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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
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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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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


