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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. 


