez hiányzott! Hiszen arról be-
szélünk már régóta, hogy egyre távolabbra 
kerülünk egymástól. Hogy az elidegenedés a 
modern kor egyik legfájóbb tünete. A technikai 
civilizáció egyre gyorsabb ütemű fejlődésével 
ez csak fokozódott. Az utóbbi évtizedekben az 
elektronikus eszközök terjedése, bár közleke-
désünkben kényelmet is jelent, az egymás közti 
távolságot is növeli. Hogy csak az irodalmi éle-
tet nézzük: kéziratainkat már nem személyesen 
visszük be a szerkesztőségekbe, ahol emberi 
szóval fogadnak, társaságra találunk, dicsér-
nek vagy kritizálnak, törődnek velünk, hanem 
gépi úton küldjük, személytelenül. Kéziratok 
sem maradnak utánunk, manuscriptum, szé-
pen fogalmazott episztolákat sem írunk, csak 
sms-t pötyögtetünk, nem beszélgetünk egy-
mással, mobilunkat kapjuk elő, mostanság 
már nemcsak telefonálás céljából, de a hírek 
(bulvárpletykák) olvasására, esetleg filmek, 
videók nézegetésére is. Vendéglői asztalnál 
üldögélő szerelmespárok nem egymás kezét 
fogják a terítő fölött, hanem a telefonjukat, és 
nem egymás szemébe néznek, hanem a mobil 
képernyőjére…

Szakonyi károly

De él a Dal…

Most meg már, jó tanácsra, higiéniai szem-
pontból is jobb, ha tartjuk a távolságot. Jobb a 
gépek útján érintkezni, mint szemtől szemben 
beszélgetni, és elkapni a vírust. Hová fajulhat 
ez? Félni fogunk egymástól? Nem merünk 
a szomszédhoz bekopogni? Megkérdezni, 
nincs-e valamire szüksége? Jól van-e? 
Rokonainkkal is csak telefonon fogunk érint-
kezni? Végképp elidegenedünk?

Ez járt a fejemben, amikor megakadt a sze-
mem egy híren. Olaszországin, ahol csaknem 
legnagyobb a baj, s az emberek méltán zár-
kóznak be otthonaikba, ha nem akarják kiten-
ni magukat a fertőzésnek. Meg aztán kijárási 
tilalom is van. 

És akkor látom, olvasom, hogy Sienában 
egyik este egy férfi, aki megelégelte a magá-
nyát, dalra fakadt, egy népszerű, vidám olasz 
dalra a nyitott ablakában. A dal kiszállt az ut-
cára, meghallották a szomszédok, felderülve 

hegyezték a fülüket, s hirtelen kedvet kaptak 
ők is a nótázásra. És ablakok nyíltak, egyre 
többen és többen csatlakoztak, nők, férfiak, 
erőre kapó öregek, csengő hangú gyerekek, 
s a hosszú sienai utca esti sötétjében szállt a 
friss, pattogó, derűs dallam. A csendes laká-
sok megélénkültek, emberhang talált ember-
hangra, szívek dobbantak egyszerre, feledve 
a szorongást, a rettegést, feledve a magányt, 
mert a kényszerű bezártságban jó volt érezni 
a társakat…

Hát, nincs minden veszve, gondoltam jól-
esően. Az ember nem akar, nem tud magányos 
lenni. S ha a sors rákényszeríti, mint a rab ma-
dár, dallal keresi, hívja társait. Ahogy az elide-
genedés falát is előbb-utóbb áttörheti a vágy 
a másik ember iránt. Tarts távolságot! – szól 
most a figyelmeztetés. Tarts távolságot, hogy 
aztán majd, ha elmúlt a vész, felszabadultan 
ölelhessük meg egymást. 

Életképek olaszhonból a karantén idején

A spanyolnáthajárvány idején 1918-ban 
Chicagóban, a köztisztasági hivatal 
dolgozói munkába állás előtt



2

”

“

Csukás István a hónap költője. Csukás István az élet költője. De azt is 
mondhatnám, a derű lírikusa. Idegen tőle a spleen, a keserűség, verse-
iben nem találjuk meg a huszadik, huszonegyedik század irodalmat el-
árasztó depresszióját, világvéghangulatát, de nem azért, mintha Csukás 
nem látná éppen úgy a kétségbeejtő helyzeteket, közömbös lenne a 
tragédiák iránt, hanem mert elszántan keresi a jót, a létezés mindenek 
feletti örömét. Verseit olvasva harmóniát érez az ember, a költővel 
eszmél rá, hogy mennyi szépség vagy boldogság lehet a hétköznapi 
pillanatokban. Szinte Madách Ádámjának paradicsombeli első szavai 
idéződnek fel az olyan költemény, mint az Istenke megnyomja a tavasz-
gombot olvastán, hogy „élni, élni, mily édes, mi szép!”. Ez a költészet 
mohón gyűjti magába mindazt, ami veszendőbe mehet egy brutális 
korban, menedéket ad a természet és az ember szerelmetes kapcsolatá-

nak. Nem restelli az érzelmi ellágyulást, ha meghitt egy nyári délután, 
ha a hű kutya játszani csalja a kertjükben, ha jó az emberek között járni 
a Kolosy téri piacon vagy a Szépvölgyi úton, mert érdemes tartogatni a 
drága perceket arra az időre, amikor Isten lehelete sem lesz elég. 

Csukás versei felszabadítanak a napok nyomása alól filozófiájukkal, 
a derű óráival. Derű lengi be a nosztalgikus témáit, az elmúlás feletti 
gondolatait is. Emberséges derű. És mindehhez ott van a rímek, ritmu-
sok csukási muzsikája, régről hozott zeneiség, ami még apja kovács-
műhelyének üllőcsengéséből való, a nagy és a kis kalapácsok üteme, és 
az ebből áradó szárnyalás.  

Jelen időben beszélek róluk, mert ha költőjük eltávozott is, a versei 
itt élnek az örök jelenben. 

Szakonyi károly: A derű lírikusA

CSukáS iStván
 
isten megnyomjA 
A tAvAsz-gombot
Isten megnyomja a tavasz-gombot,
s a régi verkli pattogva beindul,
a rigó kiköpi a téli szutykot,
csőrt csücsörít s fütyül bolondul,
a rügyek apró rajzfilmgyárak:
megrajzolják a millió levelet,
szuszog, dohog a vakondjárat,
megindul a forgalom odalent,
a nárcisz kis pöckét kinyomja,
a kapkodva vetkőző égre mereszti,
a vadrózsának tavalyi a rongya,
hullna már, de még nem ereszti,
dagad az akác nyakán az ér,
az éltető nedv lüktetve kering,
bámulok a kertben ösztövér,
apadó hitemmel, s megtelek megint
együgyű csodával, éltető nedvvel,
s kinövök a földből, mint a bokrok,
s motyogom, vén bolond, gyermeki hittel:
jól van, Isten, kapsz egy libacombot!

távmondAt szAkonyi károlynAk

„Emlékszel” – a beszédet egyre többször kezdjük így el,
a múlt megköhögtet, mint az első cigaretta reggel,
s lebegtet a füst varázsoló kéklő fátylat,
mitől a szemünk meghatottan könnybe lábad.
Tán jó is így, talán mai szívvel ki se bírnánk,
ha az emlékek elmúlt időnket könyörtelenül ránk borítják,
egyedül halottakat lelünk, egyedül vacogva fázunk,
ha megrándul is: leoperált békacombokat galvanizálunk.
Ám ha legalább már ketten beszélünk róla,
zümmögve beindul szívünk, mint a villanyóra,
fény is lesz, meleg is lesz, a sok-sok sápadt kísértet
életre kel, arcuk kipirul, elfoglalják köztünk az üres széket,
beleisznak borunkba, szánkból kikapják a szót, fújják a füstöt,
letörlik arcukról, a mi kezünkkel, a hamuszín ezüstöt.
Félelmünk oszlik, kifejlett gyanakvásunkat láncra kötjük,
s kitárunk ajtót-lelket, mint régen, s a tükröt kiröhögjük,
egymás szemében, mint ifjan, csakis ott látjuk magunkat,
minden más röhögnivaló, minden más vélemény untat,
hasat behúzunk, mellet kidöntünk, rázunk csontos öklöt,
a nők ámulva néznek, majd merengve, mint a kölyköt,
megcsapja őket a más égitestről érkező léghuzat,
már nem gyanakszanak a borra, szimatolják az utat,
mely hozzánk vezet és még valahová mögénk,
ahol él, virul egy másik ország, s fölötte egy másik ég,
mely elfoglalhatatlan, kikezdhetetlen és leigázhatatlan,
mert álomból van, s amíg mi élünk, halhatatlan,
mint az ifjúság, s ahová egyre gyakrabban visszajárunk,
mosoly az útlevelünk, s a halálfélelem a szárnyunk.

HármAn élünk itt

Hárman élünk itt egymást feloldó boldogságban:
én, feleségem és a kiskutyánk.
Működik ám közöttünk az örömtávíró, röpköd
a kertnyi űrben az üzenet,
a brummogás, a nevetés, a cérnahangú vakkantás,
a gyere ide, az adj pacsit, a szeretsz még –
majd elfáradva, elcsöndesülve, ki-ki a vackára húzódva,
némán sugárzunk, mint napsütött kavics.

sAnzon

Most azt hiszem: boldog vagyok
és az leszek, míg élek.
Nap süt, a fény alá merült
utcán ülnek a vének.
Szívükbe süppedve puhán
a régi utcák, fények,
ahol mostan is ülnek ők,
s amit én már nem értek.
S amit majd ők nem értenek:
ha vén szívemben élnek,
örök Nap süt az elmerült
utcán, hol üldögélek.

Csukás 
István 
az élet 
költője. 
De azt is 
mondhat-

nám, 
a derű 

lírikusa.
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A hónAp költője
Csukás István

“

Egy kisfiú mondja

Nem tudsz te semmit!
A tigris helyből átugorja a kerítést,
s akárhányszor, oda-vissza. Piros
mozdonyszemével kitolat az éjszaka,
mindig tolat, hallhatnád a vágány-
csattogást, ha éppen nem aludnál.
De te a füttyöket se hallod,
a tülülüző hegyoldalt, pedig ingyen van.
Rosszabb vagy a medvénél, mert az legalább
egy nagybőgő-vonóról álmodik. De te
azt se veszed észre, hogy a Nap gólt
lőtt az ablak jobb felső sarkába!

ElfüstöltEm 
ötvEn nyarat

Elfüstöltem ötven nyarat,
ötven hósipkával lefödtem,
egyre több, ami kívül maradt,
egyre több van már mögöttem,
röstellem, de sehogy sem akaródzik
bennem a lélek megöregedni,
vígan viszket és vígan vakaródzik,
indulna mindent újrakezdeni –
„No, te lélek! – így intem óva –
légy bár büszke és szabad,
röpködni a madár dolga,
miránk szájat a semmi tátogat,
komolyodj hát, tán kicsit vacogjál,
mint a köhögős őszi reggelek,
lepjen be dér, fonjon be ökörnyál,
mert hideg jön, mélyhűtött űri csend,
Isten lehelete sem lesz elég,
hogy még egyszer újra felmelegítsen,
hisz ott van a sok fagyott rigó, veréb,
azt se győzi… s pláne ha nincs is Isten!
Vagy tudod mit, ne is törődj e fogatlan,
e mindent elrontó savanyú dohogással,
röpülj vígan és légy halhatatlan,
s ne szökj még belőlem s ne cserélj el mással!”

mi a hElyzEt a költővEl

És mi a helyzet a költővel,
aki olyan volt, mint a sirály?
Meszelt ég borul föléje,
orvosok faggatják: mi fáj?
A szobában egy ügetőló vágtat,
majd diszkvalifikálja a homály,
legyint, nézi a tiketteket szóró fákat,
a remény, mint egy karóra, lejár,
játszana még tízeslehúzást, snapszlit,
huszonegyet, smént, ezekben ő volt a király,
de az ápolónő vihogva bandzsít,
nahát, a maga fejében most is mi jár!
Dohog, eltűnődik, majd elámul:
hogy van Nyugat, s él még Babits Mihály!
Majd fejben izgatottan számol:
hány éve már, hány éve már?
Kuncog, mert titok, de azonnal kimondja,
hiszen a lelke örökké alterál,
mikor is zárt be, mikor is zárt be,
mikor is a Szamos-parti kupleráj?
Majd jön az est, és nem jönnek
a barátok, pedig ajtót-szívet kitár,
szemébe fáradtan gyűlnek a könnyek,
letörli, úgy hagyja – fáj.
Elsiratják a hűtlenek is, pedig még él,
de hát könnyebb a könny, milyen kár!
Hát ez a helyzet a költővel,
aki olyan volt, mint a sirály.

Elmúlás EllEn 
babérlEvElEt

Elmúlás ellen babérlevelet morzsolok,
jön a kutyám, tüsszögve megszagolja,
gyanakodva néz: játék vagy kitolás?
Úgy dönt, hogy játék, mert győz benne
a szeretet, mindig győz, hogy majdnem 
elszégyellem magam, s játszom a kedvéért: 
bekapom a babérlevelet s elrágom
fintorogva, s hozzáképzelem a bablevest,
adok neki is a levélből, kiköpi s nem
képzel hozzá semmit, végül is egy kutya,
s fogalma sincs az elmúlásról, homályosan 
érzi, hogy elborult az arcom, az elmém,
hozza a labdát s vigyorogva döfködi
a térdem: eztjátsszuk! Majd szinte körbe-
mutat a kertben: a nyarat játsszuk,
vagy együk meg a vízcsapnál fürdőző rigókat, 
vagy a szomszédban szőrt meresztő macskákat, 
vagy a kerítésre tekeredő virágokat! 
Rábólintok, helyes, játsszuk azt, hogy élünk!

Nem restelli 
az érzelmi 

ellágyulást, 
ha meghitt egy 
nyári délután, 
ha a hű kutya 
játszani csalja 
a kertjükben, 

ha jó az emberek 
között járni 
a Kolosy téri 
piacon vagy 
a Szépvölgyi 
úton, mert 
érdemes

 tartogatni 
a drága 

perceket arra 
az időre, amikor 

Isten lehelete 
sem lesz elég.

”
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A hónAp költője
Csukás István

Étellift a pokolba

Hová futok, mért izgulok,
mintha vonatjegyem volna,
s lekésem a csatlakozást:
ételliftet a pokolba.

Nézek a szerelvény után,
telerakva zsúfolásig,
megkönnyebbülök, hogy nem én
haltam meg, hanem a másik.

Kaptam még egy napot, percet,
de zsebemben a meghívó
a többi igazolvány közt,
széle szakadt, betű fakó.

Ődöngök még s ragyogok is,
de már mint a délutáni
napsütésben a házfalak,
jó mellette álldogálni.

Megtört fényben majd a szemem
fénye is végül megtörik,
csak a hús lesz, mi nem érzi,
ha az ételliftbe lökik.

Pokolba megy az is, aki
nem akart itt dudás lenni,
elsimul a föld felettünk,
nincs különbség többé semmi.

Mert itt fent volt a mennyország,
életünk isteni része,
csupa fény és csupa álom,
csakhogy mi nem vettük észre.

Rövid Életemet megtoldom

Rövid életemet megtoldom hosszú nyári délutánnal,
ami szárnyalni akar még belőlem, az itt is szárnyal,
hiszen kiderült, mint egy majdnem megfejtett keresztrejtvény,
hogy mindenhol megszületik a vers eleve elrendelvén,
a többi meg, nos, a többi itt marad lent a földön,
ami kimaradt a költeményből, azzal is illik törődnöm,
mert mohó és buta, szertelen, s nincs benne semmi szellem,
de hát bármily esendő, szeretem, s muszáj egy-két cselt kieszelnem,
hogy ne fájjon kicsiségem, s a kurta időn kétségbe ne essem,
vagyunk egypáran így e zölden habzó magányos égitesten,
amely a koporsónk lesz, de most lustán a nyárba fordul,
vele fordul a kert, fényt szürcsöl a klorofill, majd megbolondul
a boldogságtól, dagadt erekkel lüktet a fa, s mintha
vándorútra kelne, a szomszédból átkúszik a szederinda,
a kutya szőrös, bogáncsos pofájából sárga drágakő világít,
elnyel a mámor, s mélyül velem a határtalan öntudatlanságig,
bennünk a világ, s mi benne csücsülünk nyakig a világban,
mint a rég elfelejtett udvaron a napra kitett gyerekkori kádban,
a mostani udvar, mint derűs ripacs, a régire visszajátszik,
bár látom a csalást, de vele játszom, most már semmi se hiányzik,
ha mozdulok, velem mozdul fuldokló sóvársággal minden énem,
aki voltam, s akit elhagytam, ahogy az szokás, úton és útfélen,
s visszanézhetek megnyugodva, vissza is látok apámig, anyámig,
e kifogyhatatlan nyári délutánból küldhetek nekik is egy sugárnyit,
s a többinek is a föld alá, a halottak elporladt szemhéja megremeg,
száj nélkül súg a rög: veled vagyunk, ne félj, mi örökké veled,
fordíts hátat bátran, mert szeretnek, s szívemben ne legyen kétely,
nyakamban pányva, s ne csak azt merjem, amit más is merészel,
súlytalanabb már nem is lehetne, ami végül leránt a földbe,
futólag pillantok erre-arra, ez volt az egész, kevéske nyári zöldre,
és mégis és mégis, legalább próbáltam az öröm ujjhegyén megállni,
nincs szebb, mint az élet, és nem is érdemes szebbet kitalálni!

gyeRekaRcom 
visszanÉz Rám

Gyerekarcom visszanéz rám a tükörből,
nem tudok mit kezdeni vele, de azért
próbálkozom: rávigyorgok, kacsintok, semmi,
mintha jég mögül nézne rám, elég hűvösen,
ahogy grimaszolok és idétlenkedek egyre
fáradtabban, elszálló hittel, öregedő bohóc,
hogy kicsaljak legalább egy irgalmas mosolyt,
egy rezzenést, egy rebbenést, valami kis fényt,
onnan, honnan, kitől, kinek, lehunyom
a szemem, lassan felnyitom: eltűnt, s eltűntem
én is, csak a tükör, csak a tükör, csak a tükör.

”

“

Jelen 
időben 

beszélek 
róluk, mert 
ha költőjük 
eltávozott is, 

a versei 
itt élnek 
az örök 

jelenben.
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„Egymillió gyermeket neveltem fel” – jegyezte meg egyszer tréfálkozva 
Csukás István, és ebben nincs semmi túlzás, hiszen mára ennél sokkal 
többre tehető azoknak a száma, akiknek meghatározó és örömteli gyer-
mekkori élménye az alkotó mesevilágával való találkozás. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy boldog gyermekéveim 
egybeesnek a hazai meseirodalom aranykorának számító időszakkal. 
A meseírás a hatvanas évektől sok szerzőnek „a túlélést” jelentette, 
ez volt az alkotásnak az a „menedékhelye”, ahol a pártállam által elle-
hetetlenített vagy száműzött írók és költők otthonra leltek. Nagynevű 
alkotók törték a fejüket korgó gyomorral egy-egy szimpla mellett, a 
gyerekeknek szóló történeteken. A meseírás sokak számára jelentett 
egzisztenciális kérdést, ám leginkább azok lettek gazdagabbak tőle, 
akiknek szülei vagy nagyszülei megvették az újdonsült műveket. (Az 
akkori könyvárak nevetségesen alacsonyak voltak a maiakhoz képest.) 
Ebbe a szellemi közegbe robbant bele a hatvanas években Csukás István. 
Vágott szem, vastag bajusz, hamiskás mosoly, derűre meg vidámságra 
késztető gesztusok, játékos jókedv áradt mozdulataiból és szavaiból. 

„Arcom, minden kétséget kizáróan, anyáméra hasonlított – írta az Új 
Írás című folyóirat felkérésére készült, Feltörekvés gátlásokkal című 
visszaemlékezésében. – A minden kétséget fordulatot azért használom, 
mert, elsőszülött fiú lévén, az apámra szerettem volna hasonlítani, ehhez, 
úgy éreztem, elvitathatatlan jogom van; s erre már semmi remény nem 
volt, szilvaként hegyesedő szemsarkom, kiálló járomcsontom, fekete 
hajam, szélesedő halántékom, vagyis egész mongolos arcberendezésem 
visszavonhatatlanul anyám arcára ütött. Anyámra, s anyám családjára. 
Vagyis a kunokra. Ők voltak a kunok, sőt nagykunok, apámat pedig 
jásznak lehetett mondani, világos haját, világos szemét letagadhatatlanul 
nem én, hanem öcsém örökölte.”

Kisújszálláson látta meg a napvilágot, 1936-ban, egy nehéz sorsú 
kovácsmester idősebb fiaként. Könyvük alig volt, kettő azért akadt. A 
két legfontosabb, ami minden tisztességes háznál előfordult. Egy ka-
lendárium és egy Petőfi-kötet. Hamar böngészni kezdte ezeket, hiszen 
mire elérkezett az ideje, hogy az elemi iskolába beírassák, már tudott 
írni-olvasni. 

Vonzotta a betűk világa, a mesék, a hősök, a csodák univerzuma. 
Leginkább azok a történetek kerültek közel a szívéhez, amelyeknek hősei 
ugyanúgy beszéltek, mint a mindennapi emberek a kovácsműhelyben 
vagy másutt a közvetlen környezetében. Egyszerre kezdte felfedezni 
a képzeletbeli és a valódi világot. Utóbbi bizony nem a szebbik arcát 
mutatta, amikor Csukás István fiatal volt. (Édesapja elveszítette a ko-
vácsműhelyét, építkezéseken dolgozott, nyaranta a hegedűművészet 
bűvöletében élő, serdülő Csukás István téglát hordott ugyanott.)  Talán 
azért is kellett otthonra lelnie a mesék és a legendák birodalmában, 
hogy ott megtanulja, hogyan kell a tragikumot átfordítani, megszépíteni, 
megváltani. Ugyanúgy nézi a világot, mint a többiek, de nem ugyan-
olyannak látja. A többség a rosszat veszi észre maga körül, nem a jót. 
Kevesen merik felismerni, miként lehetne a rosszat jóvá tenni, sokan el 
sem hiszik, hogy a rosszban el van rejtve a jó.

Csukás István megéli ennek a varázslatnak a misztériumát, szinte 
minden hőse ebből az átlényegítő szándékból táplálkozik. Jókedvből te-
remti mulatságos és szeretetre méltó alakjait akárcsak az ellenpontjaikat. 

Az ő világában a teremtő és a teremtmény egyaránt vidám, és játékból 
születik minden körülöttük. Életműve megtanít úrrá lenni a rosszkedv, a 
mélabú felett, átlényegíti az élet tragikumait, megmutatja és tudatosítja 
a mindennapokban rejlő derűt.    

Hűséges olvasói – idősek és fiatalok – talán nem is tudják, hogy 
hegedűművész akart lenni, édesanyja biztatására jelentkezett az akkor 
alakult zeneiskolába, érettségi után tanulhatott volna tovább a Zeneaka-
démián, ám akkor már nem a muzsika vonzotta, hanem a szépirodalom. 
Tizenhat-tizenhét éves korában, főként József Attila és mások hatására, 
megírta első verseit, némelyik nyomtatásban is megjelent. A költészet lett 
a „befutó”. A muzsika lelket formáló erejére azonban mindig szeretettel 
gondolt vissza, például a békéstarhosi zeneiskolát megidéző tárcájában: 

„Ma sem tudok nagyobb, szebb és hatásosabb pedagógiai eszközt 
elképzelni, mint a zene. Ott tanultam meg, mi a közösség, mi a közössé-
gi élet. Mit jelent egy hangnak lenni a kórusban. Ott tanultam meg a 
belső fegyelmet, ritmusérzéket – már nem csak zenei jelentésében. Ott 
tanultuk meg a póztalanságot és a kiállás bátorságát. Külföldi látogatók 
(akadtak bőven) kétkedőn mosolyogtak, mikor bokor mögött hegedülő, 
éneklő gyerekeket láttak, pedig csak nem volt elég hely, azért szorultunk 
a szabad ég alá.”

Érettségi után előbb a jogi egyetemre jelentkezett, majd egy idő után 
átment a bölcsészkarra, de tanulmányait ott sem fejezte be. Megjelent 
verseiből, írásaiból, irodalmi segédmunkákból tartotta fenn magát. 
Közben felfedezte magának a Hungária kávéházat, a legendás New 
York kávéház utódját. Oda tüstént „beiratkozott”. Azokban az években, 
ötvenhat után a Hungária Réz Pál, Domokos Mátyás, Zelk Zoltán, Vas 
István, Déry Tibor, Abody Béla és mások alkotta szépirodalmi asztal-
társasága, „a mély víz” jóvoltából egy sziget volt a szárnyait bontogató 
írók számára.  A nyilvánosságnak, ha egy kicsit költőibben akarom ezt 
kifejezni, akkor azt is mondhatnám, a „szabadságnak a szigete” volt. 
Bement a Hungáriába az ember, elkezdett beszélni, meghallgatott má-
sokat, mindenkiről tudta, hogy milyen állásponton van, hogy honnan 
beszél. A márványasztalnál üldögélve, egy szimpla mellől valahogy 
jobban ráláttak a mindennapi életre. 

„E kávéházról kicsit bővebben kell szólni: csapatostól jártunk oda, fia-
talok, merészen helyet foglaltunk a márványasztaloknál – gondolt vissza 
ezekre a napokra az A város meghódítása című írásában. – Merészség 
nem csak ahhoz kellett, hogy a nagy árnyak helyére üljünk, hanem mert 
pénzünk épp egy szimplára volt elég. Vagy kettőnknek egy szimplára. De 
eltűrték, hogy nyitástól zárásig, reggeltől estig ott üljünk. Egyáltalán, ha 
visszagondolok, barátságos volt a város, a légkör, a pincérek, a kalauzok, 
a jegyszedők és a fürdőmesterek. Egészen ötvenhatig. Kemény cezúra 
volt, kemény világ következett. Addig azonban lubickoltam, mint a hal 
a vízben. Gyorsan alkalmazkodtam és tájékozódtam, már nem szálltam 
rossz villamosra, már levetkőztem vidéki sutaságomat. Merészen beül-
tem a Hungária mély vizébe, a nagyok asztalához, s még merészebben 
mutogattam a verseimet. Ideális, fiatal költőnek való állapot volt.”

A kiváló költő Kormos István biztatására és hívására fordult a gyerme-
kirodalom felé, később az íróasztalát is megörökölte a Móra Kiadóban, 
még mielőtt szabadfoglalkozású író lett volna. Kormos István neve külön 
fejezet Csukás István sorsában!

MESEHŐSÖK DERŰBŐL, 
NAPSUGÁRBÓL

BORBÉLY LÁSZLÓ

Pályarajz Csukás Istvánról
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„Az egész úgy kezdődött, hogy Kormos István dörmögő hangján 
szemrehányóan nekem szegezte a kérdést: miért nem írsz a gyere-
keknek?! – emlékezik Kormos István, a szerkesztő című írásában Csukás 
István. – Valamit hebegtem, hogy nem tudok én, meg nem próbáltam 
még, de Kormos szigorúan félrehessentette a kifogásokat, s tovább 
dörmögött: ha a fiatal költők nem írnak a gyerekeknek, sose tudjuk 
kiszorítani a dilettáns vénasszonyokat, unatkozó miniszterfeleségeket, 
meg a még rosszabbakat! Mert ezekkel van tele a pálya! Érted?

Görnyedeztem a rám rakott súly alatt, pislogtam, mint a vett malac, 
mikor észrevettem, hogy Kormos szemében vidám fények táncolnak: 
Akarsz hallani egy-két förmedvényt? Amitől hátha megjön a kedved! 
Fölemelte az ujját, s már szavalta is nagy átéléssel a borzalmas sorokat. 
Meggyőzött, mivel nemcsak nagyszerű költő volt, hanem nagyszerű 
szerkesztő is. Áldja meg érte az Isten haló porában!

Szerződést kötöttünk, s addig nem hagyott békén, amíg meg nem írtam 
első mesekönyvemet. S hogy az ifjú szerző megdicsőülése még nagyobb 
legyen: Bálint Endrével illusztráltatta! Kívánok minden ifjú kollégának 
ilyen kezdetet és ilyen szerkesztőt! (…)

A gyerekirodalom életem részévé vált, s hozzá kell tennem: boldogabb 
részévé! Írtam a meséket, s a jutalom sem maradt el, mindenféle díjat 
megnyertünk, itthon és a világban, Hollywoodban a Nagydíjat első 
gyerekfilmemmel, a »Keménykalap és krumpliorr«-ral. De a legnagyobb 
díj a gyerekek örömtől csillogó szeme, szeretete – ez tartott életben a 
keserű években, mikor költőként ki voltam ebrudalva az irodalomból. Ez 
szítja fel bennem ma is az aggódást, hogy mi lesz velük? Nincs kiadójuk, 
lapjuk, színházuk, nem jut nekik elég pénz, szeretet, törődés! Pedig 
legalább azt a százszor a szánkba rágott kodályi intelmet fogadnánk 
meg végre, hogy csak abból lesz a jövő közönsége, akit gyerekkorában 
olvasni tanítottunk, elvittünk színházba, hangversenyre. És ha valaki 
is legyintene, hogy van ennél fontosabb dolgunk is, jó lenne, ha észbe 
kapna, hogy nincs ennél fontosabb dolgunk! Mert aki most nem törődik 
a gyerekekkel, az nem törődik a jövővel! Aki nem hisz a gyerekekben, 
az nem hisz a jövőben. Megkockáztatnám még azt is halkan, hogy nincs 
ennél jobb befektetés. Miért írok hát a gyerekeknek? Mert én mindezek 
dacára hiszek a jövőben, s ha felnézek az égre, látom, látni vélem, hogy 
mosolyogva bólogat Kormos, Zelk, Weöres…”

Csukás István költészetének mélységeiről kevesebb szó esik, ennek 
talán az egyik oka az a diadalmenet, amelyet a hazai gyermekirodalom-
ban megtett. Ha az általa kitalált mesehősöket kell idézni, kapásból 
jutnak eszünkbe a meghökkentő nevű, tréfás alakok, akiknek népszerű-
sítésében nagyon nagy szerepet játszott a televízió. Ám azonnal zavarba 
jövünk akkor, ha Csukás István valamelyik verseskötetének címét kelle-
ne megmondani vagy néhány költeménye kerülne szóba. Költő mivoltát 
kihangsúlyozandó, mindenkit arra ösztönöznék, kezdjen ismerkedni 
Csukás István lírájával. Hamar kiderül, hogy rokon lelkünk ilyen téren is.

Amikor a Nemzet Művésze díj átadása után kicsit elbeszélgettünk, 
rögtön szóba hoztam, Óbudán élek, mire Csukás István megjegyezte, 

hogy „földik” vagyunk. Számomra költészetének elsősorban az a szelete 
kedves, amelyet ez a kerület ihletett. Nemcsak a sokszor emlegetett 
Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67.-től a Kolosy térig című, hanem az 
Egy délutánra visszatért, a Napfényben tündöklő vagy az Ablakok hunyo-
rognak a homályba. Néha összegyűjtött verseibe belefeledkezve járom 
az utam, a Kórház utcai piactól, ahová gyakran Csukás is „alászállott”, 
barangolok keresztülvágva a Szentlélek téren, a Nagyszombat utca 
mélyén nyugvó amfiteátrumon egészen a Kolosy térig, aztán egy még 
merészebb kanyart véve felfelé a hegyre. Útitársaim a költő gondolatai:    

„Én hiszek a versben – ahogy Csukás István mondja –, hiszek a vers 
megtartó erejében, hiszek abban, hogy a lélek nagy gödreit, amelyek 
egyre tágulnak, egyre mélyülnek bennem, csak a verssel lehet megtölte-
ni, hogy ne omoljon össze, ne zuhanjunk bele mi is; és hiszek abban is, 
hogy a kicsiségünk ne fájjon, tehát én a legkisebb szemben állok a fel-
foghatatlan mindenséggel. Megszólítom a mindenséget, csak így tudom 
versben megszólítani, ez olyan is egy kicsit, mintha az Istent szólítanám 
meg, Istent is csak versben tudom megszólítani. Hiszek abban, hogy nem 
feltétlenül hétköznapi, nem feltétlenül praktikus haszna van a versnek, 
de ugyanakkor hiszek abban, hogy hétköznapi és praktikus haszna is 
van. Főleg a hétköznapiban hiszek. Próbálom évek óta ezt is megfo-
galmazni, hogy a mennyországunk, a boldogságunk a hétköznapokban 
is rejlik és itt is tetten kell érni, ami azt jelenti számomra is, hogy ha 
egy picit leszálltunk a mennyekből, arról a magaslatról, ahol talán már 
magányosak voltunk és dideregtünk; leszállunk a piacra, leszállunk egy 
sétára az őszi utcán, leszállunk egy hentesboltba bekukkantásra, hogy 
ebből is lehet költészetet csinálni. Mindenből lehet költészetet csinálni. 
A költészet az én életem volt, de talán másoknak is tud örömet nyújtani, 
másokat is sikerül életben tartani, ahogy engem sikerült.” 

Különösen megindítóak azok verssorai, amelyek fájdalmas nosztal-
giával pillantanak vissza a tovatűnt gyermekkorra: „A grófi park nagyobb 
fényűzést még / nem látott: fehér zongorabillentyűn / küszködött nehéz 
ujjunk, ág-görcsét, / kapát-kaszát fogó merevséget gyűrt / le az idegenül 
lágy futam, és /– milyen csoda! – a paraszti nehéz / hallás Bartókon, s 
Kodályon könnyebbült.” (Békés-Tarhos) Az idő eltávolító messzeségével 
dacolva, édeni állapotként ábrázolja egykori családi műhelyüket: „Fel-
idézett műhely, elveszített gyerekkorom! / Mészfehér tányérjait dobálja 
a bodza, /szemben a város tükrösen villog – és fejem felkapom, / szédít 
a messzeség, szorítás a torokban, / izzik az őszi tarló, amerre futottam, 
/ és elindulok boldogan a megtalált nyomon.” (Emlékezés egy régi 
kovácsműhelyre)

Csukás István szerint a vers mellett a mese az utolsó olyan műfaj, 
amely az egész világot képes ábrázolni könnyedén, játékosan: „benne 
van a teremtés, a pusztulás, benne van az élet, a halál, sőt a túlvilág is, 
mint még a magyar népmesékben is – vallja a Csak a derű óráit számo-
lom című riportkötetben. – Tehát csodálatos műfaj, ahogy ez a versről is 
inkább elmondható, mint a prózáról. A mese ott volt az »ősrobbanásnál«, 
amikor létrejött az univerzum, végül is a misztika is benne van, az érze-
lem is mindenképpen. Egyenrangú része az irodalomnak.”

Verseskötetei mellett egyre-másra írta a gyermekregényeit (Keményka-
lap és krumpliorr, Nyár a szigeten, Vakáció a halott utcában), 
mesekönyveit, verses meséit és ifjúsági történeteit. Kivétel nélkül kiál-
tottak a filmes vagy a színpadi adaptációért. (Legsikeresebb színházi 
darabja alighanem az Ágacska.) Megteremtette Mirr Murrt, Oriza-Triz-
nyákot, a Kiscsacsit, Süsüt, Süsükét, Pom Pomot, A nagy Ho-ho-ho-
horgászt, Sebaj Tóbiást, akik mellé álmodott számos játszótársat, nehogy 
egyedül érezzék magukat vagy nehogy rossz kedvűk legyen. 

Csukás István világában ugyanis a rosszkedvnek nincs maradása. Min-
dig a napsugár az úr. Mindennek jóra kell fordulnia, ezért jó felnőttként 
is visszatérni az általa teremtett mesebirodalomba. Ma ugyanúgy ott-
honra lelünk benne, mint gyerekként, akkor is, ha gyerekeink vagy majd 
az unokáink révén kalandozunk újra benne. 

Csukás István rosszul hitte, hogy egymillió gyermeket nevelt, sokkal 
többen vagyunk, és közöttünk ő volt a legnagyobb gyermek!

(2020 márciusában) 

A gyerekközönség 
az előadás végén ünnepli 
Csukás Istvánt, a szerzőt
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HIC ET NUNC

Esterházy Péter 70. születésnapján, ápri-
lis 14-én jelentette be a Magyarországi 
Evangélikus Egyház vezetősége, hogy 

az Esterházy család egyházuknak ajándékozta 
az Esterházy Péter és Gitta Könyvtárat. Ezzel 
a könyvtár kezelője az Evangélikus Országos 
Gyűjtemény – Evangélikus Országos Könyvtár 
lett. H. Hubert Gabriella gyűjteményvezető, 
Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök és 
Prőhle Gergely országos felügyelő ez alka-
lommal a Klasszik Rádió műsorában beszélt 
az ajándékozásról, a jelentős kincs szellemi 
értékéről és az Esterházy-szövegek teológiai 
vonatkozásairól.

A Budapesten, a Szentkirályi utcában talál-
ható evangélikus könyvtárban őrzik számos 
könyvritkaság mellett többek között Luther 
Márton végrendeletét, a vizsolyi Biblia egy 
példányát és a gyűjtemény a Podmaniczky–

Az Esterházy 
család ajándéka

Degenfeld Könyvtárral is büszkélkedhet. Az 
ajándékozás történetéről Fabiny Tamás el-
mondta, hogy az első komolyabb lépés Pan-
nonhalmához kötődik, ahol Hortobágyi T. Ci-
rill főapát és Várszegi Asztrik korábbi főapát 
meghívására tavaly májusban egy értelmiségi 
társasággal közösen vendégségben járt. Az 
alkalom egyik szünetében Esterházy Gittá-
val beszélgetett, aki elmondta, hogy szeretné 
egyben tartani Péterrel közös könyvtárát, és 
azon gondolkodik, hogy hol lehetne elhelyez-
ni. „Nincsen az evangélikus egyháznak erre 
lehetősége?” – tette fel a kérdést, ő pedig kapva 
kapott az alkalmon mondván, hogy megbeszéli 
elnöktársával, Prőhle Gergellyel és a gyűjte-
mény vezetőjével, H. Hubert Gabriellával. S 
ők is örömmel fogadták a megkeresést. 

Az előkészítést követően, 2019. október 29-
én aláírásra került a család és az evangélikus 
egyház között az ajándékozási szerződés, és a 
tél folyamán megtörtént a mintegy négyszáz 
könyvfolyóméternyi kötet bedobozolása. A 
könyvtár ideiglenesen az Északi Evangélikus 
Egyházkerület székházában került elhelyezés-
re, ahol a feldolgozási munka is zajlani fog. A 
könyvtár végleges helye az evangélikus egyház 
székházában lesz. Ezzel kapcsolatban Fabiny 
Tamás elmondta, hogy Esterházy Gittának 
megmutatták azt a Luther-szobrot, melynek ta-
lapzatánál a kövön, egy Luthert-idézet mellett 
– „Nincs nagyobb ellenségünk önmagunknál!”  
– éppen egy Esterházy Péter idézet olvasható: 
„Luther kérdése az volt: találok-e egy irgalmas 
Istent? Az én kérdésem: találok-e egy irgalmas 

embert?” Az evangélikus egyház elmúlt ötszáz 
évének felekezeti nyitottsága tehát tanúsítja, 
hogy Luther és Esterházy jól megférnek egy-
más mellett. 

Prőhle Gergely országos felügyelő az evan-
gélikusság valamint a kultúra és a tudomány 
nagyon is szoros kapcsolatáról beszélt, példa-
ként említve többek közt, hogy valaha a kiváló 
történész, Mályusz Elemér is székházuk falai 
között dolgozott. Az Esterházy család az ado-
mányozáson túl azt is vállalta, hogy összegyűjti 
és a gyűjteménynek adja Esterházy Péter eddig 
megjelent könyveinek összes kiadását, mely az 
idegen nyelvű kötetekre is kiterjed. A családdal 
való jó együttműködést jelzi, hogy mindezt 
nem csupán visszamenőlegesen, hanem a jövő-
re vonatkozóan is vállalták. A tervezett könyv-
tárrészlegen nemcsak a könyvek kerülnek majd 
bemutatásra, hanem egyes személyes tárgyakat 
is ki fognak állítani. Prőhle Gergely örömmel 
állapította meg, hogy ily módon az Esterházy- 
gyűjtemény a magyar közgyűjteményi hálózat 
részévé válik. 

Irodalmárok és szépirodalmat szerető olva-
sók számára mindig is csemege volt az Ester-
házy-szövegekben található vendégszövegek 
felfejtése. A könyvtárnak az evangélikus egy-
házhoz kerülésével abban is bízhatunk, hogy 
ennek egy meghatározó szegmense, az Ester-
házy Péter által szinte minden szépirodalmi 
művében megtalálható bibliai és teológiai ven-
dégszövegek szélesebb kutatása is elkezdődik. 
– Munkái tele vannak olyan motívumokkal, 
apokaliptikával, teológiailag is minősíthető 
vonatkozásokkal, melyeknek feldolgozásá-
hoz teológiai ismeret is szükséges – állapítja 
meg Fabiny Tamás. Szerinte például a Javított 
kiadás nemcsak az ügynökkérdés miatt izgal-
mas, de a könyv teológiai értelemben is kin-
csesbánya. Nem egyszerű egyházi vagy vallási 
hatástörténeti értelmezéssel találkozunk benne, 
hanem szakirodalmi ismerettel. Esterházy te-
ológiailag is meghökkentően jól értelmezett, 
ugyanakkor a szépirodalom igényességével 
dolgozta be ezeket a vendégszövegeket alko-
tásaiba. 

Az Esterházy-könyvtár méltó megnyitását 
2022 őszére tervezik, amely időpontra elké-
szítik a könyvtár számítógépes feldolgozását 
is. Addig pedig a virtuális térben lesz jelen a 
bibliotéka. 

(Weltler Ildikó) 

Esterházy Péter az otthonában 
munka közben, 1986–87
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A felújított Evangélikus Országos 
Gyűjtemény – Evangélikus Országos 
Könyvtár udvara a Luther-szoborral
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Pro bono Publico

Narrátor: – „A 60-as években több irányzat, 
több drámaírói színpadi törekvés indult útjá-
ra, illetve folytatódott Magyarországon, nem 
utolsósorban a külföldi drámairodalom, a vi-
lágszínház fejlődésének, változásainak sürgető 
késztetésére. Az abszurd és a groteszk dráma 
térhódítása volt a legjelentősebb változás a ha-
zai színpadon.” (Béládi Miklós–Rónay Lász-
ló: A magyar irodalom története, 1945–1975. 
III/2.:  A próza és a dráma)

Takaró Mihály: – Mai műsorunkban a XX. 
század második felének magyar drámairodalmá-
ról beszélgetünk meghívott vendégemmel. Szót 
ejtünk arról is, hogyan alakul a magyar irodalom 
és benne a magyar dráma helyzete 1956 után. 
Sorra vesszük a 60-as, 70-es évek legjelentősebb 
drámaíróit… A műsor végén pedig kísérletet 
teszünk arra, hogy megfejtsük a titkot: hogyan 
létezik, hogy éppen a szocializmus idején éri el 
a magyar dráma a fénykorát? Először vessünk 
egy pillantást az ’56 utáni időszakra, benne a 
magyar dráma helyzetének alakulására. 

Petőcz András: – Az ’56-os forradalom le-
verését kegyetlen megtorlás követi a Kádár-
kormány részéről. Kemény időszak következik 
a kulturális életben is, az írók nagy része bör-
tönben. Ugyanakkor a Kádár-rendszer megpró-
bálja magát eladni Nyugat-Európa felé, ezért 
bizonyos engedményeket is tesz az értelmiség 
irányába. Ez azt jelenti, hogy olyan írókat is 
elővesz, akik az 50-es években nem jutottak 
szóhoz. Tulajdonképpen az aczéli kultúrpo-
litika kezdete ez az időszak. Tehát visszajö-
hetnek azok a szerzők, akik az 50-es években, 
a Rákosi-korszakban nem jutottak szóhoz, 
miközben az írók egy része börtönben van, 
sőt, embereket akasztanak fel nagy számban. 
Kettős játéka ez a Kádár-rendszernek: Nyugat 

Hazai vizeken… 
Koronavírusos karanténunk kellős közepén, május első napjaiban irányította a figyelmünket az M5 tévécsatorna 

Történelem és irodalom mindenkinek című sorozata a XX. század második felének magyar drámairodalmára. 
Vagyis ez alkalommal a 60-as, 70-es években született nagy hatású magyar színpadi remekművekről, illetve szerzőikről 

folytatott beszélgetést Takaró Mihály irodalomtörténész a vendégével, Petőcz András íróval, költővel.  
Hazai vizeken, gondoltam felvidulva, hiszen sorra hangoztak el a Lyukasóra olvasói számára is jól ismert nevek: 

Örkény István, Csurka István, Gyurkovics Tibor, Hernádi Gyula, Páskándi Géza, Szabó Magda, Szakonyi Károly… 
Az alábbiakban ebből a beszélgetésből adunk közre részleteket. (A szerkesztő)

Drámaírók 
a XX. százaDi magyarországon

Az abszurd és a groteszk dráma térhódítása
felé, kvázi, jó pofát vágni, közben folytatni a 
megtorlásokat. Bonyolult időnek mondanám, 
hiszen napvilágot láthatnak bizonyos művek 
Nyugat-Európáról, engedélyt kap az akkor szü-
lető Magvető Kiadó, hogy bizonyos dolgokat 
megjelentessen, sőt az akkor kezdődő Európa 
Kiadó is igazából zöld utat kap nagyon sok 
olyan jellegű munka tekintetében, amely ko-
rábban nem jelenhetett meg. 

Takaró: – Ám ez a fajta nyitás, mégis inspi-
rációt ad a magyar írók, különösen a drámaírók 
számára. Hiszen ebben az időben jelenik meg 
Nyugaton is az abszurd, pontosabban az ab-
szurd dráma fénykora lesz ez a korszak.

Petőcz: – Már a 60-as évekről beszélünk. 
Beckett, Ionescu drámái be tudnak áramolni, 
a szerzők és a közönség fölfigyelnek rájuk. 
Tehát gyakorlatilag a 60-as években kezd mind 
a magyar írótársadalom, mind pedig a színhá-
zért rajongó közönség arra is odafigyelni, hogy 

uramisten, létezik egy Beckett, egy Ionescu, 
létezik az abszurd, és hogy mit is jelent az 
abszurd dráma egyáltalán. Ebben az időszak-
ban jelenik meg az az új generáció, amelyiket, 
mondjuk, Örkény István, Csurka István, Gyur-
kovics Tibor, Szakonyi Károly neve fémjelez. 

Takaró: – Miközben arról beszélünk, hogy 

Szakonyi: Adáshiba, ősbemutató, 
Vígszínház, 1970: Bulla Elma, 
Páger Antal, Tahi Tóth László, 

Nagy Gábor, Béres Ilona, 
Ernyey Béla 

és Halász Judit

Szakonyi Károly tévéfelvételen 
Rapcsányi László riporterrel
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az abszurd megjelenik Nyugat-Európában, 
aközben a magyar irodalomban is zajlik az a 
folyamat, amelyet útkeresésnek nevezhetünk. 
Hiszen ’56 után nyilvánvalóvá válik, hogy az 
ötvenes évek sematikus irodalma nem hozható 
vissza. De akkor hogyan lehet reagálni a szo-
cializmusra? Csurka és Gyurkovics például 
„felfedezi” és ki is mondja azt, hogy hamis 
eszmék idején nincsen helyes út, amíg hazug 
eszmék uralják a rendszert, nem lehet helyes 
utat találni, ám akkor mi marad? Annak a 
világnak a bemutatása, amelyik önmagában 

is annyira abszurd, hogy nem kell hozzáírni 
semmit, csak le kell írni azt, ami van. Ez az 
úgynevezett magyar abszurd, ennek a sajátos 
változatát hozza létre Csurka, illetőleg Örkény. 

Petőcz: – Ebben az időszakban jelenik meg 
az a pesti vicc, hogy a magyar értelmiség előtt 
két út áll: az egyik az alkoholizmus, a másik 
járhatatlan. Találóan jellemzi ez a vicc a hely-
zetet, és valóban, ebben a sajátos, abszurd vi-
lágban nem lehet mást megteremteni, mint a 
magyar abszurdot. Ehhez jön még egy forduló-
pont, a 60-as évek gyenge nyitása után a ’68-as 
időszak új gazdasági mechanizmusa, amelynek 
eredményeképpen, a 70-es években valóban új 
légkör alakul ki a magyar drámában is. 

Narrátor: – „Csurka István színművei jó-
szerivel értelmiségi drámákat, értelmiségi di-
lemmákat fogalmaznak meg. Jelentőségük és 
értékük is ebben rejlik. Ha tetszik, e drámákat 
tematikai sorrendbe állítva, az utóbbi negy-
ven év Magyarországát is láthatjuk.” (Béládi 
Miklós–Rónay László: A magyar irodalom tör-
ténete, 1945–1975. III/2.:  A próza és a dráma)

Új nemzedék
– a magyar dráma fénykora
Takaró: – A magyar abszurd klasszikusa, 
Örkény István mellett megjelenik egy új gene-
ráció, a szóban forgó, hihetetlenül tehetséges 
írógeneráció, amelynek a tagjai, nemcsak mint 
drámaírók, hanem prózaíróként is nagyon te-
hetségesek. Más-más indíttatásúak ugyan, más-
más életúttal, mégis összeköti őket valami: az 
a fajta sajátos szemlélet, amelyik a magyar 
valóságról akar szólni úgy, hogy közben nem 
szabad kimondani, hogy a magyar valóságról 
akarok beszélni nektek. 

Petőcz: – Klasszikus darabja ennek Csurka 
Döglött aknák című munkája, erre mondanám 
azt, hogy a leginkább magyar abszurd. Miért? 
Maga a darab egy ideggyógyintézetben, egy 
kórházi szobában játszódik, s a két főszereplő 
figura ellentétében és feszültségeiben benne 
rejlik a teljes magyar valóság. Az egyik figura 
egy munkáskáder, aki a fénykorát a Rákosi-
korszakban élte, tehát egy rákosista munkás-

Szakonyi: Adáshiba, ősbemutató, 
Vígszínház, 1970: Bulla Elma, 
Páger Antal, Tahi Tóth László, 

Nagy Gábor, Béres Ilona, 
Ernyey Béla 

és Halász Judit

Örkény István a Macskajáték előadása után 
meglátogatja Sulyok Máriát az öltözőjében

Szabó Magda: Az a szép, fényes nap: 
Sinkovits Imre, Kállai Ferenc, Kálmán György
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káder, akinek nagy hatalma volt, de aki éppen 
azért kerül ideggyógyintézetbe, mert kezd ki-
menni alóla a talaj, hiszen a Kádár-korszak már 
nem engedi, hogy bizonyos rákosista szemlélet 
érvényesüljön. A másik szereplő egy maszekol-
ni akaró, de valójában az úri középosztályból 
származó valaki, akinek a múltjában, homá-
lyosan mintha rejlene valamiféle háborús em-
lék. Vita közben mindegyik azt állítja, hogy ő 
partizán volt, aztán a végén kimondják, hogy 
egyikük sem volt partizán: te annyira voltál 
partizán, mint amennyire én voltam partizán, 
vagyis sehogy! Azt érzem csodálatosnak ebben 
a darabban, ahogyan rávilágít: ebben az ország-
ban élünk, ebben a magyar valóságban külön-
böző generációk nőnek föl egymás mellett, 
akik valahol összetartoznak. Tele vagyunk fe-
szültséggel, állandóan egymás ellen dolgozunk, 
és mégis össze vagyunk nőve, egymás mellett 
kell léteznünk. És végül a munkáskáder volt 
szeretője lesz az úri középosztályból származó 

is dolgozott, szintén írt egy olyan darabot, a 
Nagyvizitet, amelyik egy kórházi szobában ját-
szódik. És az életsorsok mögött, a háttérben 
egyszer csak félelmetesen kirajzolódik ennek 
az egész társadalmi abszurditásnak minden 
jelentős vonatkozása. A magyar társadalom áb-
rázolásában azonban nemcsak az abszurd volt 
az egyetlen eszköz és lehetőség, gondoljunk 
csak Szakonyi Károly Adáshiba című darab-
jára, amely szintén ezt a kort reprezentálja. 
Ebben egy lakótelepi szobában játszódó törté-
netről van szó, amelyben úgynevezett Kádár-
polgárokat, a proletárságból kiemelkedett, már 
lakótelepi lakást kapott polgárokat látunk, és 
az ő szemszögükből látjuk az egész világot.  
Petőcz: – Az Adáshiba az abszurd drámák 

közül, azt lehet mondani, a legegyetemesebb. 
Tehát ha azt mondtuk, hogy Csurka darabja, 
a Döglött aknák egy igazi, magyar abszurd, 
akkor Szakonyi darabja olyan értelemben egye-
temes, hogy bizonyos finomításokkal, tulajdon-
képpen akármelyik kelet-európai országban, 
sőt, akár nyugat-európai országban is érvényes 
lehetne. Miről szól? Egyfajta elidegenedés-

ről és a televíziónak a befolyásáról. Hogy ott 
ülünk a tévé előtt, és nem tudunk magunkkal 
mit kezdeni, nem vesszük észre azt sem, hogy-
ha eljön a Megváltó, a megváltás, hogyha vala-
mi csoda történik velünk. Ott ül tolókocsijában 
a béna is a tévé előtt, s egyszer csak azt mondja 
neki Krisztus: „Kelj, fel és járj!” Ő pedig el-
kezd ugrálni, megy körbe, izgul a krimi miatt, 
a többiek pedig rászólnak, hogy ne ugráljon 
már itt! Az Adáshiba különlegesen szép darab! 
Szakonyi nagyon szépen játszik rá az akkori 
közös tudásunkra. Mire gondolok? Olyan motí-
vumokat szorgalmaz, hoz be például a zenében 
is – szerepel a televíziós esti mesének a zenéje, 
vagy az akkor legendás műsornak, a Deltának 
a zenéje, ezzel kezdődik a darab – amely kö-
zös tudásunkra emlékeztet, s így rögtön úgy 
érezzük, hogy mi ülünk ott a színpadon, és mi 
vagyunk azok, akik egyfolytában csak a tévét 
bámuljuk. 
Takaró: – Szakonyi darabjáról szólva, 

eszembe jut egy történet ezzel kapcsolatosan. 
Amikor színészeket tanítottam Kaposváron, 
egy alkalommal meghívtam Szakonyi Károlyt, 

figura fiának a felesége, s akkor megkérdezi a 
munkáskáder: ki leszel, nekem te? A sógorom 
leszel, mondja a fiatalabbiknak, de ki lesz ne-
kem a te apád? Valahogy így… 
Takaró: – Óriási sikere volt a bemutatónak, 

Iglódi István úgy tudta megrendezni ezt a dara-
bot, hogy önmagában, mindenféle nonverbális 
eszköz felhasználásával is ki lehessen fejezni 
ennek a szituációnak az abszurditását. Gyurko-
vics Tibor, aki kórházakban, női elmeosztályon 

Örkény: Macskajáték, Pesti Színház, 
1971: Sulyok Mária és Bulla Elma

Godot-ra várva: az avignon-i fesztiválon, 1972  

Az a szép, fényes nap: Sinkovits, Kállai, Tyll, Kálmán A két főszereplő: 
Sinkovits Imre 

és Kálmán György
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hogy a drámairodalom képviselőjével „élőben” 
találkozhassanak. Szakonyi ott mesélte el, hogy 
Kádár János is megjelent a darab premierjén. 
1970-ben vagyunk, ezt ne felejtsük el, és min-
denki nagyon izgult, mi fog történni, hogyan 
fog tetszeni Kádárnak a bemutató. Fölismer-e 
bizonyos motívumokat, amelyek tulajdonkép-
pen a szocializmushoz is köthető motívumok. 
És az első felvonás végén fölhívták őt Kádár 
páholyába, ahol azt mondta Kádár: „Szakonyi 
elvtárs, nagyon tetszik ez a darab, otthon mink 
is pont így csináljuk!” De szót kell még ejte-
nünk Szabó Magda Az a szép, fényes nap című 
művéről, amely, azt hiszem, a korszak egyik 
emblematikus darabja. 

Petőcz: – Igazi történelmi dráma Szabó 
Magda műve, méghozzá a magyarság meg-
maradásért folytatott harcának legfontosabb 
időszakáról. Tudjuk, hogy Vajk Istvánná 
keresztelését megelőző napon játszódik az 
esztergomi várban. Géza fejedelem átadja a 

zetesen meggyengült a magyarság. De teljék el 
egy-két generációnyi idő, amikor újra nagyok 
leszünk és erősek, s akkor majd megmutatjuk, 
hogy kik vagyunk… Mindezt Szabó Magda 
a hetvenes években írja, egy olyan korszak-
ban, amikor az ember azt hinné, hogy ez az 
enyhülés ideje, a détente, ahogyan az európai 
politikában mondják.    

Petőcz: – Igen, csakhogy óvatosnak kell 
lennünk, mert Szabó Magda a maga zseniális 
módján nyitva hagyja a kérdést. Géza fejede-
lem és Vajk beszélgetése valóban csúcspontja 
a darabnak, viszont Vajk, a későbbi István, 
ellentmond az apjának. Azt mondja: nem biz-
tos, hogy mindenben azt fogom csinálni, mint 
amit elvársz tőlem, mert én valóban keresztény 
uralkodó leszek, és nyugalmat, békét akarok 
Európában, azt akarom, hogy a magyarság, 
Magyarország európai nép legyen, Európához 
tartozzon. Ilyen szempontból a kérdés nyitva 
van hagyva az utolsó pillanatig. István nem en-

hatalmat, Istvánon keresztül megteremtve a 
keresztény államot, a keresztény Magyaror-
szágot. Izgalmas darab, benne rejlik az ellent-
mondás is, amelyet Géza személye nagyon jól 
kifejez. Géza Vajkot ugyan megkereszteli, és 
mindent megtesz azért, hogy a fia keresztény 
uralkodó legyen – méghozzá, valljuk be, sok-
szor kegyetlen eszközökkel –, ugyanakkor a 
lelke mélyén mindig megmarad az úgymond 
pogány magyarnak. 

Takaró: – A dráma csúcspontja az a beszél-
getés, amelyben Géza a fiának mondja el, hogy 
igen, most keresztény leszel, most végre fo-
gunk hajtani mindent azért, hogy megint meg-
erősödjünk, hiszen a kalandozások miatt vég-

ged ebből az álláspontjából, Géza sem igazán 
enged, mert amikor István azt mondja, hogy ezt 
az utolsó estét töltsük együtt, akkor Géza ezt 
finoman elutasítja, viszont így köszön el fiától, 
Vajktól: „Jó éjszakát, István!” Ekkor mondja 
ki először ezt a nevet…  

Takaró: – Térjünk még vissza arra, amiről az 
elején is beszéltünk: miközben Magyarorszá-
gon egy hazug ideológiára alapozott rendszer 
működik, aközben a magyar drámairodalom 
mégis a virágkorát éli.  

Petőcz: – Igen, a szituáció abszurd, s eb-
ben az abszurdban rávilágítunk magára az 
abszurd szituációra. Ugyanakkor pedig, ha 
nagyon óvatosan is, de megvan a lehetősége 

annak, hogy ismét beszéljünk a történelmi 
múltról, erre példa Szabó Magda darabja, aki 
ezzel tulajdonképpen nyit az államalapítás felé, 
miközben végig a legmaiabb nyelven íródott 
meg a darabja. Nem archaizál egy pillanatra 
sem, magyarságról és Európáról beszél, tehát 
gyakorlatilag az európai kérdéseket veti föl az 
1970-es években. 

Takaró: – Ez az a korszak, amelyben a ma-
gyar írótársadalom szocializálja a teljes magyar 
társadalmat az áthallások meghallására. Ez az a 
korszak, amelyben a legnagyobb magyar írók 
megtanulnak gúzsba kötve táncolni! Amikor 
valami olyat mernek kimondani, amit talán 
senki sem, hiszen a hetvenes-nyolcvanas évek 
már a három T jegyében telnek, a tiltott, tűrt, 
támogatott művek jegyében, és ebben a ko-
ordinátarendszerben kell valami érvényeset 

mondani, olyan érvényeset, amely nem fog 
elavulni. Ebben nagy Szabó Magda. Ebben 
nagy a Döglött aknák, ebben nagy a Nagyvizit, 
és ebben nagy az Adáshiba is, amelyekről ma 
beszéltünk. 

Narrátor: – „Indulunk. Isten kegyelmével. 
Ha eszembe jut, mi mindent terveztem, el sem 
tudok aludni. A mi udvarunk lesz a legstabilabb 
Európában. A mi közigazgatásunk a legmin-
taszerűbb. Mindent kidolgoztam a legapróbb 
részletekig. Úgy illik majd intézkedés intézke-
déshez, mint a lánc a láncszemhez.” (Szabó 
Magda: Az a szép, fényes nap, részlet) 

(A tévéműsor alapján összeállította: 
Sághy Ildikó) 

Csurka: Döglött aknák, 
1971, Major Tamás, Kállai Ferenc

Gyurkovics: Nagyvizit, 
Bilicsi Tivadar 
és Somogyvári Rudolf

Jelenet a Nagyvizit előadásából, 
ősbemutató, Pesti Színház, 1972
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Kedves Tibor! Nyilván már értesül-
tél róla. Sőt, szerintem te intézted 
ezt is. A másvilágról. A Mennyei 

Mandzsúriából. Jó előre elképzelted, aho-
gyan Koncz Gábor Badariként meghal a 
Nagyvizitben. Utána szépen, sorban meg-
valósult minden „idelenn”, a számodra oly 
kedves Veszprémi Petőfi Színházban, ahol a 
nyolcvanas években te játszottad az Ezredest 
a Fekvőtámasz című darabodban. 

Vagy véletlen volt? „Isten szempillantása?” 
Ahogyan csak te tudtad mondani?

A Nagyvizitet Veszprémben megrendező Rátóti 
Zoltán elmondása szerint: az Oberfrank Pál szín-
művész-igazgató ötlete nyomán előadott másik 
izgalmas műved, az Isten nem szerencsejátékos 
felolvasó színházi előadása volt a nyitány a Pesti 
Vigadó Sinkovits Imre Kamaraszínpadán. Annak 
sikerén felbuzdulva kezdtek el közösen gondol-
kodni azon, hogy mi lenne, ha Veszprémben be-
mutatnák egy másik drámádat. Némi ötletcsere 
után a Nagyvizitre esett a választás.

– Ez a darab tréfák elképesztő sorozata és le-
hetősége, miközben komoly létdrámák játszód-

nak a színen – mondta el Rátóti Zoltán, amikor 
a darabválasztásról kérdeztem. – Híven mutatja 
be, hogy mennyire nem vagyunk hajlandók felis-
merni az egymásrautaltságunkat. Ehelyett mindig 
a harc az elsődleges. Ebben a kórtermi csatában 
legvégül a két legnagyobb ellenlábas, Badari és 
Cziegler néz szembe egymással, illetve a halállal. 
Az ágyhoz kötött, járni is alig bíró, szüntelenül 
kötekedő Badari menti meg az öngyilkosságtól 
az állandóan rémképeket vizionáló Czieglert. 
Az utolsó erejét összeszedő Badari még visz-
sza tudja rángatni a nyitott ablak párkányáról 
Czieglert, de ebbe a hőstettébe szinte rögvest 
belehal. Cziegler magára marad, és ahogyan az 
a valóságban is sokszor előfordul, mire megbánná 
tettét, már nincsen kitől bocsánatot kérni, mert a 
halál magával ragadta a másikat. Kiderül, hogy a 
küzdelem, a harc nem vezetett el sehová. Emiatt 
szomorújáték jellege is van a darabnak. Nagyon 
jól van megírva, gyakorlatilag négy főszerep van 
benne, és emellett az összes karakter lehetőséget 
kínál arra, hogy egy színművész többféle arcát 
megmutassa a játék során. Minden szerepben 
egy-egy érdekes életút fedezhető fel , amelyeket 
Tibor remekül ábrázolt. Koncz Gábor nagyon jól 
tud „gyurkovicsul”, a próbák során hasznunkra 
vált az a sok tapasztalat, amelyet korábban Tibor 
hőseinek bőrébe bújva szerzett.  

BORBÉLY LÁSZLÓ

Nagyvizit a Mennyei 
Mandzsúriából

Beszámolóféle Gyurkovics Tibornak

NAGYVIZIT – ADÁSHIBA
A 60-as, 70-es évek írásunkban is méltán emlegetett magyar drámáinak „utóéletéről” valójában külön tanulmányt 

lehetne írni, hiszen a bemutatójuk óta eltelt évtizedekben a fővárosi és a vidéki teátrumokban egyaránt szívesen tűzték 
műsorra őket. Nem is szólva a határon túli magyar bemutatókról, valamint a nyugati félteke színházaiba eljutott 

előadásokról. Most csupán a két legutóbbiról szólnánk. 2019 novemberében Veszprémben, a Petőfi Színházban zajlott 
a bemutatója Gyurkovics Tibor Nagyvizit című tragikomédiájának Rátóti Zoltán rendezésében 

– Borbély László erről számol be olvasóinknak. Szakonyi Károly Adáshiba című groteszk drámáját pedig, 
az ősbemutató ötvenedik, május 23-i évfordulója tiszteletére, Vincze János rendezésében 

a pécsi Harmadik Színház szerette volna bemutatni, ezt azonban a karantén miatti rendelkezések meghiúsították. 
Ám a darab próbái a szeptemberi premier reményében már folytatódnak. (A szerkesztő)

Gyurkovics 
Tibor, 1980

Gyurkovics: Nagyvizit, 
Veszprém, 2019, Koncz Gábor, 
Esztergályos Cecília, Szeles József

Nagyvizit, Kőrösi 
Csaba és Koncz 
Gábor
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Az egyik lánya egyszer megkérdezte Koncz 
Gábortól, hogy miért kell neki meghalnia 
annyiszor a színpadi vagy filmszerepeiben. 
Mire Gábor megjegyezte: „Kislányom, tudod 
te hány színész szeretne meghalni legalább 
egyszer a színpadon?” Hangosan mondta, va-
lamelyik színház büféjében, úgyhogy az egyik 
neves kolléga máris visszakérdezett: „Rám 
gondoltál?” Ritkaságszámba megy az, hogy 
valaki pályafutása során három különböző 
karaktert is eljátszott ugyanabban a darabban. 
Emellett háromszor meg is rendezte. Hogyan 
volt képes erre? Ez a Koncz Gábor titka.

Volt idő, amikor azt hittem, egészen közel 
vagyok a titok megfejtéséhez, azokban a hó-
napokban, amikor Gáborral közösen dolgoz-
tunk a Kaszkadőr nélkül című könyvén, amely 
egy ember- és természetszeretetet önmagából 
kisugárzó színművész történeteiből építkezett. 
A könyvében szó van a Nagyvizitről is. Koncz 
elmeséli, miért kellett begipszelt lábbal ját-
szania a kórházi nővérrel viszonyra áhítozó 
Fazekast az ősbemutatón. 

– Gondoltam, hogy lenyírom a füvet, mie-
lőtt bemegyek a színházba játszani. Akkoriban 
Dunakeszin laktam, közvetlenül a Duna-parton. 
A robbanómotoros fűnyíró alá szaladt a lábam 
a meredek, csúszós parton. Nem sokkal előtte 
állt el az eső. Csizma volt rajtam, láttam, hogy 
hiányzik belőle egy darab. Gondoltam, a láb-
fejemből is hiányzik, mert a csizma éppen jó 
volt rám. Akkor jöttem rá: igazuk van azoknak, 
akik azt mondják, hogy nem fáj, ha az embert 
agyonlövik… Nem éreztem fájdalmat. Leültem. 
Elgurult a lábam ujja. Bal kézzel felvettem, 
néztem egy darabig, azután eldobtam. Erre már 
úgy sincs szükség, gondoltam. Ma már tudom, 
hogy vissza lehetett volna varrni a helyére. A 
fűnyíró berántó zsinórjával elkötöttem a lábam, 
nehogy elvérezzek. Fél lábon felbicegtem a par-
ton. Beszálltam a 128-as FIAT Sportba, és mint 
az őrült, záróvonalon, piros lámpán keresztül 
száguldottam százhatvannal a kórházba. Öt 
nappal a Nagyvizit bemutatója előtt engedtek ki 
saját felelősségemre a kórházból. Bárdy Gyuri 
jött értem. Így lett Fazekasból, azaz belőlem, 
begipszelt lábú beteg, akinek az eredeti darab-
ban a karja volt törött. 

– A Nagyvizitben sokszor emlegetik 
Baranyát. „Tegnap Baranyában voltunk. 
Fárasztó, gondolhatod. Nehéz a helyzet 
Baranyában.” Na, ebből sok félreértés szár-
mazott. Aczél György Baranyában volt első 
titkár. Megfúrta a darabot, és állítólag emi-
att nem utazhatott el az ősbemutató társulata 
Firenzébe, a nemzetközi színházfesztiválra. 
Baranya ezáltal lett „drámai” szimbólum. 

A Madách színházbeli felújításkor volt egy 
olyan előadás is, amely minden tekintetben 
különbözött a többitől, mert Némethy Ferenc 
váratlanul bekövetkezett halála miatt Cziegler 
szerepében Gyurkovics Tibort láthatta a nagy-
érdemű közönség. Koncz Gábor erről így me-
sél a Kaszkadőr nélkülben: „Tibor végig saját 
darabja kéziratával a kezében feküdt az ágyban 
vagy járkált. Amikor hátrapillantottam, mindig 
csak azt láttam, hogy eszeveszett sebességgel 
lapoz. Annyira tetszett neki, ahogy játszot-
tunk, hogy belefeledkezett. Szemlélődött, és 
élvezte a mesét. Nézőként figyelt bennünket 
az ágyból, holott szereplő volt. Nekem kellett 

Gyurkovics Tibor: 
NAGYVIZIT

Veszprémi Petőfi Színház
Szereposztás:

Badari: Koncz Gábor 
Kossuth-és Jászai-díjas, Érdemes művész

Cziegler: Kőrösi Csaba
Fazekas: Szeles József

F. Tóth: Gaál Attila Csaba
Klári: Varga Szilvia

Borbély: Nyirkó István
Mária: Esztergályos Cecília 

Kossuth-és Jászai-díjas, Érdemes és 
Kiváló művész /

 Módri Györgyi
Dezső: Máté P. Gábor
István: Lukács Dániel

Ibi: Dér Mária
Főorvos: Cservenák Vilmos
Kisdoktor: Keresztes Gábor

Rendező: Rátóti Zoltán Jászai-díjas, 
Érdemes és Kiváló művész
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mindig rászólnom: „Nem akart valamit mon-
dani, Cziegler úr?” –  „És magával mi van, 
Cziegler?” –  „Most mit néz, Cziegler, talán 
mondani akar valamit?”

Veszprémben egészen közel ültem a szín-
padhoz, így jól láttam Koncz Gábort, aho-
gyan Badarit alakította, és belefeledkeztem a 
játékába. Abba, ahogyan megmutatta ennek a 
bosszantó karakternek a lényegét, a szeretetre 
méltó hétköznapi kisembert. Kitalálta, megcsi-
nálta, eljátszotta. A humora, a játéktechnikája, 
a hangja, a bensőből fakadó kis gesztusai mind 
a helyükön voltak. 

Vérbeli clownpartnere volt ebben a Nagyvizit 
takarítónőjének bőrébe bújó Esztergályos 
Cecília, aki nemcsak a szakadt gúnyát ölti 
magára, hanem viseli mindazt a lelki göncöt, 
amit egy ilyesféle természet magával cipel. 
Néztük, miközben bejött a színpadra partvissal, 
vödörrel a kezében, és rászólt a betegekre, akik 
panaszkodnak, hogy öt napja nem takarítottak. 
„Nem tartozik rám. Csak helyettesítek. Ha más 
nem takarít, az nem tartozik rám.” – „De ha 
maga takarít, az magára tartozik.” – „Az se 
tartozik rám, csak elvégzem. Csak épp felüle-
tesen, ne izguljanak.” Közben hol kacagásra, 
hol megdöbbenésre késztetett. 

Minden szereplőről elmondható: „jól tudnak 
gyurkovicsul”. De főként Esztergályos Cecília 
és Koncz Gábor mutatott rá arra a csalafinta, 
játékos, összekacsintó bizakodásra, amelynek 
egyik utolsó mohikánja te voltál számunkra, 
Tibor. Hiányzol az életünkből! Ránk férne egy 
Nagyvizit a Mennyei Mandzsúriából. Talán 
megoldható ez is, ugye, Tibor?  

HIC ET NUNC
Jelenetek a Nagyvizitből
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Pro futuro

Ugron Zsolna: – Kondoroson született, de, 
mint tudjuk, három testvérével már Nyíregy-
házán nevelkedtek, édesapja evangélikus lel-
kész, édesanyja tanítónő. Már kisiskolásként 
elhatározta, hogy öttusázni fog, sőt azt is, hogy 
bajnok lesz. A nagypapája az első világhábo-
rú után Szlovákiából, a Felvidékről költözött 
Magyarországra…

Balczó András: – Kiskőrös mellett van egy 
tanyavilág, ahol a nagyapám kántortanítóként 
tevékenykedett. A nagylánya, édesanyám ta-
nítóképzőt végzett, és huszonegy-huszonkét 
éves lehetett, amikor az én nagyanyám úgy 
érezte, hogy a tanyavilág a szőlők között a ter-
méséből nem juttat a lányának vőlegényt is, 
bevitte hát édesanyámat Kiskőrösre vasárnap 
a templomba, mert hallották, hogy egy fiatal 
pap fog prédikálni. Vártak, vártak, és egy idő 
után – ezt édesanyám mondta így: „a fülem 
mellett, világos, tiszta szavakkal elhangzott: 
ott jön a férjed!” Aztán megtudta, hogy ennek 
a férjnek a neve Balczó András. 

Ugron: – Hogyan találkozott az öttusával? 
Balczó: – A lovaglással már volt némi érin-

tettségem tizenöt-tizenhat éves koromra. Deb-
recenbe jártam gimnáziumba, a Református 
Kollégiumba, ott hetente egy úszóedzésre volt 
lehetőségem. Tehát ez már a második szám. 
Nyíregyházán pedig atletizálni kezdtem, és 
futóedzésekre jártam. Egyszer aztán olvastam 
az újságban, hogy egy Benedek Gábor nevű 
magyar öttusázó Chilében világbajnokságot 
nyert. És bennem összeállt a kép: magyar, öt-
tusázó, világbajnok. Hát ha ő igen, akkor én 
miért ne? De hogy hogyan, azt el sem tudtam 
képzelni, csak valamilyen felső beavatkozás 
révén. Attól kezdve másképp léteznem, mint 
öttusázó, fel sem vetődött bennem. Úgy lát-
tam, amit az Isten akar, hogy csináljunk, ah-
hoz minden szükséges kelléket megad. 1954 

Ugron Zsolna portréfilmje BalcZó andrásról 
 „Akit várok, legyőzte a lehetetlent, amikor legyőzte önmagát és állítja, nem az ő érdeme. Akit várok, azt mondja, a 

siker csak messziről tűnik a boldogság kapujának. Akit várok, hittel él.” Ugron Zsolna József Attila-díjas író fogadta 
ezekkel az ihletett szavakkal Balczó Andrást abban a kétrészes portréműsorában a Nagyok-sorozatában, amelyet 2019 
novemberében láthattunk az M5 tévécsatornán. Honunkban nehéz lenne újat mondani Balczó Andrásról, az öttusasport 
történetének legnagyobb alakjáról, vélhetnénk joggal, hiszen hallatlanul nagy érdeklődés övezte évtizedeken keresztül 
minden megmozdulását. Meglehet, ám – és ez a nagyriportból is egyértelműen kiderül – Balczó mindnyájunknak szánt 

múlhatatlan üzenetére mégiscsak oda kellene figyelnünk! Ugron Zsolna kérdésére, hogy hol tartja megszámlálhatatlanul 
sok érmét, kissé szarkasztikusan válaszolja, hogy dobozban, e múlt felé fordító trófeákat nem teszi ki az otthonukban.  

Most a Balczó Andrással készült portréfilm írott változatából adunk közre nagyobb részleteket. (A szerkesztő)

Kegyelmi 
állapotBan

Balczó András 
budakeszi otthona 

kertjében
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tájékán nekem a paplakban rendelkezésemre 
állt egy P38 típusú német szolgálati pisztoly, 
amelyet az öttusában, illetve a háromtusában 
lehetett használni. Kaptam egy pisztolyt, ott 
volt bent az éjjeliszekrényben, a tankönyvek 
és a füzetek között. Azt én hetente többször 
elvittem Nyíregyháza határába, ahol golyófogó 
töltések voltak, a táblámat leszúrtam, kiléptem 
huszonöt métert és elkezdtem lőni.

Ugron: – Elment a sportegyesületbe, kért 
egy pisztolyt és adtak? 

Balczó: – A háromtusa az öttusának úgy-
nevezett elősportága: úszás, futás, pisztoly-
lövés. És Milotai bácsi, aki ilyen lövész volt, 
adta nekem ezt a pisztolyt „vigyázzál kisfi-
acskám!” felkiáltással. Amikor elfogyott a 
lőszer, elmentem Milotai bácsihoz, és kaptam 
dobozban száz lőszert. Ma már tátom a számat, 
hogy egy taknyos gyerekre rábízott valaki egy 
ilyen pisztolyt! Egyik tanárom mondta egyszer, 
hogy igen, a Balczó meg akarja nyerni az öt-
tusa-világbajnokságon a lovaglást, én pedig 
akkor azt gondoltam: nem a lovaglást akarom 
megnyerni, hanem az összetettet. Tizenhét éves 
voltam. És ki mondja meg azt, hogyan lehetett, 
hogy tizenhét évesen már így be voltam állítva 
arra, hogy öttusázó legyek? 

Ugron: – 1955-ben egy országos versenyen 
Benedek Ferenc edző fedezi fel az akkor ti-
zenhét éves vékony fiút, majd érettségi után 
Budapestre viszi, ahol a csepeli klub sportolója 
lesz. Két év múlva már a háromtusa országos 
bajnoka. 1958-ban pedig a világbajnokságon 
hatodik helyezést ért el. Egy évvel később már 
ezüstérmet nyert. 

 Balczó: – Pécsett volt egy háromtusaver-
seny, amit én már megnyertem. Ezt látván a 
csepeli edző írt édesapámnak, hogy érettségi 
után vár. 1956-ban, július elején kerültem Pest-
re, és a csepelieknél kezdtem az öttusázást: 
napi nyolc óra munka, előtte, utána edzés, 
megindult egy ilyen verkli… Nagyon gyorsan 
szaladt fel a pályám. 

Ugron: – 1960-ban, a római olimpián tagja 
az aranyérmes öttusa-válogatottnak. Egyéniben 
ekkor a negyedik helyet szerzi meg… Mikor 
felkerült Budapestre, egy ideig edzővel edzett, 
aztán úgy döntött, hogy inkább egymaga edz.  
Hogyan történt ez a fordulat?  

Balczó: – A római olimpián történt a nagy 
fordulás, amikor negyedik lettem az egyéniben, 
a csapatban viszont megnyertük az olimpiát. 
Akkor jöttem rá, hogy csak magamra számítha-
tok. Végül 1962 végén az edzőmnek megmond-
tam, hogy a továbbiak során a magam edzője 
kívánok lenni, mert ahhoz az edzésmunkához, 
amelyet én gondoltam, hogy el kell végeznem, 
ahhoz már nem voltak partnereim. Sok ember-
nek mondtam, hogy jöjjön, megyünk futni, de 
hát olyan mennyiségeket futottam! Utólag már 
arra is gondoltam, hogy nem is a testemnek volt 
szüksége erre a nagyon sok futásra, hanem a 
lelkemnek. Hétfőn, szerdán és pénteken reggel 
lefutottam huszonnyolc kilométert, aztán elmen-
tem még egy edzésre, délután a vívásra mentem, 
és este lefutottam még egyszer a huszonnyolc 
kilométert. Ötvenhat kilométer jött ki, ez volt 
hétfőn, szerdán és pénteken. Senki nem akart 
velem jönni. És ezt meg tudom érteni. De ben-
nem, az volt, hogy nekem a tőlem telhetőt kell 

megtennem, akár nyerek, akár nem. És mindent 
megtettem. Rómában, amikor csapatban fel-
álltunk a dobogóra – én nem sírtam soha, de 
akkor elsírtam magam, és akkor szilárdult meg 
bennem az elhatározás. 

Ugron: – A fővárosba indulása előtt édesapja 
egy Bibliát adott önnek. Egy evangélikus lel-
kész fiaként azt gondolom, hogy olyan családi 
környezetben nőtt fel, ahol Isten állandóan 
jelen volt. Biztosan kötelező volt menni va-
sárnaponként az istentiszteletre… 

Balczó: – Tizennyolc éves koromban kerül-
tem Budapestre, addig valóban vallásos neve-
lésben részesültem, vasárnap el kellett mennem 
a templomba, de amikor cseperedtem, szíve-
sebben mentem a karzatra már, nem kellett 
anyuka mellett, a papnék padjában ülnöm. És 
amikor Pestre kerültem, olyan közegbe, ahol 
az Isten-kérdés fel sem vetődött, mondhatni, Is-
ten-mentes körülmények közé kerültem, akkor 
egy idő után egész biztos voltam abban, hogy 
az Isten nem létezik. Úgy gondoltam, hogy 
ezt az Isten-dolgot idősebb férfiak találhatták 
ki… És akkor egyszer csak kaptam a hírt, hogy 
édesapám meghalt. A Duna-parton sétáltam, 
vártam valakit az alsó rakparton, és amikor 
édesapám halálát tudomásul vettem, világos, 
tiszta két szó hangzott annak a számára, aki ak-
kor voltam: Isten van. Az én életemnek egyik 
nagy fordulópontja ez a nap volt, 1962. július 
elseje. Az Isten tud ilyen konkrétan is szólni az 
emberhez. Vigasztalni, bátorítani, irányítani. 

Ugron: – A ’64-es tokiói olimpiára nem me-
hetett, egy év eltiltást kapott, barátjával bele-
keveredtek egy furcsa, akkor élsportolók közt 

Ugron Zsolna

Balczó András gyerekként 
a szüleivel és a testvéreivel

Ugron Zsolna és Balczó András a portréfilm felvételén
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elterjed ügybe, ők is karórák Nyugatról való 
áthozatalával próbálták bebiztosítani magu-
kat. Ez alatt az év alatt még többet fut, két-
szer annyit vív, és még az olimpia előtti évben 
párbajtőrben is országos bajnokságot nyer. És 
aztán kitalált egy trükköt is, amikor énekelni 
kezdett… 

Balczó: – Igen, akkor történt, amikor az ötö-
dik világbajnokság után a feszültség elural-
kodott bennem. Tudtam, hogy ha a hatodikat 
nem nyerem meg és ezüstérmes leszek, az ne-
kem égés. Azon tűnődtem, hogyan tereljem el 
a figyelmemet, hogy ne görcsöljek, és akkor 
azt gondoltam, hogy elkezdek énekelni, hal-
kan, senki ne hallja. Hátha segít. És a sisak 
alatt énekeltem. Azt énekeltem: „Kósza szél, 
a felhők lágy ölén, szállj, repülj velem, egy 
új világ felé.” Csak arra figyeltem, hogy az 
éneklést abba ne hagyjam. És a vívószámot 
megnyertem. A következő esztendőben Villá-
nyi Zsigmond csapata az Egyesült Államokban 
szerepelt a világbajnokságon. És Zsiga odajött 
hozzám a vívásunk közepe táján, és azt mond-
ta, hogy „Bandi, nem megy a vívás, mit csi-
náljak?”. Mondtam neki, hogy „Zsiga, amikor 
azt mondják, hogy allé, kezdjél el énekelni, 
és semmi másra ne figyelj, csak az éneklésre, 

akár támadsz, akár védekezel, csak az éneklést 
ne hagyd abba!”. Azt mondta: „Na, jó, de hát 
mit énekeljek?” „Hát – mondom – azt, hogy 
Kósza szél, a felhők lágy ölén…” Elment, volt 
tizennégy győzelme és nem volt veresége. Ő 
lett a második a világbajnokságon, én a har-
madik. De ha nem tanácsolom neki azt, amit 
tanácsoltam, akkor én vagyok a második és ő 
a harmadik. A mai napig örömmel gondolok 
arra, hogy Zsigán így tudtam segíteni. Mert az 
éneklés bátorítás. 

Ugron: – 1963 és 1969 között sorozatban 
öt világbajnokságon nyer egyéni aranyérmet. 
Ebben az időben már egyedül edz, saját maga 
edzője. 1968-ban, Mexikóvárosban csapatban 
győz, de mindenki egyéni aranyat vár tőle. Ti-
zenegy ponttal szorul a második helyre. 

Balczó: – Ez volt az a helyzet, hogy itt va-
gyok a világ tetején. Volt két öttusázó, aki négy 
világbajnokságot nyert, de ötöt senki sem, el-
telt két hónap, és az a maradéktalan és teljes 
boldogság, amelyről tudtam, hogy kell lennie, 
és amit később aztán megtapasztaltam, most 
nincsen! Tisztázódott tehát, hogy a siker nem 
adja meg nekem, illetve az embernek, azt a 
teljes és maradéktalan boldogságot, amelyre 
Jézus azt mondja: „Elközelített a mennyeknek 

országa.”, amelyre mindenki vágyik a lelke 
mélyén, de máshol keresi.

Ugron: – Élete legemlékezetesebb versenye 
nem egy olimpiai küzdelem. 1969-ben Buda-
pesten rendezik az öttusa-világbajnokságot. 
A befejező napon ezrek futottak mellette és 
ünnepelték a Hármashatárhegyen. Édesanyja 
és testvérei is ott szurkoltak a pálya szélén. 

 Balczó: – Azt az évet, az 1969-es évet én ki-
csit pihenőévnek tekintettem, harmincegy éves 
voltam, pihenni is kell. De ezt hiába mondtam 
volna az embereknek, és hogy kérem, tudják 
be nekem, harmadik leszek, de majd jövőre… 
Ott feszült bennem, hogy ennyien eljöttek, és 
nem nyerni – aztán a futás segített ki a bajból. 
Az utolsó versenyszám volt. Az történt, hogy 
valaki futott mellettem háromezer méter meg-
tétele után, segíteni akart, de én tudtam, hogy 
szabálytalan, eltilthatnak engem, és odaszóltam 
neki olyan cifrát, ami nyomdafestéket nem bírt 
ki, átégette volna a papírt, s a gyereknek, mint-
ha elvágták volna, úgy megállt. Amikor baj 
van, akkor mások a használható eszközök… 
Itthon versenyezni, valahogy nagyobb felelős-
séget jelentett. Csak azt tudom mondani, hogy 
ez a hazához, a nemzethez való tartozás, hogy 
végül magyar vagyok, és valahogy annak az 

A bajnok ünneplése, München, 1972

Archív családi fotó

Kamaszként

Futás 
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Ugron Zsolna, teljes nevén Ábránfalvi Ugron Zsolna (Kolozsvár, 1978) József Attila-díjas, er-
délyi születésű magyar író. A régi erdélyi főnemesi ábránfalvi Ugron család sarja. A Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen végzett a jog- és politikatudományok doktoraként. A TV2, majd 
a Magyar Televízió munkatársa, szórakoztató műsorok szerkesztője, felelős szerkesztője, 
hírműsorok, bel- és külpolitikai műsorok szerkesztő-riportere volt, majd a Mol Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyrt. kommunikációs tanácsadójaként dolgozott. 
2010-ben jelent meg első regénye az Ulpius-ház Könyvkiadónál, az Úrilányok Erdélyben, 
amely hónapokig vezette a magyar sikerlistákat. Történelmi regénysorozatának első kötete, 
az Erdélyi menyegző 2013-ban jelent meg a Libri Kiadónál. 2014-ben jelent meg az Úrasszo-
nyok-trilógia második kötete (A nádor asszonyai). Mindkét regény hetekig vezette az eladási 
listákat. 2016 őszén jelent meg Hollóasszony című kisregénye. Gasztronómiai műsora, a Kas-
tély a Kárpátokban a TV Paprika sikeres magyar gyártású műsora lett. Receptes könyve Hét 
évszak címmel 2013-ban jelent meg a Boook Kiadónál. Rendszeresen publikál folyóiratok-
ban. A Duna Televízió Nagyok című televíziós portréműsorának szerkesztő-műsorvezetője. 

elnyomatásnak, ami volt akkor szellemi és fi-
zikai értelemben, annak valamit ellene tenni… 
De ez tudat alatt volt mindig. 

*
Ugron: – Balczó András azt mondja: az Isten 

osztja az olimpián is a helyezéseket, jó tetszése 
szerint. Mindenki azt kapja, amit a lelke épülé-
sére a legjobban tud vagy tudna hasznosítani. 
Az Isten fizetőeszköze nem a siker, hanem az 
a lelkiállapot, amelyben már ő cselekszik a 
küzdőben, akit derűssé és elszánttá tesz. 

Balczó: – Már harmincnégy éves voltam, 
s azt gondoltam, hogy talán az én boldogsá-
gomhoz az szükséges, hogy egyéni olimpiai 
bajnokságot is nyerjek. Összeszedtem magam, 
mert a szorgalmam attól az elkeseredéstől, 
hogy nem adja meg a siker a boldogságot, 
megcsappant. Összeráztam magam és elin-
dultam, azt mondtam, hogy Magyarországon 
nagyon sokan drukkolnak nekem. 

Ugron: – Balczó András két, csapatban szer-
zett olimpiai aranyérem után Münchenben, 
1972-ben, harmincnégy évesen egyéniben is 
az első helyen végez. A dobogó legfelső fokára 
vezető út hosszú, gyötrelmes küzdelem, de egy 
délutánon, a döntő előtt, önmagát is legyőzi. 

Balczó: – Nagy volt a vesztenivaló. És ha 
nagy a vesztenivaló, az ember egészen más-
képpen cselekszik, mint amikor nem törődök 
semmivel, könnyedén megcsinálok mindent. 
A lovaglás volt az első szám, jól sikerült. A 
második szám volt a vívás, az is jól megindult. 
Nagyon jól álltam: 12:0-ra, 21:5-re, és éreztem, 
hogy ha még két órán keresztül ilyen jól megy 
a vívás, meg fogom nyerni az olimpiát. Ez a 
felismerés, mintha a féket behúzták volna! Itt 
van a kezemben karnyújtásnyira a nyerés és 
az embereknek szerezhető boldogság. Itt van 
a kezemben. És ebben az állapotban görcsölni 
kezdtem, a feszültség csak fokozódott, és egy 
idő után rájöttem, hogy nem tudom megnyer-
ni az olimpiát. És arra gondoltam, ha valaki 
engem azért szeret, mert én olimpiai bajnok 
vagyok, az a szeretet nem ér semmit. Engem 
kell szeretnie, Bandit. Uram, én mindent meg-
tettem a cél érdekében, de nem megy. Belátom. 
Ügyetlenebb vagyok, kevesebb vagyok, nem 

megy. És ez a belátás nekem megérkezett. Jött 
egy felszabadultság, valami érthetetlen derűvel, 
amelyre egy neves argentin író, egy szellem-
óriás ezt írta: „Kit érdekel az áramló idő, ha 
sodrásában egyszer felbukkan egy eksztatikus 
teljes délután!”  És én ezt átéltem! 1972-ben, 
a müncheni olimpián belekerültem abba az 
állapotba, ahová mindig vágyódtam, de nem 
tudtam, hogy a bukás kellős közepén fogom 
megkapni. Ezt csak úgy tudtam bekönyvelni, 
hogy kegyelemben részesültem. Nem érdekelt, 
hogy adom a találatot vagy kapom a találatot, 
azt mondtam magamban, ha szólítanak más 
helyre, oda megyek, de hogy adom a találatot 
vagy nem, engem már nem érdekel – és ez a 
megszabadulás mit okozott? Azt, hogy csak 
adtam a találatot, és nem kaptam a találatot! 
Egész életemben ezt az állapotot kerestem. 
És most megkaptam, ingyen, kegyelemből. 
És működik. Az alkalmasság állapota. Min-
dent megtenni a cél érdekében, és utána azt 
mondani: „Uram, ez volt az én részem, most 
Te következel!” Vágyakozni, a cél érdekében 
mindent megtenni, lemondani, nyerni. S az 
életemben ez nagyon sokszor bebizonyosodott. 

Sportriporter (bejátszás): „Remekül fut, re-
mekül fut, biztos vagyok benne, hogy nagy idő 
lesz, na, még tíz méter, Andriskám, gyerünk, 
egy-kettő, és most van bent… Annak örülünk, 
hogy a mi fiunk, az ötszörös világbajnok meg-
nyerte az olimpiai bajnokságot! Az olimpiai 
bajnok: Balczó András. Ott dobálják föl a le-
vegőbe – csak le ne ejtsétek! Balczó András 
5412 ponttal olimpiai bajnok lett!”   

Ugron: – Harmincnyolc évesen családot ala-
pít. Felesége, Császár Mónika maga is olimpi-
kon, tornász, a müncheni olimpián bronzérmet 
nyert. Tizenkét gyermekük születik, Budake-
szin nevelik fel őket, abban a házban, amelyet 
Balczó András maga épített. 

Balczó: – ’62-ben megnősültem, ’66-ban, 
négy és fél évi házasság után elváltunk, gyer-
mekünk nem volt. Kilenc évig voltam utána 
nőtlen, aztán megismertem sporttársnőmet, 
Császár Mónikát, a müncheni olimpián csa-
patban volt, és harmadikok lettek, ő gerendán 
a negyedik lett… Az esküvőnk előtt be kellett 

mennünk a János-kórházba, ahol egy nagy 
teremben két fehér köpenyes hölgy faggatott 
bennünket, távol egymástól. Mindent megkér-
deztek, hogy volt-e tüdőgyulladása és így to-
vább, és a végén szerepelt a kérdések között az, 
„hány gyermeket szeretnének?”. Csitt, csend-
ben, nehogy a menyasszonyom meghallja… 
„Négyet-ötöt.” Beírták. Vége volt, mentünk 
kifelé, és a János-kórházban sétáltunk lefelé 
az úton, a végén kiderült, hogy ő ötöt mondott. 

Ugron: – Azóta tizenkét gyereket neveltek 
fel közösen. 

Balczó: – Igen, tizenkét gyermekünk szü-
letett, és nagyon örülök, hogy így alakult.  De 
az csak manapság számít kuriózumnak, hogy 
valakinek tizenkét gyermeke van. Régen több-
ször előfordul, mint gondolnánk.  

 Ugron: – Azt olvastam, annak örült, hogy a 
gyerekei közül senki nem lett hivatásos sporto-
ló. Ha az unokái közül valaki komolyan kez-
dene sportolni, annak örülne? 

Balczó: – Őszintén drukkoltam annak, hogy 
versenysportolók ne legyenek. Testedzés, az 
igen, most is csinálják, úsznak, futnak, kerékpá-
roznak, de a sportolás feltételezi a versenyzést. 
Az én gyerekeimtől mindenki azt várná, hogy 
na, fiacskám, te is világbajnok leszel! Ez a nagy 
elvárás agyonnyomná. A nagy elvárás mindenkit 
agyonnyom. Ezért örültem, mikor az egyik fiam 

Az öttusaversenylovak belovaglójaként
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öttusázni kezdett, és megszűnt a szakosztály. 
„Na, jól van, akkor jogi pályára megyek!” – 
mondta. A gyerekek nagyrészt már megtalálták a 
helyüket. Van köztük gépészmérnök, építőmér-
nök, hála Istennek, a helyükön vannak.

Ugron: – Időközben két szakot is elvégzett 
a Testnevelési Főiskolán: vívószakedzőként 
és öttusaszakedzőként. Így a magyar öttusa-
sport irányításához szükséges minden lehető 
képesítést megszerzett. Mindennek ellenére 
látványosan mellőzték. Belovaglónak állt az 
Országos Lótenyésztési Felügyelőségnél. 

Balczó: – Amikor befejeztem a versenyzést, 
én naiv, arra gondoltam, hogy a sportág szak-
mai irányítását kell majd átvegyem. De aztán 
kiderült, hogy naivitás, mert sem párttag, sem 
ügynök nem voltam. 

Ugron: – Próbálták beszervezni?
Balczó: – Nagy megtiszteltetés számomra, 

hogy soha nem próbáltak beszervezni. Jött egy 
pillanat, amikor megtudtam, hogy a Mezőgaz-
dasági Minisztérium státuszt létesít, az öttusalo-
vak belovaglója státuszát. Na, elmentem jelent-
kezni erre a feladatra, ami a helyzetemben egy 
kicsit olyan portási, takarítói állásnak számított. 
De én a lovakat mindig nagyon szerettem, és 
így nem hányhatják szememre, hogy itthagytam 
a sportágat, és elmentem valahová, mondjuk, 
cukrászdát nyitottam. És talán még az is benne 
volt, hogy megmutatom, nekem van lejáratom 
alsó szintre is. Elmentem belovaglónak, hat 
évig voltam belovagló; közben előfordult azért, 
hogy sokan belém törölték a cipőjüket. De azt 
tudtam, hogy ezzel jár, a helyzetnek pedig híre 
ment. Hat év elmúltával jött egy pillanat, ott-
hon ültem, nem csináltam semmit, bámultam a 
saját könyvespolcomat, és egyszer csak valami 
érthetetlen derű érkezett. Micsoda öröm ez? 
Akkor, mintha egy hang azt mondta volna, hogy 
„Bandi, a szolgaságod évei kiteltek, most már 
szabad vagy”. Megértettem hát, hogy nekem 
a belovaglást abba kell hagynom, de hogy mit 
fogok tenni, azt nem tudtam. Azt mondtam, 
mivel tíz évig vártam a méltó elhelyezkedés 
lehetőségére, az életem hátralévő részében az 
öttusasporttal foglalkozni nem kívánok. És ez 
mérhetetlen békével és örömmel töltött el, úgy 
éreztem, hogy ezt megszolgáltam, nincs lelki-
ismeret-furdalásom amiatt, hogy nem vártam 
még tovább. Hát így voltam én ezzel.

Ugron: – Amikor Kósa Ferenc Küldetés 
című filmje elkészült, gondolta volna, hogy 
olyan nagy hatással lesz az életére?

Balczó: – Sem Kósa Ferenc nem gondolt 
ilyenre, sem én. Nem gondoltam volna, hogy 
olyan utóélete lesz. 

Ugron: – Hogyan jött a film ötlete? Kósa 
Ferenc megkereste? 

Balczó: – Más ügy kapcsán kellett Nyír-
egyházára utaznom, Kósa Ferenc szervezett 
ott valamit, és nagyon sokat beszélgettünk. 

Elmondta, hogy szeretne Latinovits Zoltánról 
és Béres József biológusról portréfilmet csi-
nálni, és ha én vállalnám, akkor én lennék a 
film harmadik tagja. Latinovits Zoltán meghalt, 
Béres Józsefről csinált filmet, és elkészült hat 
nap alatt a Küldetés című film. Úgy havonta 
egy forgatási nap volt, 1976-ban. Nagyon sok 
helyre jutottunk el vele az országban, gondol-
koztam mindig, mi lehetett az oka annak, hogy 
ennek a filmnek ilyen hatása van. Nyilván va-
lamilyen hiányt pótolt. Ezt tudom elképzelni. 
Van ebben egy kórházi jelenet, amelyben azt 
kérdezi tőlem Kósa Ferenc: „És mitől várod 
az életed elrendezését?” Én rögtön mondtam, 
hogy az Isten majd elrendezi. Erre Kósa Ferenc 
azt mondta: „Ne bomolj, Bandi!” Nem sokkal 
ezek után mondta nekem Kósa Ferenc: „Én 
már csak e világi dolgokkal vagyok hajlandó 
foglalkozni.” S ettől kezdve a mi kapcsolatunk 
meglazult. Mert én az Isten felé mutattam, Jé-
zus felé, ő pedig az embert akarta mindig segí-
teni, amihez kapott isteni segítségeket, csak azt 
hiszem, hogy neki az ajándékozót meg kellett 
volna jelölnie ahhoz, hogy a barátságunk ki-
teljesedjen.

 Ugron: – Akkor sem bánta meg ezt a filmet, 

amikor később várt arra, hogy megkapja a az 
önt megillető helyet?

Balczó: – Adynak van egy verse, az a címe, 
hogy Új s új lovat. Abban leírja, hogy új körül-
ményre van szüksége. Én is azt éreztem, hogy 
nekem a Küldetés című film egy következő 
közlekedési eszköz: „Segítsd meg, Isten, új 
lovaddal / A régi, hű útra-kelőt, / Hogy só-
bálvánnyá ne meredjek / Mai csodák előtt. // 
Az Irgalmatlant küldd társamnak, / A rohanó, 
büszke hevet / S az emberségem ezután már 
/ Legyen kegyetlenebb. // Ne rendeld romló 
nyájaidnak / Sorsa alá a sorsomat, / Az embe-
red, ha nem ma-ember, / Kapjon új s új lovat.” 
Ennek a megfelelőjét tapasztaltam, nekem a 
sportolás jelentett egy ilyen szimbolikus múl-
tat.  Kósa Ferencnek pedig köszönöm azt, hogy 
végül is rákérdezett egyszer a filmben a Bib-
liára. És mondtam egy igerészt benne. Íme, a 
filmrészlet: „Miután a versenyzést befejeztem, 
az egyensúlyom biztosan könnyebben meg-
billent volna, ha nem tudom a Bibliából azt, 
hogy a boldogság egyik forrása az, ha az ember 
éhezi és szomjazza az igazságot, és háborúsá-
got szenved érte. De sorolhatnám ezt napestig, 
olyan sok szép gondolat van benne.” 

Balczó András feleségével, 
Császár Mónikával és hat gyermekükkel

Futás, drukkoló 
közönséggel

Balczó András 
és Császár Mónika 
esküvőjén

Balczó András és Császár Mónika mind a tizenkét gyermekükkel Balczó edzés közben
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BALCZÓ ANDRÁS 
A KARANTÉN IDEJÉRŐL

A közelmúltban a Mandiner munkatársa 
karanténinterjút készített Balczó András-
sal, megkérdezve tőle, hogy szerinte mi 
történik most a világgal? A válság idején 
vizsgázik az ember – véli Balczó András 
–, isteni figyelmeztetés ez, amelyből sokan 
fognak tanulni, és ha vége lesz ennek a jár-
ványnak, kevesebben lesznek, akik Isten 
nélkül akarják megoldani az életüket, és 
többen olyanok, akik Istenhez fordulnak. 
Majd így folytatta: 

– Amikor ezen törni kezdtem a fejemet, 
Adynak egy verse jutott eszembe, az a címe, 
hogy Az Isten balján. A második versszaka 
így hangzik: „Az Isten könyörületes, / So-
káig látatlan és néma, / Csak a szívünkbe 
ver bele / Mázsás harangnyelvekkel néha.” 
Most ez történt. A Teremtő megsokallta, 
hogy a világ ilyen arányban fordul el Tőle. 
Amikor az iskolában az órán a gyerekek 
nem figyeltek a tanítóra, a tanító pálcájá-
val figyelmeztetésképpen megkocogtatta a 
katedrát. A Teremtő most megkocogtatta a 
katedrát, hogy kijózanodjunk. Hogy felis-
merjük Őt, akit ha keresünk, megtalálunk. 
Ezt én egy figyelmeztetésnek tartom. 

– Elgondolkodtam azon is, miért van az, 
hogy sokezer-számra halnak meg emberek 
némely országban a koronavírus következ-
tében, itthon viszont jóval kevesebb ilyen 
honfitársunkról tudunk? Miért van az, hogy 
mi, magyarok ilyen döbbenetes kegyelem-
ben részesülünk? Van Jézusnak egy példá-
zata: egy ember szőlőt telepített, majd bérbe 
adta szőlőműveseknek, és idegenbe ment. 
Amikor eljött az ideje, elküldte szolgáját a 
járandóságáért. Azok összeverték, elzavar-
ták. Hasonlóan tettek még több alkalommal: 
a szolgákat megverték, megölték. Végül 
elküldte szeretett fiát, mondván: azt majd 
megbecsülik; de őt is megölték, és kidob-
ták a szőlőből. Ekkor Jézus megkérdezte 
a hallgatóit, hogy mit gondolnak, mit fog 
tenni a gazda a bérlőkkel? Azt válaszolták: 
bizonnyal elveszejti őket, és másoknak adja 
ki a szőlőt. Szerintem a szőlőt mi, magyarok 
kaptuk. Az, hogy jobb a helyzet a járvány 
idején, Magyarországon, az a mérhetetlen 
kegyelem jele. Miért? Én is szeretném tud-
ni, és remélem, jól gondolom. Csak csodál-
kozni tudok és hálálkodni. 

„Délután Böbe és Ella kocsin értünk. A 
filmklubba. Kósa Ferenc vár (s egy ked-
ves chicagói házaspár) a Küldetés című 
film leforgatására. Itt van a fő-, illetve 
úgyszólván egyetlen szereplő, az öttusá-
zó világbajnok, Balczó. A mozikban sok 
közbetapsolás ünnepelte. Itt – mindössze 
heten nézzük – jobban kitűnik a siker 
csontozata. A mellőzött érdem beszél a 
közösségről (»Azt éreztem, mindenkinek 
futok«), hitelesen. Aztán – éppígy – a 
vallás erkölcséről; a béketűrésről, tiszta, 
egyenes beszéd; fölháborító a közöny, az 
érdem lebecsülése.” 

(Illyés Gyula: 
Naplójegyzetek 1977–1978)

Ugron: – A Küldetés című portréfilmje óta 
eltelt évtizedekben az országot járja. Több ezer 
előadást, élménybeszámolót tartott pályafutásá-
ról. Vallja, hogy Isten nélkül nem lehet boldog 
életet élni, hogy a siker nem ad boldogságot, 
hogy a kudarctól való félelem állandóan gátol-
ja az örömérzetet, és aki már nem akar min-
denáron nyerni, az válik szabaddá. A filmben 
is beszél arról, hogy miért nem ment soha el 
külföldre. Később sem merült fel ez? Amikor 
már gyerekeik voltak? 

Balczó: – Nem, soha nem. Pedig kedvező 
ajánlatokat kaptam Olaszországból, Angliából, 
az Egyesült Államokból… De az a filmben is 
elhangzik részemről, hogy hazát elhagyni, az 
nekem nem megy. Hozzátéve, hogy nekem nem 
megy. Van, akinek megy, van, akinek kötelessé-
ge menni, de nekem tilos. Nekem erre adatott 
lehetőség… Az Isten engem így terelt, irányított, 
és hálát adok neki, hogy annak kedvéért, hogy a 
sportágban maradhassak, azokat a finom megal-
kuvásokat nem volt kedvem elkövetni, amelye-
ket elvártak volna tőlem azok, akik alkalmaznak 
vagy nem alkalmaznak valakit a sportban.  

Ugron: – 2001-ben a Nemzeti Sport közön-
ségszavazásán Puskás Ferenc mögött a XX. 
század második legjobb magyar férfisportoló-
jává választották. Ugyanebben az évben kapta 
meg a Magyar Olimpiai Bizottság érdemérmét. 

2004 óta a Nemzet Sportolója cím birtokosa. 
2016-ban beiktatták az öttusa-világhírességek 
csarnokába. 2018-ban a Magyar Olimpiai Bi-
zottság és a Magyar Sportújságírók Szövetsége 
Életműdíját vehette át.  Volt úgy, hogy nem 
fogadott el egy elismerést, nem fogadott el egy 
díjat, mert úgy érezte, hogy valamilyen módon 
megalkuvás lenne?   

Balczó: – Igen. Volt egy olyan eset, amikor 
bizonytalanság támadt bennem.  Ezelőtt kö-
rülbelül tizenkét éve a sportminiszter telefo-
nált, hogy ő állítja össze a Nemzet Sportolója 
tizenkettőnek a névsorát. Vállalom-e én, hogy 
közöttük legyek? Mondtam, nagy megtisztel-
tetés, miniszter úr, igen, vállalom. Azt mondta, 
hogy másnap beadja a parlamentbe elfogadásra 
a listát, és majd hívni fog. Megtörtént, hívott, 
és azt mondta, hogy a parlamentben elfogadták 
a listát, én is benne vagyok, és várnak a Parla-
mentbe az ünnepélyes átadásra. De én tudtam, 
hogy nekem oda nem szabad elmennem, mert 
ott olyan emberek vannak, akikkel nekem nem 
szabad kezet fognom. A kézfogás azonosulás, 
egyetértés, jóváhagyás, tehát nekem ezt nem 
szabad. De ott motoszkált a fejemben, hogy 
itt van a tizenkét gyerek, hát még nem repült 
ki egy sem, hezitáltam… Ekkor elolvastam 
Kosztolányinak egyik versét, gyönyörű versét, a 
Hajnali részegséget. Abban van egy ilyen rész: 
„De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, / va-
lami tiszta, fényes nagyszerűség, / reszketve és 
szilárdul, mint a hűség. / Az égbolt…” Rájöttem 
arra, hogy a hűség olykor-olykor reszketéssel 
jár. Abból tudtam meg, ahogy vettem fel a ci-
pőmet: ebben a dilemmámban lenyúltam, hogy 
a cipőmet befűzzem, és láttam, hogy remeg a 
kezem; „reszketve és szilárdul, mint a hűség”, 
ahogy Kosztolányi ezt ki tudta mondani, hogy 
olykor-olykor a hűség reszketéssel jár…  

Ugron: – Aztán mégis beválasztották a nemzet 
sportolói közé annak ellenére, hogy nem ment el.

Balczó: – Én ezt az életutat kaptam, bölcsen 
kell gazdálkodnom vele. Mert vannak nagy 
kísértések is… Visszanézve az életemre látom, 
hogy annyi jót kaptam az Istentől, amelyre én 
nem számíthattam. 

(Ugron Zsolna portréfilmje alapján 
összeállította Sághy Ildikó) 

Futás, drukkoló 
közönséggel

Balczó András és Császár Mónika tizenkét felnőtt gyermekükkel
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Ismeretes Pilinszky Jánosnak ez az önmeg-
határozása még azokból az időkből, amikor 
hívő költőként „tilos csillagon” érezhette 

magát hazájában: költő vagyok – és katolikus. 
Egyik a másiknak nem rendelhető alá vagy 
fölé ebben a mellérendeltségben. Az értelmező 
csupán annyit engedhet meg magának, hogy 
mindenféle önösség nélkül átadja magát a vers-
élménynek, és megkísérelje követni, s amennyi-
re lehetséges, átélni azt a küzdelmet, amelyet a 
költő a műveibe fektetett. A költő és katolikus 
kettős minősítése tökéletes mérlegállást mutat. A 
Pilinszky-verseket ösztönző botrány, a második 
világháború és azon belül a holokauszt ellentét-
párt képez a katolicizmussal az egyetemességet 
illetően. „Egyetemes sebek a kertben” az ál-
talános szenvedésözönben egyfelől, és egye-
temesség a katolicizmus szeretetelvűségében 
másfelől. Egyik oldalon a sátáni gyűlölet és 
bűn világméretű tombolása – a másik oldalon 
a krisztusi szeretet végtelensége. A magam ré-
széről kiemelkedő világirodalmi jelenségnek vé-
lem, hogy e két, egymástól határtalan távolságra 
eső sarkpont közötti, ideális felezőpontban he-
lyezhető el Pilinszky János költészete. Nehezen 
tudnék elképzelni nagyobb művészi tettet, mint 
a lírai művészetnek és a krisztusi vallásosságnak 
szenvedésben fogant egységben tartását. 

Számos esztéta, irodalomtörténész és költői 
pályatárs vallja Pilinszkyről, hogy a modern ma-
gyar líra nagy újítója. A mély gyökérzetű, de a 
felszínen a nemes egyszerűségű, s a bonyolultat 
így is maximálisan kifejező lírai nyelv esztéti-
kai reformere. Az objektív, magyarán tárgyias 

Pilinszky János 
jelenései

stílus egyedi változatú nagymestere. Páratlanul 
gazdagon rétegezett, magasfeszültséget teremtő 
metaforáival csodákat művelt. Nagy formátumú 
eszmetörténeti jelenség is: a holokauszt irodal-
mának alighanem legmarkánsabb hazai alkotója, 
a felháborodás, a gyász, a részvét és az irgalom 
fokozhatatlanul művészi megszólaltatója és éb-
ren tartója magyarul beszélő közösségünkben 
és azon túl. „Szakmai” szempontból tehát a 
közmegegyezés képét mutatja most már évti-
zedek óta a szóra érdemes Pilinszky-irodalom: 
a háború utáni magyar költészet egyik legjelen-
tősebb alkotója ő. A katolicizmus iránt teljesen 
közömbös, de az értékekre fogékony irodalmár 
hasonló tisztelettel, elismeréssel ír és beszél róla, 
mint a hitgyakorlás hagyományát s a költői szép 
szó rangját őrző tanár, s mint a legtöbb jó ízlésű, 
versszerető olvasó. Jó lenne, ha szempontjaik 
– melyek a tetszés, az esztétikai érzék és a ma-
gasabb művészetfilozófia közötti mezőnyben lé-
nyeges pontokon találkoznak – az eddigieknél is 
teljesebb egységbe forrnának. Úgy, ahogy ezt az 
egységet a költő, Pilinszky János teremtette meg 
„evangéliumi esztétikájával”. Megteremtette 
úgy, hogy önmagát katolikusnak és költőnek 
vallva hozzátette: a katolikus hiten alapuló és 
a világi, „profán” művészet között semmiféle 
megkülönböztetést nem ismer el az értékelés-
ben. A nyitottság és a türelem példaképe ezzel. 

A történelem legtragikusabb korszakának 
éber tekintetű és hiperérzékeny tanúja ő, de 
az eszményi fokon művelt szerelmi líra és az 
istenes költészet megszólaltatójának is tartom. 
Imádságos verseinek eksztatikus ereje, érzelmi 

hőfoka olyan energiákból is táplálkozik, mint a 
szublimált, olykor nyers erotika és szexualitás. 
Szerelmi vallomásai istenes versekként is ol-
vashatók, és viszont. Magasztossága nem a régi 
értelemben vett, romantikus érzelemkifejezés, 
mert a brutális bűnök, tömeggyilkosságok és a 
tömegesen okozott kínok elborzasztó megjele-
nítéséhez is ragaszkodik. A tömeggyilkosságok 
modern légkörében, lélekben, a „szerelem si-
vatagában” szerinte lehetetlenné vált az embe-
ri pár testi-lelki intimitása. A kimondhatatlan 
„mélyvilági kín” kimondója ő; ahogy egyik 
kritikusa, Radnóti Sándor jellemezte: „szenve-
dő misztikus”. Verseiben minden apró részlet 
teljes értékűen funkcionál; szépségük nem ne-
vezhető pusztán díszítménynek. Metaforáinak 
„titkai” jóformán szételemezhetetlenek, de rá-
éreztetnek minket a történtek utólag szentté 
vált tragédiájára (pl. „a gyémántüres múzeum 

Szellemi kézfogás
Lapunkban hosszú időn át szerepelt az Olvassuk újra! rovatom, benne felidéztem azokat a novellistákat, akiket kortárs-
ként közelebbről ismertem, de az elmúlt évtizedekben elhagyták a földi pályát. Emlékezni és emlékeztetni szándékoztam. 
Menteni emléküket a feledéstől. Tavaly Fekete István portréjával fejeztem be a sort. Úgy véltem, hasonlóképpen a költők 
emlékezetére is szükség volna. Kitűnő irodalomtörténész barátom, a Lyukasóra munkatársa, Alföldy Jenő egyetértett a 
gondolattal, és szívesen vállalkozott a rovat költőkről szóló folytatására. Így hát egy szellemi kézfogással átadtam neki, 

s ő átvette a rovat címét: az Olvassuk újra! mostantól költőket idéz fel a közeli múltból.

Szakonyi károly

A költő „evangéliumi esztétikájáról”

alföldy Jenő

PilinSzky JánoS
Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
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Olvassuk újra!

/ közepében egy melltű lángol”; „fényeskedjék 
az éj / öröküres monstranciája”; „sírása hideg 
tengelyében / áll a fiú”; „plakátmagányban ázó 
éjjelek”; „mindenütt a némaságnak / extatikus 
torlaszai”.) Külön kiemelendő a misztikára 
jellemző, Istent „közvetlenül” érzékeltető mon-
data: „Ki tudja hány nap, éj, amíg fölérek / a 
lüktető pupilla kráterére.” Ez késői töredéke-
iben is vissza-visszatérő istenképzet, pl. így: 
„Egy óriás pupilla közepében / haláltusánk öl-
tözik-vetkezik” (1975). Ez megfelel egy látszó-
lag egyszerűbb mondatnak az Apokrifból: „És 
látja Isten: állok a napon.” Isten lát minket – a 
Fennvaló emberiesített megjelenítése a művé-
szet kiváltsága, ahogy az ókori mitológiák is az 
érzékelhetőn túli gondolatoknak az allegóriái 
lettek a szemléleten át ható gondolat közvetítői. 
Az, hogy Isten lát minket, sziklaszilárd hitre 

vall, de vigaszt nem ad: lát minket, mégsem 
segít a kínokat elszenvedőkön. A költő magára 
vállalja a szenvedők kínjaiban részt vevő tanú 
szerepét. A költőiséget elméletiességre sosem 
váltva is magasrendű teológiai és filozófiai ér-
zékre vallanak a költő aforizmaszerű mondatai 
(pl. a Hegyi beszédnek e tudatos áthallásában: 
„Boldogok, akik sírnak.”) Nem új költői mód-
szer ez, de az alkalmazás, a kozmikus méretű 
megrázkódás egyedi. A sok forrásból merítő 
Pilinszky annyiban Baudelaire-követő, hogy 
a francia a bevált parnasszien stílust követve 
teremtette meg a modernség alapjait. Pilinszky 
is egyszerre betetőződése és kezdete valami-
nek, miközben a Nyugat-líra javának és a kései 
József Attilának folytatója. Beszédtónusa hol 
imádságos, hol prófétai retorikájával döbbene-
tes drámai váltásokban gazdag. Nem hallgatha-
tok arról sem, hogy alig van párja az egyébként 
oly muzikális magyar lírában az ő költői hang-
tanának. Keresetlenül követik egymást a lágy 
mássalhangzók: „elomlik minden kívüled, / mit 
lágy erőszakod kivet / elomlik és kihamvad”. 
Ha pedig a mondandó úgy kívánja (ugyanab-
ban a korai versében), a kemény, robajló han-
gok uralkodnak: „tünődve benned görgetik / 
fakó szívüknek terheit”. Irtózott a gondolatot 
mellékessé tevő költészettechnikai bravúroktól. 
Nem aranyozott talárt, hanem szerzetesi szőr-
csuhát viselnek az egykori becsmérlések által 
is akaratlanul fölszentelődött versei.

Visszatérve a költőiség és a 
katolikum együttműködésére a 
vers közös javára: az eszme ki-
vételesen erőteljes és monomá-
niásan következetes szolgálata 
nélkül bajosan szólhatnának e 
versek szárnyaló próféciái. Nem 
tagadhatom meg ettől a fiatalsá-
gom óta rajongva szeretett köl-
tőtől, hogy újra meg tudta szó-

laltatni azt a hol fölséges, hol búskomor pátoszt, 
amelyet újabban kevesen vállalnak, mondván, 
hogy korszerűtlen ebben a materializálódott, el-
idegenült és ironikus világban. Az ő költészete a 
pátosz diadala, s ezt nem harsányan, nem „erő-
ből” éri el, hanem a képek intenzív megjelenítő 
erejével és a hangvétel drámai fordulataival, a 
kényszeresen is, elhatározottan is őszinte, azaz 
vitathatatlanul hiteles versbeszéddel. Saját 
enerváltságából földöntúli erők mozdítják ki 
sokszor. Kétségbeesett könyörgéseiből és töre-
delmes vallomásaiból egyszer csak fölcsattan 
a Jelenések könyvébe illő kép: „Szerettelek! 
Egy kiáltás, egy sóhaj, / egy menekülő felhő 
elfutóban. / S a lovasok zuhogó, sűrű trappban / 
megjönnek a csatakos virradatban.” Ugyancsak 
János jelenésein alapuló ez az apokaliptikus 
képsor: „S lassan megindulnak felém / a bibliai 
szörnyek.” Vagy ez: „Ki ne félne, midőn szemét 
az Isten is lehúnyja (…)? // A bárány az, ki nem 
fél közülünk, / egyedül ő, a bárány, kit megöl-
tek. (…) / És trónra száll. És megnyitja a köny-
vet.” Hogyne volna pátosza ennek, ha Pilinszky 
a Jézus Krisztusra utaló Báránytól várja, hogy 
az Istentől magára hagyott emberiség számára 
mégiscsak legyen remény. Másutt a feltámadás 
liturgiájából veszi a locus communist, a szent 
közhelyt: „S ő harmadnap föltámadott.” Kellett 
hogy újraéledjen, mert a Gondviselés reménye 
(szabadon idézve) immár „felköltözött a halálos 
magasba”.

A Pilinszky-értelmezés szempontjából lé-
nyegesnek tartom, hogy az egyetemes botrányt 
elszenvedők és a Teremtő közötti viszony szá-
mára is, világirodalmi mértékben is problema-
tikussá vált. Ahogy már idéztem az idevágó 
kulcsmondatot, az isteni Gondviselő emberi Fia 
„felköltözött a halálos magasba”. Ezt a zokszót 
csak Pilinszky minden földi dolgot meghaladó 
bátorságával, talán a bibliai próféták elszántsá-
gával, például Jób kétségbeesett szemrehányá-
sával lehetett Istennek odakiáltani. A Pilinszky-
költészetnek ez a lírai mozdulata Jézus utolsó 
szavaival hozható összefüggésbe: „Uram, Uram, 
miért hagytál el engem?” Pilinszky mintha ezt 
sugallná: „Uram, Uram, miért hagytad el őket”, 
mármint a gonosz áldozatait. Végkicsengésében 
mégsem a kétségbeesés művészete ez. Azt a 
hagyományos tanítást, hogy Jézus minden lé-
leknek megbocsát, nem úgy kell értelmezni, 
hogy az égbekiáltó bűnök elkövetőinek is jár 

a feloldozás kegyelme. A krisz-
tusi szeretetből kell kiindulni. 
Azt pedig nehéz elképzelni a 
közönnyel együtt. Az „Isten azt 
bünteti, akit szeret” téves önvi-
gasztalás. Isten mintha elfordí-
totta volna fejét, amikor a láng-
szórók, a tankok és bombázók 
okádták szennyes tartalmukat 
és a lágerekben állatoknak sem 

IntroItusz

Ki nyitja meg a betett könyvet?
Ki szegi meg a töretlen időt?
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig
emelve és ledöntve lapjait?

Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni
ki merészel közülünk? S ki merészel
a csukott könyv leveles sürüjében,
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne,
midőn szemét az Isten is lehúnyja,
és leborúlnak minden angyalok,
és elsötétűl minden kreatúra?

A bárány az, ki nem fél közülünk,
egyedül ő, a bárány, kit megöltek.
Végigkocog az üvegtengeren
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.

Pilinszky János
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kiróható halálnemeket agyaltak ki. Pilinszky 
a jézusi szeretethez folyamodik, mert a Fiú is 
emberi módon szenvedett.

A Szentírásban előfordulnak ellentmondá-
sok – és úgy vélem, Pilinszky ezek egyikét-
másikát nemcsak megszenvedi, hanem a maga 
módján fel is oldja. A háborús, tömeges gyil-
kosság és a hátországi népirtás tanújaként a 
bűntelen bűnösség paradoxonjával is foglalko-
zik. Azáltal, hogy tanúja volt a történteknek, s 
kedvenc Vörösmartyjának szavával a végsőkig 
„elborzadott a zordon mű felett”, nemcsak az 
áldozatokkal vállalt együttérzésre indította, 
hanem a bűnök elkövetőire is fordította figyel-
mét. Az, hogy az eredendő bűn mindenkire 
érvényes, még az ártatlan áldozatokra is, és 
az, hogy viszont a jézusi bűnbocsánat minden-
kit megillet (még a „hitvány zsoldosokat” is), 
mégsem vezette őt az erkölcs relativizálásához. 
Számára is „szentírás”, hogy a bűnös: bűnös, 
és az áldozat: áldozat. De azt, mint költő, az 
érzelmek kifejezésére hivatott művész, és mint 
kivételesen érzékeny egyén, megtehette, hogy 
a bűnök elkövetőit is emberekként kezelje. 
Vajon nem erről tanúskodik az A hóhér nap-
lójából című verse? „Egyszer történt, hogy 
meginogtam, / s elvesztve egyensúlyomat / 
meg is történt, hogy meginogtam.” A meg is 
történt szavak kiemelése egzisztenciális lelki-
ismereti fordulatra utalnak a gonosz parancs 
végrehajtásának eszközemberében. A költő 
úgy veszi magára a gyilkos lelkiismereti mar-
dosását, hogy helyette vezekel, hogy – más 
verséből vett idézettel mondva – jóvátegye a 
jóvátehetetlent. Íme a pietizmushoz közelítő, 
a hit érzelmi oldalát hangsúlyozó költő bűn 
nélküli bűntudata. A jogalkotás szempontjából 
elfogadhatatlan, hogy a bűnbocsánat a kárho-
zatot érdemlőket is megilleti. Pilinszky nem is 
erre biztat, hanem világosan lát ott is, ahol már 
nem a vaslogika vezeti érzéseinket és gondo-
latainkat. Ő meghatódik a fiatalkorú bűnöző 
lány rabruhája láttán, és irtózik a vérmocskos 
mészároslegényektől. Érdemes-e ebben logi-
kát keresni? Morális imperativusa: „a kampó 
csendjét, azt jegyezd”. A vesztőhelyek ismere-
tében tudjuk, miről van szó. Az ítélkezés pedig 
legyen a Bárányé, ki megnyitja a könyvet.

Úgy gondolom, a hit és a szeretet – a ke-
resztény vallások e két alappillére – kikezd-
hetetlenül szilárd elve és érzelme Pilinszky 
költői lelkületének. Ezek konstans értékei en-
nek a megrendítően szép, a földi pokoltól a 
mennyekig és az űri sötétig ívelő poézisnek. 
Ám a hit-remény-szeretet keresztényi értékei 
közül kérdésessé vált a harmadik: a remény, 
mely „már nem e földet lakja”. Akkor is, ha 
érvényességi köre a háborús és háború utáni 
világban jóvátehetetlenül összezsugorodott. 
A megnyugvást, derűt és üdvöt ígérő remény 
legmagasabb elérhető formája a „boldogtalan 
boldogság” paradox minősége. Nem várhatunk 
többet e költészettől, mint hogy súlyos igazá-
nak kenyerével legyen örök útravalónk. 
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Még a 2019. január 28-án tartott sajtótájékoztatóján indítot-
ta útjára a Magyar Nemzeti Múzeum a rendszerváltáshoz 
kapcsolódó tárgyak gyűjtésének kezdeményezését, s ezzel 

a harminc évvel ezelőtti eseményekre emlékező programsorozatát, a 
Közös időnk ’89–90 tervbe vett kiállításával nemcsak az együtt meg-
élt múlt szimbólumává, hanem a közös emlékezés kortárs helyszínévé 
is avatva a múzeumot.  A sajtótájékoztatón, a gyűjtéshez kapcsoló-
dóan teret ígértek az adományozóknak arra is, hogy elmondják saját 
történeteiket, emlékeiket, amelyek videóra rögzítve kerülhetnek be a 
kiállítás anyagába. 

Gál Vilmos, a múzeum munkatársa ekkor felhívta a figyelmet arra is, 
hogy harminc évvel ezelőtt, éppen 1989. január 28-án nevezte Pozs-
gay Imre államminiszter egy rádióinterjúban ellenforradalom helyett 
népfelkelésnek az 1956-os eseményeket. Varga Benedek, a múzeum 
főigazgatója pedig a saját személyes tárgyai közül egy 1930-as évekből 
származó tintatartót ajánlott fel a gyűjtés számára, amelybe 1989-ban 
töltött tintát, fiatal történészként elhatározva, hogy egyszer majd azzal 
írja meg a rendszerváltás történetét. 

Több mint egy éves előkészítő munka után nyílt meg  ezután, 2020. 
február 28-án, a Magyar Nemzeti Múzeum Közös időnk ’89–90 kiál-
lítása Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, a 30 éve 
szabadon emlékév kormánybiztosa emlékező szavaitól kísérve. 

Ám néhány héttel később, a karanténhelyzet miatt, a múzeum újabb, 
és másfajta megnyitóra kényszerült: stílusosan, május 18-án, a múzeu-
mok világnapján nyitva meg a Közös időnk ’89–90 virtuális tárlatát. A 
múzeum a honlapján így ír erről:

„Alighogy megnyílt a Közös időnk ’89–90 című időszaki kiállítá-
sunk, a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen be kellett zárnunk. Ez 
azért is fájdalmas volt számunkra, mivel a közösségi kiállítás döntően 
a több mint ötven felajánló által átadott homogén tárgyi anyagra épül, 
és a múzeum saját, 1989-re reflektáló gyűjteményi darabjai csupán ki-
egészítik ezeket. 2019. január 28-án intézményünk felhívást tett közzé, 

Közös időnK 
’89–90

A Magyar Nemzeti Múzeumban

Enteriőrképek 
és tárgyfotók 

a Magyar Nemzeti 
Múzeum Közös 

időnk ’89–90 
kiállításán
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amelyben arra kértük honfitársainkat, hogy osszák meg velünk korabeli 
történeteiket, illetve tárgyi emlékeiket. Az év során folyamatosan gyűl-
tek a tárgyak, fényképek, plakátok, iratok a múzeumban, miközben 
többtucatnyi különféle programot szerveztünk a  Közös időnk projekt 
köré, és alig vártuk, hogy a múzeum tereiben is megmutassuk közös-
ségi összefogásunk eredményét. A Magyar Nemzeti Múzeum Nobel-
termében megrendezett kiállítás jelen pillanatban Csipkerózsikaként 
várja a mielőbbi újranyitást. 

Az adományozókat, kölcsönzőket, a projektet támogató közössége-
inket azonban nem szeretnénk megfosztani a közösen létrehozott ki-
állítás élményétől, ezért úgy döntöttünk, hogy a virtuális térben újra 
megrendezzük, méghozzá a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi 
Vármúzeumának a nagytermében. Ezzel a helyszínváltozással is jelöl-
jük, hogy a két kiállítás nem ugyanaz, a virtuális és az analóg tér más-
fajta befogadói élményt jelent. Reméljük, hamarosan találkozunk majd 
a Magyar Nemzeti Múzeum falai között is!” 

Schmidt Mária megnyitójának gondolatait követve: Magyarország 
ezerszáz éves történelmének egyik legjelentősebb éve az 1989-es. A 
Kádár-rendszer diktatúrájának évek óta tartó felpuhulása – a hazai, va-
lamint a környező szocialista országokban bekövetkező ellenzéki moz-
galmaknak, illetve a Szovjetunióban zajló gorbacsovi reformoknak 
köszönhetően – ebben az esztendőben érte el tetőpontját, rendkívüli 
politikai, társadalmi és életmódbeli változásokat idézve elő. A Kádár 
János pártfőtitkár nevével fémjelzett diktatúrán szocializálódott társa-
dalom valójában az 1989-es év folyamán ébredhetett rá: megtörténhet 
az, amit addig oly kevesen reméltek, Magyarország polgárai belátható 
időn belül ismét szuverén, demokratikus keretek között működő or-
szágban élhetnek, sorsukról, jövőjükről negyvenöt év után ismét saját 
maguk dönthetnek. Ez volt ennek az évnek a tétje, és hazánk siker-
rel vette az akadályokat: vér és erőszak nélkül történt meg a diktatúra 
lebontása, aztán pedig 1990-ben, hosszú idő után, a választópolgárok 
ismét demokratikus, szabad országgyűlési választásokon dönthettek 
további életükről. 

A kiállítás és a hozzá kötődő események fontos célja – amelyre a 
névadás is reflektál –, hogy a magyar társadalom együtt, közösen em-
lékezzen a rendszerváltoztatás időszakára, bevonva minél több társa-
dalmi réteget, csoportot, korosztályt a közös emlékezésbe, közösségi 
élménnyé formálva az ünnep időszakát. 

(Weltler Ildikó)

PRO BONO PUBLICO

Nagy Imre és társai 
újratemetése, 1989, Hősök tere

Tüntetés Bős–Nagymaros 
ügyében, 1989
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– Jól gondolom-e, hogy az utóbbi hetekben 
megjelent gyönyörű könyved valamiképp össze-
foglalója is mindazoknak a tanulmányoknak, 
köteteknek, amelyeket fél évszázadon át publi-
káltál? Egyik munkád címét megismételve itt: 
miről vallanak a könyvkötések?

– Igen, ez a több mint ötszáz oldalas könyv 
összefoglalása fél évezred ránk maradt, korabe-
li magyar könyvkötéseinek. Minthogy koráb-
ban a könyvkötést többnyire a vásárló rendelte 
meg, a kötések a tulajdonosról, az olvasóról, 
annak ízléséről, adott esetben anyagi helyze-
téről adnak számot. Mert másfajta, értékes 
kötésre telik a királyi, főúri megrendelőnek, 
és másra az egyetemista diáknak, aki olykor 
maga köti be könyvét, jegyzetét. De mindegyik 
fontos, egyedi és értékes.

– A régi könyvek a gótikus kor kiadványaitól 
a XIX. század első harmadáig kézműipari reme-
kek lehetnek, de ezen túlmenően képet adnak az 
adott kor történelmi, művészeti világáról, hit-

Szegedi gyermekkora és tanulóévei után az ELTE latin–könyvtár szakán diplomázott. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye munkatársa, 
később vezetője. Tanulmányúton járt Wolfenbüttelben, Lipcsében, Oxfordban. Rozsondai Marianne 

az irodalomtudományok kandidátusa, elnyerte a Corvina Kiadó nívódíját és a Szinnyei József-díjat. 
2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki. Legutóbbi műve: 

A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig.

MIRŐL VALLANAK 
A KÖNYVKÖTÉSEK?

Rozsondai Marianne különleges tudománya

életéről is – írsz a lövöldi karthauziakról, vagy 
a budaszentlőrinci pálosokról. Milyen módon?

– Nem véletlen, hogy a könyvkötések 
egyik legterjedelmesebb csoportja a lövöldi 
(ma: Városlőd) karthauziak könyvmásoló- és 
könyvkötő műhelyéből való. A néma barátok, 
ha szóban nem tehették, írásban hirdették a 
keresztény tanokat. A magyar alapítású pálos 
rend budaszentlőrinci anyakolostorát a törökök 
1526 őszén fölégették. Csak adataink vannak 
könyvtáruk gazdagságáról, szorgalmukról. 
Állítólag Mátyás király számára is másoltak, 
de ők kölcsönözhettek is a királyi könyvtárból! 
Temesvári Pelbárt tudós ferences szerző művei 
a XV–XVI. század fordulóján egész Európában 
népszerűek voltak. Műveinek eredeti augsbur-

gi, kölni, nürnbergi, bécsi, budai, itáliai rene-
szánsz és gótikus bőrkötései mutatják, hogy 
hol mindenütt olvasták őket.

– Mi vonzott már fiatalon a könyvkötés mű-
vészetének kutatásához? 

– Harmadéves hallgató koromban az egyik 
úgynevezett speciálkollégium keretében XV–
XVI. századi nyomtatványtöredékek megha-
tározását és könyvkötéstörténetet tanultam. Ez 
utóbbi miatt jártam az Iparművészeti Múzeumba 
órákra Koroknay Évához. Mégsem ez ösztön-
zött, hanem az Akadémia Könyvtárában főnö-
köm, Csapodi Csaba feladatul adta az ősnyom-
tatványok – 1500 előtti könyvek – kötéseinek 
katalogizálását. Az idevágó német szakirodalom 
nagy segítségemre volt, és fokozatosan meg-

SIMON ERIKA

Pálos misekönyv gótikus 
kötése a XV. század végérő

Gyöngyhímzéses debreceni énekeskönyv, 
Papp Julianna hímzése, 1858
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Pro futuro

kedveltem ezt a témát. Láttam, hogy a művelő-
déstörténetnek, ezen belül a könyvtörténetnek 
milyen fontos kiegészítő része a kötéstörténet.

– Csodálatos Biblia-kiadásokat és még 
szakácskönyvet is köszönhetünk Misztótfalusi 
Kis Miklós bámulatos tehetségének. Sorsáról 
Eklézsiamegkövetés címmel Németh László 
írt drámát, nemes betűit pedig Borsos Miklós 
véste be a muzsika barátainak szánt szép érmé-
jének hátlapjára. Munkád során te is találkoztál 
Misztótfalusi Kis Miklóssal. Mit tudhatunk 
könyvei eredeti kötéseiről?

– A csodás tehetségű betűmetsző, Misztót-
falusi Kis Miklós méltán világhírű. Amikor 
többéves holland tartózkodás után hazaindult, 
kisméretű, 1686–87-ben háromezerötszáz, il-
letve négyezerkétszáz példányban kinyomtatott 
Biblia, Zsoltár és Újszövetség könyve jelen-
tős részét Amszterdamban köttette be aranyo-
zott barokk bőrkötésbe. Ezeknek én is külön 
fejezetet szenteltem. A hazaszállítás során a 
zöme elveszett. A kötések holland munkák, 
de hatottak az erdélyi kötésekre. Emberi 
helytállása mementó, ahogy Jakó Zsigmond 
könyvének címe utal rá, ő az Erdélyi féniks.

– Vannak-e Szegedről, ottani gyermekkorod-
ból származó „életre szóló” emlékeid?

– A szegedi gimnáziumban még biológia 
szakkörös voltam, orvosnak készültem. Aztán 
két veseműtét után – elsős és negyedikes ko-
romban – elfordultam ettől a tervtől. „X” szár-
mazásom miatt tanári pályára nem mehettem, 
a nyelveket és az irodalmat, a könyveket na-

gyon szerettem. Sokat olvastam, már a hosszú 
betegség kényszerszünete miatt is. Így lettem 
latin–könyvtár szakos, nem bántam meg.

– Egész életedben könyvek vettek körül. 
Megneveznél-e kedvünkért sok olvasmányod 
közül néhány olyat, amelyek szinte nélkülöz-
hetetlennek látszottak számodra. Versek, re-
gények, drámák?

– Szerintem a magyar versirodalom az első 
a világon – eltekintek most az antik költők-
től. Arany János utolérhetetlen, és a magyar 
XX. század is óriásokat termett. A regény-
irodalomban talán az oroszok vezetnek: 
Dosztojevszkij, Tolsztoj, a XX. században 
Bulgakov. Kodolányi Égő csipkebokor vagy 
a 2002-ben csonkítás nélkül (!) megjelent 
Én vagyok című regénye óriási hatással volt 
rám. Hetvenötödik évem körül már az igazán 
fontos kérdések izgatnak, mindinkább az örök 
Isten felé fordulva. A dráma az elhangzott szó 
műfaja. Mégis, Madáchnak Az ember tragédi-
áját tucatszor sem elég olvasni.

– Férjed, Rozsondai Béla kutató vegyész, a 
kémiai tudományok kandidátusa, aki nyugdíjba 
vonulása után társult a te tevékenységedhez s 
így közös munkáitok is születtek.

– Férjem tíz évvel idősebb, korábban is ment 
nyugdíjba. A molekulaszerkezetek kutatásá-
ban ők nagyon hamar kezdtek számítógépek-
kel dolgozni. Amikor a 90-es évek derekán a 
könyvtárban a régi könyvek, kéziratok, hagya-
tékok számítógépes feldolgozására kezdtünk 
átállni, Béla segítségét kértem. Beletanult a 
könyvesszakmába, s tizenöt éves csodálatos 
együttműködés kezdődött.

– Új könyveddel lezárul-e életedben a tudo-
mányos publikációk hosszú sora, vagy vannak 
megvalósításra váró terveid?

– Eddig sem egyedül én terveztem, egész éle-
temben éreztem magam fölött a gondviselés mű-
ködését. Könyvemet zárókőnek gondoltam. De 
jött Bécsből, az Osztrák Nemzeti Könyvtártól 
(ÖNB) a felkérés, hogy vegyek részt az ott őr-
zött negyvenegy corvina kódex részletes leíró 
katalógusának munkálataiban, persze a kötése-
ket érintően. Ez kétéves projekt. 

Budai reneszánsz kötés 
a XV. század végéről

Rézveretes 
szlovák 
énekes- és 
imakönyv. 
Sok ilyen 
készült 
Békéscsabán 
a XIX. 
században
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TRIANON 100
SÁGHY ILDIKÓ

HAZÁM, HAZÁM, 
ÉDES HAZÁM 
 
Hazám, hazám, édes hazám, 
bárcsak határidat látnám!
Látom füstjét, de csak alig, 
az ég alatt sötétellik.

Édesanyám, gyújts gyertyára, 
hozzád megyek vacsorára!
Forralj nekem édes tejet, 
apríts bele lágy kenyeret.

Édes volt az anyám teje, 
keserű a más kenyere,
keserű is, savanyú is, 
néha-néha siralmas is.

Fölmegyek én egy nagy hegyre, 
annak is a tetejére,
onnan nézek hazám felé, 
édesanyám háza felé.

Minden falu édes hazám, 
minden asszony édesanyám,
minden szép lány feleségem, 
kivel a világot élem.

Hozd fel Isten azt a napot, 
hogy süsse fel a harmatot!
A harmatot a mezőkről, 
a bánatot a szívemről.

Napom, napom, fényes napom, 
süss még egyszer világoson!
Nem mindenkor homályoson, 
hogy hazámat ne sirassam.

Erdő, erdő, de magos vagy, 
édes hazám, de messze vagy!
Ha az erdőt levághatnám, 
édes hazám megláthatnám.

Isten áldja meg a magyart, 
tartson élted míg e föld tart!
Paradicsom hazájában, 
éljen, mint hal a Dunában!

Magyarország az én hazám, 
neked szült és nevelt anyám.
Száz esztendő nem a világ – 
éljen a magyar szabadság!

Isten áldja meg a magyart, 
tartson élted, míg e föld tart!
Paradicsom hazájában, 
éljen, mint hal a Dunában.

Magyarország az én hazám, 
neked szült és nevelt anyám.
Száz esztendő nem a világ,
éljen a magyar szabadság!

Száz esztendő nem a világ,
éljen a magyar szabadság!

AZ ÖSSZETARTOZÁS DALA
Szívmelengető, szépséges dallal ajándékozta meg a Csík Zenekar a Kárpát-medencében és azon kívül élő 
honfitársait a nemzeti összetartozás napja alkalmával. Csík János a Hazám, hazám, édes hazám kezdetű 
magyar népdalt dolgozta át oly módon, hogy a különböző tájakon, vidékeken született népdalszöveg-
részleteket egy-egy onnan származó előadó énekli. A június 4-én először felhangzott dal közreműködői: 
Barcza Zsolt, Budapest; Bartók József, Gödöllő; Bocskor Bíborka, Csíkszentmárton;  Csík János, Kecs-
kemét; Dancs Annamari, Sepsiszentgyörgy; Dér Heni, Csantavér; Ferenczi György, Budapest; Földes 
Eszter, Szekszárd; Keresztes Ildikó, Marosvásárhely; Kunos Tamás, Nagykőrös; Majorosi Marianna, 
Békéscsaba; Makó Péter, Nyíregyháza; Mező Misi, Gyula; Miklósa Erika, Kiskunhalas; Molnár Ferenc 
„Caramel”, Szolnok; Molnár Levente, Gyergyóremete; Novák Péter, Budapest; Nyerges Attila, Budapest; 
Pál István „Szalonna”, Visk; Serbián Attila, Beregszász; Szabó Attila, Hatvan; Szarka Tamás, Vágsellye; 
Szvorák Katalin, Losonc; Takács Nikolas, Galánta; és Tátrai Tibor, Budapest.  (ghy)

Harangzúgás töltötte be a napsütötte teret és áradt be a nyitott ablakon 
az otthonomba június 4-én délután fél 5-kor a fővárosi Kodály körönd közelében, 

és áradt tovább, végig az Andrássy úton a Hősök tere felé. Országszerte és a határon 
túli magyar közösségekben sok helyütt megszólaltatták a harangokat ekkor arra 
emlékeztetve, hogy éppen száz éve, az első világháború végén, a Párizs környéki 
Nagy Trianon-palotában írták alá a magyar delegáció tagjai a győztes antant 

hatalmak békediktátumát, amely átrajzolta a történelmi Magyarország határait. 
A Pesti Napló munkatársa a lap 1920. június 4-i számában így írt erről: 

„Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, 
a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk 

városát, Aradot és a többit mind, felnevelt kedves gyermekeinket, a drága, 
szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és 

becsületes embert, és béklyókat raktak dolgos két kezükre.” Június 4-e a 2010-es 
országgyűlési határozat értelmében lett a nemzeti összetartozás napja, tavaly pedig, 

a 2020-as esztendőt a magyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás évévé 
nyilvánította. A trianoni döntés körül – mely száz évvel ezelőtt sokkolta a magyar 

társadalmat, és amelyet az újabb világégés után hosszú évtizedekre tabutémává tettek 
–, hiába oldódik a nyomasztó elhallgatás, máig tapintható a feszengő ambivalencia 
is. Vannak, akiknek szemében tisztázó emlegetése a botránykő, és nem a tragédiák 

sorát elindító szerződés hamissága. Értünk, mindnyájunkért szólnak hát a harangok… 
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HIC ET NUNC

„A magyaroknak ezredéves magasságban van a történelem horizontja. 
Innen szét lehet tekinteni, innen messzire lehet látni. Jobbra Kassa, arra 
Szatmárnémeti, mögöttünk Munkács. Ha nem a szemünkkel nézünk, 
hanem a szívünkkel, még messzebbre is elláthatunk. Vissza, egészen 
az idők kezdetéig. Látjuk, amint a nagy sztyeppe vándorló népeinek 
százai eltűnnek és odavesznek a történelem porfelhőiben. Látjuk, hogy 
mi, magyarok se el nem tűntünk, se oda nem vesztünk, hanem a latin, a 
germán és szláv népek gyűrűjében, különálló minőségünket megőrizve 
hazát alapítottunk. Megnyitottuk szívünket a kereszténység előtt, Isten 
igéjét meghallottuk, megfogadtuk, és államszervezésünk alapjává tettük. 
Ahogy meg van írva: »Vésd az emlékezetedbe, hogy minden ember 
azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, 
semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.« Ma is ezen a funda-
mentumon áll a hazánk. A nyugati birodalmi rohamokat rendre kivédtük. 
A keleti pogányok pusztító csapásait kihevertük. Nekünk sikerült, ami a 
többi sztyeppei népnek nem. Kiharcoltuk, megszerveztük, magunkhoz 
igazítottuk és megtartottuk helyünket Európában. Négyszáz éven át, 
négytrianonnyi időn keresztül erős és független állam volt a magyar. 
Azután háromszáz éven át, háromtrianonnyi időn keresztül küzdöttünk 
az Oszmán Birodalom ellen. Mélyen bent, a Balkánon, aztán a déli 
végeken, majd visszahátrálva a Kárpát-medence szívében. És bár Buda 
másfél trianonnyi időn át török kézen volt, rajtunk mégsem tudtak átgá-
zolni. Majd elbukott felkelésekkel és szabadságharcokkal súlyosbított 
kétszáz év, kéttrianonnyi idő után mégis egy nagy európai birodalom 
társnemzeteként léptünk be a XX. század kapuján…

Most jöttünk el a Magyar Anyák tere mellett. A magyarok kálvári-
áján az asszonyoknak külön hely jár. Ez jól is van így, mert mindig az 
asszonyok pótolták a vérveszteségeket. Hol országvédő katonák, hol 
országépítő mesteremberek hadait adták a hazának. Mindig azt adták, 
amire éppen szükség volt. Asszonyainknak köszönhetjük, hogy a túlélés 
és az országépítés művészete a génjeinkben van. Nekik köszönhetjük, 
hogy mi vagyunk a túlélés európai bajnokai. Dicsőség a magyar asz-
szonyoknak!

Tisztelt emlékezők! Nem lettünk német tartomány, se török vilajet, se 
szovjet tagköztársaság. A kitörölhetetlen bizonyítékok, templomok és ka-
tedrálisok, városok és főterek ma is ott állnak mindenütt. Hirdetik, hogy 
mi, magyarok egy nagy kultúraépítő és államszervező nemzet vagyunk.

Végül az ezeréves történelmi Magyarországot a budapesti összeeskü-
vések hátba döfték. Hadseregét megbénították és szétzüllesztették, az 
egyetlen, honmentésre alkalmas államférfit meggyilkolták, az országot 
az ellenségeink, a kormányt a bolsevikok kezére adták. A Nyugat meg-
erőszakolta Közép-Európa ezeréves határait és történelmét. Bennünket 
védhetetlen határok közé szorított, természeti kincseinktől megfosztott, 
erőforrásainktól elrekesztett, országunkból siralomházat csinált. Erkölcsi 
aggályok nélkül rajzolták újra Közép-Európát, ahogy újrarajzolták Afrika 
és a Közel-Kelet határait is. Ezt nem fogjuk elfelejteni nekik soha. S 
amikor azt hittük, ennél már nem süllyedhet mélyebbre se a gőgös francia 
és brit, se az álszent amerikai birodalom, mégis volt lejjebb. A második 
világháború után szívfájdalom nélkül dobtak oda bennünket a kommunis-
táknak. A lengyelek, a csehek, a szlovákok azt kapták jutalmul, amit mi 
büntetésül. Legyen ez örök tanulság a közép-európai népek számára! […]

Mi látjuk Pozsonyban Bratislavát és Kolozsvárban Clujt. Látjuk, 
mert magyarul nézünk a világra. Látjuk a hazát a magasban, de látjuk a 
fűszálak alatt is. Ha magyarul nézel, elfogadod, hogy a szlovák szlovák 
marad, a román pedig román. Látjuk szomszédjainkban azt, ami elvá-
laszt, de azt is, ami összeköt. Aki magyarul néz a világra, Szent István 
szemével lát. Szent István szemével látni a XXI. századot azt jelenti, 
hogy mi a velünk élő népekkel akarjuk naggyá tenni a Kárpát-medencét. 
Mára ismét mi lettünk a Kárpát-medence legnépesebb országa. Száz éve 
nem voltunk ilyen erősek… A Trianon utáni száz év karantén, a száz év 
magány korszaka véget ért. Felemelő, hogy ismét vannak szövetsége-
seink, vannak jó szomszédjaink, és együtt készülhetünk a jövőre. […]

A következő évtized nem fogyatkozásról és nem veszteségekről, 
hanem gyarapodásról és országépítésről szól majd. A világ mozgásban 
van. A változások tektonikusak. Az Egyesült Államok nem egyedül ül 
már a világ trónján, Eurázsia gőzerővel épül újra, az Európai Uniónk 
eresztékei recsegnek, és most egy salto mortaléval reméli megmenteni 
önmagát. Keleti szomszédunk lába alatt remeg a föld. A Balkán is tele 
van válaszra váró kérdésekkel. Új rend van születőben. A mi világunk-
ban, a mi életünkben is nagy változások dörömbölnek a kapunkon. 
Országvesztéseinket kivédhetetlen sorscsapásoknak láttuk évszázadokon 
át. A legutóbbi száz évben is. Saját erő híján vártuk, hogy a legendák 
ködéből érkezik egy csodálatos felmentő sereg, amely fordít egyet a 
magyarok sorsán. Tekintsünk végig a száz év történelmén! Értsük meg 
az elmúlt tíz év változásának mélységeit! Ne ijedjünk meg attól, amit 
látunk: mi vagyunk azok, akikre vártunk. Igen, mi vagyunk azok, akik 
megfordítják Magyarország sorsát. Remélhetjük, hogy a mi nemze-
dékünk, a negyedik trianoni nemzedék még beteljesíti küldetését, és 
egészen a győzelem kapujáig fogja vinni Magyarországot. De a döntő 
ütközetet az utánunk következő, az ötödik trianoni nemzedéknek kell 
megvívnia. A végső lépéseket nekik kell megtenniük. Ahogy meg van 
írva: »Vegyetek erőt magatokon. És legelőször is a legegyszerűbb do-
loghoz lássatok: adódjatok össze, hogy roppant módon felnövekedvén, 
az Istent is, aki végtelenség, valahogyan megközelítsétek.« Nem lesz se 
könnyű, se egyszerű, de megéri majd. Nagy idők várnak rátok. Készül-
jetek, mindennap készüljetek! Magyarország mindenek előtt, a Jóisten 
mindannyiunk fölött…”  

ORBÁN VIKTORORBÁN VIKTOR

SZENT ISTVÁN SZEMÉVEL
Sátoraljaújhelyen, a Szárhegyen Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel a trianoni békediktátum 

aláírására emlékeztető Centenáriumi Turulszobrot 2020. június 6-án. A turulszobor a Szárhegyen 1936-ban 
elkezdett Magyar Kálvária műemlékegyüttes újabb alkotása, Matl Péter szobrászművész munkája. 
Most miniszterelnökünk ott elmondott ünnepi beszédéből adunk közre részleteket. (A szerkesztő)

Orbán Viktor 
miniszterelnök 
az emlékmű 
avatásán
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„Csonka-Magyarország nem ország, egész 
Magyarország mennyország.” Gyerekkorom-
ból, a harmincas-negyvenes évekből emlék-
szem az iskolában, a tanítás első órája előtt 
vigyázzban elmondott fohászra, amely naponta 
ébren tartotta azt a nemzet-fájdalmat, amelyet 
a trianoni békediktátum okozott az országnak. 
Immár éppen száz éve, hogy a francia külügy-
minisztérium Quai d’ Orsay vörös szalonjá-
ban, a tárgyalások és a diktátum aláírásának a 
helyszínén meghozták azt a döntést, melynek 
következtében Magyarországot feldarabolták, 
területének értékes részei és velük polgárainak 
jelentős száma idegen hatalmak kezére került. 

Miféle igazság alapján történt mindez? Ez 
foglalkoztatta Sárosi Istvánt is, amikor ha-
talmas mennyiségű forrásanyagból drámát 
írt Trianonról. Nemzetközi törvényszék elé 
idézi az egykori béketárgyalások résztvevőit, 
a francia, a brit, az olasz miniszterelnököt, az 
Egyesült Államok elnökét, valamint cseh, ro-
mán, jugoszláv politikusokat, de számos más 
államférfit, köztisztviselőt, sőt egyszerű pol-
gárt is, hogy két jeles férfiút, a nemzetközi jog 

szakértőit, dr. Gustavsont Svédországból és 
Macfield professzort Kanadából az esküdtek 
jelenlétében vallomásra bírja a történtekről. A 
tárgyalás témája kiterjed a történelmi múltra, 
az elő világháború eseményeire, a trianoni bé-
ketárgyalást megelőző titkos egyezségekre, az 

emberek millióit érintő döntések meghozóira, 
karakterrajzukra, az esetleges lélektani motí-
vumokra, személyeskedéseikre. Többek közt 
a diktátum vezéralakja, Clemenceau magyarok 
iránti ellenszenvére, Beneš csehszlovák kül-
ügyminiszter álságosságára és elfogultságára, 

Szakonyi károly

Hol volt Justitia? 

A Trianon-dráma ősbemutatója a Vörösmarty Színházban

Múltidézés – zárt tárgyalás
A Magyar Írók Egyesülete az elmúlt esztendőben, 2019 őszén jelentette meg a Lyukasóra fo-
lyóirat 6. számaként Trianon-különszámát, amelyben Sárosi István Trianon című, Múltidézés 
– zárt tárgyalás alcímű drámájából is olvashattak részleteket. Akkor Szakonyi Károly méltatta a 
darabot, amelyet a székesfehérvári Vörösmarty Színház tűzött műsorára, hogy emlékezzünk és 
emlékeztessünk a 100 éve aláírt békediktátumra. A szokásosnál is felfokozottabban várt dráma 
ősbemutatója Szikora János igazgató rendezésében, valamint Gáspár Sándor és Seress Zoltán 
főszereplésével a színház nagyszínpadán 2020. március 7-én zajlott le vastapsos fogadtatással 
az ünneplő közönség előtt. A siker hőfokát jelzi, hogy a színikritikák közül volt, amelyik grandi-
ózus történelemóraként aposztrofálta a játékot, amely életre kelt panoptikumként tárja elénk a 
múltat. És 2020. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján, délután 16.30-kor, pontban a dik-
tátum aláírásának időpontjában, a Vörösmarty Színház Facebook-oldalán online is elérhetővé 
tette az évad utolsó nagyszínpadi bemutatójából készült rendhagyó összeállítást. Most Szakonyi 
Károly gondolatait adjuk újra közre, a Trianon-előadás színházi felvételei mellé. (A szerkesztő)

Pro bono Publico

Jelenetek 
a Vörösmarty Színház 

Trianon-drámájának 
bemutatójából

Gáspár Sándor 
és Seress Zoltán

Trokán Péter Apponyi szerepében
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Brătianu román miniszterelnök kétszínűségére 
és nacionalista vágyálmaira, vagyis a tények 
mögött kirajzolódnak az emberi tényezők is. 
Sárosi, az író, mindvégig a két jogi szakértő 
szemszögéből látja (láttatja) a dolgokat, ezzel 
teljesen objektív képet fest akár a magyar tör-
ténelmi múltról (II. Lajos koráról, az 1680-as 
évekbeli Ausztria–Magyarország vezetőiről, az 
1870-es évekről, az 1920-as kormányról), akár 
a csehek, szerbek, románok és más résztvevők 
magatartásáról.

Hiszen az események számunkra tragikusra 
fordulásának okait nem csak a koncra várók 
mohóságában, de a Monarchia, illetve a ma-
gyar politika hibáiban is keresi. Rendkívül ér-
dekes és hiteles szellemidézés ez, hiszen az író 
hosszú időt szánt az alapos kutatásra, hazai és 
külföldi történészek munkáinak, levelezések-
nek és naplóknak, sajtóanyagoknak, levéltári 
dokumentumoknak a megismerésére, feldol-
gozására, ezért a felderített tények, a tárgyalás 
feszült légkörében heves viták közepette fel-
színre kerülve, a krimi izgalmával vetekszenek. 

Szükséges szembenézés ez a dráma az el-
múlt századdal, a békediktátum máig érezhető 
hatásával, tárgyilagossága, sok szálat feltáró 
igazságvágya, kendőzetlen történelemszem-

lélete, ha nem is ad végleges választ a nagy 
kérdésre, hogy hol volt az igazság? – de vilá-
gosabban enged látni nemzeti tragédiánkban. A 
monstre tárgyalás végszavai után, amikor a két 
jogi szakértő az esküdtekhez fordul, hogy hoz-
zák meg ez ügyben a döntésüket, azaz hogy az 
érintett államhatalmak vezető politikusai közül 
ki vagy kik nevesíthetők mint felelősök, nem-
zetközi jogi mércével értékelve bűntett elköve-
tőiként a Magyarország sérelmére megalkotott 
békediktátumban – egyként úgy vélik, hogy 
ezt kinek-kinek tiszta lelkiismerete szerint kell 

megítélnie, a vélemények összesítése hozhat 
többségi döntést a kérdésben.

A Trianon-könyv szerzője, Sárosi István si-
keres regény-, novella- és drámaíró, 1984 óta 
van jelen irodalmi életünkben, a Pécsi Nemzeti 
Színháznak jószerével házi szerzője, angol, 
német, francia, olasz és horvát nyelvre is lefor-
dították és játsszák darabjait. Ez az új műve is 
dráma formájában íródott, ha előadása a szá-
mos szereplő miatt komoly feladat elé állítja 
is a rendezőt, de kétségtelen, hogy Szikorának 
keze alá való. Sárosi István 1951-ben született 
Salgótarjánban, a Pécsi Orvostudományi Egye-
temen végzett, a diploma megszerzése után a 
városban maradt, itt telepedett le, ahol ma már 
nemcsak irodalmi tevékenysége révén ismerik, 
de úgy is, mint Sárosi doktort, a kitűnő bel-
gyógyászt és kardiológust, egyetemi docenst, 
aki nyugállományában még most is rendel, fá-
radhatatlanul él hivatásának: az orvosinak és 
az irodalminak. A két hivatás nem áll messze 
egymástól (Csehov is gyógyított a novellák, 
drámák írása mellett), a praxis sorsok, emberek 
bőséges ismeretét is adja, novellái, regényei a 
bizonyítékok erre.

A Trianon a 2019-es könyvhétre jelent meg 
(Kairosz Kiadó), a történelmi sorstragédia di-
alógusokban elbeszélve lebilincselő gazdag-
ságú mű, érdekfeszítő olvasmány, szomorú 
időszerűségét a trianoni békediktátum 100. 
évfordulója adja. 
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Az elmúl évben, 2019 őszén a Lyukas-
óra folyóirat lehetőséget kapott arra, 
hogy Jankovics Marcell Trianon 

című, frissen megjelent kötetéből rajzokkal 
gazdagon illusztrált részleteket adjon közre. 
Így született meg, az ő anyagára támaszkodva, 
folyóiratunk az évi 6. számaként, a Lyukasóra 
Trianon-különszáma. Jankovics Marcell al-
bumának kiadását Székesfehérváron, a Csók 
István Képtárban, azonos címmel, kuriózum-
nak számító kiállítás előzte meg Tóth Norbert 

TriAnon-kiállíTás 
A VigAdóbAn

Jankovics Marcell virtuális tárlatmegnyitója

művészettörténész kurátorsága mellett, amelyet 
akkor 2019 tavaszáig látogathatott a közönség. 
Most ez a nagyszabású kiállítás költözött a Pes-
ti Vigadó VI. emeleti termeibe, és nyílt meg 
– virtuálisan – 2020. június 4-én. Jankovics 
Marcell, akit méltán nevezhetünk a magyar 
művészeti élet polihisztorának, hiszen grafikus, 
író, rajzfilmrendező, könyvillusztrátor, mű-
velődéstörténész egy személyben, a zárt körű 
ünnepséget személyes visszaemlékezéseivel 
tette emlékezetesebbé. Most a Trianon-albu-
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Pro bono Publico

tudták elszakítani. Igaz, a rendszerváltásig – 
értsd: a fölszabadulásig – Horvátországon és 
Ausztrián kívül egyikben sem jártam igazán. 
Nem akartam szomorú lenni. Na, de azóta! 
Bármelyikbe megyek, otthon érzem magam. 
Otthon is vagyok mindegyikben. Sokszorosan 
érintetten. Horvát és magyar gyökerű apai nagy-
apám miatt, aki életének javát Pozsonyban élte 
le, felesége, nagyanyám miatt, aki szlováknak 
született lengyel beütéssel, de nagyapám iránti 
szerelme magyarrá tette, anyai nagyapám miatt, 
akiben székely és örmény vér keveredett, és az 
ő felesége, a másik nagyanyám miatt, aki csal-
lóközi magyar család gyermeke volt. Elszakított 
országrészeket képviseltek mind a négyen. Az 
erdélyi és a csallóközi ág él és virul, ők tesznek 
róla, hogy a vérem ne fogyjon el. Azokban a 
kishazákban, ahol nincsenek családi gyökereim, 
Szerbiában, Kárpátalján, Várföldön, ott is élnek 
magyarok. És ahol magyarok élnek, az mind az 
én világom kiterjesztése. 

Felmenőim jó magyarok voltak, vagy jó 
magyarrá lettek. A horvát ősök, akik a kö-
zös hazát védték a török ellen; tiroli osztrák 
szépnagybátyám, aki sógorával, szépapámmal 
együtt harcolt 1848/49-ben a magyar szabad-
ságért és sokévi börtönt is szenvedett érte; len-
gyel szépapám, 1831-ben Ostrołękánál Bem 
segédtisztje, aki már magyarországi lakosként 
ajánlotta föl szolgálatait a hazának; Szamos-
újvár alapítói. Ők is magyarságra neveltek.”

Jankovics Marcell, a Magyar Művészeti 
Akadémia alelnöke Trianon-kiállítása – több 
száz grafikai alkotás bemutatásával – 1526-tól 
tekinti át a magyar történelem azon eseménye-
it, amelyek a trianoni békediktátumig vezettek, 
azok napjainkra gyakorolt hatásával együtt. A 
virtuálisan megnyílt tárlat – ha a járványügyi 
intézkedések megengedik – július 26-áig lesz 
látogatható a Vigadóban. 

ma születésének előzményeiről írt gondolatait 
idézzük: 

„A Kárpátok koszorúja a történelmi hazát 
rajzolja körül. Az átkosban egy tévés főnök 
arra kért, hogy a Mondák a magyar történelem-
ből című rajzfilmjeimben a középkorias térké-
peken változtassam meg a hegykoszorú alakját, 
mert a csehszlovák és a román elvtársak meg 
fognak sértődni. Rajzoljam át a hegyeket? – 
kérdeztem. Makogta, hogy akkor legalább 
szűkebb plánokat használjak, hogy ne vegyék 
észre… Mit is? Hogy hol játszódott a magyar 
történelem? Hogy a mi határaink természetes 
határokhoz igazodtak? Maradt minden úgy a 
filmekben, ahogy kell.  

Az elszakított országrészeket tőlem nem 

Jankovics Marcell rajzai

Jankovics a tárlat 
megnyitóján
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Réfi ZsuZsanna

– Ha valaki a pályakezdésekor azt mondja, egyszer Kossuth-díjas 
lesz, hitt volna neki? 

– Ó, dehogy! Későn kezdtem az énekléssel foglalkozni, de nagyon 
elszánt voltam. Annak ellenére is, hogy semmi sem mutatta, komoly 
művészi pályát járhatok majd be. Mégis az első tanáraim, Schultz Ka-
talin és Forrai Zsuzsa megéreztek valamit abból a vadállati elszántság-
ból, ami bennem lakozott. Nem az énekesnői léttel járó külsőségek, 
egyfajta dívaság vonzott, hanem a kíváncsiság, a nyitottság fordított 
a zene felé.

– Régi ismeretségünk alapján mondhatom, önről sosem gondoltam, 
hogy a hírnév, a díjak hajtanák azon az úton, amely tele volt nehéz 
időszakokkal. Mi volt az, ami segített abban, hogy mindig felálljon? 

– Maga a zene és az éneklés. Még az elmúlt években is előfordult pár-
szor, annyira kilátástalanná vált minden a szememben, hogy abba akar-
tam hagyni. A férjem azonban sosem engedte, hogy a gödör fenekére 
érjek, mindig volt valami énekléssel kapcsolatos ötlete. Többek között 
ő beszélt rá az MMA-pályázati nyertes masterclass videósorozatomra 
is, amelybe vonakodva vágtam bele, aztán szakmai siker és örömfor-
rás lett a számomra. Folyvást akadt valami olyan művészi tennivaló, 
ami előrelendített. S az a kegyetlen igazság, hogy a színpad, az éneklés 
olyan akár a kábítószer. Nem lehet csak úgy lemondani róla, komoly 
elvonási tüneteket okoz, ha nem kap az ember fellépési lehetőséget. 
Ezért sem tudtam soha hátat fordítani a zenének. Ez a díj most elcsen-
desítette bennem kicsit a szorongásaimat, meg tudom tenni, hogy ne 
visszafelé nézzek, hanem előre. 

– Három esztendővel ezelőtt is készítettünk interjút, akkor azonban 
nem tervezett előre tíz évet. 

– Külföldön, egy neves dalszínházban a Lammermoori Luciára ke-
restek énekesnőt, elő is énekeltem, s az volt a visszajelzésük, hogy a 
hangom sokkal fiatalabb, mint az életkorom, de ez most már vizuális 
műfaj… Így nem engem választottak. Ezt el kell fogadjam, hiszen az 
énekesnőnek a fizikuma is művészi eszköz.  S valahogy az utóbbi évek-
ben keveset is énekeltem itthon, az utolsó jelentős szerepem a Huge-
nották Margit királynője volt 2017-ben. Elmaradtak a szeretett Erkel-
hősnőim vagy a régi kedvenc, Violetta Valery is.

– Viszont külföldön rendszeresen sikert aratott. 
– Van egy amerikai rajongóm, aki minden előadásomat felveszi, 

és bizonyos részleteit meg is osztja az interneten. Az egyiket látta a 

Toulouse-i Opera igazgatója, így kért fel a Normára. Ezt megelőzően 
Novarában, a Traviata főszerepét énekelhettem, amelyre sokan eljöt-
tek Milánóból is. Mindez olyan ajándék volt, amelytől ismét erőseb-
bé és kitartóbbá váltam. S a tervek szerint jövőre Montpellier-ben és 
Rouanban szerepelek majd, és Toulouse-ba is várnak vissza. Felkértek 
Párizsban a Varázsfuvolára is, de bármekkora volt a kísértés, nemet 
mondtam. Az Éj királynője nagyon fontos része volt a repertoáromnak, 
most azonban már el kellett engednem. Ha más szerepek felé szeretnék 
fordulni, akkor ennek a Mozart-hősnőnek búcsút kell mondanom. 

– Milyen új nőalakok következnek? 
– Ha vége lesz ennek a kényszerű bezártságnak és újranyitnak a szín-

házak, akkor az Operaházban a Szöktetés a szerájból Konstanzáját kel-
tem ismét életre. Szívem szerint Donizetti-királynőket énekelnék, Bo-
leyn Annát, Stuart Máriát és persze Lucrezia Borgiát… Ezek azonban 
egyelőre csak vágyak. De akad olyan különleges, régi kedves operám 
is, amelyre már nagyon készülök: az 2021-es Hoffmann meséire az 
Operaházban. A hármas szerepet, Olympiát, Antóniát, Giuliettát ala-
kítom. 

– Ezt az egyik példaképe, Ágai Karola is elénekelte. Kicsit olyan, 
mintha a három hősnő az eddigi pályájának három korszakát is szim-
bolizálná.

– Igen, nekem is éppen ez jutott eszembe. Olympiát rengeteget 
énekeltem fiatalabban, Antónia meleg, lírai, Guilietta pedig drámaibb 
színezetet igényel. Az opera legmegindítóbb részében, Antónia agóni-
ájában mindig visszatérnek az életem legnehezebb pillanatai, amikor 
közel kerültem a halálhoz. Amikor az ember a legszemélyesebb, leg-
félelmetesebb emlékeit újraéli egy előadáson, az hasonlít a megváltás-
hoz. Megkönnyebbülést és lelki feloldódást hoz. Ugyanezt éltem meg 
Violettaként vagy Mimiként is, hiszen a szereplő a színpadon meghal, 
de én élek, és boldog vagyok, hogy élhetek. Visszatérve az általam na-
gyon szeretett Ágai Karolára, ő egy olyan különleges szoprán volt, akit 
el akartak vinni más hangi irányokba, és emiatt nagyon közel érzem 
magam hozzá, mert nekem szintén sokféle kitérőm volt. Látszólag le-
hetetlen szerepeket énekeltem szinte egy időben. Mégis most olyan, 
mintha ebből a puzzle-ből összeállna az egész kép. S egyre több az 
olyan felkérés is, amely új irányokba mutat. Azért nem is bánom any-
nyira ezt a mostani leállást, mert így van időm tanulni, felmérni, hogy 
még milyen fejlődési lehetőségeim vannak. Nemrég elkezdtem ismét 

Bel cantóval, 
surranópályán

Kolonits Klára útja a Kossuth-díjig
Küzdelmes és rendhagyó utat járt be a több mint negyed század alatt, mióta énekel. Ez nem hang – mondogatták neki 

a legelején, Kolonits Klára azonban tovább dolgozott. Későn lett énekes, kezdetben a hangfaja is kérdéses volt, vidéki te-
átrumokban töltött szezonokat, operettes esztendőket követően sokáig nem találta azt a szerepkört, amelyben kiteljesedhet. 
Majd az asztmája vált súlyossá. Kolonits Klára azonban tanult, gyakorolt, tanított, énekelt, s ha néha Münchhausenként 
is, de mindig talpra állt. Repertoárt, publikumot épített, rengeteget dolgozott azért, hogy minden egyes elénekelt frázisa 
mögött mondandó lakozzon és az előadásokon újabb és újabb arcát mutassa. Komoly rajongótábor kíséri figyelemmel 
a bel canto királynőjét, aki számos elismerés után nemrég a Kossuth-díjat is átvehette.  A drámai koloratúrszopránnal 

tanulásról és tanításról, kitartásról és kíváncsiságról, a surranópálya előnyeiről és az éneklés szeretetéről beszélgettünk.
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Hic et nunc

énektanárhoz járni, Komlósi Ildikótól néhány óra alatt rengeteget ta-
nultam, új távlatok nyíltak meg előttem őáltala. 

– Gondolom, sokat segít, hogy a férje, Dinyés Dániel zeneszerző, 
karmester, aki dolgozott betanító korrepetitorként is. 

– Ez így van, de mostanra, mivel mindkettőnknek rengeteg az elfog-
laltsága, általában csak akkor tudunk együtt dolgozni, ha ugyanabban a 
produkcióban veszünk részt. Épp ezért iszonyatos éhség van bennem a 
közös munka iránt. Nagyon nehéz pontosan körülírni az ő hatását, mert 
a zenei és hangi fejlődésem minden stációját közösen jártuk végig. Ál-
landó inspirációt ad, hogy ne elégedjek meg az eddigiekkel, ötletel, 
hogy még mi mindent lehetne kipróbálnom. Biztos vagyok benne, az, 
hogy idáig elértem mint énekes, az a mi közös alkotásunk. Nélküle 
nem ment volna. 

– Említette a színpadon érzett örömet. Ezt ráadásul képes úgy ér-
telmezni, hogy a kacskaringók, zsákutcák ellenére is sikerült jelentős 
törzsközönséget építeni, sőt a kollégák is szeretik. 

– Az enyém surranópálya volt, nem veszélyeztettem senki köreit. A 
bel cantóval olyan területre léptem, ahol nem volt más. Az is fontos, 
hogy nem burokban élve jutottam fel a Parnasszusra, hanem nehezen 
és apránként lépegettem. Ezért is akarok közvetlennek, természetesnek 
megmaradni. Szeretettel fordulni azok felé, akik megtisztelnek azzal, 
hogy eljönnek az előadásaimra. Mindig arra törekedtem, hogy jó kap-

csolatot ápoljak a kortársaimmal, s ebbe komoly energiákat fektettem. 
Korán kezdtem tanítani is, igyekszem a fiatalok felé nyitottsággal és 
empátiával fordulni. Baráth Emőkét például egy kurzuson tanítottam, s 
ő mindig hangsúlyozza, hogy mennyit segítettem neki. Csodálni tudom 
a másik tehetségét még akkor is, ha ő maga nem ismeri fel, s bátorí-
tom, ahogy magammal is tettem. Hiszen pályakezdőként sok földbe 
döngölésben volt részem. Egyszer elment a hangom háromnegyed évre 
egy rosszul legyengített influenzaoltástól, és közel voltam a halálhoz 
egy asztmás roham következményeként, majd másfél éve hetekig alig 
tudtam felkelni egy kettős gerincsérv miatt. Mindenből fel lehet, és fel 
kell állni, talán ezek miatt tudok másoknak hiteles lenni és hitet adni 
egyben.  Szeretnék harmóniában lenni magammal, elfogadni a lehető-
ségeimben rejlő örömforrást, és bármilyen nehéz, nem azt nézni, mit és 
hol nem énekelhettem el. Megtapasztalhattam, hogy milyen külföldön 
énekelni. Beleláttam abba, hogy a folytonosan utazó énekesek hogyan 
élnek, megfigyelhettem az elmondhatatlan stresszt, az ügynökségek ir-
racionálisan kemény irányítását, az állandó kiélezett figyelmet a közös-
ségi oldalakon, a szélsőséges és nem éppen emberbarát kommenteket 
a YouTube-on, vagy egyéb fórumokon. Minden üstökösszerű pályának 
ára van, ezt jól látom. Az enyém távolról sem az. Láttam nagy énekesek 
hirtelen megkeseredett magányát, most úgy érzem, talán ezt el tudom 
kerülni. Most azt gondolom, éppen így, ezzel a surranópályával tudtam 
megőrizni a kiegyensúlyozottságomat. Számomra nem az a legfonto-
sabb, hogy mit és hol akarok előadni, hanem hogy egyáltalán énekel-
hessek. 

– Említette, hogy régóta tanít. Mit tart a legfontosabbnak ezeken az 
órákon? 

– Amíg rendszeresen énekelek, addig nem nagyon jut idő állandó 
magántanítványokra, de kurzusszerűen örömmel segítek bizonyos 
technikai problémákon. Van, akinél az a cél, hogy megtanítsam gyako-
rolni. Nem adhatom át a saját módszeremet egy az egyben, hiszen min-
denki különbözik. Akadnak azonban eszközök, amelyeket beépíthet a 
saját rendszerébe. Fontos, hogy, ha lehet, mutassak egy-egy olyan trük-
köt, ami rádöbbenti a fiatalt, mennyi minden rejlik még benne, amire 
nem gondolt. Az igényt akarom felkelteni, hogy utána már azt a nívót 
keresse mindig. 

– Megkérdezném: hogyan lehet egy olyan előadást, mint a Traviata, 
amelyet már száznál többször is énekelt, frissnek és újnak megélni?  

– Ráadásul azt a Verdi-darabot tizenegy rendezésben énekeltem… 
Talán furcsa így kimondani, de annyira zseniális a mű, és olyan ma-
gas elvárásaim vannak benne önmagamat illetőleg, hogy csak ritkán 
sikerül megközelítenem az általam vélt ideálist. Minden sorozatra 
újratanulom a szerepeimet, ahogy változik a kor, a hang, utána kell 
mennem, hogy naprakész, friss és hiteles legyen. Bár a járvány miatt 
most megállt az élet, és így a Prunyi Ilonával tervezett Bartók-daleste-
met, valamint a müpás áriaestet, amelyen két kiváló tenorral, Lawrence 
Brownlee-vel és Yijie Shivel szerepelnék, szintén elhalasztották, de én 
készülök mindkettőre. Ez a „sohasem volt” időszak megmutatja, ho-
gyan juthatunk el a közönséghez, ezért is találtuk ki a férjemmel, hogy 
mindennap előadunk egy dalt az EstiDalPosta keretében a Facebookon. 
Talán így most több embert megérint a dalok mikrovilága, szépsége, 
mint a rohanó normalitásban.

– Ha visszatekint az elmúlt évtizedekre, tudva, mennyi nehézséggel, 
előítélettel kell megküzdenie, újrakezdené?

– Most őszintén azt tudom mondani, hogy igen. Ennek a díjnak szá-
momra a legfontosabb jelentése, hogy szándékomon kívül példává vá-
lok mások szemében. Ha így lesz, akkor azt szeretném, ez azt jelentse 
másoknak, hogy mindig van remény, mindig van kiút, amíg az ember 
aprólékos munkával és szorgalommal küzd az álmaiért. Ha valaki ké-
pes felállni a mélypontokról, legyen az szakmai vagy egészségügyi, 
akkor el tud jutni a célig. 

Kolonits Klára Erkel Ferenc 
Hunyadi László című 
operájának főszerepében 
Fotó: Éder Vera
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Az idei Kossuth
-díjasaink névsora: 
• Ács Margit 
József Attila-díjas 
író, műkritikus, 
szerkesztő, a Ma-
gyar Művészeti 
Akadémia rendes 
tagja.  
• Berczelly István 
Liszt Ferenc-díjas 
operaénekes, kiváló 
és érdemes művész, 
a Magyar Állami 
Operaház örökös 
tagja.
• Dörner György 
színművész, kiváló 
és érdemes művész, 
az Újszínház ügyve-
zető igazgatója.
• Erdélyi Tibor 
Erkel Ferenc-díjas 
táncművész, koreo-
gráfus, fafaragó népi 
iparművész, a nép-
művészet mestere, a 
Magyar Állami Népi 
Együttes örökös 
tagja. 
• Halmy Miklós 
Munkácsy Mihály-
díjas festő-, szobrász- 
és grafikusművész. 

Kossuth-díjasoK – 2020
A mostani, „sosem volt” időszak a legmagasabb állami díjak ünnepélyes átadását is modifikálta: 

ebben az esztendőben március 15-éről későbbre kellett halasztani. Ám a köztársasági elnök által adományozott 
kitüntetések most is eljutottak a díjazottakhoz, noha a jutalmazottak – köztük a Kossuth-díjas művészek – 

a díjakat ez évben nem a Parlament kupolatermében vették át.

• Káel Csaba 
Nádasdy Kálmán-dí-
jas rendező, érdemes 
művész, a Müpa 
vezérigazgatója. 
• Kepenyes Pál 
ötvös- és szobrász-
művész. 
• Kodolányi Gyula 
József Attila-díjas 
költő, műfordító, 
irodalomtörténész, a 
Magyar Művészeti 
Akadémia rendes 
tagja. 
• Kolonits Klára 
Liszt Ferenc-díjas 
operaénekes. 
• Ladányi Andrea 
Liszt Ferenc- és Ha-
rangozó Gyula-díjas 
balettművész, ko-
reográfus, érdemes 
művész, színész, 
rendező.
• Lovas Ilona 
Ferenczy Noémi-
díjas képző- és tex-
tilművész, érdemes 
művész, a Magyar 
Művészeti Akadé-
mia rendes tagja. 
• Sárközi Mátyás 
József Attila-díjas 

író, kritikus, műfor-
dító, szerkesztő. 
• Skardelli György 
Ybl Miklós-díjas 
építész, érdemes 
művész, a Magyar 
Művészeti Akadé-
mia rendes tagja. 
• Solymosi Zoltán 
Harangozó Gyula-
díjas táncművész. 
• Sunyovszky Sylvia 
Jászai Mari-díjas 
színművész, érde-
mes művész. 
• Szombathy Gyula 
Jászai Mari-díjas 
színművész, kiváló 
és érdemes művész. 
• Várjon Dénes 
Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész. 
• A Kossuth-díjat 
megosztva kapták 
a Kaláka együttes 
tagjai: 
Becze Gábor, 
Gryllus Dániel, 
Gryllus Vilmos és 
Radványi Balázs.

Gratulálunk 
a kitüntetetteknek!

  (W. I.)

Ladányi andrea

Várjon dénes Káel Csaba

Lovas Ilona Kodolányi Gyula

szombathy Gyula

skardelli György

Berczelly István sunyovszky sylvia  sárközi Mátyás

Kaláka együttes

Kossuth-díj



35

Hic et nunc

Hegyi Ferenc

Emma a lábait dörzsölgette az ágyban. 
A lehúzott redőnyök miatt a szobában 
sötét volt. Tegnap kitakarított, a hűtő-

ben még van fél fazék borsófőzelék. Süt majd 
rá két szelet angolszalonnát, és kész az ebéd 
– döntötte el. Bevásárolnia nem ajánlatos a 
vírus miatt, ami kell, azt nagyjából meghoz-
zák az önkormányzatiak. Sóhajtott. Felkeljen 
egyáltalán?

A szokásos reggeli kamillatea, vajas pirítós 
után jött a délelőtt fénypontja, a kávé. Ettől 
visszatért az életkedve, és a szobában álló ko-
módból előszedte az évek óta nem használt, 
féltett porcelánkészletét. Kivitte a konyhába 
a vízcsap alatt átöblíteni. Próbálta felidézni 
mikor terített vele utoljára. Abban biztos volt, 
hogy anyai örökségének óvott, drága darabjai 
lánya eljegyzésén ott pompáztak az asztalon. 
A törlőruha megállt a kezében. Mivé lett azóta 
az a boldogságtól sugárzó, szép, szőke fruska? 
Rég elvált, jelenleg Amszterdamban lakik, ki 
tudja, kivel?

A keze újra beindult, de már nem talált 
örömet a míves csészék portalanításában. 
Legalább szegény papa élne – jutott eszébe 
ma először a férje. Befejezve a munkát óva-
tosan nekilátott visszarakni az egészet a he-
lyére. Legközelebb vajon ki veszi elő őket? 
Elszontyolodva ballagott vissza a nappaliba. 
Milyen jó, hogy nem cserélte el tavaly a lakását 
kisebbre, megbolondulna, ha ennél szűkebb 
helyre lenne bezárva. Kinyitotta az erkélyaj-
tót, kiment, lenézett az utcára. Sehol egy lélek. 
Talán kicsit sétálnia kellene?

Visszatérve a sétából nekilátott megsütni a 
feltétet a főzelékéhez, és megebédelt. Közben 
beszedte az esedékes gyógyszereket, aztán el-
mosogatott, és innentől ötlete sem volt, hogy 
mit csináljon a nap hátralévő részében. Eldőlt 
a nappaliban a díványon, bekapcsolta a zseb-
rádiót. Kicsit elszunnyadhatott, mert a hall-
gatni kezdett irodalmi műsort észrevétlenül 
környezetvédelmi váltotta fel. Kikapcsolta a 
készüléket, s csak nézett maga elé. Tegnap 
felhívta Margitot, előtte nap Krisztit, Zsókát, 

Hédit, hét elején Zebegényinét, Sósnét – vette 
sorba barátnőit, ismerőseit.

Szép kis barátnők! – ült fel az indulattól. Ő 
legalább háromszor hívja őket, míg ők egy-
szer! Legalább a templom nyitva lehetne… 
Feltápászkodott. Marad ma is a Facebook. 
Tett egy kanyart a lakásban, aztán lekuporo-
dott a számítógép elé. Mi lenne vele nélküle? 
Megnézte a híreket, majd hozzáfogott a neki 
küldött üzenetek, megosztott bejegyzések bön-
gészéséhez. Zebegényiné megint a kerti virág-
jaival dicsekszik! – mordult fel. A plébános úr 
is rendre példaként hivatkozott rá, mint aki szí-
vét, lelkét adja az egyházközségért. Akárcsak 
Sósnéra, akinek a süteményeiért volt hálás. 
Hiába, István atya a szép virágoknál csupán a 
gyomrát szereti jobban – dünnyögte. 

Viszolyogva lájkolta Zebegényiné virágait, 
de néhány perccel később már nem bírta visz-
szafogni magát, amikor megtalálta a Sósné ál-
tal közzétett tálnyi gyönyörű sütemény fényké-
pét. „Kicsit szikkadtnak tűnik”, írta válaszként. 
Meg fog pukkadni mérgében – gondolta elége-
detten. Megérdemli! – nézett fel bűntudatosan 
a számítógéppel szembeni könyvespolcon álló 
Szűz Mária-szoborra. Karácsonykor képes volt 
azt mondani a bejglijére, hogy alig van benne 
mák. Micsoda dolog ezt a többi asszony előtt 
a szemébe vágni! Felháborodásában alig talált 
ki a sekrestyéből. 

Jaj, Istenem! – kulcsolta össze kezét. Most 
megint mehet más templomba gyónni! István 
atyának mégsem vallhatja meg, mit szeretett 
volna tenni a kedvencével! Mennyivel jobb 
az evangélikusoknak, azoknál nincs fülbegyó-
nás, gondolta. Aztán rögtön elszégyellte magát. 
Akaratlanul megsértette magányos napjainak 
egyetlen vigaszát. Bocsánat, Szűzanyám!  – ha-
jolt a szobrocska felé. Keserű lett a szája. Erről 
is a Sósné tehet! Gyorsan elmormolt néhány 
üdvözlégyet.

Felkelt, kiment a konyhába, bekapott két 
kekszet, ettől lecsillapodott, és a harmadik 
után elismerte, a plébániára bejárók közül né-
hány öreglány egész rendes. Visszatelepedett 
a számítógép elé, felkereste Sósné Facebook-
oldalát, és egyre pirosabb arccal olvasta a 
süteményes tálra reflektáló kommenteket, 
amelyek valósággal magasztalták annak elké-
szítőjét. Sőt, némelyikük pikírt megjegyzést 
tett a mások munkáját irigységből ócsárlókra. 
Még Nagyné is beállt a dicshimnuszt zengők 
sorába… „Szívesen fogyasztanám el a társa-
ságotokban, akkor kiderülne, akárki akármit 
mond, hogy friss, finom minden egyes szelet, 

mert benne van, aminek illik benne lennie” – 
tudatta a nagyvilággal Sósné.

Ami sok, az sok! – tért vissza Emma saját 
oldalára, ahová épp megérkezett Zsóka barát-
nőjének a frissen festett csendéletéről küldött 
fényképe. Micsoda mázolmány! „Csodálatos! 
Megint nagyot alkottál!” – pötyögte be, és 
küldte el válaszát. Hátradőlt a széken, kezdett 
elege lenni az egészből. Napról napra dicsérge-
ti ezeket a magamutogató tyúkokat, miközben 
ő mintha nem is létezne! Itt tartott, mikor bele-
nyilallt a felismerés: Sósné a „benne van, ami-
nek illik benne lennie” fordulattal nyilván az 
ő karácsonyi bejglijére utalt. A szégyentelen!

Kitámolygott a konyhába, nagy kortyokban 
nyelte a vizet. Az összes ismerőse most lené-
zően rajta nevet otthonában. A feje nyomni 
kezdett. Ostobaság ennyire begerjednie ilyen 
dolgon, próbálta nyugtatni magát. Hiába. A 
megalázottság érzése marta belülről. Valamit 
tennie kell! Olyasmit mutatni a többieknek, 
amelytől lefagy az arcukról a mosoly és tisz-
telni kezdik. A porcelánok! – talált rá a meg-
oldásra. Szépen megterít velük, lefényképezi 
az egészet, és felteszi a Facebookra. Rohant a 
komódhoz, aztán lefékezett és a homlokához 
kapott. Házhoz hívja a betörőket?

Csüggedten támaszkodott a falnak, kutatóan 
körbenézett a szobában, tekintete az ablakban 
álldogáló cserepes virágokra tévedt. A nagy 
semmittevésben elfelejtette meglocsolni a 
növényeket! Elügetett a kis locsolókannájá-
ért, kétszer fordulva, módszeresen körbejárta 
a lakást, megöntözte mindegyiket. Utoljára 
hagyta a nappaliban, a könyvespolc tetején 
terpeszkedő hatalmas, piros pletykát, amely-
hez igazából a férje ért fel jól. Lábujjhegyről 
visszaereszkedve, kezében a kannával bámult 
maga elé. Fikarcnyi elképzelése sem szüle-
tett, mivel hívhatná fel magára a figyelmet. 
Legörbült a szája. Ő ekkora nulla lenne?

Odalépett a Szűz Mária-szobor elé, és be-
hunyt szemmel imádkozni kezdett. Feltekintve 
rá megdermedt. A szobor is könnyezett! Csoda 
történt? – hasított belé. Itt, nála?! Előkapta 
zsebkendőjét, végigsimította a szobor fejét, 
és feszülten figyelte, mi történik. A könnye-
zés megszűnt – a víz biztosan a dísznövényről 
csepegett oda…

Néhány perccel később a Facebook-oldalán 
közzétette a felvételt a könnyező Szűzanya-
szobráról. „Csoda történt a könyvespolcomon! 
Talán a járvány miatt sirat minket a Szűz?” – 
írta a kép alá. Aztán kinyomta számítógépét, 
és hangosan bőgve a szobor elé térdelt. 

Csoda a karanténban

Kossuth-díj
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 Samu Géza a Szarvasteknővel, 1970

Pro futuro

Új lehetőséggel segíti az Országos Szé-
chényi Könyvtár a tengerentúli ma-
gyarság könyvtári és iratanyagainak 

eljutását a hazai és a határon túli közgyűjtemé-
nyekbe. A tengerentúlon élő magyarok már ha-
tárainkon kívül született leszármazottai közül 
egyre kevesebben olvasnak ugyan magyarul, 
de sokan még mindig fontosnak tartják, hogy 
a felmenőik által becsben tartott magyar vonat-
kozású írott örökségük ne vesszen el. Észak- és 
Dél-Amerika, valamint Ausztrália magyarok 
lakta közösségeinek kérésére a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikai államtitkársága meg-
szervezte az adományok Magyarországra 
szállítását, és felkérte az Országos Széchényi 
Könyvtárat és a Magyar Nemzeti Levéltárat, 
hogy gondoskodjon a felajánlások hasznosítá-
sáról.  A tervet a magyarok számára szimbo-
likus jelentőségű történelmi személyiségről, 
Mikes Kelemenről (1690–1761) nevezték el.
   Eddig közel harminc szállítmány mintegy 

Új lehetőségek az OSZK-ban

MikeS keleMen ProGraM

kétszázhatvan köbméternyi dokumentumát vet-
ték át a nemzeti könyvtár munkatársai. Nagy-
részt könyvek, periodikaszámok érkeztek, de 
több ezer aprónyomtatvány, hangfelvételek, 
kéziratok és fotók is, amelyeket egy erre a cél-
ra elkülönített raktárban kezelnek. A program 
egyik célja, hogy a Magyarországra szállított 
könyvtári és iratanyagokkal teljesebbé tegye 
a magyar szellemi örökségről alkotható képet, 
forrásul szolgáljon a mindenkori kutatóknak. 
   A Mikes Kelemen Programban hazatért 
dokumentumok jelentős része hasznosul az 
OSZK állományában. A fennmaradó rész által 
a nemzeti könyvtár hidat képez a tengerentú-
li és a Kárpát-medencei magyarság között, a 
könyvadományok révén is segítve a határon 
túli magyar oktatást és a kultúra megőrzését. 
   A szolgáltatás kapcsán a nemzeti könyvtárral 
a 2016-os indulás óta mintegy száznyolcvan 
könyvtár lépett kapcsolatba. Ezek közül har-
minc határon túli, amelyek között megtalálha-

tók egyetemi könyvtárak, tudományos gyűjte-
mények, települési közkönyvtárak és iskolai 
könyvtárak egyaránt.
   Az eddig elért eredményekre visszatekintve 
az OSZK blogsorozatot is indít. Ennek során 
olyan gyűjteményeket és érdekes dokumentu-
mokat mutat be a nagyközönségnek, amelyek 
alapján jól rekonstruálható az a kulturális örök-
ség, amelyet a diaszpórában élő honfitársaink 
adtak a magyarságnak.

Fotótér 
Több mint tízezer első világháborús és régi 
erdélyi fotót tett közzé az Országos Széchényi 
Könyvtár a trianoni békeszerződés aláírásának 
századik évfordulója alkalmából: éppen 2020. 
június 4-én indította útjára Fotótér címmel új 
dokumentumsorozatát.  Az első két gyűjtemény 
az első világháború, valamint a Trianon utáni 
Erdély fotográfiáit tartalmazza. Az adatbázis a 

katonák a 
lövészárok-
ban az első 
világháború 
idején

reggeli fürdő 
a láposi-
szurdokban, 
Szabó DéneS 
fotója

Mihály 
szerb 
fejedelem 
kastélya, 
1914

repülőtiszt 
felszállás 
előtt az első 
világháború 
idejénFürdőzők, Szabó DéneS fotója
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könyvtár fejlesztésében, az Országos Könyv-
tári Platform projekt keretében készült el. A 
képek a nemzeti bibliotéka közel hatszázezer 
dokumentumot őrző Fényképtárából származ-
nak. Minden gyűjteményrészből a legizgalma-
sabb, legjobb képeik reprezentatív válogatását 
kívánják közreadni, támpontokat adva a to-
vábbi kereséshez. A különleges, forrásértékű 
gyűjteményrészeiket teljes körűen digitalizál-
ják. Ilyen az első világháborús kollekció és a 
Szabó Dénes (1907–1982) képeiből készült 
erdélyi galéria is.
   Az Országos Széchényi Könyvtár (akkor még 
mint a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára) 
1914 augusztusától gyűjtötte az első világhábo-
rú képeit. Neves fotográfusok – Müllner János 
(1870–1925), Balogh Rudolf (1879–1944) és 
Erdélyi Mór (1866–1934) –, valamint amatőr 
fényképészek művei egyaránt megtalálhatók 
a gyűjteményben. A felvételek többsége na-
gyítás, de akad köztük üveglemez és diakép 

is. A képek jelentős hányada a katonák min-
dennapjait ábrázolja, a tábori élet mozzanatait, 
a frontra és a frontok közötti vonulásokat, a 
táborok létesítését, a harcokat és azok drámai 
következményeit: a temetőket, a kórházakat, 
a hadirokkantakat. Nem hiányoznak a gyűjte-
ményből a hátország lakóinak mindennapjai 
sem: a szegénység, a pusztítás és a nélkülözés 
képei, de találhatunk felvételeket a gyermekek 
és a katonák kapcsolatáról, a nők szerepválla-
lásáról a kórházakban és a hátországban, és 
természetesen a háborús propaganda doku-
mentumait is. 
   Szabó Dénes életművéből több mint három-
ezer üveg- és cellulóznegatív került a nemzeti 
könyvtár birtokába. A fényképeket a kolozsvári 
Fotofilm cég munkatársaként készítette, döntő 
részük városkép és tájkép, amelyek a cég ké-
peslapkiadói tevékenységéhez kapcsolódnak. 
A már feliratozott, sokszorosításra előkészített 
képeslapnegatívok az 1930-as és az 1940-es 

évek erdélyi falvait, városait, fontosabb épü-
leteit, fürdőit ábrázolják, érzékeltetik a táj 
természeti szépségeit. A gyűjtemény értékes 
részei a népviseletet dokumentáló sorozatok, a 
falusi és a városi életképek, családi, társadalmi 
események felvételei, amelyekből kibontakozik 
a két világháború közötti erdélyi hétköznapok 
hangulata. Adatbázisukban a teljes hagyatékot 
közzétették, ezért a galériában helyet kapott 
Szabó Dénes kárpátaljai és berlini sorozata is.
   Az adatbázis fejlesztése nem zárult le, az 
OSZK célja egy gazdag, könnyen kezelhető, 
felhasználóbarát adatszerkezet kialakítása. Ter-
vei között szerepel a Fényképtár további gyűj-
teményeinek közzététele is. A közönséget arra 
kérik, hogy böngészés közben, ha felismerik 
a képeken szereplő helyszíneket, szereplőket, 
segítsenek pontosítani a képek leírását! Az 
adatbázis elérhetősége: https://fototer.oszk.hu/.

  (Weltler)

Kapcsolat, Szabó DéneS felvétele

Álcázott utca a délnyu-
gati hadszíntéren az 
első világháború idején

Torockói 
lány 
népvise-
letben, 
1933, 
Szabó 
DéneS 
felvétele

Vasúti tisztek egy szerémségi vasútállomáson

Karácsonyi ajándékosztás a háború alatt

Utcai jelenet 
Sandomierzben

Német 
tábori posta 
Szerbiában
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Lujos elment

Pedig vártuk. Vártuk, hogy legyűri a be-
tegséget, ahogy legyűrt egy korábbit, s 
jön, derűsen, télen kajla filckalapban, 

ködmönben, nyáron mintás nyakú ingben, szal-
makalapban, kukoricaháncs szatyrában jófé-
le hevesi kolbásszal, jön a szerkesztőségbe, 
áradnak belőle a jókedvűen, játékosan előadott 
történetei, és mindjárt jobb lesz a napunk… 

Nagyszerű ember volt és nagyszerű művész. 
Somogyi József tanítványa volt a művészeti 
gimnáziumban meg a főiskolán is. És lett mester 
ő maga is, tanár, tanszékvezető, docens, pro-
fesszor… Így emelkedett 1978 óta a ranglistán. 
Szerény volt, egyszerű, nem is értette, miféle 
dolog a kivagyiság, pedig lett volna mire rátar-
tinak lenni, mert csoda keze volt a holt anyag-
ból elevent faragni, kisplasztikát és köztéri 
szobrot egyaránt létrehozni. Művei láthatók 
szerte a világban, a Vatikánban, Ausztráliában, 
Amerikában, Erdélyben, a Felvidéken, 
Kárpátalján, a moszkvai Puskin-múzeumban… 

Rómában a Magyarok Nagyasszonya-
kápolnában ott van Szent Adalbert, Szent 
Gellért és Boldog Özséb szobra.  És a magyar 
történelem eseményeit és őseit megörökítő 
alkotásai hazánk különböző tájain. Tomori 
Pál meg II. Lajos király szobra Mohácson, 

Szakonyi károly

Sátoraljaújhelyen, Hunyadi Jánosé Jánosfalván, 
III. Béla királyé Baján, Szondi Györgyé 
Drégelypalánkon, a copfos Aba Sámuel királyé 
is… Szoborba öntött líra a vésztői vándorbotos 
Sinka István-szobor, a híres magyarok közül az 
őseink után kutató tibeti tudós Kőrösi Csoma 
Sándor, a költő és katona Balassi Bálint… Fel 
nem sorolható, mennyi remeklés. 

Szent István lovas szobra, vagy jobban 
mondva, a fiatal István király, díszes nyergű 
lovával, kezében a jövőt ígérő szentegyház 

kicsiny másával, messzire látszik a Gellért-
hegyi Sziklatemplom elől, naponta csodálhat-
ják a Szabadság hídra forduló villamosról az 
arra utazók. Támadták érte a műkritikusok, de 
Lujost – minden barátja így hívta – ez nem ren-
dítette meg. Tudta, mit akart, mit tett és miért. 
Nyugodt természetét a mindent feloldó kedélye 
adta, ez a hangulat töltötte be a műtermét is az 
Epreskertben, különben hogyan is főzhettek 
volna hallgatói bográcsban csülökpörköltöt 
tanszékvezető tanáruk vendégeinek meg ma-
guknak is, ha nem teremtett volna családias, 
baráti hangulatot atyás szeretetével. Öröm volt 
kapni Tőle akár csak egy képeslapot is, hát 
még levelet lendületes, nagy, kalligrafikus be-
tűivel. Amikor Czigány Györggyel együtt ültük 
nyolcvannyolcadik születésnapunkat az ősszel, 
még olyan volt, mint aki a száz évet is megél-
heti.  „Születésnapokat vígan megélhess, nap-
jaidat számlálni ne legyen terhes!” – mondta a 
köszönő sorait, és akkor is hozta ajándékba, de 
ehető szobrot formázva belőle, a házikolbászt. 
Felülmúlhatatlan volt baráti gesztusokban. 

Aggasztott minket elhatalmasodó betegsége. 
Eleinte a telefonok ugyan még bizakodásra 
adtak okot. Később azonban már fátyolos volt 
a hangja, a tortúrák kimerítették. Csilla felesé-

Kő Pál: Szent István király 
(Budapest, Gellérthegy)
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Hic et nunc

ge hozta a Kékgolyó utcai onkológiára, s vitte 
mindig haza a nehéz kezelésekről. Nem akart 
befeküdni, mert Hevesen, az otthona kertjében, 
ahogy az utolsó telefonhívásokon egyre fárad-
tabb hangján mondta, paradicsomi hangulat 
várja a virágok között. Érezni lehetett ereje 
fogyását, de úgy szólt a kagylóba, mintha még 
teljes volna benne az élet.

A magyar szobrászat kiemelkedő tehet-
sége volt, díjak ismerték el munkásságát, a 
Kossuth-, a Prima Primissima meg, a Magyar 
Örökség díj, 2014-ben pedig a Nemzet 
Művésze kitüntetés. De a tanítványok meg a 
barátok ragaszkodása, és mindenekfelett pedig 
a család: felesége és gyermekei rajongó szere-
tete lehetett számára a legbecsesebb. 

Élete immár a műveiben van. Ő maga pedig 
őrző emlékezetünkben. 

Kiss Dénes
LEGKŐBB PÁL
Kő Pál 
nem kapál
a fején 
nem kalap áll
de igenis 
kalapál
síkra hegyre 
is kiáll
s kiabál egyre:
Ki Pál itt még
rajtam kívül?
Kívül-belül?
Netán elül
csendben rendben
rendületlenül?
Itt még ki Pál?
Tán ki pipál
lovagol 
paripál?
Kinek tenyere
szól mint a
nyenyere
mert dalol amíg farag
s hull szál 
a fa rag
vagy inkább 
kőrag kődarab
s a föld alól
is földalol
dúdolva szép
kavics vetés
és így nő
föl a kő
nagyra szépre
s azzal hogy
Kő Pál 
kalapál 
csillagot szikrázik
minden ütése.
*
S ami készül
az kézzel kézül
azt választjuk
kezünk ügyéül
akár vésőt
kalapácsot
Kő Pál
aki kalpál
és közben
ott belül
a kőben
alakul a forma
és kinéz a kőből
az arc a kéz
s kívül-belül
ugyanaz
az alak néz
lát nevet
és választ nevet
Kő Pál elé
Kő Pál kerül elő
Kő Pál
kezével 
és lelkével
ölelő!

(Kiss Dénes barátjához 
írt, játékos verséből, 
2008.)

Mária a 
gyermekkel

Kodály 
Zoltán

Középen Kő Pál 
a feleségével, 
Csillával, baráti 
társaságban,
weöres sándor     
szobrámál, 
szombathelyen, 
2008

Korpusz

Béla 
király

Búcsú Kő Páltól
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Elolvasva Szegedi Kovács György leg-
újabb, Fehér című kötetét, bennem az 
a nemrég elhunyt Dobozi Eszter 1998-

ban megjelent azonos című kötetét idézte fel. 
Dobozi Eszter költészetében a reményvesztett 
szemléletet ellensúlyozza a fehérség mindent 
átható metaforikussága. A fehér szín átvilágítja 
a kötet egészét: a kinti téli táj, a hóesés látványa 
és a belső lelki táj metaforája a Fehér-ciklus ars 
poeticáiból is kiolvasható: „A külső hóesésből 
egy belsőre látni”; „Külső fehére a belsőbe haj-
lik, / belső fény áttűz a külsőn”; „Kinn és benn 
is/ minden fehér”. Így kap többfajta értelmet a 
fehér fogalom- és motívumhálója, a káprázato-
san feltündöklő „fehérnek ősoka”. 

Szegedi Kovács György kötete azonban 
egészen más. Ebben nem a fehér motívumhá-
lója határozza meg a versek világát.  Csupán 
a kötettel azonos című Fehér költemény ad 
némi magyarázatot a címválasztáshoz. Itt a 
fehér szín nem belső utat, belső hóhullást je-
lent, hanem a valós hóesést mint az Isten által 
ránk borított fehéren izzó köntöst. A hóhullás, 
a köntösként ránk hulló hó és a hófedte téli táj 
látványa kapcsolódik a kötélen száradó szép 
fehér ingekhez, azok tiszta ragyogásához. Eb-
ből a különös költői képből asszociálhatunk a 
gyermeki ártatlanságra, vagy akár bűneink bo-
csánatára, a bűneinktől megtisztított új világra. 
Van mégis valami sejtelmesen baljós ebben a 
költeményben: a múlt emlékeinek terhe, vagy 
akár a rossz lelkiismeret, erre utal a vers zár-
lata: „alig tudunk / egymás szemébe nézni”. 

Az 1959-ben született teológus, költő a hívő 
ember belső küzdelmeit, e világi tapasztalatait 
és a túlvilági lét misztikumát közvetítő lírikus 
biblikus-intellektuális hangú verseivel az 1990-
es években tűnt fel a magyar költészetben. A 
2019-ben megjelent, Fehér című kötete (a Kis 
tüzek, Vigaszág, Pompeji mozaikok, Vére kör-
möm alatt, Vezércsel, Enyhítő körülmények vers-
válogatások után) az eddigi lírai termés méltó 
folytatása. A legújabb kötet ötven miniatűr mű-
remeke is azt bizonyítja, hogy Szegedi Kovács 
György metafizikus költő. A transzcendens lét 
titkait kutató tömör líraisága Pilinszky János 
költészetével rokonítható. Az Isten közelsége 
után vágyakozó Pilinszky és Isten kifürkészhe-
tetlen titkát kereső Szegedi Kovács faggatózó 
vallomásokban közvetítik az emberi lélek két-
ségbeesett vívódásait. Pilinszky Panasz című 
versének kérdései – „Eljut hozzád a panaszom? 
/ Hiába ostromollak?  / …Számíthatok rád iste-
nem?” – sokban hasonlítanak Szegedi Kovács 
kétségeihez: „Kérdéseinkre nincs válasz, uram?  
/ Hol hallgat? / Hol lapít / a kifürkészhetetlen, a 
színek hangulata mögé bújt reménység?” (Kér-
déseink). A Tóparton című vers is dialogikus, a 
kételyekkel vívódó szubjektum áhítozik Isten 
szeretetére: „szeretsz-e még engem?  / Mennyire 
szeretsz?  / Mondd ismét, szeretsz-e?” 

A Pilinszky-áthallások mellett fontosnak tar-
tom a versek motivikus-tematikus csoportosítását. 
Alapvetően három képzetkör határozza meg a 

A legyőzö tt testi határokat meg-
jelení tő alkotásokat keresi a 
MANK a Szolnoki Művészte-

leppel közösen kiírt pályázaton. A Kép/
Test/Lét projekt keretében az emberi test 
teljesítőképességének határait feszegető, 
a fizikai erőt igénybe vevő műfajokhoz 
kapcsolódó, azokból ihletet merítő al-
kotások létrehozása és bemutatása a cél.

A MANK (Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft.) a vidéki vá-
rosokra is kiterjeszti művészetszervező 
tevékenységét, és Kép/Test/Lét címen há-
rom megyeszékhely három különböző, de 
az emberi test kultúrájához, szépségéhez, 
erejéhez kötődő tematikában hirdet alko-
tóművészeti pályázatot. A vírusveszély 
elhárultával a MANK a részt vevő társ-
intézményekkel közös kiállításon kívánja 
bemutatni a legjobb alkotásokat Szolnokon, 
Miskolcon és Veszprémben. Elsőként Vesz-
prémben jelent meg a pályázat, most pedig 
nyilvánossá vált a Szolnoki Művészteleppel 
közösen szervezett felhívás is.  

A Kép/Test/Lét című projekt és ezen belül 
a szolnoki pályázat célja, hogy az alkotó-
művészet területén tevékenykedő jelentős 
vidéki művészközösségeknek megjelenési 
lehetőségeket biztosítson, támogassa a mű-
vészek lokális megszólítását és közösségé 
formálását, ezáltal a különböző művészeti 
területek közötti összhang megteremtését. 
További cél, hogy a színvonalas körülmé-
nyek között megvalósuló megmutatkozási 
lehetőségek alkalmat teremtsenek a művé-
szeknek a közönséggel való találkozásra, a 
helyi és térségi művészeti élet erősítésére. 

Pályázni az emberi test teljesítőképessé-
gének határait bemutató, ábrázoló, az ar-
tistahagyományokat és a testi erőt igénybe 
vevő műfajokat középpontba helyező önál-

ló műalkotással lehet. Egy pályázó egy mű-
alkotással (festmény, grafika, szobor, egyéb 
technika) pályázhat.

Pályázatot nyújthat be minden olyan kép-
ző- vagy iparművész mint magánszemély, 
aki már igazolhatóan önálló művészi tevé-
kenységet tud felmutatni, és Szolnokhoz 
vagy szélesebb vonzáskörzetéhez köthető 
művészi életúttal rendelkezik. A pályáza-
tokat a szolnokimuvesztelep@gmail.com 
címre várják július 20-áig, szakmai önélet-
rajzzal, a pályamű bemutatásával és a pá-
lyaműről készült jó minőségű fényképpel. 
A részletes felhívás megtalálható a www.
alkotomuveszet.hu honlapon. 

A beérkezett pályaműveket neves mű-
vészekből és művészettörténészekből álló 
szakmai zsűri értékeli. A pályázatok elbírá-
lása a benyújtási határidőt követően maxi-
mum 30 napon belül történik. A döntésről a 
pályázók írásbeli értesítést kapnak az álta-
luk megadott e-mail-címre. A döntés ellen 
fellebbezésnek helye nincs.

A zsűri által kiválasztott alkotások a Le-
győzött határok című kiállításon kerülnek 
bemutatásra a Kép/Test/Lét projekt megva-
lósítása keretén belül, valamint a kiállított 
művekről és alkotóikról színvonalas bemu-
tató katalógus is készül. A kiállítás tervezett 
helyszíne a Szolnoki Művésztelep – Kert 
Galéria.  Tekintettel a jelenlegi koronaví-
rus-helyzetre, a kiállítás megvalósításának 
időpontja bizonytalan, de a zsűri által kivá-
lasztott alkotókat folyamatosan informálják 
és időben értesítik az aktualitásokról.

A már megjelent veszprémi, Test/Harmó-
nia alcímű pályázat az emberi test harmó-
niáját, az emberi mozdulat esztétikumát áb-
rázoló alkotások létrehozását célozza meg. 
A veszprémi kiállítási lehetőséget ígérő pá-
lyázatra a táncoló, a mozgást végző ember 
szépségét, az emberi mozdulat esztétikumát 
fókuszba helyező önálló műalkotással le-
het jelentkezni. Miskolcon a Teljesítmény 
alcímű pályázati kiírás a sport témája köré 
rendezve, a test teljesítőképességének be-
mutatását célozza meg a sport kulturális, 
szociokulturális, történelmi vetületeire ref-
lektálva, pszichológiai hatásaira is figyel-
met fordítva. 

(A szerkesztőség) 

HIC ET NUNC

Pályázati felhívás

LEGYŐZÖTT 
HATÁROK 
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A pillAnAt 
eksztázisA

Sebők Melinda

zsa”; „hajított kő az ember”). Ezek az egyedi 
szóösszetételek és a kötet több találó metafori-
kus-metonimikus komplex költői képe is („Fáj 
a csönd éles köve / szívünk talpát / gyötri, vág-
ja”) bizonyítja Szegedi Kovács György tömör 
lírájának nyelvi gazdagságát.

Iancu Laura a kötethez írott fülszövegben 
így summázott: „Micsoda hiteles versbeszéd, 
micsoda hiteles költészet!” 

(Szegedi Kovács György: 
Fehér. Vörösmarty Társaság, 

Székesfehérvár, 2019)

kötet alkotásait: a transzcendens élmény miszté-
riuma, a biblikus motívumokkal átszőtt élmény 
sugallata és a történelmi múlt személyes tapasz-
talata. Szegedi Kovács transzcendens verseinek 
kegyelmi állapotában tudja megragadni a pillanat 
eksztázisát, az isteni fenséget.  Létünk „transzcen-
dens közepe”, az arany színe és a gyémánt fénye 
ragyogja be a Kegyelmi állapot című verset: „S 
ahogy fölizzik legbensőnk, / megfeszül létünk / 
transzcendens közepe; / feltör temérdek arany. 
/ és közöttük / egy-egy gyémánt.” A végletekig 
redukált Kétsorost is a kegyelem ihlette: „Amikor 
szembe találkozol magaddal, / az már kegyelem”. 

A bibliai motívumokban gazdag kötet szá-
mos verse valamilyen ó- vagy újszövetségi tör-
ténetet is rejt.  A csőrében olajággal visszatérő 
galamb, Szent János, Júdás, Péter alakja vagy 
Lót és feleségének a története újabb jelentés-
réteget kölcsönöz a műalkotásoknak. Mikor 
az Úr elhatározta, hogy Szodoma és Gomora 
romlottságát eltörli a Föld színéről, akkor hiába 
figyelmeztették Lótot és feleségét, hogy hátra 
se nézve meneküljenek, mert Isten kénköves 
és tüzes esőt bocsát a bűnös városokra. Me-
nekülés közben Lót felesége – a tiltás ellenére 
– visszafordult, és azon nyomban sóbálvánnyá 
változott. Az ószövetségi történet nincs kifejt-
ve Szegedi Kovács lírájában, de Az ablaknál 
című vers hasonlatában rejlő bibliai motívum 
kibővíti a mű konnotációs jelentésárnyala-
tát: „agonizáltam jéggé dermedt szemekkel, / 
odakövülve a kollégium ablakához, / mint Lót 
felesége, vagy akár egy fametszet, / aminek 
a sorsát kivésték örök időkre” (Az ablaknál). 

A kötetnek több verse is valamilyen törté-
nelmi korszakra vagy konkrét történelmi ese-
ményre utal. A Rákosi- és a Kádár-rendszert 

idézi meg az Imádkozósáska című költemény. 
A történelmi kor szorításában az egyén léte 
fenyegetetté válik. Ugyanennek a korszaknak 
a bűneit tárja fel a Miközben című vers, mellyel 
a vallás nélküli korban Hamvas Bélának állít 
emléket. A kiváló filozófus-esztéta szellemi 
magaslata egyfajta apakép a költő számára: „az 
élet angyala”, „a kimerevített szeretet maga”.  

A kötet legmegrendítőbb és egyben legmeg-
hatóbb alkotása a katyńi mészárlásra emlékező, 
Bárány szemével című záróvers. A Pál apostol-
mottóval kezdődő mű az 1940 tavaszán Sztá-
lin parancsára kivégzett húszezernél is több 
lengyel katonatisztnek állít méltó emléket. Az 
imádsággal, fohásszal kezdődő vers központi 
motívuma a Bárány. A bibliai bárányszimbó-
lum egyrészt a szelídség és kiszolgáltatottság 
jelképe; másrészt Jézusra, Isten bárányára is 
utalhat, aki életét és vérét áldozta.

A záróvers az elhunytakra való emlékezéssel 
és a bibliai mottóval is kapcsolódik a kötet több 
lírai darabjához. A kötet emléket állít Vasadi Péter 
költőnek és Román Károlynak, a fehérvári tudós 
tanárnak is. Egy-egy vers felidézi Vasadi Péter 
míves alkotásait, Román Károly bölcs szavainak 
éltető erejét.  Szegedi Kovács számos vershez 
választ mottót: az erdélyi tragikus sorsú Hervay 
Gizellától, a szintén transzcendens távlatokat 
nyitó Vasadi Pétertől vagy a Hetek és a Kilencek 
költőcsoport tagjaitól, például Raffai Saroltától és 
Péntek Imrétől. A tudatosan kiválasztott idézetek-
kel is tiszteleg elődei, mesterei előtt. 

A kötet több versének (Rossz vonat, Vasút-
állomást, Útközben, Kőárokban ősszel) visz-
szatérő motívuma az utazás mint a múló idő 
és az életút (születés – élet – halál) metaforája. 
Biblikus jelképiség és spiritualitás szövi át a 
Rossz vonat című verset is: „A kereszt alakú 
szemafor / hangtalan billen. / Hamarosan jön 
a jó vonat. / Kinek átszállás, kinek fölszállás. 
/ Jegyünk MEGVÁLTVA / Átlyukasztva / örök 
időkre érvényesítve / a »nagy utazást«.” 

Noha a költő legújabb kötetén is érződik a 
Pilinszky-lírának a költészetére tett jótékony 
hatása, Szegedi Kovács saját hangján közvetíti a 
túlvilág rejtelmeit. Előszeretettel alkalmaz olyan 
kötőjeles, biblikus-metaforikus szóösszetétele-
ket, mint vér-gyertyaláng, borostyán-kabátos 
kereszt, Magzat-Isten, vér-remény, rózsa-hit, 
fecske-röptű hit, átok-idő, falevél-zsákmány. 
Egyedi szóösszetételek mellett figyelemre méltó 
a metaforák használata (például: „reményed sav 
marta kő”; „fényes kereszted létem izzó para-

Szegedi KovácS györgy

Fehér
Látod, milyen szép fehér lett,
mutatott anyuka
a kötélen száradó ingekre,
és lehullott az első hó,
ami sokkal fehérebben vakított,
mint a kötélen kérkedők,
aztán az Isten borított ránk
egy fehéren izzó köntöst;
alig tudtunk
egymás szemébe nézni.

Szegedi Kovács György poézise

Szegedi KovácS györgy
Bárány szemével
(Katyńra emlékezve)

„Nem vér és test ellen van nékünk 
tusakodásunk, hanem a 
 fejedelemségek ellen, 
melyek a magasságban vannak.”
 (Pál apostol)

„Őrizz meg minket tűztű, víztű,
rossz emberek bántásátú!”
Imádkozott így vagy ötven éve
fogyatékos testvérünk,
mert már a mamától is így hallotta,
és ebben benne van minden,
mi miattunk fontos.
Őrizz meg minket a kezdettől fogva emberölőtől,
aki a rossz embert már
rutinból használja.
Az özönvíz előtti embereknél is
rosszabbakat. Az olyanokról,
akikről lengyel vőm mesélt.
Az áldozatokról, kivégzettekről,
kik apró kis örömeikkel
átlebegtek a feledésbe.
S a szenvedők; már az ízét is
elfeledték a békességnek.
Nekünk rosszabb.
Nekünk minden emlékezés főbelövés.

Bennünk ég tovább;
az időváltozás is gyötri testünk-lelkünk
a ti lőtt sebeitek.
Ne mondjatok több szót Katyńról!
Uram! Pusztítsd el a földet még egyszer!
Panie! Zniszcz  ziemie  jeszcze  raz!

Csak állunk tehetetlenül
poraik fölött,
míg végül mellénk áll az Isten.
És elhangzanak hosszú sorban a nevek.
Majd csontok zörgése, összeállása,
inak, húsok tapadása, feszülése.
Nagy Szél zúgása.
És Valaki néz ránk, csak néz,
egyre élesebben.
Néz, Bárány szemével
a végső Igazság.
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A MŰVÉSZET KERTJE

„Annyi baj, gond, bánat és szörnyűség 
vesz körül minket a világban,
hogy azt nem szabad még 
a művészetbe is beengedni!” 

(Gross Arnold)

A tordai születésű Gross Arnoldot (1929–
2015), a Kossuth- és Munkácsy-díjas 
grafikus- és festőművészt a rézkarc 

műfajának megújítójaként tartják számon ho-
nunkban. Az életében nagy népszerűségnek 
örvendő, a Nemzet Művésze díjjal is kitüntetett 
művész 2019 novemberében ünnepelte volna 
90. születésnapját. A jeles alkalomra a Gross 
Arnold Galéria, többéves előkészítés és ku-
tatás után igényes, szép kivitelű nagymono-
gráfia kiadásával készült, Révész Emese mű-
vészettörténész tanulmányával. A művészet 
kertje című, saját kiadású kötetet december 
elején vehette először kezébe az olvasó, az 
erre az alkalomra a Gross Arnold Galéria 
és a Jászi Galéria által közösen szervezett 

Gross Arnold életműtárlata és albuma
életmű-kiállítás megnyitójának keretében, 
melynek az V. kerületi Széphárom Közösségi 
Tér adott helyet. 

Az életműtárlatot 2020. január végéig láto-
gathatta a közönség, azóta a művész gazdag 
képanyaga már a XI. kerületben, a Bartók 
Béla úti Gross Arnold Galériában kereshető 
fel. A rövidebb nevén ARNOLDO-ként ismert 
galéria és kávézó még 2014-ben nyílt meg 
Újbuda kulturális negyedében, létrejöttét 
maga a művész kezdeményezte, és ő nyitotta 
meg, nem sokkal halála előtt. A galéria küszö-
bén átlépve Gross Arnold álmainak mesevilá-
gába kerülünk: a hely berendezése a művész fi-
ának, Gross Andrásnak a tervei alapján készült, 
aki édesapja kétdimenziós, csodákkal átszőtt 
világát öntötte térbelivé képekkel, madarakkal, 
olyan tárgyakkal és kiegészítőkkel, amelyek a 
mester grafikáiból ismertek és meghitt szemé-
lyes világát idézik. 

Révész Emese az album kísérő tanulmányá-
ban így ír a művészről:

„Gross Arnold a modern magyar grafika 
egyik legelismertebb és legnépszerűbb alkotója. 
Rézkarcainak varázslatos mesevilága első pil-
lantásra mindenkit magával ragad. A jubileumi 
90. évfordulóra megjelent, több mint háromszáz 
színes képpel illusztrált kötet művészettörténe-
ti tanulmánya elhelyezi művészetét saját kora 
modern törekvései között. A történeti elemzést 
egykorú dokumentumok, forrásszövegek, közeli 
jó barátainak visszaemlékezései és a hagyatékot 
ápoló fiának bevezetője teszik teljessé.                 

Gross alkotói módszerére jellemző, hogy a 
valóságos látványt szürreális módon alakítja 
át, így az albumban megtalálhatóak natura-
lista tájképei, amelyeket fokozatosan bené-
pesít egyedi fantázialényeivel, hogy azokat 
lassanként álomszerű tündérkertekké alakítsa. 
Az elvágyódást megtestesítő kertek mellett 
grafikáinak visszatérő témája a város, egyik 
oldalon a kisvárosi csendes idill, a másikon 
pedig a nagyvárosok lenyűgöző zsibongó tö-
mege. Gross szívesen és sokat utazott, képein 
Budapest mellett megjelenik Róma, Firenze, 
Amszterdam és Brüsszel. Persze valamennyi 
Gross sajátos fantázialényeivel benépesítve. Az 
album különlegességét a technikailag külön-
leges színnyomat-variációk és a ritkán látható 
olajfestmények és diorámák jelentik. Utóbbiak 
a Gross-féle fantáziavilág térbeli kiterjeszté-
sei: a festmények apró figurákkal, tárgyakkal 
történt kiegészítései, babaházakra emlékeztető 
miniatűr dobozterek.” 

(Weltler)

Andersen, 1980

Gross 
Arnold
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Pro futuro

Enteriőr 
az Arnoldo 
galériából

Beszélgetések, 
1967

Bach emléklap, 1986

Leányfej, 1960 körül

A művészet kertje
Gross Arnold 
életműalbuma
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PRO BONO PUBLICO

Hungarae 
gentis decus* 

Báró Eötvös Lorándra 
emlékezve

WELTLER ILDIKÓ

* „A magyar nemzet ékessége” 

Eötvös 100Eötvös 100
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Az elmúlt év, a 2019-es egy kiemelkedő 
nemzeti nagyságunk centenáriumának 
esztendeje volt: báró Eötvös Loránd 

halálának századik évfordulójára emlékeztünk. 
A zseniális magyar fizikus nem akármilyen 
családi háttérből jött. Édesapja Eötvös József 
író, az első felelős magyar kormány vallás- és 
közoktatásügyi minisztere volt, távolabbi fel-
menői között találunk tábornokot, bölcsészeti 
doktort, királyi főpohárnokot, sőt tárnokmes-
tert is.

Eötvös Loránd 1848. július 27-én született 
Budán, azokban a forrongó  napokban, amikor 
édesapját oly sok kötelesség hívta el otthonról. 
A fiú később a pesti piarista gimnáziumban 
tanult, majd jogi és természettudományi tanul-
mányokat folytatott a pesti egyetemen. Amikor 
végül a fizikusi pályát választotta, igyekezett 
meggyőzni édesapját arról, hogy a természet-
tudományok nem kevésbé járulnak hozzá az 
emberek életének jobbá tételéhez, mint a poli-
tikai eszmék. Beiratkozott a híres Heidelbergi 
Egyetemre, s a szakma akkori fellegvárában 
készült hivatására. 1870-ben summa cum laude 
minősítéssel szerzett doktori címet. Fényes 
pályafutását a budapesti egyetemen kezdte, 
ahol előbb egyetemi magántanár lett, majd 
hamarosan már ő vezette a kísérleti fizika 
tanszéket, végül egészen a rektorságig vitte. 
Elhivatottságát mutatja, hogy még hetvenéves 
kora után is tanított. A Magyar Tudományos 
Akadémiának szintén kiemelkedő szereplője 
lett: először levelező tag, majd nem kevesebb 
mint tizenhat esztendőn keresztül az elnöki 
tisztet is betöltötte.

Egy időre átvette apja örökségét is: 1894-
ben mint vallás- és közoktatásügyi miniszter 
tevékenykedett. E munkája során bővítette a 
népiskolák számát, s létrehozta a később nagy 
hírnévre szert tevő Báró Eötvös József Col-
legiumot, amellyel elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a tehetséges, ám nehéz anyagi helyzetű 
hallgatók megsegítésében. A közélettől 1905 
után vonult vissza, mert kizárólag a tudomány-
nak kívánja szentelni magát. Kutatni és tanítani 
akart, s úgy érezte, minden más kötelesség csak 
elvonja e tevékenységétől. A nemzetközi elis-
mertség pedig éppen ezután érkezett.

A legtöbb ember, ha a fizikus Eötvösről esik 
szó, a torziós ingához kapcsolja a nevét (nem 
véletlenül nevezik az eszközt gyakran Eötvös-
ingának is). Sokan gondolják, hogy ő találta 
fel, s bár ez tévhit, érdemei nem kevésbé fon-
tosak. Ő volt ugyanis az, aki továbbfejlesztette 
a találmányt, és azzá tette, aminek mindmáig 
ismerjük. Az inga eredetileg arra szolgált, hogy 
meghatározzák vele a nehézségi gyorsulást, 
Eötvös viszont felismerte, hogy a műszer al-
kalmas a mélyben rejtőző ásványok kutatására 
is. Az Eötvös-inga mint geodéziai eszköz vi-
lágszerte keresett találmány lett, új lelőhelyeket 
fedeztek fel általa, a fizikus pedig ettől kezdve 
méltó anyagi támogatást kapott kutatásaihoz. 
Az eszköz kivitelezésével került az ipar élvo-

nalába a Magyar Optikai Művek, amelynek 
folyamatosan továbbfejlesztett Eötvös-ingáit 
az Egyesült Államoktól Indiáig használták.

Eötvös Loránd munkássága a fizika más te-
rületein is forradalmi újításokat hozott. Óriási 
szerepe volt többek között abban, hogy Albert 
Einstein megalkotta az általános relativitás-
elméletet, Eötvös sokéves, nagy pontosságú 
mérései igazolták ugyanis az elmélet kiindulási 
alapját, az ekvivalenciaelvet. Ezt maga Ein-
stein is hangoztatta részben cikkeiben, részben 
Eötvöshöz írt leveleiben: „Nem szeretném, ha 
ez a levélváltás anélkül fejeződne be, hogy ne 
fejezném ki hálámat azért, ahogyan az Ön ku-
tatómunkája előrevitte a súlyos és a tehetetlen 
tömeg azonosságára vonatkozó ismereteinket.”

Eötvös Loránd eszményképe a tudós tanár 
volt, ezt szolgálta egyetemi rektorként, minisz-
terként és tudósként is. A fizikai Nobel-díjon 
kívül szinte minden díjat elnyert, a Természet-
tudományi Társulat egyik legaktívabb tagja 
volt, s ő alapította a Matematikai és Physikai 
Társulatot és annak folyóiratát is.

Mindemellett különösen érdekes oldala Eöt-
vösnek, hogy kiváló sportember is volt. Remek 
lovas hírében állt, élete végéig rendszeresen 
lovagolt. Gyakran tett hosszú biciklitúrákat 
is, egyszer még a Dolomitokig is eljutott így 
a lányaival. Igazán nagy szenvedélye a hegy-
mászás volt. Róla nevezték el a Dolomitok 
Cadin-vonulatának második legmagasabb 
csúcsát (Cima Eötvös, 2836 méter). Rengeteg 
utazást tett, bejárta Svájc és Ausztria hegyeit, 
az Alpok nagy részét. Észak-Itáliában felejt-
hetetlenül szép vidékeket keresett fel: átszelte 
a Comói-tavat, Bellaggiót is érintve, majd a 
milánói dóm tetejéről figyelte meg fő úti célját, 
az Alpok egyik legfontosabb hegyét, a Monte 
Rosát, amelynek meg is mászta a legmaga-
sabb pontját. Hegyi kalandozásait írásban, sőt 
kedves rajzokban is papírra vetette kis, fekete 
útinaplójában. Később, amikor már lányaival 
együtt járta a hegyeket, fényképezőgéppel is 
megörökítette élményeit. Több, addig elérhe-
tetlennek hitt csúcs első megmászója lett, s 
vetítéssel egybekötött előadásaival sokakban 

Eötvös Loránd ifjúkori vErsE 

BaBér után lihegve 
Széchenyi-hegy, 1863. aug. 22.  

Babér után lihegve indulánk 
Én és a csattogány a csúcs felé. 
S míg én küzködtem a hegy oldalán, 
Ő fölrepült s jutalmát elnyeré.
 
Mit én nem érek el talán soha, 
Ő ahhoz eljutott egy perc alatt, 
Ó ég! ne légy irántam mostoha, 
Adj! Kérlek! adj! nékem is szárnyakat.

Eötvös Loránd rajza, 
Glockner, 1870

Műszerekkel, terepen

Emlékérme a századik 
évforduló alkalmából
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Eötvös Loránd 
ifjúkori vErsE 

Atyámhoz 
Pest, 1863 márc. 19-ére, 
József napjára

Atyám szerzője földi életemnek 
   Te énnékem elmét és észt adál, 
Föláldozom ezt kedves nemzetemnek 
   Használja hogyha méltónak talál, 
Segítem őt a békében csatában, 
   S a nagy munkához hordok egy követ, 
Talán így vigadás lesz e hazában 
   S feléje majd szerencse hír nevet 
S ha ezt tevén czélomnak megfeleltem, 
Tudom hiszed hogy ezt megérdemeltem.
 
Apám nekem igaz hitem te adtad, 
   Mellyel csak egy dicső Istent hiszek 
Előtte senki semmit sem titkolhat, 
   Kit föl nem bírnak fogni emberek, 
Ki atyja a szegények s gazdagoknak, 
   Mindig kedves szemében az erény 
Vétkek büntetlen nála nem maradnak, 
   Ezért vétkezni legnagyobb merény, 
S ha ezt hivén czélomnak megfeleltem 
Tudom hiszed hogy ezt megérdemeltem. 
 
Atyám te tőled kaptam én reményem 
   Hogy föltámadván a sors ellenem 
Ha szűm viharban s keblem állna vérben 
   Lehessen jobb jövőt reménylenem, 
És tetteim további buzdítója 
   Legyen zöld ággal a kecses remény 
S a csüggedés közt a bűn hódolója 
   Ne legyek, s győzzön szűmben az erény. 
S ha ezt tevén czélomnak megfeleltem 
Tudom hiszed hogy ezt megérdemeltem. 
 
Apám te adtál hű szívet én nékem 
   Mellyel szeressem a legjobb anyát 
Őt el ne hagyjam búban gyötrelemben 
   És vívjak érte bármi bősz csatát. 
És adjon ez elég erőt e karnak 
   Leány testvérimet megvédeni 
S én meg ne törjek ha ők meghajolnak 
   Vonuljon bár vihar e fej felett. 
S ha ezt tevén czélomnak megfeleltem 
Tudom hiszed hogy azt megérdemeltem. 
 
Apám a vágyat kaptam én te tőled 
   Ezzel kívánom légy boldog magad,
Jó sors kövesse mindig áldott lépted, 
   S nevedhez méltó legyen fiad. 
És a mi több eszméid győzedelme 
   Hordozza messze el dicső neved, 
Hisz hogy ne áldna meg Isten segélye, 
   Ki nemzetednek szántad életed! 
S ha ezt kívánván meglesz mit reméltem, 
Isten hiendi: ezt megérdemeltem

felkeltette az érdeklődést. Számos sportszerve-
zet alapításában vagy működésében részt vett, 
ilyen volt például a Magyar Turista Egyesület 
vagy a Budapesti Egyetemi Athletikai Club, 
azaz a BEAC.

Amikor 1919-ben elhunyt, az egész nem-
zetközi tudományos világ gyászolta. Albert 
Einstein szerint a klasszikus fizika egyik feje-
delme halt meg.

A 2019-es emlékévben tehát bőven volt mit 
felidézni a különféle programokon. Az Eötvös 
100 koordinációs testület által összehangolt 
rendezvények között sok érdekes akadt. Au-
gusztusban az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
vándorgyűlést tartott Sopronban, szeptember-
ben pedig konferenciát szerveztek Miskolcon 
Eötvös Loránd szakmai örökségéről. A sport-
emberre emlékezve kerékpáros expedíció in-
dult Székesfehérvárról a Dolomitokba, Eötvös 
Loránd és két lánya kalandos bicikliútjának 
emlékére. A résztvevők emléktáblát helyeztek 
el az Eötvös-csúcson, és elrejtettek a közelben 
egy geoládát. Emellett nagy sikert aratott Dél-
Tirolban az Eötvös sztereofényképeiből ren-
dezett kiállítás (ezt szeptemberben a Kiscelli 
Múzeumban is meg lehetett nézni).

Októberben Balatonfüred volt a helyszíne 
annak a vándorgyűlésnek, amelyet a Magyar-
honi Földtani Társulat és a Magyar Geofizi-
kusok Egyesülete közösen tartott, s amelynek 
védnöke Áder János köztársasági elnök volt. 
Ugyanebben a hónapban tartották a hagyomá-
nyos Eötvös-fizikaversenyt, ezúttal külön meg-
ünnepelve a névadót is. Nagyon szép esemény 
volt Balatonfüreden, hogy a Tagore-sétányon 
Eötvös Loránd-emlékfát ültettek (egy oszlopos 
bükköt), amely előtt füredi mészkőből készült 
emléktáblát helyeztek el.

November egyik kiemelkedő eseményének 
számított Budapesten a World Science Forum 
elnevezésű tudományos világtalálkozó, angol 
nyelvű Eötvös 100 rendezvénnyel. Az Eötvös 

Loránd-emlékév decemberben véget ért ugyan, 
ám a projektértékelő értekezleten számos ötlet 
vetődött fel a lehetséges folytatásra.

Nemcsak Magyarországon tartottak Eötvös 
Loránd-emlékévet, hanem a határon túli terü-
leteken is. Szlovákiában például sokfelől érke-
ző geológusok találkoztak az Eötvös-ingával 
kapcsolatos kutatások felidézésére, s tartottak 
rendezvényeket a Vajdaságban és Erdélyben is. 
Az Eötvös 100 kiállítás nagy nemzetközi kong-
resszusokra is eljutott, s előadások hangzottak 
el Mexikóban, Kanadában és Németországban 
egyaránt. A Heidelbergi Egyetem sem marad-
hatott ki az ünneplések sorából: vezetői megko-
szorúzták egykori kimagasló tehetségű diákjuk 
ottani emléktábláját.

Az események mellett színvonalas kiad-
ványok is megjelentek a tudós emlékére. Az 
Eötvös Loránd-emlékalbum, valamint az Az 
Eötvös-kísérlet történelmi háttérben című 
könyveket magyar és angol nyelven egyaránt 
kiadták. Számtalan tanulmány, folyóiratszám 
és egyéb kötet látott napvilágot Eötvös Loránd-
ról. Az eotvos100.hu oldalon nemcsak a meg-
jelent írások olvashatók, hanem a különféle 
helyeken elhangzott előadások videófelvételei 
is megtekinthetők.

Bár az emlékév véget ért, várhatóan 2020-
ban Budapesten még felállítják a tervezett 
Eötvös Loránd-szobrot, hogy kiemelkedő tu-
dósunk emlékezetét továbbra is méltón őriz-
hessük. 

Eötvös Loránd kinevezése vallás- és 
közoktatásügyi miniszterré Ferenc Jó-
zsef és Wekerle Sándor aláírásával:

„Kedves báró Eötvös! Magyar 
ministerelnököm előterjesztésére Önt 
vallás- és közoktatásügyi magyar 
ministeremmé ezennel kinevezem. 
Kelt Budapesten, 1894 évi junius hó 
10-én 
  Ferencz József 
  Wekerle Sándor”

Eötvös 
Loránd
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Pro bono Publico

Eötvös Loránd EszményképE: 

a tudós tanár
Rektori székfoglalójában így ír a fizika tanításáról az egyetemen:
„A fizika hallgatói között is van egy ilyen lelkes kis csoport: a középiskolai tanárjelöltek. 
Ők azok, a kiket e szakban tudósokká kell képeznünk; tudósokká mindenekelőtt azért, 
hogy tanítani tudjanak. Igen, képezzük tudósokká középiskolai tanárainkat azért, hogy ta-
nítani tudjanak, de azért is, hogy pályájokon, a mely földi javakkal, dicsőséggel és bizony 
még az érdemelt elismeréssel is alig kecsegtet, ne bénuljon el erejök a mindennap ismétlő-
dő feladatok iránti közönyösségben. […]  Mi tanárok, kik nemcsak az egyetemi tanításnak, 
hanem általában a tanügynek és a közművelődés ügyének szolgálatában állunk, életünk jó 
részét vizsgálatokon és üléseken töltjük, másik részét jelentések, vélemények, számadások 
és leltárak szerkesztésére fordítjuk, s csak közbe-közbe szakíthatunk ki egy-egy órát annak 
a tudományos gondolkozásnak, a melyben folytonosan elmerülve kellene lennünk.” 

Eötvös JózsEf 
lEvElE fiához 
1866 márciusában

(Részletek)
„Gondolkoztam többször és sokáig kívánatod-
ról […] s ha határozatomat, mellyel azt megta-
gadom most, nem helyesled is, legalább arról, 
reménylem, meg vagy győződve, hogy nem 
szeszély vagy önző tekintetek, hanem egyedül 
azon meggyőződés bír e határozatra, hogy amit 
kívánsz, nem fekszik érdekedben. […]

Többször mondtam, nem akarok határozni 
jövőd felett. A szerencse nem külviszonyoktól, 
hanem azoknak vágyainkkal való összhang-
zásától függ, s így boldognak csak azon pá-
lyán érezhetjük magunkat, melyet magunk 
választánk. Ha tisztán a tudománynak akarsz 
élni, ha a természet az embereknél előtted több 
vonzóerővel bír, és más ambíciód nincs, mint 
melyet az ismereteid körét kiterjesztve talál-
hatsz – én nem ellenzem vágyaidat.

Lefested magadnak az egyetemi életet szép 
vidékben, jeles tanárokkal s belészerettél gon-
dolatodba; de ha nyugodtan megfontolod, látni 
fogod, hogy nevelésednek még hátralevő ré-

Eötvös Loránd fényképeiből rendeztek 
fotókiállítást 2019 augusztusában a dél-ti-
roli Toblachban (Dobbiaco). A tárlat rende-
zői a tudós fotográfus 1875–1915 közötti 
sztereofényképeiből válogattak. 

Eötvös Loránd negyvenkét nyarat töltött 
a Keleti-Dolomitokban. Schluderbachból 
(olaszul: Carbonin) kiindulva legalább 
ötszáz magashegyi túrát tett, és kéttucat-
nyi csúcsot elsőként mászott meg. A Do-
lomitok Cadini di Misurina csoportjának 
második legmagasabb (2825 méteres) csú-
csát még életében őróla nevezték el. A két 
lányával: Ilonával és Rolandával sokszor 
együtt túrázó tudós (der ungarische Baron) 
nagy tekintélynek és népszerűségnek ör-
vendett a helybeliek körében. 

Schluderbach ma egy nagyobb köz-
séghez, Toblachhoz (Dobbiaco) tartozik. 
A helyi könyvtár vezetője, Edith Strobl 
az Eötvös Loránd-emlékév weboldalán 
(www.eotvos100.hu) felismerte Eötvös 3D 

fényképeinek helytörténeti jelentőségét. 
Javaslatára Toblach polgármestere kiállítás 
megrendezését határozta el Eötvös ottani 
fényképeiből. A Hans Glauber Könyvtár 
vezetőjének és munkatársainak, valamint a 
Johannes Haus Galéria kurátorának szerve-
zésében mintegy harminc anaglif fényké-
pet bemutató kiállítás valósult meg, amely 
a Dolomitok szépségén és a hegymászás 
örömein kívül az egykori Toblachot és 
Cortina d’Ampezzót is felidézi. Az Eötvös-
kiállítás része az alpesi turizmus 150 éves 
történetét bemutató rendezvénysorozatnak. 

Az augusztus 9-i megnyitón Magyaror-
szágról jelen volt többek közt az Eötvös 
100 koordinációs testület elnöke, Szar-
ka László Csaba, a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete elnöke, zelei Gábor, valamint 
a MTA Könyvtár és Információs Központ 
két munkatársa, Babus Antal és Molnár 
Andrea. 

(W. I.)

Eötvös, a tudós fotográfus

Ünnep a hegycsúcson 
az Eötvös lányokkal, 

Eötvös 3D-s diafelvételei közül

Eötvös József, 
Eötvös Loránd 

édesapja
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Gróf Apponyi Albert 
szobra – közadakozásból

Örömmel tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy az Ap-
ponyi-szobor állításáról szóló kezdeményezésünket na-
gyon sokan támogatták, így közadakozásból felállíthatjuk a 
kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékház parkjában gróf Appo-
nyi Albert szobrát.

2020. május 26-án tettük közzé kezdeményezésünket, mi-
szerint a hazánkat megcsonkító, a nemzetünket szétszakító 
trianoni békediktátum 100. évfordulóján szobrot szeretnénk 
állítani a béketárgyalásokon kiemelkedő szerepet játszó, a 
magyarság nevében védőbeszédet tartó nagy formátumú po-
litikusnak és közéleti személyiségnek, gróf Apponyi Albert-
nek. A szobor bronzba öntéséhez és felállításához szükséges 
2,5 millió forint összegyűjtéséhez közadakozást kezdemé-
nyeztünk mindazon magánszemélyek vagy cégek körében, 
akik osztoznak Trianon miatt érzett fájdalmunkban, ugyanak-
kor büszkék arra, hogy a békediktátum ellenére erős nemzet 
tagjaiként élhetünk a Kárpát-medencében, illetve sokra tart-
ják Apponyi Albert munkásságát. 

Az önzetlen felajánlásoknak és támogatásoknak köszön-
hetően rendkívül rövid idő, mindössze két hét alatt össze-
gyűlt a szoborállításhoz szükséges összeg, így Pokorny Attila 
szobrászművész és a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány 
munkájának köszönhetően hamarosan megtörténhet a szobor 
ünnepélyes avatása. Ezúton is szeretnénk őszintén megkö-
szönni mindazon magánszemélyeknek és cégeknek az önzet-
len anyagi támogatását, akik ebben a rendkívüli időszakban 
is kezdeményezésünk mellé álltak, és segítették a szoborál-
lítást. Nevüket a szobor talpazatán elhelyezett márványtábla 
őrzi majd meg.  Az ünnepélyes avatás időpontjáról később 
tájékoztatjuk a közvéleményt.

Kápolnásnyék, 
2020. június 12.

Tessely Zoltán  
országgyűlési képviselő
miniszterelnöki biztos
        
L. Simon László
országgyűlési képviselő

szére az én tervem praktikusabb. S ez abban 
áll: hogy a jog két első évét Pesten végezzed. 
A tanulmányok, melyekből e két év végén 
vizsgát kell adnod, olyanok, melyek minden 
művelt embernek, bármily pályára készül, 
szükségesek, mert az emberi viszonyok egyik 
legfontosabb részét, a jogi viszonyokat magya-
rázzák meg. Ha e két éven keresztülmentél, s a 
vizsgát letetted, 19 éves vagy, s akkor magam 
is azt kívánom, hogy teljes kiművelésed végett 
a berlini vagy más német egyetemre menjél, s 
akár a nemzetgazdászati s politikus tudomá-
nyokban, akár a természettudományokban oly 
ismereteket szerezzél magadnak, minőket itt 
nehezen szereznél.” 

EÖTVÖS JÓZSEF 
LEVELE LORÁND FIA 
20. SZÜLETÉSNAPJÁRA

„Kedves fiam! 
Ma töltöd be huszadik évedet. A nap, me-

lyen születtél, éltem egyik legkínosabb napja 
volt. Anyád a szülés következtében élet-ve-
szélyben forgott. Benn a városban a felséges 
nép lázongott, s míg feleségem betegágyánál 
ülve, remény és kétségbeesés között számol-
tam érütéseit, a Pest s Buda-i tornyokról a 
vészharang hangjai tölték be az éji csendet, s 
egy üzenet jött a másik után, mely miniszter-
tanácshoz hítt. Úgy látszik, a kegyes végzet 
ki akarja egyenlíteni akkori szenvedéseimet, 
s úgy rendelé, hogy éppen általad, ki akkor 
öntudatlanul kínjaimat okoztad, éltem legfőbb 
örömeit élvezzem.” 

Eötvös József

Czigány György életrajzi 
motívumokban gazdag új 
próza- és verseskötete április 
végén jött ki a nyomdából. 
A szokásos, június eleji 
könyvhétre szánt kötet be-
mutatója azonban még várat 
magára, remélhetőleg az őszi 
hónapokban, sok más könyv-
bemutatóval együtt, pótolha-
tó lesz majd.

Waum Péter fafaragó munkája Székelyudvarhelyről, 
amelyet a művész a székelyföldi terrorperben szabad-
ságvesztéssel sújtott Beke István és Szőcs Zoltán csa-
ládjának a megsegítésére készített. A két kézdivásárhe-
lyi férfit, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
tisztségviselőit, koholt vádak alapján, 2018 júniusában 
ítélte öt-öt év börtönre a bukaresti legfelsőbb bíróság. 
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ÉLHETŐ 
ÖRÖKSÉGÜNK

A Népi Építészeti Program egyik új eleme, 
hogy a kérelmezők szakmai előkészítésre is 
kérhetnek támogatást. A megfelelő szakmai 
előkészítés – felmérések, építéstörténeti és 
szakrestaurátori kutatások, értékleltár, diag-
nosztika, szakvélemények és felújítási tervek 
elkészítése – azért fontos, mert megalapozza a 
későbbi, a felújításra vonatkozó sikeres kére-
lembenyújtást, valamint az azt követő hatékony 
kivitelezést. Ugyancsak fontos a mentori háló-
zat kiépítése is: a regionálisan elérhető szakér-
tők mind a tulajdonosnak, mind a kivitelezőnek 
és a tervezőnek segítséget nyújtanak a szaksze-
rű felújításban. Vukoszávlyev Zorán elmondta 
még, hogy várhatóan világörökség-várományos 
értékünket, a tájházakat is be tudjuk emelni a 
programba, így ezek a fontos épületek is mél-
tóképpen megújulhatnak. 

Néhány héttel a konferencia után, május ele-
jén a Teleki László Alapítvány hírt adott arról, 
hogy az örökségvédelem a járványhelyzetben 
sem szünetel. Ez azt jelenti, hogy a támoga-
tásban részesülők megkezdhetik helyi vagy 
országos védettségű népi építészeti ingatlanuk 
felmérését, amit az idén őszig mindenképpen 
kiírandó építésitámogatás-igénylés követhet. 

A Kárpát-medence népművészete azért kü-
lönleges és egyedülálló érték európai és világ-
szinten is, mert ez a terület olyan földrajzi és 
kulturális metszéspont, amilyen máshol nincsen. 
Itt ugyanis jelen vannak az európai fejlődés kü-
lönböző fokozatai: míg tőlünk keletre, a Kárpá-
tokon túlra nem, vagy csak elvétve jutottak el a 
nyugati divatáramlatok, tőlünk nyugatra pedig 
a korán bekövetkező ipari forradalmak és az 
urbanizációs folyamatok miatt hamar eltűntek a 
paraszti emlékek, mifelénk a legutóbbi időkig, a 
XX. század második feléig jelen voltak. Ha nem 
is teljes pompájukban, de viszonylag épen. Ez 
általában elmondható a népművészetre, és ezen 
belül a népi építészetre is. Ideértve magukat az 
épületeket, de a paraszti közeg által kifejlesztett 
különféle építési technikákat is. 

A program amellett, hogy értékeket ment, 
munkahelyet is teremt: az előkészítő szakasz-
ban akár több száz szakember vehet részt az 
ingatlanok állapotértékelésében, a felújítások 
tervezésében, az építési tevékenységgel is járó 
folyamatok pedig várhatóan közel ennyi épí-
tési vállalkozás mesterembereinek adhatnak 
további munkát az elkövetkező másfél évben 
országszerte.  (Weltler)

Még a karanténba kerülésünk kez-
dete előtt, ez év februárjában ren-
dezték meg Budapesten az Élhető 

örökség című népi építészeti konferenciát a 
Teleki László Alapítvány szervezésében. Az 
alapítvány 2019 óta megbízott megvalósítója 
a kormányunk által létrehozott és támogatott 
Népi Építészeti Programnak, amelynek révén 
olyan magánszemélyek, önkormányzatok, civil 
szervezetek, egyházak juthatnak szubvenció-
hoz, akik és amelyek valamilyen országos vagy 
helyi védettségű népi építészeti emlék tulajdo-
nosai. A széles körű szakmai és társadalmi bá-
zisra építő konferencia a program eddigi ered-
ményeit és tervezett elemeit mutatta be, hogy 
ezzel is felhívja a figyelmet Kárpát-medencei 
örökségünk e különleges emlékanyagára.

Földváry Gábor örökségvédelemért felelős 
miniszteri biztos megnyitójában hangsúlyozta 
azt is, hogy ily módon a magyar vidék hajdani 
építészeti kultúrájából egyre nagyobb számban 
helyezhetjük biztonságba identitáshordozó em-
lékeink építészeti relikviáit. 

A konferencián átadták a népi építészeti 

örökség kutatásában, megtartásában kiemelke-
dő szerepet vállaló szakemberek elismerésére 
létrehozott Vargha László Népi Építészeti Díjat. 
Az életműdíjjal dr. Istvánfi Gyula professor eme-
ritust tüntették ki. Az ifjúsági népi építészeti díjat 
a Hild József Építőipari Szakgimnázium Józsa 
Tamás igazgató vezette alkotócsoportja kapta.

Vukoszávlyev Zorán, a Népi Építésze-
ti Program vezetője összefoglalta a 2019-es 
év eredményeit és idei év folyamatát. Fontos 
tanulságként említette, hogy a tulajdonosok 
ráébredjenek épületeik megmenthető értékére, 
hogy aztán a megfelelő szakmai és anyagi tá-
mogatás segítségével szívesen serénykedjenek 
tulajdonuk gondos megőrzéséért. 

Komoly előrelépésnek számít, hogy a Népi 
Építészeti Programot teljesen digitális platform-
ra helyezték: az összes szükséges információ, 
hír online elérhető, a kérelmek benyújtása 
ugyancsak online történik. Ennek egyik érdekes 
folyománya, hogy a tavalyi kérelembenyújtók 
között felülreprezentált a negyven-ötven éves 
korosztály, vagyis azok, akik az ilyen platformo-
kat készségszinten használják – és látható, hogy 
ez a korosztály nyitottsággal és érdeklődéssel 
fordul az épített örökség természetes táji formá-
jához, és értékként tekint a fenntarthatóságban 
megőrizhető történeti emlékekre. 

A tavaly nyáron megnyitott támogatásigény-
lési felületen közel kétszáz kérelmet adtak be. 
A Teleki László Alapítvány által felkért bíráló-
bizottság 163 kérelmet fogadott be, és 137 tá-
mogatás részleges vagy teljes körű megújulást 
biztosíthat a tulajdonosok munkáján keresztül. 

A Kárpát-medence népi építészete

Túristvándi vízimalom felújítás előtt

Falumúzeum Rábagyarmaton felújítás előtt

Családi ház Pázmándfalun felújítás után
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Karanténpályázat 
Az elmúlt hónapokban megtapasztalt izolá-
cióra, szorongató új helyzetekre reagáltak a 
múzeumok egy különleges karanténpályázat 
kiírásával. A pályázatot meghirdető Szépmű-
vészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, 
a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Cir-
kuszművészeti Múzeum, a Ludwig Múzeum 
és a Petőfi Irodalmi Múzeum, majd a virtuális 
gyűjteményhez később csatlakozó Gödöllői Ki-
rályi Kastély és a Magyar Vadászati Múzeum 
négy kategóriában hirdetett győztest. 

A fiatal művészeknek szánt kiírásra közel 
négyszáz alkotás érkezett. A beérkezett képző-
művészeti, irodalmi, filmes és zenei pályaművek 
serege különleges tükre annak, ahogyan a fiata-

lok megélték a koronavírus-járvány következté-
ben átélt elszigeteltséget, bezártságot, a minden-
napok drasztikus átalakulását.  Az alkotók mun-
káikkal a kapcsolatok átalakulására, a tanulás és 
tapasztalatszerzés megváltozott körülményeire, 
lehetőségeire, a magányra, a beszűkülésre, a 
vágyódásra, a virtuális valóságra, egyéni remé-
nyeikre és félelmeikre is reflektáltak.

A beküldött pályázatokat kategóriánként 
egy-egy zsűritag bírálta: Fodor Annamária 
előadóművész a filmeket, Nagy Gabriella, a 
Litera irodalmi portál főszerkesztője a prózai 
és lírai alkotásokat, Szabó Balázs muzsikus a 
zenei műveket, Koronczi Endre képzőművész 
pedig a vizuális reflexiókat értékelte.

A múzeumi karanténpályázat helyezettjei 

mind húsz év alattiak. Az első helyezett kép-
zőművészeti kategóriában Nievel Emma, az 
irodalom területén Aradi Mátyás, a zenében 
Czeizer Dóra Villő, a filmes alkotók közül 
Szűcs Bence lett. 

A díjazottak kiválasztása bevallottan szub-
jektív értékelő folyamat eredménye. A nyer-
tesek fejenként százezer forintos jutalomban 
részesülnek, amelyet a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum biztosít számukra. A zsűritagok szerint 
számos olyan, különleges pályázat született, 
amely elismerést érdemel, ezeket a műveket 
a közönség virtuális kiállítás formájában is-
merheti meg. Az egyes múzeumok különdíjai 
révén hamarosan még több alkotó és alkotás 
részesülhet elismerésben.  (W. I.)

BoBory Zoltán

resurrectio 
Ebben a tavaszi feltámadásban,
mint reflektorfényben a kacér dívák,
úgy parádéznak a virágba boruló fák.

Selyemruhában, színes legyezővel kezükben,
ringó csípejük vérpezsdítő üzenet: ölelj, tavasz!

A tél éjszakai álmait madárhangok 
űzik el, hogy átadják helyüket az 
Érosz hajnali, vad tobzódásának, énekének,

a megtermékenyített világ örömódájának,
amiben Isten és Ember egybekelnek. 

adj, uram!
Arcomra derűt,
karomba erőt,
szívembe szeretetet,
lelkembe békét!

Így küldheted hű szolgádat,
hogy vállamra téve kezét 
elinduljunk feléd, Uram.
megköszönni mindent, s
érezhessem kezed végső,
bátorító szorítását,
miközben lent is, fönt is
szárnyaló kórus-ének hirdeti
a volt- és lesz-életem
összes veled élt szépségét,
amivel megajándékoztad,
közeledben majd az élőkért 
imádkozó hálás fiadat. 

Adj, Uram!
Arcukra derűt,
karukba erőt, 
szívükbe szeretetet,
lelkükbe békét!
                    Ámen!

lencsés Károly

a marci és a fél pár cipellő
A Marci egy kis tó (inkább kutyaúsztató) a főiskola mögött. 
Nagy része elvadult nádas, ahová a nyolcvanas években a  
szegecses bőrdzsekisek jártak szeretkezni. Szipuzni a fűzfák alá. 
Negyedórányi Nyíregyháza–Woodstock gyalogjárat  
kötötte össze a lakóteleppel. 
Azután kikotorták, és most milliomos fehérgallérosok 
lakják az óvszergumi és leszeretkezett nádasok helyét
(elképzelem mennyi használt óvszer meg bugyi került az alapba).

Oda jártam gyerekkoromban leskelődni. Meg gyufázni 
(az is csoda, hogy csak egyszer sikerült lángba borítani). 
Télen biciklirodeóztunk a jegén. És jókat röhögtem kínomban, 
hogy rohadtul fáj a térdem. De ez nyáron volt. 
Annyira erősködött a húgom, hogy vigyem le magammal. 
Annyira. Meguntam. Gyere. Lesétáltam vele. 
Talált egy botot azzal akart kipiszkálni valamit a vízből,

sehogy sem érte el. Addig csúszott egyre lejjebb a meredek parton, 
mígnem az iszapban ebihalak közt landolt. Megragadtam 
a karját. Kirántottam. Nagyon dobogott a szívem. Kis, törékeny 
csuklója kezemben. Lüktetett a pulzusa, mint a veszedelem. A  
cipője beleragadt. Én voltam az idősebb. Elkészülhettem 
rá, hogy otthon lesz nemulass. Fél cipőben sántikált 
mellettem haza. Mit kéne hazudni? Végül az igazat mondtam.

Álmodtam a fél pár gyerekcipőről, ami ráadásul csinos 
kislányé, ahogy éjjel egy csavargó megtalálja. Kiszedi 
a sárból és a nyakába akasztja, mint egy medaliont. Nem tudom,  
mi lett a sorsa. Békaporontyok használták játszótérnek vagy a királyuk 
költözött bele. Talán egy rocker szedte ki, és ha később egy 
babalábról hiányzott egy fél pár cipellő, ráadta. Vagy teljesen 
ráhajolt egy fűz és jótékonyan eltakarta. Őrizgette a beleillő lábacskának…
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Istené a zene szava

– A filozófus Dienes Valéria – Bergson for-
dítója, Babits barátja – úgy vélte, a zene me-
tafizikai művészet, a zene Istené. Akkor is, ha a 
muzsika nem vallásos tematikájú. A keresztény 
élmény jelenléte nyilvánvaló az ön műveiben. 
Zenei hivatását, világnézeti gondolkodását 
bizonyára már gyermekkora impressziói meg-
határozták. Melyek a legfontosabb emlékei 
ezekből az esztendőkből?   

– Családomnak több száz éves soproni múltja 
van: egyik ükanyám doborjáni, Liszt Ferenc 
született ott, dédapám soproni erdész volt a 
város szolgálatában, vadorzók lőtték le a XIX. 
század hetvenes éveiben. Nagyapám kőműves 
volt, apám iparral foglalkozott, anyám is két-
kezi munkával. Anyai nagyapám otthonában 
születtem, a soproni Szent Mihály-templom 
előtti sekrestyésházban. A templom mögötti 
régi temetőben, közvetlenül a szentély mögött 
vannak a szüleim eltemetve, de még a nagyszü-
leim és dédszüleim is. Mindez olyan kötöttséget 
adott nekem a szülőföldhöz, a szőlőkhöz, ahol 
anyám nagyapámnak segítve egész életében 
dolgozott, hogy máig is érzem a szőlő, a föld és 
a fenyvesek illatát. Világnézetemért, gondolko-
dásomért pedig magam küzdöttem meg. Láttam 
az egyszerű emberek példáját a közelemben, a 
családomban – nekem sem lehetett más utam. 
Úgy érzem, minden, ami körülöttem van, azt bi-
zonyítja, amit hiszek. A templomokban hallgat-
hattam a bécsi klasszikusok nagy műveit, telve 
voltam a szertartások misztikumával. Mélyen a 
lelkemben él az éjféli mise, a feltámadási vagy 
az úrnapi körmenet emléke.

– A templomok hatalmas hangszere, az orgo-
na, bizonyára hamar inspirálta önt…

– Negyedik elemistásként kísér-
tem az éneket az iskolában, s ké-
sőbb a Széchenyi-gimnáziumban 
már ismert orgonista voltam, a 
vasárnapi diákmiséken én játszot-
tam a Szent György-templomban. 
Rengeteget improvizáltam, ilyen 
vagy olyan adott stílusban, de a 
magam megfogalmazásában, már 
egyéni módon is. 1952-ben már 
második misémet írtam meg a 
középiskolásként komponált első 
után, mely valahol kallódik. De ez 

a második (Missa brevis) megvan, húsz éve 
rekonstruáltam a megmaradt szólamok és egy 
régi magnófelvétel nyomán. Már ifjan részese 
lettem Sopron zenei életének. Természetesen 
éltem meg ebben a városban, hogy miképp 
tudnak megférni egymással különböző nem-
zetiségű emberek; családomban más nyel-
vűekre, más vallásúakra soha semmi rosszat 
nem mondtak. Természetes dolog volt, hogy a 
piacon németül, horvátul, magyarul beszélnek.   

– Szimfóniák, versenyművek, szonáták, ka-
marazenei darabok sora mellett életművében 
jelen vannak a misék, motetták, még litánia 
is… Utóbbiak közül mely műveiről szólna most 
röviden?   

– 1991-ben írtam meg a Missa Scarban-
tiensis misémet, négy szólistára, kórusra, 
közepes nagyságú zenekarra, latin nyelvű 
ajánlással, mely így hangzik: „Hálás szívvel 
szülővárosomnak, Sopronnak, amelyet egyéb-
ként Scarbantiának vagy Oedenburgnak is ne-
veznek, valamint őseim emlékezetére, akik sok 
évszázadon keresztül itt éltek, és itt vannak 
eltemetve.” Gyakran párosan írom a műveket, 
ez zeneszerzői alkatom, munkásságom nem 
nagyon tudott jelensége. E zenekari misének is 
azonnal megírtam az ellentétpárját. Mert amint 
megír az ember egy darabot, úgy érezheti, hogy 
más irányban is ki lehetett volna bontani, az 
anyag másfajta lehetőségeinek kidolgozásá-
val. Ebben az esetben egy másik misét írtam, a 
Missa Choralist, sokkal kisebb létszámú együt-
tesre, áttetsző, mozarti hangszereléssel, nagyon 
sok gregorián elemmel. És még egy műről 
szólhatok. A Mindenszentek litániájáról van 
szó, amit tudtommal még senki sem zenésített 

meg. Az intonáló, felelgető forma, csoportok 
közötti játék, ennek zeneisége, a szöveg ritmu-
sa, az emeltebb és leejtettebb hang monotóniá-
ja izgatott tizenéves korom óta. Igyekeztem e 
kis motívumokból álló gondolatokat egy nagy 
formába, nagy ívű hömpölygésbe tömöríteni. 

– Az elvontabb tematikájú hangszeres mű-
vek mellett tehát igen gyakran inspirálták önt 
bibliai, liturgikus szövegek, megszületett a Te 
Deum, s ugyanúgy költemények, például Rilke 
vagy József Attila versei…

– A két misével egyidejűleg született egy 
nagy kórusciklus is; magyar, latin és Rilke 
versei nyomán német nyelvű szövegekre, ver-
sekre, zsoltárokra. Harmincnégy kórusműről 
van szó, ezek közül tizenegy darab egyházi 
szövegekre készült: Cantate Domino, Tristis 
est anima mea, Terra tremuit, Ave Maria és 
sok más, az ünnepek liturgiájának szövegeivel.  

– A gazdag életmű csak egy-két epizódjáról 
szólhatunk e rövid interjú keretében, de tudjuk, 
hogy zeneszerzői pályája nem zárult még le. Az 
alkotói élmény késztetése eleven az ön számára 
e kései esztendőkben is. Milyen munkák foglal-
koztatják jelenleg?  

– A közelmúltban folytatódtak a versmeg-
zenésítések: Goethe-, Hölderlin-, Lenau-, 
Mörike-, Hesse-ciklusok készültek. Évtizedek 
óta olvasom, követem a kiváló költő, volt ze-
neakadémiai hallgatótársam, Czigány György 
írásait, líráját. Nemrég jött el az ideje, hogy né-
hányat versei közül dallá formáljak. Sok örömöt 
okozott ez a munka, a versek újraolvasása és 
kiválasztása is (Kilenc dal Czigány György ver-
seire). Szívesen gondolok egy másik, számomra 
nagyon kedves, Sopronban élt nagyszerű köl-
tőre is, Sarkady Sándorra, aki szövegírója volt 
Sopron-himnuszomnak (Laudatio Scarbantiae). 
E közösségi ének zenéje előbb született meg, 
szövegét  Sarkady Sándor utólag, kiválóan írta 
hozzá. Folytatódik a  zongoraművek sorozata 
is, a már bemutatott 24 prelúdium és fúga után 
befejeztem 24. zongoraszonátámat. Elkészült 
három karfantáziám vegyes karra és orgonára, 
latin nyelvű zsoltáridézetekre, valamint a  vo-
nószenekari Szimfonietta. A napokban  fejeztem 
be  XXII. vonósnégyesemet. Remélem, kapok 
a Teremtőtől még  erőt és időt, hogy további 
terveimet is megvalósíthassam. 

Beszélgetés Soproni József zeneszerzővel 

Simon Erika

Idén ünnepelhetjük majd 90. születésnapját. Szülővárosának, Sopronnak díszpolgára. A Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem professor emeritusa, két cikluson át volt az intézmény rektora. Kossuth-díjas kiváló művész, 

Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjas. Korábban Erkel-, Pázmány Péter- és Artisjus-díjjal is kitüntették.  



       

52

A művészeti szakképzésről, stílusirodalomról

Az élet kegyelme, ajándéka számomra, 
hogy a gyűjteménygyarapítás, értékőr-
zés, értékmentés, feldolgozás, adatbá-

zisba, kiállításokba és publikációkba rendezés, 
vagyis a nemzeti közgyűjtemény vezetés után 
tapasztalataimat és a divat- és stílustörténet 
kiemelkedő eredményeit a művészeti szak-
képzésben összegezhetem, oszthatom meg a 
diákokkal. 

Stílusműhelyünk a szaktörténelem korszako-
kon átívelő érdekességeit hangsúlyozza, kreatí-
van oktatva mindazt, ami beépíthető egyéni stí-
lusunkba a szabászati, formai, tervezői trendek 
vívmányaiból. A ruha, a jel-mez a mindenkori 
szépség ideált figyelembe véve a test előnyeit 
hangsúlyozza, az anyag- és színkezelésben a 
társadalmi rangot jeleníti meg, ugyanakkor 

jelzéseket ad egyéni karakterünk üzeneteiről. 
Az ókori krétai civilizáció a nőiség és termé-
kenység szimbólumaként a dekoltázst emelte 
ki, gondoljunk csak a kígyóistennő melleket 
szabadon hagyó, harangszoknyás megjeleníté-
sére. A görög és római lepelruhák a társadalmi 
rangot jelölték a tógák bíbor rangcsíkjaival. 
Az ókori Rómában a szenátorok tógáját vörös 
csíkkal díszítették, jelezve, hogy magas befo-
lyású társadalmi rangot képviselnek. A közép-
korra már kitolt hassal ábrázolják a hölgyek vi-
seleteit, akik S vonalat szimbolizáló ruháikkal, 
szinte megrogytak a magasodó hennin fátylak 
súlya alatt. A T vonalú tunika, gazdag szín-
használattal, mindkét nem számára elfoga-
dott volt. A zsoldosok hasítékolt viseletei, 
tollas kalpagjai a reneszánsz elvárásokat 
követték, nem a harci célszerűséget; majd 
a barokk és rokokó hölgyek hajkoronái op-
tikailag a magasságot növelték, ruhaformái 
a karcsú derekat, abroncsai az erényességet 
emelték ki. Évszázadokon keresztül az abron-
csok nem csupán erényövként szolgáltak, de 
a mozgás szabadságát is korlátozták a merev 
kalitkába zárás eszközeivel. Napóleon korának 
viseletei az erotikát és a szabadságot hangsú-
lyozták, amikor könnyű muszlinruhák jelentek 
meg a hölgyeken. A muszlinháború vetett véget 
e rövid időszaknak, miután ismét a bezártsá-
got szimbolizáló abroncs jelent meg a ruhák 
formáiban. Különleges jelentést kapott a forra-
dalmi viselet, a szabadság szimbólumává vált, 
piros tollal díszített pörge Kossuth-kalap vagy 
Petőfi gallér, a költő álló nyakú, zsinórozott, 
gombszáras zekéje is. Ugyanígy forradalmi 
változást hozott a francia forradalom hatására 
kialakuló pantalló- és tricoloröltözet is, mely a 
csipkés térdnadrágokat váltotta. Említhetnénk 
a magas talpra helyezett cipők, a színes 
és rizsporos parókák szimbólumait is, 
avagy a kiegészítők stílusváltásait – a 
zsebórák, sétapálcák, cilinderek, 
szépségflastromok, keszke-
nők, legyezők világát 
–, melyek nem-
csak érdekes 
példaként, 
meg-

Turnai Tímea

A második bőrünk
„A stílus abban rejlik, hogy megtaláljuk az egyensúlyt három tényező között: 

kik vagyunk, mi áll jól nekünk és hová tartunk.”
 (Giorgio Armani, a Francia Köztársaság Becsületrendjével kitüntetett dizájner)

Női viseleti gyűjtés 
a XX. század 
elejéről, fűző- és 
abroncsmentesen, 
Kubinecz Írisz 
szaktörténelem 
vizsgamunkája

Erdélyi barokk 
viseleti vizsga-

rajz (teammunka, 
gyűjtés-kutatás-

rajzkészítés)



       

53

Hic et nunc

rajzolható-tervezhető feladatként jelennek meg 
a diákok előtt, hanem sokkal inkább inspiráci-
óként a szabászati megoldások és jelentéseik 
labirintusában. Korábbi letűnt idők kommu-
nikációs eszközeit felelevenítve a diákok a 
képek, jelmezek, kiállításelemzések, modern 
források értelmezésével, interaktív feladatok 
láttán, „szabad-kreatív óraként” értelmezik a 
közösen eltöltött időt, a játszva tanulás folya-
matát. A formák és stílusok elsajátítása után 
pedig modellezés-, tervezés-, szabás-varrás 
órákon kivitelezik, varrják meg a viseletek tör-
téneti és kortárs változatait. A lepelruháktól a 
zsákruhákon át a homokóra-sziluettekig sok 
minden kerül ki kezeik alól azzal a céllal, hogy 
megismerjék, egy-egy öltözet kiválasztásával 
hogyan jelezzük, kik vagyunk és mit közvetí-
tünk választott viseleteinkkel, merre tartanánk, 
mit üzennénk a szakképzés gyakorlatával.

A divat- és stílustörténet meghatározó for-
rásait, rajzait elemezve, a jelmezeket ki- és 
felpróbálva könnyen elképzelhetjük, mibe és 
hogyan öltöztek elődeink, milyen üzeneteik 
voltak viseleteiknek, betöltött szerepünknek, 
majd teammunkában a művészhallgatók meg-
rajzolják a látottakat és tapasztalataikat. A 
képtörténet, vizualitás fontos része a stílustör-

téneti oktatásnak, nemcsak azért, mert a rajzok, 
színes divatképek alapján vizsgáznak az emelt 
szintű szakképzés leendő textilviselet, divat-
tervezői, stylistok és grafikusok, hanem azért 
is, mert a kommunikáció e velünk született, 
nagyon is látványos eszközét tudatosan hasz-
nálják majd felkéréseik során. 

A Vasárnapi újság már 1886-ban így fogal-
mazott ruhakollekcióink üzenetéről, jelentő-
ségéről: küldjétek el nekem az összes ruhát, 
melyet egy nő egész életén át hordott, és meg-
írom élettörténetét, ha szinte sohasem láttam 
és sohasem ismertem is. Vagyis a stílus meg-
teremtésével szavak nélkül jelezhetjük, mond-
hatjuk el azt, hogy kik vagyunk, milyen karak-
terre vágyunk. Látványban, megjelenésükben 

* Turnai Tímea a PIM-OSZMI gyűjte-
ményvezető kurátora, a Jelky András 

Iparművészeti Szakgimnázium és művé-
szeti képzés szakoktatója. (A szerk.)

értelmezhetjük a világot, vagy akár aznapi 
hangulatunkat, üzeneteinket, akár vizsgára, 
akár munkába, avagy randevúra indulunk. Nem 
véletlen, hogy az újságcikk megjelenésekor, a 
XIX. század középső harmadában már létezett 
intézményünk elődje, a női tanoda, ipariskola, 
mely a századforduló előtt már Jelky András 
szabómester nevét vette fel. Fontosnak tar-
tották a mesterségbeli tudás, a háttérszakmák 
kulisszatitkainak oktatását akkor is, amikor 
egyszerre jelent meg az egyénre szabott haute 
couture és a pret a porter stílus a világban.

Már a világutazó szabómester, Jelky András 
színre lépése előtt is tudtuk, hogy viseletünk 
évszázadok óta nem egyszerűen a második 
bőrünk, védelmünk hálója, sokkal inkább 
kommunikációink, üzeneteink színtere, han-
gulataink megformálása, érzelmeink és lel-
ki állapotaink kifejezése. Jelzünk és jeleket 
kapunk annak megfelelően, milyen formát, 
színvilágot álmodunk magunknak, ugyanak-
kor mindez lehetőség a megmutatkozásra, új 
projektek létrehozására, pénzügyi alapjaink 
megteremtésére. Nem volt ez másképp akkor 
sem, amikor a XIX. század közepén, a világ 
első két tervezője, Charles Frederick Worth és 
Paul Poiret forradalmasította a divatot, meg-
szabadítva a hölgyeket a fűző és az abroncs 
szabályvilágától. Worth alig húszévesen, a zse-
bében néhány frankkal érkezett Párizsba, majd 
tizenöt évvel később már Eugénié császárnét, 
Erzsébet királynét, Sisit és még nyolc királynőt 
látott el kollekcióival. A világ első angol szabá-
sza Párizsban alapított divatházat, divatlapot, 

Kalapok, fejfedők változásai 
a XIX. században (teammunka, vizsgarajz)

Ökopapírruha az újrahasznosítás jegyében: 
Malecz Viktória jelmeztervező-hallgató

Farmerruhák mini, midi, maxi újragondolásban, 
rajz: Szűk Tímea és Erdős Martina
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Hat éve indult útjára és ismétlődik meg 
minden tavasszal a Mozaik Múzeum-
túra az Örökség Kultúrpolitikai Inté-

zet kezdeményezésére, a Néprajzi Múzeum 
szakmai irányításával. Idén március végén 
zajlott a szezonnyitó roadshow: Kőszeg, 
Makó, Mátészalka, Mohács, Székesfehérvár 
és Zalaegerszeg városát útba ejtve a látogatás 
helyszíneként. Azt tervezik, hogy az iskolai 
edukációs programokkal országszerte hét 
oktatási intézménybe viszik el az egyes ma-
gyarországi múzeumokat és kiállítóhelyeket, 
rendezvényekkel, a 7–14 év közötti korosz-
tály számára, játékos csapatvetélkedőkkel 
színesítve a programot. 

Ám április végére a karantén a Mozaik 
Múzeumtúra elképzelését is módosította, 
ezért a szervezők Virtuális Múzeumtúra cím-
mel a múzeumok online elérhető tartalmainak 
keresőoldalát tették közzé helyette. A zárva 
tartó múzeumok számos kulturális anyagát, 
kiállítását és gyűjteményét tették elérhetővé 
online, hogy kapcsolatban maradhassanak 
látogatóikkal. 

Az újonnan létrehozott oldal célja, hogy 
összegyűjtse és egy oldalon megjelenítse a 
múzeumok által létrehozott digitális tartalma-
kat az érdeklődők, valamint a pedagógusok 
számára, a digitális oktatást segítő tartalmak 

és múzeumpedagógiai foglalkozások közzé-
tételével igyekszik nekik segítséget nyújtani. 

Az oldal igyekszik sokszínű tartalmakat 
megjeleníteni a múzeumi partnerek segít-
ségével, már most közel százötven digitális 
tartalom érhető el, többek között audioguide-
ok, virtuális kiállítások, épületbejárások, 
múzeumpedagógiai foglalkozások, online 
gyűjtemények, adatbázisok és folyóiratok. 

Az egyszerű felhasználhatóság céljával az 
oldalon megjelenő tartalmakat #hashtagekkel 
látták el, ezáltal a funkció segítségével külön-
böző kategóriákra, tematikára, korosztályra 
vagy akár a keresett múzeum nevére lehet 
szűrni, és így első kézből juthatnak az érdek-
lődők a számukra legfontosabb információk-
hoz. A szűrés után megkapják a megfelelő 
találatokat, és a kiválasztott tartalom képére 
klikkelve annak weboldalára jutnak el. 

Mivel az oktatáshoz egy friss kutatás sze-
rint a pedagógusok szívesen használják fel a 
múzeumok vizuális anyagait, ezért egybegyűj-
tötték a magyarországi múzeumok Youtube-
csatornáit, mindenki kedvére keresgélhet a 
megfelelő tartalmak közt, akár iskolai segéd-
anyagként, akár kikapcsolási célból is. 

 Az oldal a http://www.mozaikmuzeumtura.
hu/virtualis-muzeumtura linken érhető el.

 (W. I.)

VIRTUÁLIS MOZAIK 
MÚZEUMTÚRA

és elsőként alkalmazott modelleket a ruhák 
népszerűsítésére. Tanítványa, Poiret már már-
kát, sőt brandet épített új stílusú viseleteivel, 
megszabadítva a hölgyek kebleit a fűzőtől, de 
leláncolva lábaikat a szűk bukjelszoknyákkal. 
Életutakkal, kivételes pályaképekkel, az általuk 
felfedezett anyagokkal és formákkal indítjuk a 
szakképzést, hogy ezt követően vissza- és előre 
tekinthessünk, mikor és mit jelentettek a ruha-
rendeletek és viseleti szabályok, anyagkezelés 
és formaváltások az ókortól napjainkig.

A színházi háttérszakmák – tervező asszisz-
tens, textilbeszerző, díszlet- és jelmezkivitele-
ző, öltöztető, kellékes, festő, szobrász, grafikus 
– mestereinek képzése és pályára állítása hi-
ánypótló nemcsak az oktatásban, de a munka-
erőpiacon, a színházi világban is. A vizuális ok-
tatás, a képolvasás és értelmezés elsajátításával 
diákjaink hazai és nemzetközi iparművészeti 
pályázatokon való megméretés, kiállításokra 
való felkészülés után szakvizsgát téve sokfe-
lé indulhatnak mesterségükkel. Vagyis négy 
és hat féléves képzéseinken értékőrző és hi-
ánypótló szakmákat kínálunk az érettségizett 
fiataloknak. Vannak közöttük fővárosiak, de 
nagy számban vidéki kisvárosokból, falvakból 
induló hallgatók, sőt minden évfolyamban kül-
földi diákok is, akik a textil és stílus elmélete 
mellett a gyakorlati tudnivalókat is szeretnék 
elsajátítani. Az illusztrációként összegyűjtött 
és digitalizált vizsgarajzaik a kutatás, gyűjtés, 
értékmentés és feldolgozás, teammunkában 
készült dokumentumai, eddigi eredményein-
ket reprezentálják. De maszkjaik, jelmezeik, 
viseleteik és gyűjtőmunkáik eredményei évről 
évre láthatóak a Mester Galériában és a Deák 
17 ifjúsági galériában is.

Armani olasz divattervező ma is érvényes 
üzenete elsősorban nekik és nekünk, szakokta-
tóknak szól, amikor mindenki számára elérhe-
tővé teszi ezt a kivételes utat, mely megfelelő 
motivációval, az érdeklődés folyamatos ébren 
tartásával, a látvány és kommunikáció iránti 
érzékeny intellektussal valósítható meg: „a 
stílus az egyetlen olyan igazi luxus, amit bár-
ki megengedhet magának, függetlenül attól, 
mennyi pénze van”. 

Chanel estélyi 
1938-ból 
Madeleine 
de Montgom-
ery grófnő 
számára, 
Metropolitan 
Múzeum, 
New York, 
gyűjtőmunka 
és rajz: Erb 
Ida Boglárka

Virtuális túra 
az Arany János-
kiállításon 
Múzeumi nap, 
2019

VIRTUÁLIS MOZAIK 
Virtuális túra az Arany János-kiállításon



       

55

. Emberi Erőforrások Minisztériuma

. Nemzeti Kulturális Alap

. Pest Megyei Kormányhivatal

. Szerencsejáték Zrt.

. NMI Művelődési Intézet 
 Nonprofit Közhasznú Kft.

. Magyar Építő Zrt.

. Körmendi Galéria

. Márkus Antikó Bt.

Számunkat Gross Arnold színes rézkarcaival és festményeivel, Ugron 
Zsolna portréfilmjének képeivel, a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítás-
képeivel, Rozsondai Marianne magyar könyvkötésekről írt könyvének 
fotóival, Jankovics Marcell rajzaival, Kolonits Klára archív fotójával, 
az Országos Széchényi Könyvtár archív képanyagával, Szebeni András 
fotóival, a Vörösmarty Színház felvételeivel, Jankovics Marcell rajzaival, 
Turnai Tímea tanítványinak divattörténeti rajzaival, a Mozaik Múzeum-
túra fotóival, a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös 100 emlékévének 
dokumentum- és képanyagával, a Népi Építészeti Program felvételeivel, 
az Újszínház előadásfotóival, valamint a Lyukasóra folyóirat archív szín-
házi felvételeivel és fotó-, valamint dokumentumanyagaival illusztráltuk.  

Alföldy Jenő, 1939
Bobory Zoltán, 1946
Bognár Antal, 1951
Borbély László, 1968

A MEGJELENÉS 
TÁMOGATÓI

Kedves Olvasóink!
Kérjük önöket, hogy támogassák a Lyukasóra folyóirat megjelentetését azzal, hogy  előfizetőink lesznek 
(lásd: postai előfizetésnél), de segíthetnek alkalomszerű támogatással is. És a jövőben ezt (2017-től) adó-
juk 1%-ának felajánlásával is megtehetik. Adószámunk: 19677419-1-41 Bankszámlaszámunk: Kereske-
delmi és Hitelbank 10200940-21519541-00000000. Ha erre a bankszámlára nevük és címük feltüntetése 
mellett befizetik az éves előfizetési díjat, vagyis a 2640 forintot, a szerkesztőségből is folyamatosan meg-

küldhetjük önöknek a Lyukasóra aktuális számait. Előre is köszönjük, üdvözlettel: a Szerkesztőség. 

Czigány György, 1931
Csukás István, 1936–2020
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Hegyi Ferenc, 1947
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Lencsés Károly, 1948

SZErZőINK

A művészet kertje, Gross Arnold kiállítás B/2
Szakonyi Károly: De él a dal… 1
A HÓNAP KÖLTŐJE CSUKÁS ISTVÁN
Szakonyi Károly: A derű lírikusa 2
Csukás István: Isten megnyomja a tavasz-gombot, 
Sanzon, Távmondat Szakonyi Károlynak, Hárman 
élünk itt, Egy kisfiú mondja, Elfüstöltem ötven 
nyarat, Mi a helyzet a költővel, Elmúlás ellen babér-
levelet, Gyerekarcom visszanéz rám, Rövid életemet 
megtoldom, Étellift a pokolba 2–4
Borbély László: 
Mesehősök derűből, napsugárból 5–6
Weltler Ildikó: Az Esterházy család ajándéka 7
Drámaírók a XX. századi Magyarországon 8–11
Borbély László: Nagyvizit a mennyei 
Mandzsúriából 12–13
Ugron Zsolna: Portréfilm Balczó Zoltánról, 
Kegyelmi állapotban 14–19
Balczó András a karantén idejéről 19
Szakonyi Károly: Szellemi kézfogás 20
Alföldy Jenő: Olvassuk újra! 
Pilinszky János jelenései 20–22
Pilinszky János: Harmadnapon, Introitusz  
Magyar Nemzeti Múzeum, 
Közös időnk ’89–90 22–23
Simon Erika: Rozsondai Marianne 
különleges tudománya 24–25
Sághy Ildikó: Trianon 100 26
Az összetartozás dala 26
Hazám, hazám, édes hazám 26
Orbán Viktor: Szent István szemével 27
A Trianon-dráma ősbemutatója 
a Vörösmarty Színházban 28–29
Szakonyi Károly: Hol volt Justitia? 28–29
Jankovics Marcell Trianon-kiállítása 
a Pesti Vigadóban 30–31
Réfi Zsuzsanna: Kolonits Klára útja 
a Kossuth-díjig 32–33

Kossuth-díjasok – 2020 34
Hegyi Ferenc: Csoda a karanténban 35
Mikes Kelemen Program és Fotótér 
az OSZK-ban 36–37
Szakonyi Károly: Lujos elment, 
Búcsú Kő Páltól 38–39
Legyőzött határok, Pályázati felhívás 40
Sebők Melinda: A pillanat extázisa 40–41
Szegedi Kovács György: 
Bárány szemével, Fehér 41
Gross Arnold életműtárlata és albuma 42–43
Weltler Ildikó: Báró Eötvös Józsefre 
emlékezve 44–48
Gróf Apponyi Albert szobra közadakozásból 48
A Kárpát-medence népi építészete 49
Lencsés Károly: A Marci és a fél pár cipellő 50
Bobory Zoltán: Resurrectio, Adj, Uram! 50
Karanténpályázat 50
Simon Erika: Beszélgetés Soproni József 
zeneszerzővel 51
Turnai Tímea: A második bőrünk, 
A művészeti szakképzésről 52–54
Virtuális Mozaik Múzeumtúra 54
Seregélyesi János: Kossuth-díj-történetek 
a 60-as években 56–57
Sághy Ildikó: Egy NAT-regény hátteréhez 58
Kenyeres Zoltán: Az élet kapuja, 
Dokumentumesszé Herczeg Ferenc 
kisregényéről 59–67
Sándor Tamás: Bakócz Tamás útja Rómába 68
Herczeg Ferenc-bemutató az Újszínházban B/3
Jankovics Marcell Trianon-kiállítása 
a Vigadóban B/4
KÜLÖNSZÁM
Császtvay Tünde: Kriminális helyzet
A magyar bűnügyi regény története, valamint 
korabeli dokumentumanyagok, illusztrációk
A különszámot Császtvay Tünde szerkesztette

TarTalom

Orbán Viktor, 1963
Pilinszky János, 1921–1981
Réfi Zsuzsanna, 1974
Sághy Ildikó, 1941
Sándor Tamás, 1940
Sebők Melinda, 1988
Seregélyesi János, 1948

Simon Erika, 1971
Szakonyi Károly, 1931
Szegedi Kovács György, 
Turnai Tímea, 1974
Ugron Zsolna, 1978
Weltler Ildikó, 1970

LyuKASóRA oLvASóI LAP 
XXIX. évfolyam, III–IV. szám.
2020/3–4.

A szerkesztőbizottság tagjai:
Alföldy Jenő, Ágh István, 
Bertalan Tivadar, Czigány György,
Dobai Péter, Gülch Csaba, 
Gyulai Líviusz, Iancu Laura, 
Kalász Márton, Markó Iván, 
Prőhle Gergely, Rózsássy Barbara, 
Szakonyi Károly

Főszerkesztő: Sághy Ildikó
Főmunkatárs: Szakonyi Károly
Művészeti vezető: Kő Pál
Művészeti szerkesztő: Réti Attila
Olvasószerkesztő: Bognár Antal
Rovatvezető: Réfi Zsuzsanna
Titkárságvezető: Őri-Kiss Gyöngyi

Szerkesztőségi postacím:
1052 Budapest, városház u. 7.
Telefon: 233-6951.
Mobil: 06-20-465-9232.
E-mail: iroegy@gmail.com. 
Kiadja: Magyar Írók Egyesülete
Elnök, kiadóigazgató: Szakonyi Károly
Nyomdai kivitelezés:
VIRTUÓZ Kiadó és Nyomdaipari Kft. 
1037 Budapest, Bécsi út 267. 
Felelős vezető: Tolonics Gergely  

Terjeszti: Magyar Posta Zrt. 
Hírlap Üzletága és regionális társaságai.
Előfizetésben megrendelhető az ország bármely 
postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu 
WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, 
telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP 
Zrt. 1900 Budapest címen. Külföldre és külföldön 
előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél: www.posta.hu 
WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), 
1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@
posta.hu. Előfizetési díj: fél évre 1320 Ft, egész évre 
2640 Ft. Egy példány ára: 450 Ft.
Megjelenik: kéthavonta. 

Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza

Lexikon 
HiC eT nUnC – iTT ÉS MoST
PRo FUTURo – A JÖVŐÉRT
eSCA DeoRUM – iSTenek eLeDeLe
PRo Bono PUBLiCo – A kÖZJÓÉRT
VeSTiBULUM – eLŐCSARnok, BeJÁRAT



Pro futuro

56

IrodalmI díjak 10.
A  1960-as évek elejétől a Kádár-rendszer 

egyre nagyobb gesztusokat tett a kon-
szolidáció érdekében. 

1960. április 1-jén az írók közül részleges 
politikai közkegyelemmel szabadul a börtönből 
Déry Tibor és Háy Gyula. A hatalmi közkegye-
lemérzet sajátossága, hogy ugyanekkor kap-
nak amnesztiát Péter Gábor és Farkas Mihály, 
az ÁVH, illetve a HM hírhedt vezetői. Már 
1958–59-ben újjászervezték az írószövetséget. 
Ismét az 50-es években már jól bevált irodalmi 
kádert, Darvas Józsefet találták meg elnöknek. 
Darvas mindjárt írt is egy úgymond ’56-os da-
rabot (Kormos ég), amely az értelmiség sajná-
latos forradalmi megtévesztettségéről szólt. Ez 
olyannyira elnyerte a hatalom tetszését, hogy 
Darvast 1960-ban Kossuth-díjjal jutalmazták. 

Újjászervezték a Kossuth-díj Bizottságot 
is. A 60-as években elnöke Kállai Gyula (rö-
vid ideig művelődésügyi miniszter, később 
államtitkár, sőt miniszterelnök). A húsz-hu-
szonöt tagú, vegyes összetételű bizottság 
az összes minisztériumtól, a SZOT-tól, az 
MTA-tól, a nagyobb egyetemektől és a mű-
vészeti szervezetektől várt ajánlásokat. Talán 
mondani sem kell, hogy ebben a évtizedben 
az írószövetség képviselője  a bizottságban 
ugyancsak Darvas József. A zeneművészeté 
Kodály Zoltán, a színház- és filmszövetségé 
Major Tamás, a képzőművészeti szövetségé 
Mikus Sándor (a Sztálin-szobor alkotója) 
voltak. A bizottság tagja Sőtér István író, iro-
dalomtörténész is. Ő egyszerre képviseli az 
MTA Irodalomtudományi Intézetét, az ELTE 
bölcsészkarát, a Magyar Pen Clubot és részben 
az írószövetséget is.  

Az írószövetségen belül is Kossuth-díj 
Jelölőbizottságot választottak. A bizottság 
tagjai: Illés Béla, Szabó Pál, Gellért Oszkár, 
Sőtér István. A Kossuth-díj továbbra is három-
fokozatú, továbbra is ugyanazon alkalommal 
kapják a termelésben, a tudományban és a 
művészetben kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
jelöltek. Egyszerre ugyanolyan díjjal isme-
rik el az ügyes kezű lakatos-gyalust – például 
Pióker Ignácot  – és a virtuóz zongoraművészt, 
Fischer Annie-t.

1963-ban ezt meg is változtatták. Létre-
hozták az Állami Díjat. Az új bizottság neve 
Állami és Kossuth-díj Bizottság lett. Az Állami 
Díjat a kiemelkedő tudományos, gazdasági 
és műszaki eredményt nyújtók kaphatták. A 
Kossuth-díj maradt a kivételes irodalmi, mű-
vészeti és kulturális teljesítmények elismeré-

SeregélyeSI jánoS

sére. Az Állami és Kossuth-díj elismerések 
ünnepélyes átnyújtásának időpontját az eredeti 
március 15-éről áttették az április 4-i állami ün-
nepre.  Abban is döntöttek, hogy nem évente, 
hanem háromévenként fogják őket kiosztani. 
Az irodalmi élet lassan-lassan normalizálódott. 
A börtönből szabadult írókkal elbeszélgettek. 
Ezzel elsősorban a könyvkiadói igazgatóságról 
Köpeczi Bélát és Aczél György művelődésügyi 
miniszterhelyettest bízták meg.

A szabadultak egzisztenciális helyzete 
meglehetősen bizonytalan volt. A börtönben 
eltöltött évek nem számítottak bele a nyug-
díjalapba, az Irodalmi Alaphoz sem tartoznak, 
és vitatták, hogy jár-e nekik az SZTK-ellátás. 
De a legfontosabb, hogy kaphatnak-e irodalmi 
munkát. Az MSZMP PB álláspontja az volt, 
hogy mindenekelőtt „tisztázniuk kell helyze-
tüket a hatalomhoz, viszonyukat ’56-hoz és 
az azóta végigment fejlődéshez”. Saját művet 
egy ideig nem adhattak ki, legfeljebb irodalmi 
átdolgozásokat, és akinek volt kellő nyelvtu-
dása, az fordítási lehetőséget kaphatott (Déry 
Tibor hónapokig Illyés Gyula és Kodály Zoltán 
pénzügyi támogatásából élt).

1960 őszén Budapestre látogatott David 
Carver, a Nemzetközi PEN Club főtitkára. 
Lehetőséget kapott a magyar írók helyzetének 
közelebbi megismerésére. A magyar PEN Club 
tagsága ekkor még fel volt függesztve. Az új 
elnök, Sőtér István jobb benyomást keltett, 
mint a korábbi, Bölöni György. Több íróval is 
beszélgethetett, de akikkel leginkább szeretett 
volna, Déry Tiborral és Háy Gyulával viszont 
nem. Kiderült, hogy ők pont ekkor vidéken 
üdültek. Nem volt nehéz észrevenni, hogy a 
magyarországi konszolidáció meglehetősen 
viszonylagos.

Közben a hatalommal nem ellenkező írók-
nak kétségtelenül javítottak a helyzetén. A 
művelődésügyi minisztérium élére 1961-ben 
Ilku Pál került, és több mint egy évtizedig ott 
is maradt. Ő tanítói képesítéssel rendelkezett, 
ezért inkább az oktatásüggyel foglalkozott. A 
kultúra 1958-tól kezdve Aczél György első 
miniszterhelyettesre maradt. Felügyeleti te-
rülete az irodalom, a könyvkiadás, a színház 
és a film, a zene-, valamint a képzőművészet. 
A tömegeket megcélzó sajtó, a rádió és tévé 
Szirmai István felügyelete alatt maradt, aki 
mint KB-titkár jóval fontosabb helyzetben volt 
egy miniszterhelyettesnél. A legfontosabb kér-
désekben döntő szűk testületnek, a Politikai 
Bizottságnak is tagja. 

A 60-as évek első felének irodalmi Kossuth-
díjasai túlnyomórészt rendszerhű írók: Hidas 
Antal, Mesterházi Lajos. Ám kaptak vitathatat-
lan teljesítmények is Kossuth-díjas elismerést: 
Benedek Marcell, Illés Endre, Vas István. Az 
irodalmi életben időről időre mesterségesen 
gerjesztettek művészeti-ideológiai vitákat, 
ilyen volt például a kultúra és életforma vitája. 
Ezek az Új Írás folyóirat hasábjain zajlottak. 
Az időről időre kiadott kívánatos ideológiai 
alapelvek: a realizmus, a pártosság mint világ-
nézet és a népiség voltak.

A 60-as évek közepén a hatalom veszély-
érzete felerősödött.  Köpeczi Béla a folyóira-
tok átszervezését javasolta. Úgy észlelte, a 
folyóiratok nagyon irodalomcentrikussá vál-
tak. Kívánatosabbnak érzett egy közéletibb 
megközelítést. A pártközpontban Tóth Dezső 
irodalomtörténész aggódott az írószövetségi 
munka érdektelensége miatt. Túlzottnak érzi 
a szociográfiákban megjelenő elidegenedést, 
elbizonytalanodást, a polgári mentalitások fel-
éledését (Csoóri Sándor Iszapesője botrány-
nak számított. El is tiltották bármiféle megje-
lenéstől.) Aczél miniszterhelyettes leállítja a 
Madách Színház bemutatás előtt álló darabjá-
nak, Büchner Danton halálának a bemutatóját, 
a francia forradalom és az 56-os forradalom 
nem kívánatos áthallásai miatt.

1968-ban a művelődésügyi minisztérium a 
következő irodalmi művekkel büszkélkedett 
a Pravdában, mint amelyek szerinte sikere-
sen megvalósították az elveket: Darvas József 
Részeg eső, Gáll István Csapda, Fejes Endre 
Rozsdatemető, Mesterházi Lajos Férfikor, 
Sánta Ferenc Húsz óra.

A Kossuth-díjakra való jelöléseket minden 
év november 30-áig várták. A rendszerint a 
Parlamentbe összehívott Kossuth-díj Bizottság 
decembertől kezdte üléseit. A dolgok sajátja, 
hogy az irodalmi díjakba szinte minden terület 
képviselői beleszóltak, míg ez egy műszaki 
vagy akár zeneművészeti, képzőművészeti je-
löltnél már nemigen érvényesült, az utóbbiak 
megítélése sokkal több szakmaiságot igényelt.

Az 1963-as díjra az irodalmi albizottság 
Benedek Marcellt, Gyergyai Albertet, Illés 
Endrét és Lengyel Józsefet jelölte. Felvetődött 
Kassák Lajos jelölése is, különös tekintettel 
arra, hogy Kassák 1963-ban töltötte be 75. élet-
évét. Kassák jelölése felett azonban vészfelhők 
gyülekeztek. Az 1963. február 2-i bizottsági 
ülésen szólásra jelentkezett Ilku Pál miniszter. 
Elmondta, aggodalmas levelet kapott Darvas 

Kossuth-díj-történetek a 60-as években
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Józseftől Kassák-ügyben. Kassák irodalomtör-
téneti jelentőségét senki nem vitatja, de politikai 
tévedéseit nem lehet letagadni. Bár kétségtelenül 
a munkásmozgalomból indult, ideológiai, po-
litikai tévedései súlyosan elítélendők. Darvas 
József hozzászólásában elmondta, Kassák 
jelölése problémás. Nemcsak író, hanem kép-
zőművész is. Bár problémás, de ő a kitüntetés 
mellett van. Sőtér István kifejtette, hogy Kassák 
Lajos esetében egy tudományos, irodalomtörté-
neti értékelés még hiányzik. Kassák megérett a 
Kossuth-díjra, de útja külön út, ellentmondásos 
pálya. Erdey-Grúz Tibor kémikus professzor 
megjegyezte: vegyük figyelembe, hogy Kassák 
hetvenöt éves. Ha elemzésekre várunk, lehet, 
hogy csak a sírjánál tudunk megemlékezni róla.  
Aczél György óvott az elhamarkodott díjazások-
tól. Azt javasolta terjesszék a minisztertanács elé 
a Kassák-problémát. Major Tamás úgy vélte, 
nem egyértelmű a Kassák-kép. Kassák teljesít-
ménye kicsit a múlté, egy mostani Kossuth-díj 
talán még meg is zavarná az irodalmi közvéle-
ményt. Kodály Zoltán úgy vélte, hogy Kassák 
esetében a festészete és politikussága mellett 
a pozitív irodalmi vonások nyomnak a latban. 
A Kossuth-díj Bizottság elnöke, Kállai Gyula 
államminiszter nehezen leplezett indulattal be-
vallotta, hogy Kassák irodalomtörténeti jelen-
tőségét nem tudja megítélni. De az életművet 
valahogy fel kéne mérni és helyére kéne tenni. 
A bizottság továbbhárította a döntést.

Kassák díjazásának ügye legközelebb 1965. 
február 4-én került a bizottság elé. Addigra a 
Kassák-pályát az MTA Irodalomtudományi 
Intézet értékelte. Ezt meg is jelentette a Kritika 
című folyóiratban. Darvas József elmondta, 
hogy Kassák Kossuth-díját, mégpedig I. fo-
kozatra, az összes szakosztály támogatja. A 
Kassák-ügyben a döntést a nagyhatalmú PB 
állásfoglalása és indoklása mondta ki. A PB 
politikus tagjai között ugyan nem találunk 
irodalomhoz értőt, állásfoglalásuk inkább 
politikai, de nyilvánvalóan elfogadták az 
Irodalomtudományi Intézet értékelését. 

„Kassák a századforduló munkásosztályá-
ból érkezett az irodalomba. Költői-írói útkere-
sése idején anarchista, szindikalista tanítások 

színezték eszmevilágát… Később a futuriz-
mus, expresszionizmus hatása alá került. A 
Tanácsköztársaság idején szembekerült a Párt 
politikájával… 1919 után is kritizálta az illegális 
kommunista pártot. Antifasizmusa kétségtelen, 
de kispolgári színezetű… A Felszabadulás után 
inkább a szociáldemokrata pártot támogatta. 
Az utóbbi időben néhány kérdésben egyetért a 
rendszerrel, de kispolgári elképzeléseit nem adta 
fel. Ugyanakkor a XX. századi magyar líra ki-
fejezési lehetőségeinek megújhodásában úttörő 
szerepet vállalt. Az irodalomban megszólaltatta 
a munkástémát, kibontakoztatta a munkáskölté-
szetet. A munkásosztállyal mindig együtt érzett, 
és ezt maradandó színvonalon ábrázolta.”     

A PB tehát a Kossuth-díjra egyhangúan java-
solja. Kállai elnök elfogadta, hogy a Kossuth-
díj Bizottság megszavazta a díjat, óvatosan 
javasolta, jó lenne, ha a Minisztertanács is 
megvitatná,  különös  tekintettel  arra, hogy a 
díjátadás a felszabadulás 20.évfordulójára esik.

Az 1965. évi április 4-i díjkiosztáson aztán 
ő mint a bizottság elnöke mondta az ünnepi 
beszédet, és fegyelmezett pártkatonaként nyúj-
totta át a díjat a díjazottaknak, Kassáknak is. A 
hetvenhét éves Kassák Lajos tehát Kossuth-díj 
I. fokozatot kapott.  A bizonyára jó néhány-
szor átfogalmazott indoklás szerint: „irodalmi 
munkásságáért, különösen az utóbbi években 
megjelent lírai és prózai műveiért”.

Az 1965-ös év többi irodalmi Kossuth-
díjasa: Garai Gábor és Váci Mihály, költők. 
Ők II. fokozatot kaptak. Garai harminchat, 
Váci negyvenegy éves. Jelölésüknél nem volt 
vita. Az irodalmi albizottság mellett jelölésüket 
támogatta a művelődésügyi minisztérium is.  
Mindkét díj indoklása: „közéleti költészete és 
a szocialista magyar irodalom terén végzett 
tevékenységéért”. Kétségtelen, mindketten je-
lentős közéleti tevékenységet végeztek. Garai 
MSZMP KB-tagságot, Váci országgyűlési kép-
viselőséget vállalt. 

1964-ben irodalmi díjat nem, csupán 
Kossuth Nagydíjat osztottak a művészeti te-
rületen. Ezt Lyka Károly ismert festő, művé-
szettörténész, kritikus kapta, aki ez évben volt 
kilencvenöt éves.

1966-ban csak két irodalmár Kossuth-díjas 
volt: Goda Gábor író és Nagy László költő. 
Mindketten a Kossuth-díj III. fokozatát kapták. 
Goda Gábort és Nagy Lászlót az irodalmi albi-
zottság már a korábbi években is felterjesztette. 
Ezeket az ajánlásokat a Központi Bizottság 
elvetette. Velük együtt az irodalmi albizott-
ság 1966-ban Áprily Lajost, Cseres Tibort és 
Gyergyai Albertet is jelölte.

Az 1965. december 24-ére összehívott 
Állami és Kossuth-díj Bizottság ismét ki-
sebb szerkezeti változáson ment keresztül. 
Aczél György javasolta, a bizottság elnök-
ségi tagjai vegyenek részt a hozzájuk tartozó 
albizottságok ülésein. Ott próbálják befolyá-
solni az albizottságokat, hogy jelöléseik ne 
legyenek felelőtlenek. Az irodalmi albizottság 
javaslatai közül maradt Goda Gábor és Nagy 
László. Goda mellett szólónak látták, hogy 
már 1929 óta publikál. Egyéni hangvételű, 
szocialista elkötelezettségű, jellemformáló 
készséggel rendelkező prózaírónak tartották. 
Nagy Lászlót így jellemezték: a felszabadulás 
utáni költőnemzedék közül fokozatosan tört 
a modern magyar líra élvonalába. Öt színvo-
nalas verseskötete jelent meg. Műfordítása is 
rangos, figyelemre méltó teljesítmény. Godát 
és Nagyot különösebb vita nélkül elfogadta 
a bizottság. Áprily, Gyergyai, Cseres min-
den különösebb indoklás nélkül kipergett a 
bizottság rostáján. Áprily és Gergyai többé 
nem is került elő.

Goda Gábor a díjátadás után így nyilatko-
zott: „Sohasem tagadtam, hogy elkötelezett író 
vagyok, vagyis olyan, akire évek múlva nem 
fognak mutogatni: nézd ezt a furcsa embert, 
aki a XX. század közepén még azt sem tudta, 
merre van előre és merre van hátra!” A negy-
venéves Nagy Lászlót így méltatta az ünnepi 
Magyar Nemzet: „Nagy László a mágusok iva-
déka. Súlyos és tartalmas minden versmonda-
ta… soraiból harmónia és poézis árad.”

A következő három évben – 1967, 1968, 
1969 – nem osztottak sem Állami, sem 
Kossuth-díjat. 1968–69-ben a magyar irodal-
mi, tudományos és művészeti világot nyilván 
közelről érintette az új szerzői jogi törvény el-
készülte. A törvény sokféle jogi szakértői, írói 
és tudományos vitával alakult.  Az 1969. évi 
III. tv. korszerű, a nemzetközi szerzői joghoz 
alkalmazkodó  jogszabály lett. Ezt követte a 
honoráriumok rendezése. Ebben az írószövet-
ség kezdeményező szerepet vállalt. Észlelni 
kellett, hogy, elsősorban a filmforgalmazás 
és a tévéjátékok területén, áttekinthetetlen a 
pénzügyi kifizetések rendszere. Az áttekinthe-
tetlenség nem kedvezett a szerzőknek.

A hatalom úgy értékelte, hogy a további kí-
vánatos konszolidáció kedvéért érdemes továb-
bi gesztusokat tenni. Ahogy Ilku Pál művelő-
désügyi miniszter megfogalmazta a szerzői jogi 
vitában: „Az állam talán ráfizet a kultúrára, de 
a szocialista állam sokat költ a kultúrára, ezt 
kötelességének tartja.” 

Déry Tibor 
író, költő az 

1960-as évek 
második 
felében



Egy NAT-rEgéNy 
háTTEréhEz
Isten mentsen attól, hogy az új Nemzeti alaptanterv közrea-
dása utáni viharos vitának akár csak a közelébe sodródjunk! 
Ugyanis a Magyar Közlönyben ez év februárjában, a mint-
egy százötven oldalnyi szöveg megjelenését olyan turbulens 
felhördülés követte, amely igencsak távol állt a tényleges 
szakmai bírálattól, sőt, a megnyilatkozások többsége mél-
tatlan vagdalkozásokba torkollott. Megtelt a net elvakult 
kirohanásokkal, szubjektív, átpolitizált, ideológiai terepre 
terelve a vitát. Mintha maga a Nemzeti alaptanterv csak 
ürügyül szolgált volna az ellenérdekelt, frusztrált politikai 
kifakadásokhoz, jogos és érdemi vélekedésekre alig kerül-
hetett sor. A legnagyobb felzúdulást az irodalmat érintő mó-
dosítások okozták, olykor nem tolerálva még azt sem, hogy 
a NAT évtizedes mulasztást pótolna azzal, hogy hangsúlyt 
helyez a határon túli magyar irodalomra. „Nehéz párbe-
szédet folytatni olyanokkal, akik Illyés Gyula ötágú sípjától 
idegenkednek” – vélte indignálódva egy objektivitást remélő 
hozzászóló. A NAT-ot a XX. század első évtizedeinek ünne-
pelt írófejedelme, Herczeg Ferenc szerepeltetése miatt érte a 
legtöbb kritika, különös tekintettel a többször is Nobel-díjra 
jelölt regénye, Az élet kapuja kötelező olvasmányok közé 
sorolása miatt. Vajon hányan olvasták a regényt a dühödten 
és magabiztosan kritizálók közül? – vetődött fel bennem 
óhatatlanul a kérdés. És hányan ismerik egyáltalán Herczeg 
Ferenc gazdag írói életművét?  Nos, Kenyeres Zoltán 
irodalomtörténész vette a fáradságot, és a karantén idejét 
arra használta fel, hogy dokumentumesszéjében megírja egy 
NAT-ba iktatott regény keletkezésének és fogadtatásának 
hiteles és érdekes történetét.  

(Sághy Ildikó szerkesztő)

Glatter Ármin (1861-1933)
HERCZEG FERENC PORTRÉJA
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Hic et nunc

1916 decemberében, néhány nappal IV. Károly 
megkoronázása előtt egy fekete ruhás, idős 
úr állította meg Herczeg Ferencet a Ház fo-
lyosóján. Tisza Istvánt kereste, s mindjárt el 
is mondta, mi járatban. Egy felvidéki mág-
náscsalád grófi sarja hercegi cím ellenében fel 
akarja ajánlani a kormánynak Mátyás király 
trónkárpitját. A kincset érő kárpit úgy került 
a család birtokába, hogy Mátyás a halála előtt 
odaajándékozta Bakócz Tamásnak, aki a család 
egyik őse. Herczeg a hírrel azon mód felkereste 
Takáts Sándort, a Parlament főlevéltárnokát, a 
rengeteget publikáló tudós történészt, aki nem 
kételkedett a trónkárpit létezésében, abban 
sem, hogy a nevezett felvidéki családnak va-
lóban oldalági őse lehetett Bakócz Tamás. Arra 
azonban már kétkedve csóválta fejét, hogy a 
kárpit ajándék formájában kerülhetett a híres 
esztergomi érsek kezéhez, inkább, finoman 
szólva, amolyan „hadizsákmány” lehetett. 
Aztán elmesélt néhány hasonló történetet a 
nem éppen szent életű püspök életéből. A je-
lenetet Herczeg a Hűvösvölgy című önéletrajzi 
könyvében írta meg, minden kommentár 
nélkül. Filológiai bizonyíték nincsen rá, de a 
filológus képzelete talán nem jogtalanul teszi 
fel, hogy ez a beszélgetés fordíthatta Herczeg 
Ferenc érdeklődését Bakócz Tamás felé, és 
indította el, hogy egyszer regényt írjon róla.

Ha regény nem is kerekedett belőle, de egy 
hosszabb elbeszélés, kisregénynek nevezhető 
mű igen: Az élet kapuja. Először az Új Idők adta 
közre tizenhárom folytatásban 1919. január 5. 
és március 30. között. Egyelőre nem tudjuk 
pontosan, mikor készült a kézirat 1916 után, 
de tekintve, hogy Herczeg rutinosan, gyorsan 
dolgozott, valószínűleg 1918 késő őszén-telén 
kezdhette el írni, a katonai összeomlás után és az 
őszirózsás forradalom idején, mire pedig a befe-
jező részét kezükbe vehették az olvasók, kikiál-
tották a Tanácsköztársaságot. Az Új Idők képes 
hetilap volt, képeket, rajzokat, reprodukciókat 
tördeltek be a szövegek közé, ha kellett, a kellős 
közepükbe, a főszerkesztő írásművének befejező 
része is így járt, két aktuális riportképpel díszí-
tették. Az egyiken Garbai Sándor, a Forradalmi 
Kormányzótanács elnöke nézett szembe az olva-
sóval, a másikon pedig szocialista diákok vonul-
tak nagy tömegben a közoktatási népbiztosság 
elé. Aki kinyitotta a lapot, óhatatlan beleolvasta 
a történetbe a két újságfényképet, mintha jelen-

Kenyeres Zoltán

Az élet kapuja
Dokumentumesszé Herczeg Ferenc kisregényéről

téssel hozzátartoznának a szöveghez.  Mintha 
oda tartoznának az utolsó szavak mellé, amikor 
a jövő reménye- vagy sötét talányaként Bakócz 
Tamás kiejti száján  Dózsa György nevét. 

A történet avval a jelenettel ér véget, hogy 
a magyar érsek alulmarad a pápaválasztáson, 
megalázva, de nem megtörve, kíséretével ha-
zaindul Rómából, s ahogy kiérnek a campagnai 
síkra, ahonnan a távolból még odalátszik a 
Szent Péter-bazilika épülő kupolája, Bakócz 
konok elhatározással arra gondol, hogy otthon 
mégis,  mindennek ellenére összetoboroz egy 
keresztes hadjáratot, kötelessége, hisz a pápa is 
evvel bízta meg. Arra gondol, ha Európa nem 
segít, majd segítenek a magyar parasztok; a 
köznemességre nem számíthat, az arisztok-
ráciára még úgy se, jöjjön tehát a föld népe. 
Kockázatos, szinte istenkísértés ilyesmit ter-
vezni, mert lehet belőle mindent fölemésztő 
lázadás, de hátha. Hátha sikerül. Dózsa nevével 
ért véget a regény, ezt olvashatta a hetilap több 
ezer olvasója 1919. március 30-án. Ugyanazon 
a napon, amikor Kun Béla táviratban értesítette 
a román, a csehszlovák és a délszláv kormányt, 
hogy a Tanácsköztársaság elvben elfogadja 
területi igényeiket, és ugyanazon a napon, ami-
kor ennek ellenére elkezdődött a fővárosban és 
környékén a Vörös Hadsereg toborzása. 

*
Fordított happy end, a történet vereséges 

gyászmenettel ér véget, és fényes, parádés ün-
nepséggel kezdődik.  

1512. január 26-át írunk, Rómában vagyunk. 
„Kanyargó utcasikátoron nyurga bérházak 
ágaskodnak, agyonfoltozott, vakmerően egy-
más fölé tapasztott emeletekkel, érthetetlen 
ablaknyílásokkal, fecskefészek erkélyekkel, 
melyeket tarka száradó rongyokkal lobogóztak 
föl. A földszinten füstös barlangok feketéllnek; 
a házak úgy zsonganak a sok embertől, mint 
a vadméhfészek. (…) Azután váratlanul egy 
nemes és előkelő vonalú kis palota bukkan 
elő, nyitott loggiáival, arany alapon égő szí-
nű falfestményeivel. Ilyen házakat építenek 
mostanában az ifjú mesterek, akik megmá-
morosodtak az antik művészettől.” A palota 
most Fiamettáé, Fiametta Róma legbájosabb 
és legműveltebb kurtizánja. 

A via Latán, a későbbi Corso d’Italián zsibong 
a tömeg, egy keleti nagyúr díszes bevonulását 
várják, Strigonio kardinális, a konstantinápolyi 

pátriárka érkezik őszentségéhez, II. Gyula pápá-
hoz. Fiamettának három vendége van, ők a palo-
ta loggiájáról nézik az eseményeket. Az egyikük 
Agostino Chigi, a kor legnagyobb bankárja. a 
másik Bernardo Cardulo, aki pápai legátusként 
már hosszabb időt töltött Magyarországon, a 
harmadik pedig egy Hannibal Vico nevű csinos 
ifjú. Tanakodnak. Vajon miféle ember a közelgő 
pátriárka, talán török, vagy görög? Nem, még 
különösebb náció: magyar.  Bakócz Tamásnak 
hívják, a konstantinápolyi pátriárka pedig csak 
egyházi cím; igaz, a pápa után a második leg-
nagyobb méltóság, de el se kell menni érte 
Konstantinápolyba. Különben esztergomi érsek: 
Strigonium azt jelenti, Esztergom. Azért jön, 
mert hírül vette, hogy őszentsége gyengélke-
dik, s ha bekövetkezik, ami várható, jó eséllyel 
pályázhat a helyére. Egy barbár? Az nem lenne 
jó. Igaz, volt egy királyuk, Corvin Mátyásnak 
hívták, az nem volt barbár, nagy könyvtár vette 
körül, és támogatta a művészeteket. Na persze, 
egy ember kevés ahhoz, hogy egy nép kiemel-
kedjék a barbárságból, ahhoz a polgárok együt-
tes erőfeszítésére van szükség, és éppen ez az, 
ami hiányzik a magyarokból. Pedig most halálos 
veszedelem fenyegeti őket, hamarosan élet-halál 
harcot kell vívniuk a törökökkel, s ez országuk 
züllött állapota miatt minden bizonnyal vere-
ségükkel fog végződni. Hacsak. Hacsak nem 
sikerül felállítani egy európai ligát, mely ke-
resztes haderővel megmenti Magyarországot.  
Éppen ez a főtisztelendő Bakócz célja: ha ő ülne 
Szent Péter székén, ő megszervezné ezt a ligát 
és megmentené a hazáját. Azt lehetne mondani 
– mondja Cardulo –, a magyarok ma az Élet 
Kapujában ülnek. A kapun túl van az ő nem-
zeti jövőjük, a kapun innen a pogány rabság, a 
nyomorúság és pusztulás.  Ezt a kaput pedig – 
teszi hozzá – csak Szent Péter kulcsaival lehet 
megnyitni. Ezért fog Bakócz Tamás mindent 
elkövetni, hogy kezébe kapja a szent kulcsokat.

A Palazzo Sciarra loggiáján folyó trialógus 
közben – amikor szabatos kijelentő mondatokba 
fogalmazva megtudjuk az elkövetkező történet 
címének jelentését, a mese értelmét, célját, esz-
mei mondanivalóját, és röviden, világos eliga-
zítást kapunk, mire figyeljünk – mindeközben 
hosszú sorokban elvonul a loggia alatt a magyar 
érsek és szemkápráztató, díszes kísérete. 

„A menetet három, talpig ezüsttel vértezett 
zászlótartó nyitotta meg, címeres csótárú pa-
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ripáikon, a magyar királyság, az esztergomi 
érsekség és a konstantinápolyi patriarkátus 
selyemlobogóival. A zászlósok után negyven 
megrakott öszvért tereltek, a pátriárka címeré-
vel ékes, egyformán fehér-sárga csíkos takarók 
alatt. (A Bakócz-címer kocsikerékből kinővő 
szarvast ábrázol; a kerék kevélyen alázatos 
emlékeztető a pátriárka bognár apjára.)

– Hozzák az aranyat! – susogta ájtatosan 
a nép.

Az öszvérek után, címeres bíbortakarók 
alatt, ötven vezeték lovat hoztak. Ilyen könnyű, 
tüzes, acélinú állatokat talán Nagy Lajos király 
ideje óta sem láttak Itáliában. Azután kétszáz 
huszár lovagolt, piros-fehér kis lobogóval a 
kopjahegyén. A mellükön olyan gazdag volt 
az ezüstsujtás, hogy nem lehetett látni a posztó 
színét, a süvegről hátrakunkorodó strucctoll pe-
dig lapockájukat verdeste. A magyarok köntöse 
Mátyás király ideje óta nem különbözött sokat 
az olaszokétól, a magyar süvegről azonban azt 
mondták a rómaiak, hogy a formája bizzarro.

A huszárok nyomában harminc aranyruhás, 
hermelinnel prémezett magyar úr vonult egy 
csapatban, a pátriárka rokonai és főrangú ba-
rátai. Voltak köztük piros képű öregek, kiknek 
fehér szakálla a mellükre omlott, és voltak vil-
logó szemű ifjak. A rómaiak közt híre ment, 
hogy ezek mind fejedelmi személyek…”

A szemet gyönyörködtető érseki kíséretben 
ott lovagol Vértesi Tamás, Bakócz unokaöccse, 
keresztfia, s az ő megjelenésével elkezdődik 
a tulajdonképpeni elbeszélés. Bakócz nem-
csak személyes varázsával és érveivel kívánja 
meggyőzni az elkövetkező pápaválasztás fő-fő 
személyiségeit, hanem kész valóságos vagyont 
áldozni kitűzött célja érdekében. Minden ember 
megvásárolható, mondja, és tudja, nem szép do-
log a megvesztegetés, ám ő szent ügyet szolgál, 
a hazája ügyét. Bevonja terveibe a keresztfiát, 
nézzen körül, ismerkedjen, segítsen összeállítani 
egy listát a számba vehető személyekről. Tamás 
teljesíti a kérést, de közben (sőt, mindjárt az 
elején) szerelmes lesz: beleszeret Fiamettába, a 
szép kurtizánba. „Mint egy tüzes, arany hulló-
csillag, úgy esett bele a lelkébe. Lobogó lánggal 
égett, és ő boldog lett volna megsemmisülhetni 
ebben az érzésben.” A vonzalom szerencsére 
kölcsönös, Fiametta is hasonlót érez, szinte 
első látásra beleszeret a magyar ifjúba. Tamás 
egyszer, útközben furcsa, misztikus jelenést 
lát, kiderül, Fiametta is ugyanakkor ugyan-
azt a jelenést látta. (Mint majd Enyedi Ildikó 
filmjében, ahol ketten egyszerre ugyanazt az 
álmot álmodják. Jung ezt a jelenséget nevezte 
szinkronicitásnak.)  Tamás bevonja Fiamettát a 
Bakócztól kapott titkos megbízatás munkálatai-
ba, a leány örömmel segédkezik, éjnek évadján, 
pislákoló gyertyafény mellett készítenek jegy-
zéket a Bakócz-párti és Bakócz-ellenes főmél-
tóságokról. Szerelmük szép, szűzi szerelem, az 
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1. Herczeg Ferenc a szőlőbirtoka bejáratánál, Badacsonylábdihegy  
2. Herczeg badacsonyi villájának látképe
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Lexikon Herczeg Ferenc író, újságíró Versecen, német polgárcsaládban született, 
1863-ban. Magyarul a Temesvári Piarista Gimnáziumban tanult meg, első műveit német 
nyelven írta. 1882-től a Budapesti Tudományegyetemen jogot hallgatott, majd joggyakornok 
Temesvárott. Budapesten egy halálos végű párbaja miatt a váci államfogházba került, itt írta 
Fenn és lenn című, 1890-ben megjelent regényét, s elnyerte vele az Egyetemes Regénytár 
pályadíját. 1891-től Rákosi Jenő Budapesti Hírlapjának belső munkatársa. 1894 decemberé-
ben megindította és 1944-ig szerkesztette az Új Idők című szépirodalmi hetilapot. 1903-ban 
egyik alapítója, s megalapításától főmunkatársa Az Újság című lapnak. 1891-ben a Petőfi 
Társaság, 1893-ban a Kisfaludy Társaság tagja lett, 1904-től 1920-ig a Petőfi Társaság elnö-
ke. 1919–22, 1929–31 és 1945–46 között a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke. 
1896-tól két cikluson át országgyűlési képviselő, Tisza István politikájának híve. Együtt 
indították 1911-ben a Magyar Figyelő című politikai lapot. 1927-től a felsőház tagja. 1919 
után tevékenyen részt vett a revíziós mozgalmakban, 1929-től a Revíziós Liga elnöke. Regé-
nyei, elbeszélései fordulatos meseszövésűek, történeti munkái népszerűek, színművei rendre 
szerepelnek a színházak műsorán. 1945 után visszavonultan élt. 1949-ben törölték nevét a 
Magyar Írók Szövetsége és az MTA tagjainak sorából, művei évtizedekig nem jelenhettek 
meg Magyarországon. 85 éves volt, amikor eltávolították a villájából, és csak akkor kapta 
vissza villája egyik szobáját, amikor egy szovjet íróküldöttség tett nála látogatást. 1954-
ben halt meg Budapesten. 1985-ben jelenhettek meg először újra emlékezései, akadémiai 
tagságát 1989-ben állították helyre, majd 1993-ban jelent meg Hűvösvölgy című kötete. 

Új Időket a legszigorúbb erkölcsű apukáknak 
sem kellett elzárniuk serdülő leánykáik elől. 
Fiametta az egyik ilyen éjszakán ráteszi a kezét 
Tamáséra, de ennél több testi érintkezés nem 
történik köztük. Sőt, később, amikor Fiametta 
már valósággal felkínálja magát Tamásnak, 
Tamás nem él (vissza?) az alkalommal, ami nem 
fordulhatna elő a mai prózairodalomban. De itt 
szükség van rá, mert ez vezet Bakócz küldeté-
sének kudarcához. Ugyanis Tamás tartózkodó 
magatartása mélyen megsérti Fiametta női hiú-
ságát, elpártol a Bakócz-ügytől, és elárulja őket. 
Nem lesz az esztergomi érsekből római pápa, és 
összedől a nemzetközi keresztes hadjárat terve 
is. Legalábbis Tamás ekképp hibáztatja magát 
a történtek után, és valósággal belebetegszik 
az önvádba: Bakócz nem győzi vigasztalni, 
Fiametta kezdettől a Medici-párt kezére játszott, 
mai szóval élve, beépítették hozzájuk. Amikor 
aztán Róma ujjongva ünnepli, hogy mégis-
csak olasz pápa ül Szent Péter trónján, akkor 
Fiametta megpróbálja bűnbánóan kiengesztelni 
Tamást, meglátogatja a betegágyánál, de hiába.

A kisregény legérdekesebb és íróilag is leg-
jobban megírt részei azok, amelyekben a mese 
fővonalának hátteréről van szó, Rómáról és a 
reneszánszról, amikor elszakadunk a hazafias 
küldetés megjelenítésétől, és Herczeg Ferenc 
kedvére bolyonghat az akkori Európa egyik 
szellemi középpontjában. Fiametta szobájában 
egy Fra Angelico-Madonna ékesíti a falat; a 
Chigi-palota kertjében ott áll Anadyomené, a 
híres antik Venus-szobor (amelyről jó lenne, ha 
a mai olvasónak eszébe jutna Weöres Sándor 
verse); az utcán szembejön Tamással Raffaello; 
a Sixtus-kápolnába belépve nyakon önti egy 
vödör meszes vízzel a mennyezet freskóit festő 
Michelangelo; egy fogadáson megismerkedik 
Leonardóval; találkozik Pasquinóval, aki örö-
köse annak a korábban élt Pasquinónak, akinek 
gúnyverseiről elnevezték a paszkvillusok mű-
faját. A bankár Chigi vendégei között ott látja 
Jacopo Sansovinót és Donato Bramantét, akik 
reneszánsz palotákkal építették tele Firenzét és 
Rómát; amott egy beszélgető csoport a nyur-
ga Machiavellit veszi körül; érkezik Pietro 
Bembo, akinek olyasmi szerepe volt az olasz 
irodalmi nyelv kialakításában, mint nálunk egy 
évszázaddal később Pázmány Péternek. A ven-
dégek sűrűjében meghallgathatja a vitát, mely 
Giovanni Medici kardinális (aki majd legyőzi 
Bakóczot és X. Leó néven ő lesz az új pápa) és 
Leonardo között folyik arról: mi tökéletesebb, 
a művészet vagy a természet? 

„– Bocsásson meg főtisztelendőséged, de 
én úgy találom, mi jóval többet beszélünk az 
emberi ügyesség ilyenféle próbálkozásairól, 
mint amennyit a tárgy megérdemel. A művé-
szet nem egyéb, mint egyik szomorú részlete 
a meddő küzdelemnek, melyet az ember a mu-
landóság gondolata ellen folytat. A küzdelem 
azért meddő, mert emberi ügyesség csak holt 
lelkeket tud teremteni, múmizált életet, amely-
ben egy pillanat élnivágyása kővé vagy festék-

réteggé dermedt. Az úgynevezett műremekek 
a világhoz idegen és magukban elszigetelt lár-
vák, semmi közük az isteni lélekhez, mely a 
teremtést betölti.

A vendégek csodálkozással néztek össze. A 
kardinális úr arca pipacsvörös lett.

– Mit értesz te isteni lélek alatt? – kérdezte 
összeráncolt homlokkal.

– Az életet, mely a természet nagy véredény-
rendszerében dobog. Az élet pedig nem más, 
mint mozgás. Az erő, amely a béna koldus 
mankóját mozgatja, édestestvére annak az erő-
nek, mely a felhőket vitorláztatja és az óceán 
áramlásait szabályozza. És a szikra, amely 
Fiametta szemében csillan, gyermeke a szi-
várványnak és unokája a karácsonyi csillagnak, 
mely a Megváltó születését hirdette.

 – Amennyire meg tudom érteni, te azt aka-
rod mondani, hogy a természet alkotásai tö-
kéletesebbek, mint a művészetéi? Ezt a bizarr 
tételt azonban sohasem fogod bebizonyítani, 
hiszen az összes régi írók megegyeznek abban, 
hogy a természet teli van fogyatékosságokkal, 
és a tökéletes szépség fogalmával csakis a mű-
vészet ajándékozta meg az emberiséget.

tökéletesebb építmény, mint a Pantheon. Ahhoz 
képest minden templomkupola csak gyerekes 
próbálkozás, nyers kontármunka. És ezért az 
istenség gondolatának legméltóbb temploma 
az emberi koponya marad.”

 Az ilyen és ehhez hasonló epizódok a leg-
érdekesebb és legjobb lapjai a kisregénynek, 
persze ezek sem különülnek el önálló tör-
ténetekként, nem fabularizálódnak, hanem 
mihelyt lehet, hamar visszacsatlakoznak a 
fő mondanivalóhoz: az idézett sorok például 
avval a megjegyzéssel, hogy a törökök éppen 
a magyarok koponyacsontjait készülnek be-
törni. Mert az előtérben végig Bakócz terve és 
szereplése áll, anélkül, hogy a diegézisben, az 
elmesélésben ő szerepelne legtöbbet. A történet 
1512 januárjától 1513 tavaszáig tart, mégpe-
dig olyan nagyfokú történeti hűséggel, hogy 
az már a narratív fikcionalitás kárára megy. 
A diegetikus részeket keresztül-kasul átszövő 
dialógusok – tegyem hozzá: nagyon jól meg-
írt dialógusok – történelmi dokumentumokat 
mondanak fel. A szerencsétlenül végződő sze-
relmi szálat eljátszó Vértesi Tamás és Fiametta 
kivételével minden szereplő valóságos törté-

 Lionardo mester nem válaszolt, és ezzel azt 
a benyomást tette, hogy nem tudja végigküz-
deni a harcot, amelyet könnyelműen kezdett. 
Főtisztelendő Giovanni úr azonban még tel-
jesebbé akarta tenni a maga győzelmét és így 
szólt:

– Kérdezek tőled valamit, Lionardo. Hiszen 
ismered a Pantheon kupoláját. Mondd meg 
nekem, ismersz egyet is a természet alkotásai 
közül, amely annyira tökéletes volna?

– Ismerek sokat – szólt Lionardo csendesen.
– Mondj csak egyet!
– Nézze meg főtisztelendőséged a koldust, 

aki az ön Madama-palotájának kapuja előtt 
ül, az ő koponyacsontja művészileg szebb és 

nelmi alak. Világhírességek, érettségi tételek, 
hozzátartoznak az általános műveltséghez. 
Herczegnek nem sokat kellett bajlódnia az ún. 
jellemábrázolással, elég volt leírni Raffaello 
nevét (ő nem így írta), máris kilépett a művé-
szettörténeti albumokból az olvasó szeme elé: 
a történet az iskolázott középosztály számára 
íródott, nekik nem kellett elmagyarázni, kik a 
Mediciek.  Elég volt jelzésszerűen érzékeltetni 
a kor hangulatát, légkörét, levegőjét, s ezt az 
írói feladatot, mint néhány más regényében is, 
Herczeg remekül ellátta. Szinte ott vagyunk 
a XVI. századi Róma utcáin, ott vagyunk a 
Villa Chigi kertjében, ott állunk a Porta del 
Popolónál. 
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Herczegnek ez az atmoszférateremtő képes-
sége vezet oda, hogy az egyszerre díszletes 
és egyszerre valóságos háttér akaratlanul is 
az egész szövegvalóság előterévé változik át. 
Szegény Tamás figurája, aki büszke magyar 
ifjú és mafla a szerelemben, nincs igazán meg-
írva, Fiametta pedig, a hűségesnek áruló és 
árulónak hűséges kokott ugyancsak papírmasé 
figura marad. Egy több száz oldalas regényben 
– Herczeg nem írt ilyeneket – ki lehetett volna 
dolgozni alakjukat, de egy ilyen, még kisre-
génynek is rövid terjedelemben (az internetről 
letöltött példányom mindössze ötvenkilenc ol-
dal) ezt akarva sem lehetett volna megtenni, s 
Herczeg, láthatólag, nem is akarta. Csak fut-
tában, sietve felvázolt egy képet, amelyben, 
úgy gondolta, magára ismerhet a saját kora, 
magyarázatot kaphat, talán még vigaszt is nyer-
het, vagy éppen a megmagyarázhatatlan fátum 
csapását láthatja benne. „Egy ismeretlen hata-
lom irgalmatlan következetességgel készíti elő 
Magyarország romlását – magyarázza Bakócz 
a bűnbánó Tamásnak – Mi mindnyájan, eszkö-
zök vagyunk az ő kezében. Te is az voltál (…). 
Ez nem a te bűnöd, hanem egy egész országé.”

A felmentés és elmarasztalás (Tamás fel-
mentése és a viszálykodó, lezüllött ország el-
marasztalása) egyetlen lélegzettel kimondott 
történelembírói ítélete azoknak a hónapoknak 
szólt, amikor a kisregény vázlatosan rohanó 
meséjét készítette.  A világháború és az össze-
omlás zűrzavara, aztán a kaotikus forradalmak 
megtapasztalása vezette a mesélés (hibátlanul, 
gördülékenyen megfogalmazott) mondatait. 
Áthárítás vagy szembenézés? Ez utóbbi talán 
példát adhatott volna a későbbi évtizedeknek 
is, de éppen csak megpendült a sorok között, s 
csak ebben az egyetlen mondatban lett belőle 
határozott kijelentés. A szöveg hangsúlyában 
a hárítás lett erősebb. Sőt, még kapott egy 
azóta is gyakran vádként elhangzó érvet, 
még kibővült egy váddá emelt panasszal, 
miszerint a nagyvilág nem érez együtt velünk, 
a hatalmak kihasználtak és cserbenhagytak 
bennünket. Cardulo kardinális el is magyarázza 
Európa magatartását: „Kétségtelen – jegyezi 
meg –, kétségtelen, hogy Magyarország el 
fog pusztulni az egyenlőtlen harcban. Ez 
igen sajnálatos. De részvéttel nem lehet a 
világot kormányozni. És ne feledjük, hogy 
az antik Róma sem tudta volna teljesíteni 
világtörténelmi küldetését, ha részvétet 
érez az útjában álló kis barbár népek iránt.” 
Amikor 1919 tavaszán az Új Idők hasábjain 
megjelent a kisregény, még nem készült 
el a területvesztő békeszerződés végleges 
szövege, de a közhangulatban jelen volt már 
a vereségélmény, benne volt a félelem és 
csalódás érzése.  Benne volt az, hogy egyedül 
vagyunk, és benne volt Bakócz mondata is, 
hogy ebben az állapotban tulajdonképpen már 
magunkra sem számíthatunk.

Herczeg 1919-ben egy megelevenített tör-
ténelmi képlettel írta le, ami körülötte történt, 

1512–13-ba helyezte át az országvesztés ku-
darcát és fájdalmát – tíz évvel később, 1929-
ben aztán visszatért a kisregény születésé-
nek jelenéhez, és megírta 1918–19-et. Ez az 
Északi fény című regénye, ez szól, hogy úgy 
mondjam, egyenes adásban a háborúvesztésről, 
az őszirózsás forradalomról, a kommünről és a 
fehérterrorról. Ennek előterében is költött alakok 
próbálnak mozogni a néven nevezett történelmi 
személyiségek között, s ők sem kelnek igazán 
életre, őket is hamar elfelejtjük, akárcsak 
Vitéz Tamást és Fiamettát. Ismerjük Herczeg 
Ferenc életrajzát, három kötetben ő maga is 
megírta, tudjuk, hogy Horthy Miklós belső 
köréhez tartozott, ha lehet ilyen legmagasabb 
méltósággal kapcsolatban azt a szót használni, 
hogy barátság, akkor Horthy személyes baráti 
körébe tartozott, vendégségbe járt Horthyékhoz, 
és Horthy is tett látogatást feleségével 
Herczegéknél. Ezt azért hozom szóba, mert 
az Északi fény a vöröshatalom bukását követő 
fehérterrort, Horthy hatalomra lépésének első 
hónapjait egyáltalán nem az igazságtevés 
idejeként mutatja be. Herczegtől nem állt tá-
vol egyfajta kritikai rezignáció. Tanú erre az 
önéletrajzi trilógiáját befejező Hűvösvölgy, és 
tulajdonképpen erre tanú Az élet kapuja is.                                         

*
Ahol Az élet kapuja Dózsa nevével 

véget ér, ott kezdődik a magyar történelmi 
regényirodalom egyik legnagyobb műve, a 
Magyarország 1514-ben. Ahogy Herczeg kis-
regénye a zsibongó római utcával és Bakócz 
pompázatos bevonulásával kezdődik, úgy kez-
dődik Eötvös regénye Buda zsibongó népével 
és Dózsa György megjelenésével. Nem lenne 
igazságos Herczeg kisregényét egybevetni 
Eötvös József hatalmas történelmi tablójával, de 
érdemes idézni belőle azt a néhány sort, ahogy 
ő látta a nála Bakács néven szereplő Bakócz 
Tamást. (Bakócz–Bakács nyelvileg névpár.)                                                   

„Külseje inkább tiszteletet, vagy helyeseb-
ben mondva, tartózkodást, mint bizodalmat 
gerjesztett. Magas termete, melyet az idő 
még nem bírt meghajtani, ritka ősz fürtöktől 
körüllengett nagy homloka, szabályos, de ke-
mény vonásai, melyeknek komolyságát a sötét 
szakáll és erős szemöld még inkább nevelé, 
külsejének bizonyos méltóságot adtak, de a 
sötét szem szúró tekintetében s azon különös 
mosolyban, mely néha ajkait környékezé, volt 
valami, mi a hozzá bizodalommal közelíte-
ni akarót visszaijeszté. – Bakács úgy néz ki, 
mintha kőből faragták volna – mondá egykor a 
nádor, fiához, a váradi püspökhöz. – Igen – vá-
laszolt az elmés ifjú –, s mintha e kő alatt vipe-
ra lappangna. – S ez volt az érzemény, melyet 
a bíbornok látása sokakban gerjesztett. Kedves 
benyomást külseje kevésre tett, de érdektelenül 
nem hagyott senkit, s ki őt egyszer látta, nem 
szokta elfelejteni vonásait.”

Nincs megemlíthető adatunk arra, hogy 
Herczeg olvasta volna Eötvös József regé-
nyét, de az könnyű kézzel írott kisregényéből 

is kiderül, hogy meglehetősen megismerkedett 
a XIV–XV. század magyar és európai törté-
nelmével. Leonardo és Michelangelo korát 
illetően nem is kellett sokat kutakodnia, kéz-
nél voltak az akkor Európa-szerte népszerű 
Mereskovszkij életrajzi regényei. Bakócz 
Tamás hosszú évtizedeit pedig készen kapta 
Fraknói Vilmostól, aki 1889-ben megírta róla 
a máig legrészletesebb történeti portrémono-
gráfiát. Ráadásul Fraknói ahhoz a régi történeti 
iskolához tartozott, amelynek művelői adtak 
arra, hogy évekig tartó, minuciózus levéltá-
ri munkával kikutatott anyagokat jegyzetek 
százaival lássanak el, hogy aztán szinte re-
gényként olvasható formába öntsék. Bakócz 
Tamás életét születésétől halála napjáig beszéli 
el, és ebből a rendkívül gazdag tartalmú életből 
emelt ki Herczeg egyetlen epizódot, és azt is 
egyetlen mondatban összefoglalható monda-
nivalóra hegyezte ki. Fraknói az értelmezési 
mezők sokaságát nyitja meg olvasója előtt, nála 
Bakócz nagy formátumú politikai személyiség 
lesz, aki lelkében szent célokat, nemzetmen-
tő terveket őriz, de mértéktelen becsvággyal, 
önérdekkel, vagyonszerzési szenvedéllyel tör 
előre. A cél az eszköz bocsánata. Apja még 
jobbágysorban élő kerékgyártó mester volt, ő 
már kora legjobb iskoláit járja, gyorsan emel-
kedik a ranglétrán, győri püspök, esztergomi 
érsek lesz, hatalmas egyházi javadalmak ura. 
Mátyás személyes tanácsadójaként tartja maga 
mellett, felesküszik, hogy Corvin Mátyást fog-
ja trónra segíteni, de Mátyás alig hunyja le a 
szemét, átpártol a Jagello-táborba, folytatja az 
intrikákat, a személyes és családi gazdagodást, 
s hetvenéves, amikor célba veszi a pápai trónt.  
Kudarcot vall, de 1521-ben bekövetkezett 
haláláig, halála napjáig cselekvő részvevője 
nemcsak Magyarország, hanem fél Európa ha-
talmi küzdelmeinek. Köszvényes öregember, 
mankóval jár, betegen, ágyban fekve fogadja 
a követeket, de cselszövéseket irányít, fejedel-
mi és királyi érdekházasságokat hoz tető alá, 
szavait megfontolják az akkor nagyhatalmi 
szerepet betöltő Velencében, támaszkodnak 
rá a lengyel királyok, kapcsolatban van vele 
Miksa császár. Fraknói Vilmos néha nehéz-
kes fogalmazású könyvéből a pápaválasztási 
kaland, vagy mondhatnánk, kalandorság mel-
lett még számos epizódot emelhetnének ki a 
regényírók. Az a jelenet pedig, ahogy a díszes 
római bevonulást leírja, még íróilag is vete-
kedik Herczeg kisregényének lapjaival. (És 
nyilván mintájául is szolgált.) 

Fraknói a pápai levéltár áttanulmányozásával 
és más dokumentumok segítségével, történészi 
pontossággal sorolja fel, amit Bakócz több mint 
egyéves római tartózkodásáról, tárgyalásairól, a 
pápaválasztásra tett előkészületeiről tudni lehet, 
de nem tér ki a reneszánsz Róma bemutatásá-
ra, nála nem szerepelnek a nagy művészek és 
tudós gondolkodók. Ez Herczeg leleménye, és 
ezeket a kitalált és elképzelt jeleneteket sikerült 
legjobban megírnia. A szerelmi szál feledhető-
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en vérszegény, a nemzeti mondanivalót – ami 
korabeli sikerének és mai újrafelfedezésének 
titka – tételes és didaktikus mondatok adják 
elő, gyenge tankönyvekben szoktak így fogal-
mazni. De Bramante Rómája, a Sixtus-kápolna 
állványzatának tetején dühöngő Michelangelo, 
a természeti szépről vitázó Leonardo megele-
venedik előttünk. Hogy mai kifejezéssel éljek: 
Európa-szkepszis? Bennem inkább nosztalgiát 
keltett.  A művészet nagy csele az elvont gondol-
kodás kijátszására, hogy a képzeletre tett hatás 
mindig maradandóbb élményt nyújt a konstatív 
mondatoknál. Nem kétséges, hogy Herczeg a 
világháborús vereség és az országvesztés kel-
lős közepén az egyedül maradtunk és egyedül 
vagyunk gondolatához keresett példázatot. Nem 
ördögtől való gondolat ez, lehetne belőle össze-
fogást teremtő erőt is meríteni. Cáfolni is lehet. 
A történelmi példázatnál maradva, Mohácsnál 
a magyar király aztán igazán egyedül volt, még 
Szapolyai János erdélyi hadai sem csatlakoztak 
hozzá. És 1686-ban Budát mégiscsak egy euró-
pai hadsereg szabadította fel, magyar katonák 
kis szerepet vívtak benne. Lehet a címet is ér-
telmezni: az Élet kapuja, még a regény szerint 
is, nyugat felé van Magyarországtól.

*
Ezek után pedig nézzük meg – ha nem is 

teljes terjedelemben, de nem is rövid összefog-
lalásképp –, miként vélekedtek a tudós kortár-
sak, neves műbírálók, kritikusok, recenzensek 
Herczeg művéről megjelenésének hónapjaitól 
a mai napig.

A kisregény az Új Idők-beli folytatásos köz-
lés után nem sokkal könyv alakban is megje-
lent, az első ismertetést 1919-ben Voinovich 
Géza írta róla a Budapesti Szemlében. 
Voinovich megfontolt szavú, megbízható po-
zitivista volt, 1877-ben született, mint Ady, 
könyvet írt Eötvösről, Madáchról, Arany 
Jánosról, megírta az angol irodalom törté-
netét, és írt számos színművet és novellát. 
A Budapesti Szemle a Magyar Tudományos 
Akadémia megbízásából jelent meg, eredetileg 
1840-ben Heckenast Gusztáv alapította, 1873-
ban megújult, akkor vette kézbe Gyulai Pál, s 
az ő halála után lett Voinovich a szerkesztője 
1944-ig. Recenziójában Herczeg Ferenc újabb 
munkái címmel  1916 óta megjelent négy újabb 
könyvéről írt összefoglalóan,  Két regény, A 
hét sváb és az Aranyhegedű, A tűz a pusztá-
ban című novelláskötet és Az élet kapuja mint 
elbeszélés tartozott szemléjének körébe.  Arról 
írt, hogy a pályakezdő művek zajos sikere 
után, úgy látszik, mintha érettebb, komolyabb 
szakaszba érne Herczeg prózája. „Általában 
kikomolyodik a vidám gentry és katonatiszti 
életből, figyelmét az élet tágabb körei kötik le 
(…). Előadása, jellemrajza, tárgyköre egyre 
gazdagabb és változatosabb; utóbbi munkái 
eddigi pályáján a magaslatot jelentik.” Ezután 
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részletesen elmeséli a két regény tartalmát, s 
elmeséli Az élet kapuja cselekményét is. Egy 
történet mégoly száraz összefoglalása kieme-
lésekkel jár, a kiemelés hangsúlyozási pozíciót 
jelöl, a hangsúlyvetés pedig a kritikai vélemény 
diszkrét kifejezése. Tudóskodó körökben álta-
lában lenézik az ilyenfajta elmesélő kritikát, 
holott a narráció narrációja az értelmezéshez 
tartozik, az értelmezés legegyszerűbb módja, 
az értelmezés pedig – kimondva-kimondatlan – 
mindig értékeléssel jár együtt. Voinovich fogal-
mazza meg elsőnek, hogy Herczeg elbeszélése 
lényegében véve jelenkorukról szól, tágabb 
értelemben pedig a nemzeti sors példája. „Nem 
a múlt elégiája ez, hanem eposz, vagy még in-
kább tragédia, örök, hiábavaló küzdelmeink 
örök tragédiája. Megint ránk omlott a Kelet; 
újra ott állunk az élet kapujánál, és az most is 
zárva marad előttünk. Messze idegen földről 
a diadal újjongása hallik; itt élet-halál harcz, 
pusztulás, kétséges jövő.”    

Voinovich még baljós értelemben használta 
a „Kelet” szót, Beöthy Zsolt szótárában a „bar-
bár” magatudó, szép erkölcsi vállalást jelent. 
Még fölényt is. Beöthy nemcsak Adyval és a 
Nyugattal állt perben-haragban, hanem eluta-
sította a „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!” 
egész szemléletmódját. Pedig hibátlanul tájé-
kozott, művelt ember volt, érdemes elolvasni 
róla Schöpflin Aladár tanulmányszámba menő 
nekrológját a Nyugat 1922-es évfolyamában. 
Herczeg Ferenc műveiben a minduntalan ismé-
telt nemzetkoncepciójának támogató kortársát 
találta meg. 1913-ban előadást tartott a Petőfi 
Társaság közgyűlésén a legújabb irodalomról, 
s Herczeget már akkor a legnagyobb kortárs 
regényírónak nevezte. Az élet kapujáról az Új 
Idők 1920. február 10-én megjelent számában 
értekezett nagyra értékelő szavakkal. „Az a 
gondolat, melyet történeti anyagába és hősébe 
Herczeg belevitt, költészetében újra és újra, 
szinte jellemzőleg visszatér. A barbár eszmé-
nyisége és eszményítése ez a gondolat; hűsége, 
egyenessége, becsületessége áldozatkészsége, 
nemzeti érzése, hősisége által. A történeti élet 
különböző koraiban és viszonyai közt, más-
más környezetben és életformákban a magyar 
barbárnak ez az idealizmusa más-más sugár-
törésben mutatkozik; de a költő szívének ál-
landó melegével kezeli, kíséri és ünnepli. (…) 
Bakócz Tamás (…) kinek idealizmusa, nemzete 
életkapuja kulcsainak keresése elemi, barbár 
fajszeretetében gyökerezik s kiengeszteli éle-
tének kemény és durva önzését.  Íme, az új 
regény Herczeg művészetének három voná-
sát világítja meg: nemzeti érzésének erejét, 
tanulmányának gazdagságát, lelkiismeretének 
komolyságát. Alkotó erejét ajándékba kapta: 
de ezekkel maga fejlesztette. Például áll velök 
egész mai irodalmunk előtt s nemzeti életünk 
kapujának legalább egyik kulcsát ma minden-
esetre ő tartja kezében.” (Félreértések elke-

rülése végett meg kell jegyeznem, a „barbár” 
jelzőt Ady is használta magára, olyasmit jelen-
tett nála és Beöthynél is, mint Voinovitsnál a 
„Kelet”. – K. Z.). 

Voinovich és Beöthy a tisztelgő elisme-
rés hangján írtak Herczeg regényéről, Kádár 
Lehel volt az első, aki fenntartásokat is meg-
fogalmazott, nem is Herczeg írásmódjával 
kapcsolatban, hanem Bakócz Tamás az egész 
történet alapjául szolgáló személyét illetően. 
Írása 1920 májusában az akkor újraindított 
Új Magyar Szemle első számában jelent meg. 
Kádár jó tollú újságíróként a Pesti Hírlapnál 
kezdte működését, a forradalmak után a szél-
sőjobboldalhoz csatlakozott, és buzgó fajvédő 
lett belőle.  De mielőtt elolvassuk, mit írt Az 
élet kapujáról, érdemes belekukkantanunk 
Andrássy Gyulának a lap élén álló beköszöntő 
írásába. „Faji mivoltunk ősi sajátosságait 
ápolva, nyitott szemmel fogadjuk be a 
Nyugat eszméit. Szívesen tanulunk, de 
tanulásunknak ránk vonatkozó eredménye 
csak egy, az asszimiláció retortáján átszűrődött 
folyamat lehet, amelyben féltékenyen őrizzük 
eredeti mivoltunk jellegzetes vonásait.  A 
túlfinomultság elkorcsosító hatását, valamint 
az örökké előretörtetés szélmalomharcát nem 
ismerjük el haladásnak; küzdeni fogunk a 
destruktív irányzat ellen s ennek fajgyöngítő 
hatását nem tekintjük civilizációnak, mert 
a mi számunkra a civilizációnak igaz útja 
a regenerálás folyamata.” A regenerálás – 
tehetjük ma hozzá – nem forradalmi és nem 
ellenforradalmi művelet, a regenerálásban 
helye van a megfontolásnak, és ennek nem 
lehet történelmi hőse Bakócz Tamás, aki, 
mindent egy lapra feltéve, a cél szentesíti 
az eszközt kíméletlen elve szerint járt el.  
Érdekes és figyelemre érdemes tény, hogy ezt 
a szempontot nem a gondos pozitivista és józan 
konzervatív irodalmárok vetették fel Herczeg 
elbeszélésével és Bakócz Tamás alakjával 
szemben, hanem egy jobboldali radikális 
újságíró fogalmazta meg.    

„Az Élet kapuja akkor íródott, amikor a ma-
gyarság előtt a halál kapuját nyitogatták, vagyis 
1918 őszén, a Károlyi-forradalom után. Az író 
egy hatalmas témát pazarolt el, egy nagyléleg-
zetű regényt, amely a Pogányok erejével szólt 
volna, azonban sietett vele, ki akarta hozni, 
hogy a történelmi matériába oltott aktualitá-
sok a magyar közönséghez hamar eljussanak. 
Emlékszem, azidőben irodalmi szenzáció volt: 
az a réteg, melyet legjobban megrázott a for-
radalom, valóságos lelki szomjúsággal merült 
a folytatásokba. Nem kellett éles szem ahhoz, 
hogy az analóg vonatkozásokat, hogy az ak-
tuális vonásokat meglássák, annyira hangsú-
lyozódtak, annyira kiütköztek soraiból.  (…)

Herczeg Ferenc esztergomi érseke olyan 
anyagból való, mint Tisza István. Azokkal a 
vonásokkal elevenedik elénk, ugyanaz a szí-
vósság, keménység, meggyőződéshez való 
ragaszkodás, a kitűzött cél felé való határo-

zott haladás jellemzi. Éppúgy fatalista, mint 
emez és éppúgy nem riad vissza a meg nem 
engedett eszközöktől sem a cél érdekében, 
mint modern alteregója. Megvesztegeti a szent 
kollégium tagjait, szórja a pénzt, a szegény 
ország utolsó verítékét. De nem sajnálja, mert 
ki akarja nyitni az élet kapuját. Az immorális 
eszköz azonban, hiába szent a cél, magában 
rejti a bukást. Bármennyire igyekszik is az író 
szervesen hozzákapcsolni a naív unokaöccs 
szerepét az eredményhez: tisztán és világosan 
érzik, hogy a vesztegetés, a lélekvásár buktatja 
meg a nagyurat.”

Ez a történelem-erkölcsi nézőpont, mely ma 
is megállja a helyét, hosszú ideig nem szerepelt 
újra Herczeg elbeszélésének fogadtatástörté-
netében. Még Horváth János is visszatért egy 
évvel később, 1921-ben a gáncstalan elisme-
rés szavaihoz a Péczely-díj évi kiosztásának 
alkalmában készített ún. jelentésében. A díjat 
Péczely József, a XVIII. századi költő, Péczeli 
József fia alapította 1841-ben, s általában törté-
neti műveket, történeti regényeket jutalmaztak 
vele.  Herczeg már háromszor megkapta ezt a 
díjat, negyedszerre már nem akarták megju-
talmazni vele, de a Császár Elemérből, Tolnai 
Vilmosból és Horváth Jánosból álló bírálóbi-
zottság, miközben Ferenczi Sárit tüntette ki, 
úgy ítélte, hogy beszámolójukban mégsem 
hagyhatják szó nélkül a megjelenését. Két 
regényre hívták fel – a díjtól függetlenül –  a 
figyelmet  az előző két év terméséből. Az egyik 
Szabó Dezső regénye volt, Az elsodort falu, a 
másik Az élet kapuja. Bizottsági jelentésüket, 
amely aztán az Akadémiai Értesítőben jelent 
meg, Horváth János olvasta fel az Akadémián. 
Szabó Dezső regénye a díjnál nem is jöhetett 
szóba, hiszen nem történelmi regény volt, de a 
jelentőségét kiemelkedőnek és ezért megem-
lítendőnek tartotta a bizottság. Ennek ellené-
re nem fukarkodtak a hibák sorolásával sem, 
Herczeg elbeszélését viszont nem illették bíráló 
szavakkal, csak összefoglalták a tartalmát, és 
megpróbálták levonni a tanulságait. „Bakócz 
tervét a puszta magyar önzés sugallta, s Róma 
művészeti nagysága adta volna meg az árát”, 
Bakócz kudarcával „megépült ugyan a San 
Pietro kupolája, de hány magyar ember kopo-
nyáját törték be a török csákányok?” A „barbár-
ságnak” ez az elháríthatatlan végzete, de kér-
dés, „annyi életveszteség egyensúlyban van-e 
a civilizáció más oldalon való nyereségével?”  

Herczeg Ferenc közben ontotta műveit, 
nem hagyott évadot színpadi bemutató nél-
kül, A fogyó Hold címmel regényt írt a végvári 
harcok idejéről, s írta tovább novelláinak sorát. 
1925-ben fordult a literátus közönség figyelme 
ismét Az élet kapuja felé, amikor a Magyar 
Tudományos Akadémia Nobel-díjra jelölte. 
Erről van korunkbeli szakirodalom, Onagy 
Zoltán írt róla az Irodalmi Jelen 2011. febru-
ári számában.  Én itt Horváth János eredeti és 
hivatalos bejelentéséből idézek, amelyet az Itk 
1925-ös évfolyama közölt.
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„A Nobel-alapítvány szabályzatai szerint az 
egyetemek- és esztétikatanárainak, valamint 
az akadémiák nyelv- és széptudományi osz-
tálybeli tagjainak joguk van jelöltet állítani 
az évenként kiadásra kerülő irodalmi Nobel-
díjra. Négyesy László, Császár Elemér, Horvát 
János, Papp Ferenc és Tolnai Vilmos a f. év  
elején jelölési jogukkal élni kívánván Herczeg 
Ferencnek Az élet kapuja c. nagyobb törté-
neti elbeszélését ajánlották jutalomra, tekin-
tettel az írónak korábbi kiváló alkotásaira is. 
Javaslatukat a M. Tud. Akadémia magáévá tet-
te, lefordításáról gondoskodott, s a megkívánt 
mellékletekkel fölszerelve idejében eljuttatta 
Stockholmba, a Nobel-díj kiadásáról dönteni 
hivatott bizottsághoz.

Itt közöljük a javaslatunknak azt a részét, 
mely Herczeg Ferenc írói pályáját ismerteti, 
és Az élet kapuját méltatja.

[…] Róma, a renaisancenak: Michelange-
lónak és Raffaelnek a Rómája győzött a pápa-
választáson – Bakócz Tamással együtt pedig egy 
nemzet bukott el. San Pietro kupolája meglesz, 
de mennyi nemes, szép „barbár” magyar kopo-
nyát fognak ezért betörni a török csákányok.

A »barbárságnak« ez elháríthatatlan végzete: 
oly sok élet, veszteség: egyensúlyban van-e a 
civilizáció más oldalon való nyereségével? E 
kérdés nincs megszövegezve az elbeszélésben, 
de halkan és szomorúan kihangzik belőle. Úgy 
véljük, kihallja azt a nem-magyar olvasó is, és 
elgondolkozik rajta. E barbár-történet íme, az 
idealizmus egyik legsarkalatosabb problémáját 
állítja fel s teszi kérdésbe a nemesebb 
gondolkodás számára. Vajon Lionardonak 
van-e igaza, aki szerint a koldus koponyája is 
drágább a legszebb kupolánál? Vagy Cardulo 
prelátusnak van igaza, s valóban nem lehet a 
világot részvéttel kormányozni?”

1925-ben Bernard Shaw-nak ítélték oda az 
irodalmi Nobel díjat, s vele szemben alulma-
radni nem volt szégyellni való dolog. Herczeg 
Ferencet nem is rázta meg, hogy nem sike-
rült elnyernie a legrangosabb elismerést, 
idehaza megkapott mindent, pályakezdésétől 
kezdve egy széles olvasóközönség rajongói 
tábora vette körül.  Írófejedelemnek nevezték 
– Babits, Kosztolányi, Krúdy, Móricz, Nagy 
Lajos, Kassák, Tersánszky, hogy ne mondjam, 
Molnár Ferenc korában. 1925 negyvenéves írói 
jubileumának éve is volt, Wolfner József negy-
ven kötet díszkiadásában adta közre műveit, a 
Pázmány Péter Tudományegyetem díszdoktor-
rá avatta, ő pedig avval vett elégtételt az elma-
radt Nobel-díjon, hogy megvásárolta első auto-
mobilját. Ezután Az élet kapujáról hosszú ideig 
nem esett több szó, újabb és újabb könyveiről, 
színműveiről, bemutatóiról, előadásairól 
bőségesen beszámoltak a kritikusok, de a 
felterjesztett elbeszélést nem vették elő.    

Legfeljebb összefoglaló irodalomtörténe-
tek említették a címét, és írtak róla néhány 
sort. Így Várkonyi Nándor. 1929-ben jelent 
meg A modern magyar irodalom című, úttö-
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8 7. Herczeg Ferenc 
az otthonában, 1939
8. A könyvnapon 
dedikál, 1935
9. Herczeg önarcképe 
1900-ból
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rő jelentőségű könyve, melyben többoldalas 
portrét szánt Herczeg alakjának, szimbolikus 
értelmet tulajdonított a Bakócz-elbeszélésnek, 
mintha a magyar nép élni akarását, nagyra hi-
vatottságát és tragikus sorsát fejezné ki. Ezért 
kár, tette hozzá, hogy a háttérben egy banális 
szerelmi történet játszódik. Legközelebb 1934-
ben, Szerb Antal tett említést a kisregényről 
Magyar irodalomtörténet című könyvében. 
(Az én könyvtáramban ennek egy 1943-ban 
megjelent újrakiadása van meg, ennek az 521 
oldalas szövegben másfél oldal jutott Herczeg 
Ferenc ismertetésére, valamivel több, mint 
Gárdonyira.) „Írásai közül legérdekesebbek 
történelmi tárgyú regényei és színdarabjai: 
Ocskay brigadéros, mely a korszak kuruc lel-
kesedésében született, Bizánc, a nagystílusú 
klasszicizáló tragédia, Pogányok, Árva László, 
A hét sváb, szűkebb hazájának történetéből 
és a nemesen koncentrált történelmi miniatűr, 
Az élet kapuja. A történelmi műben nem tűnik 
szembe lélekábrázolásának felületessége, az 
emberi problémáért kárpótol a mindenki szá-
mára megközelíthető történelmi probléma, ke-
let és nyugat mesterien kidolgozott ellentéte…”   

Ugyancsak 1934-ben jelent  meg a 
fajbiológial elveket valló Farkas Gyulának 
A magyar irodalom története című munkája, 
amelyben röviden így összegezte véleményét 
Herczegről: „leginkább Kelet és Nyugat harca 
izgatja, mely mintha személyes problémája 
volna”. Két példát sorolt erre, a Pogányokat 
és Az élet kapuját. Schöpflin Aladár A mo-
dern magyar irodalom a XX. században című, 
a Nyugat kiadásában 1937-ben megjelent 
könyvében több helyen is érdemlegesen írt 
Herczeg egyik-másik művéről, de Az élet ka-
puját csak egy címfelsorolásban említette meg. 
Nem úgy Féja Géza, aki egész portréfejezetet 
szánt Herczeg bemutatására (Nagy vállalko-
zások kora, 1943). Azt írta róla, hogy nem te-
remtő író, hanem „szabóművész”, aki kitűnő 
divatszimat alapján a nagyszerű romantikus 
örökségből divatos, korszerű polgári öltönyt 
szab. „Rajongói bámulattal emlegetik Az élet 
kapuja c. regényét, melyben Bakócz Tamásnak 
a pápai trónért folytatott küzdelmét írja meg, s 
ezt a rendkívüli magyar vállalkozást is szirupos 
szerelemi kalandba, Bakócz unokaöccsének és 
egy római kurtizánnak pásztoróráiba fojtja.” 

*
A magyar történelmi tudat, az „öntörténe-

lem” a romantika óta skizofrén kettős szálon 
halad, amit Kisfaludy Károly pár esztendő 
híján kétszáz évvel ezelőtt a „nemzeti nagy-
lét” és a „nagy temető” kettős metaforájával 
fejezett ki. A két szál soha nem haladt szim-
metrikusan egymás mellett, hol az egyik, hol 
a másik erősödött meg. A XX. századhoz ér-
kezve a történelmi szerencsétlenség tudatából 
valóságos drótkötél lett a cérnaszálnyi másik 
mellett, s egy országot próbáltak kihúzni vele 
lápos, vizes posványokból. Nem tehetünk róla, 
egyedül vagyunk, magunkra hagynak, ben-
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A folyóirat szerkesztőségében már betör-
delték írásomat, amikor az OSZK mun-
katársa segítségével mégis hozzájutottam 
Schöpflin Aladár kritikájához. 

Ez a recenzió határain messze túlhala-
dó írás, s azért érdekes, és azért érdemes 
a figyelemre, mert ő írta, aki kezdettől 
a Nyugat munkatársa, vezető kritikusa, 
mondhatnám, szellemiségének egyik meg-
testesítője volt. Később is számos ismer-
tetést írt Herczeg munkáiról, a nyugatosok 
közül ő tanúsította a legtöbb megértést 
iránta. Itt, ebben az írásában távolságtartó 
megjegyzés nélkül summázta az elbeszélés 
történelmi-nemzeti mondanivalóját. Már 
úgy, ahogy ő kihámozta. 

A magyarság „keletről jött faj, amely 
magával hozta Ázsia síkjain kifejlett karak-
terét, kicsit mindig idegennek érzi magát 
Európában, s idegennek, más lelki össze-
tételűnek érzik a többiek is, nem értik és 
ezért nem szeretik…”. Becsapják, túljárnak 

az eszén, de azért érzik, hogy ez a pusztai 
nép erkölcsileg fölöttük jár.  „Magyarnak 
lenni tragédia, boldogtalanság és mégis 
ebben a tragédiában van valami vonzó és 
megragadó (…) Hibákkal teli faj ez, de 
nagyrészt éppen hibái teszik rokonszen-
vessé, általuk jut minduntalan romlásba 
és általuk tudja magát fönntartani. (…) Az 
elpuhult olasz, francia, bizánci megérzi 
benne a férfit, az ő asszonyosabb lényétől 
elütőt és fél tőle, barbárnak és úrnak érzi 
egyszerre. Vesztett csata vagy balul sikerült 
kaland után megeresztett kantárral, komor, 
dacos képpel hazafelé ügető magyarok – ez 
Herczeg legjellemzőbb képe, amelyben 
legteljesebben benne van a magyar sors 
jelképe, ahogy ő látja.” 

Ezután Schöpflin is elmeséli a regény tu-
lajdonképpeni történetét, majd befejezésül 
ezt írja: „Mindez elegáns, kristályos fényű 
művészettel van megalkotva.”

 (Kenyeres Zoltán)

Schöpflin Szavaival

10. A Kék róka színházi előadása után, Jávor Pál, 
Herczeg Ferenc, Rajnai Gábor,  1937
11. Herczeg portréja 1935-ben
12. Az író sírja a Farkasréti temetőben



       

67

Hic et nunc
nünket üldöz a sors. Herczeg egy valóságos 
országomlás kellős közepén írta kisregényét, 
s a szeme előtt feltorlódott események értel-
méből, jelentéséből, figyelmeztetéséből nem 
látott többet, mint, amit Kisfaludy a (remélem) 
mindenki által ismert két sorban megfogalma-
zott. Felkészült, remek kritikusai sem láttak 
többet és messzebbre, az egy Kádár Lehel ki-
vételével, történelmi álproblémákért lapogatták 
Herczeg vállát. Még egy katasztrófának kellett 
elkövetkezni, hogy legalább az világos legyen, 
mi hiányzik Herczeg egyébként gördülékenyen 
megírt elbeszéléséből.

1947-ben jelent meg Rónay György A re-
gény és az élet című tanulmánykötete, mely 
harminckét író ötvenhárom regényét ismertette 
és elemezte, Eötvös Karthauzijától Kassák Egy 
ember életéig. Köztük volt Herczeg két műve 
is, a Simon Zsuzsa és Az élet kapuja is. Rónay 
György a Nyugat harmadik nemzedékéhez tar-
tozott, Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Takáts 
Gyula, Kálnoky László társa volt. Esszéiben, 
tanulmányaiban annak a katolikus humaniz-
musnak a szellemét folytatta, amelyet Babits 
képviselt a Nyugat hasábjain. Örököse volt 
ennek. Kötete hasonló történelmi pillanatban 
jelent meg, mint Herczeg kisregénye. Vesztes 
háború és országomlás után, bizonytalan, ha 
nem éppen fenyegető jövő előtt. De ő a meg-
előző évek tragikus tanulságai alapján nem 
az önsajnálat, hanem a szembenézés-erkölcs 
igényével ítélte meg Herczeg művét. „Az élet 
kapuja ahogy itt a jellemből fakadó belső tra-
gikumot a ’balsors’ külső machinációja he-
lyettesíti: »egy ismeretlen hatalom irgalmatlan 
következetességgel készíti elő Magyarország 
romlását – mondja az érsek –, mi mindnyájan 
akarva nem akarva is eszközök vagyunk az ő 
kezében«, így végtére is teljesen közömbös, 
hogyan állunk szembe, milyen viszonyban 
vagyunk az erkölcsi világrenddel; tragédiánk 
formalisztikus, s az erkölcsöt itt éppúgy helyet-
tesíti a végzet, mint ahogy a Simon Zsuzsában 
a pusztán formai becsület.

Hogy Magyarország romlását, »iragalmatlan 
következetességgel« mennyire nem egy »is-
meretlen hatalom« készítette elő; hogy rom-
lásunkért  mennyire mi magunk voltunk fe-
lelősek: Eötvös mélyrehatóan mutatta  meg 
a Magyarország 1514-ben lapjain. De hogy 
sorsunkért a felelősséget magunkra hárítjuk 
és vesszük-e, vagy magunkat feloldva és hőssé 
idealizálva, a sorsra toljuk-e: nemcsak a művé-
szi igazságnak, hanem a társadalom vitalitásá-
nak is kérdése és fokmérője.” 

1948 után az írófejedelemből a letűnt úri 
osztály szórakoztatását kiszolgáló író lett, 
művei eltűntek a könyvesboltokból, nevét is 
alig írták le. Halálakor Rónai Mihály András 
a kor szelleméhez híven emlékezett meg róla 
az Irodalmi Újságban, de Barta János politikai 
elmarasztalástól mentes tanulmányt írt róla az 
Alföld 1955-ös évfolyamában, s a kisregényt, 
ha nem emelte is ki, megemlítette egy címfel-

sorolásban.  Az ő írásán kívül tárgyilagosságra 
törekvő értékelés csak az irodalompolitika láz-
görbéjének leszálló ágában kezdett megszólal-
ni. Az akadémiai irodalomtörténeti kézikönyv 
(becenevén a Spenót) hatodik kötetében Béládi 
Miklós írt róla egy közel háromoldalas össze-
foglaló ismertetést, de ő is csak a címét írta 
le Az élet kapujának minden megjegyzés és 
értékelő hangsúly nélkül. 

Herczeg újrafelfedezése az 1980-as években 
kezdődött el. 1985-ben a Szépirodalmi Kiadó 
megjelentette életrajzi trilógiájának első két kö-
tetét Herczeg Ferenc emlékezései címmel, majd 
1993-ban a harmadik kötetet, a Hűvösvölgyet 
is közreadta: mindkét könyvhöz Németh G. 
Béla írt tanulmányértékű előszót. A második-
ban kiemelte Herczeg művei közül Az élet 
kapuját, a kiemelést a történet hátterét alkotó 
reneszánsz Róma finom rajzára építette. De 
ugyanő az 1985-ben megjelent Századutóról 
– századelőről című tanulmánykötetében 
a Herczeg Ferencről szóló fejezetnek azt 
a címet adta: A lektűr magyar mestere. Az 
újabb szakirodalomban aztán volt, aki nem is 
a regényeire helyezte a hangsúlyt, hanem a 
drámáira, Gintli Tibor Magyar irodalom című, 
2010-ben megjelent összefoglaló könyvében 
csak a Bizánc című történelmi drámával 
foglalkozott.      

Herczeg születésének 150. évfordulóján 
(Herczeg Ferenc, 1863–1954), Pécsett tudo-
mányos konferenciát rendeztek, a konferen-
cia anyagát 2014-ben Fenn és lenn címmel 
kötetbe rendezve közreadták Gazdag László 
és P. Müller Péter szerkesztésében. Vonyó 
Józsefnek a kötethez írott utószavából 
kiderül, az volt a céljuk hogy inkább 
Herczeg Ferencre hívják fel a figyelmet, 
mint Wass Albertre és Nyirő Józsefre.  A 
kötet sokoldalúan bemutatja Herczeg gazdag 
pályáját, publicisztikáját, szerkesztői, közírói, 
közszereplői tevékenységét. Regényeiről D. 
Mekis János írt tanulmányt, s ő kitért Az élet 
kapujára is. Véleményét Horváth János 1925-
ös értékelésére alapította, s vitába szállt Utasi 
Csabával, aki az újvidéki Hídban, még 2000-
ben, azt írta a kisregényről, hogy „retrográd 
hatalmi eszméket” szolgál.

2016-ban Földesdy Gabriella Herczeg 
Ferenc-kalauz címmel adott ki egy világos, 
könnyen kezelhető ismeretterjesztő könyvet, 
életrajzi tanulmányt írt hozzá, és Herczeg 
minden könyvéről és minden színművéről 
tartalmi ismertetést készített. A „komoly” 
irodalomtörténészek általában lenézik ezt a 
műfajt, pedig jó szolgálatot tesz, és gyakran 
többet ér zavarosan tudóskodó értekezéseknél. 

Miről tudok még beszámolni a kisregény 
hosszú és bőséges recepció-történetének végére 
érve?  2019-ben átforgattam Grendel Lajos 
könyvét a modern magyar irodalom történe-
téről, ő említést sem tesz Herczegről; idén 
viszont, mindjárt az év elején, január 23-án a 
Népszavában olvastam Paár Ádám írását avval 

kapcsolatban, hogy Az élet kapuja megjelent 
az új Nemzeti alaptantervben. Szerinte lehet, 
hogy történelmi regényként szép és jó irodalmi 
mű, de pedagógiai, iskola-tanítási szempontból 
nem a legmegfelelőbb: a mai diákokat kevéssé  
érdekli a terméketlen siránkozás a Nyugat öt-
száz évvel ezelőtti hálátlanságán. Ehelyett, ha 
már Herczeg, akkor a meséit, és különösen a 
sci-fi-szerű történeteit lehetne elővenni.

Már elkezdtem dolgozni ezen a fogadtatás-
történeti szemlén, már a vírusjárvány önkéntes 
karanténjában voltam, amikor egy barátom 
felhívta a figyelmemet (persze telefonon) egy 
interneten elérhető írásra. Nényei Pál írta, aki 
régóta elszánt harcosa az irodalomoktatás ra-
dikális korszerűsítésének. Ő aztán nem kegyel-
mez Herczeg művének, ironikus-komolyan 
ízekre szedi, csontját töri, úgy, hogy porcikája 
sem marad ép. „ »Ez a regény valóban egy 
nemzeti sorskérdésről beszél « Elfogadom. 
Vagy inkább: nemzeti sorskérdésről beszélNE, 
ha meg lenne írva. Történelemszemlélete épp 
annyira egysíkú, mint szereplői jelleme. Az 
1513-as pápaválasztás tétje ebben a regény-
ben ennyi: fölépül-e a Szent Péter-bazilika, 
vagy megmentik helyette Magyarországot. 
Történelmi sejtéseim szerint az a pápavá-
lasztás is sokkal izgalmasabb és árnyaltabb 
esemény volt. De az, amit ebből az esemény-
ből kihoz a regény, ahogy kijátssza egymás 
ellen a Szent Péter-bazilika építését és a tö-
rök elleni háborúkat, és azt sugallja, hogy a 
templomépítés fölösleges pompázás, a török 
elleni háború viszont igazán fontos ügy, fé-
lelmetesen felületes és nem is két-, inkább 
egydimenziós történelemszemléletnek a jele. 
(…) Ez az önsajnáltatós, nemzeti mélabú – ha 
már kötelező olvasmány lesz ez a mű, ki kell 
mondanom – különösen kártékony, mert így 
ebben a formában nem több és nem is kevesebb 
mint: giccs.”                                                     

*
Itt tartunk most. A fentiekben Herczeg 

Ferenc kisregényének csaknem teljes iro-
dalomtörténeti, kritikai fogadtatástörténetét 
betűhíven végigszemléztem. Csak néhány ér-
dektelen írást hagytam ki, egyhez pedig nem 
jutottam hozzá. Ez Schöpflin Aladár recenziója 
volt a Szózat 1920. február 2-i számából. (A 
Szózat, mint első szerkesztője, Ulain Ferenc 
írta „nemzeti, keresztény, agrár, pártonkívüli” 
napilap volt). Továbbá, nem szerepel ebben 
a szemlében a Nyugat. Erről a művéről nem 
írtak. Rengetegről igen, és nagyon kevés el-
ismeréssel.

Summázat? Herczeg korának kétségtelenül 
egyik legnépszerűbb írója volt. Én hangsúlyoz-
nám: író volt. Kötelező olvasmány? Az azért 
nem, de kötelező ismeret. Tudni kell róla. Nem 
lehet „kidilitezni” a magyar irodalom történe-
téből. 
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Függöny nincs, szobrokkal díszített, 
szürke kőfal mered ránk. Varázsütésre 
megszólal a zene, fordul a színpad. A 

reneszánsz Róma tárul elénk ragyogva. Épül 
a Szent Péter-templom. Bramante (Koncz 
Gábor) a kupolát tervezi, Michelangelo (Jánosi 
Dávid), a Sixtus-kápolna freskóin dolgozik, 
Raffaello (Kazári András) a Madonnát festi, 
Leonardo (Báhner Péter) geometriai számí-
tásokat végez.

Egy kecses palota lodzsájáról figyelik az 
utcán kavargó, színes forgatagot. A palota tu-
lajdonosa Fiametta (Nemes Wanda), a város 
gyönyörű, művelt kurtizánja. Ott van Agostino, 
a Szentlélek bankárja (Szanitter Dávid), a tisz-
telendő Cardulo bíboros, a Vatikán bizalmas 
diplomatája (ifj.Jászai László), Francesco, 
Urbino hercege (Almási Sándor) és egy fekete 
álarcos fiatalember, Vico Hannibál, a kardfor-
gató kalandor (Nagy Lóránt).

Nagy nap ez a mai: 1512. Boldogasszony 
hava, 26. Bakócz Tamás (Dörner György), a 
jobbágyból lett, dúsgazdag magyar kardinális 
vonul be a szent városba, hallatlan pompával. 
Az idős II. Gyula pápa (Viczián Ottó) napjai 
meg vannak számlálva. Ha a magyar főpap ül 
Szent Péter székébe, a török elleni harc lesz a 
vatikáni politika meghatározója, Magyarország 
megmenekül a muszlim hódítástól. A magya-
rok most az élet kapujában ülnek. A kapun túl 
van nemzetük jövője, a kapun innen a rabság 
és pusztulás. Ezt a kaput csak Szent Péter kul-

Bakócz Tamás 
útja Rómába

Herczeg Ferenc-bemutató az Újszínházban

csaival lehet kinyitni, Bakócz Tamás pedig 
mindent elkövet, hogy kezébe kaparintsa a 
kulcsokat.

Viharos időkben, 1919-ben írta Az élet ka-
puja című történelmi kisregényét Herczeg 
Ferenc. Talán sejtette, hogy Trianon lehet a 
második Mohács. A regény a húszas, harmincas 
években nagyon népszerű volt, sokan olvasták. 
Kosztolányi „hűs és biztos művészetét”, Ignotus 
„éles és napvilágos előadásmódját”, Szerb Antal 
pedig „fegyelmezettségét, szűkszavúságát” 
dicsérte. 1926-ban még Nobel-díjra is jelölték. 
Herczeget a kommunista kultúrpolitika 
kiszorította az irodalomból. Az író jelentőségét 
napjainkban kezdik újra felfedezni. Dörner 
György Újszínháza jelentősen hozzájárul ehhez, 
rövid időn belül immár harmadik darabját 
mutatják be.

Az élet kapuja azonban regény. Fazekas 
István költő és drámaíró írta át színpadra, nagy 
mesterségbeli hozzáértéssel, kiválóan. Fazekas 
a darabot filmszerűen pergeti, erős párbeszé-

dek, tömör monológok ütköztetik a konfliktust. 
A színpadi változat sikeréhez hozzájárul Nagy 
Viktor értő, fantáziadús rendezése, a feketébe 
öltözött táncosok mozgása, a görög kórusok-
ra emlékeztető koreográfia (Szelőczey Dóra), 
Faragó Béla a kor hangulatát aláfestő zenéjére.

Bakóczot fogadja II. Gyula pápa. A szent-
atyát már a láz emészti, gyengül, orvosa, Hagri 
doktor (Incze József) nem sok jóval bíztatja. 
A pápa csak a barbár parasztot látja a bíboros-
ban, a virágzó reneszánsz értékeit félti tőle. 
Ha Bakócz fejére kerül a tiara, elvesznek a 
művészet kincsei. De Bakócz is észreveszi a 
pápa titkolt ellenszenvét. „Én a nemzetemet 
jöttem megmenteni, ezek meg a szökőkútjaikat 
féltik” – mondja.

Szerelmi cselszövés teszi még feszültebbé 
a darabot. Fiametta szemet vet Bakócz unoka-
öccsére, a bíborost kísérő daliás, fiatal papra. 
Vértesi Tamás (Bánföldi Szilárd) mit sem sejtve 
elárulja a szép kurtizánnak Bakócz rejtett takti-
káját, így a pápa is megismeri a bíboros titkát.

Összeül a konklávé, felszáll a fehér füst, az 
olasz bíborosok ígéretüket megszegve, Bakócz 
ellen szavaznak, Giovanni Medici (Vass 
György) az új pápa X. Leó néven. Bakócz 
rezignáltan tudomásul veszi az eredményt. 
Hazaindul. Vége a római farsangnak, kezdő-
dik a magyar böjt. A Nyugat, mint annyiszor, 
most is cserbenhagyott bennünket. A bíboros 
jól látja: magunknak kell kezünkbe vennünk a 
küzdelmet, saját sorsunkat. A távolban pedig 
felsejlik 1514 végzetes tavasza, Dózsa György 
alakja, majd Mohács fátuma.

Dörner György, már alkatánál fogva is, ide-
ális Bakócz Tamás. Ellenfeleivel szemben szú-
rós szemű, keménykezű, határozott, sajátjaihoz 
kedves, barátságos, humoros. Térdre hulló, 
fohászkodó imája Istenhez különösen megrázó, 
mégis felemelő. Viczián Ottó meggyőzően ala-
kítja a halottsápadt II. Gyula pápát, aki rekedt 
hangján még utolsó pillanataiban is konspirál. 
Nemes Wanda csábító, elmés kurtizán, ugyan-
akkor bűneit bánó, kétségbeesett szerelmes nő. 
Bánföldi Szilárd mint Vértesi Tamás belebe-
tegszik szerelme árulásába, de dacos, kemény 
jellem, leperegnek róla Fiametta könnyei.

Az előadás katartikus élmény. Amikor elal-
szik a fény, döbbent csend fogadja a drámát, 
aztán kitör a tapsvihar. Mi is tapsolunk.

 Sándor Tamás sebészprofesszor 

Az élet kapuja

Jelenetek Az élet kapuja című előadásból



       Hic et nunc

Az élet kapuja

 Bakócz Tamás 
szerepében 

Dörner György

Nemes Wanda 
és Bánföldi Szilárd

Viczián Ottó és Dörner György

Táncjelenet 
Nemes 

Wandával

Tordai Teri 
és Bánföldi 
Szilárd

Koncz Gábor

Vass György és Dörner György
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TRIANON-KIÁLLÍTÁS 
A PESTI VIGADÓBAN

Jankovics Marcell szatirikus 
grafi kái a kupola alatt

Cikkünk a 30. oldalon
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