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Hol a tudás mostanában?
Talán kevesen tudják, hogy a Microsoft alapító Bill Gates és felesége elsõ
komoly alapítványi tevékenysége közé tartozott a könyvtárak támogatása.
Elképzelésük szerint az úgynevezett „digitális szakadék”, azaz a régiók és
népcsoportok közötti egyenetlenségek, az új technológiák által nyújtott elõnyök élvezõi és az abból kirekesztettek közötti szakadék felszámolásában
kulcsszerepet játszanak a könyvtárak. „Hatékony és világos mûködési elvekkel és gyakorlattal még a legkisebb könyvtár is képes elhozni a világot a mikroközösséghez. (…) A könyvtárak hagyományos letéteményesei a szabad információáramlásnak.” – vallják. A könyvtár-program ugyan befejezõdött (tavaly), de a Gates Alapítvány legtöbb programja fókuszában ma is a tudás terjesztése áll. Vagy úgy,
hogy azt használja fel, vagy úgy, hogy tanulásra ad lehetõséget, mint pl. a fekete, latin-amerikai és a
hátrányos helyzetû fiatalok versenyképes diplomaszerzésének támogatásával, vagy éppen a szudáni
mezõgazdasági termelés új alapokra helyezésével. A világ – jelenleg – második leggazdagabb embere tehát az ismeretszerzés és terjesztés, a tanulás támogatásában látja a jövõt.
A „könyv” a zsidó-keresztény kultúrában a tudás legfontosabb hordozója. A használható tudás
alappillére mai napig az olvasás és az írás, az írott szöveg értelmezése. A könyv, olyan sûrített
tartalom, amely szemben áll a hétköznapi tapasztalattal, a környezet egyszeri és esetleges megfigyelésével. „A könyv a világ alapvetõen képi és holisztikus információtömegével szemben a szöveges és
analitikus tudást hordozza. A képi információk szabályozhatatlan többjelentésûségével szemben a
könyv szabályozott többjelentésûséget hordoz”1 . Ez az, melyet úgy is szoktunk emlegetni, hogy tudás.
Az a valami, amit T. S. Eliot olyannyira félt híres soraiban: „Hol az élet, amit elvesztettünk a létezésben; hol a bölcsesség, amit elvesztettünk a tudásban; hol a tudás, amit elvesztettünk az információban?” . S ha az élet és a bölcsesség mibenlétére nem is tudunk válaszolni, a tudás és információ
viszonya körülhatárolható, még akkor is, ha számtalan definíciója létezik mindkettõnek. Az információ alapja az adat, mely bárminek a megismeréséhez szükséges részlet, ugyanakkor önmagában
nincs jelentése. Az információ az „értelmezett adat”, melybõl jó esetben tudás válhat. Az, a nehezen meghatározható mentális tartalom, mely tapasztalatot, szakértelmet, az áttekintés és az elemzés képességét, intelligenciát, értékrendet, döntési és cselekvési mintákat, intuíciót, reflexeket stb.
tartalmaz, az a tõke, melynek explicitté tétele és átadása nehéz, éppen azért, mert összefüggéseket,
jelentéstartalmakat jelent.
S ha azt akarnánk tudni, hol van mostanában a tudás, azt hiszem régi választ lehet csak adni: a
tanulásban, azaz az iskolában. A megszerzés kulcsa is a régi: megértés. A képesség, mely rendszerbe fogja az információkat, összefüggéseket állít fel és következtetéseket von le. Ezek után már csak
azt kívánhatjuk magunknak, adjon a Jóisten olyan helyeket: iskolákat (sic!), ahol a megértés a cél; s
persze olyan tanárokat és diákokat, akik egymás szavát értve, együtt haladnak a tudás, a bölcsesség
és a boldog élet felé.
1

Nagy Péter Tibor, www.tanszertar.hu
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Gál Sándor

BELSÕ UNIVERZUM
101. nap
Itt most meg kellene állnom egy rövid összefoglalásra, de erõs fájdalmaim
vannak, s hogy járni tudjak, az is komoly erõfeszítésbe kerül. Talán holnap
ilyenkor, vagy holnapután. Vagy? Nincs vagy!
102. nap
Ha karcolatot írnék, ami igen gazdaságos mûfaj, hiszen szûk negyed óra is
elég, hogy az ember a végéra érjen. Kosztolányi, meg Márai voltak e mûfaj nagymesterei. Szóval,
ha most karcolatot írnék, akkor annak az lenne a címe, hogy: „Síverseny az Epres-tetõn”... Esetleg így: „Magyar-magyar síverseny.”
Mindez pedig azon a télen történt, amikor Gombos Ilu arra vállalkozott, hogy eljátssza a Kassai Thália Színpadán Kocsis Pista Árva Bethlen Kata címû monodrámáját. Mivel abban az idõben
Romániából akármikor nem lehetett átruccanni Budapestre, onnan pedig Kassára, hát Kocsis
Pistának várnia kellett valamelyest, hogy eljöhessen Kassára Árva Bethlen Katáját megnézni.
Aztán csak kaptam tõle értesítést, hogy jön, amire annyit válaszoltam, hogy majd várom Kassán
az állomáson. Ekkor még szó sem volt holmi „Epres-tetõi magyar-magyar” sí-viadalról. Az késõbbi döntés – vagy kihívás? – eredményébõl fakadt.
Igazából a lehetõség abból következett, hogy az én sífelszerelésem derekasan megkopott, s úgy
döntöttünk, hogy veszek magamnak egy komplett új szerelést, léceket, botokat, kötést és egy pár
korszerû bakancsot is. A vásárlás megtörtént, s az egész új szerelésemet haza is vittem a tizenkettedik emeletre, s eldugtam a „kumbálba” a többi mellé.
Aztán István megérkezett, megnézte Gombos Ilu Bethlen Katáját, tetszett is neki, így nagyjából mindenki elégedett volt, még István is, hiszen kapott némi szerzõi aprópénzt, hát nem hiába
tette meg a hosszú utat messzi Romániából Kassáig, meg vissza... ( Ide most még írhatnék egy
abszurd kommentárt a kisebbségi magyar írók lehetõségeirõl, de nem teszem, hiszen számosan
emlékeznek azokra az évekre kortársaim közül... )
... Aztán másnapra virradóra mindenféle szóba került – színház, irodalom, kisebbségi gondjaink-bajaink, a mindig közösek...
Na de nekem nagy kedvem lett volna kipróbálni az új sí-fölszerelésemet, s megkérdeztem Istvánt, hogy mit szólna egy kiránduláshoz a közeli Epres-tetõre, ahol is kipróbálhatnánk az új
léceimet... István csodálkozva akadt el egy mondat közepén: „Te tudsz sízni?” Mondtam erre,
hogy hát egy keveset... Aztán kiderült, hogy õ is nagyon kedveli a havas lejtõket, s így tovább,
szóval amikor kiderült az is, hogy a „kumbálban” mindkettõnk számára akad fölszerelés, István
kijelentette, hogy akkor ez egy “magyar-magyar” síverseny lesz, olyan, amilyen még nem volt
soha a magyar történelemben... Egy szó ellenvetésem se volt. Rövidre fogva: hamar átöltöztünk,
a síléceket beraktuk a Trabantba, aztán irány az Epres-tetõ, a fehéren szikrázó lejtõ, s a szikrázás
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csodálatos élménye. Még Éva, amikor az ajtóban álltunk azt ígérte, hogy készít majd valami finomat, mire megjövünk így teljes lett a reménység. S alig fél óra múlva már az Epres-tetõ parkolójában voltunk. Lévén hétfõ, üres volt a lejtõ. Természetesen az új szerelést Istvánnak adtam, én
pedig vállamra vettem a sokat próbált léceimet, s felgyalogoltunk a lejtõ tetejére, ahol Kocsis
István dráma- és prózaíró meghirdette az „Epres-tetõi elsõ magyar-magyar” síversenyt!
És egy „hajrá magyarok!” kiáltással nekivágtunk a lejtõnek. Örömömre Pista remekül sízett, a
vadonatúj szereléssel egyre gyorsabban siklott, s kezdetben az én öreg léceim is bírták az iramot,
de úgy a lejtõ közepe táján a bal kötés kioldódott, s a léc önállósította magát, kicsusszant alólam,
s csakhamar, nagyokat ugorva, kielõzte versenytársamat.. Én pedig bukfenceztem egyet a hóban,
de nem esett semmi bajom... István pedig utolérte az én megszökött lécemet a vendéglõ ajtaja
elõtt... Ahogy aztán mi is összejöttünk, gratuláltam Pistának a gyõzelemhez, aki erre röviden
tiltakozott, s azt ajánlotta, hogy állapodjunk meg inkább a döntetlenben. Természetesen az ilyen
lovagias ajánlatott nem illik elutasítani! Egyébként is: a pillanat történelmi volt! S a gyõzelem
közös. Amire a koronát odahaza Éva töltött-káposztája tette fel!
103. nap
Ma, karácsony este van és a vércukor-szintem gyalázatosan alacsony. Rosszul látok.
104. nap
A mára szántak elmaradnak. Ha egy kicsit összeszedem magamat – talán már holnap – többre
jutok eredeti szándékaim teljesítésében. Belefoghatnék most is, de ha létezik „szellemi szétszórtság”, akkor valami ilyen abszurd akadálya van a lehetséges – vagy csak a jó – folytatásnak. Azonban abban sem vagyok biztos, hogy mit nevezhetek jónak ?! Igen! Talán azt, hogy délelõtt elültettem tíz sor borsót... Ha kikel és lesz termés rajta, nos akkor ez lesz a bizonyíték arra, hogy nem
dolgoztam hiába. Az írásról már nem mernék ilyet mondani, vagy ilyet állítani...
105. nap
A rendszerváltás elõtt, de fõleg azt követõen, havonta többször is jártam Miskolcon. Fõleg
azért, mert a Napjaink megszûnt, s helyébe – Serfõzõ Simonnal, Zimonyi Zoltánnal – s még
néhány miskolci tollforgatóval együtt megalapítottuk az Új Holnapot. A lap fõszerkesztõje Serfõzõ Simon lett, engem pedig felkértek arra, hogy legyek a lap fõmunkatársa... (Aztán késõbb
egy ideig fõszerkesztõ- helyettes is voltam). Szóval volt ok a gyakori odautazásra... Azt is ide
kell írnom, hogy akkor még a Hét is megjelent egy ideig, meg azokban az idõkben indítottuk
meg Kassán a Keleti Naplót – negyven év után lett ismét magyar irodalmi lap Kazinczy városában... Ennek a láthatatlan történelmi zajlásnak lett az egyik eredménye, hogy a miskolciakkal
együtt – Zimonyi Zoltán révén – eljutottam a Debreceni Irodalmi Napokra, ahol – errõl már
írtam pár sort korábban is – megismerkedtem Görömbei Andrással, Márkus Bélával, Ratkó
Józseffel és több eddig csak névrõl ismert magyarországi írótársammal. Ratkót azonnal megkedveltem, Görömbei Andrást pedig felkértem arra hogy a következõ Fábry Napokra jöjjön el
Kassára...
(Holnap itt folytatom).
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106. nap
... A kudarcot is be kell vallani, vagyis a tegnap elindított eseménysor olyan összetett, hogy így
nem lehet folytatni – tovább kéne bontani – vagy inkább: szétszálazni! – de most, ma meg kell
hajolnom a megoldhatatlan elõtt – bevallván ezt a kudarc-fragmentumát feljegyzéseim sorában,
amely szerteágazó akár egy-egy óriás-folyam deltája, mint a Nílusé, vagy mondjuk az Amuré...
Ezen kívül egy sor nevet, eseményt, idõt és irodalmi alkotást kellene átböngésznem és „bejárnom”, hogy elõbbre jussak egy-két mondattal...
Szóval ezt nem tudom megoldani, s minden magyarázkodás a hiába való igyekezet negatív lenyomata, vagy bizonyítéka...
Szóval, megpróbálni a lehetetlent, szép elszánás, de az is lehet, hogy egyféle erõszaktevés önmagunkkal szemben, ha az ember azt is homályosan látja, hogy a toll hegye hol jár a füzetlap vonalai
között... Alkonyodik. Erõsen alkonyodik!
107. nap
Ma Sándor napja van, ami egykor odahaza két-három napos ünnepet jelentett, mert nem szakadt
meg, hanem a következõ napon József köszöntésével folytatódott... Ilyenkor Bátorkeszirõl, az egykori Keszi törzsünk központjáról – apám muzsikus barátai, a gyönyörûen klarinétozó Puppaj vezetésével két-három hegedûs reggeli idõben már ott muzsikáltak az udvaron... Az asztalon kancsóban bor, az üvegben kisüsti, aztán tányérokon, sonka, kolbász, s hozzá tegnap sütött friss kenyér.
Akkor még volt kemencénk. Abban a régi világban Sándor napja még igazi ünnep volt!
Ami mostanra maradt belõle, az néhány telefon, jókívánságok, ami nem sok, de ma már ez is
megkülönböztetett figyelmesség jele. Tegnap este még orosz nyelvû köszöntõt is kaptam – igaz egy
kicsit billegett a magyar ábécé bilincseiben, de sebaj! Hamarosan én is válaszoltam, megidézve még
Lermontovot is, hogy a feladónak is jusson némi fejtörés, bár zárójelben a verset lefordítottam,
érthetõ, magyar nyelvre, imigyen:„ a viharok mélyén lakik a béke.” S ezt követõen megragasztottam
a már-már szétesõ orosz-magyar szótáram gerincét, bárha mostanában már igen ritkán használom... Egyáltalán: igen régen abbahagytam a mûfordítást. Arbuzov és Vampilov egy-egy színmûve,
meg néhány vers, s persze a szlovák és a cseh költészet pár darabja jelzi fordítói elszánásaimnak az
egyes szakaszait. Ott van java része valamelyik „Egybegyûjtött...” kötetem lapjain. Holan, Sotola,
HolubSiktans, a csehek sora, valahány kortársam volt, s már valahány a Parnasszuson sörözik, s
kezdi, mint minden valamire való cseh ember minden mondatát azzal, hogy „Tyvole!” S Hasek
emblematikus, örökérvényû mondatát Ferenc-Józsefet illetõen: „Von nenivúl, von je korunovanej...”
Vagyis „Õ nem ökör – õ címeres”... Mármint a császár: címeres ökör.!!!
Igaz, egyszer fordítottam prózát is, amikor Koncsol Laci volt az Irodalmi Szemle egyik szerkesztõje.
Mnackonak akkor jelent meg – tetejére cseh nyelven egy kitûnõ regénye a „Hogy ízlik a hatalom?” Mnacko regényét gyorsan be is tiltották, ennek ellenére Koncsol L. kérésére pár nap alatt
lefordítottam egy ívnyit a regénybõl, s ez a részlet meg is jelent a Szemlében – a fordító neve nélkül!
Laci óvatossága akkor nagyon helyén valónak bizonyult! Mnaèko azokban a napokban nyugatra
emigrált, ha jól emlékszem Franciaországba... Adalékként: a rendszerváltás után, nagy meglepetésemre az egyik kassai könyvesboltban megvásárolhattam Mnaèko regényét. Nem zúzták be!
Illik még e mai Sándor-napi jegyzetben azt is megörökíteni, hogy a „Hogy ízlik a hatalom” az
egyik legjobb szlovák regény, amit valaha is olvastam...

6
szél-járás 2019/ 2. sz.

szél-járás2.sz..p65

6

2019.12.06., 19:01

szél-járás

irodalom

108. nap
... Mert másként nálunk nem lehet, az 1848-49-es Szabadságharcot a maga hiteles napján megtartani, évtizedek óta a dátumhoz legközelebbi vasárnap tartjuk meg március 15-ét. Vagyis ma délután
ezért voltunk fenn a buzitai temetõben legalább százan. Röviden: évek óta ettõl több ez a vasárnap
a többinél - fõleg itt a trianoni léniától egy kõhajításnyi távolságra... Csak-hát számomra az ünnep
is fárasztó már...
109. nap
Kassán a tizenkettedik emeleti lakásunkban legalább 25-30 könyvet írtam, s rengeteg látogatónk
volt – még amerikaiak is és – titokban – két francia újságíró , akik a kisebbségi kérdésekrõl gyûjtöttek anyagot... Szóval itt szerettem volna folytatni az írást, de olyan erõs kötõhártya-gyulladásom
támadt, hogy orvoshoz kellett mennem, mert se írni, se olvasni nem tudok. Kaptam új orvosságokat,
s most igyekszem menteni, ami menthetõ... Vagyis a „tizenkettedik emelet” krónikája a következõ,
remélhetõen jobb napokra marad. Erõs, szúró-viszketõ fájdalmaim vannak, rosszul látok.. Szóval a
baj nem jár egyedül. Nem tudom folytatni.
110. nap
Csak, hogy jele maradjon, mert nem a szándék hiányzik, folytatom a napi penzumot, aminek a
lényege, hogy igyekszem rendbe hozni magamat – kevés sikerrel... A szemgyulladásom valamit javult, de annyira azért nem, hogy hosszabb ideig írjak – vagy megpróbáljak írni... A mostani döbbenet, hogy fáj a fény! Ha lehunyom a szememet, akkor pedig a fény hiánya fáj.
111. nap
Nincs érdemi folytatás. Délután öt óra elõtt 2,5 millimol volt a vércukor-szintem. Igen rossz a
közérzetem. Borzongok, s nem tudok összpontosítani arra, ami velem történik... Látásom se javul,
és bizonytalanok a mozdulataim.
112. nap
Az utóbbi napok bejegyzései igencsak kurták és zaklatottak. Pedig igyekeznék valami folytatható
fogódzót találni az érdemi – megörökíteni való emlékek itt-marasztására – egy kevés nagyképûséggel: megörökítésére.
Csak idõnként nehezen tudom eldönteni, hogy mi a fontosabb? A keménnyé ülepedett, fölszántott kert hantjainak elgereblyézése, vagy mondjuk egy 20-30 évvel ezelõtti pillanat leírása?... Ha
akarom: ez is, az is. De ennek a fordítottja is érvényes lehet. Az a döntõ, hogy ez a mostani, mai
pillanat az események melyik oldalát véli fontosabbnak. Lényegében a dolgok leegyszerûsödnek és
a legelfogadhatóbb megoldás az lenne, ha most itt abba hagynám a hiába valók feletti töprengést...
Ami persze ellentmondana a józan észnek, mert hiszen akkor lemondanék nem csak a mai, de a
holnapi napom értelmérõl is... Úgy pedig hogyan lehetne tovább élni?!
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113. nap
Hajnal óta tompa fájdalmaim vannak a májam tájékán. Lenyeltem már egy fájdalomcsillapítót is –
kevés haszonnal.
... Délután egy Második Világháborús filmet néztem meg, amit vagy 15-20 évvel ezelõtt már láttam, s ami egy víztároló és viadukt felrobbantásáról szól... Kiváló, szellemes produkció. A „robbanó kutyaszar” bevetésétõl a sikeres hídrobbantásig.
De: amikor annakidején elõször láttam, azt észre se vettem, hogy az elvonuló, késõbb az elsodort
viaduktról a megáradt folyóba „bukfencezett” német harckocsik, mind egy szálig szovjet gyártmányú T-34-e masinák voltak – átmaszkírozva... S ezeknek – vagy az ilyeneknek – az egykori csehszlovák hadseregben minden porcikájukat megismertem, hiszen 27 hónapon át ezekben az acélkoporsókban éltem a napjaim zömét a Sumava hegyei és mocsarai között – ezek voltak a pancerovérakvy
– a mi „páncélkoporsóink.”
Vagyis a „robbanó kutyaszaros” háborús kalandfilm – minden szellemessége ellenére és szórakoztató mivoltára, kiderült, hogy annak legalább a fele „történelmi csalás.” Ami igen sokat levon
történelmi értékébõl... Ennek ellenére valamelyest semlegesítette a máj-táji fájdalmaimat...
De még az is megfordult a fejemben, hogy ott és akkor a németek zsákmányolt T-34-kel támadták
Tito partizánjait az Alpokban...
Amikor mostanában „komoly nyugati történészek” állítják, hogy Hitler nem lett öngyilkos, hanem elmenekült Argentínába, már mindent elhitethetnek az utódokkal – még itt Európában is...
114. nap
Egy kispohár tokaji félédes ó-furmint áll elõttem az íróasztalon – próbára, hogy mire jutok vele
meg magammal... Emlékszem, amikor Hegyi Imre bácsi „kitalálta” a Tokaji írótábort, az elsõ néhány évben a Tábor megnyitóját nem Tokajban, hanem Tiszaladányban tartottuk. Akkoriban meg
se fordult a fejemben, hogy én vagyok – voltam, vagy lettem – a Tokaji írótábor elsõ „külföldi”,
kisebbségi résztvevõje. S ebbéli állapotomban még koszorúztam is...
Tiszaladányban e kezdeti idõkben az volt a szokás, hogy a jelenlévõ írókat a falubéliek vendégül
látták ebédre, s beszélgetni egész délutánra... Aztán este átmentünk Tokajban, ahol egy régi kastélyban – akkor diákotthon – volt a szállásunk. Visszatérve még Tiszaladányba, az egyik megnyitón
Imre bácsi magával vitt Csikaiékhoz, ahol is Csikai bácsi – én siheder, õ pedig hetven körül lehetett
– imigyen fogadott: „Gyere öcsém, ülj oda az ablakelõtti padra, Móricz Zsiga bácsi is ott szokott
ülni...” Házigazdánk szavainak lényegét abban a pillanatban fel se fogtam... Aztán egy kicsi fonott
kosárból felemelt egy pogácsát, ketté törte, s a felét nekem adta, s utána ezt mondta: „Most már
beszélgethetünk...” Csikai néni pedig arról emlékezett, hogy a háború idején itt Ladányban a magyar írókat „embererdõ védte, s bizony valahányan pengeélen éltünk”... Késõbb Fekete Gyula ezeket az emléket összegyûjtötte, s azok meg is jelentek.
Minderrõl magam is írtam pár mondatot a Tokaji aszú címû kismonográfiámban, mert-hogy a
késõbbi évtizedekben három éven át az írótábor kuratóriumának az elnöki teendõit rám ruházták...
... Emlékszem az egyik hajnalom Ratkó Jóska azzal a gyönyörû mondattal ébresztett fel úgy négy
óra tájban, hogy „gyere igyunk valamit, mert porzik a vesém!” És elindultunk a Tisza hídja felé, ahol
a hajnali derengésben két rendõr ballagott felénk. Hangos „jó reggellel” köszöntöttem a rendõröket, s megkérdeztem tõlük, hogy hol ihatnánk valamit? Szalutáltak és visszaköszöntek, majd az
egyikük eligazított: „tessék átmenni a hídon, balra lent a büfé már nyitva van...” Azóta, ha arra
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járok, midig elmondom a velem utazóknak, hogy ezen a hídon találkoztam a világ legbölcsebb rendõreivel...
Mondhatnám: ez már csak létezés, nem élet. Kínlódás, kapaszkodás valamibe, vagy valami után. S
ide írhatnám, akár versben is: az öröm észrevétlenül elpárolgott. Volt – nincs!
Egy-egy különös emlék olykor még felrebben: arcok, szép mozdulatok, az örömosztás s az örömszerzés bódulata, kettõs – hullámzó – mámora...
És be kell látnia az embernek, hogy ideje közeledik az elmenésnek ... De ez így nem igaz! Mert
minden nyomorúság és lét-kudarc ellenére – azokon túl valami még mindig marad, amiért érdemes,
mondjuk a tollat felemelni.
Egészen egyszerû dolgokra gondolok. Minthogy ma – próbára! – kiültettem néhány saláta- és
karalábé palántát, kísérletként.
De az elõbb a meteorológiai szolgálat ma éjszakára fagyot jelentett. Ezért a kiültetett palántákat
letakartam egy linóleum-takaróval. Hogy ne fagyjanak el... Hogy értelme legyen a munkámnak. Bár
semmi tudásom sincs arról, hogy megérem-e a hajnalt, vagy a palánták felnövekedését, kiteljesedését.
Meglehet, egy-két hét múlva egy rövid mondat – híradás – e kísérlet eredményét véglegesítheti.
... De mikor írom meg a CSAPAT-ot?!
115. nap
Kassa – szemorvos.
Itt az „esélyrõl” van szó. Mert minden bizonytalannak számít. Az elindulásnál, hogy oda tudok-e
érni rendben – hogy van-e az indulásban biztos megérkezés?! És amikor látom, hogy az orvos arcán
egy derûs mosoly jelenik meg, majd azt közli, hogy: a nyomás 17 és 21 fok, meg, hogy ez nagyszerû!
S amikor ennek a lényege tudatosul... Ennek ellenére az elmúlt hét „eseményeibõl” visszamaradó
kétség és kérdés kitörölhetetlenül bennem marad. Aztán délután e jegyzetsor 98. napján leírtakat
bemásoltam a számítógépbe, hogy megbizonyosodjak arról, hogy van esélyem a továbbhaladásra –
itt!! Tehát az esélyrõl van szó.
116. nap
Meg a folytatásról.
Mert nem érzem biztonságban magamat.
A gyönyörû, tiszta márciusi napsütésben olyan idegenül botorkálok, mintha egy ismeretlen bolygón keresnék valamiféle követhetõ menekülési irányt... Holott már a gólyák is megérkeztek, s hihetõ,
hogy együtt velük a reménység is. Az volt a szándékom, hogy még sötétedés elõtt meglocsolom a
borsó-ágyást, de mostanra már rám esteledett, és ilyen “tavaszi sörétben” nincs sok értelme az
efféle munkának... Bár – ki tudja?!
117. nap
Csendes Laci is elment. A szomorú hírt ma délelõtt tudtam meg, Szepsiben. Igazából már aligalig tûnik döbbenetesnek, hiszen a természet törvénye ellen semmi esélyünk nincs már, mondjuk,
túl a hatvanon, hetvenen.
De mégis! Annakidején közösen vállaltuk a második magyar színház létrehozását, s hogy nem
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volt hiábavaló az akkori igyekezetünk – a végeredmény, vagy az eredmény: Kassán ott a Thália
Színház, s majdnem mindegy már, hogy ki, hogyan, s miért vállalta: ez a színház történelmi tény!
Sõt, annál is több. És ennek része és részese Csendes Laci is. Cocteau, Sartre, Osztrovszkíj, Arbuzov
– ez csupán az a sor, ami még az én elképzelésem szerint került színpadra...
Most tehát csendet kell teremtenem magamban, hogy látható és érzékelhetõ valósággá legyen ami
színpadi produkcióvá lényegült, hogy méltóak legyünk azokra, akik már elmentek, s akik még
megmaradtak – akár emlékezõkként is, az egykoriakra... Az egykori 1969-es csapatra! A magam
részérõl valamit ebbéli adósságomból törlesztettem a “Smink nélkül” c. színházalapításról szóló,
emlékezõ kötetemben...
118. nap
Az imént tudtam meg, hogy ma reggel eltávozott Kolár Péter is, hetven évesen... Tíz éven át
együtt dolgoztunk a Csemadokban. Péter a JB titkára, én pedig a JB elnöke... Aztán a rendszerváltást követõen a Thália Színház igazgatója lett. Annak a színháznak az igazgatója, amelynek én elsõ
alapító-dramaturgja voltam, lehettem...
Az tényként írandó ide, hogy a Kassai Thália Színház túlélte a rendszerváltás veszedelmeit, az
nagyrészt Péternek köszönhetõ. Makacs, kitartó és következetes volt – olykor erõszakos is – az
anyagiak tekintetében, de a színházat megtartani és mûködtetni anélkül elképzelhetetlen. Voltak JB
titkársága idején vitáink, néha kemények is, de a lényegi kérdésekben képesek voltunk mindig egyféle kompromisszumra... Fábry Napok, Kazinczy Napok, Nyári Mûvelõdési Táborok... Fontosságuk szerint.
Csendes Laci tegnapi halálhíre mellett ez a mai veszteség arra figyelmeztet, hogy egyre ritkul az
a nemzedék, amely az elmúlt 40-50 évben az itteni magyarságot – mostanáig – képes volt megtartani
nyelvében, kultúrájában – a mérhetetlenül riasztó fogyatkozások ellenére is...
Gyászolunk és fõhajtásunk csupán e pillanat tudomásulvételének a jele.
Az eltávozottak életmûve, munkájuk, kitartásuk példa lehetne a ma felnövõ nemzedék számára.
Közös dolgunk lehetne ez irányban: megörökíteni munkájukat és annak hozadékát. Ma még talán
van aki ezt megteheti, s van akikért még érdemes is vállalni ezt a nem könnyû, de fontos feladatot...
Ha úgy tetszik: a kiosztott szerepeket! Vagy: a megmaradó szerepeket.
119. nap
Itt a hiány – a folytathatatlan...
120. nap
Jó egy évvel ezelõtt írtam egy rövidke verset, amelyik azzal kezdõdik, hogy „mert egyszer nem
elég, én többször halok meg...” Tisztában vagyok azzal, hogy ha az ember önmagát idézi, akkor
errõl azt gondolhatják az olvasók, hogy vagy elfogult vagyok magammal szemben, vagy beképzelt
tökfilkó...
Csak hát ez a racionalitást átlépõ feljegyzés-sor nem azzal a szándékkal íródott, hogy holmi bölcseleti okokat keressen az ide leírtak indoklására... De még ha kellene is: kétszer hoztak már vissza
a „túloldalról”, elõször, amikor a gyomor-reszekció közben (Bilróth II) állítólag leállt a szívem, fel
kellett nyitni a mellkast, s visszamasszírozni a szívemet, hogy folytassa tennivalóját... És ez a masszázs
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akkor sikerrel járt... Ez a most leírt sor is ezt igazolja. Ezt azoktól az orvosoktól tudom, akik jelen
voltak a mûtétnél... „És bevitettek egy sötét szobába – mondtam erre két– haldokló mellé...” Rövid
csendet követõen ez volt a zárómondat: „Hárman voltatok...”
Na, ezt nem folytatom tovább. A lényeg, hogy reggelre egyedül maradtam, valami elképesztõ és
hihetetlen csendben... De ebben ma már nem vagyok egészen biztos... Csupán azt szerettem volna
megfogalmazni valami módon, hogy az ilyen éjszaka után a halált többszörösen kénytelen megélni
az itt-maradó. És az idézett vers ezt az abszurditást visszhangozza – csenddé a csendet!
A Napút hosszú részletet közöl az Ómega-kísérletbõl a Fertõzés címen, Sotola versével indítva:
„Jak skritánákaza rosté v násválka.” ( Mint rejtett fertõzés nõ bennünk a háború.)
121. nap
Ma véglegesen eldöntöttem, hogy egyedül már nem megyek ki vadászni. Mondom ezt annak ellenére, hogy Satyával a lánci vadföldnél lévõ magaslesre gond nélkül sikerült fölkapaszkodnom. És
lefelé sem volt kérdéses az „alászállás.” A döntés súlyát az jelezte, hogy az ötven méterre legelészõ
õzeket rosszul láttam a céltávcsövön keresztül, s nem tudtam szabad szemmel se megkülönböztetni
a bakot a sutától... Szóval a bajok, bajaim sorba egymásra épülnek, s komolyan akadályoznak a
cselekvésben. Elméletben és a gyakorlatban is...
És az se jelent holmi vigaszt, ha azt mondják: „Ugyan hány hozzád hasonló nyolcvanéves vadász
volt tavaly olyan eredményes, mint te?”
Szóval ez a helyzet!Az ösztöneim kegyetlenül tiltakoznak ez ellen, de most az értelem érvei kerekednek felül, eredendõ, ragadozó ösztöneimmel szemben. Félelmetes pillanatai maradék idõmnek.
122. nap
Ha most azt mondom, hogy kikelt a borsó, meg egy fodros-saláta sor, akkor akárki azt kérdezheti, hogy mi ebben a csodálnivaló?! Természetesen az egész hétköznapinak tûnik, de egyáltalán nem
az. Hanem egy hosszú csoda-folyamat látható eredménye – a megújulás üde-zöld valósága... A
tavalyi õszi szántás után a nagyon fagyos és nagyon havas telet követõen a szántás fellazítása, a
vetés, az öntözés és igen! , a napfény, a talaj felmelegedése, s az apró borsó-magvakba kódolt genetikai rendszer együtthatása – ugyanúgy, ahogy a verssorok, egymásra épülnek, s megrezdülnek a
rögök közül elõtörõ apró, halványzöld levelek, s bár nem hallhatóan, de zenét sugározóak, rejtelmesek, bárha mindezt alig is veszik észre a körülöttük járók...
És hogy már a sárgarépa és a petrezselyem magvai is földbe kerültek, meg ma a burgonya is – ami
által a kert egészen megváltozott, minõsége megújult és a veteménysorok párhuzamai költészetté
nyíltak benne.
123. nap
Megint a halál... Elment Szepesi Attila is – 74 évesen. Holnap Kolár Pétert temetjük. Hátborzongató tavasz!
Én pedig – ha nem változik az állapotom – , alighanem elveszítem a szemem világát. Az orvosságok semmi javulást nem eredményeznek, fáj és viszket a szemem továbbra is. A kifolyó váladék
pedig elszarusodik a szemem sarkában...
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Túl és kívül ezen: ez a 137. füzetoldal. Annakidején Búcson ez volt a házszámunk a Sikándriában.
Abban a házban éltük meg-és túl a háborút... Maradt róla egy fényképem, is – a fél tetõt szétvitte
egy ágyúgolyó... De van egy olyan fényképem is, amelyen anyámmal és apámmal állunk a „gang”
elõtt a virágzó labdarózsa bokor mellett... Négy éves voltam akkor. Talán...
Hogy a munkámnak némi öröme és eredménye is van, megismétlem: kikelt a borsó, zöld sorát az
áprilisi nap aranyozza szépséggé...
124. nap
Ma Kassa – temetés. Kolár Pétertõl búcsúztunk.
... Valójában már semmi megrendültséget sem éreztem. Igazából a tudomásulvétel ténye a megrendítõbb, s nem a halotti szertartás sablonjai és ismert frázisai. Mert az ember ezután átesik a
természet egyetlen, visszafordíthatatlan eseményén – a fizikai átváltozáson!
Az értelem, a „gondolkodó anyag” (H. Spencer) megszûnik létezni.
Rengeteg ismerõssel találkoztam, hogy – megöregedvén – alig ismertünk egymásra...
Megjött az aktuális Agria, Sziki Karcsi hosszú méltatásával az Egy spondeus mögött a csendrõl.
Még ezt: délután iszonyú vihar söpört végig az egész Kanyapta-völgyön – mi szerencsésen megúsztuk, mert csak a vihar déli szegélye ért el hozzánk...
... Meg még ezt: erõs fájdalmaim voltak délután. Semmi komoly munkára nem vagyok alkalmas
már napok óta. Ez ugyan szarvas közhely, de ez az igazság. Ez a félelmetes igazság! Igen!
És találkoztam néhány nagyon buta emberrel – és ez az igazságnál is félelmetesebb...
125. nap
Új, vagy újabb tapasztalat: a reggelek, s a délelõttök viszonylag nyugodtak, így elviselhetõk. Délutánra azonban meg- és megújuló fájdalmaim vannak. Meg olykor korahajnalban. És egyáltalán
nem könnyû felülkerekedni rajtuk... De egyelõre még képes vagyok az elviselésükre.
Még ezt is: elkövettem azt a butaságot, hogy ugyanazt a verset (Egyedül), bár nem szándékosan a
számítógépbõl elküldtem a Hitelnek és a Kortársnak is. A Hitel januári számában meg is jelent, a
Kortárs pedig most lepett meg a korrektúrával... Hát kivert a hideg veríték. Gyorsan írtam egy rövid
levelet, hogy ha még van rá mód, hagyják ki a lapból... Hátborzongató, hogy miként butul el vénségére az ember – hogy szándékai ellenére cselekszik nem magához illõt! Röstellem is magamat, de
hiába, ami megtörtént, nem lehet nem-megtörténtté változtatni... De talán nem is kell! Mert ez is
része az egésznek, vagy ezzel együtt van minden az „õ helyén.”
126. nap
Reggel Kassa, onkológia. A havi kötelezõ vitamin-injekció. Altatók 2 csomag. A kórház parkolójában fél méter magas hó... Gond volt kijönnöm! Aztán hazáig – esõ. Rosszul láttam az utat, s nem
tudtam beparkolni a garázsba... Éva elment Sacára autóbusszal Adélkához. Rákja van, már alig
beszél. Most abbahagyom az írást. Pontosítok: most hagyom abba!
... Ezek a délelõtti gubancok viszonylagos pontossággal reprezentálják azt az állapotot, amelyet
át- és túléltem... Vagyis hazaautózni ma Kassáról eléggé kockázatos vállalkozás volt. De délutánra,
pontosabban mostanára, úgy-ahogy megállapodott alattam a föld-golyóbis, nem billeg és nem kell
nagy igyekezettel „megkapaszkodnom a semmibe.”
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Lehetséges, hogy a „semmit” nagy „S”-sel kéne írni, hiszen egykor ugyanúgy tulajdon-fõnév volt,
vagy lehetett, akár a Guta, vagy a Fene – a Fene bánja, a Guta üsse meg... így a „Semmi se segít
rajtunk” vonatkozásában, például... És sorolhatnám tovább ezeket az elfelejtett Fõ-neveinket, az
Öregistent, mert-hogy az nem a Bibliából vétetett õsi kísérõje nyelvünknek, hanem a táltosok ÕsIstene, a Nap-Úr, amely öregebb idõkbõl származó „Felettünk-való”, ma már-, vagy még, a református temetõkbe látható „fejfadísz” napküllõ-sugaras ívei kicsit hasonlítanak az Inkák Nap-kövére.
Önmagukból indulnak ki és önmagukba térnek vissza! Magukba rejtve a mindenség folytathatóságát és lezárhatóságát. Most és itt!
127.nap.
Továbbá: évtizedeken át folytattam valamiféle „kettõs háborút” az idõvel, az idõ értelmezésével,
mert-hogy képtelen voltam felfogni azt, amit az emberiség idõnek nevez.
Egy év, egy hónap – s lefelé szûkítve, egy nap, egy másodperc... De csak itt, a mi bolygónkon,
mert egyébként már a Holdon is használhatatlan az egész... A távolabbi bolygókon pedig – használni lehet, de minek? – hatványozottan abszurd... A költészetben még olykor-olykor beilleszthetõ, de
ha a mindenség idejét próbálom tetten érni, akkor ez az „itteni”, saját emberi találmányunk semmit
se ér! Octavio Paz Napköve c. költeménye döbbentett rá a válaszra, ami egyszerû, mint a pofon:
számlálható idõ nem létezik – csak a MOST van.
0. Paz verse, a Napköve, az Inkák idõszámítását véste kõbe – a Vénusz-évet! Egy malomkõnagyságú gyûrûben ott van az Inkák „idõmértéke”, az 518 egymásba áradó Vénusz-év: OLIN 4. NAPJA:
„kristály-levelû fûz, víz-ágú nyárfa (...) hömpölygõ folyóvíz, mely kanyarogva gyorsul, lassul, de
minden kerülõn át, mindig megérkezik: EHÉKATI, 4. napja. „... Ami ugyanúgy egységes rend, mint
a „hivatalos” földi év 365 napja, s az is ugyanúgy zárul össze – kezdet és vég, vagy vég és kezdet,
amiként, a „hivatalos” földi idõ-egységek... S mára már meggyõzõdésemmé vált, hogy idõ önmagában nincsen. Vagyis, amit idõnek nevezünk, az nem egyéb, mint az ÖRÖK MOST. Az a megfoghatatlan pillanat, amikor egy verssor kettétörik: ebben a pillanatban élek és ebben a pillanatban múlok
el. Lehet, hogy ez a teljesség, de az is lehet, hogy nincs a teljességhez semmi köze. De Octavio Paz
NAPKÖVE e teljesség egyik e-földi üzenete.
128.nap
Most eléggé bizonytalannak éreztem magamban a tegnap leírtakat, hát újra átfutottam, hogy
megbizonyosodjak az idõvel kapcsolatos elgondolásaim felõl. Az az igazság, hogy pontosítani kellene az összefüggéseket valami rendszerré, de nincs sok kedvem az efféle pepecselésekhez, amikor a
lényeg két szóba belefér, méghozzá bõségesen... Meg-aztán úgyse olvassa egyhamar senki ezeket a
sorokat, s ha esetleg olvassa, félnótásnak nézhet, hát nincs semmi értelme holmi stilisztikai vagánykodásnak.
Ami pedig régóta nem volt: itthon van Évus és Satya is, tele a ház, alig férünk az örömtõl. Borjúragút fõztem ebédre, továbbá megsütöttem egy jókora disznócsülköt, hogy növeljem az önbizalmat,
ami leginkább engem kellene, hogy erõsítsen, mert bajban vagyok ez-irányban. Tudom, persze, hogy
van amire számíthatok, s van amire hiába is törekszem. Meg a tollam is folyton eldugul ebben a
hiába való küzdelemben, és hogy a borom is elfogyott – hát leteszem a fegyvert, amihez itt és ma
nem kell sem fegyverszünet, se békeszerzõdés...
Eljön az magától is, kéretlenül, beleegyezésem nélkül.
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129. nap
Ha következetes lennék – de nem vagyok az – akkor most csak annyit írnék ide, hogy ez a vasárnap is eltelt. Ami teljes mértékben fedné a valóságot. Meg azt is, ami túl van a valóságon. Mintha
valami abszurd magasságokban, vagy esetleg abszurd mélységekben élnék, netán, hogy e kettõ között próbálom utolérni magamat éjszakáimban és nappalaimban.
Illene azon is eltöprengeni, hogy ez az egész , ami belátható távolság számomra, mire ad esélyt a
sodródó hétköznapok szürke árnyai között. Mi az, ami még megfogható, rögzíthetõ, vagy kimondható?! Látni, hogyan bontja virágait a garázs melletti meggyfa, vagy feljebb az almafa – és a körtefa
is...És az út túloldalán árnyékot vetõ fenyõfa sûrû ágai közé fészket építõ örvös-galamb burukkolása mit jelez?
Még azt és annyit, hogy ezt a nehéz – s egyre nehezebbnek vélt – füzetet átviszem a verandára, s
holnaptól a „nyári íróasztalon” folytatom ezt a magamra vállalt monológot. Megjegyzendõ, hogy
szemben, az út túloldalán egy derék gólyafészekre látok – teli van tavasszal a fészek...
130. nap
Délután a lugas alatt ültem, s néztem az egyre növekvõ-nagyobbodó szõlõ- rügyeket, s az jutott az
eszembe, hogy amikor megvettük ezt a buzitai házat, udvarostól, mindenestõl, az udvara, a kertje
olyan volt, mint egy õserdõ, teli- s teli ribizlibokrokkal, elvadult szõlõtövekkel, hogy mozdulni is
alig lehetett benne. Több évbe telt, amíg a felesleges „vadont” megtisztítottuk, s mára egy elfogadható rend és ritmus szerint üzemel. Legelõször is a házfalnak-tetõnek támaszkodó lugast kellett
kiirtani, s mostanra már csak a ház „L” alakjában lévõ tartóoszlopokon nõ a mézédes „otelló”, amit,
miután megérett, leszüretelek, megdarálok és megerjesztek, majd a tornagörgõi szeszfõzdében ebbõl a cefrébõl 52 fokos “buzitainemesterkõ” készül. Az USA-ban lévõ Laké Hope-i nyári táborban
gyûszûnyi adagokban mérték, hogy sokan megízlelhessék ezt a nemes nedût. Ám volt valaki – élelmes amerikai magyar halandó –, aki a flakont, a maradék itallal, magával vitte Washingtonba, s
amikor a Csendes Óceántól vagy egy hónapot utazván visszajutottam a fõvárosba, vacsora elõtt piros-fehér-zöld szalaggal feldíszítve – ott állt az én, immár világhírû kisüstim az asztal közepén...
Amivel, több alkalommal, szóban és írásban is eldicsekedtem.
Vagyis ma délután a még szurokfekete ágak-bogok kuszalékát néztem, meg azt, hogy a megnyesett vesszõk végén az életet adó nedv hogy gyûlik össze és hogyan cseppen le a földre – hát bizony
kellõ alázattal bámultam a természet csodáját...Mert-hát: mégis, valami közöm van ahhoz, hogy
mindez megtörtént,s hogy így történt meg. Talán ettõl érzem azt, hogy itt a „nyári íróasztal” körül
több a fény, mint másutt!...
131. nap
Egy olvasói kérdés: „Maga valóban nem fél a haláltól?” Mert, hogy a verseimbõl ez tûnik ki.
Azóta eltelt néhány nap, s mostanában jutott eszembe, hogy igazából azóta se foglalkoztam a
kérdéssel. Aztán rájöttem, hogy nincs értelme errõl sokat elmélkedni, hiszen ez természetes folyamat, az átváltozás törvényszerû, egyszeri eseménye...
Hanem – ezen az úton visszafelé menetelve – ma oda jutottam, hogy az igazi veszedelmet a születés jelenti. Nem biológiai értelemben, mivel az ismert – nemzés, fogantatás és a világrajövetel...
De igazában semmit se tudunk arról a jövõrõl amiért megszülettünk, amit majd az életünkben el

14

szél-járás2.sz..p65

szél-járás 2019/2. sz.

14

2019.12.06., 19:01

irodalom

szél-járás

kell végeznünk, be kell teljesítenünk. És arra sincs válaszunk, hogy miért?! Mert azt ma már látom,
hogy mit végeztem el az elmúlt 80. évben - és ez összegezhetõ! Ám nyolcvan évvel ezelõtt errõl
parányi tudásom se volt. Ma már van. És ez jelenti és adja az elmenetel békéjét.
132. nap
Tegnap volt a Költészet Napja – ami József A. születésnapja és - ünnep... Ezt az egy évre tervezett
füzetet bõ öt hónappal ezelõtt vettem, s ezzel a mondattal kezdtem az írást: „Amikor József Attila
a sínek közé állt, már negyedik napja éheztem.”
Most már a Költészet Napján zajlik a Versmaraton, amelyet a Kossuth Rádió egész nap egyenes
adásban közvetít. Tavaly – vagy már tavaly-elõtt? – részt vettem Budapesten a rendezvényen. Felolvastam az antológiába besorolt verseimet, ami mellé néhány kérdésre is válaszoltam. Az idei rendezvényre is meghívtak, de nem vállaltam az utazást, aminek oka sokféle. Így tegnap eszembe se jutott,
hogy hányadika van, ezért igencsak meglepett, hogy hét óra elõtt tíz perccel az adás szerkesztõje
hívott, hogy hát akkor én következek a „telefonos” adásban...
Gyorsan elõkerestem két verset, s vártam a kapcsolást, ami meg is történt, aztán felolvastam a
verseket, s ami húsz percbe belefért, válaszoltam a kérdésekre, s a végén még hallottam a hallgatóság
tapsát is.
Kétségtelen, hogy az ilyen nem várt esemény rettenetes kudarccal is végzõdhetett volna, ha nem
tudok ilyen-olyan elfogadható válaszokat adni a feltett kérdésekre. De amikor a Duna zöldáradásának otthoni jelentõségét megemlítettem, akkor a mûsorvezetõ azt mondta, hogy ez már majdnem
vers – s hogy Szabó szüle péntõbe fogta ki a vízbõl a dunai halakat, ugye ilyesmirõl nem igen hallottak a rádió Márványtermének hallgatói...
És a Duna „totális trianonizációja” az egykori deportációk, kitelepítések 70. évfordulójának elõestéjén hangzott el a Kossuth Rádió egyenes adásában...
És, hogy a Kassai kormányprogram a Szlovák Köztársaságban ma is érvényben van!!
133. nap
... Keveset aludtam, s kora reggeltõl kint dolgoztam, elõbb a kertben bekapáltam a borsót, majd
hozzá láttam a régóta tervezett takarításnak – a „kóceráj” rendbetételének. A felsõ rész most már
„használható” állapotban van – ezzel pedig arányosan én „használhatatlan” állapotba kerültem...
Jött egy rövid zápor, így nincs szükség a kert öntözésére, aminek nagyon örülök.
... A refluxnak kevésbé. Ezt nevezhetném a létezés keserûségének!!! Az is!
134. nap
Amikor egyetlen mondat leírása is gondot jelent – ez a délután olyan. S nem attól, hogy Nagypéntek a golgotái keresztre feszítést idézi elém, amit feketeségnek, fekete lobbanásnak érzékelek, s
nincs semmi hit bennem a megváltás lehetõségét illetõen... Lehetne persze árnyaltabban is fogalmazni, de a keresztre feszítés elkövetkezte maga árnyalatok sokasága, Pilátus döntésétõl számítva a
Golgotát beborító sörétség felgomolygásáig...
Itt vagyok hát újra az átléphetetlen küszöb közelében – és nem tudom befejezni a megkezdett
mondatot...
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135.nap
Az elgondolt „értekezés” a reflux kialakulásáról, annak folyamatos jelenlétérõl, elmarad, mert a
húsvét elõtti „nagytakarítás” mostanra bosszulta meg magát. De nem mondok le a jelzett nyavalya
leírásának kísérletérõl. Húsvét elsõ napja erre nem alkalmas - bár, ki tudja?
136. nap
Igazából nem tudok számot adni arról, hogy délután miért ültettem ki néhány saláta-palántát és
karalábét. És arról se tudok számot adni, hogy az elképzelt „refluxos” tapasztalat-sort miért nem
kezdtem el. Nyilvánvaló, hogy a szándék és a valóság között létezik valamiféle belsõ, ismeretlen
kapcsolat, amely az egyiket megakadályozta, a másikat pedig megvalósította...
Többször is eltûnõdtem felette, de csak oda jutottam, hogy vannak olyan belsõ események, amelyeket az értelem képtelen minõsíteni. De az is okozhatja ezt az abszurd helyzetet, hogy az emberi
szervezetnek szüksége van egy olyan záró-zsilipre, amelynek mûködése a továbbélés lehetõségét
biztosítja.
Vagyis akaratunktól függetlenül mûködik: nyitódik és zárul a pillanat szüksége szerint...
Ennek ellenére nem mondok le a „refluxos” kísérletrõl!
137. nap
Valamelyest javult az állapotom tegnaphoz mérten. Délelõtt „véglegesítettem” a végakaratomat,
ami inkább nyugtalanító tény – bár korábban arra számítottam, hogyha elkészülök vele, az nyugalmat sugall majd, a lezárásig. Hogy nem egy kibogozhatatlan gubanc-halmaz marad utánam, hanem
átlátható és használható egész: tiszta felület.
138. nap
Kellene ide a „nyári” íróasztalhoz egy állólámpa, mert így alkonyat-táján már az írásra nincs elég
fény. Pedig anélkül hiába való az emberi igyekezet, a megszületõ gondolatok rendre megszöknek az
örökkévalóság megõrzése elõl... Igen, ilyen apróságokon múlik, hogy mi marad meg- vagy felidézhetõen utánunk. Vagy ha úgy tetszik: belõlünk.
139. nap
Nagyon hideg-fagyos északi szél csapkodja a fákat, a tornai hegyvonulat ide látszó ívén fehér
hótakaró a tél visszatértét jelzi.
Kassán a fül- és gégészeti osztályon kivizsgálás. Kiderült, a szédülések, s az egyensúlyi zavarok
nem a „fülemtõl” származnak – a gerincoszlop nyaki része bûnös ebben – úgy általában.
Rájöhettem volna erre magam is, de a több irányú elbizonytalanodás zavarokat okozott bennem.
Csak tényként: Szakolczay Lajos szép méltatást írt az A MOST-ról a Magyar Krónika c. havi
magazinban. A Búvópatak pedig Sziki Karcsi hosszabb írásának egy részletét közli a „spondeusos”
kötetrõl.
Ez is fontos: Satya a jövõ hét elején újra Bécsbe költözik – elég messzire, de mégis: Bécs közelebb
van Hamburgnál. Bécsbõl egy óra alatt hazarepülhet, ha lesz ideje.
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... Ami elgondolkodtatott: hogy van néhány olyan ideírni valóm, amit régóta végiggondoltam, de
valahogy ezek az egykori „események” nem akarnak tõlem elszakadni- történelemmé csontosodni...
Lehet, hogy az életnek van még terve velük?! Lehet. Jó lenne tudni, tisztán látni a titkokat.
140. nap
Délelõtt- hófúvás, hóvihar Kassán. Itt a szél a diófák és a hárs elszáradt, karvastagságú ágait
tördelte le. A kaput gond volt ki- és becsukni. Ideje volna a fûkaszálásnak is, de ilyen viszonyok
között nem kaszálni, lépni se igen lehet. Mint ahogy fontos dolgok leírására se jut idõ – vagy: erõ és
elszánás... Az azonban, hogy viszonylag jól érzem magamat, szóval ez azért leírni való, mert az
utóbbi idõben nem ez volt valóságomra jellemzõ. Jó volna, ha egy kicsit hosszabb ideig kitartana...
Szóval elviselném ezt a jobb állapotot.
141. nap
A nap eredménye és öröme: sikerült összefoltoznom a szétrombolt Belsõ univerzumot. Vagyis
folytathatom a másolást – hát van mit csinálnom.
Satya pedig megkapta a házépítéshez az induló banki kölcsönt... Meg, hogy holnapután már utazik, elõbb Budapestre, aztán Bécsbe. Itt maradunk újra magunkban, ami több olyan kihívást rejt,
amivel meg kell birkóznunk.
A kassai „cseheknek” pedig megígértem, hogy õsszel részt veszek egy találkozón, ahol a kortárs – huszadik századi – cseh költõkrõl és verseik fordításáról tartunk egy beszélgetést. Ötven
évvel ezelõtti eseményeket kell magamban felidézni, a Sumavai éveket, meg valóban, az akkor magamra vállaltak fel- és megidézését, amirõl már azt hittem, hogy semmi értelme nem volt az egésznek... Bár így sem vagyok biztos abban, hogy valóban volt-e értelme?! Az lehetne az igazi eredmény(?), ha ezeket a fordításokat együtt kiadnák. Külön kötetben, egy kis viszontszolgáltatásért
a Benesi dekrétumokat követõ „pardon” nyilvános kimondásával – de itt abba is hagyom! Ez a
délután nem az álmodozások ideje!
142. nap
A versek hiánya! Kitöltheti-e mindaz, amit ide leírok a le-nem írt verseket?! Mintha tavaly május
óta nem történt volna meg semmi... Se bennem, se általam és ennek még a hiányát se tudom értelmezni. Meg se próbáltam, meg se próbálom.
Hiányzik hozzá néhány szívdobbanás, néhány mozdulat, és az az elsõ húrpendülés, amely az
érkezõ versen végigvonul, s elér a végtelen tereire. Nagyon érzem e húrpendülés hiányát! És a
kegyelem elvesztését.
143. nap
Ha megérem a holnapot, végre hozzálátok a REFLUX leírásához. Az egyik cédulára ezzel
kapcsolatosan számomra van egy elég hosszú és szokatlan cím-elképzelés: „Kísérlet a reflux
kialakulásának leírására – avagy a létezés keserûsége.”
Aztán megnéztem az Idegen Szavak Szótárában, hogy van-e ennek az orvosi fogalomnak
magyar megfelelõje... Nem volt! Ezért a Magyar Értelmezõ Kéziszótárt is átlapoztam – hiába!
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Pedig bizonyára a refluxnak is van magyar megfelelõje. Majd még utána nézek. Tehát: holnaptól a
napi leírni valóm a létezés keserûségének a folyamata, ahogy megéltem, s ahogy nappalaim és éjszakáim kísérõi az epeömlésnek... ( Lehetséges, hogy ez volna a magyar neve a refluxnak?!) Az epesav,
ami ellen ma még nincs orvosság – csak elviselni lehet, lassú, pusztító erejét... És tudom, hogy ha
leírom, akkor se változik semmi, de semmi!...
144. nap
Ma már tisztában vagyok azzal, hogy vannak olyan életbe vágó események, amelyek megjelenését
a megismerés pillanatában az értelem igaziból felfogni is képtelen.
Mert amikor egy rutinvizsgálat eredménye gyomorrák, akkor annak hallatán az ember térdei
megremegnek, az ujjai elzsibbadnak, az elõtte lévõ tárgyak elmozdulnak a helyükrõl, s a távolságok
is megváltoznak, az ismert környezet hirtelenjében elidegenedik, minden darabokra hull.
Aztán nagy üressg támad – belül. És a hangok is megszûnnek – nincs kimondható, nincs elfogadható realitás, sem kapaszkodó a holnapi lehetõségek mentén...
Mert, mi az, hogy gyomorrák ?! ... Amikor a fekélyes gyomrom kétharmadát kioperálták, megmaradt „egyharmad remény” a holnapra. De a rák utáni „lehetõség” mindössze pár hónapos kínlódást, nyomorúságos idõt jelenthet... Tanultam anatómiát, biokémiát, hát tudom mit jelent ez a tény.
És még levezetni – visszafelé – se volt nehéz, hiszen már néhány hónapja a legfinomabb nektarina,
vagy õszibarack is cikória-keserû ízeket gerjesztett a számban...
Mindeközben hozzáláttunk a buzitai ház teljes felújításához... Vagyis gyorsan döntenünk kellett
minden irányba. Éva évek óta az új kórház biokémiai laboratóriumának a rutin-részlegét irányította, így hamarosan találkozhattunk Bober professzorral, hogy vállalná a mûtétet...? Amikor megnézte a diagnózist, csak ennyit mondott: „Holnap megoperálom.” S hogy Éva addig elintézheti a szükséges laboratóriumi kivizsgálásokat... Valahogy így. Javaslata egy kicsit megszédített, mert az ilyen
tempóra nem voltam felkészülve. Kértünk egy hét halasztást, hogy minden fontos elvi, gyakorlati és
anyagi tennivalót elrendezhessünk...
Szembe kellett néznem azzal a ténnyel, hogy ha a mûtét sikerrel zárul, a maradék, hátralévõ életidõm a legoptimistább esetben is legfeljebb 5-6 hónap. Mert Bober professzor úr azt is közölte és le
is rajzolta, hogy a maradék gyomromat eltávolítja – itt és itt, mutatta – kivágom és készítek egy újat.
Ebben maradtunk.
145. nap
(Folytatás a tegnapihoz)
Tudván ezt, a Hamlet-i “alapkérdés” vált aktuálissá, vagy a Kierkegaard-i „vagy-vagy...” És egy
hét múlva a kórházban voltam... Az utolsó otthoni emlékem az maradt, hogy a tetõrõl verik le, nagy
zajt csapva, az ácsok a palát. Fura, pattogó, ritmustalan hangzavar jegecesedett le bennem errõl a
pillanatról. A mûtétre való elõkészítés „eseményeirõl” most eltekintek... A személyzetnek rutinmunka, nekem hátborzongató órák. ... Pedig ez már a negyedik mûtétem volt! A mûtét elõtt való
napon az utolsó mûvelet az volt, hogy a jobb oldali nyaki vénába beültettek egy kanült, abból a
célból, hogy a mûtétet követõen azon keresztül „kapom” a táplálékot és az orvosságokat... Aztán
egy nap halasztás következett. Szeptember 23-án kora reggel kaptam egy jó adag nyugtatót, s az
utolsó emlékem egy ajtó, fölötte tenyérnyi zöld csíkkal... ( A mûtét utáni „új” világosságot, az
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ébredés, a létezés különös misztériumának leírását elhagyom, mert igazából nem is lehet megfogalmazni azt a jeges pillanatot, zavaros látomások halmazát, ami ezt az egész folyamatot kíséri... Évát,
laboratóriumi uniformisában beengedték hozzám. Azonban erre is csak igen haloványan emlékszem... Aztán, nyilván, hogy el tudjam viselni a fájdalmakat, altatót és fájdalomcsillapítót kaptam,
folyamatosan napokon át.
146. nap
A folytatást holnapra halasztom. Kassán voltunk az onkológián, ami nagyon megviselt. Két alkalommal is közel voltam ahhoz, hogy összetörjem az autót, s vele együtt magunkat is. Mostanra már
úgy-ahogy összeszedtem magamat, de a délelõtti emlékek nyomasztanak – nyomokat hagytak bennem. Jó lenn, ha holnap a végére jutnék a „refluxos” élményeimnek...
147. nap
Csend. Az kellene. Valami belsõ csend, ami kibomlana, ami értelmezhetõ lenne. Annak bizonyossága, hogy még érdemes lehet néhány mozdulat, egy szélrebbenés, egy sodródó hullám hangjának megidézése, amikor a Mississippin hajókáztam...
Nem tudom miért. Miért nem tudom? Közben - így - meg is halhatok. És akkor nem kell semmit
befejeznem. Se megélni, se kimondani, se leírni. Ennyire egyszerû!
148. nap
Az elszánás, hogy „végzek” a refluxal, úgy tûnik elérkezett. Hozzávetõlegesen a mûtét után közel
egy évig nem éreztem éhséget, ami azt jelentette, hogy korareggel egy szelet kétszersültet tejbe
áztattam, kevés cukor hozzáadásával, s azt bekanalaztam, aztán, késõbb, reggeliztem – gyakran
lágy tojást, vagy felvágottat... Aztán tízórai, ebéd, ozsonna, vacsora...
A reflux azután kezdett jelentkezni, amikor a fent leírt kényszermegoldást felváltotta a „normális” napirend. Idõnként éreztem, hogy valami nagyon keserû váladék tör fel a „gyomromból”, ami
kimarja a szájpadlást, a nyelvemet, s éjszaka éreztem, hogy a szám szögletén kiszivárog, gyulladást
okozva... Az igazi baj akkor kezdõdött, amikor a feltörõ epesav lassan megtámadta a fogaimat.
Egyszer, fogmosás közben vettem észre, hogy a fogaim hátsó, belsõ részei szurokfeketévé változtak... És ezeket a fekete korhadó foggyökereket folyamatosan el kellett távolítani. A mûtét elõtt
mindösszesen négy fogam hiányzott... Aztán volt – lett! – olyan emlékezetes napom is, amikor
negyed óra alatt négyet távolítottak el... Aztán elérkezett a „protézisek uralma”, ami azonban csak
a kitépett fogaim „pótlását” jelentette – a fõ ok, a reflux továbbra is rendületlenül kínoz, s ma már
tudom – a halálig! Természetesen ez sokkalta bonyolultabb és sokkalta kegyetlenebb a maga
valóságában...Lényege pedig mostanra ennyi: a rák nem úgy múlik el mint mondjuk egy torokgyulladás. És a reflux ellen nincs orvosság! A totális csõd egyik változata. Többet nem is foglalkozom
vele.(?)
149. nap
Annak, aki a XX-XXI-ik században született, a következõket kellene magában rendbe raknia: 1.
Az I. Világháborút, több, mint 10 millió halottal.
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2. A világ felosztását, benne Európa földarabolását.
3. Felnevelni egy hadra-fogható nemzedéket és megtanítani õket ölni. A tudományban: kifejleszteni a tömegmészárlásra a leggazdaságosabb haditechnikát, valamint a földi és légi eszközöket ugyanerre a célra.
4. Cáfolhatatlan okot találni a háború kirobbantására és több, mint száz millió férfi maggyilkolására.
5. Aminek következtében létrejöhet az egész bolygót fenyegetõ totális pusztulás elérhetõ közelsége.
6. A XXI. század az emberi értelem teljes csõdjét vetíti elénk...
7. És ezt semmilyen e-földi ideológia nem képes megállítani
8. A végeredmény: egy ûri szarkofág!
És, drága, vizet fogyasztó társaim: ez nem egy horror-film forgatókönyvének a szinopszisa, hanem a XXI. század közeli és eléggé aggasztó realitása.
Elfogyhat az ivóvíz, elõtörhetnek a sarkköri metángázok, az „ûri szemét” láncreakciója esetleg
elpusztíthatja a Föld légkörét... És innen nincs tovább! Holott én optimista vagyok. Verseket írok és
nemrégiben ültettem egy cseresznyefát...
150. nap
Apám 106-ik születésnapja – április 30. Nem is emlékszem arra, hogy mikor határoztam el, hogy
az Õ huszadik századi „Odüsszeáját” leírjam... Többször végigjártam gondolatban, s fontosabb
részeit egymás mellé állítottam, de az egész megvalósítását mindmostanáig elhalasztottam. Hogy
miért, okát nem tudom megmondani. Mintha nem éreznék magamban elegendõ erõt a leíráshoz...
Elbizonytalanít a feladat nagysága!? Talán... Szóval a kudarc lehetõsége, úgy tûnik, elakasztja a
szándékot. Pedig korábban a„születésnap” c. versben a legfontosabbakat leírtam. Ennek ellenére –
meglehet éppen ezért! – hiányérzetem van, mert a vers – egyféle teljesség, sûrítménye a létezésnek.
Ám a részletek jelentõsége apám életében-sorsában bizony meghatározóak. Van, amikor pillanatok
jelentik a túlélés, a megmaradás és a cselekvés lehetõségét –, meg egy-két véletlen... Találnom kell
egy alkalmas pillanatot az elinduláshoz. Egy mondatot, amit folytatni lehet!
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Olasz Valéria

Szeretném én

(Ady halálának 100. évfordulóján)
Szeretném én ó mennyire szeretném
nagy tüzes szemével ha újra látna
izzó csontjain a vers fellobbanna
szavak hullnának parázsló szavakra
csak egy napra feltámadna.
Faggatnám Õt túlvilágról
milyen a földöntúli álom
milyen a lét tündöklésben
Isten hajóján égi Óceánon.
Szeretném én mennyire szeretném
versre-éhes földi asszony
nyíljon meg ég föld hasadjon
csak egy napra feltámadjon.
Elõvenném fehér kendõm
Nap hevétõl óvni fedni
visszatérjen földi létbe
tûz-szavakkal sisteregni.
Fakadjon vers szûz-ajkáról
fakadjanak fel a sebek
régi kíntól szabaduljon
Krisztusi gyógy-leheleten.
Földrengetõ vers legyen az
porban nyíljon hétszínvirág
éledjen fel ami kihalt
magyar tájon rokoni ág.
Szeretném én ó mennyire szeretném
csak egy napra feltámadna
keresztrõl szivárgó szavait
kiteríteném a Napra.
Gyõr, 2012. február 2.
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Péntek Imre

Visszapillantások, jegyzetek
– Rédicsértessék! – így köszönt Utassy barátom a rédicsi plébánosnak. A gördeszkás papnak. 2005 és 2010 között. Jóban voltak, néha hármasban is elbeszélgettünk. Én Zalaegerszegrõl látogattam meg, ahogy
csak tehettem. Bíztam abban, hogy a hátralévõ idõ még hosszasan kitart. Ember és betegség. Sokféle a viszony. Egyet mondhatok: nekem
soha nem panaszkodott. Kitárgyaltuk az aktuális irodalmi ügyeket, megittunk néhány doboz alkoholmentes sört. Halálára Bence Lajos barátom szép verset írt. Emlékszem, síremlékavatóját – és a hozzá kacsolódó kis ünnepséget hónapokkal korábban terveztük. Özvegye, Horváth Erzsébet, a falu vezetése, és
mi, az Utassy Emlékkönyv kiadói. 2013. március 15. A tv-ben figyelem, reggel tíz óra tájt, amint az
Írószövetség vezetése elnézést kér, az idõjárási viszonyok miatt nem tud Rédicsre eljutni. Az avatót
késõbbre halasztjuk. Néhány héttel késõbb ez is megtörtént. Mihályi Gábor síremléke felírta a kis
községet a magyar irodalom térképére. Pécsi Gabi Zalaegerszegen, Pék Pál Nagykanizsán, Nagy
Gáspár Bérbaltaváron nyugszik. Néhány hónapja egy fiatal költõnõ tûnt fel, több országos lapban is
publikált, elsõ kötete is megjelent. Dezsõ Katalinnak hívják. Szülõhelye: Rédics.
•
Németh János keramikus barátom idén márciusban lett 85 éves. Mit tudunk adni még a Kossuthdíj és Nemzet Mûvésze cím mellé? Talán egy újabb kötetet, hisz ezen a téren nincs elkényeztetve.
Örömmel tölt el, hogy az MMA egy tartalmas monográfiát készített róla, ebbõl az alkalomból. S
egyszer talán elkészül az a kötet is, amirõl a mûvész álmodott: épületszobrainak, dombormûveinek
reprezentatív albuma. Helsinki, Ljubljána, Újdelhi, Canberra a városok, ahol nagyméretû plasztikái
láthatók. Többnyire a magyar követségeken. Kétségtelen, neves fazekas-kályhás dinasztia sarja,
akinek nagyapjáról még Malonyai Deszõ is írt. Édesapja a harmincas években készült a fõiskolai
felvételire. De a családi ügyek miatt ez elmaradt. Az ötvenes években Borsos Miklós kellett hozzá,
hogy az egerszegi diák agyagszobrocskái, mint felvételi darabok, helyet biztosítsanak neki az Iparmûvészeti Fõiskolán. A népmûvészet és az európai formanyelv egyaránt anyanyelve. A korsók és
butéliák plasztikai elemmé formálása az õ leleménye, mindenképpen. És kupok és hengerek használata, amelyeket a korongon készít, szintén. Az utóbbi években felesége halála lesújtotta, de a mûvész lassan újra felébredt benne. Visszanyerte munkakedvét, ismét dolgozik. A Zala Megyei
Rendõkapitányság bejáratánál tavaly avatták fel kétszer-két méteres Sárkány ölõ Szent György címû
dombormûvét. Ritkaság, hogy a rendõrség ilyen mecénási szerepre is vállalkozik. És visszavonultsága után egyre többen keresik, újabb elképzelésekkel. S ha egyedül van, megint rajzokat készít,
vázlatokat az elkészítendõ mûvekhez, megrendelésekhez. Igen, a munka. Ahogy csak teheti, felölti
agyagos, megviselt munkaköpenyét, és dolgozni kezd. Õ is tudja: a munka, a munkálkodás a legjobb
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védelem az idõ múlása ellen. A nagy mûhelyablakon belátni asztalára, ahol ma is újabb és újabb
darabok formálódnak. Kívánjuk neki az égiek kegyelmét, hogy továbbra is forogjon a korong.
Nem vagyok nagy gyûjtõ. Bár többször is megbántam, hogy bizonyos (mû)tárgyakat nem fogadtam el. Amikor szívesen, barátságból adták, olykor egy megnyitó honoráriumaként. Vannak barátaim, ismerõseim, akik hódolnak e szenvedélynek. Egyikük sajátos módszere: amit kap, szinte válogatás nélkül beteszi hegyi hajlékába, és lassan már alig lehet járni a képektõl, szobroktól, mindenféle
értékes és értéktelen mûvészi leletektõl. Talán neki van igaza. Még tavaly F.csurgón jártam. Tündéri
vidék. A hétvégi háztól a tóra látni, s a dimbes-dombos táj, hirtelen kanyargó útjaival, meghitt kis
hajlékaival, mint egy valószerûtlen, mesebeli látomás. A szakszerûen megmûvelt szõlõk, gyümölcsösök kivívják a szemlélõ elismerését. A házigazda sétára invitált, és megmutatta a kis otellógyûjteményt, amely még késõ õszön is vadul édesült, virult, kínálta roppanós bogyócskáit. S ott volt
nem messze egy kisebb diófa. Szedtem a fáról maradék gyümölcsöt, pár fonnyadó almát, aszalódó
szilvát, megkóstoltam az otelló-fürtöket és felmarkoltam pár diót, azzal a szándékkal, hogy a tornácon majd megtöröm õket. Aztán ez az idõ rövidsége miatt elmaradt, de – szokásommal ellentétben
– eltettem három diót, ami épp a zsebembe fért. Valamiért õrzöm az õszi gyümölcsöket, talán így
változnak szokásaim.
•
Tudjuk, hogy milyen fontosak a helyi hagyományok és milyen nehéz megteremteni õket. Pár éve
én is részese vagyok egy ilyen mesterkedésnek. Veszprémben a 10 éve elhunyt Széki Patka László
emlékét próbáljuk kimenteni a múlásból. – Ha kimondom a nevét, elõttem van magasra nõtt, lakli
alakja, érdeklõdõ tekintete, dörmögõ hangja, füstölgõ pipája. A szombathelyi fõiskolán szerzett
diplomát, majd tovább képezte magát, mindenféle diplomákat szerzett, és a veszprémi mûvelõdési
osztályon találta magát. Innen ragadta el a kór, 2008-ban. Kollegiális, baráti viszonyban voltunk.
Igazi költõ volt, egy helyét meglelõ mester. Sok versét közöltem a fehérvári Árgusban, néhányat a
Pannon Tükörben. Egyik kötetét is szerkesztettem, mert megbízott bennem. Nem érte meg a hatvanat, nem érte meg születésnapi kötete megjelenését. Átégett ég címmel jelent meg válogatott verseinek kötete, Zsolnai György gondozásában, 2010-ben.
De visszatérek a hagyományteremtésre. Két alkalommal is volt (öt évente) verspályázat emlékére, s harmadik a képzõmûvészeti író elõtt tisztelgett. Tagja voltam a zsûrinek, mondhatom, színvonalas munkák érkeztek be a felhívásra. Szép kis ünnepség keretében adta át a díjakat Fenyvesi Ottó,
a zsûri elnöke. Az írások a Várucca Mûhelyben napvilágot látnak, új tehetségek kapnak lehetõséget
az indulásra. A hagyománynak akkor van értelme, ha nem csak visszatekint, hanem a jövõre is
gondol.
•
Járni egy kastélyba. Olyasféle divat ez, amit a szerény jövedelmû, jó ízlésû értelmiség engedhet
meg magának. Találkoztam is egy orvossal a parkban, aki hozzám hasonlóan évek során figyelte,
mint lesz a romos, elhanyagolt épületegyüttesbõl ismét figyelmet keltõ jelenség. A kastély és kertje.
Szerencsés véletlen, hogy megmaradt körülötte a tágas tér, a melléképületekkel együtt, és lassan
felismerhetõ, mint válik a kertész elképzelése valósággá, hogyan simul a frissen nyitott, virágokkal
feltöltött ágyasok rendszere a nemes tisztaságú, konstrukciójú, újdonságával felmagasodó falakhoz. Minden hasonló rekonstrukció: szomorúság és öröm. Szomorú, hogy nem maradt meg épen,
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öröm, hogy mégis akadt felújítója. Sikerül-e felkelteni az egykori lakók, netán õsök szellemét. Én itt
azt láttam, hogy az építészeti munkálatokkal párhuzamosan egy szellemi rekonstrukció is folyik.
Két irányban is. Egyrészt megkapják a hajdani tulajdonosok az életformájukat idézõ finom kis meghitt részleteket, kinagyított fotókon, tartalmas kiadványokban, másrészt új elemek tûnnek fel, szobrok, térplasztikák, emlékfalak, amik a mai szellemi erõfeszítések jeleit sugallják.
De nem titkolózok tovább, elárulom: a kápolnásnyéki Halász-kastélyról van szó. Az épület 1910ben nyerte el mai alakját, az akkori tulajdonos, Halász Gedeon révén, majd 1945 után tsz-iroda lett,
a rendszerváltás után gazdátlan maradt. 2014-ben egy állami és Európai Uniós pályázat elnyerésével indulhatott a rekonstrukciós munka, amelynek bonyolítója a Velence-tavi Kistérségért Alapítvány lett. Amikor két éve meghívót kaptam L. Simon Lászlótól, hogy Petõfi szobrot avatnak a
parkban, meglepõdtem. De aztán lassan megértettem az összefüggéseket. A jó ízlésû, mûvészet
kedvelõ házigazda, a kistérségi alapítvány egyik létrehozója szívesen hívja egy-egy munkára az általa
becsült szobrászokat. Például azokat, akik szerepeltek portréikkal Agárdon, a Gárdonyi Múzeum
Fejér Megyei Irodalmi emlékfalán. S mindig kerül valami. Esemény. Évforduló. Ami megszólítja a
jelent. Nem beszélve arról, hogy a kastélyban rendezett kiállítások és hangversenyek már-már országos érdeklõdést is keltenek.
De térjünk vissza a szobor-avatóra.
Petõfinek mindig aktualitása van. Itt is, és minden pontján a Kárpát- medencének. A szelíd lelkû,
érzékeny kritikus és író, Mohai V. Lajos tanulmánykötetében találtam ezeket a lelkesítõ sorokat:
„Igen, térdet kell hajtanunk Petõfi elõtt, még ha ez elsõre patetikusan hangzik is a pátoszokat mélyen elutasító és érvénytelenítõ jelen idõben. Petõfi a tizenkilencedik század emlékezetesen nagy
magyar és európai politikai költõje, aki a kevesek egyikeként, magyarként lépte át a világhír
küszöbét…Hegyeket a helyükbõl kimozdító személyiségeket állított a történések színpadára az élet,
a sors, olykor a kor béklyóival viaskodó ádáz szerephelyzetekben, ezeknek olyan dinamikája támadt
egyik percrõl a másikra, amelyeket talán nem ismer sehol sem a történelem. Mitológikus kifejezéssel élve szinte varázserejû hõsök születtek, köztük az óriássá változott Petõfi…” Petõ Hunor szobra
olyan figura, amely elõtt ez a tiszteletadás fellengzõsség nélkül – lélekben – bemutatható. Fiatalos,
de mégis érett férfi. Egy büszt, ami lényegre koncentrál: az arc szuggesztiójára.
De van itt Klebelsberg-szobor is. Petõ Hunor ismét remekelt. Pogány Gábor Benõ Széchenyiszobra is elismerést keltõ.
S végül a kastély közéleti emlékfala is nemrég gyarapodott: egy Prohászka Ottokár dombormûvel, Elek Imre alkotásával. A kastély szellemi rekonstrukciója újabb látványossággal fejezte ki a
maga figyelmet keltõ (konzervatív) dinamikáját.
•
Új év, új remény. Valami ilyesmit kellene beledadogni a szilveszteri örömmámorba, a trombitástüzijátékos éjszakába. De nem áll rá a szám. Persze, rögtön meg is cáfolom magam: vannak reményeim, még ebben az élemedett korban is. Néha elgondolkodom, hány barátom, ismerõsöm befejezte pályafutását. Gyakran nálam fiatalabbak is. Szörnyû csapás volt, amikor átéltem öcsém hirtelen
távozását. Elcsúszni a múlandóság banánhéján. Ez a kis baleset néha mindent megváltoztat. Az idõ
– továbbra is titokzatos valami. Irreverzibilis. Hány sci-fi filmben tûnik fel az idõutazás. Persze,
hova utazzunk? A múltba? A jövõbe? A jelen a mi állandóságunk. Az örök jelen. A múlt és a jövõ
– fikció. A múlt eseményeit elképzeljük, a jövõ képeit fantáziáljuk. Az idõ felesleges részeit le
tudjuk rövidíteni. Az utazás – a két pont közötti távolság legyõzése – egyre rövidebb. Az utópiák-
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ban már készülnek teleportálások gépezetei. De ezzel se megyünk sokra. (Csak idõlegesen.) Hova
szökjünk a múlandóság elõl? Talán egyszer majd erre is válaszol valaki.
•
A váratlan tényezõ. Ezen is sokat gondolkodtam. Hányan, hányféleképpen be akarjuk betonozni
magunkat valami hihetetlen biztonságos helyzetbe, állapotba. S mennyi óvintézkedést teszünk annak érdekében, hogy ne változzék semmi. Olykor még bûnöket is elkövetünk, a megállapodottság
érdekében. Ideológiákat gyártunk, hogy nincs, nem lehet ennél jobb nyugvó pont, melyet a történelem erõi készítettek elõ, az univerzum szellemei áldottak meg. Álmunk: a monotónia. Az egyformaság. A lassú, ütemes zihálás. Az ismétlõdések kedves unalma. A totális zárványlét, amely bekeríti az
örökkévalónak szánt Édent.
Aztán egy pillanat, és valami elgörbül. A pontból hirtelen vesszõ lesz. A némaságban valaki énekelni kezd. A bizonyos nem várt tényezõ – alakot ölt, s a mechanika gördül egyet. S mögöttünk az
önmegvalósulások újabb modellje – ismét a távolba vész…
•
Lehet, hogy mi idõsek, túl sokat tudunk, túl sokra emlékezünk. Vannak pokolian éles pillanatok,
amelyek nem koptak ki memóriánkból. És ez néha zavaró. Fõként, ha nem a megfelelõ körülmények között adunk ennek hangot. Milyen szép a feledés lélektani csöndje, amelyet nem ver fel
semmi nesz. A feledtetés mûvészete, a nagy elképzelések egyik alapja. A politikai alkotómûvészet
egyik fontos megnyilvánulása. Igen, a zavaró tényeket el kell fedni, takarni, bepólyálni valami semmiségbe. Vannak korszakok, amikor arra készülünk, hogy egyszer elõvesszük az elfojtott sérelmeket. Ritka esetben ez is megtörténhet. Emlékezzünk 56-ra. Valamilyen töredéket szinte mindenki
megõrzött az akkori eseményekbõl. És valóban: lett feltámadás. Én ott voltam a Hõsök terén, a hat
koporsó elõtt. S késõbb én is szedegettem össze Darvas Iván szélfutta papírjait a Rákoskeresztúri
temetõben. Éreztem, egy vagyok a tömeggel, s meg kell õriznünk ennek a fenséges napnak minden
rezdülését.
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Sárándi József

Arcok rácsai elõtt
Ha meg akarom élni
a nyugdíjkorhatárt
idõ elõtt nyugdíjba
kell mennem – döntöttem
kilencvenhárom márciusában
különben megfojtanak
elfojtott szorongásaim
s lassacskán fölzabálnak
a mindig átmeneti kor
extra éhes kaján
kannibáljai.
Nézem a szenvtelen
és kaméleon arcokat
utcán buszon alkalmi
találkozókon
házimozim üvegvásznán.
Nézem õket
a hallgatva is beszélõket
a beszédesen hallgatókat
a beszélve beszélõket
s utolér a nemtudomság
kiben ki mi lakik?
Valójában ki kicsoda?
Hinni nekik?
Kegyeiket keresni?
Szolgálni kényszeres szeszélyeiket?
Inkább szitával hordok vizet
a fekete sivatagba
vagy virágokat gyûjtök
a kietlen fagyos hómezõn
Beszélõre váró kedvesemnek.
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A korszellem katonái
Ilia Mihálynak
csak úgy tudunk magyarnak
igaznak megmaradni
ha mindenki másban is
csodáljuk a szépet
s éltetnivalót
mert addig éldeklünk
míg szomorodó kiváncsin
hajtjuk a cinikus Varrógépet
fáradtan szidva
a fuser Szabót
a korszellemet dícsérjük inkább
õ bennünk lakozik
de nem szolgát kíván
megmutatkozni akar
épp általunk
példánk talán nem
oktalan azoknak
kik a Nagy Szellem útján
aszkétán járnak
folytatván útunk
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Bedi Kata

Petõfi arcai I.
„Mit háborgattok?
takarodjatok innen!
Nagy munkába’ vagyok. Sietek.
Ostort fonok, lángostort, napsugarakból;
Megkorbácsolom a világot!
Jajgatnak majd és én kacagok,
Mint õk kacagtak, amikor én jajgattam.
Hahaha!
Mert ilyen az élet. Jajgatunk s kacagunk.
De a halál azt mondja: csitt!
Egyszer már én is meghalék….” stb. Az õrült a vers címe és ugyanaz
vetette papírra, aki a Szabadság, szerelem! / E kettõ kell nekem. / Szerelmemért föláldozom / Az életet, / Szabadságért föláldozom / Szerelmemet.” sorokat, s természetesen sorolhatnánk még a máig meghatározó
verseket, vagy akár az úti jegyzetek is, melyeket a „segédszerkesztõ” készített díszes hivatalába beleunván, utazni menve. Petõfi Sándor rövid
élete (1823. január 1., Kiskõrös - 1849. július 31.,Erdély) során a magyar
költészet kiemelkedõ jelentõségû verseit írta meg. Alakja a márciusi ifjak, a fiatal forradalmárok „prototípusa”, s innen nézve talán nem is olyan
meglepõ, az egyébként szokatlanul magas számú ábrázolása: rajzok, festmények is szép számmal ábrázolják, nevét utcanév táblák is hirdetik és becslések szerint mintegy
780 Petõfi Sándort ábrázoló teljes alakú vagy mellszobor, illetve nagyalakú dombormû van szerte a
világban.
Na de honnan is ismerhetnénk Petõfi igazi arcát? Feltehetõen 1844-1845 körül készült az egyetlen
fotográfia Petõfi Sándorról. A kép készítõjének személyét illetõen nincs egyetértés a kutatók
között, Strelisky Lipót fotómûvész neve is felmerül, de a legvalószínûbb, hogy a költõ portréját
Egressy Gábor színész, amatõr fotográfus készítette. A felvétel Egressy pesti lakásán a Marczibányiházban készülhetett. A dagerrotípia realitása megdöbbentõ volt a korabeli képzõmûvészet idealizált ábrázolásaival szemben. Ezért Petõfi feltehetõen nem volt elégedett képmásával, a feltételezések szerint elrejtette, mivel a felvétel csak 1868-ban bukkant fel újra. Ebben az évben – Petõfi hagyatékának részeként – Petõfi Istvánhoz került, aki 1879-ben úgy nyilatkozott, hogy „a kép annyira el
volt mosódva, hogy azon csak egy görbült alaknak mintegy árnya látszott, az arc vonásai a legmerészebb képzelõ tehetséggel sem voltak kivehetõk.”
Késõbb a fénykép Petõfi Zoltánhoz, majd 1870-ben Beliczay Imre pesti orvos tulajdonába került,
aki a képet restauráltatta. Valószínûleg ekkortájt készíthetett Klösz György egy reprodukciót a
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lemezrõl, amit 1879-ben a Koszorú címû lapban közöltek le. Az eredeti kép a Beliczay család birtokában
maradt. Évtizedekig nem lehetett tudni a képrõl semmit, elveszettnek hitték. Rózsa György kutatómunkájának köszönhetõen 1948-ban Beliczay unokájánál
egy ládában találták meg újra a fotográfiát. A nem
megfelelõen tárolt, elpiszkolódott lemez ekkorra már
teljesen besötétedett, s a kép alig látszott rajta. A lemez a Nemzeti Múzeumba került és egészen 1953-ig
nem is foglalkoztak vele. Ekkor jelentkezett Escher
Károly fotómûvész, hogy rendbe hozza, restaurálja az
ezüstoxidtól megfeketedett dagerrotípiát. Escher a
felvételt retusálta, majd egy reprodukciót készített
róla, ennek során visszafordította – az eredetileg
oldalhelytelen – felvételt. Eredményeirõl 1955-ben
a Mûvelt Népben számolt be, a cikkhez három fényképet is mellékelt: egyet az eredeti lemezrõl, egyet a
helyrehozatal után és egyet a végsõ retusált változatról. Escher mellett az 1970-es években Flesch Bálint
fotómûvész is készített egy reprodukciót a dagerrotípiáról, melyet a legjobban sikerültnek tartanak. Az
értékes Petõfi-dagerrotípiát, a Petõfi Irodalmi MúzeMátyás király Bécsben
um fotógyûjteményében
õrzik.
A dagerrotípia mellett talán a leginkább ismert Petõfi-ábrázolások közé a költõvel jó barátságot ápoló
Orlai Petrics Soma festményei sorolhatók, aki arcképe mellett a Petõfi Debrecenben címû képét is megfestette, mely a nyomor és nélkülözések napjaiban,
fûtetlen szobában, verseit rongyos szalmaszéken írva
ábrázolja a nagy költõt.
Petõfi-képünket leginkább ezek az ábrázolások határozták meg, és lettek a köztereken is megjelenõ Petõfi-szobrok ihletadói. A Petõfi szobrok jegyzékét elsõként rendszerezõ Varjas Károly könyve szerint az
elsõ Petõfi-szobrot Dunaiszky Lõrinc készítette 1950ben, az elsõ köztéri szobrot pedig 1861-ben Kiskõrösön emelték. A költõ halálának 140. évfordulójára megAz Izsó által készített gipsz-szobor a múzeumban
jelent kötete 73 hazai és 14 külföldi szobrot ismertet
részletesen. A könyv nemcsak a Petõfi-szobrok miatt
fontos, hanem azért is, mert a segesvári csatavesztés utáni politikai helyzet vázolásával kezdve vezet
végig annak a megértéséig, hogy fonódott egybe Petõfi neve a hazaszeretetével.
A máig meghatározó, jelentõs és nagyméretû Petõfi ábrázolások közé tartozik a budapesti, melynek
felállításának körülménye is jelentõségteljes. A szobor felállítását célzó mozgalom Reményi Ede hegedûmûvész kezdeményezésére 1860-ban indult meg. Reményi ekkor tért haza londoni emigrációjából,
hangversenyeket adva bejárta az országot és ismerte fel a Petõfi iránti tiszteltetet. A szoborállítás
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folyamatát Soós György Tanulmányok Budapest múltjából kötetében részletesen ismerteti. Leírja, hogy az egész ország lelkesedett a
szobor felállításáért, de a kormánykörök ellenezték a mozgalmat.
Ennek ellenére 1860-ban Kemény Zsigmond
lakásán megalakult az elsõ szoborbizottság,
tagjai fõleg mûvészek, írók és tudósok voltak,
de ezt nem ismerte el a hatalom, a szoborállítás ügye a kiegyezés után „élesedhetett”, ekkor állt fel az állandó szoborbizottság, négy
évvel késõbb pedig Izsó Miklósnak, a kor leghíresebb magyar szobrászának adtak megbízást. Izsó a megbízatást lelkesedéssel fogadta. Hamarosan Rómába s onnét Európa számos városába utazott, hogy a köztéri emlékszobrokat tanulmányozza. Munkája végzésében valószínûleg sürgette a bizottság, mert
1873-ban, a költõ születésének 50. évfordulóján szándékoztak a szobrot felavatni. De tervük a hivatalos körök szabotáló magatartása
miatt meghiúsult. Évekig tartó vita folyt a szobor helyének kijelölésérõl, míg végül a Dunapart mellett döntöttek.
Ekkor már 12 774 forint állt rendelkezésükre, de az összes költségek fedezésére 30 000
forintra volt szükség. A szoborbizottság legfontosabb feladata tehát a közadakozás megszervezése volt, melybe a Fõvárosi Tanács is
bekapcsolódott, példamutatóan adakozott,
ugyanúgy, ahogy a vidéki hatóságok. Jegyzõkönyveikben kifejtik, hogy „Petõfi az egész
magyarságé, és lehetõséget kell adni a haza
minden polgárának, hogy filléreivel ki ki hozPetõfi Szobra a rimaszombati múzeum elõtt
zájárulhasson a szobor megvalósulásához”.
Miközben a gyûjtési mozgalom országos méretet öltött, Izsó külföldi tanulmányútjáról hazatérve,
lelkesedéssel fogott munkához. Emlékezetében frissen élt a költõ alakja, akit mint kisdiák a sárospataki kollégiumban látott egy õszi estén, mikor Petõfi látogatóba érkezett a diákok közé. Szobrában a költõ hazafiságát szándékozott kidomborítani. Mint mondotta : „Ennek a szónokló alaknak
harsognia kell, nem pedig dorombolni.” Számos vázlatot készített, felhasználta a Petõfirõl készített
képeket és rajzokat. Sõt a költõ fiáról, Zoltánról is, kinek arcvonásai atyjára emlékeztettek, készített portrét. A közismert nagy Petõfi mellszobrot, melynek eredeti gipszpéldányát az Országos
Szépmûvészeti Múzeum õrzi, 1872-ben mintázta Izsó és két esztendõvel késõbb állami megrendelésre faragta márványba. Kilenc egészalakos vázlatáról tudunk, melyek a „forradalmi lázítás” és a
„lírai versek és a hazaszeretet” költõje közötti vonalon mozognak.
Ipolypásztó
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Hogy a közönség is hozzászólhasson a bizottság és a mûvész közötti vitához, a tervrajzokat közzétette a Vasárnapi Újságban. A közhangulat és a sajtó a forradalmi költõt ábrázoló terv mellett
foglalt állást, a bizottság mérsékeltebb ábrázolást kívánt. A szobor készülését az is akadályozta,
hogy Izsónak nem volt alkalmas mûterme, hol nyugodtan dolgozhatott volna. Vázlatait és a már
említett nagy mintát ócska, viharvert csûrben mintázta. 1874-ben kedvezõbb anyagi körülmények
közé jutva, elkezdett építeni egy szerény, de elég nagy mûtermet a Rózsa-utcai telkén.36 Mire a
mûterem 1875 tavaszán elkészült, Izsó erõsnek látszó szervezetét az alattomos betegség, a tüdõvész
annyira aláásta, hogy az új mûteremben már nem alkothatott semmit. Ez évben, május 28-án elhunyt.
A bizottságnak nagy gondot okozott, hogy kire bízza a szobor befejezését. A legalkalmasabbnak
Huszár Adolf fiatal szobrászt találták, aki Izsó mûtermében egy ideig mint segéd dolgozott. Mikor
megbízták a szobor befejezésével, a bizottság hangsúlyozta, hogy az Izsó tervében megmutatkozó
pátoszt mérsékelje. Késõbb a szoborbizottság összetételében változás történt, s a szobrot Izsó elsõ
terve szerint kívánták elkészíttetni. Hosszas vita után megállapodtak, hogy a szobor további munkálatai alapjául azt a mintát fogadják el, mely a szûkebb bizottság jelentése szerint Izsó Miklós
legsikerültebb terve: Petõfit magasra emelt jobbkarral ábrázolja.
Huszár Adolf csak nagy rábeszélésre vállalta, hogy Izsó néhány centiméteres terve után készíti el
a szobrot. Izsó elgondolása nagyon szimpatikus és egyben roppant jellemzõ is Petõfire, de a kis
vázlatban — ami ekkora méretben már eleve lehetetlen — nem voltak megoldva a szobor plasztikai
problémái, csupán a nehéz feladat volt kijelölve. Huszár Adolf tanulóéveiben a bécsi Akadémia
egyik mintanövendéke volt. Huszár a kompozíciós elképzelésben jóformán semmit sem változtatott
Izsó eredeti tervén. A feladatot a legjobb lelkiismerettel oldotta meg. Arról azonban sem õ, sem
mások nem tehetnek, hogy Izsó kisvázlatában megmutatkozó lendületes kifejezést csak csökkentve
tudta megtartani.
A szobrot a bécsi Turbain-féle ércöntõdében öntötték bronzba. A szobor felavatási ünnepélyét
1882. október 15-én tartották. Az események részletekbe menõ ismertetése majdnem minden egykorú napilapban magtalálható. Petõfi Sándor a budapesti emlékszobra felállítása után országszerte
(Kiskõrösön, Kiskunfélegyházán, Segesváron, Pozsonyban, Debrecenben stb.) számos emlékmûvet
kapott. Az Izsó-Huszár féle Petõfi szobor szürke gránit talapzaton áll, mely 535 cm, a költõ bronz
szobra pedig 375 cm magas.
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Száraz Pál

Bartók barátja volt
Losoncról indult európai, majd amerikai útjára Serly Lajos, operett- és
dalkomponista. Fia, Serly Tibor éppen a századfordulón született Losoncon,
majd Amerikába kerülve Bartók Béla barátja lett, és õ fejezte be a mûvész
III. zongoraversenyének utolsó 17 ütemét. A Losonci Építõipari Szakközépiskola negyedik osztályos növendéke voltam, amikor véletlenül megtudtam,
hogy látogatóba jön szülõvárosába, Losoncra. Izgatottan kerestem a vele való
találkozást, hiszen az akkori Csehszlovákiából még senki sem készített vele
interjút. Sajnos Serly Tibor nagyon rövid idõt töltött itthon, azért az interjú
is kurtára sikerült. Azóta, 1972 októberétõl féltve õrzöm azt a magnókazettát, amelyen ezt a rövidke beszélgetést rögzítettem.
– Milyen érzéssel jött Csehszlovákiába és szülõvárosába, Losoncra?
– Elõször nem éreztem különösebb meghatódást. Feleségemnek és nekem megmutatták azt a
házat, ahol édesapám és tíz testvérem közül én is itt születtem. Azután kimentünk a temetõbe, hogy
édesapám utolsó kívánságát teljesíthessem, vagyis, hogy urnáját hazai földben, a családi kriptában
helyezzem el. Ott, a temetõben fogott meg valami, a régi emlék.
– Sokat utazik?
– Igen. És mindig a feleségemmel. Mióta megházasodtam, még egy napig sem voltunk távol egymástól. Most jólesik legalább egy-két órát itt tölteni szép szülõvárosomban.
– Mióta él Amerikában, és hogyan indult pályáján?
– Három és fél éves korom óta élek itt. Igaz, tanulmányaimat huszonkét éves koromban Budapesten folytattam. Én is, mint édesapám, zeneszerzést tanultam a Zeneakadémián. Ösztöndíjas voltam,
Kodály Zoltán tanítványa.
– A mester édesapjáról, Serly Lajosról azt írja a lexikon: Az óbudai Kisfaludy Színház alapítója volt. Színházi karmesterként mûködött. Népszínmûveket és számos, népszerûvé vált dalt szerzett. Önnek melyik volt a kedvenc mûve, dala ezek közül?
– Édesapám jól ismert és sokat játszott mûvei a „Csókon szerezett võlegény”, a „Marcsa és Mariska” és mások. A „Kék nefelejcsben” még a híres Pálmai Ilka lépett fel elõször. Ezt a darabját
kedvelem a legjobban. Ma is játsszák, és mindig újnak tûnik.
– A magyar zeneszerzõk közül ki a példaképe?
– Kétségkívül Bartók Béla. Nem vagyok egyedüli a zeneszerzõk között, aki azt mondom, Beethovenhez, Haydnhoz hasonlítható. Én még nagyobbnak tartom. Amerikában gyakran találkoztunk, jó
barátom volt. Nekem jutott az a megtisztelõ szerep, hogy a III. zongoraversenyét befejezzem…
Századunk óriása volt.
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Kovács László

Rákóczi-emlékhelyek Sáros vármegyében
Nagysáros és Eperjes
Nagysárosnak és Eperjesnek a felvidéki Rákóczi-emlékhelyek között fontos helye van. A Rákócziak 1622-tõl fõispánjai, 1664-tõl örökös fõispánjai
Sáros vármegyének. Kezdetben a vármegye központja az annak nevet adó
Sáros vára volt, Nagysáros és Eperjes pedig a Rákócziak idejében voltak a
megye székhelyei.
Sáros vára, mint a sárosi erdõispánság központja már a tatárjárás elõtt fennállt. 1560 után a Báthoryak a vár urai, mígnem 1608-ban Báthory Gábor az
erdélyi fejedelmi címért cserébe átengedte az egész sárosi uradalmat Rákóczi Zsigmond fõúrnak. A sárosi vár a kuruc korban játszott utoljára fontos
szerepet. Thököly felkelésének végén a kurucok már nem tudták tartani,
ezért felgyújtották, nehogy az ellenség kezére kerüljön. Falai még ma is magasan állnak az 570 méter magas Várhegy tetején; különösen legrégebbi
magva, az Öregtorony nyújt magasztos látványt.
Rákóczi Pál I. Rákóczi György erdélyi fejedelem fia 1613-ban a várhegy alatt építtette fel a család reneszánsz várkastélyát. II. Rákóczi Ferencet,
aki házassága után családjával hazatért Magyarországra, itt, ebben a kastélyban iktatták be 1694.
június 3-án Sáros vármegye örökös fõispáni tisztségébe. Innen igazgatta nem csak a vármegyét,
hanem innen irányította a Kollonich gyámsága idején kamarai kezelésben tönkrement birtokainak
rendbehozatalát is. A kezdetben németes ruhában
járó Rákóczi azonban nem vett részt a politikai
életben, sõt az 1697-ben kitört hegyaljai felkelés
elõl még Bécsbe menekült. Birtokai állapotát felismerve, és a szomszéd birtokosok, Bercsényi Miklós és Vay Ádám hatására azonban ráébredt a Habsburg elnyomás lényegére. Visszaemlékezéseiben ezt
írja: „Naponta tapasztaltam, hogy hazámban nem
vagyok otthon. Zsoldosok élnek falvaimban, császári kapitányok parancsolnak uradalmaimban.”
A kezdetben Bercsényi körül kialakult elégedetlenkedõ kelet-magyarországi fõurak csoportjának
Sáros vára, az Öregtorony
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A nagysárosi kastély, ahol elfogták 1701-ben Rákóczit

elismert vezetõje hamar Rákóczi Ferenc lett. Õ azonban úgy ítélte meg, hogy bármilyen Habsburg-ellenes mozgalomnak csak akkor lehet sikere, ha nemzetközi elismerésben és segítségben
részesül. Ezért kereste a kapcsolatot XIV. Lajossal, aki a várható spanyol örökösödési problémák miatt a Habsburgok legfontosabb ellenlábasa volt. A neki írt elsõ levelét Longueval századosra bízta, akit régebbrõl ismert, és akiben megbízott. Ebben ezt írta XIV. Lajosnak: „Nem
kell Felséged elé idéznem az elnyomatásnak szomorú képeit, hogy fölkeltesem Felséged együttérzését, és megnyerjem jótékony hajlandóságát: legyen atyánk, támogatónk és fölszabadítónk.”
Második levelét azonban a százados már elõször Bécsbe vitte. Ennek nyomán döntöttek elfogatásáról. 1701. április 18-án sárosi kastélyában felesége betegágyánál elfogták. Ezt a jelenetet
festette meg Benczúr Gyula híres képén. Innen Eperjesre szállították és a Rákóczi-házban
tartották fogva.
Az eperjesi Rákóczi-ház a 17. század elején épült. Ismeretes, hogy Rákóczi György 1633-ban
itt kötötte meg a császár követeivel az ún. „eperjesi egyezményt”. Három hétig tartották itt
fogva, s innen vitték Bécsújhelyre, ahol abban a cellában tartották fogva, ahonnan nagyapját,
Zrínyi Pétert vitték a kivégzésre.
A nagysárosi kastély a második világháború alatt megsérült, nem javították meg, hanem az
50-es évek elején lebontották, helyén ma futballpálya van. Nagysároson ma már csak a kastélyhoz tartozó Rákóczi-kápolna áll.
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A Rákóczi-ház Sároseperjesen

Makovica vára – Zboró
A Sáros vármegyei Zboró két okból jelentõs Rákóczi-emlékhely: Zboró volt a Rákócziak felsõmagyarországi nagykiterjedésû uradalmainak központja, és itt kötöttek házasságot a fejedelem szülei, I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona. Maga II. Rákóczi Ferenc kisgyerekkorának nagy részét is itt
töltötte.
Tulajdonképpen ez kettõs emlékhely: Makovica vára (az óriási kiterjedésû uradalom központja),
s a várhegy alatt elterülõ Zboró település a mára már elpusztult Rákóczi-kastéllyal és a felújított
reneszánsz templommal.
Makovica várát (ma már ezt is zborói várnak nevezik) és a hozzá tartozó uradalmat Rákóczi
Zsigmond vásárolta 16 000 aranyért Serédy Gáspártól. Rendbe hozatta, lakhatóvá tette, fia György
(késõbb Erdély fejedelme) gyakran tartózkodott itt. A Thököly-felkelés után a császáriak 1684-ben
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lerombolták, s amikor Julianna, II. Rákóczi Ferenc nõvére örökölte, már csak részlegesen hozták
rendbe. Ma is romos állapotban van, bár felújításán dolgoznak.
A vár alatti község, Zboró északnyugati részén építtetett pompás kastélyt Rákóczi Zsigmond fia,
Pál 1625 körül. Testvére I. Rákóczi György ültette azt a nevezetes 100 hársfát a kastélyhoz vezetõ
úton, mely az itt keltezett leveleiben is szerepel: „DatumZboroviesubcentumtiliis”, azaz „a száz
hársfa alatt”. Sajnos ma már nincsenek meg az évszázados hársfák, sõt a kastélynak sincs nyoma.
1914-ben, az elsõ világháború idején harci cselekmények zajlottak a környéken, ekkor súlyosan
megsérült, s a második világháború után pedig véglegesen lebontották.

Ehhez a kastélyhoz építtette hozzá Báthori Zsófia, II. Rákóczi György felesége 1640-ben a Szent
Zsófia-templomot, melyet 1660-ban még kibõvítettek. A templom titulusa bizonyára nem véletlen,
hisz férje (II. Rákóczi György) halála után Báthori Zsófia rekatolizált, fiával I. Rákóczi Ferenccel
együtt. Az I. majd II. Rákóczi György után, akik a reformáció lelkes támogatói voltak, így lett
katolikussá a Rákóczi család.
Ritka, különleges napra ébredtek 1666. március elsején Zboró kastélyának és Makovica várának
tulajdonosai, vendégserege, valamint az akkori falucska lakói. Ugyanis ezen a napon volt I. Rákóczi
Ferencnek, Erdély választott fejedelmének és Zrínyi Ilonának az esküvõje, lakodalma, amelyet országra szóló fényes külsõségek között tartottak meg rengeteg fõúr és azok családja jelenlétében.
Hogy miért éppen Zborón volt ez az országra szóló esküvõ, annak egyetlen magyarázata, hogy a
lengyelországi rokonok (Báthori Zsófia anyja a lengyel Anna Zakrzewska, Báthori András felesége
volt) számára ez volt a leginkább megközelíthetõ. A két magyar fõúri família, a Zrínyi és a Rákóczi
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család ebben a frigyben való egyesülése megerõsítette a Wesselényi-féle összeesküvésbe egyre inkább
belemerülõ nemesek közötti kapcsolatot. Az összeesküvés leleplezése után Zrínyi Ilona apját kivégezték, I. Rákóczi Ferencet anyja Báthori Zsófia 400 000 forint fejében megváltotta.
A Szent Zsófia-templom is megsérült 1915-ben az orosz támadás következtében, de késõbb felújították. Ez elõtt a templom elõtt állították fel Kligl Sándor Rákóczi-szobrát 2017-ben.
Fotók: Görföl Jenõ

A horgosi tábla
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Deák Ernõ

Trianon
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
(Juhász Gyula: Trianon)

Habár Juhász Gyula Trianon címû versében úgy látja: „Nem kell beszélni róla
sohasem, / De mindig, mindig gondoljunk reá.“ – az 1920. június 4-én történtek
után nem biztos, hogy a hallgatás, netán az agyonhallgatás jelenti a kibontakozást, különösen abban a vetületben, hogy folyton rágondolva ne szabaduljunk
meg emlékétõl. Mielõtt ennek értékelésébe fognánk, nem árt felidézni annak a
napnak párizsi és budapesti eseményeit.
Párizsban, a Nagy-Trianon palotában délután 4 óra 15 perckor kezdõdött és
mintegy negyedóráig tartott a már korábban elõkészített okmánynak elfogadása, amit magyar részrõl Bernárd Ágoston és Drasché-Lázár Alfréd írt alá. Azt
követõen a szövetséges nagyhatalmak megbízottai látták el névjegyükkel az iratot. Kivételt képezett az Amerikai Egyesület Államok, melynek kormánya nem
fogadta el a megszabott feltételeket, nevezetesen az új határokat, úgyhogy 1921. augusztus 29-én különbékét kötött Magyarországgal. Az elnöklõ Alexandre Millerand ugyan elutasított mindenfajta magyar kérést, ellenben felvillantotta a határok késõbbi módosításának lehetõségét. Az ülésterembõl
távozó magyar küldöttséget az utódállamok küldöttei követték, akik melegen gratuláltak egymásnak.
Ugyanezen a napon – nem ismerve az aláírás ceremóniájának pontos idõpontját, Magyarországon,
pontosabban Budapesten már délelõtt tömegmozgalom bontakozott ki: a tiltakozók gyászszalaggal,
zöld gallyas jelvénnyel gyülekeztek a Hõsök terén. Az egész országban félárbócra eresztették a zászlókat, szünetet rendeltek el a hivatalokban és az iskolákban, az élelmiszerboltok kivételével zárva tartottak az üzletek, az újságok gyászkeretben jelentek meg. Tíz órakor ünnepi istentisztelet kezdõdött a
Bazilikában, ezzel egyidejûleg a Deák téri evangélikus, a Kálvin téri református és a Hold utcai unitárius templomban. Ennek kezdetén a templomokban megkondultak a harangok, öt percre az egész
országban szünetelt a közlekedés.
11 óra 5 perckor összeült a nemzetgyûlés, ahol Rakovszky István házelnök rövid beszédét állva hallgatták végig, majd tapsolták meg a képviselõk. Az ülés alig tartott tíz percig. A megrökönyödés és tiltakozás
ellenére a nemzetgyûlés „eszére“ hallgatva 1920. november 15-én ratifikálta a békefeltételeket, miután a
képviselõk háromnegyede elfogadásuk mellett szavazott.
Ezekkel a külsõ jelekkel zárult az a befejezõ aktus, melynek nyitányaként a 73 fõs magyar delegáció
1920. január 5-én különvonattal megérkezett Párizsba, hogy aztán 15-én átvéve a békefeltételeket a meghallgatás és védekezés teljes kizárásával mintegy statisztaként játssza végig a rákényszerített szerepet.
A kisemmizett és porig alázott Magyarországot éveken át a teljes elszigeteltség is sújtotta, miután az
utódállamok az ún. kisantant létrehozásával esetleges magyar támadás kivédésére kölcsönös véd- és
dacszövetséget kötöttek egymással. A feltételeknek a fegyveres erõkre vonatkozó kitételei ugyan Magyarország részérõl lehetetlenné tettek mindenfajta fegyveres akciót, ellenben a közös szándék egybekovácsolta az érintett feleket, akik egyszer s mindenkorra elejét akarták venni annak, hogy Magyarország – bár független állam lett – valaha is képes legyen a rákényszerített feltételek megváltoztatására.
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A Trianon következtében kialakult lelkület természetszerûen rányomta bélyegét nem csupán a hivatalos Magyarországra, hanem az egész lakosságra is. Ha másban nem is, de Trianon elutasításában
egységesnek mutatkozott az ország. Ehhez elsõdlegesen fel kellett ocsúdni, hiszen a megbélyegzés
messzemenõen bénította a cselekvést. A politikai és gazdasági ügyek rendezése elsõrangú követelmény volt. Ehhez meg kellett teremteni a társadalmi békét; ha összefogás nem is született minden
téren, de legalább sikerült mintegy fegyvernyugvásra bírni, ill. kényszeríteni az egymással ellentétes
erõket, ami a vörös- majd fehérterror légkörében ugyancsak nehéz vállalkozás volt.
Elsõ feladat volt tehát a konszolidáció, vagyis rendezett állapotok megteremtése, majd pedig az
elszigeteltségbõl való kitörési tapogatózások. A mohácsi csata 400. évfordulóján, 1926. augusztusában
Magyarország a közös múltra emlékeztetve kinyújtotta kezét a szomszédos délszláv állam felé. Az
eredmény nem volt reménytkeltõ. Elemi követelmény volt tehát a megbékélés, megbékéltetés mellett
vagy helyett szövetségesek keresése. Ezen a téren az akkor még Európa-szerte szalonképes Mussolini
mutatott érdeklõdést, aki éppenséggel a Délszláv Háromegy Királysággal szemben volt elégedetlen
Trieszt, ill. Isztria miatt. Így kerülhetett sor 1927-ben az olasz-magyar barátsági szerzõdés megkötésére, amihez a magyar politikai vezetés felocsúdásaként túlzott reményeket fûzött. Úgy tûnt, hogy végre
megérett a helyzet „Trianon“ következetes felszámolására. Ennek kifejezéseként a magyar politikakülpolitika középpontjába a revízió került – nyilvánvalóan annak valamennyi módozatával – nem adva
fel a történelmi határok teljes visszaállításának illúzióját, de annál határozottabban követelve a határok tárgyalásos alapon való kiigazítását a magyarok által lakott területek visszacsatolásával.
Ebben az összefüggésben nem szabad figyelmen kívül hagyni a pszichológiai felkészítést: Az említett évben Herczeg Ferenc vezetésével megalakult a Magyar Revíziós Liga, aminek nagy lökést adott
a Daily Mailben H. S. Rothermere „Magyarország helye a nap alatt“ c. cikke. Az iskolai oktatásban
fontos szerepet töltött be a tanuló ifjúság ez irányú nevelése és felkészítése. Amikorra aztán megérett
a helyzet, a politikai vezetés teljes mértékben maga mögött tudhatta az ország lakosságát, mindamellett a magyar kisebbségek felé tudatosan és következetesen hangzottak el a felszabadításukat célzó
kijelentések. A II. világháború küszöbén lelkileg felkészülten, politikailag felvértezetten jutott el Magyarország az 1938 és 1941 között végrehajtott területi gyarapodáshoz.
Eddig a tények felsorolására szorítkoztunk. A II. világháború kimenetele mindazonáltal nem csupán megkérdõjelezte, hanem egyenesen megbélyegezte a két világháború közötti politikai, külpolitikai
revíziós törekvéseket, mindenekelõtt a Német Birodalomhoz való csatlakozást. Utólag szemlélve helyesnek mondható ez a megítélés, ellenben nem árt szem elõtt tartanunk Magyarország nagyon is
korlátozott mozgásterét, mindamellett – legalábbis kezdetben – alig kételkedett bárki is a háború
kimenetelében. Ebben az összefüggésben villan fel a távlatok felmérésének, az esetleges következmények kihatásainak lehetetlensége. Erõk és irányzatok maradéktalan feltérképezése, a cselekvés szükséges rugalmassága hihetetlen képzelõerõt, egyben matematikai felkészültséget jelent. Mindez inkább
a kiszámíthatóságon alapul, azaz csupán bizonyos helyzetekre épít, ugyanakkor nem tudja kellõképpen számításba venni az X-tényezõket, amik dinamikus faktorokként nagyban módosíthatják az események becsült irányvonalát.
Mai szemmel nem egészen helytálló elvetni a revízós törekvéseket csupán azon megfontolásból,
mert utólag nem bizonyultak helyesnek. Ehelyett igenis fel kell tenni a kérdést – ha ez már nem is
változtat a tényeken –, vajon mi mást tehetett volna Magyarország Trianonnal terhelten az akkori
erõviszonyok között? Vajon megúszta volna-e az ország német megszállását, ha semleges marad?
Vagy ha netán sikerült volna is ez, mennyiben tudta volna megtartani szerzeményeit, mennyiben maradhatott volna semleges a II. világháború után. Szintén a tényekre szorítkozva idekínálkozik egyik
horvát és magyar nemes között lefolyt párbeszéd valamikor a neoabszolutizmus éveiben. A horvát
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panasz, miszerint érthetõ a magyarok megbüntetése, hiszen fellázadtak a Habsburgok hatalma ellen,
ellenben mi horvátok hûséges szövetségesei voltunk a Habsburgoknak, de végül is ugyanaz lett a
sorsunk, mint nektek. A magyar válasz így hangzott: Látjátok, ti, horvátok azt kaptátok jutalmul, amit
mi, magyarok büntetésül. Nemde így alakult a középkelet-európai államok sorsa a szovjet
„gleichschaltolás“ következében 1945, illetve 1948 után?
Ennyi egymásnak ellentmondó megtapasztalással talán a legbölcsebb volna a ráhagyatkozás, egyfajta magyar fatalizmus: várjuk meg, mi történik velünk és körülöttünk, anélkül, hogy bármiféle változtatáson törnénk a fejünket. Kétségtelen, ez is egyfajta magatartás, netán még bölcsességnek is mondható, csakhogy a ráhagyatkozás, a passzivitás sohasem szolgált senkinek javára. Habár végtére semmire
sincs biztosíték, de még mindig az a recept ajánlható, hogy minden eszközzel biztosítsuk be magunkat.
Az ellenünk törõ erõk kiszámíthatatlanul törnek ránk, akár a természeti katasztrófák. Adott esetben
nem lehet õket megakadályozni, de meg lehet õket fékezni, csökkenteni lehet hatásfokukat, amennyiben felkészültek vagyunk, kellõ óvintézkedéseket foganatosítunk.
Lehet, egyfajta együgyû atavizmus olvasható ki ebbõl a gondolatvitelbõl, azonban a társadalmi,
gazdasági, politikai átalakulások napjainkban is – igaz, kellõ technikai eszközökkel – általános szabályok, hogy ne mondjam törvényszerûség szerint mennek végbe. Egyik alapelv az erõ, amely minden
álpacifizmus ellenére valami ellen irányul. Így van ez az érdekek és érdekeltségek terén is. Tisztában
vagyok vele, mennyire provokatívan hangzik, mégis megkockáztatom a régi mondást: Ha békét akarsz,
készülj fel a háborúra. Félreértés ne essék azonban: nem bármiféle ellenségeskedésre, kardcsörtére
kell gondolnunk, hanem József Attila értelmében közös dolgaink rendezésére. Amilyen módon és
mértékben rendezettek az osztrák-magyar kapcsolatok, hasonló módon kell törekedni valamennyi
szomszéd néppel a konszolidációra. Ez nyilvánvalóan nem állhat abból, hogy a béke és biztonság
jelszavát követve tudomásul vesszük mindazt, ami velünk és körülöttünk történik. Az is törvényszerûség, hogy felelõsek vagyunk önmagunkért, jövõnkért.
A jelszavak hangoztatásának ideje lejárt, a cselekvésen a sor. Anélkül, hogy önkényes párhuzamok
keresésébe bocsátkoznék, mindenekelõtt rendeznünk kell sorainkat, az élet minden szintjén mindnyájunknak konszolidálódnunk kell, azaz törekedjünk rendezett állapotokra, teremtsünk valamennyiünk
számára elfogadható életkörülményeket. Tanuljuk meg, hogy csakis egymással, de nem egymás ellen
juthatunk tovább. Ugyanez vonatkozik valamennyi népre ebben a közép-európai térségben: el kell
fogadnunk egymást, de nem egymás megnyomorításával, hanem az emberi és kisebbségi jogok legmesszebbmenõ érvényesítésével.
Végezetül: tudnunk kell, hogy értünk és helyettünk nem fog cselekedni senki sem. Legyünk tehát
következetesek és határozottak, tudva, hogy ez a térség mindnyájunk közös hazája. Törekedjünk,
arra, hogy otthon is lehessünk benne.
Mattyasovszky László magyar udvari kancellár 1698-ban leiratot küldött szét a vármegyékhez, melyben a hadviseléshez szükséges adókkal kapcsolatosan többek között így érvel: Három dolog juttatta, a
történetírás tanútétele szerint ezen egykor dicsõségesen virágzott országot mostani nyomorúságára, bukására: a szabadsággal és a kiváltságokkal való visszaélés, honnan a szegények elnyomatása ered; a fõbbek közti viszálkodások; és a hadi intézkedések tökéletlensége és késedelmezése; ezeket még táplálni, az
isteni és emberi törvények tiltják; és bizony, lehetetlen megmenteni a végveszélytõl az országot, ha a nemzetbõl kivész a hozzá való akarat s ha a királyban nincs meg hozzá a hatalom.
Áldozatvállalás: Deák Ferenc többször is rávilágított arra, hogy áldozatvállalás nélkül kétséges, sõt,
lehetetlen az elveszített dolgok visszaszerzése: A feldúlt országnak eldarabolt ereje ismét összeállhat, s
idõ és körülmények kedvezésével megtörheti az ellenség hatalmát, de a tespedésben kialudt nemzeti erõt
semmi hatalom többé vissza nem hozza.
(2008)
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Princz Sándor

Mindig kellettem valahova
Beszélgetés Szilágyi Tibor színmûvésszel
Mindent elért, amit elérhetett. Talán még annál is többet. A semmittevés fogalmát nem ismeri. A munkában hisz és abban, hogy tehetség
nélkül nem lehet játszani. 1975-ben Jászai Mari-díjjal jutalmazták.
1982-ben Érdemes mûvész lett, 1987-tõl Kiváló Mûvész. 1996-ban a
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, hat évre rá a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztjét is kiérdemelte. Számomra
meglepõ, hogy a Kossuth-díjat csak 2007-ben kapta meg.
2010-tõl lett a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Jean Reno
és LinoVentura állandó szinkronhangja.
– Ilyen elõszó után az ember azt gondolná, hogy nagyon nehezen indult el ez a pálya az Ön számára.
– Nézze, más világ volt akkoriban. A Színház-és filmmûvészeti Fõiskolán elitképzés folyt és
bizony volt olyan év, amikor sok ezer jelentkezõbõl felvettek harmincötöt, maximum negyvenet.
Sajnos engem sem vettek fel elõszörre, ezért pedig nem tudtam bekerülni az ún „sztárlány”
osztályba, ahol egészen fantasztikus lányok voltak egy helyen, hacsak Szegedi Erikát, Béres Ilonát, Halász Juditot vagy éppen Tordai Terit említem. A rákövetkezõ évben aztán engem is felvettek.
– Miért a színészetet választotta hivatásul?
– A hatvanas években a magyar filmiparnak volt egy hatalmas felfutási korszaka és ezért filmrendezõ szerettem volna lenni. Ezenkívül vannak véletlenek.
Még a gimnáziumi évek alatt az iskola színjátszó körében játszottam az Anna Frank naplójában
Otto Frankot, egy nehéz helyzetben lévõ apát, és ennek akkora túlmutató sikere lett, hogy másoknak is feltûnt, hogy van tehetségem, én pedig egyszerûen kedvet kaptam hozzá.
– Ki volt az, aki segített Önnek az elején?
– A diploma csak egy belépõjegy volt a pályára. Diploma után mindenkinek kötelezõ volt két
évre vidékre szerzõdnie, de mivel státuszrendszer volt, nem mehetett az ember oda, ahová akart,
hanem ahová éppen beosztották.
Nekem Pécs jutott, és már-már odaszerzõdtem, amikor is egy sikeres elõadás után a kecskeméti színház igazgatója, Radó Vilmos kopogtatott az öltözõm ajtaján. Az õ közbenjárásának köszönhetõen kerültem Kecskemétre Pécs helyett.
– Mit köszönhet még Radó Vilmosnak?
– Mindent. Õ fedezett fel engem és õ tanította meg nekem a színházat. Mindent neki köszönhetek, és ha mondhatom, õ volt az én színházi atyám. Neki köszönhetõen rólam szólt a kecskeméti
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színház. Hozzá teszem, hogy Radó még 1965-ben fõiskolásként hívott meg Kecskemétre a Makrancos hölgybe, ahol Szegedi Erikával óriási sikerünk lett.
A Hideg napok címû filmbõl pedig lakást vehettem magamnak.
– Két év után mégis otthagyta.
– Két év után szerzõdhettem máshová és így kerültem Veszprémbe, ahol egy egészen kiváló társulat tagja lettem. Radó Vilmos ezt is megértette, mivel látta, hogy ez a gyerek egyre jobb színész akar
lenni, ehhez pedig jobb társulathoz kell, hogy menjen. Nem azért, mert a kecskeméti társulatban ne
lettek volna kiemelkedõ egyéniségek, de végül is megértette törekvésemet, és aztán már õ volt az,
aki küldött, hogy menjek.
– Kecskeméthez tartozik egy nagyon kedves taxis történet, nekünk is elmesélné?
– Olvasópróbám volt Kecskeméten, és mivel Pestrõl mentem, elõtte való nap megvettem a jegyemet. Másnap felültem a buszra, és az meg sem állt Soltig. A sofõr ezután elkiáltotta magát: SOLT !
Állunk tíz percet.
– Jó. És mikor érünk Kecskemétre? – kérdeztem tõle
– Kecskemétre? – nézett értetlenül, hiszen az keresztben 56 kilométer.
Akkor ott azt hittem, hogy elájulok. Rögtön leugrottam a buszról és sikerült rátalálnom az
egyik utcában a település egyetlen taxijára, amivel éppen az állatorvos volt állatokat oltani.
Gyakorlatilag letérdeltem elõtte, hogy adja nekem oda a taxit, és én pár perccel tíz elõtt az
olvasópróbán voltam Kecskeméten.
Még arra is volt idõm, hogy gyorsan fizetési elõleget kérjek a gazdasági osztályon, amibõl kifizettem a taxit, és büszke vagyok arra, hogy azóta sem késtem el soha sehonnan.
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– Önnek mégsem a neves kollégákkal való szereplés volt fontos, hiszen akkor nem utasította
volna el Both Béla felkérését. Ön játszani akart.
– Németh László, Apáczaiját játszottuk nagy sikerrel Székesfehérváron. Az elõadás után az
akkori Nemzeti Színház igazgatója, Both Béla kopogott be az öltözõmön. Odalépett hozzám és
annyit mondott:
– Tetszett, amit csinált és le van szerzõdtetve. Hétfõn jöjjön fel Pestre, hogy megbeszélhessük a
részleteket – majd gratulált és elment.
Hétfõn felutaztam Budapestre, a színházban éppen szünnap volt.
Leültetett és megkérdezte, hogy mennyi a fizetésem.
– 3200 forintot kapnék, ha....
– Ó, hát arról szó sem lehet – vágott közbe – bérfeszültséget okozna a társulatnál.
– Mit fogok játszani? – tettem fel neki a kérdést.
– Azt még nem tudom – válaszolta, amire én felálltam.
– Maga hová megy ? – kérdezte – még nem végeztünk.
Na most képzelje el azt a bátorságot. Az a 23 éves Szilágyi Tibor nevezetû fiú minden bátorságát összeszedve csak annyit mondott Both Béla igazgatónak:
– Maga nem képzeli, hogy itt maradok úgy, hogy maga nem tudja megmondani nekem, mit
játszok, majd sarkon fordultam és eljöttem. Színházi berkekben aztán nagyon gyorsan elterjedt,
hogy a Szilágyi hogyan mondott nemet a Nemzetire.
– Mûvész úr, amikor az interjúra készültem, megdöbbentem azon, hogy az idén 77 éves. Számomra évtizedek óta nem változik. Árulja el, mit tesz az egészségéért, hogy ilyen pazar formában van.
– Az évtizedek alatt azért engem is sok minden meglátogatott. Szerencse kérdése az egész, meg
talán a jó génnek köszönhetõ. Próbálok vigyázni magamra, ahogy tudok s mivel a közelünkben
van egy uszoda, oda sokat eljárok úszkálni. Tömény alkoholt soha sem iszom. Egy-két pohár bort
azért olykor felhörpintek, de mivel állandóan úton vagyok, erre is ritkábban kerül már sor. Próbálok vigyázni magamra szellemileg is, és van egy nagyszerû családom, akik tolerálják és értékelik
ezt a fantasztikus hobbimat.
– Ha pedig megállítják a rendõrök, akkor pedig úgyis kollégának tekintik, nem?
– Teljesen igaza van. Bujtor és én annyi rendõrt játszottunk, hogy a Bûnüldözõk Országos
Szövetségének tiszteletbeli tagjai vagyunk, amihez járt egy fényképes igazolvány is. Egyszer egy
rendõr megállított és azt mondtam neki:
– Tudja én úgy tolok ki magukkal, hogy mindent betartok.
– Mire nem szán idõt?
– A semmitevésre. Én úgy pihenek, hogy jövök-megyek.
– Ez nyughatatlanság vagy elégedetlenség?
– Tudja, engem doppingol az új környezet, amellett pedig a szakmához hû maradtam. Színházi
berkekben engem tartanak az ország vándorszínészének.
– Attól sosem félt, hogy egyszer ezek az új környezetek elfogynak?
– Biztosra mentem, és inkább többször körbementem (nevet). Az ajtót sosem csaptam be magam mögött, de mindig jobb és jobb színész akartam lenni, ehhez pedig kellett az új környezet.
– Mi tudja Önt a legjobban kiborítani?
– Nyilván az életkorom is közrejátszik benne, de az utóbbi idõben jóval kisebb lett a toleranciakészségem, de ki tudok borulni a felkészületlenségtõl és a pontatlanságtól is. Ennek köszönhetõen jó magam is mindenhová elõbb szeretek megérkezni.
– Hogy látja, könnyû Önnel összeveszni?
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– Akkor igen, ha a tehetségtelenség még a lelkiismeretlenséggel is párosul.
– Amikor Szilágyi Tibor nem színházi ember, akkor milyen ember?
– Én remélem, hogy jó ember. Nagyon el tudok érzékenyülni azon, ha valami jót látok. Szeretem az embereket, és mindenkivel szívesen elbeszélgetek. Érzékeny vagyok a mások nyomorúságára. Az nálam nem létezik, hogy ülök egy meleg autóban és nem adok, ha kérnek. A múltkor jött
szembe valaki és leszólított:
– Mûvész úr, én nagyon éhes vagyok.
– Én pedig adtam neki ötezer forintot, hogy egyen.
– Õszintén szólva, ezt nem gondoltam volna magáról. Ennél jóval szigorúbbnak gondoltam.
– Nem, ez nem így van. Szigorú csak saját magammal szemben vagyok, de akkor nagyon. Én egy
nagyon érzõ ember vagyok, de nem akarok jobb képet festeni magamról, mint amilyen, de még a
temetõbe sem a megszokott ünnepeken járok. Nem vagyok vallásos, de a múltkor az egyik elõadás elõtt az egyik kolléganõm odaszólt nekem, hogy:
– Jól hallottam, azt mondtad, hogy segíts nekem Istenem?
S akkor nekem csak annyi jött ki a számon, hogy:
– Igen, jól hallottad, mivel mindjárt kezdünk és elõttünk van száz oldal IBSEN.
Ne értse félre, nem azért mondtam, mert féltem volna, mivel a munkát belefektettem, de az
emberben mindig benne van, hogy mi lesz, hogy ha ...
– Nem volt soha elege az egészbõl?
– Soha nem volt ilyen, mivel mindig kellettem valahova.
– Ha jól tudom, már három könyve is megjelent. Erre mikor volt ideje?
– Balatonkenesén van egy nyaraló lakásunk és mindig, ha eszembe jut valami, ott írom meg azt.
Igen jól tudja, három könyvet írtam meg. Egyik sem magánkiadás. Mindig írogattam, még verseket is. Például amikor 65 éves lettem, ebben a lakásban írtam meg pár délelõtt alatt az életemet
versben Emlékszilánkok címen.
– Önt nagyon elkényeztette ez a szakma, ugye ?
– Épp fordítva, én kényeztettem el a szakmát (nevet), mivel mindig hû voltam hozzá.
– Nem tudok olyan színmûvészt mondani az utolsó hatvan év alatt, akivel Ön ne játszott volna
egy színpadon vagy egy filmben. Hol érezte jobban magát, a színházban vagy a filmekben?
– Én mindent eljátszottam, amit nekem el kellett játszanom. Nincsenek kimaradt szerepálmaim. Darvas Iván egyszer azt mondta, hogy a színészt a színház csinálja, nem a film.
– A pályatársak közül ki hiányzik Önnek a legjobban?
– A bõség zavara van ilyenkor, de említsük meg Ruttkay Évát.
Mrozek Tangójában játszottunk együtt és az Éva tulajdonképpen ebbõl a produkcióból halt
meg. Mindig korán bementünk a színházba, ahol már az elõadás elõtt ott voltak a nagyok.
Páger Antal, aki szintén nagyon hiányzik és a többiek. Emlékszem arra a pillanatra, hogy amikor az Éva már nagyon beteg volt, egyszer nem jött ki az öltözõbõl és csak a színpadon találkoztunk vele. A betegsége miatt már nem tudta megmozdítani az egyik kezét, és a jó kezével fogta a
másikat.
Úgy játszotta végig az elõadást. A végén a tapsnál arra kért, hogy emeljem meg a kezét. Rá egy
hétre meghalt. Ezt ugye senki sem tudná elfelejteni.
Ezekre az emberekre nem lehetett rosszul ránézni. Mindig több lettem tõlük.
– Most viszont olyan korban van, hogy nincs kitõl már tanácsot kérnie. Most megfordult a
szerepe.
– Amikor rendezek, a fiataloknak mindig azt magyarázom, hogy ugyanolyan színész vagyok,
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mint õk, csak én korábban kezdtem mûvelni ezt a hivatást. Csupán egy tükröt tartok eléjük, ami
azt tükrözi vissza, hogy dolgozni kell és meg kell oldani a feladatokat.
– Ki az Ön kontrollja?
– A feleségem komoly kontroll. Rengeteget jár színházba, sok tanáccsal lát el de tulajdonképpen úgy, ahogyan én sem szólok bele a munkájába, õ sem teszi ezt.
– Tudom, hogy személyes jó barátja volt Önnek a neves rendezõ Maár Gyula, Törõcsik Mari férje.
Milyen embernek ismerte?
– Zseniális rendezõ volt. Megmondom Önnek õszintén, hogy ilyen mûvelt, ilyen humorú és
ilyen szenzációs képességû emberrel én még nem találkoztam.
– Ha ennek itt egyszer vége lesz, Ön szerint mi vár odaát minket?
– Frappánsan szeretnék válaszolni, de én nem vagyok kíváncsi. Ízelítõül azért annyit elárulok,
hogy a negyedik könyvem errõl fog szólni.

Szerzõink
Bedi Kata esztéta (Budapest/Pozsony) • Böröndi Lajos költõ (Feketeerdõ) • Csáky Anna költõ
(Gyõr) • Deák Ernõ történész (Bécs/Wien) • Gál Sándor költõ (Buzita/Buzica) • Görföl Jenõ
helytörténész (Bratislava/Pozsony) • Kalmár Eszter Kõrösi Csoma Sándor Program (Bécs/Wien)
• Korpás Árpád újságíró, idegenvezetõ (Pozsony/Bratislava) Kovács László tanár, helytörténész
(Egyházgelle/Holice) • Neszméri Tünde újságíró (Dunaújfalu/Nova Dedinka) • Olasz Valéria
költõ (Gyõr) • Oros László helytörténész (Felsõszeli/Horné Saliby) • Pap Boglárka Petõfi Sándor
Program (Pozsony/Bratislava) • Péntek Imre költõ (Zalaegerszeg) • Princz Sándor újságíró
(Gyõrújbarát) • Sárándi József költõ (Leányvár) • Száraz Pál író (Nagyfödémes/Velké Úlany) •
Dr. Somogyi Alfréd református lelkipásztor, esperes (Apácaszakállas/Opatovsky Sokolec)
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Görföl Jenõ

Ahol angyalok vigyázzák a falut
Csapatunk Bussa felõl érkezik Rárósmulyadra. Úticélunk elsõsorban a település temploma Szent
Erzsébet-temploma, amely 1910-ben készült el. A szakirodalom nem felejti el megemlíteni, hogy a
nemzeti formanyelvet használó mûvész, Medgyaszay István az elsõ Magyarországon épült vasbeton
elemekbõl készült templomot építette fel a mostani magyar-szlovák határon lévõ palóc
falucskában.(„A templom egyszerre idegenszerû és vonzó, álomszerû és mesehangulatú” – írta az
épületrõl Kathy Imre Medgyaszay Istvánról írott könyvében“.) Már csak emiatt a vitathatatlan
elsõség miatt is érdemes meglátogatni a falut és templomát. Valószínûleg senki sem emlegetné,
keresné fel, ha a látvány (ez azonnal) és a célszerûség (errõl késõbb gyõzõdhetünk meg) nem
fogná meg az arra járót. A tudatosan vagy véRárósmúlyad temploma
letlenszerûen erre utazót egyaránt megállásra
készteti, amikor felbukkan elõtte a templom látványa. Elõször azt is hihetné, hogy valahol a
Kalotaszegen bolyong. Nem minden indok nélkül. A Medgyaszay mûvészete, élete után kutató elõbb-utóbbtalálkozik azzal a megállapítással, hogy az alkotót rendkívüli módon hatalmába kerítette az erdélyi mûvészet. Kevés ember akad, azt hiszem, akiben Rárósmúlyad
templomának látása ne idézné fel a kõrösfõi
templomot.(Itt jegyzem meg, hogy Medgyaszaynak a mai Szlovákiában látható másik
hasonló alkotását, az ógyallai Szent László
templomot is érdemes felkeresni.)
Az építkezés, amelyet az egykor itt élt intézõ, majd bérlõKörfy Rudolf nagylelkû adományából kezdtek el építeni 1910 tavaszán,addig
szokatlan anyagból, a vasbetonból, hihetetlen
rövid idõ alatt befejezõdött. Ugyanazon év novemberében már fel is szentelték a templomot.
Talán a ki nem próbált építkezési anyag és mód
tette, hogy a tervezõ csak tíz év garanciát vállalt az építményre. Az épület látványa megkapó. Annak is felejthetetlen élmény marad, aki
csak kívülrõl járja körbe. Minket azonban az
elõzetes megbeszélés alapján várt alkalmi idegenvezetõnk, illetve elfoglaltsága miatt a férje,
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aki még szabadkozott is, hogy annyira nem is ismeri a templomot és történetét, hiszen (úgy rémlik
azt mondta) nem is helybéli születésû. Ennek ellenére mindenrõl beszélt, mindent megmutatott,
mindenhová el- és felvezetett. Jártunk a Körfy-kriptában és néztük a csodás nógrádi tájat az angyalok szintjérõl. A templomhajó nyolc csúcsán ugyanis nyolc kõangyal vigyázza a tájat. Az elsõ pillanatban kissé komornak tûnnek, de mivel a templom alatti kripta miatt temetõi angyalok is egyben.
Hosszasan nézegetve õket, lassan-lassan elfogadjuk ezt az angyalarcot is. Ezekrõl, bár azt is olvashatja néhol a kedves olvasó, hogy az alkotó, Sidló Ferenc korai éveiben készült alakok, még teljesen
nem kiforrott stílusnyomokat viselnek, lenyûgözõ látványt nyújtanak így is.
„A vasbeton héjazatú kupola díszítésére nyolc nagyméretû álló angyal szoboralakját faragta ki
Sidló Ferenc. A hatalmas kupola kerülete mentén álló angyal-szobrokat íves tartóelemek kötik össze.
Medgyaszay választása nem véletlenül Sidlóra, akihez a gödöllõi mûvésztelep tagjaként ekkor közel
állt a szecesszió hazai stílusirányzata. A fekete gránitból faragott angyalok mindegyike, karját melle
elõtt keresztben összetéve tartja. Háttérül saját hatalmas szárnyuk szolgál. A monumentális alkotások – amelyek némi hasonlóságot mutatnak Otto Wagner steinhofi templomának angyalfiguráihoz –
tökéletesen illeszkednek az épület külsõ megjelenéséhez, de kissé merevnek tûnnek, - olvashatjuk
Prohászka László Sidló Ferenc egyházmûvészeti alkotásai címû írásában.
Medgyaszay István egyik legjelentõsebb épülete, mivel ezzel a templomnak a megtervezésével és
kivitelezésével messze megelõzte kortársait a vasbeton felhasználásának terén a nagy méretû kupola megalkotásával. A templomról és a felszentelésérõl pontos leírást ad Lepsényi Miklós plébános,
országgyûlési képviselõ „A magyar stílusú templom” címû cikkében: „A szerény nevû Rárósmúlyad,
talán megunva az ismeretlenség évezredes ködét, újabban hatalmas lépést tett, hogy napvilágra jus-
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A kõrösfõihez hasonlító torony kerengõje

son. Körfy Rezsõ, néhai földesura hagyományából mûvészi templomot emelt, melyen szerencsésen
használta föl az õsi magyaros mûvészi elemeit.Már az is meglepetést okoz, hogy az egész templom
vasbetonból készült. Valamennyi fal, toronysisakja, sõt keresztje is. Tudtunkkal e tekintetben unikum e templom. Az oldalt álló campanile-szerû harangtorony nem fekszik szokás szerint a templomon hanem külön épült, s csak a sekrestyeépület köti össze
a fõépülettel, a templommal, melyre ekképp semmi nyomást
nem gyakorol, s éppen az út mellett elhúzódó telekre illik.
A szokásos, rideg templomhajók helyett nagy, nyolcszögletû, levegõs és világos kupolacsarnokot találunk, mely a hívek tömörítését szerencsésen oldja meg, s lehetõvé teszi,
hogy a jelenlevõk mindenike figyelemmel kísérhesse az oltárnál folyó szent cselekményeket. Az egyházi szónok is egy
pillanattal betekintheti a hallgatóit. Ezen elõnyét a fölszentelés napjának ünnepi szónoka, Radnai Viktor azzal jellemezte: ilyen templomban élvezetes öröm prédikálni, ahol a
pap minden hívõt lát, még a kóruson is, s ahol érezzük, hogy
az egész hallgatóság leghalkabb szavunkat is meghallja.
A fõbeosztásban a kereszténység szimbóluma, a kereszt, azzal jut kifejezésre, hogy a fõbejáró és a szentély tengelyét
keresztezi a melléktengely. Ezt az oldalt álló kórus és a mellékoltár hangsúlyozza. Szerencsés módosítás volt az oltárok fölötti sablonos festményeket hatalmas dombormûvû
szentképekkel helyettesíteni, melyek Vass György vésõje alól
kerültek ki, s hangos szóval hirdetik a szobrászmûvész al-
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A tornyon elhelyezett kõkereszt

kotóerejét. (Sajnos, az egyik felújítás során az oltárszobrot kiszínezték. G.)
A bõkezû hagyományozó utolsó akaratának megfelelõen a templom alatt sírbolt épült, az alapítónak és szüleinek nyugvóhelyéül. Az ily sírbolttemplom karakterisztikája szerint a templomcsarnokot borító hatalmas kupola körül nyolc stilizált angyalszobor áll, a csarnok nyolc szögletén. Míg a
bejáró fölött mûvészi sgrafittó a léleknek a halál után Istenhez való visszatérését jelképezi.
A templom minden kis része, ablakai, kapuja, oltára, gyóntatószéke, szóval a stílusa egészen eredeti, új és mégis sok-sok száz éves. Azt a magyaros stílust azt a keleties,
Nagysajátságos
Buddha formagazdagságot,
Kamakurában
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melyet õseink a honfoglalás elõtt vezéreik palotáján gyakoroltak, Erdély és Dunántúl néhány elhagyott õsi falujában a néplélek apáról fiúra hagyva mind a mai napig megõrizte. Ezen falvakban
kutatta föl a tervezõmûvész a roskadozó hímes kapukat, a gyönyörû tornácokat, a magas ízlésrõl
tanúskodó s meglepõ szépen kidolgozott templomtornyokat, íves harangházakat, melyek mind ennek a magyar lelkünkbõl származott keleti formakincsnek az örökségei. Ezekbõl alkotta meg mûvét, a komoly hangulathoz átdolgozva és monumentálissá fejlesztve, az építõmûvész, az ifjabb generáció egyik kitûnõbb és legzseniálisabb alakja, Medgyaszay István.”
Nos, mindezekhez vajmi keveset tud hozzátenni a ma embere. Talán csak annyit, hogy az ide
látogató a templombelsõ részleteinek szemügyre vétele után ki ne hagyja a toronylátogatást. Megsimogathatja a sok vihart látott harangokat. Rengeteg apró szecessziós részletet vehet észre, szinte
megsimogathatja a zord angyalokat, gyönyörködhet a nógrádi tájban. Láthatja a szomszédos
Nógrádszakál templomát, elgondolkodhat az építtetõ jószándékán, az építész és a többi alkotó felkészültségén, bátorságán, amellyel ilyen csodát varázsoltak az utókor számára.
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Böröndi Lajos

Párhuzamos világok
Koppány Attila

(Koppány Attila Enyingen született 1947. február 25-én) 1961–1970 között a
Derkovits Képzõmûvészeti Körben tanult és alkotott Székesfehérváron. Mestere
Ballagó Imre festõmûvész volt. 1966–1971 között a Mûegyetem Építészmérnöki
Kar Rajz és Formaismeretek szakán tanult. Mesterei: Boross Géza és Máriási
(Masznyik) Iván festõmûvészek. Az 1963. és 1965. évi Keszthelyi Helikoni
ünnepségeken aranyérmes képzõmûvészet katagóriában. 1968-ban volt az elsõ
önálló tárlata Budapesten. Ezt dr. Pogány Frigyes az Iparmûvészeti Fõiskola
fõigazgatója nyitotta meg. Azóta számtalan kiállítása volt Magyarországon és
külföldön.
Koppány Attila nem elõször zavarja meg elrendezettségében is tökéletlen világunkat, az enyémet
is. S mióta ismerem festményeit, azóta nyugtalanabbul alszom, mert tudom, a harmónia széttörtségében ragyog igazán, s teremtett világunk rettenetesen esendõ. S milyen értékes is egyben. S hogy
attól különösen az, hogy múlékony.
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Képeibõl a megdermedettség sugárzik, s olyan rend látszik rajtuk, amelyet csak természettudományos mûveltséggel is megáldott alkotó tud teremteni. S fénylik minden. Színházi maszk mögül
néz ránk valaki, az elhasított összeforr, tengerpart ragyog, s a Haragvó angyal ítélete hallatszik,
kardja suhint le ránk. ...
S lehet, hogy teljesen félreértem, de mondom, a pusztulás elõtti pillanat képeinek is látom dolgait.
Fázom ezek alatt a képek alatt, s didergésem az emberiségé, a széthullás, a rend fölbomlása érzõdik a
vásznakon. Pedig az építész szigorú rendet tart dolgai között, s ha festõ is egyben, ez képeinek szervezõ ereje is. A rend utáni vágyódásra is gondolok a ‘rendetlenség’ közben, s reményre. Ezek a kékhideg
dolgok azonban vacogó szájjal mondatják velem, a vágy kevés, kellene valami kapaszkodó is.
Szép új világ, írja egyik képe alá címül Koppány Attila, s én idézõjeles mellékjelentést is érzek
ebben a címben. Persze lenyelt indulatokkal szabad e képeket szemlélni, s a zárt formák fegyelmeznek, az elõbb említett széthullás is a belsõ erózióját jelenti, a keret adott, az szinte túlléphetetlen.
Mintha ez a belsõ robbanásig vitt feszültség lenne a titka e dolgoknak, marad valami nehezen megmagyarázható bennük, s ránk kérdeznek, s a választ nem tudjuk pontosan nyelvi módon megadni,
ezért még sokáig forgolódunk otthon az ágyban, s magunkkal vívódunk, s kérdezünk tovább: kellett-e nekünk e pimaszul modern kép-tükörbe néznünk?
S tudjuk, kellett. S mert az emberi lét, az ember kifejezhetõsége a tét, nem lehet hát úgy tennünk,
mintha nem értenénk semmit.
Katasztrófák-karambolok lenyomatait látjuk, s olyan egységes világot, amely szépségében is a
törékenységet mutatja fel, sõt már-már eltörtségét. S arra figyelmeztet, hogy csak azért, mert nem
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akarjuk tudomásul venni esendõségünket, a világ másik arcát, az attól még ,,realitás”.
2009 tavaszán mondtam, írtam ezeket sorokat Koppány Attila tárlatáról. S most, tíz év után
ismét kopogtatunk a gyõri Széchenyi Egyetem professzorának ajtaján, hogy legújabb alkotásaiból
ízelítõt nyújtsunk.
– Jó tíz éve egy nyugtalanító mosonmagyaróvári tárlaton találkoztunk. Akkor azt mondtam, hogy
ezek a fegyelmezett formák egy új világ felé kanyarítanak bennünket. Azok a képek hûvösek voltak,
kozmikus szél járta át õket. Az új dolgaidon mintha több lenne a melegebb szín, de az absztrakció
marad. Meddig lehet eljutni ezen az úton?
– Szerinetm ez az út végtelen. Most a geometria aktualizálása érdekel a nagy elõdök (MoholyNagy, Kassák, Korniss) nyomán. A „Színes város” sorozatom az urbánus környezet szebbé tételének lehetõségeiról szól (az Óbudai Egyetem Galériájában volt a közelmúltban kiállítva), míg az „Én
geometriám” az elõdökhöz való viszonyomról (jelenleg az Újbuda Galériában látható).
A „Város-Geometria” címû ciklusom (ami jelenleg a gyõri Rómer Flóris Mûvészeti és Történeti
Múzeum kiállítóhelyén tekinthetõ meg) pedig az ember és környezete – szebben mondva az életterünk – vizuális megjelenítését, felmutatását hivatott teljesíteni.
– Tíz év nagy idõ, nem változott a világról alkotott elképzelésed? Egyáltalán mi minden történt veled
azóta?
– Professor emeritusként továbbra is tanítom az építész hallgatókat a gyõri egyetemen, de az
összes többi idõmet a mûteremben töltöm. Keresem a szintézis lehetõségeit a kortárs képzõmûvészetben, ami ebben a kavalkádban nem egyszerû feladat. Esetenként a díjak és elismerések is megtalálnak, de nem ezért dolgozom. Szokták mondani, hogy „a festõ fest”. Hát ez most így van.
– Nagyon jó, de nyugtalanító címeket adsz képeidnek. Tudatos ez az irányítás, hogy elindítod a
nézõket egy úton?
– A cím nem nekem fontos, hanem a nézõknek. Régi probléma, hogy amíg a zenét legtöbben
gond nélkül befogadják, addig a vizuális mûvészet ma érvényes absztrakt változatától idegenkednek. Pedig csak engedni kellene hatni a színeket és a formákat. A képcímek segítséget jelenthetnek,
egyben pedig sajnos korlátozzák is az asszociációs lehetõségeket. Egy látványra nyitott befogadónak sokféle gondolata, érzelme születhet egy jó kortárs festmény megtekintésekor.
– Ismered a képzõmûvészet mai világát. Mi történik a magyar mûtermekben?
– Ismerem, hiszen benne élek. Sokféle mûvészeti felfogás él egymás mellett. Rangsor tulajdonképpen nincs, csak a kvalitás számít. Rendkívül élénk, színes ma a képzõmûvészeti élet Magyarországon. Talán érdemelne annyi figyelmet a döntéshozóktól mint például az irodalom vagy a zenemûvészet. Többször szerepeltem munkáimmal külföldön (Németországban, Ausztriában és Franciaországban). Úgy tûnt, hogy ott az alkotások nagyobb megbecsülésnek örvendenek.
A jelenkori kortárs magyar festészet jó színvonalú, de valamiért mégsincs rajta Európa mûvészeti
térképén. Lenne itt tennivaló.
(56. oldal: Párhuzamos világok, akril, vászon, 80x60, 2018. 57. oldal:Transzparencia, akril,
vászon,100x150, 2019. 58. oldal:Tûz, akril, vászon, 50x40, 2019.)
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Szakolczay Lajos

Megfestett idõ

Varga György kiállítása a Mosonvármegyei Múzeumban
Kérdések kérdése: az idõ valójában megfesthetõ-e?Van-e formája, színe, szerkezete, hangulata? Ha a jót és rosszat termõ évtizedek belénk
nyilallnak, amelyekben a vízparti öröm és a Golgota-járás keveredik,
látjuk-e, tisztán látjuk-e az idõt, amely sokkal inkább sors, pszichológiailag földolgozott élmények gyûjtõhelye? A mosonmagyaróvári festõmûvész, Varga György nagyon is tisztában van az idõ rejtélyével, sokarcúságával. Fényre ittas szeme mindig többet lát – és láttat – a valónál.
Hogyan lehetséges ez? Kétség nem fér hozzá, valaminõ lelki folyamatok által elõidézett bensõ vándorlásról van szó. Az anyag – a piktor kitûnõ korai szobrai alapján
iparmûvésznek is nevezi magát – átlényegülésérõl. Szinte mindegy is, hogy az alapot az organikus
természet megannyi csodája adja-e (Eltûnõ fák, Vihar elõtti csend, Hajnal, Fények, A fák állva halnak meg), vagy a bûnmegvalló, szakrális körökben való kalandozás (Golgota I.-III., Megváltásra
várva, Kereszt, Múltunk jelei), a képek át vannak itatva a személyiség – a szellemmé vált anyag
körtáncára utaló – jegyeivel.
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Mintha a bibliai történések, vagy azok absztraktan is világló lenyomatai (Idõtlenség, Sanctus,
Rétegek I.-II.) spontán születtek volna meg az expresszív kalandozásra nagyon is kész, lázzal teli
ecset által. A nyugságos vízfelület drámaiságát mi jellemezné jobban, mint egy kiszáradt fa benne
tükrözõdõ képe (Magány). Ám a festmény attól hatásos, hogy a fönt és a lent csodája – a parton lévõ
fa megfeszített ágboga a folyópart fekete szegélyével és a vizet szent hellyé avató „égi” mása –
korpuszt sejttet. Van ebben az egészben, az akril vallomása életigazsággá nõ, valamiféle megigazulásra törõ, noha szemérmesen közvetített szenvedély.
Szó se róla, a korai városrajzok részletezõ, stabil képvilágától (Régi óvári utcák I.-III.) a mûvésznek mindenképp el kellett emelkednie – ez a jó irányú ritmusváltás egyben a fejlõdés letagadhatatlan
jele is –, hogy a fél-figurális, jobbára a nonfiguratív ábrázolásmód jegyében létigazságok kimondójává válhassék. Persze ebben a történelmi, különféle szellemi terrénumokon való, de a magánélet
boldogsággal viharos kertjét sem megkerülõ kalandozásban ott az újjászületés – különös idõjáték –
drámája ugyancsak. Mindig fölhasított ég van a természet oltára fölött, s ezért is az alakábrázolás
helyett finoman erezett, faktúrájában valósággal vérzõ helyzetképeket kapunk. Ámító múltbarangolás a jelennel fûszerezve.
Varga György, mint tudósan látó elme, hogyne hinne a föld és az ég madaraiban, a Duna extázisában, a sás élével megsebzett parti fény – napfelkelte és napnyugta – embert elámító, valamiképp
paradicsomi állapotot sugalló, nyugságot árasztó békéjében (innen is akvarelljeinek több felé nyíló
csöndje), ám életmûvének izgalmát azok a „hieroglifával”megtûzdelt, vagy valami idõfal-létfal zsolozsmájának tetszõ rovások, pórusok-tekervények garmadájával érvényesített festmények adják,
amelyekben a régmúlt mítoszi és valós fájdalmai éppúgy ötvözõdnek, mint – ettõl válik vallomásos
jellegûvé a készenlét – a legmélyebb tárnákat is fölkavaró confiteor (a föntebb már említett szakrális
képek mellett idetartozik: a Szárnyalás, a Kitörés I.-III., a Madarak, s nem utolsósorban az Elveszett
világok két és az A végtelen öt variációja).
Lehetetlen nem észrevenni, hogy ebben az életmûben, bölcselmi súllyal, azok a stációkjátsszák a
legnagyobb szerepet, amelyekben Krisztus kereszthalála nem egyezik a végítélet harsonájával, sokkal inkább az embert a tisztaságban megfürdetõ gesztus. Az életért, a tisztánlátásért, a fûben-fában
is megtestesülõ erkölcsért vívott – organikus imaként ábrázolt – szenvedély határozza meg a létizgalmak révén feszített (mindig megfeszítettnek tetszõ) ecset útját.
Az absztrakció tehát sosem valaminõ káosz megidézõje, hanem világra nyitott létállapot – hangulati tökéllyel. Harc a minél karakteresebb, egyénben a közösséget is megszólító arc eléréséért. Üzenete épp a sejtelmességben megvillanó értékláncok drámai összhatásában leledzik.
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Oros László

Komlós Aladár és Palotai Erzsi
Ahogy már az elõzõ írásaimban jeleztem, számtalan magyar személyiség
élete vagy legalább is tevékenységének egy bizonyos idõszaka kötõdik vidékeinkhez. Ilyen volt annak idején Komlós Aladár és felesége, Palotai Erzsi is...
Komlós Aladár (1892–1980) irodalomtörténészt, kritikust, költõt valóban
számtalan szál fûzi a Felvidékhez, elsõsorban Alsósztregovához (Dolná
Strehová), ahol 1892. december 10-én született, illetve Losonchoz, ahol viszont a középiskolai tanulmányait végezte. Utána Budapesten szerzett latin–
magyar szakon tanári oklevelet.
Losoncra mindig szívesen emlékezett,
hisz a gimnáziumban a helyi diáklapot szerkesztette, és itt fedezte fel tehetségét tanára, Bodor Aladár költõ.
1910-ben, nyolcadikos gimnazistaként közös verseskötetet jelentetett meg Begyáts Lászlóval és Darvas Jánossal Bontakozó szárnyak
címmel, amelyhez rajongva szeretett tanáruk, Bodor Aladár írt bevezetõt. Majd 1921-ben Rimaszombatban jelent meg az elsõ önálló
kötete Voltam poéta én is címmel. A könyv kellemes meglepetést
okozott, mert Szabó Lõrinc is nagyon jó véleményt mondott az induló költõrõl1 , aki a késõbbiek folyamán mégis inkább a tanulmánykötetei, esszéi és monográfiái révén vált ismerté és elismerté.
Ami Komlós további sorsát illeti, elmondhatjuk, hogy részt vett
az elsõ világháborúban, ahol megsebesült, majd 1918-ban olasz fogságba esett. Betegen tért haza. Az államfordulat után még Kassán
tanított, majd 1922-ben, a Kassai Napló június 15-i számában közölt Zrínyi ünneplése körül címû cikke miatt elbocsátották állásából. Ezután szabadfoglalkozású íróként mûködött, és különbözõ lapoknál (Tûz, Kassai Napló) publikált. 1922–23-ban Simándy Pállal
szabadegyetemet szervezett Losoncon. 1924-ben Magyarországon telepedett le, ahol jelentõs irodalomtörténészi és kritikusi tevékenységet folytatott. Felesége, Palotai Erzsi elõadómûvésznõ volt.
1928–38 és 1940–44 között magyart és latint tanított a budapesti Zsidó Gimnáziumban. 1937-ben,
egy csehszlovákiai magyar baloldali lapnak, a Magyar Napnak adott nyilatkozata miatt a kormánypárti
sajtó hajszát indított ellene, sõt fel is függesztették az állásából.
A második világháború vihara õt sem kímélte meg: koncentrációs táborba került, s innen csak 1945 után
tért haza. Késõbb egy ideig egyetemi elõadó, majd az Irodalomtudományi Intézet osztályvezetõje lett.
Könyvtáramban tizennégy kötete található meg, közülük tizenkettõ dedikált – általában Egri Viktor
írónk nevére.
Végezetül még egy gondolat Komlósról: õ volt a Nyugat folyóirat második nemzedékének egyik
legfelkészültebb kritikusa és tanulmányírója, akirõl mindezek ellenére úgy mifelénk, mint Magyarországon is, nagyon keveset hallani…
Hasonló megítélése van manapság Komlós Aladár özvegyének, Palotai Erzsinek (1907–1988), az
egykor híres elõadómûvész, író és mûfordítónak is. Vele a nyolcvanas évek közepén még sikerült
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felvenni a kapcsolatot, illetve néhány levelet váltani.
Ami az életéttörténetét illeti, röviden ennyit: amikor elhunyt a
honvédszázados édesapa, özvegye három lányával – Boris, Anna
és Erzsi –, 1919-ben a nagyváradi otthonukból kényszerûségbõl
Kassára költözött. Vagyis csöbörbõl vödörbe, hisz ismét csak kisebbségi sorsba kerültek. Erzsi 12 éves volt akkor.
Kassára érkezésük után elõször a nagynéni Fõ utcai lakásában
laktak, majd a város szélén béreltek egy szoba-konyhás lakást. Erzsi
Kassán fejezte be az elemi iskolát, majd elvégezte az állami reálgimnáziumot, felsõfokú tanulmányait pedig a prágai Károly Egyetemen.
Ott ismerkedett meg Komlós Aladárral, aki a magyar irodalomról
tartott elõadást a prágai magyar diákoknak. Három napig volt ott és
ez elég volt ahhoz, hogy mindkettõjük lángra lobbanjon… Habár az
is igaz, hogy Erzsi már korábban is felfigyelt rá, még harmadikos
gimnazista korában, amikor Komlós tanította latinra.
Palotai Erzsi szerette Kassát, annak ellenére, hogy ott „bevándorlónak” érezte magát. Mégis szívesen emlékezett például a
Salkházra, hisz gyermekkora legszebb emlékei fûzték ehhez az épülethez. Ott volt elõször bálban, ott
lett elõször szerelmes, ott lett nagylánnyá és ott szavalt elõször közönség elõtt.
Nem sokkal a prágai „fellobbanása” után Komlós Aladár megkérte a kezét és házasságot kötöttek.
Így 1928-tól õ is Budapesten élt… Palotai Erzsi karrierjét énekléssel kezdte, végül elõadómûvészként
talált önmagára. A Nyugat költõit és elbeszélõit tolmácsolta nagy sikerrel…
A háború után a Pódium Kabaré, illetve a Vígszínház tagja lett. 1956-ban tartotta elsõ önálló estjét
a Petõfi Színházban, és ettõl kezdve csak önállóan volt látható. Közben írással is foglalkozott, 1958ban jelent meg az elsõ regénye – Szerelem, fájdalom címmel –,
majd jöttek a következõk, összesen hat! 1963-ban, munkája elismeréseként megkapta az Érdemes Mûvész címet…
Amikor elindult a levelezésünk, már súlyos beteg volt, egyik
kórházból a másikba került, közben egy szemmûtéten is átesett.
Ennek ellenére szívesen válaszolt a kérdéseimre, és dedikálta a
könyveit is. Ígéretét azonban, miszerint küld majd fényképet
férjérõl, illetve Boris testvérérõl, már nem tudta teljesíteni… 1988.
augusztus 19-én, 81 éves korában elhunyt.
Könyvtáramban mind a hat kötete megtalálható. Ennek egy
részét nekem, a többit pedig õ is Egri Viktornak dedikálta. Illetve eljuttatta hozzám még azt a könyvet is, amelyben testvére, Palotai Boris novelláit rendezte sajtó alá,
Ki ismer engem? címmel. A kötet 1985-ben látott napvilágot a Szépirodalmi Könyvkiadónál Budapesten. Van benne egy kedves történet a kassai élményekrõl – Mi, kassaiak címmel –, ahol Boris többek
között arról ír, amikor még Radványi (vagyis Grosschmidt) Gézával korzózott az Orbán toronytól az
Andrássy Kávéházig. Gyakran megfordult a lakásukban is, abban reménykedve, hátha otthon találja a
bátyját, a legidõsebb Grosschmidt fiút, azaz Márai Sándort…
Palotai Erzsi ezt a kötetet 1987. márciusában, egy évvel a halála elõtt küldte el nekem kedves ajánló
soraival.
1

Nyugat 1921/ 17. szám
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Somogyi Alfréd

Mostantól Istennel kívánunk gyógyulni
Nemzeti Összetartozás Napja, 2019. június 1. Éberhard
Alapige: Zsoltárok könyve 24. fejezetének 1 – 5. versei: „Dávid zsoltára. Az ÚRé a föld és ami
betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert õ vetette meg alapját a tengereken, õ rögzítette a
folyókon. Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezû, a tiszta
szívû, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az ÚRtól,
igazságot a szabadító Istentõl.” (Zsolt 24,1-5)
Emlékezõ testvéreim!
Sokáig arra emlékeztünk június 4-én, hogy az
ezeréves Magyarország elveszett és a magyar
nemzetet részekre szaggatták az elsõ világháború lezárásaként. És elmondtuk, hogy része volt
ebben franciának, angolnak, románnak, csehnek
és szlováknak, meg jócskán a kommunista és szocialista téveszmék magyar hirdetõinek is. Voltak persze olyan idõk is, amikor még beszélni
sem lehetett Magyarország feldarabolásáról.
Persze az utódállamokban ma is rossz szemmel
és bizalmatlanul nézik azt, ha valahol erre emlékeznek a magyarok, hiszen egy-egy ilyen összejövetellel nemcsak magunkat emlékeztetjük, hanem azokat is, akik országot, földet, s vele együtt
magyar embereket is kaptak. S õk nem szeretik
ezt az emlékeztetést. Nem szeretik, mert nem történelmi nemzetként alkottak saját államot, hanem
nagyhatalmi kegybõl. Úgy, ahogy ezt 9 éve Komáromban kõbe vésték a szerencsétlenek, hogy mindenki megtudja: köszönik a nagyhatalmaknak a trianoni békeszerzõdést, ami nyomán létrejöhetett
Csehszlovákia. Megalázást terveztek ezzel a kõvel, de önmagukat buktatták le. És ez a beteges
megalázási szándék, nem nagyon akar alábbhagyni, hiszen Cirill és Metód szobrokat meg Štúr szobrokat ültetnek mindenkori szlovák kormányfõk, házelnökök a Szlovák Anyácskájukkal együtt, olyan
földbe, amihez a nevezetteknek álmukban sem volt közük. Furcsa tünete ez a rossz lelkiismeretnek
és a félelemnek. Meg az is diagnózis, amikor nemcsak szobrokkal és kövekkel, hanem bakancsokkal
és táblákkal demonstrálják, hogy a föld az övéké, ahogyan azt Beregszászon láthattuk legutóbb.
Bizony, nagy dolog a föld. Nagy érték. Nem a hektárhozama miatt, nem az aranykorona-értéke
miatt, hanem azért mert abbõl nõ ki a haza fele. A másik fele meg az emberlelkekbõl, s ez a két fél
így fonódik össze hazává. Ami vagy itt van köztünk, vagy ott fenn a magasban.
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Igénk azt mondja, hogy „Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók”. Vagyis a
haza összetevõi az Istenhez tartoznak. És igazából csak akkor jelent lelki értéket a haza, hogyha a
földbõl való fele és a lélekbõl való fele az Isten segítségével fonódik össze. Isten nélkül nem igazi,
nem teljes. A mi magyar nyelvünk jól érzékelteti, hogy milyen dolog az Isten háta mögött lenni. Föld
nélkül, lélek nélkül, haza nélkül. Tudjuk, mert apáinkkal és nagyapáinkkal együtt, immár 99 éve
éljük ezt a megalázottságot. S ha netán egy kicsit lélegzethez jutnánk, máris emlékeztetnek arra,
hogy hol a helyünk. Az utóbbi években már nemcsak szlovákul mondják, hanem magyarul is halljuk, hogy nem kellene nekünk annyira otthon éreznünk magunkat – identitásban lehetnénk inkább

hajléktalanok és lakjunk a híd alatt.
Ezen a megszentelt helyen ugyanakkor nemcsak magunkról kell beszélnünk és gondolkodnunk,
hanem egy – a mi sorsunkhoz képest sokkal fájdalmasabb sorsot megélt – emberrõl is szólnunk kell.
Arról az Apponyi Albert grófról, aki pontosan átlátta a megaláztatás minden egyes összetevõjét,
aki átlátta az ördögi szándékot, az önrendelkezés látszatába csomagolt bosszút, s akinek ott kellett
lennie, de nem azért, hogy menthesse a menthetõt, hanem azért, hogy jelenlétével asszisztáljon a
menthetetlenhez. Ha csak egy pillanatra is beleéljük magunkat az õ helyzetébe, átérezhetjük azt a
fájdalmat, amit csak 99 éve ismer a magyar lélek. Apponyi Albert grófot idézem: „Uraim! Azt
hiszem, hogy az emberiség nagy érdekei szempontjából nem lehet sem közömbösen, sem megelégedettséggel szemlélni azt a körülményt, hogy a nemzeti hegemónia oly fajokra száll át, amelyek ha a
legjobb reménységgel kecsegtetnek is a jövõre nézve, de ma még a kultúra alacsony fokán állanak.”
Szomorú igazság. Megtapasztalt igazság. S mielõtt bárki is megsértõdne „kultúrája alacsony fokának” emlegetése miatt, tényként említem, kizárólag egyháztörténeti adalékként, hogy 1919 augusztusában, Csehszlovákiában állami kezelésbe vették a katolikus egyház vagyonát és egyszerûen
kiutasították az országból a magyar fõpapokat: Báthy László nagyszombati érseki helynököt, aki az
esztergomi érsekségbõl idekerült 404 plébániáját igazgatta. Radnai Farkas besztercebányai, Balázs
János rozsnyói, Battyhány Vilmos nyitrai római katolikus, illetve Novák István eperjesi görög kato-
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likus püspököt. A Szepesség püspöke – Párvy Sándor – idõben meghalt. A kassai püspöknek –
Fischer-Colbrie Ágostonnak olyan erõs vatikáni hátszele volt, hogy egyedül õ maradhatott a helyén
1925-ben bekövetkezett haláláig. Az eltávolított magyar fõpapok helyére Róma már 1920-ban szlovák papokat nevezett ki. Révész Kálmán kassai református püspök elhagyta Csehszlovákiát, Németh István komáromi püspököt pedig – aktuális irataival együtt – egy csónakban tolták át a Dunán
a csehszlovák katonák, s a református egyházat 20 évig nem ismerte el a demokratikus Csehszlovákia. Ma azt mondanánk: nem volt regisztrált egyház. Pálóczi Czinke István püspökünket teljesen
ellehetetlenítették, Sörös Béla püspökünket lelkészi és teológiaigazgatói szolgálata idején többször
bebörtönözték. Mindez nincs ott a történelemkönyvek lapjain, s mi azzal mentegetjük magunkat,
hogy ez csak egyháztörténet. De pontosan tudjuk, hogy mindez Trianon következménye. Csakúgy,
mint ahogy hontalanságunk évei is Trianonban gyökereznek. A csehországi deportálások, az 50 és
60 kilós csomagok, a lakosságcsere ötlete és kivitelezése, a magyar beszédért történt kopaszra nyí-
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rások gyakorlata, majd az internacionalista nemzetiségi politika, az alternatív iskolarendszer újra és
újra visszatérõ ötlete, a „magyarok a Duna mögé” és a „Szlovákiában szlovákul” szlogenek, a Hedvig-verés, a bizonyítvány- és táblaháború, s az állampolgársági ellentörvény és a nemzeti jelképeink
büntethetõ tiltásának közös nevezõjét Apponyi kimondta: a nemzeti hegemónia ilyen fajokra szállt
át. Szomorú 99 esztendõ. S a szomorúságot tetézi, hogy mi magunk is leromlottunk. A megfélemlítés és a kecsegtetés, a kenyér és a kolbász felváltott kínálgatása megtette a hatását. Fogyunk. Nemcsak lélekszámban, sokkal inkább lélekben és tartásban. Annyira fogyunk, hogy már 396 ember
hiányát is hasító fájdalommal tudja csak elkönyvelni a közösségünk. S tudjuk: mosolyogni kell és
valahogy fenntartani a látszatot, de közben nem sír, hanem zokog az ember lelke a tehetetlenségtõl.
Itt kell szólnom az összetartozásról, hiszen június 4-e a nemzeti összetartozás napja. Hitem szerint és keresztyén tanításunk szerin mindaz, ami összeköt, összetart és az összetartozást munkálja,
az egybeesik az Isten akaratával. Ami pedig megoszt, szétszaggat, szétdobál, az a diabolos, vagyis az
ördög mûve. Összetartozni számos logika, eszme és érdek mentén lehet. De az igazi összetartozásnak mindig lelki alapja van. A szétszakítás helyett immár összetartozásról beszélünk. Mi történt?
Csupán annyi lett volna, hogy „nézzük másként a dolgokat”? Nem. A trinanoni gyásznap helyett
összetartozást és összefogást emlegetni, nem politikai gondolat, hanem imameghallgatás! Egymástól elszakított magyar lelkek majd egy évszázadnyi imádsága talált meghallgatásra.
Testvéreim! Mi vagyunk azok, akik megélték, hogy a könnyek között, csak úgy halkan és titokban
elmondott imádságokra válaszolt az Isten! A mi generációnk az, amelyik a gyásznapot összetartozásként élheti meg. Emlékeznünk kell az elmúlt 99 évre. Annak minden pillanatára, minden történésére. De a tények nevén nevezésén túl, nincs helye bosszúnak és megtorlásnak, nincs helye semmiféle rossznak. Isten csodálatos változtatást hajtott végre a látásunkban! S ezt ugyanúgy tette meg,
mint ahogyan korábban is: vezetõket, politikai elöljárókat használt fel hozzá. Ne feledjük: Dávid
nemcsak kegyes zsoltárszerzõ volt, hanem istenfélõ király is. Politikus. És igénk is erre mutat: „Az
ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók”. Ma van egy olyan kormánya Magyarországnak, s hiszem többen úgy gondoljuk, hogy a magyar nemzetnek is, amelyik úgy bánik a rá bízott
javakkal: földdel, értékkel, emberrel kultúrával és magával a nemzettel, hogy közben tiszteletben
tartja Dávid igéit, vagyis tudja, hogy minden dolga és döntése Isten színe elõtt megy végbe. Az
összetartozást ezen a ponton kell megerõsítenünk. Álságos és kenetteljes lennék, ha most arról
kezdenék beszélni, hogy Krisztusban kell eggyé lennünk politikusnak és nem politikusnak, anyaországinak és határon túli magyarnak egyaránt. Álságos lennék, mert az összetartozás szálai már
összeértek. Évek óta az alapítványi támogatási rendszer élteti a Csemadokot és a kultúrát mûvelõ
szervezeteink döntõ többségét. Itt van a bölcsõde- és óvodaépítési projektet, megéltük a Baross
Gábor tervet. Vagyis a gazdasági szálak igenis összeértek. Tudunk közös alkalmakat tartani, testvértelepülési és testvérgyülekezeti rendszerek épülnek a légiesedett határok fölött, a kulturális életünk
ezer szállal nyúlik át a Dunán. A szellemi szálak is összeértek. Mit kell még tennünk? Valóban úgy
gondolom, hogy lelkiekben is össze kell tartoznunk! Mondhatnám Keresztelõ János szavaival, hogy
térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! És mondhatom Dávid szavaival is – mai igénk
nyomán – „Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezû, a tiszta szívû,
aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan”.
99 évvel a szétszakítás után, az összenövés csak úgy lehetséges, ha valóban és õszintén ártatlan
kezû, tiszta szívû, pragmatikusan gondolkodó és becsületes magyar emberek lesznek szerte a Kárpát-medencében. A mai világ a maga fogyasztói jellegével nem alkalmas arra, hogy ilyen emberek
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növekedjenek. De a keresztyén hit az éppen ennek az embertípusnak a táptalaja. Az igazi összetartozáshoz nekünk elõször Jézus Krisztushoz kell tartoznunk. Mert emberileg nem tudunk egységet
és összetartást munkálni. Ha csak emberileg próbáljuk meg, akkor mindig lesznek olyanok, akik
érdekbõl elárulnak, és még jobban megosztanak. Mindig voltak Hodzsa magyarjai, ahogy a két
világháború között tapasztaltuk, mindig voltak hosszúnevûek, aki eladták a saját fajtájukat és nemcsak a múltban, hanem a jelenben – MOST – is vannak ilyen megosztó erõk. Krisztus-hit nélkül nem
tudunk sem megbocsátani, sem szeretetközösséget alkotni. Hit nélkül, csak a törésvonalainkat fogjuk erõsíteni, és elõbb-utóbb lesüllyedünk azok színvonalára, akikrõl Apponyi beszélt.
Ma, amikor Európa nem akar már keresztyén lenni, nekünk, magyaroknak tisztán kell látnunk,
hogy nincs más lehetõségünk. Krisztus a jövõnk, együtt kövessük õt! Pontosan tudhatjuk nemzeti
imánkból, hogy a történelmi mélypontjainkat magunknak, az Istentõl való elfordulásunknak és bûneinknek köszönhetjük. Ne csak áldást kérjünk az Úrtól ennek az imádságnak a szavaival, hanem
tudatosítsuk belõle azt is, hogy:
„Hajh, de bûneink miatt / Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat / Dörgõ fellegedben,
Most rabló Mongol nyilát / Zúgattad felettünk,
Majd Töröktõl rabigát / Vállainkra vettünk.
Hányszor zengett ajkain / Ozman vad népének
Verthadunk csonthalmain / Gyõzedelmi ének?
Hányszor támadt tennfiad / Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt, / Magzatod hamvedre?”
Bizony, bûneink miatt történt mindez. Hiszem: Trianon is. De a nemzeti összetartozás hívó szava
Istenhez is hív. Igénk világosan beszél arról az embertípusról, amelyik „ártatlan kezû, a tiszta szívû,
aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan”. És kimondja alapigénk utolsó mondata azt is, hogy „Áldást nyer az ilyen az ÚRtól, igazságot a szabadító Istentõl”. Mi erre várunk
vérzivataros századok óta. Erre várunk Trianon óta. Áldásra és igazságra.
Múlnak az évek és évtizedek, okkal gondolhatnánk, hogy egyszer majd eltûnik Trianon rossz
emléke is a történelem süllyesztõben. Nem. Önmagától nem fog meggyógyulni ez a nemzeti seb. Jó
lenne végre ebbõl a százéves rossz álomból felébredni, józan gondolkodással és tiszta látással körülnézni és kimondani, hogy az elmúlt száz év nagyon is emberi és nagyon is valóságos volt. Fájt az
Isten nélkül. De mostantól vele kívánunk gyógyulni.
Ne feledjük, hogy a nemzeti ügyek ugyanott laknak a lelkünkben, mint a hit dolgai. Magyarnak
lenni: az lelki kérdés is. Magyarnak lenni Istenhez kötõdés, magyarnak lenni Jézus Krisztushoz
tartozást is jelent.
Hálás vagyok Istennek, amikor azt látom, hogy lassan, nagyon lassan már a fejekben is oszlik a
sötétség. Hálás vagyok Istennek, amikor nemzeti ügyeinkben egyre inkább róla is szó esik. És hálás
vagyok Istennek, amikor azt tapasztalom, hogy a hitben járó keresztyén magyar emberek tudják,
hogy hol a helyük a világban. Hálás vagyok Istennek az igazság szavaiért és az egyenes cselekedetekért. S kérem õt, hogy sok-sok lélekben erõsítse meg a keresztyén tartást, mert ebbõl fakadóan
tudom kimondani, hogy Jézus Krisztus megváltott gyermeke vagyok, ugyanakkor magyar ember,
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aki itt, Szlovákiában is magyar akar maradni. Sõt, az unokáimmal is magyarok szeretnék beszélni és
imádkozni. És ahol élek, az számomra magyar föld, mert az õseim feje fölött tették át a határt. És
szeretném világossá tenni azt is mindenki számára, hogy nem jó nekem másodrendû állampolgárként élni. Mert az vagyok. Éreztetik is velem. De ha már egyszer így alakult, akkor ne csodálkozzon
senki azon, hogy keresztyéni türelemmel ezt is elhordozom. De ne várjon tõlem több lojalitást ez az
ország, mint amennyit egy másodrangúsított állampolgárától elvárhat.
És nem kell félszegen körülnéznünk amikor magyarságról, vagy éppen a mi magyarságunkról van
szó. Meg kell tanulnunk, hogy ahogyan Krisztus-hitünket meg kell vallanunk, úgy kell felvállalnunk
a magyarságunkat is! Jézus azt mondja: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek elõtt, arról majd én
is vallást teszek mennyei Atyám elõtt, aki pedig megtagad engem az emberek elõtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám elõtt” (Mt 10,32-33). A nemzethez való tartozásnak is hasonló a képlete: a
nemzet befogadja az övéit és kiveti magából a megtagadóit.
99 évvel a trianoni békediktátum után, a magyar nemzeti összetartozás napján, a nehéz sorsú
Apponyi Albert gróf sírja mellett így szól hozzánk az Isten biztató igéje: „Az ÚRé a föld és ami
betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert õ vetette meg alapját a tengereken, õ rögzítette a
folyókon. Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezû, a tiszta
szívû, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az ÚRtól,
igazságot a szabadító Istentõl.”
Ámen.
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Bedi Kata

Csillagfordulás napfényben
Nem dolgozta fel a magyar irodalom Trianont. Valahogy így hangzott Böröndi Lajos tételmondata
a Nemzeti Összetartozás Napja éberhardi Csemadok-rendezvényén, ahol Trianon sokk címmel tartott elõadást. A sok irányba nyitó és kérdéseket feltevõ elõadás mintegy igazolásaként, illusztrálásaként hangzott el Molnár Zoltán a „Szeretnék néha visszajönni még” címû monodrámája.

Félreértés ne essék: nem pejoratív értelemben használom ezt a szót és nem is a két elõadó összmunkájáról van szó; mégis, a szervezõk jó szándéka és szeme, vagy talán csak titkos vágya igazolódott: irodalmár és a színész elõadásának összjátéka olyan jelentéstartalmakkal gazdagította a programot, amit sem az elõadók, sem a szervezõk nem tudhattak, maximum bízhattak a részletek összecsengésében. S ez az összecsengés tisztán szólt. Az alaphang (Börönditõl) tehát az irodalomtörténeti tények vázolása volt, kitekintés és iránymutatás a trianoni békediktátum máig ható következményeinek irodalmi feldolgozására.
Majd a szabadkai színész, Molnár Zoltán Reményik Sándor, Wass Albert, Szilágyi Domokos,
Juhász Gyula verseket fõzött monodrámává. Elõadása „Trianon kori versekbõl” és szövegekbõl
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rajzolt képet a két háború közötti idõszak hangulatáról, melynek témája az otthonmaradás és az
önkéntes számûzetés. A június elsején megrendezett rendezvény helyszíne az éberhardi kultúrház
volt, a monodráma pedig a záró program, öt óra körül. Tehát a teremben világos volt, a közönség
asztalok körül ült. A színész fehér ingben, gyertyával a kezében, mezítláb lépett be. Elõzõleg korhû
zene is szólt, de elhalkulva már csak a színész hangja maradt, és a lobogó gyertyaláng. Nagy tettnek
gondolom ezt a „belépõt”, hiszen az elõadó tudta, a program délelõtt kezdõdött, a nézõk tehát
bizonyára fáradtak, túl a felvidéki autonómiát, a monarchia iskolarendszerét és a két háború közti
vallási vezetõk közt zajló vitákat bemutató elõadásokon; a hely és fényviszonyok sem segíthetnek a
hangulatteremtésben. De mégis mûködik. Belép, és tisztán szólaltatja meg Reményik versét: „Eredj,
ha tudsz… / eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon / könnyebb lesz majd a sorsot
hordanod. stb”. Jól ismert sorok, majd egy kevésbé ismert Juhász Gyulától (Gyász): „Egy régi
térkép fölé hajolok ma: / Ez Ádria, ez a Kárpátok orma. / Ez a Tisza, a magyarok folyója, / Ez itt a
délibábos róna…”. S valahogy ebben a ritmusban folytatódik az elõadás: az ismert és kevésbé ismert
nemzetsiratókat hallottunk a két háború közötti idõszakból, nem feszegetve a téma határait. Wass
Albert Üzenet haza és Juhász Testamentom soraival zárva le végül az elõadást, ami minimális díszletek között zajlott: egy régi rádió, egy lavór, melyben az elõadás pontján elégett pár papírra vetett
sor is, egy váltás ruha, melyben a színpadon „újjászülethet” az elõadó. De ezek csak jelzés értékûek,
a színész számára csak saját eszköztára és a versek álltak rendelkezésre; jól gazdálkodott mindkettõvel, hitelesen szólaltatta meg a korszak „nemzetsirató” verseit; persze nem feledtette, hogy az
irodalomnak még tartozása van.
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Verõfény Bécsben

szélfúvás

Április 6-án immár több mint két évtizede hirdetett szavalóversenyt az Ausztriai Magyarok Központi Szövetsége. A versenyen eleinte ausztriai magyar ajkú gyerekek vettek
részt, fõként a Bécsi Magyar Iskola tanulói, késõbb tágabbra vonták a szervezõk a látókört. Néhány éve ugyanis Verõfény a neve, s a Kárpát medence minden szegletébõl jelentkezhettek nebulók.

Lengyel Ferenc tanár, a verseny motorja az idén Lászlóffy Aladár mottót választott a
verseny margójára, s a helyszín a már megszokott Collégium Hungaricum épülete volt a
Hollandstrassén.
Közel hatvanan jelentek meg az idei tavaszi „verõfényes” napon, s jöttek versenyzõk
Délvidékrõl, Felvidékrõl, Erdélybõl és természetesen Ausztriából.
A megmérettetés két szakaszban zajlott, az óvodásokat és az alsósokat külön zsûri bírálta, míg a nagyobbak a Pirityiné Szabó Judit (Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bp.),
Varga János rektor (Pázmáneum) és Böröndi Lajos költõ (Magyarország) alkotta zsûri
elõtt méretkeztek meg.
A legkisebbek közt négy óvodás is vette a bátorságot, hogy a világot jelentõ deszkákra
lépjen, s meglepõ bátorsággal mondta el mindegyikõjük a választott verset. Így Tüdõs
Tímea, Medve Barbara, Bíró Mikolt Anikó, Oberleitner Nils is kiérdemelte a tapsot és a
zsûri dicséretét.
Az elemisták közül ParrainerMathilda és Petényi Viktória elsõ helyezést ért el, míg
Tóth Vilmos és Fónad Lili másodikat. Harmadik helyezett lett Bukovszki Borbála és
Kovács Lilla.
Küldöndíjat Mészáros Saskia Jázmin és Baka Dalma érdemelt ki.
A felsõsöknéI is két elsõ helyezett lett, Ozsvald Domián és Ördög Zsófia. Míg második
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helyezést Kuti Richárd és Gál Ádám Vajk ért el, s Gaál Izabella, Kanyó Natália és Horváth Lisa harmadik lett.
A nagyok kategóriájában Kerekes Zalán nyerte az elsõ díjat, másodikat Bakonszegi Laura és Bacsó
Alexandra ért el. S harmadik lett Zsoldos Viktória.
Mint Böröndi Lajos, a zsûri elnöke értékelõjében kiemelte, az idei évben különös figyelmet fordítottak a felkészítõ tanárok a versválasztásra és az elõadásmódra, így elmondható, hogy a verseny történetének legszínvonalasabbikát rendezte meg a központi szövetség. (Fotó: Tánczos Zoltán)
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Mindenki Keresztútja

Látogatóban Horváth György remekmûvénél, Pannonhalmán
2019. április 12-én, pénteken Gaál András festõmûvész pannonhalmi kiállításának megnyitója után
a Gyõri Antológia Irodalmi és Mûvészeti Alkotó Közösség néhány tagjával együtt megtekintettük
Horváth Györgynek, a sokoldalú, helyi kiváló alkotónak a remekmûvét is: a vár alatt megépített Mindenki Keresztútja címû stációsort, mely 2014 óta a település egyik nevezetessége. A legilletékesebb
idegenvezetõ, az alkotó, (mellesleg antológiaközösségünk tagja) kísért el bennünket. Õ magát csupán
fazekasnak titulálja, pedig mûvészi igényességgel megmunkált kerámiatárgyakkal, szobrokkal, falra
akasztható csodákkal, grafikákkal ejti ámulatba látogatóit. Nagy mestere a fémtárgyak készítésének
is. Szereti a zenét, kiválóan játszik tárogatón hallgatóinak gyönyörûségére.

Alkonyodott. Húsvét elõtti hangulatban, kegyelemteljes perceket élhettünk át a Keresztútnál. Felettünk a vár falai a lebukó nap arany-vörös fényében tündököltek. Minden egyebet lassan sûrûsödõ
homály lepett el. Horváth György szavai imádságként hatottak ránk:
„Meghalt és feltámadt. Számomra vizsgatételt adott ezzel. Nekem is be kell teljesednem, meghalok érte,
hogy feltámadjak. Utak találkozásánál vagyunk, és az új út a Keresztút. Kilenc hónapig készült, 6.480
óra imádságból. Megszületett. A Kereszt Krisztus. Ö az út, az igazság és az élet, s nekem ez öröm. De kié
a Keresztút? Mindenkié. Mert mindenki szívére igényt tart az Isten.”
A Keresztút 14 stációoszlopa acélból és gránitból készült. Az acél itt nem az ércre utal – magyarázta a mûvész –, hanem mint a tûz terméke, a Szentlélek tüzét jelképezi. A gránit, e mélységi magmás
kõzet Isten szeretetének mélységeit sugallja. Mindegyik oszlop három méter magas.
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A felsõ részen az Égi Anyára emlékeztetõ „acélbimbó” látható, a tisztaság és az ártatlanság szimbóluma. A bimbóban elhelyezett gránitból kifaragott szív Jézus szívének elsõ dobbanását érzékelteti, a
szeplõtlen fogantatásra utalva, vörös színe pedig a bárány vérére emlékeztet. A gránitszívbõl a bimbón keresztül kitörõ acélkereszt a mûvész szerint – létra, melynek keresztszárába kapaszkodva, feljuthatunk „végsõ lakhelyünkre”. Az egész kompozíció kézzelfoghatóan Isten szeretetét sugározza.
Az oszlopok alsó harmadában elhelyezett gránittáblákba az alkotó szabadkézzel belefaragta, gravírozta a szenvedéstörténetet. Minden állomás ünnepi feketében van, a képek vonalai pedig hófehérek,
mintha minket ünnepelnének.
Az estétõl reggelig tartó világítás különleges misztikus fényeivel „rásegít” a látványra, többletet ad
a kompozíciónak: a földbe épített és a bimbók mögött, felül elhelyezett lámpák, megvilágítva az oszlopokat, a szíven egy könyv formáját rajzolják ki, a szentírásra utalva, a gránittáblák felett hajlított,
csúcsban végzõdõ fém pedig koronát vetít az oszlopokra, szelíden jelezve Krisztus királyságát.
A Keresztút végén egy három méter magas, egyszerû, acélból kimunkált Krisztus-alak hirdeti: „Veletek vagyok mindenkor” – magyarázta az alkotó. Ez azt jelenti, akkor is, ha feléje közeledünk, akkor
is, ha megyünk valahova. Mögöttünk van, vigyázó tekintetével követi, segíti lépteinket. E Keresztút
acélból, gránitból és szeretetbõl épült. Végigjárva a hetvenöt méter távolságot, lehetõségünk van
találkozni önmagukkal is.
Bûvölten álltunk a feltámadó szélben, a közelgõ sötétség misztikus homályában, a mûvészt hallgatva, és e remekmû monumentalitását, szépségét, modern technikai kivitelezését csodálva. Jószándékú
emberek segítségével maga az alkotó építette, ahogy az útburkolatot is, amin végigmentünk. Gondozza, tisztán tartja, sõt idõnként felújítja ma is.
Micsoda alázat, elkötelezettség, szeretet ez Isten iránt! Mekkora ajándék a városnak! Horváth
Györgynek pedig – vallomása szerint – az a legnagyobb ajándék, hogy a Teremtõ erõt adott megalkotásához és megépítéséhez.. Óriási mûvészi teljesítmény ez! Feledhetetlen, lélekemelõ élményt nyújt a
Mindenki Keresztútja, mely teljes nagyszerûségét és szépségét fõleg az esti kivilágításban tárja elénk.
Tanay Lajos pannonhalmi fotográfus fotósorozata ezt a megvilágított Keresztutat örökíti meg mûvészi színvonalon.
Csáky Anna, a közösség vezetõje
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Magyar vetés Innsbruckban
1949-ben Magyar vetés címmel jelent meg Innsbruckban egy vékony könyvecske, amely Gönczi
Pál, Z. Kobzos László és Tóth-Kurucz Mária verseit, valamint Kovácsh Krisztina elbeszéléseit
tartalmazta.
Az akkori magyar kultúregyesület fontosnak tartotta, hogy a barakkokban élõ menekültek között szárnyaikat próbálgató alkotóknak bemutatkozási lehetõséget teremtsen, hogy gyarapítsa az
„olvasó Hitét a magyar jövendõben” - ahogyan Dörei Ferenc jegyzi meg az ajánló elõszóban.
Ezt a kis könyvecskét lelte meg szülei hagyatékában Concin Mária (született Vas Mária), s adta
ki a Mosonvármegye Könyvkiadó az idén tavasszal.

„A Magyar vetés idegenben” a ‘45-ös magyar emigránsok 1945 és 1949 közötti pszichogramja.
Irodalmi értékük mellett az írások történelmi dokumentumok is. A versek, elbeszélések szomorúságában, búbánatában a háború traumatikus élményei, a vesztes oldalon lévõk megalázottsága, az
elvesztett szülõföld, a hontalanság és egyedülmaradottság érzelme tükrözõdik. „De a cím arra is
utal, hogy mindez mégsem volt a teljes reménytelenség lelkiállapota, mert a vetéssel mindig is a
megújulás, az új élet reménye fûzõdik össze” - írja az új kiadás elé Csordás Ádám, aki lelkes szorgalmazója volt a könyvecske magyarországi megjelentetésének.
A Magyar vetés idegenben innsbrucki bemutatására ez év márciusának utolsó péntekjén került
sor Innsbruckban. A magyar ház elõadótermében dr. Csordás Ádám köszöntötte a megjelenteket,
köztük Concin Máriát, aki megható beszédében emlékezett meg az elõdökrõl, s miadazokról, akik
hosszú éveken keresztül várták az innsbrucki barakkokban a jobb életet, s akik közül sokan, köztük
az antológia szereplõi is, másutt lelték meg boldogulásukat.
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Köszöntõjében Csordás Ádám ugyancsak ezeket az éveket idézte fel, s megemlékezve a hetven
évvel ezelõtti menekültekrõl, s fölemlítve azt is, hogy ez az este fõhajtás emlékük elõtt.
Hanák Tiborné, született Brandenstein Beatrix is a negyvenes évek msodik felének világáról beszélt, s személyes emlékeit idézte föl.
Az esten jelen volt Böröndi Lajos, a Mosonvármegye Kiadó igazgatója, aki elmondta, a kiadó elsõ
perctõl fogva a kezdeményezés mellé állt. Szerinte az antológiában található mûvek nem a pályakezdõ, irogató emberek botladozásai, valódi irodalmi alkotások, s kötelességének érezte ezeket megmenteni az utókor számára. Kiemelte: minden darab az elvesztett haza fölötti fájdalmat tükrözi, s a
magyarnak megmaradás hitét. Ezért is kötelezõ az emlékezés és a fõhajtás.
A meleg hangulatú estén Bakonszegi Laura, Orosz Gabi és Szalai Benedek olvasott föl szemelvényeket a kötetbõl.
(Fotók: Berkiné Szalai Ágnes)

Bakanóta fesztivált tartottak Ahán
A bakanóta a katonadalok egyik elterjedt válfaja, a Magyar Néprajzi Lexikon szerint ezek a
gyalogságnál szolgáló legények életérõl szóló dalok. Március 10-én a Nyitrai járáshoz tartozó
Verebélyhez csatolt Ahán Bakanóta Fesztivált tartottak. A rendezvényt hagyományteremtõ szándékkal, a Csemadok megalakulásának jubileuma jegyében szervezték meg.
Egyes források szerint Aha lakosságának fele magyar nemzetiségû, sem iskola, sem óvoda nincsen a településrészen. A falu lakói a szórvány magyarság mindennapjait élve próbálják fenntartani
a magyar kultúrát, két éneklõcsoport is mûködik a községben, az Ahai Gyöngyvirág Asszonykórus
és az Ahai Kordon Férfi Éneklõcsoport. A tájház is a magyar hagyományokat mutatja be, valamint
Jókai Mária gyûjtésébõl rendeszeresen tartanak kiállításokat a településen, ezek az alkalmak valódi
magyar ünnepnek számítanak a faluban.
A Bakanóta Fesztivál ötlete is Jókai Máriától származott, a Csemadok és az éneklõcsoportok,
valamint a régió magyarsága így egy újabb rendezvénnyel gazdagodott. A fesztiválon az Ahai Gyöngyvirág Asszonykórus, a Lédeci Hajnalkert Hagyományõrzõ Csoport férfi kara, a Pogrányi Nagyharang Hagyományõrzõ Csoport férfi kara, a Nagycétényi Citerazenekar, a Nagycétényi Kadarka
Férfi Éneklõcsoport, a Menyhei Éneklõcsoport, az Ahai Kordon Férfi Éneklõcsoport és a Nyitracsehi
Férfi Éneklõcsoport léptek fel. Felcsendültek közismert katonadalok, de olyan nóták is, amelyek ár
szinte feledésbe merültek. Érdekességképpen azt is el lehet mondani: bár nem egyeztettek egymással a csoportok, de nem ismétlõdtek a dalok.
Jókai Mária kérdésünkre elmondta: hazafelé már nótaszóval jöttek a férfiak a katonaságból és
azokat a dalokat énekelték, amik a katonaéletrõl szóltak. „Általában februárban – márciusban volt
a sorozás, egész októberig a besorozott legények már ezekre az énekekre is mulattak. Ezzel búcsúztak. A férfiaknál ez volt a legényélet kicsúcsosodása. Sokuk számára emlékezetes maradt ez az
idõszak. A férfiak számára ez volt a szórakozás, énekeltek mást is, de ez ritmusos volt, így közkedvelt mûfaj volt.” – mondta el Jókai Mária néprajzkutató, pedagógus.
A bakanóták nem népdalok, inkább mûdalok, de voltak jellegzetességek, amikor megénekelték,
hogy melyik faluból sorozták be a katonát és hova, melyik városba, de a katonadalok az egész
országban elterjedtek voltak. „Az énekeket a sok régióból összegyûlt katonák eltanulták egymástól,
viszont a sorozásnál megénekelték, hogy például a nyitrai sorozóra kaptak meghívót. A mai Nyitrai
járásból a legények egy részét Nyitrára, egy részét Aranyosmarótra vezényelték, de az ahaiak azt
éneklik, hogy a verebélyi sorozóra várják õket. A katonák sok régióból származtak, így egymástól
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tanulták a nótákat, csak néhány szó módosult településenként. Azért próbáltam felidézi ezeket a
dalokat a rendezvénnyel, hogy a férfi éneklõcsportoknak is legyen lehetõségük fellépni. Nagyon
nehéz férfi csokrokat összeállítani, de a katonadalok az õ szájukba valók. Vannak persze olyan
dalok, amiket szívesen énekelnek, de ez igazán jól áll nekik.”
A programban nemcsak férfi csoportok léptek fel, hanem a
helyi asszonykórus és a menyhei éneklõcsoport is. Ez utóbbi vegyes csoport. „Úgy érzem, hogy a férfi csoportok kevésbé aktívak, mindig voltak, de kevesebb szereplési lehetõséggel. Ezek az
új stílusú énekek azonban nagyon jók, ugyan mûdalok, de minden falu másként adják elõ, hiszen más minden településen a
mentalitás. Szerencsére nem voltak egyforma csokrok, így sok
dal felcsendült. Fontosnak tartottam, hogy a férfi csoportokat
ezzel jobban megmozgassuk. A vegyes csoport is katonadalokat
adott elõ, amelyen asszonyok is énekeltek. De a múltban is elõfordult, hogy a bakanótákat nõk is énekelték. Ha összejöttek a
fiatalok, lányok, asszonyok is énekeltek, ezzel is a katonaszeretõkre, rokonokra gondoltak. Táncmulatságon is gyakran elhangzottak bakanóták. Szeretném, ha jövõre is megszerveznénk a bakanóta fesztivált, hiszen igény volt
rá.” – mondta el Jókai Mária megkeresésünkre.
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A fesztiválra megtelt az ahai mûvelõdési otthon, igény szerint az aha tájházat is megtekinthették,
és bizony voltak érdeklõdõk. Ez a rendezvény is annak a bizonyítéka, hogyha mi magunk nem adjuk
fel, van remény a sikerre és az összefogásra, van remény arra, hogy kultúránkat továbbadjuk.
(Fotók: az ahai Gyöngyvirág Asszonykórus, Jókai Mária, a Kordon Férfi Éneklõcsoport)

Neszméri Tünde

Elõadás a pozsonyi evangélikusságról
Eddigi magyar nyelvû tematikus városnézõ sétái mellett idén már magyar elõadásokat is indított
a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás. Május 25-én Samarjay Zoltán vízgazdálkodási építõmérnök Evangélikus Pozsony címû elõadását hallgathatta meg a több mint ötven érdeklõdõ.
A Pozsony-Óvárosi Evangélikus Egyházközséggel közösen szervezett rendezvény a korábban a
magyar és szlovák híveket szolgáló, ma pedig szlovák, magyar, német és angol istentiszteleteknek
helyet adó Kistemplomban kezdõdött. A résztvevõket Korpás Árpád, a Pozsonyi Kifli alelnöke
köszöntötte, majd Samarjay a pozsonyi evangélikusság történetét vázolta vetítettképes elõadásában. Kitért az evangélikus negyed kialakulására, fõbb szakrális-egyházi épületeire, intézményeire,
a lutheri tanokat követõk megpróbáltatásaira. Márvány Miklósnak köszönhetõen orgonajátékot is
hallhattunk. A jelenlévõket köszöntötte a pozsonyi magyar evangélikusok lelkipásztora, Sokola Erika
is. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Peres Imre pozsonyi református lelkipásztor és családja.
A feltett kérdések alapján Samarjay Zoltán a mai magyar gyülekezeti életrõl is szólt, Aich Péter
író, publicista pedig kérésre felidézte a Pröhle Henrik (1870–1950) evangélikus lelkésszel kapcsolatos gyermekkori emlékeit, amelyeket az Ovidius visszatér címû memoárkötetében is összefoglal.
A nemcsak Pozsonyból, hanem dél-szlovákiai és magyarországi településekrõl is érkezett résztvevõk ezután megtekintették a korábban a német ajkú híveket szolgáló Nagytemplomot is.
A Pozsonyi Kifli Polgári Társulásról és annak rendezvényeirõl bõvebben a portálon olvashatnak.
Korpás

Bécsben a Magyar Napló
Beszélgetés az írószövetségrõl, könyvkiadásról, lapszerkesztésrõl
A Bécsi Napló meghívására Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, Dr. Jánosi Zoltán, a Magyar Napló folyóirat fõszerkesztõje és Bíró Gergely a folyóirat fõszerkesztõ-helyettese
valamint Zsiga Kristóf, a Magyar Napló Könyvkiadó ügyvezetõ igazgatója látogatott el Bécsbe április elején, egyrészt, hogy bemutassák a bécsi magyaroknak tevékenységüket, másrészt, hogy a már
meglévõ kapcsolataikat szorsabbá fûzzék.
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által kiadott Bécsi Napló
ugyanis már több évtizedes barátságot ápol a Magyar Naplóval, így a budapesti szerkesztõk nagy
örömmel tettek eleget a bécsi meghívásnak.
A rendezvényt Hollós József, a Központi Szövetség elnöke valamint Deák Ernõ, a Bécsi Napló
fõszerkesztõje nyitotta meg. A bécsi székhelyû, nemzetközi Delicanto Kórus üdvözölte elõadásával
a megjelenteket.
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Az este folyamán Szentmártoni János a Magyar Írószövetség szellemi örökségérõl, szervezetérõl
és jelenlegi feladatairól számolt be. Dr. Jánosi Zoltán a Magyar Napló fõszerkesztõje a lap történetérõl beszélt, valamint az egyes számok tematikai felépítését ismertette. Bíró Gergely a prózarovatról világosította fel a hallgatókat. Beszámolt róla, hogyan is választják ki az év verseit és prózáit,
melyeket egy kötetben adnak ki.
Zsiga Kristóftól a Könyvkiadóról, Oláh János fõszerkesztõi örökségérõl tudhattunk meg többet,
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valamint a Magyar Napló programjairól. Többek között a Költõk futása, a könyvhét alkalmából
megrendezett hajókázás a Dunán valamint az egész napos Versmaraton színesítik rendezvényeik
sorát.
Az elõadások végén Wohner Dóra, a Bécsi Napló legújabb szerkesztõségi tagja bejelentette a
Bécsi Magyar Irodalmi Kör megalakulását.
A korábbi lapszámokból, könyvekbõl is más kiadványokból készített bemutató sem maradhatott
el az este folyamán.
Kalmár Eszter (KCSP öszöntdíjas)

Hetven év távlatából
A Csemadok országos ünnepségén túl, melyet március 9-én tartottak Érsekújvárban, minden területi
választmány szervez majd önálló megemlékezéseket a hetvenéves fennállás alkalmából. Március idusán
a forradalomra és szabadságharcra emlékezõ magyarok Pozsonyban, a Medikus kertben tartott Petõfiszobor koszorúzást követõen a kulturális élményeiket tovább gazdagíthatták. A Csemadok, azaz a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelõdési Szövetség Országos Tanácsa és Pozsonyi Városi Választmánya ekkor nyitotta meg a pozsonyi székház Rákosi Ernõ-termében a jubileumi év kiállítását.
Elõzmények
Bedi Katalin a Petõfi Sándor Program ösztöndíjasa volt 2016-2018 között Pozsonyban, fogadószervezete pedig a Csemadok. Esztétika szakosként végzett, a kiállítások és a kulturális rendezvények közel
állnak hozzá azóta is, munkájában jelenleg kültéri szobrok elhelyezésével foglalkozik. Az itt töltött
idõszaka alatt számos nívós kiállításra került sor a pozsonyi székházban, ezt a szervezõi munkát pedig
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azóta is aktívan vállalja, immáron Budapestrõl. A tavalyi évben álmodott meg egy kiállítást a kerek
évfordulóra, melynek célja a Szövetség múltjának felelevenítése, a büszkeség újból és újból történõ
átélése, hiszen még egy olyan stabil, magyar identitású, erõs szervezet, mint a Csemadok, nincs Szlovákia területén.
Kezdetek
Az anyaggyûjtés már tavaly elkezdõdött, s azt hiszem túlzás nélkül mondhatom, hogy mindenki
kivette a részét a feladatokból. A területi választmányok elõkeresték régi dokumentumaikat, kiadványaikat, melyekbõl szép számmal tudtunk válogatni. Ezeket az ereklyéket továbbra is várjuk, hiszen a
tárlatot szívesen bõvítjük alkalomról-alkalomra.Kerültek elõ a szövetség megalakulásának idejébõl dokumentumok úgy, hogy névtelenül a helyi, köztudottan csemadokos személy postaládájába helyezték
õket, de kincsekre lehetett akadni egy-egy iroda padlásán is.
A megnyitó napja
A kiállítást elsõ alkalommal Érsekújvárban láthatták a március 9-10-i nagy ünnepségen, melyen a
határon túli magyarsággal foglalkozó, Csemadokhoz hasonló szervezetek és anyaországi nemzetpolitikai képviselõk egyaránt tiszteletüket tették. Második helyszínül érkezett Pozsonyba, ahol a megnyitón a
székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Intézmény 50 tagú
vegyeskara is fellépett. Vezetõjük, Kneifel Imre karnagy Kodály és Bárdos mûveket tûzött mûsorra.Színes
és igényes elõadásnak lehettünk fültanúi. A vegyeskar a megnyitót megelõzõen a Medikuskertben található Petõfi szobornál, az ünnepi koszorúzáson is közremûködött.
Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke ünnepi köszöntõjében méltatta az arany minõsítéssel
rendelkezõ kórust kiemelve, hogy jó kapcsolataiknak köszönhetõen egyre többször hallhatjuk a fiatalokat Felvidéken is. A Csemadokról szólva kiemelte: a szervezet egy olyan idõtálló társulás, mely hetven
év távlatából is képes megújulni, alkalmazkodni, emellett nagy figyelmet fordít az évek óta hûséges
támogatókra is, legyenek bár nyugdíjasok vagy középkorúak, esetleg újonc fiatalok, mindenki megtalál-
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ja a helyét. Bedi Katalin a Csemadok tevékenységével rendszeresen foglalkozó, negyedévenként megjelenõ szél-járás címû folyóiratba írt egy igazán szívhez szóló elmélkedést arról, mit is takar, jelent, mutat
számára a Szövetség, miként látja két itt töltött év után õ. Ebbõl a gondolatsorból idézem a következõket: „Az egykori hamvas arcocskát most mélyen szántják a bajok és örömök árkai. A pihe-puha bõr megedzõdött, bírja a firtató tekintetek tüzét, és nem borul lángba már semmitõl. A tekintet nem csillog úgy, mint
mikor a jövõ szép titkait firtatta egykor, de biztonságot ad és bölcsességet sugároz. A vonásokban ott rejlik a
feszes erõ, mely ugyanúgy húzza ma is mosolyra a bõr megereszkedett redõit. Valahogy így fest egy hetven éves
arc, mely óhatatlanul a Csemadoké is. Hetvenéves a szövetség, de a szövetségben bizonyára sok ilyen arc van,
mert a Csemadoknak ezer arca van: annyi, ahány tagja.”
A kiállítás kiemelt kincsei
Mint már fentebb említésre került, egy bõvülõ, sokszínû kiállítási anyagról van szó. Összetettsége egy
része az a visszaemlékezés, mely a Csemadok 50 éves jubileumára készült, s legnagyobb része megtalálható a jelenlegi bemutató panelek között. Talán az egyik legérdekesebb dokumentum a bejegyzést
követõ idõszakról az elsõként létrehozott két alapszervezet alakuló ülésének jegyzõkönyve. Aki egy
kicsit is jártasabb, tudhatja, hogy Érsekújvár és Muzsla településekrõl van szó, akik bizony versengtek a
elsõként alakult szervezet kitüntetõ címért. Itt található még 1949. VII. 10-én kiállított fényképes tagkönyv, Böszörményi László, református lelkész nevére, vagy a zalabai alapszervezet Csontos Vilmos
szlovákiai magyar író által vezetett Krónikája. Csontos Vilmos a Csemadok Zalabai Alapszervezetének
hosszú ideig elnöke is volt. Megtekinthetõ még egy igen vaskos Krónika Pozsonypüspökirõl. Ékköve
volt a tárlatnak az a Csemadok zászló, melyet Szabó Gyula, losonci festõmûvész készített, de helyet
kapott néhány Csemadok által (a Csemadoknak könyvkiadója is volt) kiadott könyv, köztük Gyurcsó
István kötet is, meg a korabeli lapok, mint a Fáklya, A Hét, vagy a Csemadok Híradó. Itt láthatók azok
a kiadványok is, melyeket a területi választmányok, alapszervezetek készítettek. A tárlókban és számos
díj, kitüntetés is helyet kapott, melyekre méltán lehet büszke a Szövetség, s talán az egész szlovákiai
magyarság. A kiállítás az év folyamán több helyszínen is látható lesz.
Pap Boglárka

A pozsonyi sétatéren

A szerzõ felvételei

Egy, a közeli napokban megjelent könyv bemutatására kértek fel a minap. Szívesen
tettem eleget a felkérésnek, hiszen az egykori koronázó város, nagyon sokunk által
kedvelt Pozsony múltját megidézõ írásokat tartalmazó kötetet kellett a kedves olvasónak ajánlanom. Szívesen tettem azért is, mert nagyra becsülöm a kiflisek „városmúltat köztudatba juttató” igyekezetét, sõt ezt honismereti szövetségünk tavaly Patria
Díjjal is elismerte. No meg néhány nálunk, a szél-járásban publikáló kolléga is a
szerzõk között van.
Nagyapa, itt bordel van, mondja mindig unokám, amikor beül a kocsiba. Igaza
van. Nos, ebbe a „rendbe” tettem bele a hozzám bemutatásra eljuttatott könyvet,
hogy alkalomadtán átnézem. Többször is eszembe jutott, elõ is vettem, nézegettem.
Férfiasan be kell vallanom, hogy nem sokszor volt kezemben. De mivel a Csemadok-kocsi mindig tele van emberrel, nagyon sok kézben megfordult. Mondhatnám olykor olvasóteremmé
avanzsált a hátsó ülés. „Nagyon jó könyv, hol vetted? Nekem is kell, kitõl kaptad? Nagyon jó könyv,
megveszem” – így mások.
Azt hiszem, itt be is fejezhetném. Könyvbemutatót, könyvajánlót ennél hatásosabb befejezéssel el sem
tudok képzelni. Csakhogy: ahányszor kinyitottam, bele-beleolvastam, mindig valamilyen régi emlék kerített hatalmába. Az elsõ pozsonyi emlékem (így mondják mások) a nagykórház. Ahová kétévesen kerül-
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tem, s hazajutva a „mit mondtak a bácsik meg a nénik” kérdésre a neplacs volt a válasz. A kórházba
nagynénim járt a leggyakrabban látogatni (Jóka 53-ban nem volt ennyire közel), aki a szemben lévõ
Mertropol kávéháznak is otthont adó bérház második emeletén lakott. A lépcsõházában olykor nem csak
a kávéillat terjengett. S bár a lakás az udvarra nézõ ablakaival nem sokat mutatott a városból, a déli, be
nem épített nyíláson a leégett vár leégett tornyait, persze már évekkel késõbb, bámulhattam akár naphosszat. És felhallatszott a pozsonyi villamos kerekeinek csikorgása a nagy ívben kanyarodó síneken, meg
persze a csengetés. A villamosra ülve leginkább Récse felé utaztunk. Persze, mert arra lakott a szintén
jókai Urbán Karcsi (nem én neveztem így, nagynéném). Aki nagyon jó cipész volt. Valamit magára adó
úriasszony, még ha eredetileg jókai is, maszek suszternél készíttet lábbelit. Élmény volt, ahogy a villamos
elhagyja Pozsonyt a várost, és Pozsonyban, a faluban halad tovább. Meg az emberek. Nagynéném férje
morva volt, s ezt az erdõhátiba oltott morva nyelvet ültette be szlovákba. Amúgy meg perfekt német volt
és magyar. A neve is olyan magyaros: Buchta. A náluk megfordulók is hasonlóak voltak. A három nyelvet
egy társalgáson belül is keverték. Mára sajnos ez már megváltozott. Villamosoztam én - már felnõttként a
récsei végállomástól Óligetbe. Istenem, de szép is volt, amikor Liget még falu volt. Gyakran megfordultunk a Metropol melletti medikus kertben. A nagynéni szívesen ült a padokon, ahol mindig csatlakozott
hozzá egy-egy ismerõs. Nem sejtettük akkor, hogy Petõfi is utánunk jön egyszer. Vele a Ligetben is találkoztunk olykor. Mondjuk, amikor a propellerrel áthajókáztunk a túlsó partra, hogy a sekély Dunavízben
lubickoljunk. Nagybátyám, akit a többiek csak sógornak hívtak, egyszer, amikor a falusi rokonság nagyobb
létszámban jelent meg náluk, a kártyacsatát már megunva azt mondta: gyerünk a heireigerhez. Mentek, s
én velük. Nem sokat kellett gyalogolni (jó fröccsért sokkal többet is megtesz az ember). Én csak arra
emlékeztem, hogy a vendéglõben szõlõ nõtt. Sok évvel késõbb, már a Csemadok munkatársaként, amikor
elõször mentünk a negyvennégyesbe, döbbentem rá a kerthelyiség, meg az azóta termetesebbé vált szõlõtõkék láttán, hogy annakidején ide, a Magas úti borozóba hozott bennünket a sógor.
És néhány késõbbi emlék, amely a könyv olvastán a felmerült.Amikor Ráday Mihállyal és Csorba Lászlóval a pozsonyi Virágvölgyi plébánián Aulich Lajos keresztelési bejegyzését kutattuk, vagy Rómer Flóris
szobrát vizslattuk. A minap Csorba László képet kert a Rómer-szoborról. De a talapzaton található
dombormûvek is kellenek, mondta. S elmagyarázta: a lókoponyák a régészetre utalnak, a bikát ábrázoló
tál a Bécsben található nagyszentmiklósi kincs egyik darabja, a tányér. Amelyrõl Bálint Csaba, kiváló
régész állapította meg, hogy egy ázsiai, közben kipusztult oroszlán. Pulszky Ferenc sírján is ez a motívum
található. A babérkoszorú és a kard magáért beszél. Azután itt a Kossuth-erkély: amely kalandos körülmények között került Ceglédre, s azóta többször is meglátogattuk. Kossuth Lajosné (elnézést), Reznák
Erzsébetnek (õ a Kossuth-múzeum vezetõje) föl is vetettük: mi lenne, ha hazavinnénk. Úgy láttam a híres
100-as küldöttséghez kapcsolódó hagyományról is szívesebben mondanának le, mint az erkélyrõl (Kossuthot Turinban száz ceglédi jeles látogatta meg, s õ ekkor marhapörköltet tálaltatott nekik túróscsuszával. A
százak leszármazottai hagyományõrzõ céllal évente találkoznak ilyen vacsorán).
Szóval: aki veszi a fáradságot és végiglapozza a könyvet, Pozsony történetének számos érdekes mozzanatával találkozhat, a történelem kiemelkedõ pillanatai mellett a polgáriasodó Pozsony pillanataiba tekinthet be. A régi pozsonyit emlékezteti, az újabb arcút tanít(hat)ja. Egyebek mellett tisztelni a múltat.
Akkor tehát olvassunk. Olvasok. A pozsonyi sétatéren megy a villamos… sok más mozzanat mellett,
motyogom magam elé a bevezetõ szövegét, hamar eszünkbe juthat az 1895 óta a város utcáin csilingelõ
villamosról fennmaradt népszerû népdal és a szövegbe merülve, a bõséges képanyagot böngészve… elnyom az álom. S látom, amint a Sétatérre csikorogva, nyikorogva fordul be a villamos, megáll, emberek
szállnak le róla. Fiatalok, idõsebbek, valami táncos ruhákban, zenészek is jönnek, játszani kezdenek, néhányat felismerek: jókaiak, mondom. Az egyik erre dühösen rántja ki inge csücskét a gatyából. Jól van, na:
újhelyiek. Táncolni kezdenek, dalolnak: A pozsonyi Sétatéren megy a villamos…
(A pozsonyi sétatéren megy a villamos, Pozsonyi Kifli Polgári Társulás 2019, 228 oldal, illusztráció Szabó Réka)

Görföl Jenõ
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