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Csáky Pál

Változó Európa

Elsõ hallásra sokakat meglepett a hír: Londonnak muzulmán fõpolgármestere
lett. Visszaemlékszem egy beszélgetésre Schöpflin György kollégámmal, aki � brit
állampolgársággal is bírván, londoni lakos is lévén � már két évvel ezelõtt azt mond-
ta, hogy bár Nagy-Britanniában is tilos az emberek etnikai hovatartozásáról infor-
mációkat nyilvánosságra hozni, a belsõ adatok szerint London már jó tíz évvel ez-
elõtt elvesztette fehér többségét. Az a London, ahol az európai pénzvilág egyik
központja, a City mûködik, amely évszázadokon keresztül a világpolitika egyik köz-
pontja volt, s ahol évszázadokon keresztül ismételgették büszkén azt a mondatot is,

hogy �Õfelsége birodalma fölött soha nem áldozik le a Nap�.
Hát, most mintha leáldozóban volna. Mert nem történt más, mint az, hogy a tendenciák kiteljesed-

tek, s ezeket a Brexit valószínûleg még fokozni fogja. S a tendenciák hasonlóak más brit nagyvárosok-
ban is, de ugyanez történik Amszterdamban, Németország és Franciaország nagyvárosaiban, Stock-
holmban, s a felemás érzéseket kiváltó EU-s fõvárosban, Brüsszelben is.

Bizonyos vonatok már elmentek, bizonyos helyzetekbõl már nem lehet visszajönni. Európa megha-
tározó országaiban már létrejöttek olyan enklávék, amelyek fészkei a klasszikus európai viselkedés-
módtól alapvetõen különbözõ életmódoknak. Európa pedig tanácstalan velük szemben, a nagy liberá-
lis szövegek általánosságban talán szépen hangzanak, de a konkrét problémák megoldásakor csõdöt
vallanak.

A bizonytalan európai politika azt is tolerálja, hogy az EU-ban közel ezer imám tevékenységét Tö-
rökország fizeti, és közel 500 mecset fenntartását az iszlám egyik legbigottabb válfaját preferáló Szaúd-
Arábia pénzeli. S ha valaki � akár csak naivitás vagy tudatlanság által hajtva � megkérdezi, milyen jogai
vannak az iszlám államokban az oda tévedõ keresztényeknek, el sem hiszi a választ: semmilyenek. Hány
keresztény-keresztyén templom mûködését engedélyezték az iszlám hatóságok? Egyet sem.

Az ember pedig még inkább elcsodálkozik, ha azt hallja, hogy az európaiak liberális része azt mond-
ja, jól van ez így. Azt is mondják, hogy mi mások vagyunk, jobbak, demokratábbak, mint õk.

Ilyen érvekkel aztán sokra megyünk az iszlám szélsõségesekkel szemben! Az Iszlám Állam katonái,
akik a Világkalifátus megteremtését tûzték ki célul � ne legyenek illúzióink, egész Európában, a Kár-
pát-medencében is �, nem hatódnak meg az ilyen érveléstõl. Az pedig külön nevetséges, ahogy egyes
naiv európaiak egymásnak bizonygatják, hogy a muzulmánok majd hogyan fognak integrálódni. May,
Merkel, Hollande egymással szinte versenyezve mondja: sehogyan. Európában nem létezik hatékony
modell az ilyen integrációra.

Ha pedig mindezek fölött elgondolkodunk, azon sem csodálkozhatunk, ha azt tapasztaljuk, hogy �
úgymond � mindenütt jönnek fel a szélsõségesek. Ki hozza fel õket? Nem a tehetetlen, de magukat
demokratának tartó, ám a problémákat inkább megkerülõ, mint megoldó politikusok?

Még nincs késõ, de át kellene gondolni mindezt. Azt is láthatjuk, hogy bizonyos folyamatokat lassí-
tani lehet, de megállítani nem. Más világ jön, a most felnövekvõ generációknak � ha tetszik, ha nem �
valamilyen választ kell majd adniuk ezekre a kérdésekre. Újra át kell gondolniuk, mirõl is szólhat Euró-
pa, s melyek az európai civilizáció alappillérei.

S ebben az új képben helyet kell kapniuk az õshonos kisebbségeknek is, mint a klasszikus európai
kultúra sokszínûségét kiteljesítõ alkotóelemeknek.Mert az 50milliónyi kisebbségi nélkül Európa gyen-
ge és nagyon sérülékeny lenne.
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Szergej Jeszenyin két verse

Szergej Jeszenyin

Elindulok

Nagy útra indulok, mezítláb,
egyszerû zarándok, szegény,
arra, hol a távoli síkság
itat engem nyírfák tején.

A tágas földön járva-kelve,
követem hívó csillagom.
A boldogság nem lehet messze,
és rábukkanok majd tudom.

Kínál piros almát a hajnal,
nyújtva meleg kezét nekem.
Kaszák suhognak diadallal
végig a sarjú-rendeken.

Falu-kerítés mellett járva,
Kísérget egy dallam tova,
boldog, akinek tarisznyája
s vándorbotja a vagyona.

Boldog, kit kis öröm is éltet,
s barát, ellenség nem várja õt,
míg poros dûlõk hosszán lépked,
és térdet hajt telt rozskévék elõtt.

Oly szomorúnak látlak téged

Oly szomorúnak látlak téged.
Csupa fájdalom vagy és részvét.-
Gyere, nézzük együtt szeptemberi
fûzfák rõtszín, hulló rézpénzét.

Más ajkak hordták szerteszét
a te csókjaid s most utánuk
mintha hûvös esõ zuhogna,
lelkemen borzongása átfut.
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FüzesiMagda verse

Nosza hát! én nem félem ezt.
Más öröm, mi felém kitárul.
Hisz nem marad meg semmi sem,
Csak a zápor s a lomb ha sárgul.

Hisz én sem rejthetem magam
csöndes életnek, kacagásnak.
Az út, mit megtettem: rövid,
s mennyi bûnt elkövettem, lásd csak.

Mosolyok és acsarkodások,
így volt mindig, és így lesz eztán.
Temetõkerti nyírek várják
új halottaikat ezerszám.

Majd mi is hamar elhanyatlunk,
s halottakért búsulni kár ott,
ahol együtt leszünk mindannyian�
Fölénk hópelyhek hullnak: tél-virágok.

Kerék Imre fordításai

Füzesi Magda

Siratóének

Gyûrött lepel az októberi táj
beletemetem égõ arcomat.
Jajgatni volna jó, annyira fáj
mi a pokolból énreám maradt.

Elrákosodott bennem a jelen,
csak ülök bambán tegnap-vackomon.
Aztán elégek. Sírom jeltelen.
Marék hamu az üszkös avaron.
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Kívül maradni

Apám szerette a fagyasztott halfilét,
a szálkás pontyot, nem csoda, ha
szenteste leginkább errõl jutott
eszünkbe, másnap a fejfájához,
egy mûvirágcsokor alá
ebbõl is, abból is elhelyeztünk,
kenyeret nem, mert azt nem szerette,
aztán teltek, múltak a napok,
január elsején arra lettünk figyelmesek,
hogy egy szürkésbarna macska van
a sírjánál, nekidörzsölõdve a világító
meleg mécseseknek, farkasordító
hideg volt, a szárazfagyok
megviselték a friss búzavetést a temetõ
mögötti dûlõben, a macska meg csak
simult hozzánk, mígnem észrevettük,
hiányzik a száznyolc napos sírról
a mûvirágcsokor, s alóla a rántott
ponty, meg a rántott halfilé,
a mûvirágcsokrot persze megtaláltuk,
ahogyan a macska is ráakadhatott
apám ínyencfalatjára.

Princípiumok
(Bátai Sándornak )

Eddig kizárólag
a vezetéknevemet
írták le hibásan,
most a keresztnevemet írták el.
Egy bizonyos Fellinger Tamás
neve szerepel két megjelent
versem fölött.
Biztosan így kellett történnie,
a Tamás név nem lehet
véletlen,

Fellinger Károly
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abban ugyanis nem hiszek.
A tények önhibájukon
kívül, szabadon
helyezkednek.

Felszáradt árnyék

A vers a csönd szúrópróbája.

Négylevelû

A szerencse vak, de ami körülötte
készülõdik, a szerencsemalac
szemével láthatja majd, mikor az elmúlás,
felhúzott csörgõórával hóna alatt,
jól bevásárol az engedelmes idõbõl,
a sötétség elkaparja, mint eb a csontot,
a kivérzett éjszakát, a feledékeny
csillagok összetörik a szívét,
ahogy a tetszhalott porcelánbabát
a maszturbáló, megbélyegzett múzsa,
kinek ruháját a tökéletes angyal próbálgatja,
de nem talál tükröt, hát vissza nem néz.

Hiányzik belõlem a tükör,
amikor két párhuzamos
helyet cserél egymással,
mintha tudnák, hogy ez
a végtelenben való találkozásuk ára,
az üres moziban ilyenkor
színt vall a lekapcsolt
égõ, a sötétségbe kapaszkodik,
mint a régi konferanszié a függönybe,
hogy kitaláljon a fejébõl,
ebbõl az irgalmatlanul nagy
menedékbõl, amit nap mint nap
kikezd a szabadság,
s magával ragad a szeretet.

Folytonosság

szél-járás 2017/1.sz.
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Gál Sándor: Feljegyzések elmenõben

Gál Sándor

Feljegyzések elmenõben
Napló � 2013

Augusztus 9. péntek. A dombon lévõ forrás elapadt, így a kert és a virágok
napi öntözése lehetetlenné vált. A �csapi� víz � mert sok kell � cipelése szá-
momra fizikailag megoldhatatlan. Pedig öntözni kell, mert különben minden
kiég � ma is 35 fok feletti volt a hõmérséklet a lugas alatt. Ha valamiért kime-
gyek a kertbe, perceken belül szédülni kezdek, s gond visszatalálni a ház bizton-
ságos hûvösébe. Idebent még számomra is elviselhetõ a világ.

Különben reggel óta �ketchup-eltevõ� napunk volt. Éva elõbb fejezte be a
kedvenc csemege dunsztolását.

Délután még a naplóból másoltam egy keveset a számítógépbe. És találtam három �firkát�, ame-
lyeket idemásolok, bár meglehet, hogy pár évvel, vagy hónappal ezelõtt már ugyanezt megcseleked-
tem egyszer. De: újra megteszem, mert inkább kétszer legyenek itt a papíroson, hiszen abból semmi
baj nem származik.

A nappal valósága mögött van egy másik valóság is � az éjszaka valósága. S ez utóbbiban több a
titok és több a sejtelem�

Azt hiszem, a huszadik század legnagyobb irodalmi alkotásai olyanok, akár a Himalája ormai �
csak nagyon kevesek jutnak a közelükbe, s még kevesebben érnek föl a csúcsra.

A darvak / arany röpte / ugyanúgy mint / ötven évvel ezelõtt � / a csillagokig

Augusztus 10. szombat. Most érkezett a hír: meghalt Duka Zólyomi Árpád. Együtt katonáskod-
tunk a hatvanas években Janovicén. Emlékszem: sûrû, fekete szakállt növesztett, s nem kis megle-
petésemre, mert voltak különféle alkotóversenyek az ezrednél � egyszer csak azt látom, hogy Árpád
Hacsaturjan Kardtáncára ropja a táncot.

Aztán Prágába került egyetemre, atomfizikus lett, késõbb pedig elsodorta a politika. S ha alkal-
makként összefutottunk, azzal hecceltem, hogy készíthetne számomra egy kisebbségi atombombát
az aktuális nemzetiségi gondjaink megoldására, az akkori Csehszlovákiában�

Egyszer a pozsonyi repülõtéren � õ Dubnából, én Kassáról érkeztem � futottunk össze. A hóna
alatt valami papírba tekert csomagot szorongatott erõsen. Amikor megkérdeztem, mi a fenére vi-
gyáz olyan nagyon, így válaszolt: �A sógorom kért meg, hogy hozzak neki egy igazi szovjet vasvillát.
Hát hoztam��

Az élet és a halál dolgairól ennyit�
Délután viharok, vad, hideg szél. Nem vállaltam a Kassára menetelt. Pedig az �amfiba� a

Benyovszky-bemutatóra kaptam két ingyenjegyet. Elég vacakul érzem magamat � billeg a föld,
minden újabb lépést követõen úgy érzem, hogy elesek.

Augusztus 22. csütörtök. (A védekezõ értelem) Bizonyára minden épkézláb, józanul gondolko-
dó ember számára õrültségnek tûnik, ha azt mondom, hogy én kíváncsi vagyok a halálra.

Néha magam is idejutok magammal magamban: hogy az ép értelem számára az a �kíváncsiság�
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logikátlan, megmagyarázhatatlan és, igen: elfogadhatatlan. Mert végül is: mire vagyok én kíváncsi?
Amikor senki emberfia nem képes annak leírására, hogy a halálnak � szebben mondva � az emberi
elmúlásnak mi a lényege. Hogy megszûnt a szívem dobogni? Hogy ereimben megalvadt a vér, hogy a
tüdõ összelappadt, hogy az agysejtek �leálltak�, az ideghálózat irányító szerepe-és rendszere meg-
bénult?

Lehetséges!
Csupán az az egészben az alapkérdés, hogy errõl igazi tudás akkor, amikor bekövetkezik, nincs

� nem lesz.
Röviden: hogyan tudom meg, ha meghaltam, hogy már nem élek?! Ha meghaltam?...
És engem pontosan ez az átváltozás tesz kíváncsivá.
Holott tudom: az átváltozás pillanata fölfoghatatlan.
� Mindezt egy augusztusi vasárnap délelõtt írom, ragyogó napsütésben. Ízlett a reggeli, reggeli

után pedig a feketekávé is. Közben pulykalevest fõzök, hajnalban megöntöztem a kertet, hogy az
aszály a maradék zöldségeimet ne ölje meg, s � mert felhívtam Vilma húgomat, aki nemrégiben múlt
hetven éves � megkérdeztem tõle, hogy hogy aludt és a templomban a tisztelendõ úr mirõl prédikált
� hogy �hol vette föl a leckét a Bibliából��

Istennek szent igéjét, ami által hozzánk ma szólani kívánt��

Augusztus 27. kedd. A legfontosabb, hogy ma � hosszú kihagyást követõen � belefogtam A MÍ-
TOSZI KÜSZÖB folytatásába, és jól is haladtam vele. Ez azért fontos, mert a több hetes tétovaság
és töprengés így lezárult. Írom, és lesz, amilyen lesz.

Délután pedig kimentem vadászni, de az örvös galambok eltûntek tájainkról. Csupán néhány �
mondhatnám: igen népes seregélycsapat földközeli röptében gyönyörködhettem. Ez a szervezetten
gomolygó � olykor több száz, vagy akár ezer egyedbõl álló-röpülõ közösség képessé vált a túlélésre,
amikor az apróvad lassan elfogy egészen tájainkról�

Egyedül vagyok s az egyedüllét nagyon fárasztó. Különösen ha olyan intenzitással élem, ahogy ezt
a mai nap is elhozta: csontjaimban, izmaimban érzem a közelítõ õszt� Lehet, hogy létezik � a
tavaszihoz hasonlatos � õszi fáradtság is?!

Lehet! Miért is ne lehetne?!
Most, ahogy ezt leírtam, belém villant, hogy ez a gondolat pár évtizeddel ezelõtt is felmerült

bennem, s hogy le is írtam. Vagyis most az akkor leírtakat ismételve erõsítem meg ebbéli tapasztala-
tomat.

Augusztus 28. szerda. Kicsit döcögõsen kezdõdött a napom � tele voltam ébredés után szédelgetõ
bizonytalansággal. Egymást érték a butábbnál butább gondolatok, amelyek, mint az ember lábára
erõsített ólomcsizma, húztak lefelé valami ismeretlen mélységekbe. Mindig azt tartottam magamról,
hogy határozott ember vagyok, aki elképzeléseit képes megvalósítani. Az elmúlt évtizedek sora ezt
bizonyítja. Azonban a rák ténye, a mûtét, s az azóta elmúlt közel öt év � úgy tûnik fel elõttem �
mostanára mindezt felõrölte. Annak ellenére, hogy túléltem a rákot!

Még elfogadható okot-magyarázatot is találhatnék e veszteségre, ám abból semmi reális hasznom
nem származna. És még a közelítõ halál ténye sem jelent ma már félelmet bennem, mert megtanul-
tam az elfogadás törvényét. Nem arról van szó, hogy minden mindegy, hanem, hogy az ember méltó-
sága megmaradjon. Mégpedig reggeltõl estélig!

Az éjszakában a megváltás magánya lakozik: együtt a magasság a mélységgel, csend a csenddel�
És még egy utolsó föladat: vissza kell jutnom magamhoz, mielõtt mindent elveszítek!
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Szeptember 2. hétfõ. Ez most az utóbbi napok összefoglalása, mivel Zsoltiék jöttek, s inkább
szakács-tudományomra volt szükség, semmint írói- naplóírói, estéli munkára. Úgy hiszem, ez utób-
bi vállalkozásba is helyt álltam, s a csapat nem halt éhen. Tény azonban, hogy eléggé belefáradtam
a fõzésbe-sütésbe� A mosogatás zömét Szilvia vállalta magára�

Tapasztalom azonban, hogy ha a megszokott napi ritmusomat egy ilyen kitérõ megszakítja, külön-
féle gondjaim támadnak, amelyek feloldása akár napokat is igényelhet. Egyébként Zoltán unokám
elég nagyra nõtt legény, s a kert felsõ sarkát �feltárta�, holmi betemetett, rozsdás vasakat hozott a
napvilágra, amelyekrõl tudtam, de jószerével meg se néztem hogy korábban azokat mire használ-
ták. Egy magányos zárdugattyút � katonai golyóspuskába valót � korábban félre tettem, ez adta az
�ásatáshoz� az ötletet. A maradék �roncs-leletet�, amelyet Zoltán itt hagyott, kupacba raktam a
kert sarkába, s ha legközelebb jönnek a vasgyûjtõk, nekik adom.

Anyjuk � Éva Veresegyházon van, segíteni, mert Endre elsõs lett, Évus pedig augusztus végétõl az
iskolában van, kezdõdik a tanítás�

Mindez pedig azért íródik ide, mert szeptember elsején volt � vagyis tegnap � házasságkötésünk
negyvenedik évfordulója, s Évának csak telefon tudtam megköszönni, hogy négy évtizeden át képes
volt elviselni, s hogy � és ezt tényként kell leírnom! � nélküle már régen az agyag-mély birodalom
lakója lennék. Szóval igyekszem elhitetni vele, hogy� De ezt majd csütörtökön élõszóban, ha haza
érkezik.

Az elmúlt hétvége szomorú híre, hogy Ág Tibor is eltávozott � 85 évesen� A VÉTESSÉK KI
SZÓLÓ SZÍVEM címû balladagyûjtemény õrzi egyetemes elkötelezettségét és tudósi rangját kul-
túránkban, népzenénk és kórusmozgalmunk meg- és fennmaradásában.

Az alábbiakat tegnap délután írtam: A magyar tudósok megcsinálták az atombombát és a hidro-
génbombát � ettõl lett az USA igazából világhatalommá � és világagresszorrá. Magyarország pedig
olyan koldussá vált, hogy a saját nemzet � a határon kívülre szorítottakat � sem képes megvédeni az
európai agresszorokkal szemben!

� Ma pedig hozzálátok a kertben lévõ krumpli kiásásához, s ha nem halok bele ebbe a munkába
� a föld beton-kemény �, akkor folytathatom a naplóírást!

Mégpedig az új, 11-ik füzetbe.

Szeptember 3. kedd. Mikor egy új füzetben folytatom a feljegyzések sorát, olyannak tûnik fel
elõttem, mintha az elõzõ, teleírt �irkák� nem is léteznének. Nem tudom mitõl támad ez az érzés, az
azonban bizonyos, hogy hatására kicsit meginog bennem az a kevéske hit is, amely esténként az írás
folytatásához elengedhetetlenül szükséges. Az, amely igyekszik elhitetni velem, hogy minden, ami
idekerül, valami oknál fogva fontos, hasznos és használható lesz � ha lesz!

... Mert tegnap eredményesen vadásztam, ma ennek a következményeit kellett megoldanom, ami
pokolian elfárasztott. Egy õzgida �rendbetétele� több órás munkát jelent, s mivel tegnap egész
délelõtt a krumplit a beton-keményre aszott földbõl ástam elõ, már az is elég rendesen megviselt.
Rá pedig felelõtlenségem estéli mozdulata � mármint a gyorsított ravasz elhúzása � a tegnapról
izmaimban rekedt fáradtságot csak tovább fokozta. Vagyis: olymértékben fájnak a lábizmaim, hogy
alig tudok járni. Ellenben az valódi sikerélménynek számítható, hogy a közel száz méterre legelõ,
csökött õzgidát nyaktövön lõttem. Persze, most a széplelkû állatbarátok és egyre zöldebb és zavaro-
sabb természetvédõk mélységesen elítélnek. Azonban, ha egy rózsaszínûre sült pulykacombot rági-
csálnak, az eszükbe se jut, hogy valaki a pulyka nyakát helyettük nyisszantotta el... Na jó, ez nem
lényeges � azaz, hogy nagyon is lényeges! Csak majd máskor foglalkozom vele részletesebben.

Most pedig megiszok egy kis pohár tokaji félédes furmintot, amit akár orvosságnak is mondha-
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tok, mivel nem csupán a jó ízét érzem és élvezem, hanem segít az elalvásban is egy kicsit...
Még valamit: tegnapelõtt elõvettem apám hegedûjét, hogy kipróbáljam, tudok-e még muzsikálni.

Az eredmény teljes kudarc! Az ujjaim �nem érzik� a húrokat! Anélkül pedig nem lehet hegedülni...
Megint egy negatív tapasztalat a hanyatlás láncolatában. Sajnos.

Délután pedig Márkus Béla esszékötete ragasztott le a verandán � a Mennyei elismervény. Re-
mek, sziporkázó és tudós munka!

Legyen erõ, ok és kitartó egészség a folytatáshoz!

Szeptember 4. szerda. Úgy tûnik, visszataláltam a paraszti valóság mindennapi tennivalóinak
hajnaltól estélig tartó ritmusához.

Fölismerni vélem magamban nagyapáim, apám, s anyám mozdulatait, ahogy a �szerszámokat� �
kaszát, kapát, ásót, gereblyét stb. � kézbe veszik, kézben tartják, s ahogy az idõ szabta keretek
között dolgoznak velük. Ahogy a munka ritmusára ügyelnek � akárha verset írnának-mondanának,
balladát, népdalt, vagy gyermekjátékokat kísérõ mondókákat... És mintha még a sorvégek össze-
koccanásaiból a rímek is fölfénylenének az alkonyat csendjében.

Ha pedig ebben a fényességben dolgozom, élek és fáradok már el � vagyis öregszem �, a gondola-
tok szépsége nyugalmat sugall.

Szeptember maga a �betakarodás� metaforája.
Hogy a természetben(bõl) ne vesszen semmi kárba!
Hát lehet csodálatosabb a bennem bealkonyuló univerzum látomásának a megélésénél?!

Szeptember 5. csütörtök. Délelõtt Miskolc � Éva érkezett a déli gyorssal. Encsen kisebb bevásár-
lás: ami kell és ami fontos. Délután pedig a kerítés melletti árok rendbetétele. Kutyául elfárasztanak
az ilyen szétdarabolt napok. Fontos azonban, hogy még gyõzöm erõvel, értelemmel.

Szeptember 7. szombat. Az éjszakák már �szétterülnek�, kevesebb a fény és se gólya, se fecske.
Vagyis itt van az õsz minden gondjával-örömével együtt. A kert már majdnem �tiszta�, egy hónap
múlva pedig jöhet az õszi szántás.

Mert Évánk azt javasolta, hogy igyunk meg egy kupica kisüstit ebéd elõtt � nem is emlékszem,
mikor ittam utoljára pálinkát! � a korty körtepálinka nagyon megbetegített. Még most is alig állok a
lábamon. Erõs fájdalmaim voltak és - bár nagyon kellemes, napsütéses idõnk van -végigdideregtem
itt bent a fél délutánt. A felelõtlenség árát meg kell fizetni - még ha csak �kóstolót� tartunk is.

A tegnaphoz: vettem új lapátot és ma ki próbáltam. Ha csak annyi erõ volna bennem, mint hajdan
volt � s ami ma hiányzik � , az új kerítés mellett a földet egyedül is elegyengetném � akár szórakozás-
ból is. Csakhát: hol van már a tavalyi hó? Meg az idei is...

Meg hogy egyre több az elveszõ gondolat. Ami nagyon szomorú.

Szeptember 8. vasárnap. A nap csúcspontja: összetörtem - vagy: szét? - a mobiltelefonomat, ami
elég nagy baj, mert szükség volna rá a csütörtökön kezdõdõ utazás idején. Csak reménykedhetek
abban, hogy Évának sikerül életre keltenie. Ha nem, hát kell helyette másikat vásárolni. Mindebbõl
látható, hogy csupa gyönyörûség az életem.

Voltam kint �vadászni� is, remélve, hogy a szarvasok már bõgnek. De csend volt és fáztam, annak
ellenére, hogy ma egész nap ragyogott a magasság.

Az estémnek a lényege pedig az és annyi, hogy fikarcnyi kedvem sincs az íráshoz, de lehet, hogy
inkább ehhez az egyre értelmetlenebb, elbutult társadalomhoz - vagyis az élethez. Már ha a kettõ
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között létezhet még emberileg értelmezhetõ összefüggés. Mert ez irányban nagyon elbizonyta-
lanodtam... Nincs kapcsolat � nincs összeköttetés...

Szeptember 9. hétfõ. Délelõtt a munkások az új kerítés körül a terepet rendezték � feltöltöt-
ték a hézagokat, letisztították, vagy pontosabban: elegyengették az árok lejtõjét. Én meg gyor-
san beszórtam az egészet fûmaggal, hogy az ígért esõ után gyorsan kikeljenek és gyökereikkel
�megfogják� a talajt. A munka nehezén túl vagyunk, de még rengeteg elvégeznivaló maradt
ahhoz, hogy igazából jól mutasson az udvarnak-kertnek ez a fertálya is...

Kassán is voltunk, Satya születésnapjára a kiválasztott �kisgolyós� árát kifizettük a szerelék-
kel � céltávcsõvel � együtt. Az elõbb beszéltem Satyával, hogy tudja: a dolgok rendben folynak.
Õ pedig azzal lepett meg, hogy Hongkongból hívták, valami munkát kínálva számára, s hogy
holnap újra keresik majd. A vége az lesz, hogy egyszer kínai menyecskével jön haza... Na! De
azért maga az ajánlat se semmi ám!

Egy hónap múlva lesz harminc éves � hát nézze meg azt a világot is, ha tehetsége és tudása
elviszi odáig...

Délutánról pár firka � versnek való: EGY SPONDEUS MÖGÖTT A CSEND. Hogy: A
lovaim is hiányoznak, kilencen voltak, világot, háborút látott s harcokat megélt-túlélt valahány.
Ágyúkat vontattak és halottakkal, sebesültekkel rakott szekereket. A látomások magasán vo-
nultak, dûlõutakon éjszakákban, ágyútüzek fényében-sötétjében. Sörényük lobogása a vágtá-
ban. Patáik bolygót repesztenek, földkérget vetnek ûri semmivé... És habzó szügyük tengerré
árad, magasságokká tarajlik, az orrlikukból kitörõ párák elfedik a kelõ Napot. S ahogy ott
állnak az istálló jászla elõtt, szilánk tépte combjukból szivárog a magasság vér-lávája...

Elmondani még egyszer nyerítésüket, nyerítésük félelmetes remegését két aknarobbanás kö-
zötti csendben...

Majd! Ha lesz hozzá erõm...

Szeptember 10. kedd. A szellemi hanyatlás milyen fokára-szintjére süllyedtem mostanra?!
Az, hogy fizikailag hol tartok a rák utáni idõmben, arról értekezni különösebben nem érdemes,
mert a mûtét elvitte az izmaimat, s például egy kanna víz fölemelése már gondot jelent. Meg az
írás is persze, vagy egy lejtõn való felkapaszkodás.

Az értelem hanyatlása ezzel a fizikai erózióval milyen mértékben függhet össze?
Délután Kassán szemorvosnál voltam ellenõrzésen. Állítólag valami javulás tapasztalható,

persze, nekem már az is �javulást� jelent, ha a látásom nem romlik tovább.
Megkaptam a Kortárs idei, összevont 7-8-as számát, hét versemet közlik.

Szeptember 17. kedd. Búcs, Madar, Izsa, Komárom, Bátorkeszi és Veresegyház � az elmúlt
napok helyszínei. Ma délre értünk haza, viszonylag kellemes, jó idõben, száraz utakon. Most
azonban � amióta megérkeztünk � egyvégtében zuhog az esõ. Megköszöntöttem Vilmát � nemré-
gen múlt hetven éves � és mamát, aki pedig kilencvennégy éves lett, s aki, sajnos közel másfél éve
már nem ismer rám... De: 94 éves, arca tiszta, s talán lány korában se volt olyan szép, mint most.
Egy mondatot ismételget, szinte öntudatlanul: �Itt vagyok, itt vagyok, nem tehetek róla...�

Mert feltehetõen a belátható idõben nem vállalkozhatom ilyen hosszú és fárasztó utazásra �
autót vezetve �, megtörténhet, hogy a mostani volt az utolsó találkozásunk... Évek óta minden
alkalommal úgy jöttem el tõle � most is! �, hogy nem lesz kit anyámként megszólítanom. Nagyon
nehezen tudom feldolgozni magamban ezeket a lehetséges, ám elkerülhetetlen tényeket.
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Az elmúlt öt nap eseményeire pedig még visszatérek, mert volt egy-két olyan élményem, amit
nem illik elfelejteni... Szóval a többit majd holnap, vagy azután.(?)

Szeptember 23. hétfõ. Öt évvel ezelõtt operálta ki Bober professzor az elrákosodott, maradék
gyomromat. Valamikor, így alkonyattájt jelent meg elõttem újra a fény, amirõl nem tudtam, hogy
fény, csak azt éreztem, hogy a fájdalmaktól borzongok, s idõnként menekülési szándékaim támad-
tak... Szóval öt esztendõ ráadás...

A 17-én tett ígéretemnek, hogy összefoglalom az otthon megélt pár napot, nem lesz semmi. Nincs
hozzá bennem sem szándék, sem akarat ezen a napon.

Tegnapról pedig az a szomorú hírt kell leírnom, hogy Bajnok Pista is átköltözött a másik partra...
Az élõk sora azzal fogy, hogy az eltávozottaké növekszik. A létezés abszurditása, hogy a hiány alig
érinti meg az itt maradókat. (Ha lesz erõm, ma még folytatom � de most nem tudom tovább írni.)

... Az alábbiakat még Búcson írtam le egy papírszalvétára, mert másféle papírom nem volt. Tehát:
Nincs annál fárasztóbb, mint amikor az ember egész nap nem csinál semmit.

Hát ez a szombatom ilyen volt: �elfárasztott.�
Este az �öregiskolától� fölsétáltam a Sikándria kettényíló utcájáig (vagy kezdetéig?), ahol egykor

szülõházam állt. A Bajkaiék udvarából egy személygépkocsi jött ki az utcára, majd nem sokkal
késõbb egy nyerges-vontató �eleje� � mint egy horrorfilm kezdete a képernyõn. A személykocsiból
fiatal hölgy szállt ki, s látván ottani tétovaságomat, oda jött hozzám, s megkérdezte, keresek-e
valamit?

� Leginkább magamat � válaszoltam �, mert valamikor itt állt az a ház, amelyben megláttam a
napvilágot.

� Most a falué a telek � mondta kicsi bizonytalansággal a hangjában. � De ki maga?
Megmondtam.
� Igazán? � kérdezte.
Bólintottam, s a nyerges-vontató felõl érdeklõdtem, hogy kié, s hogy mit keres ez az óriási masina

Bajkaiék udvarában.
� A férjemé � válaszolt � most megy dolgozni.
Elköszöntem, s elindultam vissza a szállásomra. Hanem ekkor a kamion tulajdonosa szaladt ám

utánam, hogy �Sanyi bácsi várjon�, és mondta, hogy õ Etel unokája...
Etel pedig nem más, mint egykori �kisdajkám�, késõbbi játszótársam, akivel együtt néztük végig,

annak idején a valóságos háborút, s amirõl néhány mondatot találhat könyveimbe az érdeklõdõ olvasó...
Idáig jutottam Búcson, s ezt be kéne most fejezni, mert az �öregiskola� és az egykori házunk

között � alig pár száz méternyi területen � ott pihen a XX. század megíratlan, vagy pontosabban:
részben megíratlan történelme. Lényegében innen származik eddig elkészült életmûvem � vers,
próza együtt � legfontosabb hányada. (Igen rosszul lettem, nem tudom folytatni.)

Szeptember 24. kedd. Reggel óta � kisebb-nagyobb szünetekkel � a lugast szüreteltem. Nagyon
fárasztó már ez a munka számomra, megfájdulnak a karjaim, a nyakam, s fõleg a lábaim. Ráadásul
a refluxtól megint gondjaim vannak � szájgyulladás, miegyéb.

Együtt ezzel, holnap folytatni kell a szüretelést � ahogy gyõzöm, s amíg a végére nem jutok.
Gondban vagyok az új számítógéppel is, nem akar szolgálni. Gyakorolnom kell, hogy eligazodjak

rajta és benne.

Szeptember 26. csütörtök. Délelõtt Jászó � az apát úr, aki földim, karvai, most lett nyolcvan
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éves. Feljegyzendõ, hogy Bartal apát úr kiváló francia konyakkal kínált meg, én pedig neki ajándé-
koztam aMintha mindig alkonyat lenne c. kötetemet, abban a reményben, hogy õ is haza talál benne
itt-ott... (Szarvasi puszta, Botka puszta � õk itt laktak, mi meg odajártunk napszámba...)

Továbbá folyamatban van az õszi betakarítás, igazi � otthoni � paraszt-tempóban. Fárasztó, de
idõnként élvezem is � s fõleg, hogy még van erõm hozzá. Csupán az irodalom akadt el, de � föltehe-
tõen � ami fontos, csak leíródik egyszer.

Szeptember 30. hétfõ. Kassa, kórház, fogorvos � csupa gyönyörûség öregnek lenni ebben az
országban. Este pedig az újabb csõd jele � harminc lépésrõl egymás után kétszer elhibáztam egy ide
selejt bakot. Igaz: Satya új puskájával, ami ugye �lézerrel be van lõve�, de kicsit mintha magasra
�vinne�, ami ugyan lehet mûszaki kérdés, de az is föltételezhetõ, hogy én vagyok a hibázás okozója.
Ha egy kicsit összeszedem magamat, megpróbálom az optikán korrigálni a magasságot � ha ugyan
az okozta a �hibázást.�

Eléggé nyugtalanít az is, hogy nem tudok rendesen fogni! Fájnak az ízületeim is... Hideg van �
hideg lett! S nem csupán kívül.

Hetek óta semmit se írtam. Ezért. Talán.

Október 1. kedd. Vad, hideg szél. Egész nap kint dolgoztunk � almaszüret, diószedés, hogy a
fagyok elõtt ami megtermett, fedél alá kerüljön.

Megjött az AGRIA õszi száma, benne az EGY NAP EMLÉKEI címû írásom. Ahogy most átfu-
tottam, úgy látom, egészen olvasmányos írás, s az volna az igazi, ha legalább havonta valami hason-
lót � terjedelemben is � meg tudnék csinálni. Csak hát az ilyen megírt nap elég ritka, sõt, egészen
kivételes pillanata az idõnek �, már ha az idõ lényege értelmezhetõ ebben az esetben. Mert évtize-
dek emlékei összegzõdnek benne. Ha még képes leszek az emlékezésre és az emlékek leírására-
szelektálására, még egyszer megkísérlem a �reggeltõl estig� tartó írást.

Különben � s ez jó! � szép dió, alma és körte termésünk volt az idén. Minden ládánk tele van
finomságokkal.

Holnap megkísérlem a másolást a számítógépbe, hogy legyen ott is valami haladás.

Október 3. csütörtök. Nézem ezt a nagy � még majdnem üres � füzetet, s azon gondolkodom,
hogy van-e esélyem teleírni, már ha marad még, vagy lesz továbbra is érdemesnek tartott mondani-
valóm. Mert gyakorta olyan gondolataim támadnak, hogy nem csak testi energiáim fogynak el, ha-
nem a szellemiek is. Tegnap például megkíséreltem a fáramászást, mert hogy ideje volna a téli-körte
maradékát is fedél alá menekíteni. S ahogy ott álltam egy vedlõ, vén faágon egyensúlyozva, s az alig
karnyújtásnyira lebegõ körtét � erõs, viharos szél fújt � igyekeztem volna elérni és leszakítani, olyan
érzésem támadt, hogy a következõ pillanatban lezuhanok... Hogy semmi reális esélyem sincs a �meg-
kapaszkodásra� � önmagam megóvására. És amikor � ennek ellenére � , mégis csak lejutottam a
magasból a biztonságosnak vélt földre, idelent is az elõbbi bizonytalanság bilincsezett magához �
hogy idelent sincs több esélyem akármilyen zuhanás elkerülésére...

Hol van hát az a bizonyosság, amely odafent és idelent több, mint hét évtizeden át egyensúlyban
tartott, testi és szellemi vonatkozásban egyaránt?!

Azt hiszem, az öregség attól válik igazán kockázatossá elõrehaladtában, hogy megfeledkezünk
önmagunk vállalásáról, vagy: vállalhatóságáról. Na, ez egy kicsit �kócos� mondat lett � ám önmagá-
ban az elõzõekben leírtakat bizonyítja...

És itt vége is van e kuszaléknak! Holnap utazunk Veresegyházra az unokákhoz, igyekeznem kell
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pihenni, hogy baj nélkül odaérjünk.

Október 8. kedd. Tegnap érkeztünk haza Veresegyházról, jól elfáradtam, de különösebb gond
nélkül. Ma a kertet tettem rendbe, hogy ha eljön az ideje, rendesen fel lehessen szántani. A kemény-
fagyú éjszakák után hirtelen ránk köszöntött a vénasszonyok nyara, így a kinti munka inkább tûnik
kellemes mozgásnak, mint igazi munkának.

Délután egy keveset az EGY SPONDEUS MÖGÖTT A CSEND-del bíbelõdtem. Egyelõre még
nem tudom mi lesz belõle. A lehetõséget érzem benne, csak annyi a kérdés, hogy a lehetõsébõl mit
tudok valósággá fogalmazni. Majd elválik!

HÁBORÚK. A �nagy� rajnai átkelés 1945. márciusában történt meg. A támadást Montgomery
tábornok vezette.

Elsõnek Patton tábornok jutott át a folyón, alig kétszáz katonával. Amikor a tábornok átért a
�német� partra � ez világosan látható az átkelésrõl készült dokumentum-filmen �, miután kiszállt a
csónakból, elõvette a fütykösét és a Rajnába hugyozott.

Patton elsõnek szeretett volna Berlinbe érni, de soha nem jutott el a harmadik birodalom fõváro-
sába. Rejtélyes körülmények körött autóbalesetet szenvedett, s meghalt...

Különben a rajnai átkelés idején a német hadsereg már képtelen volt az ellenállásra. Emlékszem,
a garami szovjet áttörés idejére: a németek nem visszavonultak, hanem rengeteg felszerelést maguk
után hagyva menekültek... Különben Churchill a rajnai átkelést páholyból nézte végig. Eközben a
szovjetek kilenc nap (!) alatt bekerítették Berlint. (Ide még Zsukov jöhet majd!)

Október 9. szerda. Csúnya ködben indultunk reggel Kassára. Onkológia � vérvétel, aztán a szük-
séges orvosságok. Az interneten Csontos János üzenete, hogy a Magyar Napló novemberi számá-
ban jönnek a verseim.

Délután �rendbe tettem az EGY SPONDEUS... c. vers elsõ részét. Antall Pitykének küldöm
majd � hatvanadik születésnapjára � mert megérdemli.
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BazsóÁdámversei

Bazsó Ádám

Mindenfajta halál

Halhatatlan

Altamires arca
� Poszttraumatikus stressz � gondolta, amikor végre magához tért. A tarkója csupa
vér. Hozzátapadt a betonhoz, erõvel kellett feltépnie az útról. Egy középkorú nõ ré-
mülten rámeredt.

Bizonytalanul járt, a látása nem normalizálódott még eléggé. Ütögette a fejét, ilyenkor azonban
rettentõ, nyilalló fájdalmat érzett. Hátranyúlva kitapogatta, hogy az egyik koponyavarrat szétnyílt.

Otthon. Az alsó ajka félig leszakadt. � Uram Isten, ez nem lehet igaz. Hogy élhetek még mindig? A
tükörbe bámult, arca a neonlámpa fehér fényében fokozatosan sápadt, majd újra színt nyert. Muta-
tóujjával lehúzta a bal szemhéját és egy apró, barna csigaházat piszkált ki a szemgolyó mellõl.

2.
Bekebelez a reggel.
Emésztõnedvei
péppé oldanak
Holt salak
és pempõ: ez vagyok.

3.
Ami belõlem megmarad:
anyag.
A lélek-nélküli semmi �
ennyi.

4.
Csak az élet hagy hátra
ilyen nyomokat.
Az ûrre rótt betûk
A háttérbe simulnak.

5.
A kimondhatatlan kínoz
Tudatom tágul
Határtalanná
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porlad
Holt, vak
álomtalan
terekre
nyit kaput.

6.

Minden éjjel vele álmodott. Napjait a vak várakozás töltötte ki. Egységes egész.
Három nap és három éjjel vele álmodott.
Három nap és három éjjel ömlött a salak, az égbe tépett nyílásokon át.
A menny sebei.
Vér helyett fény. Sugárzás. A nap tudata.

7.

Elvonatkoztatott
A tárgyak
térbeliségén túli
Rezgés vagy
ragyogás.

8.
Altamires az erdõ szélén állt. Nem volt ott erdõ.
A tudata kattogott.
Odabent, egy rideg, szálkás faajtó mögött a démoni bárdok.
Hálátlannak érezte magát.
Hegyek voltak a nap sugaraira fûzve.
A mindennapiság béklyói húzták.
Zúzódások a testén.

Az irgalmasság ideje. Lejárt

Összefüggés nélküli zûrzavar. A belsõ káosz kifejezõdése.
Letisztult, rigiddé vált rendszerek helyett.

Belõle bújtak elõ. Éltek. (Amire gondolsz.)

9.
Nem akarok a gondolataimmal egyedül maradni. Nincsenek gondolataim. Csak felvillanások. Fosz-
lányok. Minden jelentéktelen. Semminek sincs célja. Másra nem jutok. Minden más csak sallang.
Önmeggyõzés, álérvekkel. Az üresség elfedésére. A társadalommal szembeni undor palástolására.
A tehetetlenség és a tenni-nem-akarás. Kéz a kézben járnak. Minderre nincs mentség.
Önbecsapás. A nyelv értelmetlensége, a felsõbbrendûség illúziója.
Töredékek. Ennyire futja. Másra � látszólag � nincs muníció.
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NagyErika:Malacságok

Forró nyomon elindulva lopakodtam be egy családi ház mellékhelyiségébe, hogy az
ott fogva tartott Szerencsés Rudolfot kikérdezzem elrablása körülményeirõl, aki szá-
mára a karácsony most nem a szeretetrõl, a meghitt együttlétrõl szól. Igen, létezik
karácsonyi szomorúság is, errõl Szerencsés Rudolf órákon át gyõzködött gyötrõ kí-
nok között, közben várta a csodát. A csodát, hogy végre rájönnek az emberek, hogy
tévhitben élnek, hogy nem kell hinni a szerencsemalac ostoba babonájában. Az örö-
kös bizonytalanságban az emberek kapaszkodót keresnek mindenben, hitüket és szo-

kásaikat tulajdonságokkal ruházzák fel, ráadásul olyanokkal, amilyenekkel egyáltalán nem rendelkez-
nek. Nem azzal van a baj, amikor azt hiszi valaki, hogy kocát látni a malacaival szerencsét jelent, vagy
ha kifutnak az ólba meghúzni a malac kunkori farkát, hanem azzal, hogy egyesek szerint a ropogósra
sült újévi malac az orrával elõtúrja az új esztendõ szerencséjét. Ezért még a megrögzött hitetlenek is
boldogan ragadnak kést és villát a malacpecsenye láttán.

Régi szép idõk

Rudolf lelkének jót tett, hogy beszélgethetett valakivel, hogy kiönthette a bánatát. Szinte kivirult,
amikor születése pillanatáról mesélt, hogy a látogatók megköpködték, szenes vízbe mártott seprû-
vel meglegyintgették, majd piros szalagot kötöttek a nyakába hogy rontás ne érje. Vagyis nem csak
neki, hanem mind a nyolc testvérének. �Ó, azok a boldog, szép idõk! Szeretetben éltünk, anyánk
csak velünk volt elfoglalva, nem érdekelte a szomszédos ól problémája.�

Szülõi háttér

Apánk csapodár volt, nagy nõcsábász, ezért nem ismertük, nem törõdött velünk. Valahogy ezt is
megszoktuk, anyánk gondoskodása betöltötte az ûrt, amit maga után hagyott. Azt hittük, hogy a
közelgõ ünnepeket nagy boldogságban tudjuk majd magunk mögött, de tévedtünk. Egy vasárnap
reggel, amikor anyánk hasán szunnyadtunk, két vadidegen férfi méregetni kezdett bennünket. Meg
kell hagyni, a szemük sem állt jól, ezért szorosan egymáshoz bújtunk, anyánk pedig hangos röfögés-
sel adta a csendháborítók tudtára, nem tetszik a jelenlétük. Gazdánk kezében egy jókora furkós bot
volt, ezért jobbnak láttuk, hogy csendben maradunk.�

A bûntény

Rudolfnak potyogni kezdtek a könnyei, amikor elmesélte elrablásának történetét. Csak az adott
erõt neki ahhoz, hogy bízzon a szabadulásban, hogy Gusztit, a testvérét is zsákba rakták. Az autó

Nagy Erika

Malacságok
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levegõtlen csomagtartójában el is röfögték egymásnak, hogy az elsõ adandó alkalommal megszök-
nek. Hogy az emberek lelketlenek és gonoszokat is tudnak lenni, eddig is sokszor hallotta Rudolf,
de most a saját bõrén tapasztalta meg. Felkészült minden rosszra, csak arra nem, hogy egy tiszta,
illatos szalmával kibélelt ólban nyitják ki a zsák száját. Amint kimászott belõle, Gusztit kereste,
majd amikor meglátta, szorosan összebújva belesüppedtek a szalmába. Nem mert körülnézni, csak
a hangokra figyelt. �Bárcsak süketen jöttem volna a világra, akkor nem kellett volna hallanom, amit
azok a gazemberek beszéltek egymással. Világossá vált számomra, hogy elrablóink nem fognak
éheztetni, de nem csupa jószívûségbõl, hanem azért, hogy szilveszterre kigömbölyödjünk, és jaj,
még kimondani is szörnyû, de újévi ropogós szerencsemalacot készítsenek belõlünk! A ropogósra
sütött malac boldog, minden szempontból ígéretes esztendõt jelent, de nem nekünk. A mi jogaink-
kal senki nem törõdik? Senkit nem érdekel?�

Gyász

Pár napja Rudolf arra ébredt, hogy túl nagy a csend az ólban. �Meglepõ volt, mert Guszti korán
kelt minden reggel, és csak röfögött, visítozott, amíg fel nem ébredtem. Óvatosan méregettem,
szinte levegõt sem vettem, abban bízva, hogy egy kicsit még lustálkodhatom. Vagy tíz perc után
gyanús lett a dolog, orrommal megérintettem testvéri gyengédséggel, de semmi hatása nem lett.
Szólongattam, de csak meredten nézett a semmibe. Akkor esett le, hogy nagy a baj. Eleredtek a
könnyeim, kerestem a választ a miértre. Szép halál, szebb, mint nekem lesz. Elaludni és nem szen-
vedni, minden malac álma. Sajnos ez kevés röfinek adatik meg. A mi ellenségünk a kés. Halálos
ellenségünk. Szegény Guszti most jó helyen van. Õ már nem lesz malacpecsenye.�

Amikor így karácsony és újév tájékán azt latolgatjuk, mennyire lesz gazdag és boldog az ünne-
pünk, gondoljunk azokra, akikre a Rudolféhoz hasonló sors vár. Amikor az asztalhoz ülünk és
beledöfjük a villánkat a pecsenyébe, elõtte egy perc erejéig állva adózzunk az áldozatok emléké-
nek. Ennyit megérdemelnek.
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Szigetköz, szeretlek!

Szigetköz, szeretlek!
Még tavaly tavasszal hirdetett irodalmi pályázatot iskolások részére dr. Nagy István országgyûlé-

si képviselõ, a Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkára, amelynek eredményhirdetésére decem-
ber 22-én került sor.

A Mosonmagyaróváron tartott ünnepségre minden pályázót meghívtak, s itt hirdették ki az ered-
ményt is. A háromtagú zsûri, amely országos hírû költõkbõl állt az alábbi pályázatokat díjazta:

Vers kategóriában elsõ helyezett Sümegi Mirjam Józefin lett Abdáról. Második díjat nyert Szabó
Dorka Ásványráróról. Míg harmadik helyezett Németh Dóra mosonmagyaróvári tanuló lett.

Próza kategóriában elsõ helyezést Novák Eszter ért el Máriakálnokról. Második Kun Olivér
mosonmagyaróvári tanuló lett, míg harmadik helyezett Nagy Kamilla Hegyeshalomból.

A nyertesek pénzjutalomban részesültek, s minden résztvevõ oklevelet, s könyvjutalmat kapott.
A nyertes mûvek közül a próza kategória elsõ három helyezettjének írását közöljük most.

Novák Eszter: Szigetköz: Szeretem!
I. díj � Máriakálnok

Szeretem, amikor azt mondhatom, hogy én szigetközi lány vagyok! Mi is az a Szigetköz? Az Öreg-
Duna és aMosoni-Duna által határolt óriási szigetet nevezzük így. Én pedig aMosoni-Duna szigetközi
partján lakom. Úgy jártam, mint Petõfi Sándor, aki Kiskõrösön született, de Kiskunfélegyházát tartotta
szülõföldjének, mert ott nõtt fel. Én Mosonmagyaróváron születtem, Máriakálnokon nõttem fel, ez az
én falum.

A testvéremmel, Benivel itt töltjük a gyermekkorunkat. Ahol élünk már saját kis világunk van. A
kertes házunk a Mosoni-Duna mellett terül el. Az én gyerekkorom a Mosoni-Duna partján zajlik.

A Szigetközt nem lehet más környezethez hasonlítani, mert az élõvilága nagyon különleges. Udva-
runkban egy fecske hirtelen elvillan a szemünk elõtt, és megy csicsergõ kis fecskékhez az eresz aljára. Az
öreg fûzfa hûs árnyat vet rájuk. A macska mozdulatlanul ül a kis kerti-tó partján, és figyeli az úszkáló
halakat, békákat, valamint a rájuk vadászó gémet.

Ha kilépek a kertünk kapuján, virágos rét terül el elõttem. A legszebb júniusban, amikor virágzik a
piros pipacs a kék búzavirág és a fehér vadkamilla. Rózsaszínben pompázik a vadrózsa bokor és fehér
fátylat hord a kökény.

De menjünk tovább az ártéri erdõbe!
Sokféle fa vesz körbe minket, fûz,- akác,- éger,- és a tölgyfa. A fák alatt nagyon sok élõlény rejtõzik.

A sûrû aljnövényzet az õzek, nyulak, sündisznók, mókusok és a rókák kedvelt lakóhelye. Ha lemegyünk
a folyó partjára, új, izgalmas, állat és növényvilágot figyelhetünk meg.

Szigetköz vizeinek gyakori állata a vidra (kedvencem). A védett emlõsállatok közé tartozik, amely
kisebb halakkal táplálkozik. Kedvelt lakhelyük a vizes, mocsaras terület. Felismerhetõ jellegzetes gyors,
fürge mozgásáról. Haladását az ujjait összekötõ úszóhártyák segítik. Már láttam is, és hamar az egyik
kedvenc állatommá vált. Vannak, akik a várat építõ hódokat tartják érdekesebbnek. Olvastam az
interneten, hogy a kihaltnak vélt faj 1991-ben telepedett vissza a Szigetközbe. Azóta azonban úgy
elszaporodtak, hogy már a Lajta ágain is találkozhatunk velük. A dunai horgászok örömére a folyó
halállománya gazdag. A parton gyakran figyelem a kétéltûek közé tartozó békákat. A vízisikló is fürge
állat, gyakran hal lóg ki a szájából, de a béka vacsorát sem veti meg.
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De a Szigetköz hangos és haragos, veszélyes is tud lenni! Nagy viharok idején amikor dörög és villám-
lik, riadtan bújnak el az állatok. A legveszélyesebb volt, a minden évben kétszer is jelentkezõ árvíz (jeges
ár, zöldár). Az idõsebb lakosok azt mesélik, hogy 1954-ben olyan nagy árvíz volt, hogy leomlottak a
házak, és sok állat elpusztult. Azóta töltések, gátak védenek bennünket. A folyók, vadvizek, holtágak
szabályozása is növeli a folyó menti települések biztonságát.

A nyári szünidõben én is vízi tündérré változtam, akirõl a szigetközi mesék szólnak. Sokat fürdõzök,
úszok, búvárkodom, figyelem a vízi világot. Apával gyakran teszünk kajakkal hosszú kirándulásokat a
folyón. Így aztán izgalmas a nyár!

Mennyire szeretem én a Szigetközt? Nagyon, hiszen itt élek, ez a szülõföldem!Még verset írtam róla:
Szigetközben jártam, / Csupa szépet láttam. / Erdõben ballagtam, / Csicsergést hallottam. / Vízparton
jártam, / Vidrákat találtam. / Mezõkön kószáltam, / Pipacsot kaszáltam. / Víz mellett sétáltam, / Med-
vehagymát rágtam. / Füzesben mászkáltam, / Fûzsípot csináltam. / Vesszõket vagdostam, / Kosarat is
fontam. / Szigetközben jártam, / A Rozmaring utcában.

Kun Olivér: Doborgazi színjáték
II. helyezett � Mosonmagyaróvár

Átlagos reggelnek indult ez a nap is a doborgazi táborban. Amióta felsõs tanuló vagyok, minden nyáron
itt töltök egy hetet az iskolámmal. Az élmények miatt, melyek megszépítik a nyaramat, kihagyhatatlannak
tartom. A zátonyi fürdõzésekkel egybekötött strandfoci, kavicsgyûjtés, lángos, fontos kellékei a szünidõm-
nek.

A csodás, ám kimerítõ programok ellenére, ezen a napon különösen korán ébredtem fel álmomból. Az
órám néztem, ami hajnali négyet mutatott. Lakótársaim mélyen aludtak. Úgy döntöttem elhagyom fahá-
zunkat, kimegyek és megnézem az élet színjátékát. Hiszen a korán kelõk jutalma egy csodás szigetközi
színdarab, amely ott bontakozik ki minden reggel a nézõk szeme elõtt, már ha észreveszi valaki.

A tölgyfák mögül a nap még csak most kezdte el felkapcsolni a színház fényeit. A focipályát pocsolyák
borították a tegnapi esõzésekután.Akapu tövébenegy fûszálon, aprónyolclábú színészpróbálta szövõ-fonó
szerepét a színfalak mögött. A felsõ kapufán épp három lusta hang-technikus feketerigó bemelegítés he-
lyett sütette a hasát.

A röplabdapályanedves homokjában lépéseimmély lábnyomokat hagytak.Aháló alatt a színházportása,
egy erdei egér rágcsált reggelijekéntmagvakat. Inkább elkerültem, nem szereti, ha bárki túl közelmerészke-
dik hozzá, egybõl visszaszalad az erdõmélyébe.

Haladtam tovább a színpad felé. A színház egyik díszletén, egy csodás nyársfán egy vörös mókust véltem
felfedezni. Vacogó foga alatt, valamiféle nyelvgyakorlatot mormoghatott, készült a hamarosan kezdõdõ
elõadásra.

A kavicsút szélén egy éti csiga családot vettem szemügyre, akik éppen a lefoglalt ülõhelyeik felé igyekez-
tek. A kavicsok közül nemrég bújtak ki a föld alól néhány gyermekláncfû, idén velük bõvült a színház
kelléktára. Kezdés elõtt még volt egy kis idõm sétálni a teátrumban. Az egyik próbafülke, azaz faház falán
két katicabogár és boszorkánylepke próbálta vadonatúj színes ruháját, hogy elegánsak legyenek a fellépés-
kor.

Egyre közeledtem a vörös függöny felé. Tõlem balra a félig víz borította pingpongasztalon egy idõs
postagalamb a tegnapi nézõk ropi maradványait majszolta.

Elértem a tábor bejáratához, a vörös függönyhöz. A tábor területét tilos elhagyni engedély nélkül. Ez a
felirat kissé kopottan, de már évek óta a kerítésen lóg. Én már elültettem a gondolat magvait magamban,
miszerint felmegyek a színpadra. Jobbra volt a tanári lak. Egy ablak éppen nyitva volt, úgy döntöttem, hogy
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benézek rajta. Csupán szuszogást és horkolást hallottam. Hirtelen egy kezet láttam megemelkedni ma-
gam elõtt, azonban csak egy ásító száj felé nyúlt. Senki sem látott�Remegõ kézzel megfogtam a korlátot
és önkéntelenül, átugrottam a kapun. Izgalom járt át.

Színre léptem az életszínpadán. Eljött az én idõm.Úgy éreztem, minthamindenki csakmellékszereplõ
lenne, ezúttal enyém a fõszerep. Megtettem elsõ lépéseim. A madárkórus nekilátott énekének, a nap
felém fordította a reflektorok fényét. A szél mozgásba hozta a tábor kelléktárát, a fûzfákat, nyársokat.
Mámorító érzés fogott el, egyre többet akartam, így kimentem a Zátonyi starndhoz.

A strandon néhány fiatal falubeli, aki nem volt kíváncsi a mûsorra, kis, lapos kavicsokkal kacsázott. A
vízpart szélén, két-három színes, kissé rozsdás vízi-bicikli dölöngélt, kikötve egy földbevert, vastag szögre.
Bizonyára, ezek képezhették a már régóta nem használatos kellékeket a természet színházán belül. A
fiatalok nevetgélve elszaladtak, hirtelen csönd uralta a partszakaszt. Alszik a strand. Csupán a fák susogá-
sát hallom a fülemben.

A csendet színészporontyok, egy tucatnyi kiskacsa töri meg hápogásával. Ekkor mögöttem egy hasító
hangot hallok, egy hód kezdett neki az egyik fának. A parti díszletre rászállt néhány fülemüle és dalra
fakadt. Mintha az élet zenekara kezdett volna el játszani.

Az ég fehér, bárányfelhõs díszletei között megjelent néhány fekete folt is. Hirtelen esni kezdett. Kény-
telen voltam behúzódni az egyik bódéhoz. A távolban villámokat pillantottammeg, ezek voltak a színház
fényeffektjei. Nem sokkal rá, mennydörgés képében, hanghatások is követték a fényeket. Piciny esõcsep-
pek potyogtak az égbõl. A gödrökkel tagolt földbõl giliszták másztak elõ. Már bizonyára lekésték a mû-
sort, de a nagykoncertrõl nem akartak lemaradni.

Mögöttem az étterem falán nyálkás csíkok jelentek meg, meztelen csigák másztak elõ rejtekhelyükrõl.
Améhek zavartanmenekültek vissza kaptárjukba, hangos zümmögéssel, ezzel is erõsítve a zenekar hang-
erejét.

Az esõ el álltával, más élõlények is elõbújtak. A vízzel átitatott földbõl felbukkant egy újabb színész, egy
ifjú vakond. Õ a színházban az ásó szerepet vállalta. Bezzeg az égen a feketerigó, õmindig csak az elérhe-
tetlen magasságokba vágyik. Igazi primadonna!

Teljesen elmerültem a gondolataimban, a látvány letaglózott. Ekkor néztem az órámra, és egybõl kies-
tem a szerepembõl, hisz hét órát mutatott, ami azt jelenti, hogy a táborban hamarosan elkezd szólni az
ébresztõ. Vissza kellett szaladnom a függönymögé. A reflektorfény elé, a szél odafújt egy felhõt, a termé-
szet tehetséges elõadói visszabújtak rejtekhelyükre.

A bejárathoz érve már látható volt az ébredezõ tábor. Ahogy a tábor felébredt, az élet színháza úgy
zárta be kapuit. Vége a mûsornak, muszáj visszamásznom, mielõtt észrevennének. Így is tettem, majd
visszaosontam a faházunkhoz. Állat színészeket és énekeseket, már alig lehet látni, már csak a gyerekek
kacagása és sikítozása hallatszik. A szobánkban már remek a hangulat. Senkinek sem mesélek reggeli
színház élményemrõl.

Furcsa, különös érzés fog el, amikor visszagondolok az elmúlt egy órára. Szeretnék örökre titkos �szín-
házlátogató� maradni.

Nagy Kamilla: A Szigetköz tündérei
III. díj � Hegyeshalom

Anyu nagyszülei Dunaremetén éltek, és a nagypapájától hallotta ezt a történetet, amit most elmesélek.
Réges-régen tündérek, boszorkányok, törpék és manók laktak a Szigetközben. Az emberek a falvak-

ban éltek, a tündérek pedig a vízpart közelében csodálatos mesés környezetben. A part mellett fûzfák
lógatták ágaikat a Duna vízébe, feljebb a parttól szelíd tölgyek és büszke kõrisfák meredtek az ég felé-
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A parton gyönyörû szellõrózsa és liliom pompázott. A vizet fehér tündérrózsa és vidám vízitök díszítet-
te. A bokrokból néha szürke gém, kócsag és réce hangja hallatszott. Éjjel a tündérek álmát baglyok
õrizték.

A tündérek szerették az embereket ezért mindig gondoskodtak arról, hogy legyen bõ termés a földe-
ken, nõjenek meg nagyra a fák, legyen rajtuk sok gyümölcs és sok hal legyen a Dunában. Az emberek
nem is tudták, hogy mindezt a tündéreknek köszönhetik. Az emberek soha nem éheztek így boldogan
éltek.

Az egyik faluban élt egy halász akinek egyetlen fia Jankó nagyon beteg lett. A javasasszonyok sem
tudtak rajta segíteni, semmilyen gyógyszer nem használt. Jankó apja egy nap elment a Duna partra
halászni és nagyon szomorú volt. Lógatta az orrát a csónakban. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy
valami zizeg a füle mögött. Megfordult és egy aprócska, mosolygós, szivárvány színû ruhás tündért
pillantott meg. Arany haja csak úgy szikrázott a napfényben. A halász nagyon meglepõdött, soha nem
látott még ilyen picike gyönyörû kis teremtményt. A tündér megkérdezte tõle, miért ilyen szomorú. Az
ember elmesélte neki, hogy fia, Jankó nagyon beteg és senki nem tud rajta segíteni. A tündér megsaj-
nálta õt és adott neki egy aranyhajszálat, majd így szólt:

� Ezt add oda Jankónak és ettõl meg fog gyógyulni! Cserébe azt kérem, hogy senkinek ne áruld el a
tündérek létezését.

A halász nagyon örült az aranyhajszálnak és megígérte, hogy senkinek nem mondja el a nagy titkot.
Az ember hazaszaladt és odaadta a fiának az aranyhajszálat. Reggelre Jankónak már semmi baja

nem volt. Mindenki csodálkozott, hogy a fiú hirtelen meggyógyult. Mindenki azt kérdezte hogyan
gyógyult meg ilyen hamar Jankó. A halász, a sok unszolásra elárulta a tündérek titkát. Innentõl az
emberek folyamatosan zaklatták õket: gazdagságot, még több termést, pénzt, hatalmat követeltek a
tündérektõl.

Az emberek egyre irigyebbek és önzõbbek lettek. A tündéreknek elegük lett, ezért egy szép csendes
éjszakán összepakoltak és elhagyták a Szigetközt. Amikor az emberek ezt észrevették, elszégyellték
magukat. Szomorú idõk következtek. Kevesebb lett a termés, a hal, a gyümölcs, háborúk jöttek, sokan
megbetegedtek.

Jankó útnak indult, hogy megkeresse a tündéreket és megpróbálja õket rábeszélni hogy térjenek
vissza. Az úton, akivel találkozott, mindenkitõl megkérdezte, hogy nem látták-e a tündéreket, de min-
denki kinevette és azt mondták neki, hogy tündérek nem is léteznek. Jankó nem adta fel.

Egyszer csak egy csodás faluba érkezett, aminek volt egy különleges gyümölcsöse. Az emberek na-
gyon boldogok voltak, mert este ami gyümölcsöt leszedtek, az reggelre újra termett. Senki nem tudta,
hogy éjjel mi történik. A fiú sejtette, hogy a tündérek keze lehet a dologban, ezért este elbújt egy mögé
ésmegleste õket. Azt látta, hogy az apró teremtmények varázsporral megszórják a földet és így reggelre
friss alma, körte, szilva és dió lógott a fákon. Jankó elõ jött a rejtekhelyérõl, amitõl a tündérek nagyon
megijedtek. De amikor megismerték a fiút megörültek neki. Jankó elmesélte nekik, hogy milyen bánat
és szomorúság költözött a Duna parti falvakba mióta a tündérek elhagyták õket. Az emberek megbán-
ták mohóságukat és szeretnék, hogy újra visszatérjenek.

A tündérek bevallották, hogy õk is visszavágynak a Szigetközbe, mert sehol a világon nem találtak
ilyen szép és csodálatos vidéket. Egy feltételük volt azonban, hogy az emberi szemek elõtt láthatatlanok
maradhatnak.

Visszatérésük utánminden visszatért a régi kerékvágásba. Volt gabona, gyümölcs, hal bõven. Elkerül-
ték õket a háborúk és a betegségek. Újra boldog volt mindenki, emberek tündérek egyaránt.

Ha szép nyári este a dunaremetei platánsoron kisétálunk az öregDuna partjára és leülünk a fûbe, csend-
benmaradunk és zizzenéseket, neszeket hallunk, akkor azok biztosan a visszaköltözött tündérek. Láthatat-
lanok, de benne vannak minden fában, virágban, bokorban és kõben ami a Szigetköz szépségét jelenti.
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Kovács Sándorné:VassMártára emlékezünk

Vass Mártára emlékezünk

Az egykori mosonmagyaróvári gettó környékén lakók közül még sokan
emlékeznek a holocaust idején történtekre. Az egyik emlékezõ határozottan
állította, hogy VassMárta tanárnõt is a gettóba zárták, ahonnan a többi õrizetbe
vett mosonmagyaróvári, valamint a környékbeli sárga csillaggal megjelöltekkel
együtt 1944. június 6-án Gyõrbe elszállították. Mivel a Hitközség által összeírt
zsidó származásúakról, és a kikeresztelkedettekrõl készült névsorban nem
szerepelt ez a név, feltételeztem, hogy az emlékezõ tévedett. Emiatt az Emlékek
és Emlékezések a mosoni zsidóságról címû anyagban Vass Mártáról nem
emlékeztünk meg. Ezt követõ idõben, mivel változatlanul többen érdeklõdtek
Vass Mártáról, érdeklõdéssel kezdtem a tanárnõrõl szóló adatok gyûjtéséhez.

Kíváncsivá tett ezzel kapcsolatban több kérdés: ki volt Vass Márta? A tanárnõre a városban
meglepõen sok azoknak a száma, akik úgy emlékeznek, mintha az elhurcolása óta nem telt volna el
több, mint 59 esztendõ. A �Mosonvármegye� korabeli számaiban is találtunk a tanárnõre utaló
cikkeket, közülük az alábbi számokból idézünk:

1936. júniusi szám a Polgári Leányiskola záróünnepélyérõl tudósít: �Ispánki József igazgató
könnyekig megható záróbeszédében a ragaszkodó szeretet hangján emlékezett meg a távozott
igazgatónõrõl, és a nyugalomba vonult Vass Márta igazgató-tanárnõrõl��

1936. szeptember 5. �Vass Márta nyugalomban. Ismét nyugalomba vonult egész élet tiszteletet
parancsoló szorgalmas és kitartó munkája után Magyaróvárnak egyik kedves egyénisége. Vass Márta
polgári iskolai igazgatónõ vesz búcsút a napokban attól az iskolától, amelynek falai között életét
eltöltötte. Vass Márta, akit Esztergom nevelt, tanári oklevelének megszerzése után Erdélyben, Hosszúfalun
kezdte meg mûködését, de ott csak egy iskolaéven át tanított, és a következõ tanévre áthelyezték
Magyaróvárra. És 38 évig folytatta itt szakadatlan munkában gyönyörû hívatását. Nemcsak tanítója
és nevelõje, de valóságos szeretõ és gondos édesanyja volt növendékeinek, akik közül mind-mind csak
lelkes honleányok kerültek ki. Generációkat nevelt, és elsõ tanítványainak már unokáit tanította az
utolsó években. És mindvégig megmaradt a gyengédség, a szív, a figyelem lelkeirányította útján a köteles
erély és szigor alkalmazása mellett is. Szerették tanítványai az iskola falain túl is a kedves Márta nénit,
mert hisz Márta nénije lett a fiatalok egész sokaságának, de szerette az egész város, amelynek
társadalmában nem történt nemes célú, hazafias megmozdulás, ahol õt valaha is nélkülözték, vagy
nélkülözhették volna. Kifejezésre juttatta ezt többször a város közönsége szép jubileumai és kitüntetései
alkalmával. A legfelsõbb elismerés is jutalmazta több ízben tevékenységét, így például amikor a kormányzó
címzetes igazgatónõvé nevezte ki, s amikor legutóbb a VI. fizetési osztályba emelte. A háború utáni
években 2 éven át, mint igazgatóhelyettes iskolájának vezetését is reá bízták. Most, hogy nyugalomba
vonul, tanítványainak lelkes légiója és az egész város társadalma nevében feljogosítva érezzük magunkat
arra a jókívánságra, hogy közel 40 évi hivatalos munkássága után a legjobb egészségben töltsön el
közöttünk még igen sok esztendõt, és maradjon az, aki volt, a mindenki felé egyenes, szívet táró és
szeretetet kérõ kultúrmunkása ennek a jobb sorsra érdemes kis városnak.�

Kovács Sándorné
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Mosonvármegye 1936. szeptember 23. �Vass Márta búcsúztatása a polgári leányiskolában. Polgári
leányiskolánk tanártestülete és tanulóifjúsága bensõ háziünnepség keretében búcsúzott el a
nyugalombavonult Vass Márta igazgatónõtõl. A szeretõ gyermekkezek dúsan felvirágozták az iskola
lépcsõházát, és rajztermét. Bittera Rozmarie IV. o. t. meghatódottan búcsúzott el a tanulóifjúság nevében
volt tanárnõjétõl, s szeretetük jelül gyönyörû rózsacsokrot nyújtott át a távozó igazgatónõnek. Korber
Aranka igazgatónõ a maga és tanártestülete nevében köszöntötte Vass igazgatónõt, kiemelve érdemeit,
amelyek számtalanszor részesültek felsõbb helyekrõl elismerésben. Az iskola ünnepségén részt vett dr.
Sattler János polgármester is, aki a város nevében méltatta a távozó tanárnõ társadalmi érdemeit, s
kívánt kellemes nyugdíjéveket. Pintér Gyula prépost, a volt régi kartársak jókívánságait tolmácsolta a
meleg szeretet hangján. Vass Márta igazgatónõ könnyes szemmel mondott köszönetet a megnyilvánult
szeretetért, és ragaszkodásért, ígérve, hogy mint nyugalmazott tanár is mindig szívesen látogat el az
óvári iskolába tanártársai, és tanítványai közé, hol oly sok kedves órát töltött, s hol úgyszólván élete
javát élte le.�

Egykori tanítványai, és ismerõsei emlékezéseit is lejegyeztem.Közülük válogatva, az elmondottakat
lerövidítve � a teljesség igénye nélkül � próbálkozom a tanárnõ személyét, és a vele kapcsolatos
események történéseit feleleveníteni.

Kettner Dudi: �Vass Márta tanárnõvel 1944 május végén találkoztam Mosonban, a Mosonvár
utcai gettó elõtt. Velem szembe jött, észre vettem a fekete hosszú kabátján a sárga csillagot. Láttam,
hogy sokan elkerülték. Amikor a tanárnõvel találkoztam, köszöntöttem, aki a vállamra borulva
panaszolta el bánatát: azt, hogy õ katolikus vallású, még is a gettóba zárták. S míg megszeppenve
hallgattam a keserû szavakat, közben eszembe jutott egy régi sérelmem � amely minden egykori mosoni
tanulót nagyon bántott. Ugyan is a Polgári Leányiskolában olyan szokás uralkodott, hogy a magyaróvári
tanulókat a tanárok � Vass Márta is � a keresztnevükön, minket mosoni leányokat a családnevünkön
szólítottak. Ebben a pillanatban szinte egy elégtételt éreztem, hogy most még is velem, egy mosoni leánnyal
osztotta meg súlyos bánatát a tanárnõ.�

G.M. �Gyõrbe jártam iskolába. Egy alkalommal Vass Márta megkért, hogy vigyem el javítás céljából
az elszakadt rózsafüzérét az apácákhoz, ahol megjavítják. A kérésnek eleget is tettem. Hallottam, hogy
Vass Mártát a zsidókkal együtt elhurcolták.�

Petõ Lajosné: �Jól emlékszem Vass Mártára, Mosonmagyaróváron a Marika cukrászda mellett, az
emeleten lakott. Ruháit a Kmetzik Gizi varrónõnél varratta, ahol én varrni tanultam. Sokszor vittem a
tanárnõ lakására az elkészült ruhákat. Egy alkalommal bánatosan panaszolta a varrodában, hogy
hiába van kikeresztelkedve, még is elviszik. Emlékszem arra, hogy fehér taft anyagból készült keresztet
hordott a ruháin.�

K.A. �A magyar irodalom alapjait Vass Mártának köszönhetem, az felülmúlta a másik 3 évben
kapott tanítás mértékét. Szigorú, következetes tulajdonságait el kell ismerni, kiváló pedagógusként úgy
tanította tantárgyait, hogy azt nem lehetett a mai napig sem elfelejteni. Magyar irodalmat, nyelvtant,
német nyelvet, és kézimunkát tanított. A Fekete Sas szálló utáni második ház udvarában, hátul a
földszinten lakott. A tanulók a lakására vihették a füzeteket, melyeket kijavított. Szabad idejében a Fõ
utcán üzemelõ Központi Kávéház teraszán láthattuk a tanárnõt, kávézás közben. Emlékszem mély
hangjára, cigarettázott. Akkoriban ez a szokás még nem volt általános. Jól emlékszem arra, amikor a
szüleim arról beszélgettek, hogy Vass Márta szülei kitértek, megkeresztelkedtek, és Mártát már a
születésekor katolikus vallás szerint keresztelték. A városban befogadták, de arra nem emlékszem,
hogy közelebbi barátnõje lett volna.

Emlékszem arra az idõre, amikor már a sárga csillaggal megkülönböztették a zsidó embereket.
Visszaidézem találkozásunkat a tanárnõvel, amikor az egyik vasárnapi mise után nõvéremmel elmentünk
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a magyaróvári temetõbe, utána a postán hírlapot vásároltunk. Ott találkoztunk Vass Mártával, aki
elpanaszolta szégyenét a csillag viselése miatt. Felháborítóan panaszolta: � Fel kellett varrnom a csillagot!

Beszélték, hogy a tanárnõ nem is tudta, hogy zsidó származású. Nõvérem vigasztalta. A beszélgetés
végén a tanárnõ búcsút akart tõlünk venni, de nõvérem felajánlotta, hogy elkísérjük a lakásáig.
Tiltakozott a tanárnõ: � Manci, nem teheti, mert elvesztheti az állását! De nõvéremmel mindketten
közre fogtuk, és hazakísértük szeretett tanárnõnket.

Jól emlékszem még Sussmann kereskedõre, családjára, és leányára, Rózsira. Amikor hírét vették a
lúcsonyi béresek, hogy elviszik Sussmanékat is, elmentek hivatalos helyekre azzal a kéréssel, hogy ne
vigyék el Sussmann bácsit, aki nagyon jól bánt a környék embereivel, sok emberen segített. Nála hitelben
lehetett vásárolni. De sajnos másnap döbbenten hallottuk a hírt, hogy hiába kérleltek Sussmannék
érdekében, õket is elvitték a többi zsidó származású emberekkel együtt. Elvitelük után beszélték a
városban, hogy Vass Márta, Löwin Ilonka és Frida a zsúfolt vagonban haltak meg, és kidobták õket
holtan a vagonból.�

Geiszbühl Erna: �Nagynénémet, Hoffmann Irmát tanította Vass Márta. Tõle tudom, hogy kiváló
magyar szakos pedagógusként tisztelték, aki úgy tudta a magyar nyelvtant a tanítványainak megtanítani,
amelyet nem lehetett elfelejteni. Ezen kívül tantárgyai között a földrajz, a történelem, a történettudomány
is szerepelt, úgy tudom, a múzeum õre is volt. Szigorú, következetes tulajdonságai mellett növendékei
szerették, gyermekszeretõ magatartását nagyra értékelték. Kérdem én, milyen alapon kezdték ki a kiváló
pedagógust, akinek a szíve, a lelke a magyar nyelv volt? Emberséges embert, embertelen körülmények
közé sodorták, és embertelenül bántak el vele.

Emlékszem a deportálás idõszakára, amikor a mosoni városrészen, a Soproni utcán keresztül hajtották
gyalogosan a munkaszolgálatosokat. Hoffmann nagyanyám kenyeret és süteményt dobált részükre, de
a kísérõk majdnem agyonverték ezért a cselekedetéér.�

Horváth Friderika: �Vass Mártát kitûnõ magyar szakos tanárnak tartottuk. Tanította azt az osztályt,
amelyben rajtam kívül Rásó Ducival együtt a kedvencei közé tartoztunk. Sok esetbenmeghívott bennünket
a lakására, segítettünk a könyvek leporolásában, a füzeteket cipeltük. Már idõs korúnak látszott, jól
emlékszem arra, hogy remegett a keze. Szaktárgyain kívül részt vett elõadások szervezésében, Õ rendezte
az állatszeretõ egyesület május 5-i elõadásán bemutatott színdarabot /az elõadás évére sajnos már nem
emlékszem/, melyrõl fénykép is készült, rajtam kívül Springer Ancsi, Hegyi Puci és Rásó Duci is látható
a felvételen. A deportálás idõszakát nem töltöttem a városban, férjhez mentem. Már nem emlékszem
pontosan arra, hogy a szüleim személyesen, vagy telefonon közölték velem a hírt, hogy a zsidókat
elvitték a városból, köztük Vass Mártát is. Magam is csodálkoztam ezen, nem tudtam, hogy az egykori
tanárnõm zsidó vallású lett volna. Hisz velünk együtt járt a katolikus templomba a misékre.
Osztálytársaim közül emlékszem Springer Ancsira, akit szerettünk.

Emlékszem Oszterreicherékra is, akiknek a fia orvostanhallgató volt. Az asszony kitûnõ receptjei
közül a finom zserbó receptet tõle kaptuk. Vass Mártáról olyan hír érkezett, hogy Kassán meghalt, mivel
nagyon gyenge állapotban szállították.�

Schöpf Éva: �Szigorú, de jóságos tanárnõnek ismertük Vass Mártát. Jóságos, együttérzõ tulajdonságra
jellemzõ, hogy amikor meghalt az édesapám, az osztálykirándulás rám esõ költségét is elõteremtette. 5
Pengõt azért kaptam, ahogy az indoklásban állt: aranyos, jó szívéért, illemtudásáért, pajtásai iránti
közösségi érzéséért, udvarias elõzékenységéért, a közösséghez való szeretetéért.

A tanárnõ Mosonmagyaróváron, több helyen is lakott: A Fõ utcán a mozi mellett (az egykori Hangya
épületében), utoljára szintén a Fõ utcán, a Selmeczi cukrászda fölött. Nõvére Gyõrben lakott, férje
után Szontagnénak hívták. Férje hivatalnok, zsidó ember volt. Szontagné Gyõrbõl járt az iskolába
tanítani.
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Kovács K. Zoltánnal Mosonmagyaróváron 2000-ben

Amikor megszûnt a munkaviszonya, meghívta az osztály tanulóit Gyõrbe, ahol vendégül látott minket.
Jól emlékszem, kakaót és kuglófot kaptunk. Márta néni fizette az utat. Ebbõl is látható, hogy milyen
mély szociális érzéssel viseltetett irántunk. Megemlítem e mellett, hogy tulajdonságai közül az
összeboronáló képessége nem nyertemegmindenki tetszését. Beleszólt mások életébe, a leányok udvarlóitól
rövid ismeretség után megkérdezte, hogy meddig akarnak még udvarolni, miért nem fordul komolyra a
dolog? Ezért haragudtak rá, elõfordult, hogy bedobták az ablakát. Engem sajnált, hogy meghalt az
édesapám. Emlékszem egy osztálykirándulásra a IV. osztály végén, hajókirándulást szervezett
Esztergomba. Neuberger Paulának és nekem kifizette az útiköltséget, ezt ajándéknak szánta a két árva
leánynak. Ilyen jó ember volt. De mit mondjak: a zsidók mind jók voltak. Errõl már emlékeztem egy
korábbi idõben (mely már megjelent az Emlékek és Emlékezések c. anyagban), amikor Stadler Ignácról
is beszéltem. Márta nénit jó embernek ismertem, akin tudott, mindig segített. Még cipõt is kaptam tõle.
Nem lehettünk valami fényes helyzetben, hogy elmertem fogadni a tanárnõmtõl egy pár cipõt.

Felhívott a lakására, és hozott két kis lakkcipõt, mondta, hogy neki szûk, próbáljam meg.
Megpróbáltam és azt mondta: hord egészséggel! Én a zsidókról ismételten csak azt mondhatom, hogy
olyan jó emberek voltak, amilyenek nincsenek a földön. Márta néni nem volt egy szépség, szigorúnak,
következetesnek ismertük. A beleszóló képességéért nem mindenki kedvelte, ez is öreglányos rigolyái
közé tartozott. Mi tanulók, nem tudtuk, hogy zsidószármazású. Templomba járó, vallásos embernek
ismertük. De mondd: micsoda ördögi mûveletet, megbocsáthatatlan cselekedetet hajtottak végre a zsidók
ellen?

Vass Márta elhurcolásáról közelebbit nem tudok. Beszélték az emberek, hogy Márta néni és Stadler
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Náci bácsi nem bírták az utat, út közben haltak meg. Ezzel kapcsolatban pontos adatokat nem tudok.
Szeretettel gondolok rájuk.�
Heller Istvánné sz. Ebersdorfer Anna: �Régi mosonmagyaróvári lakos vagyok. Már fiatalasszony

voltam, amikor emlékezetem szerint 1938-ban megkért a tanárnõ, hogy nem járnék-e el hozzá néhány
órára naponta segítés céljából. Õ már akkor nyugdíjasként élt, és emlékszem arra, hogy szegénykémnek
nagyon remegett a keze. Háztartást nem vezetett, a feketekávé volt a mindene. Minden reggel, és ebéd után
is frissen fõzött magának kávét, nekem inkább azt kellett eltakarítani, amit a remegõs kezével kilötyögetett.
Személyében egy barátságos, jószívû embert ismertem meg. A Selmeczi házban két szobás, nagyon szép
lakásban lakott. Abban a házban laktak Zsdánszky trafikosék, méltóságos Hajdú Györgyék (a
minisztériumban dolgozott). Márta nénihez reggel 8. 30-kor mentem, kb. 10.30-ig elvégeztem a rám bízott
feladatot. Nagyon szerette az édes sütményeket, fõleg a gesztenye roládot, és a Non plus ultrát. Nyáron nem
vásárolható gesztenye, de amikor elkezdõdött a gesztenye szezon, készítettem a gesztenye roládot, és sok
Non plus ultra süteményt, ezt hetente sütöttem.

Márta néni kedvelte a tanítványait, a Cseresznyák Sárit, Neuberger Paulát, Ámon Tutit, Ámon Mausit,
Schöpf Évát, õk voltak a kedvencei, akiket hetente meghívott magához vendégségbe. Szokásává vált,
hogy össze akarta párosítani a fiatalokat, de egyikbõl sem lett házasság, viszont jó barátság alakult ki a
fiatalok között. A Gazdász bálokra mindig elment, de egyébkén is a kulturális megmozdulásokban szívesen
vett részt. (Mosonvármegye 1936. április 26. számában tudósítás a Szociális Missziótársulat által szervezett
magyar bálról, melynek résztvevõi között Vass Márta neve is olvasható).

A tanárnõ a magyaróvári nagy templomba rendszeresen eljárt, senki sem tudta, hogy zsidó származású.
Amikor jött a zsidótörvény, a sárga csillagot fel kellett tenni, mindenki akkor döbbent meg, hogy � Jé,
a Márta zsidó származású?

Barátkozott több családdal: a Negró tanító nénivel, a Cseresznyák tanító nénivel, Dr. Száhlender Ferenc
m. kir egészségügyi tanácsossal, Schöpf ügyvédékkel, a Csiszár ügyvéddel, Csiszár Zsuzsát is tanította.

Vass Mártát szerették, az utcán is közvetlenül társalgott az emberekkel, bár úgy mondták, hogy csak az
úri leányokat karolta fel, a szegény sorsú gyereknek nagyon jól kellett tanulnia, hogy a Márta néninek
megfeleljen.

Emlékszem Sussmann Rózsira, õ visszajött a deportálásból. Magyaróváron Lúcsonyban laktak.
Édesapja, Sussmann Feri bácsi a férjemmel együtt volt katona az I. világháborúban. Kérte, hogy igazolja
az együttlétüket, mely megtörtént, azonban sajnos nem vált hasznára.

Vass Márta zömök, alacsony termetû, de fürge asszony, közvetlen, barátságos, jószívû teremtés volt. Én
is kaptam tõle mindig ajándékot. De amikor a sárga csillagot fel kellett varrni a ruhájára, az nagyon
összetörte, lelkileg mélységesen megrázta. Bevitték a gettóba, a további sorsáról nem tudok.�

Pauker István igazgató úr a Magyaróvári Magyar Királyi Állami Polgári Leányiskoláról készített
helytörténeti ismertetõjében is megemlékezett Vass Mártáról, sajnos nem került kiadásra, így csak
szûk körben vált ismertté. Ebbõl idézünk részletet: �Az iskola 1936/37. tanévben ünnepelte fennállásának
40. évfordulóját. � Iskolatörténeti dolgozatomban meg kell említenem, hogy ebben a tanévben került
nyugdíjba Vass Márta igazgatónõ. Õ két éves pedagógus munka után került az iskolánk õskorában
Magyaróvárra. 48 évi eredményes magyaróvári mûködés után 40 éves szolgálattal vonult nyugdíjba.
Munkásságának eredményességét talán azzal is tudom érzékeltetni, hogy a búcsúztatásakor a testvéri
intézetek képviselõin kívül a város vezetõi is megköszönték az itt kifejtett nevelõ � oktató munkáját.
(Sajnos a fasiszta terror ideje alatt deportálásánál életét vesztette)�

E megemlékezés alapján úgy vélem, helyén való lett volna az iskola falán emléktábla elhelyezése,
a mártírrá vált tanárnõ és vele együtt az iskola tanulói közül azok neveivel, akik szintén a Holocaust
áldozataivá váltak.

szél-járás 2017/ 1.sz
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A Mosonvármegye címû újságból idézett cikkekbõl, valamint a közölt emlékezésekbõl szinte
megelevenedik elõttünk Vass Márta, a tanárnõ, az ember, a tanítványok nevelõje, sok család jó barátja.
Megismerhettük a szakmájáért, a tanítványaiért lelkesedõ pedagógust, a jó és a nemmindenki számára
elfogadható tulajdonságaival együtt. Megtudhattuk, hogy szerette Mosonmagyaróvár városát, melyet
mi sem bizonyított jobban, mint az a tény, hogy nyugdíjazása után is itt maradt a városban, ahol közel
40 év elõtt letelepedett. Számtalan jelét adta tanítványai iránti ragaszkodásának, melyre viszonzásul
utalnak az egykori tanítványok elbeszéléseibõl azon tények is, hogy akiket tanított, még fél évszázad
múltán is tisztelettel, és elismeréssel emlékeznek a kiváló pedagógusra.

Személye körül azonban még számtalan kérdés homályos, melyre keressük, de nehezen találunk
választ. Nem ismerjük a pontos személyi adatait, mivel ezt a jelenleg érvényben lévõ törvények nem
teszik lehetõvé. Ugyan is bizonyítani kellene halotti anyakönyvvel azt a tényt, hogy Vass Mártát a
holocaust során elpusztították. Erre sajnos nincs lehetõség, részben azért, mert születési adatok
hiányában nem kereshetjük a meggyilkolt személyek között, másrészt, ha a haláltáborba való
megérkezését követõen nem regisztrálták, hiába való lenne a keresése.

Nem hiteles adat szerint Bécsben, 1876-ban született, tehát az elhurcolása idején 68 éves volt. Itt
vetõdik fel ismételten a kérdés: kinek (kiknek) és milyen érdeke fûzõdik ahhoz, hogy 90 évre
titkosítottak legyenek a személyek adatai? Kiket véd (takargat), ki (kik) ellen ez a törvény? Hisz az
elhurcolása óta már több mint fél évszázad telt el!

Nem ismeretes elõttünk, hogymiért hiányzott VassMárta neve az összeírásokból? Talán feljelentésre
(besúgásra) vitték el? Kinek lehetett útjában a tanárnõ? Nem tudjuk pontosan azt sem, hogy mikor, és
hol történt a megkeresztelkedése? Valóban, már születésekor megkeresztelkedett? Az emlékezõk
szerint katolikus vallású volt, ezt bizonyítja az a tény is, hogy 1919-ben megválasztott elsõ hitközségi
tanács tagjai közé beválasztották. (Thullner István: �A Római Katolikus Egyház Magyaróváron� c.
könyv).
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Nem érthetõ az sem, hogy miért nem szerepel
neve az elpusztított áldozatok között? Talán
jogosan vetõdik fel az a kérdés is, hogy miért nem
tették lehetõvé az eltelt 59 esztendõalatt a városról
szóló helytörténeti kiadványokban a vészkorszak
helyi eseményeinekmegismerését, és az áldozatok
veszteséglistáit? (Közöttük Vass Márta nevével,
akirõl ha nem emlékeznének egykori tanítványai,
talán a vészkorszak elõtti létezésérõl és
tevékenységérõl sem lehetnének ismereteink).
Sajnálatosnak tartjuk, hogy a nyugdíja-

zásakor a város vezetõi részérõl elhangzott
jókívánságok hatása csak rövid ideig tartott,
mivel 1944 június 11-én, vagy 14-én Gyõrbõl
Auschwitzba, a végsõ megoldás céljából a
megsemmisítõ táborba toloncolták. Amikor
Vass Mártára emlékezünk, gondolatainkban
feltûnik alakja, ahogy az egyik emlékezõ az
elhurcolása pillanatait felidézte: a lakásából
kijövet imakönyvével a kezében kétség-
beesetten tekintett az égre, szinte hangtalanul
hangzott el a máig megválaszolatlan kérdése:
miért? Ezt a kérdést mi magunk is szám-
talanszor kérdezzük az összes elpusztított
nevében is: valóbanmiért történtmegmindaz,
ami már jóvátehetetlen? És miért húzódik el
az elhurcoltakról szóló végelszámolás, illetõleg
a mártírokról való megemlékezés?

Fotók: 27. oldal: A magyaróvári Magyar Királyi
Polgári Leányiskola elsõ tantestülete (1899).Az alsó sorban jobbraVassMárta látható. 29. oldal: Budapestp, 1926.
04. 12-e, aNemzetiMúzeumelõtt a polgári iskola 2. osztályával.VassMárta a kép jobb szélén látható. 30. oldal:Vass
Márta jubileum.=Mosonvármegye, 1924. június 10
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Gaucsík István: A Pálffyak

A Pálffyak
Egy kultúrtörténeti jelenség1

Az arisztokrácia � ha úgy tetszik a fõnemesség � és általában az elitcso-
portok nemcsak tájainkon, de távolabbi országokban is hálás témaválasztás-
nak tûnnek. Közhelyek és új meglátások, ellenszenv és elismerés, fokozott
történészi figyelem vagy éppen ideológiailag elfogult prekoncepciók kapcso-
lódhatnak a fogalomhoz. Gondoljunk csak az olyan jelzõkre, mint a bölcs és
mûvelt szinte ideális angol fõnemes, aki nyitott volt a polgárság irányába,
vagy az ostoba és léha, csak a mának élõ francia arisztokrata. Az újabb kori
magyar arisztokratához is számos, nem éppen tudományos jelzõ tapadt: bel-
terjesség, izolált rendi öntudat, dekadensség, a modernizációs kényszerrel
kapcsolatos megkésett válaszreakciók, szervilizmus, vagy csak a nem is olyan

régmúltból a megrögzött kizsákmányoló és népsanyargató vádja.
A közép-európai térséget, annak mentális térképeit a 20. században átrajzoló földindulásszerû

államjogi, társadalmi, gazdasági és szociális
változások, egyáltalán a nacionalizáló, majd
a szociálisan homogenizáló, osztályszempon-
tú tendenciák az arisztokráciát negatívnak
láttatták. A nemzeti elitek a sok esetben koz-
mopolita arisztokrácia történeti szerepét tu-
datosan alá- és lebecsülték, miközben éppen
1945 után elkobzott, értékesnél értékesebb,
eredetileg arisztokraták tulajdonát képezõ
mûkincs alapozta meg számos állami múze-
um, képtár és könyvtárgyûjteményeit. Ezek
a tárgyak sok esetben máig meghatározzák
a muzeális intézmények profilját és kiállítá-
si tevékenységét.

A közelmúlt nemcsak historiográfiai jel-
legû kutatásai a sztereotípiákat már cáfol-
ták, a súlypontokat áthelyezték. Elég csak a
magyar gazdaságtörténeten belül a komoly
szakmai elõzményekre visszatekintõ agrár-
és uradalomtörténeti eredményeket említe-
ni. Ezek mostanra bebizonyították, hogy a
18�20. századi földesúri nagybirtok társadal-
mi-gazdasági egység volt, mely még a kelet-
közép-európai viszonyokhoz képest is haté-
konyan funkcionált. Az ipar- és vállalkozás-

Gaucsík István
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történetnek pedig régóta fontos szegmensét alkotja az arisztokrata gazdasági újítások, vállalko-
zások vizsgálata a bányászatban és a vasiparban, még ha szerényebben, de Szlovákiában is. A
magyar politikatörténetben szinte mindig kiemelt szerepet kapott a birtokos fõnemesség politi-
kai-gazdasági súlyának, befolyásának a vizsgálata, egyáltalán az intézményes dinasztikus vagy par-
lamentáris politikai rendszerekben játszott vélt vagy valós szerepe. A mûvelõdés-és mûvészettör-
ténet pedig jól dokumentálva, nemzetközi összefüggésekbe helyezve tárgyalta és tárgyalja az arisz-
tokraták kulturális örökségét, tudományos, mecénási, mûgyûjtõi, építészeti tevékenységét, egyál-
talán bel- és külföldi kapcsolathálóikat.

A Pálffyak kétségkívül a történeti Pozsony vármegye legjelentõsebb családjai közé tartoztak,
és a 20. század elejéig országos szinten is meghatározó szerepet játszottak.

A család a Bakócz-nemzetség jelentéktelen ágaként bukkant fel a múlt homályából. Pálffy Pál
a család közismert címerét az erdõdi elõnévvel együtt, Bakócz Klárával kötött házasságával sze-
rezte 1459-ben. A végig Habsburg-párti család hatalmának és gazdagságának a megalapozója a
hadvezér és diplomata Pálffy Miklós volt. Életútja, megélt 48 éve valódi sikertörténet. A kereske-
dõ-vállalkozó Fugger családból származó Máriát feleségül véve hozományként kapta a vöröskõi
várat és uradalmat. Érdemei elismeréséül 1581-ben bárói rangban részesült. 1599-ben a gyõri
csata után grófi címet kapott. Rudolf magyar király kinevezte õt örökös pozsonyi fõispánnak és a
pozsonyi vár fõkapitányának. A 15 éves háború Európa-szerte ünnepelt hõse volt.

Pálffy Miklós négy fia közül csak az egyiknek, Istvánnak (�1643) születtek utódai, aki 1634-ben
lett pozsonyi fõispán, koronaõr és dunántúli fõkapitány. Unokája, Miklós (1657�1732)vált az ún.
idõsebbik ág alapítójává, míg fivére János (1664�1751) � aki a török és kuruc-labanc háborúk
sikeres hadvezére volt � alapította a királyfai vagy fiatalabb ágat. Az idõsebb ág háromra szakadt:
a malackaira, a stomfaira és a vöröskõire. A malackai ág alapítója, Pálffy Károly (1735�1816)
osztrák hercegi címet kapott 1807-ben. A stomfai ágból származó Pálffy Ferdinánd Lipót (1807�
1900) a Daun hercegi család kihalásával megszerezte a Daun-nemzetség címerét és a Daun-herce-
gek által használt teuton hercegi titulust. Ez az ág a Pálffy-Daun kettõs címert használta. Az
ifjabb, bazini ág Pálffy Jánossal (1829�1908) halt ki. Õ gróf Pálffy Ferenc és gróf Erdõdy Natália
fia volt. Pálffy János széles körben jegyzett és elismert mecénásként, mûgyûjtõként és az 1637-
ben III. Ferdinándtól donációként kapott bajmóci vár átépíttetõjeként ismert. Egyébként a vár
átépítését Hubert József végezte 1889�1909 között.

Ki is volt Pálffy János, aki mind a magyar, mind a szlovák mûvészettörténet legfényesebb lapja-
in szerepel? Milyen volt a szépérzéke, gyûjteménygyarapító tevékenysége?

Itt idézzük bõvebben Radisics Jenõt, aki mûgyûjteményének elsõ és máig sokat idézett kutató-
ja-leltározója volt, és bensõségesen emlékezett meg róla 1910-ben: �Mintha most is látnám néhai
gróf Pálffy Jánost, egyikét Magyarország legelõkelõbb és leggazdagabb fõurainak, akit életében a
titokzatos homálynak egy neme vett körül, akirõl annyian tudtak mesélni, ritkán jót és hízelgõt,
annak ellenére, hogy kevesen ismerték egyéniségét, jellemét pedig legkevesebben. Külseje, alakja, fel-
lépése és modora íziben elárulták a fõurat. Elõkelõ fejét öntudatosan hordta, választékosan öltö-
zött, s akkora illedelmességrõl aminõtõ tanúsított az érintkezésben, már rég leszoktak az emberek:
típusa volt a grand seignornek, aminõknek emlékét a XVIII. század francia írói tartottak fönn szá-
munkra.�2

Az ipar- és képzõmûvészeti gyûjteményét változatos tárgyak alkották: festmények, grafikák,
miniatúrák, szobrok, lakberendezési tárgyak, bútorok, ezüst- és porcelántárgyak, fegyverek, ru-
hák stb. Ezek legértékesebb része 178 képbõl szervezõdött, melyekbõl 57 olasz, 56 németalföldi,
8 német, 20 modern francia és 37 egyéb kép volt.
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Ezeket az alkotásokat a történelmi Magyarország területén nyolc helyen találhatjuk: Bajmó-
con, Vöröskõn, Pozsonyban, Bazinban, a Szenc melletti Királyfán,és Budapesten. A szárazpataki
és alsónyárasdi kastélyok berendezései kisebb jelentõségûeknek tekinthetõk. A bécsi palotában
is értékes mûtárgyak voltak. A pozsonyi, budapesti, királyfai, bazini, alsónyárasdi és szárazpataki
gyûjtemény összesen 2065 darabból állt és értéke meghaladta a 2,8 millió koronát.

Ezen a helyen, vázlatosan csupána bajmóci, királyfai és pozsonyi kollekciókat említem. A baj-
móci vár berendezése a 14�17. századot ölelte fel, mely 60 tételt, abból 56 festményt számlált. A
legjelentõsebbnek az ún. bajmóci, három részbõl álló oltár tekinthetõ, mely a 14. századi firenzei
festészet prominens képviselõjének, Nardo di Cionenak a munkája. A bazini kastélyban zömmel
16�17. századi berendezés volt, 145 tétellel. A királyfaiban sokkal nagyobb, 683 tételt találunk,
melyek 38%-át festmények alkották, és az enteriõr Mária Terézia korát idézte. Pálffy János a
pozsonyi palotában helyezte el a legértékesebb festményeit. A 952 tételbõl 114 volt festmény,
olasz, németalföldi és flamand festõk mestermûvei.

Pálffy János gyûjtõmunkája mozgatórugóit is leírta 1907. november 14-én kelt végrendelet-
ében: �Éltem hosszú folyása alatt tett külföldi utazásaimnak s ottani huzamosb tartózkodásaimnak
az oka és célja nem csupán az volt, hogy én a saját mûízlésemet kielégítsem, hanem hogy a külföld-
nek a képzõmûvészetekben gazdag tárházából megszerezzek annyit, amennyit a körülményekhez és
anyagi erõimhez képest megszerezni lehetett, s hogy e megszerzett képzõmûvészeti tárgyakat hazahoz-
va, hazánknak ily tárgyakban szûkölködõ voltán segítsek, s ezekkel a hazai mûízlést nemesítsem, s
a mûvészetet ébresszem.�3

Pálffy János a legértékesebb festményeket, összesen 178-at a Magyar Nemzeti Múzeumnak � a
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végrendeletben Magyar Országos Múzeum Képtára néven említve � adományozta, amely azokat
örökös letétként a Szépmûvészeti Múzeumnak engedte át. Ragaszkodott hozzá, hogy a festmé-
nyeknél feltüntessék: �erdõdi gróf Pálffy János hagyománya.� A mûalkotásokat �az érdekeltek kö-
zött felmerült öröklési differenciák következtében� csak 1912-ben szállították Budapestre. A vég-
rendelkezõ a bajmóci, királyfai, pozsonyi és bécsi gyûjteményei nyilvánossá tételét, szabad láto-
gathatóságát, kutathatóságát és helyben való megõrzését is kikötötte.4

Pálffy János 1908-as elhunyta után azonban az örökösök, akik 17-en voltak, másképp gondolkod-
tak. A hatalmas gyûjtemény nyilvánossá tételét nem fogadták el. Elhúzódó perre, huzavonára került
sor a magyar állammal � legfõképpen a vöröskõi vár tulajdonjogáról �, melyet az 1918-as hatalom-
váltás csak bonyolított. Egy kis intermezzo a vitához, melynek elõzményei még Pálffy János életé-
ben kialakultak, fõképpen Pálffy Istvánnal, aki a vöröskõi vár többségi tulajdonjogát élvezte.

Pálffy István, egyébként a Pozsony megyei mezõgazdaság egyik nagy szervezõje, megbízta
Jedlicska Pált, hogy foglalja össze a Pálffy család okmánytárának legfontosabb iratait és csatoljon
hozzá életrajzi vázlatokat is. Jedlicska, aki a magyar egyházi hierarchia felsõbb csoportjába tarto-
zott, nem éppen hízelgõen írt Pálffy Jánosról � valószínûsíthetõen a mûvét anyagilag támogató
Pálffy István és rokonai nézeteit ismerve, azokat tolmácsolva. Jedlicska a mûgyûjtõ, különc gróf
mûvészetpártoló igyekezetét elismerte, azonban pálcát tört felette: �Megbízható tanúságok szerint
nagy vagyona és elõnyei mellett nélkülözte az élet legbecsesebb kincsét: a megelégedést, amit arra
lehet visszavezetni, hogy vallásos meggyõzõdése megrendült, honnét valódi megelégedést meríthetett
volna.�5

A csehszlovák állam és az örökösök között 1923-ban született megegyezés. Csehszlovákia a
Pálffy-hagyaték kisebb részét kapta. A bajmóci, bazini és szárazpataki gyûjtemények tárgyait
nyilvános árveréseken adták el 1924�1926 között. Az egykor egységes gyûjteménynek csupán tö-
redéke maradt a mai Szlovákia területén.
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Rövid idõutazásunkat Reiszig Ede gondolataival zárhatjuk, aki a Pálffyakról a következõkép-
pen írt: �Az õsi nemzetségekbõl származó családok közül csak keveseknek adatott meg, hogy száza-
dok küzdelmei közepett megtarthatták és megõrizhették az õsöktõl szerzett vagyont, fényt, családi
befolyást, s tekintélyt, és csak kevesen dicsekedhetnek azzal, hogy családjuk tagjai, évszázadok óta,
mindenkor a trón és a haza szolgálatában állva, maradandó emléket emeltek maguknak hazánk
történetében.�6

1 Elhangzott aMonarchia Bélyeges Téglagyûjtõk Egyesülete tatai konferenciáján 2016. május 21-én. A képeket
Daniel Hupko bocsátotta a rendelkezésemre, akinek ezúton köszönöm a segítséget.
2 Radisics Jenõ: Gróf Pálffy János mûkincsei. In:Magyar Iparmûvészet, 13. évf, 1910, 3. sz. 101. Hagyatékának
egy részét lásd digitalizálva a szlovák mûvészeti adatbázisban (http://www.webumenia.sk/kolekcia/34; Utolsó
letöltés: 2016. november 21.), illetve az IparmûvészetiMúzeum gyûjteményeiben.
3Uo. 103.
4 Jedlicska Pál:Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401�1653) s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai.
StephanaeumNyomdaR. T., Budapest, 1910. 643.
5Uo. 651.
6Reiszig Ede: A Pálffyak. In: Borovszky Samu (szerk.): Pozsony vármegye. Pozsony sz. kir. város, Nagyszombat,
Bazin, Modor és Szentgyörgy r. t. városok. Apollo Irodalmi Társaság, Budapest, 1904.701.

Fotók
1.Gróf Pálffy János, VáclavaBrozík portréjának reprodukciója 1891-bõl (Slovenské národnémúzeum�Múzeum
CervenyKamen,Castá)
2. A szenckirályfai Pálffy-kastély 1920�1935 között (Archív Pamiatkového úradu SR, Bratislava)
3. Vöröskõ várának légifelvétele kb. 1940-bõl (DanielHupkomagángyûjteménye)
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FehérMárta:Médiaház kétezer négyzetméterenaVajdaságban

A szecessziós Szabadka nemcsak gyönyörû épületeirõl, hanem han-
gulatos kisutcáiról is ismert. Közel az ékszerdoboz szépségû, messze
földön híres városházához � amelynek a tornyát már messzirõl meg-
pillantja az ideigyekvõ �, a hírhedt Sárgaház (ma Magyar Tannyelvû
Tanítóképzõ Kar) mögött húzódik egy ilyen utcácska, amely a régi,
viharverte homlokzatú polgári házaival az eltûnt korok szépségét idé-
zi meg. Ütött-kopott macskaköveit nemrégiben cserélték le új burko-
latra, sokak kedvelt, bár elkorhadt ostorfáit vágták ki, s valahol már
csak a beköszönõ tavaszra várnak azok a facsemeték, amelyek ezek
helyére kerülnek.

Ebben az utcácskában áll egy üvegpalotának nevezett épület, hiva-
talos nevén a Magyar Ház, s jelenleg ennek harmadik-negyedik-ötödik

épületét birtokolja a Pannon RTV � Vajdaság egyetlen, egész napos magyar televíziós mûsort
sugárzó médiaintézménye, amelyhez két magyar rádió és a pannonrtv.com internetes portál is
tartozik, mûködtetõje pedig a a Pannónia Alapítvány.

Az igazgatót, Bodzsoni Istvánt szombaton is az épületben találom. Éppen az aznapi hírszer-
kesztõvel beszélgetett. Aztán még elintézett egy telefont, közben félszemmel a TV-t nézte, éppen
Trump egyik médiaellenes kirohanását vesézte a CNN. Az újságírás az élete. Több mint öt éve
vezeti a Pannont, elõtte évtizedeket töltött a médiában, itthon és Magyarországon. Átélt mindent,
amit egy igazi tévésnek kell, óriási sikereket és hatalmas kudarcokat. A Kárpát-medencében egye-
dinek számító médiaház terveirõl kérdezgettem.

� Milyen médiaház épül Szabadkán hamarosan?
� A Magyar Nemzeti Tanács (a szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzata, amely a

szerb törvénykezésbe beágyazódva gyakorol jogokat az oktatás, a kultúra, a nyelvhasználat és a
tájékoztatás terén � a szerk. megjegyz.) alapítású médiaintézményeknek eddig nem volt saját székhá-
zuk és nem volt megfelelõ technológiai hátterük a mûködéshez. Ezért jött az az ötlet, hogy felépítsünk
egy olyan médiaközpontot, amely otthont ad a térségben mûködõ magyar nyelvû médiának � a Hét
Nap hetilapnak, a Magyar Szó napilap szerkesztõsége itteni részének (Újvidéken és Zentán is van
szerkesztõsége a lapnak) és elsõsorban a Pannon RTV-nek, azaz a Pannon Televíziónak, a Pannon
Rádiónak és a Szabadkai Magyar Rádiónak.

� Miért éppen Szabadka?
� Az elmúlt évek alatt egyértelmûvé vált, hogy Szabadka lassan átveszi azt a szerepet, amelyet

valamikor Újvidék töltött be a médiában. Ez nem azt jelenti, hogy bármilyen módon is konkurencia
lennénk egymásnak. Azt hiszem, hogy túl kell tennünk magunkat azokon a vitákon, amelyek idõn-
ként fellángoltak Szabadka és Újvidék között. Szabadka környékén, vonzáskörzetében van a ma-

FehérMárta

Médiaház kétezer négyzetméteren
a Vajdaságban
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gyarság többsége, amely ebben a pillanatban Vajdaságban él és dolgozik, ezért lesz Szabadka az a
hely, ahol ezt a médiaközpontot felépítjük. Ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a magyar határ közelsége
könnyebbé teszi a kommunikációt az anyaországgal is.

� Ez a székház egy közös épület lesz vagy ennél több?
� Elvben egy közös épületnek indult. De egyértelmû, hogy ez a közös épület lehetõséget nyújt a

közös munkára, a közös gondolkodásra, az együttmûködésre. Nagyon szeretném, ha ebbõl a közös
épületbõl lassan kifejlõdne egy olyan együttmûködés, amely révén jobban kihasználjuk az aránylag
szerény emberi és pénzügyi, technikai forrásokat, hiszen mi nem vagyunk olyan sokan a Vajdaság-
ban és fõleg nincs annyi médiaszakemberünk, hogy párhuzamosan építsünk több médiahálózatot
vagy médiarendszert. Azt gondolom, hogy anélkül, hogy bárki elveszítené az önállóságát, ez lehetõvé
teszi, hogy információkat cseréljünk, segítsünk egymásnak, riportokat cseréljünk, és hogyha kell,
akár közösen �menjünk neki� egyes komoly témáknak.

A Pannon Televízió 2006 óta sugároz. Az elsõ idõszakban csak Szabadkán és környékén láthat-
ták a nézõk a kezdetben alig félórás mûsort. A mára egész napossá bõvült magyar adás jelenleg
megtalálható Vajdaság több kábeltévé-szolgáltatójának kínálatában, az IPTV rendszernek köszön-
hetõen tartomány-szerte fogható, az interneten pedig a világon bárhol követhetõ az adás és vissza-
nézhetõek a mûsorok. Saját készítésû tájékoztató- és szórakoztató mûsorok kerülnek képernyõre,
számos partnertelevízió � közöttük a magyarországi és a szerbiai közmédia � produkciói. Koncer-
tek, színházi elõadások, játékfilmek, dokumentumfilmek, rajzfilmek, mesék, versek és videoklipek
színesítik, gazdagítják a mûsort. A médiaházhoz tartozik a 2008 márciusában indult Pannon Rá-
dió, amely regionális frekvencián napi 24 órás magyar nyelvû mûsort sugároz a kereskedelmi rádiók
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hangzásvilágával. Ehhez társult bõ egy éve a Szabadkai Magyar Rádió, amely közszolgálati mûsoro-
kat készít napról napra.

� Mi a Pannon RTV szerepe a médiaház-projektben? Fõhordozó?
� Én nem nevezném a Pannont valamilyen vezetõ intézménynek, egyszerûen a Pannon természeté-

nél fogva, a televíziós és rádiós mûsorkészítés természeténél fogva a legbonyolultabb és a legerõsebb
intézmény ebben a pillanatban a térségben. Nyilván a legbefolyásosabb is, hiszen a legtöbben néznek
vagy hallgatnak minket. A Pannon az egyik legnagyobb ilyen jellegû médiaintézmény a magyarok
lakta területeken a Kárpát-medencében, de azt hiszem, hogy távolabb is, hiszen Közép-Európában
nem sok hasonló médiaintézmény van és épül. Egész napos televíziós mûsor, két egymástól független
rádiómûsor, egy nagyon erõs és erõsödõ internetes portál � ez mind arra szolgál, hogy minél jobban
el tudjuk látni a feladatunkat. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a vajdasági magyarság egy eléggé meggyö-
tört közösség. Nem kell kifejtenem mindazt, amit az I. és a II. világháború hozott magával. Az utóbbi
húsz évben pedig olyan megpróbáltatásokon ment keresztül ez a közösség, mint a délszláv háború, a
bombázások, a folyamatos harc a megmaradásért, az identitásért, a folyamatos védekezés a beol-
vasztási kísérletek ellen... Nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a közösséget
életben tartsuk, fejlesszük, erõsebbé tegyük. Ennek egyik fontos eszköze a Pannon TV és a Rádió.
Tehát ha már a Pannon olyan helyzetbe került, hogy megadatott neki ez a lehetõség, hogy egy média-
házat építsen, hogy fejlõdjön, hogy az anyaország támogatásával egyre erõsebb médiaközpont le-
gyen, akkor mindezt az erõt, ezeket az eszközöket annak érdekében kell kihasználnia, hogy szolgálja
a vajdasági magyar közösséget. A modern kommunikációban a média szerepe a közösségerõsítés-
ben elengedhetetlen. Úgy gondolom, hogy a Pannon jó úton van afelé, hogy tegyen valamit annak
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érdekében, hogy a közösség megerõsödjön, hogy jobb legyen a kommunikáció a többségi nemzettel,
hiszen mi itt élünk, és nekünk tudnunk kell kommunikálnunk a többségi nemzettel.

A Pannon RTV egyik fontos küldetése a magyar-szerb párbeszéd elõmozdítása. A fõbb híreket
az interneten szerbül is közli, mûsorainak egy részét feliratozza szerbre, a szerb nyelvûeket pedig
magyarra. Riportjai rendszeresen megjelennek a szerbiai köztévében. Fontosnak tartja, hogy mi-
nél több információt eljuttasson a szerb médiához, a szerb közösséghez arról, ami a magyarokkal,
a magyar közösséggel történik.

� Ez érzékeny terület?
� Idõnként igen. Sok az álhír... A legnagyobb gondunk lényegében az, hogy nem ismerjük eléggé

egymást, a történelmi tények elmosódnak, elvesznek a mai tempóban, a megélhetési, gazdasági prob-
lémák között. Sok a fiatal, sok az idetelepült lakos, akik nem igazán tudják, hogy a magyarok
honnét, miért, miképpen kerültek erre a vidékre, és mióta laknak itt, mi mindent tettek annak érdeké-
ben, hogy ez a vidék fejlõdjön, gazdaságilag, társadalmilag is erõs legyen. És ez fordítva is igaz. A
vajdasági magyarok egy része nem igazán beszéli a szerb nyelvet, tehát nem érti azokat az üzeneteket,
tartalmakat, amelyek a szerb médiában megjelennek. Észrevettem � ez nem egy nagy titok - , hogy a
vajdasági magyarok nagy része nem ismeri Szerbiát Belgrádtól délre. Ebbõl a szempontból a Pan-
nonnak nagyon fontos feladata, hogy megnyissa a két nép elõtt egymást, a kultúrákat, a hagyomá-
nyokat, a történelmet, és megpróbálja tényekre építeni a modern kommunikációt.

A Pannon RTV tudósít az eseményekrõl egész Vajdaság területérõl, Belgrádból, valamint az anya-
országból, beszámol Európa és a világ híreirõl. Emellett számos mûvelõdési rendezvény, kulturális
esemény médiaszponzora. Élõben közvetíti a vajdasági magyarság kiemelt politikai, közéleti és mû-
velõdési eseményeit, ünnepi rendezvényeit. Emellett a magyar közmédia, az MTVA vajdasági tudó-
sítópontja. Rendszeresen küld riportokat, tudósításokat, interjúkat, riporterei élõben jelentkeznek be
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a a magyar közmédia mûsoraiba. Havonta száznál is több anyag jelenik meg így Vajdaságról a
magyarországi adásokban. A médiaház megvalósítását Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövet-
ség elnöke és a Magyar Nemzeti Tanács közbenjárásának köszönhetõen a magyar kormány támo-
gatja.

� Mikor lesz kész a médiaház és milyen lesz?
� Kb. fél éve kezdtük a komolyabb tervezést. A tervek nagyjából elkészültek. A szükséges teret

biztosítottuk, tehát a telket. A médiaház egy része a mostani Magyar Házban helyezkedik majd el, ezt
újítjuk fel, részben pedig egy mellettünk levõ házat vásároltunk meg, amelynek helyén felépítjük a
stúdiókat. Mi ezt az építkezést a tervek szerint legkésõbb áprilisban el szeretnénk kezdeni. Ez most
már nem csak tõlünk függ, hiszen a tervek megvannak, a pénz biztosított, de különbözõ engedélyeket
kell beszerezni ahhoz, hogy az építkezés elkezdõdjön. Ha minden rendben van, ha minden jól mûkö-
dik, akkor minimum másfél év kell az építkezés kezdetétõl fogva, hogy üzemképes legyen az új stúdió.

Összesen kétezer négyzetméteren terül majd el a magyar médiaház. A jelenlegi üvegpalotába
beköltözik a Hét Nap és a Magyar Szó, több hely jut majd a Pannon RTV csapatának, és a most
még külsõ albérletbe kényszerült Szabadkai Magyar Rádió is átköltözik. A megvásárolt telken
pedig egy kétemeletes stúdióház épül, ebben lesz a Pannon Televízió produkciós- és híradóstúdi-
ója.

Új hangulatot kap a szabadkai kis utca a messze földön híres, szemet gyönyörködtetõ sze-
cessziós városházától néhány száz méternyire. Újra megtelik élettel, amiben talán már az ódon,
egyszer volt jobb világot látott méltóságteljes polgári házak sem hittek.

Kosztolányi Dezsõ: Az újságírásról
�Az újságolvasásnál az a tudat bûvöl meg, hogy azt, amit olvasok, egy oly valaki írta, ki velem
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együtt él, sétál a korzón, rendel magának fröccsöt a vendéglõben, és a saját ügyemet mégis ördöngös
bûvészettel tudja a magáévá tenni. S ez majdnem mindég sikerül neki; sokszor ugyan nehezen megy,
de csak addig, míg bele nem melegszik; s ha az elsõ soroknál még kétkedik is az ügy igazságában,
melyért lándzsát tör, biztos vagyok, hogy mire befejezi az írását, maga is hisz és kigyullad az arca.�

Bácskai Hírlap, 1906. február 4.

Fotók: Az üvegpalota az Ago Mamuzic utcában � mellette a megvásárolt polgári ház. Bodzsoni
István, a Pannon RTV-t mûködtetõ Pannónia Alapítvány igazgatója. Készülnek az anyagok a Pan-
non RTV szerkesztõségében. A déli rádiós híradó elõtt befut még egy hír. Sosem üres az üzenõfal.

A Pannon RTV munkatársainak, Szloboda Tibornak, Varga Dánielnek, Csipak Edvinnek és Mis-
kolci Renatonak a felvételei.
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Az 1848-as centenáriumi ünnepség
Mosonmagyaróváron

A magyar közgondolkodásban már a XIX. század óta erõs historizáló hatás érvényesült. A törté-
nelmi hagyományanyag mozgósítása az 1945 utáni magyar politikai irányzatoknak is fontos propa-
gandaeszköze volt.

Az 1848-as polgári forradalom emléknapját 1927-tõl nemzeti ünnepként tisztelték. A II. világhá-
borút követõ magyar demokratikus kormányzat létrejöttétõl fogva történelmi elõképének tekintet-
te a polgári forradalom és szabadságharc idõszakát.

1946 végétõl a magyar sajtóban megszaporodtak a centenáriumi ünnepségsorozatról szóló tudósí-
tások. Az elsõ ünnepségtervezeteket
1946 májusában az Újjáépítési Miniszté-
riumban vetették papírra. Az ünnepség
hivatalos rendezõtestülete az Országos
Nemzeti Bizottság lesz. Az ünnep össz-
népi jellegét volt hivatott reprezentálni
az Országos 48-as Ifjúsági Bizottság,
amelyet 1947. január 30-án alakítottak a
legkülönfélébb társadalmi és állami in-
tézmények, a pártok ifjúsági szervezetei
és diák szervezetekbõl.

Mosonmagyaróváron is megalakult
1947 áprilisában a helyi 48-as ifjúsági bi-
zottság. Év végére be is terjesztik elkép-
zeléseiket a képviselõtestülethez, de-
mokratikus emlékmû állítása, Kossuth
emléktábla készítése, a német hangzású
Lenau tér Petõfi térre változtatása, illet-
ve a Múzeum kertbõl kialakítandó tér
48-as térré nevezése. A testület is támo-
gatja, hogy a szokásos ünnepélyen felül
a 100 éves évfordulót maradandó emlék-
kel örökítse meg a város.

A pénzek használatában problémát je-
lentett, hogy a 48-as bizottság nem jogi
személy, ezért a pénzkezelést és az ün-
nepség lebonyolítását a város átvállalta.

Beregszászi Balázs
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Elõször 20 000 majd 30 000 Ft kölcsön folyósítását kérték a B. M-tõl. A többlet pénz kérését az
indokolta, hogy a mosoni Fehér Ló épület ún. Petõfi kultúrtermét is ebbõl a centenáriumi pénzbõl
kívánták felújítani.

Rajk belügyminiszter 1948. febr. 19-ei körlevélben felhívja a figyelmet az emlékmûvek állítására
illetve anyagiak hiányában intézmények vagy közmûvek elnevezésére a szabadságharc vezéralakja-
iról. A centenáriumi emlékmûvek felállítását a miniszterelnökség centenáriumi osztálya engedé-
lyezte, mûvészi szempontból pedig szükséges volt a Mûvészeti Tanács véleményének kikérése.
A mosonmagyaróvári 48-as emlékmû munkálataira az ajánlati felhívást Rujder János polgármester
teszi közhírré január 22-én azzal, hogy az ajánlatokat január 26-a délig várják a városházára. Az
ajánlat oly módon teendõ, hogy az emlékmûnek március 14-ére készen kell lennie. A Kossuth em-
léktábla készítését a város 48-as bizottsága hirdeti meg szintén január 26-ai határidõre és március
10-ei elkészítésre. Az emlékmûre három ajánlat érkezik, és a legolcsóbbat ajánlják megvalósításra -
13 565 forinttal-, melyet özv. Réthy Ferencné kõfaragómester készíthet el. Az emlékmû három
lépcsõsorból és egy 3.75 méter magas betonoszlopból áll, fehér mészkõutánzatú mûkõréteggel, tete-
jén örökmécsessel, bronzcímerrel és betûkkel. A Kossuth emléktáblára beérkezett két ajánlat kö-
zül Péter György szobrász és kõfaragómester harmadik alternatíváját fogadták el 6300 forintért -
hibátlan fehér carrarai márványból. Mindkét mû az idõ rövidsége és a téli viszonyok ellenére is
elkészült a megadott határidõre. Külön feladat volt a nemzeti színû és vörös lobogók, illetve a
szabadságharc nagyjai arcképének beszerzése.

Maga az ünnepség Révai József 1948. március 15. címû országos ismertetõ kiadványa ünnepi
forgatókönyvére épült. Így a vidéken helyileg megszervezett ünnep helyett a központi akaratnak
megfelelõen elõírt országosan egyöntetû ünnepségek zajlottak. Az összeállítók figyelme mindenre
kiterjedt: az ünnepnapot zenés ébresztõvel kellett kezdeni, majd a különbözõ felekezetek istentisz-
teleteiken a 48-as hõsök emlékét idézték fel, esetleg zászlót is avattak. Az ünnepnap politikai súly-
pontja a délelõtt megrendezendõ megemlékezés volt, amely a Himnusz eléneklésével kezdõdött és a
Szózat dallamaival zárult. Irodalmi idézetek, versek, dalok fogták keretbe a fõ mondanivalót, a NB
szónokának és az ifjúság képviselõjének ünnepi szónoklatát. A fiatalság 48-as fogadalomtételét, az
elõre kézbesített egységes mintaszöveget a fogadalmat felolvasók számára külön utasításokkal is
ellátták. A fogadalmi rész legfontosabb gondolata az 1848-hoz való igazi hûség megfogalmazása:
lankadatlanul fogok dolgozni Magyarország újjáépítéséért, a 3 éves országépítõ terv megvalósításá-
ért. Délutánra 48-as létesítmény és/vagy centenáris kiállítás megnyitását, továbbá 48-as hõsök sírja-
inak koszorúzását írták elõ. Este magyaros jellegû kulturprogram, negyvennyolcas dalok, versek,
népdalok, színdarab bemutatásával kellett felidézni a forradalmat illetve vidámabb szórakozást nyújtó
48-as bálok is szervezhetõk.

Mosonmagyaróváron már március 14-én vasárnap délután öt órakor elkezdõdik az ünneplés a
mosoni óvodában iskolai ének és táncbemutatóval, majd este fáklyás felvonulás. Másnapra a fõhe-
lyek és fõutak mentén a házak fellobogózva, az ablakokba többségben Petõfi, Kossuth és Széchenyi
arcképeket tettek ki.

Március 15-én reggel hét órakor zenés ifjúsági felvonulással ébresztették a várost, majd kilenc
órától az egyházak istentiszteleteket tartottak. Tíz órára a Városházához hirdették meg a gyüleke-
zést, jöttek a pártok az egyesületek az ifjúság az ünneplõ lakosság és a dolgozók a gyárak kapuinak
megnyitása után. Innét indult a menet a Múzeum kertnél felállított 48-as emlékmûhõz az ünnepség
helyszínére, melyet Szabadság vagy Demokratikus emlékmûnek is neveztek , nemzeti színû és vörös
zászlók alatt, 48-as szabadságharcosok és szocialista élharcosok arcképeivel.

Az ünnepi beszédet Molnár Nándor a 48-as ifjúsági bizottság helyi elnöke mondta, majd a 48-as
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történelmi idõket idézõ klasszikus jelenetek következtek. A Himnusz hangjai után történik az em-
lékmû leleplezése, majd koszorúzása.

Az ünnepség második részében a menet a Deák tér felé vonultak ahol a volt fõhercegi palota
ablakából Kossuth toborzó-beszédet hallgattak. Leleplezték a Népi Kollégium falán elhelyezett már-
ványtáblát, amely Kossuth Moson megye nemzetõreihez intézett beszédének emlékét idézi. Innét
átvonultak a még Lenau térre és ünnepi keretek között 48-as térre keresztelik. Majd ekkor kerül
sor visszafelé a magyaróvári temetõben Sóos János honvád sírjának megkoszorúzására. Ezután a
legkitartóbbak- díszmenetben elvonultak az új 48-as emlékmû elõtt, hogy a mosoni óvodában hat
órakor kezdõdõ ünnepi díszelõadást is megtekintsék.

A rendezvényt rend, fegyelem és áhítat hatotta át, nem kellett karhatalom, mindenki öntudatosan
vonult fel, megvalósítva a munkás, paraszt és értelmiségi összefogást. Az ünnepségen 8000 ember
vett részt.

A felvételek az elmúlt évekmegemlékezésein készültek. Fotó: Balassa Tamás
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VargaGabriella: Linzimagyarok közt

Õszinte szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel fogadták a magyarok
február 19-én Linzben Deák Ernõt, aki feleségével, Szonjával és Böröndi
Lajos költõvel érkezett felsõ-ausztriai honfitársaihoz, hogy egy éve meg-
kezdett Kárpát-medencei körútja keretében nekik is bemutassa Az Öreg-
hegytõl a Schneebergig � Utam állomásai címû új, önéletrajzi ihletésû kö-
tetét. Egykori iskolatársak, Központi Szövetségbeli szövetségesek, meg-
annyi kedves ismerõs, barát és érdeklõdõ olvasó várta és fogadta az auszt-
riai magyar közélet prominens személyiségét, a Bécsi Napló fõszerkesztõ-
jét, aki egészen megilletõdve élte meg a szeretetteljes, szívélyes fogadta-
tást, és aki ezúttal is elmondta: közösség nélkül nincs magyarság, de min-

den közösség csak akkor életképes, ha megtalálja a kapcsolatot a másik közösséggel.
A Linzi Magyar Római Katolikus Lelkész-

ség és a Kõrösi Csoma Sándor Program közös
szervezésében megvalósuló könyvbemutatót
2017. február 19-én, vasárnap közvetlenül a 11
órakor kezdõdõ, Vencser László igazgató és
Szabó Ernõ házigazda-plébános által bemuta-
tott szentmise után tartottuk a Guter Hirte (Jó
Pásztor-) templom közösségi termében. A
Bécsbõl és Feketeerdõrõl érkezõ vendégekre,
Deák Ernõ leírt és kimondott szavaira a szent-
misén részt vett hívek többsége: mintegy negy-
venen voltak kíváncsiak, köztük Fábián Lász-
ló mérnök, a linzi magyar katolikus egyházta-
nács világi elnöke és kedves felesége, Kati,
Simonffy Erika, a Felsõ-Ausztriai Magyarok
Kultúregyesületének tiszteletbeli elnöke és a
kultúregyesület vezetõségének több tagja,
Máthé Attila, a linzi református gyülekezet
szeniorja és még sokan mások.

Köszöntõmben elmondtam a jelenlévõknek,
hogy két olyan vendég érkezett ma Linzbe, aki-
ketméltán nagyra tarthatunk azért, amit az iro-
dalom, a kultúra, a közélet, a történetkutatás
asztalára letettek. Deák Ernõrõl ismert, hogy
az ausztriai és a nyugat-európai magyar közös-

VargaGabriella

Linzi magyarok közt
Az Öreghegytõl a Schneebergig � könyvbemutató
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ségi életben az évtizedek folyamán � és ma is � betöltött funkciói jelentõsek, történeti munkái szá-
mosak. Jelenlegi tisztségei közül kettõt emeltem ki: azt, hogy több mint 30 éve, 1985 januárja óta
szerkeszti a kéthavonta megjelenõ és világviszonylatban is rangos Bécsi Naplót, valamint hogy el-
nöke aNyugat-Európai OrszágosMagyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ-nak). Böröndi
Lajos bemutatásához szóba hoztam, hogy neve mellett rendszerint ezt a felsorolást találjuk: költõ,
tanár, újságíró, sajtóreferens, lapszerkesztõ, lapkiadó � és a sor még így sem teljes. Tény, hogy
versesköteteinek száma tizenöt, és az is, hogy Deák Ernõvel idestova harminc éve együtt dolgoz-
nak. Deák Ernõ tavaly a könyvhétremegjelent, AzÖreghegytol a Schneebergig � Utam állomásai címû
könyvének a bemutatásával is együtt járják a Kárpát-medencét. A kötet önéletírás � folytattam �, de
mivel ennek az útnak az állomásait hat évtizede Ausztria területén találjuk, az olvasmányt okkal
érezhetik önmagukhoz közel állónak az itt élõ magyarok. Ezekkel a gondolatokkal adtam át a szót
a linziek elõtt ugyancsak ismerõs Böröndi Lajosnak, aki tizenkét évvel korábban járt már Linzben
saját kötetét bemutatni, és aki most a Deák Ernõvel folytatott beszélgetést vezette.

Böröndi Lajos elsõ kérdésére, hogy tudniillik 1956 decemberében, 16 évesen miért hagyta el Ma-
gyarországot, Deák Ernõ azt válaszolta: azért, mert akkorra világossá vált számára, hogy ha otthon
marad, belehalhat súlyos tüdõbetegségébe, ha pedig nekivág a világnak, felcsillan elõtte a gyógyulás
reménye. Hozzátette, az is a gondolatai között forgott: mindamellett, hogy meggyógyul, talán töb-
bet tud tenni népéért és hazájáért Nyugaton, mintha Magyarországon maradt volna. Ezt, vagyis a
magyarság ügyének szolgálatába állított tevékenységét gyógyulása után már az Innsbruckban, majd
a Bécsi Tudományegyetemen folytatott tanulmányai alatt megkezdte és azóta is � immár több mint
hat évtizede � töretlenül folytatja. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szö-
vetségének � melynek alapításától (1980) fõtitkára, 1991�2014 között pedig elnöke volt � megalakí-
tására és az azt követõ idõszakra visszatekintve Deák Ernõ Linzben így fogalmazott: �Ez volt a mi
erosségünk: hogy volt közöttünk szeretet, összetartás, nem kezdett ki minket az irigység és a féltékenység.
Tudtuk, hogy ez a jövõ felé vezetõ egyetlen út: nem izolálódni, nem ingadozni ide-oda, nem is asszimi-
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lálódni, hanem a magyarságunkat megõrizve, az osztrák társadalomba beilleszkedve élni.�
Deák Ernõ Linzben is hangot adott meggyõzõdésének, mely szerint: �Közösség nélkül nincs ma-

gyarság. De minden közösség csak akkor életképes, ha megtalálja a kapcsolatot a másik
közösséggel.� Kifejtette azt is: aki az ellentéteket szítja, az a magyar közösségi szellemnek árt. Azt
kell keresnünk, hogy hol vannak és melyek azok a tényezõk, amelyek minket összekötnek, összetar-
tanak, amelyek mindnyájunkra nézve érvényesek. Magyarországnak és Ausztriának is olyan magyar
embereket kell látnia, akik képesek felülkerekedni a kicsinyességen, a féltékenységen, az irigységen,
akik a közös érdekeket tekintik szem elõtt � szögezte le. Végül megállapította azt is: ilyen téren
jelenleg az ausztriai magyarok nincsenek a helyzet magaslatán, és ez nagyon nagy probléma.

Böröndi Lajos Linzben is fontosnak tartotta megjegyezni: �Azért kellett megíratni ezt a könyvet
Ernõvel, mert az a leghitelesebb tanú, aki részt vesz az eseményekben. Magyarországon gyakran látni
példát arra, hogy valakinek az emlékeit mások írják meg. Én nem szeretném harmadkézbõl olvasni,
hogy Deák Ernõ mit tett. Természetesen mindaz, amit a könyv lapjain olvasunk, az õ szemüvegén
keresztül látott világ, amibõl nem mindig a pozitív fény csillan elõ� � magyarázta a könyv szerkesztõ-
je. Böröndi Lajos � kérésre � két versével is megörvendeztette a közönséget, és, mint
kiderült, Váltoláz címû legújabb kötetébõl többet is hozhatott volna magával.

Szabó Ernõ linzi magyar lelkész záró szavaiban a maga, Fábián László mérnök, az egyháztanács
világi elnöke és a linzi magyar egyházközség nevében mindenkori támogatásáról biztosította Deák
Ernõt és ezt a támogatást itt most nyilvánosan is megköszönte híveinek.

Az alkalmat megragadtuk arra, hogy kifejezzük hálánkat Deák Ernõnek azért, hogy immár több
mint hat évtizede rendületlenül a magyarság ügyét szolgálja. Úgyszintén megköszöntük legfõbb
segítsége és támasza: felesége, Szonja hozzáállását is, amellyel férje magyar ügyért végzett tevé-
kenységét akkora odaadással és lelkesedéssel, fáradságot nem ismerõ munkával segíti.

Az együttlét � az itt jellemzõ gyakorlatnak megfelelõen � szeretetvendégséggel zárult. Hirtelen
gazdag asztal terült kinek-kinek az otthonról hozott finom falatjaiból, amit a szorgos kezû asszo-
nyok és férfiak jó szívvel tettek a vendégek elé.

Bárhonnan is nézzük: mindenkinek kijárt a taps ezekben az órákban Linzben: azoknak is, akik az
eloadói asztalnál ültek, és azoknak is, akik a közönség soraiban foglaltak helyet. Mert kortól, nem-
tõl, foglalkozástól, lakóhelytõl, felekezeti hovatartozástól és minden egyéb tényezõtõl függetlenül
az egymásra találásra, az összekapaszkodásra, a kölcsönös tiszteletre és megbecsülésre mutattak
követendõen szép példát. Felejthetetlen vasárnap volt.



48

szél-járás

Hornyák István: Pozsony közelebbrõl...

barangoló

Pozsony számos idegen országból származó turista úti célja. Többségü-
ket azonban vélhetõen nem a szlovák fõváros történelmének megismeré-
se iránti olthatatlan vágy vonzza, hanem az utazásszervezõk rutinja jóvol-
tából jutnak el ide. Különösen a melegebb évszakokban Bécs és Budapest
között számos szállodahajó úszik a Dunán egyik vagy másik irányba, s
miért is ne kötnének ki, hogy egy félnapos megállót tartva, utasaik végig-
sétáljanak az ódon utcákon, tereken, elfogyasztva némi frissítõt � kávét,
fagylaltot, sört � , aztán, meghallgatva az idegenvezetõ sablonszövegét,
mint akik jól végezték dolgukat, továbbálljanak. A japán vagy a kínai vi-
lágutazó, az osztrák vagy a német nyugdíjas elégedetten dörzsöli a tenye-
rét, hogy lám, erre nem is számítottam: �Ez egy egészen helyre kis város,

csillogó tornyú templomokkal, négytornyú várral, pompás fõúri palotákkal. Csak tudnám, hogy
miért emlegetik folyton Magyarország fõvárosaként, ha egyszer Szlovákiában járunk?� A távoli
országból érkezett utasnak nem könnyû megérteni, ha egyáltalán lehetséges, hogy van itt egy lova-
gok, királyok, hosszú ruhás dámák, polgárok és mesteremberek korát idézõ és a legtöbb építészeti
stílus jegyét magán viselõ belváros, melynek köveit és tégláit egykor leginkább németül, és kevésbé
magyarul vagy szlovákul beszélõ emberek rakták egymásra, építve maguknak dupla kõfallal védett
várost, mely fölé tekintélyt parancsolóan emelkedett a királyi vár. Ami ezen felül látható, néhány
különleges, modern stílusú építészeti remeket leszámítva, nem sokban különbözik a világ bármely
más nagyvárosától, ezért azt az idegenek hamar el is felejtik. Ám az óváros bevésõdik az emlékeze-
tükbe, a távolról érkezõkébe éppúgy, mint a szomszédokéba. Azokéba is, akik valaha nem szom-
szédok voltak, mert eleik itt voltak otthon. Magyarországról ma turistaként jönnek a látogatók, és
sokan meglepõdnek azon, hogy Pozsony egykor Magyarország fõvárosa volt. Azé a Magyar Király-
ságé, amely a mohácsi vészt követõ évtizedekben karéjban övezte a török által elfoglalt területeket,
de késõbb is még jó ideig, amikor már rég megszûnt a török hódoltság. A magyar utazó ma Po-
zsonyban külföldinek számít. Különösen az utóbbi években jobbára az adventi vásár jelenti számá-
ra a vonzerõt, de szerencsére az utazásszervezõk az ilyen kiruccanásokat tartalmas városnézéssel
is színesítik, így legalább helyben szembesülhetnek a történelemórákon hallottakkal, ha még emlé-
keznek rájuk. Sajnos, sokan nem emlékeznek. Ezért kell Pozsonyba látogatni, és megismerni a
város magyar múltját. Ezért is... Kedvcsinálónak szóljunk néhány jellegzetes, a szépsége vagy a
hozzá fûzõdõ történelmi esemény által jelentõssé vált mûemlékrõl.

A Prímási palota
A pozsonyi Prímási palota története messzire nyúlik vissza a múltba. Igaz, hogy a ma is látható

impozáns épület 18. századi keletkezésének körülményei pontosan ismertek, és az építésének dátu-
ma is adott, de a megléte nem elõzmény nélküli, bár arról, ami elõtte itt volt, elég keveset lehet
tudni. A középkori város mészáros piacával, a késõbb Nepomuki Szent Jánosról elnevezett terével

Hornyák István

Pozsony � közelebbrõl...
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(Johannesplatz, majd Fürstenplatz, Batthyány tér) határos parcellán már 1370-tõl volt az esztergo-
mi érseknek rezidenciája, amire közvetett írásos bizonyítékok utalnak. A Széchy Dénes érsek által
a 15. században gótikus stílusban átalakított ún. Püspök-házat késõbb a török elõl Nagyszombatba
menekülõ, de jórészt Pozsonyban tartózkodó esztergomi érsek, Várday Pál reneszánsz stílusban
kibõvítette, korszerûsítette, majd a késõbbi érsekek is saját ízlésük szerint alakítgatták, mígnem a
18. század 30-as éveiben barokk stílusú homlokzatot kapott Esterházy Imre hercegprímás jóvoltá-
ból. Azt azonban nem lehet tudni, hogy nézett ki ez a rezidencia, mivel semmilyen rajz, metszet
vagy festmény nem maradt fenn róla.

A 18. század második felében Pozsony a Magyar Királyság fõvárosaként rendkívül dinamikus
fejlõdésen ment keresztül. A török hódoltság megszûnésével járó gazdasági fellendülés minden po-
zitívuma lecsapódott a városon. Sorra épültek a fõúri paloták, Mária Terézia királynõ kedvelt tar-
tózkodási helye lett, itt székelt Albert szász-tescheni herceg mint királyi helytartó, és a katolikus
egyház legfõbb képviselõi is fontosnak tartották, hogy kellõképpen reprezentáljanak az ország szí-
ne-java elõtt. Amikor 1776-ban Batthyány József foglalta el a prímási széket, úgy ítélte meg, hogy a
korábbi érseki rezidencia nem felel meg a kor ízlésének és követelményeinek, megbízta Melchior
Hefele építészt egy impozáns palota tervezésével, mely kielégíti az ország katolikus egyházfõjének
az országgyûlések, a koronázások, a királylátogatások alkalmával játszott szerepével járó igényeket.

Hefele mester addigra már nevet szerzett magának a gyõri székesegyház átépítésével, a szombat-
helyi püspöki székhely kiépítését is elkezdte, s tervének többszöri átdolgozásával végül megalkotta
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e lenyûgözõ, közép-európaimércével mérve is az egyik legszebbnekmondott klasszicizáló késõbarokk
palotát. A négyszögletû belsõ udvart körbezáró épület homlokzatát a féloszlopokkal (pilaszterekkel)
és falsávokkal (lizénákkal) tagolt, a síkból elõre ugró középrizalit uralja. Ebben nyílik két kisebb,
egyenes záródású gyalogos és egy nagy, félköríves záródású kocsibejáró, melyeken keresztül a há-
romhajós, oszlopokkal tagolt elõcsarnokba lehet jutni. A fõbejárat fölött, az elsõ emelet magasságá-
ban toszkán oszlopokon nyugvó erkélyen kõ balusztrád fut körbe. A sámbránnal keretezett díszes
erkélyajtó fölött egy vörös márványtáblán latin felirat hirdeti, hogy az érseki palotát Batthyány
József bíboros költségén emelték (CVRIA ARCHIEPISCOPALIS PECVLIO CARDINALIS
IOSEPHI DE BATTHIAN EXCITATA). E fölött pedig két puttó ül a szemöldökpárkányon, ke-
zükben C és I betût tartva. Clementia et Iustitia, azaz Kegyesség és Igazság. Ez volt Mária Terézia
jelmondata, s ezt választotta magának a hercegprímás is.

A középrizalitot hatalmas háromszögletû timpanon zárja, benne egy régi freskó alapján felújított
mozaikkal. Franz Anton Maulbertsch eredeti mûve az idõjárás hatására már a 19. század végére
erõsen megrongálódott, s csak 1956 és 1958 között újította fel Ernest Zmeták. Talán nem érdekte-
len, hogy a szlovák apától és magyar anyától való érsekújvári festõmûvészt ebben a 2. világháború
utáni jeles szlovákiai magyar irodalomtörténész, Turczel Lajos is segítette. Mégpedig úgy, hogy



51

szél-járás barangoló

szél-járás 2017/1.sz.

Zmeták megkérte õt, ha hazalátogat anyjához Ipolykeszire, szóljon a tanítónak, gyûjtessen a gyere-
kekkel kavicsokat az Ipolyból. Így is lett, a magyar gyerekek által gyûjtött apró köveket zsákokban
hozták fel Pozsonyba, hogy a mûvész üvegdarabokkal kiegészítve felrakja a palota oromzatára. A
mozaik annyiban tér el az allegorikus freskótól, hogy az alakok némileg nagyobbak lettek, és a
magyar címer helyébe Pozsony címere került. A timpanon fölött helyezkedik el Batthyány József
családi címere, a fiókáit saját vérével tápláló pelikánnal és a barlangbejáratot karddal a szájában
õrzõ oroszlánnal, melyet géniuszok tartanak. A kõbõl faragott hatalmas címer tetején hercegi koro-
na, aranyozott bojtokban végzõdõ zsinórzat és érseki jelvények, az egészet pedig egy hatalmas,
vasból öntött bíborosi kalap fedi. A palota szépségét fokozzák a fõpárkány feletti balusztrádos
attikán elhelyezkedõ allegorikus szobrok és vázák is, melyeket Jakob Filip Prokop, Matthäus Kögler
és Johann Adam Messerschmidt készített.

Az elõcsarnokból balra lépcsõház nyílik, melybõl háromkarú díszlépcsõ vezet az elsõ emeletre,
ahol a homlokzat teljes szélességében helyezkedik a díszes termek alkotta piano nobile (nemes
emelet), valamint az épület keleti szárnyában a tükörterem. Ez utóbbihoz két termen keresztül
lehet eljutni. Az elsõben néhány Habsburg-házi uralkodó képe (Mária Terézia, III. Károly, II. Jó-
zsef, V. Ferdinánd) mellett a palota építtetõje, Batthyány József portréja is látható. Innen nyílik a
tükörterem �elõszobája�, ahol két táblán az összes pozsonyi bíró, polgármester vagy fõpolgármes-
ter neve olvasható. A helyiséget tükrök és egy cserépkályha díszíti, mely a többi teremben található
hasonló cserépkályhával együtt a palota eredeti, de ma már használaton kívüli tartozéka. Ehhez a
teremhez fûzõdik ama nevezetes esemény, hogy miután 1903-ban a város az érsekségtõl megvásá-
rolta a palotát és hozzálátott a felújításához, a tapéták mögött nagy értékû kincsre bukkantak:
feltehetõleg a várost kétszer is veszélyeztetõ napóleoni katonák elõl elrejtett, hat darabból álló
falkárpit-sorozat került elõ. Az angliai Mortlake királyi szövõmanufaktúrájában az 1630-as években
készült alkotáson egy görög mitológiai szerelmespár, Héró és Leandrosz szomorú története bonta-
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kozik ki. A sorozat egyes darabjai a piano nobile szalonjainak falán csodálhatók meg, számos más
mûalkotás társaságában.

A tágas tükörterem onnan kapta nevét, hogy falait hatlamas tükrökkel borították, hogy még na-
gyobbnak és fõleg világosabbnak hassék, mivel csak a keleti oldalhomlokzatra nyíló ablakokon és a
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velük szemben levõ bejárati ajtón keresztül kapott természetes fényt. A két emelet belmagasságú
teremben füzérdíszes jón oszlopok tartják a mellvédes karzatot, és a stukkódíszítésû lapos mennye-
zet alatt fogrovatos párkány fut körbe.

A piano nobile díszes szalonjai mögött kevésbé díszes szalonok helyezkednek el a belsõ udvarra
nyíló ablakokkal. Az egymásba nyíló helyiségeken át lehet eljutni a nyugati szárnyba, melynek ha-
sonlóképpen egymásba nyíló helyiségein keresztül a palota délnyugati sarkában levõ kápolnához
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lehet jutni. Ennek belseje innen egy üveggel elválasztott oratóriumból tekinthetõ meg. Egyébként a
kápolna bejárata az udvar jobb hátsó sarkában van, bár általában nem látogatható, mivel a vasárnapi
istentiszteleteket kivéve csak ritkán nyitják meg a nagyközönség elõtt. A hely szakrális jellegére a
bejárat fölött egy vörös márványból készült relief utal, amely idõsebb Lucas Cranach festménye
nyomán madonnát ábrázol gyermekével. Feltételezések szerint a 16. századból való alkotás még az
eredeti érseki palotát díszíthette. A Szent László nevét viselõ ovális kápolna falait festett márvány-
utánzat borítja, a kupoláját kitöltõ freskón (F.A. Maulpertsch) pedig Szent László csodatétele lát-
ható, amint szomjas katonáinak dárdájával vizet fakaszt a sziklából. A fõ oltárképen Andreas
Zallinger Szent László apoteózisát festette meg.

A palota belsõ udvarának fõ látványossága egy 17. századi, szökõkútként mûködõ szoborkompo-
zíció, amelyen Szent György legyõzi a sárkányt. Ez a barokk mûalkotás az egyetlen emlék abból a
híres kertbõl, amely a középkori városon kívül elhelyezkedõ nyári érseki palotát vette körbe, s
amelyrõl Lippay János Posoni Kert címmel megírta az elsõ magyar nyelvû kertészeti szakkönyvet.

A Prímási palota nem sokáig töltötte be küldetését, mert alighogy 1781-ben elkészült, röviddel rá
II. József alaposan megnyirbálta Pozsony fõvárosi elõjogait. A korábban ide telepített országos
hivatalokat visszahelyezte Budára, a koronázási ékszereket Bécsbe vitette, és Pozsonynak már csak
a koronázó város szerepe maradt meg, amihez még társultak az országgyûlések. Batthyány József
ugyan 1799-es haláláig a palotában lakott, nem sokkal utána azonban az érsekség székhelye vissza-
került Esztergomba, és a fölöslegessé vált épületet bérbe adták. Volt itt nõi tanítóképzõ, kaszinó,
katonai törzstiszti tanfolyam, ipari és fémipari iskola, sõt temetkezési egyesület is. Mindenekelõtt
azonban a fényes palotának ama tulajdonságát hasznosították, hogy alkalmas volt rangos vendégek
elszállásolására. Akár a királyi család Pozsonyba látogató tagjairól, akár egyházi vagy világi méltó-
ságokról lett légyen szó. Ferenc császár és király akkor is éppen a palotában tartózkodott, amikor
Napóleon 1809-ben ágyútûz alá vette a várost. Annak emlékére, hogy õ maga sértetlenül megúszta
ezt a véres eseményt, mely során a palota is kárt szenvedett, késõbb a mellszobrával ajándékozta
meg a pozsonyiakat. Josef Klieber alkotása a palota lépcsõházában látható. A napóleoni háborúk
azzal is kötõdnek a Prímási palotához, hogy 1805-ben a tükörteremben írták alá a Pozsonyi békét,
amelyet az austerlitzi csata után kötöttek Ausztria és Franciaország között. Késõbb a palota adott
otthont a Pozsonyban ülésezõ országgyûlés felsõtáblájának is. Különösen nevezetes az 1847/48-as
utolsó rendi országgyûlés, amelyet a király itt rekesztett be az alsó- és felsõtábla együttes ülésén. E
nevezetes eseményt két, ma már nem látható emléktábla örökítette meg a bejárat két oldalán az
erkély alatt a következõ szöveggel: I. �E palota tükörtermében szentesíté V. FERDINÁND KI-
RÁLY a magyar hazát újjáalkotó s a népek millióit fölszabadító 1848-IKI TÖRVÉNYEKET azon
év április hó 11-ikén. Mária Anna királyné, Ferencz Károly és Ferencz József fõherczegek, István
fõherczeg - nádorispán, az ország zászlós urai, fõpapjai és az újon kinevezett elsõ magyar felelõs
miniszterium tagjainak jelenlétében. ÖRÖK DICSÕSÉG e történelmi nagy esemény emlékének.�
II. �A jelenvolt elsõ magyar felelõs miniszterium tagjai: Gróf BATTHYÁNY LAJOS miniszterel-
nök SZEMERE BERTALAN belügyminiszter Herczeg ESTERHÁZY PÁL õ felsége személye
körüli miniszter KOSSUTH LAJOS pénzügyminiszter MÉSZÁROS LÁZÁR honvédelmi minisz-
ter SZÉCHENYI ISTVÁN közmunka, közlekedési eszközök és hajózási miniszter Báró EÖTVÖS
JÓZSEF vallás- és közoktatási miniszter DEÁK FERENCZ igazságszolgáltatási és kegyelemügyi
miniszter KLAUZÁL GÁBOR földmûvelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter. A nagy ese-
mény színhelyét az utókor számára, ez emléktáblával megjelölni hazafias lelkesedéssel elrendelte
POZSONY szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 1898. évi márczius hó 7-én tartott köz-
gyûlése.� Az eredeti emléktáblák helyén levõ vörös márvány táblákon nehezen kibetûzhetõ, ráadá-
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sul pontatlan szlovák szöveg a palota építtetõ-
jérõl, alkotójáról, a díszítõ elemek készítõirõl
és arról tájékoztat, hogy falai közt mondták ki
a jobbágyfelszabadítást.

A szabadságharc alatt, 1848 telén a Prímási
palotában ütötte fel fõhadiszállását Görgey Ar-
túr, az 1849-es vereség után pedig Haynau tá-
borszernagy itt írta alá a magyar szabadsághar-
cosok felett kimondott ítéleteket.

A 19. század végére egyre inkább nyilvánva-
lóvá vált, hogy a palota teher az érsekség szá-
mára, és amikor Pozsony elöljárósága a szûk-
nek bizonyuló városháza problémájára megol-
dást keresett, 1903-ban eladta a városnak. Az
új tulajdonos az ezt követõ évtizedben felújí-
totta, a saját igényeinek megfelelõn átalakította
és összekötötte a régi városházával, amit a mai
szemlélõ szinte észre sem vesz. Mint ahogy azt
se sokan tudják, hogy a palota legfelsõ emele-
tén van mostanság a fõpolgármester és helyet-
tesei irodája.

Hamár a kíváncsi látogató úgy érzi, hogymin-
den oldaról megszemlélte a Prímási palotát, mi-
elõtt továbbmenne az óváros egyéb látványos-
ságai felé, ne kerülje el figyelmét egy bronz em-
léktábla, amely az északkeleti falat díszíti. (g)
A középkori orvos-alkimista Paracelsus pozso-
nyi látogatásának állít emléket, aki 1537-ben va-
lamelyik közeli házban lakott. S ha az emlék-
tábla mellett mégis elsiklik a látogató tekintete,
állapodjon meg a régi városháza hátsó traktu-
sának tetején, amelyet zöld Zsolnay-cserepek borítanak 1913 óta. Az emléktáblát az a Mack Lajos
pozsonyi szobrászmûvész készítette, aki éppen akkortájt volt a pécsi Zsolnay-gyár tervezõje.
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Kiss Márti Dunaszerdahelyen született 1988-ban, a Komensky Egyetem
Pedagógia Tanszékének képzõmûvészet szakán diplomázott. Képei a ter-
mészet és a vidéki élet által ihletettek, olyan elemeket emel ki, melyekre
talán nem figyelnénk fel. Intenzív felületeket hoz létre, melyekkel a világ
életteliségére mutat rá.

Nemrég nyílt kiállítása a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában és
az idei Szenczi Molnár Albert Napok alatt is látható volt a tárlata. Nagyon
nagy energiákat mozgat: tanít és fest, mindig ott van, ahol lennie kell, és
közben folyton mosolyog.

� Egyértelmû volt számodra a mûvészeti pálya?
� Családi vonalon egyáltalán nem volt jellemzõ a mûvészeti irányultság, de anyukám felfedezte az

érdeklõdésem, és beíratott a duna-
szerdahelyi mûvészeti alapiskola. Ott
az imádott tanító nénim készített fel,
majd propagációs grafika szakra
mentemPozsonyba. PeterMeluzin és
Vladimir Kordo�, a konceptuális mû-
vészet szlovák atyjai tanítottak, akik
szintén nagyon erõs pedagógusok
voltak. Ezt követõen többször pró-
bálkoztam festõ szakra bejutni, volt
olyan év, hogy a hetedik lettem a
rangsorban, de csak hat hallgató ke-
rülhetett be. Ez elkedvetlenített, és
elmentem pedagógiára a Komensky
Egyetemre. Ott tanított festészetet és
figuratív rajzolást Daniel Brunovsky,
aki felismerte, hogy engem mélyeb-
ben érdekel a képzõmûvészet, mint
a többieket.

Õ indított el tulajdonképpen a pá-
lyán: körülbelül hat éve volt, amikor
elhívott egy mûvésztelepre, ahol na-
gyon hamar sikerült beilleszkednem,
felvennem az ott lévõ mûvészek rit-
musát. Megismertem Dolán Györ-
gyöt is és ezzel indult be tulajdon-
képpen ez a dolog, hogy mûvészek

Bedi Kata
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közé járok, alkotótáborokba. Hála nekik, hogy akkor adatott ez a lehetõség, és hogy ez azóta is tart.
� Nemrég nyílt kiállításod a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában.
� Igen, egy éve beadtuk a projekttervet Csonga Anikóval, és nyáron megkerestek, hogy a konkrét

megvalósulásról egyeztessünk.
� Kötõdsz valamilyen alkotóközösséghez?
� A Magyar Alkotómûvészek Szlovákiai Egyesületének tagja vagyok. Donát György mindig elhív

a szimpóziumára. Sokat köszönhetek Péntek Istvánnak és Plauter Péternek is, akik mecánásként
engem is elhívnak az általuk finanszírozott alkotómûhelyekbe.

� Kik hatottak rád?
� Nagyon jó irányítómnak és tanácsadónak tartom Daniel Brunovkyt, Dolán Györgyöt, Almási

Róbertet, és persze vannak más nagy idolok. Például a német Anselm Kiefer, akinek a párizsi
kiállítását láthattam nemrég. Nagy boldogság volt látni azt az energiát és azt a kivitelezést, ahogy õ
alkot. Ezen kívül Gerhard Richter is egy idol. De még sokan mások is, hiszen folyamatosan tanul-
mányozni is kell a mûvészettörténetet is, hogy az ember fejlõdjön és jobb lehessen.
Érzem magamon, hogy amit én csinálok, az még nem az a modern festészet, amit szeretném, hogy
ha képviselnének a képeim. Vannak célok, amiket el szeretnék érni, a modern mûvészetben helyet
találni. Stilizálni, minimalizálni... csinálni kell.

� Hogy találtad meg a kakasos és növényes motívumokat?
� Egy idõben próbáltam konceptuálisabb dolgokat csinálni, hogy mondandója legyen a képnek. A

konzumra reagáltam, reklámokból csináltam kollázst, hogy a mai fogyasztói világra reflektáljak
ezzel, tehát képekben levezettem a reklámok hatását. De valahogy ezek a vidéki témák vonzanak:
ebben nõttem, ez van a zsigereimben. Szerintem ha valaki valamiben jól érzi magát, az kisugárzik,
és a magabiztosság érzõdik.

� A képeiden nagyon vastag a festékréteg. Mennyire fontos neked a festéket anyagszerûségé-
ben megmutatni?

� Legyen anyagiság egy képben! Ez az alapja. Én ebben látom az energiát, az erõt. Az én képei-
men banális elemek, természeti képek pl. egy gazos földrész van megfestve, de ezekben a momentu-
mokban, struktúrákban ott kell, hogy legyen az anyag; jelenítõdjön meg a vásznon az, amibõl az a
gaz él.

� És a másik nagy témád, a kakasos-tyúkos képeken az absztrakt környezet mellett felismerhe-
tõ alakokként jelennek meg a paraszti udvar fõszereplõi. A képeken látható tyúkudvari jelenetek
pedig sokféle asszociációt ébresztenek, nekem például a férfi- nõi szerepekrõl mesélnek. Honnan
jött a téma?

� Nagyon egyszerû: falun nõttem fel, úgyhogy adott volt a téma. A kakasos és a tyúkos képekkel
személyes és általános problematikákra utalok. Van bennük irónia, van egy kis megfogalmazandó
gondolat. A férfi-nõi konfliktusok is benne vannak, igen. 2013-ban volt egy szériám, amiben a �kont-
rasztos életet� akartam megmutatni, ahogy a technika és a fejlõdés beköltözött ide is. Az egyszerû
parasztudvarban is ott a reklám egy dobozban, vagy egy Adidas póló formájában, a ruhaszárítóra
kiakasztva. Mostanában az emberi kapcsolatok, viszonyok érdekelnek jobban. Ez vissza-visszatér,
de legújabban a természetes dolgok érdekelnek: a mindennapokban elõforduló részletek, amiket a
rohanó világban észre sem veszünk, de mégis gyönyörûek bármilyen évszakban, bármilyen idõszak-
ban.

� Hogy nagy vásznakra festesz, annak mi a jelentõsége számodra?
� Általában a méreteken nem gondolkozom: nem nagyítok és nem kicsinyítek. Szeretem a monu-

mentális festészetet. Energiám telik rá, és ezeken a felületeken ki is tudom élni magam. Itt meg tud
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jelenni súlyában, töménységében az anyag. Egy gazos részecske persze jobban feltûnik egy nagy
képen megfestve.

� Szerinted mikor van kész egy kép?
� Nehéz kérdés. Összességében látszik. Szeretem érezni az energiát, ha nincs elfojtva a túlfestés-

sel egy kép, és megmarad a vibráló elevenség. De kell, hogy legyen egy reális elem a részletekben;
valami mozdulat vagy figuratív elem. És ezt összhangba hozni a térrel...És ha már teret is kap, akkor
van kész. Igen, talán ez a három: ha vibrál is, teret is kap, és ott van egy kis realisztikus részlet,
akkor kész. Olyan nincs, hogy fél év múlva ránézek és átfestem. Amit egyszer lezárok, azt lezártam.
Ezt csinálni kell. Nem mondom, hogy egy 2012-es képet nem máshogy festenék meg, de ez így
normális, mert fejlõdik, változik az ember.

� A tanítással hogy egyeztethetõ össze a festés?
Nagyon izgalmas, sokféle korosztályt tanítok 9.-ik. Fontosnak tartom tudatosítani a nagy meste-

reket, hogy rögzítsék kik õk, de sok alkalmat adok a szabad alkotásra is. Hiszem azt, ha minden nap
találkozik a gyerek egy-egy jó képpel és nagy alkotóval, az bevésõdik. Össze lehet egyeztetni a kettõ
tevékenységet. Eddig 2016-ban készült a legtöbb képem. Személyes élmények miatt is, de sokat
dolgoztam is. Akarom bírni a kettõ összeegyeztetését. Ahogy Széchenyi mondja: �Tõlünk függ
minden, csak akarjunk.�
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Dolán György: A folyónál I.
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Csallóközi l�art pour l�art
Az egyre inkább a piaci szempontok szerint mûködõ világban egyre ritkább, ha valaki nem gazda-

sági haszon fejében tevékenykedik. Ha valaki, például évente legalább egyszer vendégül lát egy tucat
mûvészt, és festékkel, vászonnal, na meg persze mindenféle jóval ellátva õket biztosítja a szabad
alkotás lehetõségét. Plauter Péter ilyen valaki. Egy szállodatulajdonos, aki a nagymegyeri Plauter
Kúriában valósítja meg mindezt: rendszeresen szervez mûvésztelepet elsõsorban felvidéki és Kár-
pát-medencei mûvészeknek.

� Hogy talált rá erre az épületre, hogy jött létre a szállodaként mûködõ Plauter Kúria?
� Az épület korábban szövetkezeti tulajdon volt, melyet annak felbomlása után eladásra szántak.

A szövetkezeti elnök felajánlotta nekem, és megvettem. Ez 1992-ben volt. Tetszett, hogy a város
peremén van, közel a természethez, de mégis elérhetõ közelségben a városközpontközpont és a
fürdõ is. Eleinte bérbe adtam, a még ott mûködõ volt szövetkezet irodai dolgozóinak, aztán egy
nagyobb cégnek, akik akkor építették az irodaházukat. Én meg közben a fejemben építettem, hogy
mit fogok az épülettel kezdeni. Amikor láttam, hogy van jövõje a szállodaiparnak Nagymegyeren -
hiszen a termálfürdõ vonzza a (fõleg cseh) turistákat -, akkor egy szintet készítettünk el szállóven-

Bedi Kata
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dégek fogadására. Aztán lassacskán, amikor egyre világosabban láttuk, hogy mit szeretnénk, alakí-
tottuk ki szobáról szobára a fenti szintet is. A külsõ részt 2012-ben kezdtük el átépíttetni, mert
ekkorra jött össze erre az anyagi forrás.

� A mûvészet � feltételezem � mindig is foglalkoztatta.
� Igen, engem mindig is érdekelt a mûvészet, de nem gondoltam arra, hogy gyûjtõ legyek. De

ahogy mondani szokás, �evés közben jött meg az étvágy�. Egyre jobban élvezem, és nem hiszem,
hogy abbahagynám az alkotótáborok szervezését, amíg megtehetem.

� Mikor rendezték az elsõ alkotótábort? Honnan jött az ötlet?
� 2007-ben volt egy egész szlovákiai szintû író-olvasó találkozó. Aztán egy erdélyi ismerõsöm,

Balázs Attila szervezett romániai íróknak találkozót, két ízben is. Tulajdonképpen ezzel indult. Én
egyébként már ez elõtt is vásároltam képeket a családi házunkba, hiszen érdekelt a festészet. Közeli
ismeretségbe kerültem a szintén helyi Nagy Gézával, aki akkor még festészettel foglalkozott, mára
már fafaragóként tevékenykedik, és tõle is vásároltam, illetve akiket rajta keresztül megismertem,
azoktól.

A mûvésztelep mai formájában 2010-tõl mûködik. A MegerArt fõszervezõjével, Mikóczy Dénes-
sel akkor kezdtük el itt a kúriában megszervezni a mûvésztelepet. Õ már pár évvel már korábban is
szervezett alkotótáborokat különbözõ helyszíneken, de amikor körbenézett itt, akkor neki is meg-
tetszett a környezet, és azóta � talán mondhatom így � nálunk otthonra talált ez a mûvésztelep.

� Mi alapján hívja meg a mûvészeket?
� Elsõ alkalommal Mikóczy Dénes állította össze a névsort, aztán már a résztvevõ mûvészek is
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javasoltak olyan alkotókat, akik munkásságuk alapján meghívást kaphatnának. Így bõvült mindig a
résztvevõk sora, így alakult ki, hogy mára hatvannégy mûvész alkotása van a gyûjteményemben, ami
egyébként háromszáz körüli darabból áll. A kúriában készült alkotások egyébként ott is vannak, a
termeinket és szobáinkat díszítik. Ebbõl nem vittem haza. A képek helye egyébként csak a szobák-
ban állandó, a többi térben olykor változtatgatom annak függvényében, ahogy a lenti rendezvényte-
rem és a folyosók egyes elemei is változnak.

� Ha jól számolok, akkor egy alkotótábor után egy alkotó nem csak egy képe marad Önnél?
� Az a megegyezés a mûvészekkel, hogy a mûvésztelepen készült munkákból egyet én választha-

tok, de van, hogy kettõt-hármat is nekem adnak hálából. Persze arra is volt példa, hogy vásároltam
is, mert annyira tetszett egy kép.

� Mennyiben fontos az Ön számára, hogy a meghívott mûvészek Nagymegyeren alkossanak,
hogy itt készüljenek a képek és így akár a csallóközi táj közvetítõi is legyenek?

� Általában azt szeretem, ha a mûvészeknek és a képeknek is van hozzánk kötõdése, azaz vagy a
kúria, vagy Nagymegyer, vagy Csallóköz vagy a Duna, vagy még tágabban a Kárpát-medence a
kapocs. Az, hogy ez a környezet adjon ihletet, nagyon fontos. Egy jól megfestett képen keresztül a
csallóközi tájból ízelítõt kaphatnak olyanok is, akik még soha nem jártak itt. És ez által ez a vidék is
felkeltheti a figyelmüket.

� Van-e adott témája egy alkotótábornak?
� Volt olyan év, amikor azt kértem, hogy a kúria vidékérõl válasszanak egy elemet, motívumot; de

olyan is, amikor elvittem õket sajátosan csallóközi vidékekre: egy tanyasi házhoz, vagy füzeshez,
vagy a Duna-partra. Azokra a részekre, amik nekem nagyon közel állnak a szívemhez. Nekem a 21.
század festészete tetszik, de az fontos, hogy legyen kapaszkodó a laikus szemlélõnek is, hogy egy
realisztikus elem mindig feltûnjön.

� A meghívott alkotók közül kinek a képi világa áll Önhöz a legközelebb?
� Petrla Ferenc Senor képei nagyon, de több székelyföldi mûvész is jár ide, akiknek a tájképei

közel állnak hozzám. A fiatalok közül Kiss Márti képein mindig megtalálom az ujjlenyomatát az
apró részletek kiemelési módjában. De minden résztvevõ olyan, akinek szeretem a képeit és látom
benne az értéket, ezért is hívom meg õket évrõl évre.

� A szálloda vendégei hogy fogadják, hogy ennyire hangsúlyos a kortárs képzõmûvészet a fala-
kon?

� Tetszik nekik, és hasonló kérdéseket tesznek fel, mint Ön. Szóval pozitív a fogadtatás és a képek
jó kommunikációs kiindulópontot is jelentenek, mert sokan keresik a párbeszédet velem a festmé-
nyek kapcsán. Elõfordult olyan is, hogy egy-egy képet megvettek volna, de nem adtam el. Késõbb
biztosan sor kerül erre is, amikor darabszámban nehézkes lesz majd a kezelése és kell szûkíteni a
gyûjteményt.
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Az utolsó koszorúzás
Régi iratok közt turkálva került a kezembe a képes levelezõlap. A pozsonyi

Sétatéren álló, megkoszorúzott Petõfi szobrot ábrázolja. Barnás árnyalatú fotó,
az alján ceruzával egy dátum: 1920.III/15. A hátlapon szintén ceruzával: A
Pozsonyi Petõfi szobor utoljára megkoszorúzva � 1920. márc. 15. A képeslapot
nem adták postára, bélyeg, vagy egyéb írás nem szerepel rajta. Egyik ismert
írónk rokonának hagyatékából vásároltam több aprósággal együtt.

Petõfivel életében a reformkori Magyarország második fõvárosának számí-
tó Poszony nem bánt túl barátságosan. Halála után barátai, egykori pápai és
selmeci diáktársai � Kolmár József, Szeberényi Lajos, Samarjay Károly voltak
azok /mel-

lesleg mindhárman Pozsonyban
vannak eltemetve, Kolmár a
Szent András temetõben, Sze-
berényi és Samarjay a Kecske ut-
cai evangélikus temetõben/, akik
megalapozták Pozsonyban a ké-
sõbbi Petõfi-kultuszt. Már Fad-
rusz János is tervezgette a Petõ-
fi-emlékmûvet, 1903-ban bekö-
vetkezett halála azonban meg-
akadályozta tervemegvalósításá-
ban. Tanítványa,Radnai Béla volt
az, aki a szobrot elkészítette.
1911. szeptember 8-án leplezték
le a Sétetéren, a Nemzeti Szín-
házzal szemben, közel az egykori
Zöldfa szállóhoz. A carrarai
márványból készült szobor kard-
dal a kezében ábrázolja a forra-
dalom költõjét, mellette pedig a
múzsa látható. Az I. világhábo-
rú után darabjaira szedték.

A költõ születésének századik
évfordulóján Pozsony városmar-
haistállóiban, deszkák közé ver-
ve, szalmával borítva feküdt a
szobor, írja Szalatnai Rezsõ. Itt
törik fel a ládákat 1931-ben a
Sarló tagjai, s ilyen állapotban

Görföl Jenõ
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koszorúzzák meg. 1951-ben hozzák rendbe, és kerül késõbbi helyére, a pozsonyi Ligetbe. Mivel
minduntalan megrongálták, a közben megalakult Petõfi Sándor Emlékmû Bizottság kezdeményezé-
sére a szobrot 2002-ben lebontották, Porubovic professzor vezetésével restaurálták, és 2003. márci-
us 15-én új helyén, a pozsonyi Medikus-kertben állították fel. Itt láthatjuk ma is, itt koszorúzzák
meg a Csemadok szervezésében minden év március 15-én a pozsonyi és Pozsony környéki magya-
rok.
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A forradalomra emlékeztünk Nagyfödémesen

Nagyfödémesen már hagyománnyá vált, hogy az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulójáról ünnepélyes keretek között emlékeznek meg. Az idén a dicsõ
napok 169. évfordulójának tiszteletére ismét kétnapos rendezvénysorozatra került sor.

Március 17-én a Borsos Mihály Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola és a Csemadok
helyi szervezetének közös rendezvényeként a kultúrházban emlékeztek. Száraz Er-
zsébet, Csemadok elnök ünnepi beszédében március üzenetébõl elsõsorban az össze-
fogásra és a jogainkért való kiállásra hívta fel a figyelmet.

A mûsor elsõ részében az iskola tanulói bizonyították, hogy méltóképpen viszik to-
vább a márciusi ifjak üzenetét. Az irodalmi színpad szépen felépített mûsorát �Sza-
badságot, békét és egy szebb életet� címmel Radványi Adél tanítónõ tanította be. Nem
is kell mondani, hogy fellépésük, értõ elõadásmódjuk és a csodálatos színpadi kép nagy
sikert aratott a szépszámú közönség körében. Újra elgondolkodtatott bennünket a tény,
hogy ha ebben a korban ilyen átéléssel tudnak beszélni a hovatartozásukról, magyarsá-
gukról a gyerekek, miért van az, hogy többen közülük néhány év múlva elfelejtik gyö-
kereiket, elfelejtik honnan indultak, hova tartoznak.

A szabadságharcot követõ idõszakról csak nagyon ritkán esik említés, a Csemadok
helyi szervezetének ez alkalomra alakult irodalmi színpada �Õrizd a lángot� címmel
egy olyan mûsort készített, melynek fõ témája Arany János és Tompa Mihály születésé-
nek 200. évfordulója, az õ hallhatatlan költeményeik és az õ életükhöz szorosan kacso-
lódó kiegyezés 150. évfordulója volt. A két mûsor egy közös produkcióval ért véget.



68

szél-járás

szél-járás 2017/1.sz.

szélfúvás

Nagyon jó volt látni a lelkes közönséget, akik vastapssal és felállva köszönték meg a feledhetetlen
élményt.

A rendezvénysorozat március 19-én emlékezõ szentmisével folytatódott a római katolikus temp-
lomban. Utána a hívõk, akikhez a kultúrház elõtt további lakosok is csatlakoztak, a temetõbe vonul-
tak ahol folytatódott a megemlékezés, melynek szónoka Nagy László, Magyarország Pozsonyi Nagy-
követségének tanácsosa, Nagyfödémes díszpolgára volt. Az ünnepi mûsort Száraz Erzsébet vezet-
te, melyben Kovács Katalin, Nagy Anikó és Lencsés Zoltán csodálatos dalokkal és megható versek-
kel szerepeltek.

A két 48-as honvéd Méhes Károly és Takács János sírhalmán a helyi szervezetek, pártok és intéz-
mények mellett koszorút helyezett el a Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének tanácsosa Nagy
László, az MKP járási, a Híd párt járási szervezete, a Csemadok TV képviselõi, valamint a község
vezetõi is.

Prágai Erzsébet
Fotó: Németh Tibor

Huszonötödik születésnapjukat ünnepelték
Magyar dalt hallani a felvidéki magyarok által legritkábban lakott szórvány vidékén, a Zobor

alján igazán felemelõ érzés. Ezért is töltött el nagy örömmel, hogy a múlt évben kétszer is meghívást
kaptam a Zoboralja zsérei nõi kar születésnapi találkozójára, amelyet szeptemberben és december-
ben rendeztek meg Zsérén.

�A dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, a kemény szív attól meglágyuljon,
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és minket a mennybe felvigyen�� ez a Henry Wadsworth Longfellow idézet jutott az eszembe, ami-
kor az elsõ meghívót olvastam és visszagondoltam a zsérei dalos ajkú lányokkal, asszonyokkal való
elsõ találkozásaimra. (Barátságunk immár közel húsz éve tart.) A kamarakórus tagjai szeretnek
énekelni, és aki énekelni akar, az mindig talál dalt magának. Az együtt dalolást szeretõ emberek
közösségébõl alakult meg a Zoboralja zsérei nõi kar 25 évvel ezelõtt, 1991-ben, Dr. Simek Viktor
pedagógus-karnagy vezetésével. A kamarakórus gyakran szerepel a Zoboralja régió községeiben
rendezett hangversenyeken, énekel a környék templomaiban. Szerepel fesztiválokon és versenye-
ken Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában és Magyarországon. Több ízben aranykoszorús
minõsítést ért el. 2010-ben már második hanghordozójuk jelent meg. A kórus mûsorában egyaránt
találhatók egyházi és világi mûvek, népdalfeldolgozások, 20. századi alkotások, valamint régi meste-
rek mûvei. A Zoboralja zsérei nõi kar karnagya a mai napig az alapító Dr. Simek Viktor, a Magyar
Kultúra Lovagja.

A 2016. szeptember 25-i énekkari találkozó színhelye a zsérei Szent Miklós Templom volt. A 25.
születésnapját ünneplõ kamarakórust a környék énekkarai köszöntötték, a koloni Zobor Hangja
vegyeskar Csáky Antal karnagy vezetésével, a berencsi Fidelitas vegyeskar Dr. Pintérné Kazán
Beáta vezetésével és a gímesi Ghymes vegyeskar Varga Imre vezetésével.

Az ünneplõ nõi kar elõadásában ez alkalommal is igényes, de a közönség számára is érthetõ,
élvezhetõ dalok hangzottak el. Halmos László 97. zsoltár, Georg Friedrich Händel Canticorum
jubillo, Csomsz Tóth Kálmán Ajtódon valaki kopog, Dimitrij Bort� anskij Tebe poem, Urmas Sisask
- Simek Viktor Sanctus, Halmos László Jubilate Deo és végül Simek Vikto Fohász István királyhoz
címû csodálatos alkotások, amelyek valóban méltóak voltak a jubiláló kórushoz.

Ezt a napot használta ki, a kórus arra, hogy megemlékezzen a nagy felvidéki magyar zeneszerzõ,
népdalgyûjtõ és zenei szakember Szíjjártó Jenõ halálának 30. évfordulójáról is, akit munkásságáért
2008. január 22-én, postumus lovaggá avattak. A Magyar Kultúra Lovagja megtisztelõ cím díszíti az
emlékére állított kopjafát is, amelyet 2008. június 22-én nagy tisztelettel állítottak Zsérén, a kórus
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személyes barátjának emlékére. A kopjafánál a megjelent énekkarok mellett Szíjártó Jenõ özvegye,
Nagy Ilonka is koszorút helyezett el.

A másik megemlékezõ rendezvényre 2016. december 11-én került sor a zsérei kultúrházban, ahol
a Csitári Menyecskekórus, melynek vezetõje szintén Simek Viktor és a komáromi GAUDIUM
vegyeskar (vezetõjük � Stirber Lajos) tagjai köszöntötték a jubiláló együttest.

Az ádventi hangulatú találkozót egy kis könyvbemutató kísérte, melynek keretén belül Száraz Pál
Állatkertben címû leporellóját mutatták be, annak apropóján, hogy a kedves karácsonyi ajándéknak
szánt leporelló oldalait Simek Viktor illusztrálta.

Szárazné Manczal Erzsébet

A bezenyei diákok Alsóbodokon táboroztak
A Csemadok Szenci Területi Választmánya meghívására február végén hét bezenyei negyedik

osztályos tanuló vehetett rész a szokásos tavaszi olvasótáborban, együtt a szlovákiai magyar alapis-
kolásokkal.

A szervezõk ismét színes programokkal várták a táborba érkezõket. A megérkezés estéjén az
Arcok énekegyüttes szórakoztatta a gyerekeket. Az együttes ismert dalokkal remek hangulatot
varázsolt a jó zenét és éneklést szeretõ társaságnak.

Hétfõ délelõtt játszóházas foglalkozáson vettünk részt Vikivel, színes anyagokból tavaszváró vi-
rágokat, tojásokat készítettünk. Délután volt a várva-várt nyitrai kirándulás, a vár és környékének a
megismerése.

Kedden délelõtt Kovács László és Görföl Jenõ vetítettképes elõadást tartott a Csallóköz kialaku-
lásáról, természeti szépségérõl, élõvilágáról.
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A rock múzeum igazi csemege volt az okos-telefonon szocializált gyerekek számára. A közel 50
éves szalagos magnók, írógépek, erõsítõk ámulatba ejtették a fiatalokat. Az annak idején tiltott P.
Mobil zenekar relikviái elõtt sokat idõztek a táborozók.

A gazdag kulturális élményt az Apponyi-könyvtár látogatása, majd szerdán Jakubecz Márta író-
nõvel való találkozás tette teljessé. Az írónõ tanulságos meséket ír gyerekeknek, felnõtteknek egy-
aránt.

A nyitracseki hagyományõrzõ gyermekcsoport esti fellépése zárta a napot.
A táborozók élményeikrõl, a hallottakról versenyfeladatokat is megoldottak, bizonyítva azt, hogy

játszva is lehet ismeretek szerezni.
A búcsúzás napján nem volt hozzánk kegyes az idõjárás. Esett. De a közös éneklés, tánc oldotta

a szomorú hangulatot, így a táborozók élmények sokaságával térhettek haza.
Böröndi Lajosné

Évzáró taggyûlés Nagyfödémesen
A magyar kultúra napjára is emlékeztek

Nagyfödémesen már hagyományosan a Magyar Kultúra Napjáról való megemlékezéssel egybe-
kötve tartja évzáró taggyûlését a Csemadok helyi alapszervezete. Az ideire január 13-án került sor,
amelyet a szépszámú tagság mellett megtisztelt jelenlétével Gõgh Ferenc, a község polgármestere,
Mézes Rudolf a Csemadok országos alelnöke és a Galántai TV titkára, Görföl Jenõ országos titkár.
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Az ülés elõtt gazdag kultúrmûsorral emlékeztek a jeles napról, melyben a szervezet tagjai Kovács
Katalin, Nagy Anikó, Lencsés Zoltán, Svarda Nikolas, Slezák Erika, Csemez Anikó és Cséfalvay
Zsolt szerepeltek nagy sikerrel.

A szervezet eddigi 20 tagú vezetõsége valóban gazdag tevékenységrõl adhatott számot, amely a
több mint 700 tag lelkes munkájának és erkölcsi támogatásának köszönhetõ.

A szervezet elsõsorban a tagok kulturális és társadalmi életének szervezését tartja szem elõtt. Az
1848-as Magyar Szabadságharc és Forradalom 168. évfordulójáról koszorúzási emlékünnepséggel
emlékeztek meg a helyi temetõben eltemetett a két 1848-as hõs � Takács János és Méhes Károly
emléke elõtt, de koszorúzással emlékeztek meg a kitelepítetés és az 56-os forradalom évfordulójá-
ról is.

Az év folyamán több érdekes egyedi rendezvényt is tartottak. Ilyen volt többek között az a talál-
kozó, melyet Életfogytig Rock and roll címmel tartottak meg, s melynek vendége a legendás Omega
együttes énekese Kóbor János volt. A beszélgetést a felvidéki Omega Revival együttes koncertje
tette igazán hangulatossá. A tagok körében nagy sikernek örvend a bérletes színházlátogatás a Gyõ-
ri Nemzeti Színházba, amelyet a mostani színházi évadban már 14. alkalommal szerveztek, s mely-
nek 49 állandó résztvevõje van, akik az évad során 7 elõadást tekinthettek meg. De közösen nézték
meg a Komáromi Lovas Színház nagysikerû Az utolsó betyár címû elõadását is. A helyben zajló
elõadásokra pedig rendszeresen kedvezményes belépõjegyeket biztosítanak tagjaik számára, ezzel
segítve azokat is, akik már nehezebben jutnak el más helyszínekre. A húsvéti ünnepek elõtt Húsvét-
váró játszóházat rendeztek a gyermekek számára. Nagy sikert aratott a gyermekek és a szülõk
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körében is az új rendezvényük, amely Rendhagyó tájházi gyermeknap elnevezést kapta.
Az év folyamán két többnapos kirándulásra invitálták tagjaikat. Az elsõ célpontja Olaszország �

Vinci, Firenze, Róma és Vatikán volt. A másik kirándulással pedig a magyarság gazdag történelmé-
nek helyszíneit látogatták meg. Kecskemét, Szeged, Ópusztaszer, Kiskunmajsa, Kiskõrös célállo-
másokkal.

Hagyományos rendezvényeik közé tartozik a nagy ádventi koszorú készítése, az író-olvasó talál-
kozók szervezése (az idén Bobori Zoltán és Zirig Árpáddal találkoztak). Hagyományosan itt kerül
megrendezésre a színjátszó-és esztrádcsoportok területi seregszemléje, amelyen az elmúlt évben
sikeresen szerepeltek a helyi fiatal Mákvirágok is.

Az új kenyér és Szent István ünnepére a több mint százéves tájház udvarán emlékeztek. A nem-
zeti színnel átkötött, új kenyeret Kasá� Béla atya áldotta meg. Az ide látogatók megkóstolhatták a
helyben készült finom tejfölös, szalonnás, hagymás kemencés lepényt. A gyermekekre kézmûves
foglalkozások vártak. A jó hangulatról a jókai Cédrus citerazenekar, és Lakatos István helyi cim-
balmos gondoskodott.

Második alkalommal szervezeték meg a Nagyfödémesi Tökfesztivált, amellyel többek között a
termõföld becsületére szerettük volna felhívni a figyelmet.

A legnagyobb rendezvényük minden bizonnyal a 11. alkalommal megrendezett Mátyusföldi Fesz-
tivál volt, amely négy napon át biztosított gazdag kulturális programot az ide látogatóknak. Voltak
kiállítások, helytörténeti vetélkedõ, koncertek, népmûvészeti csoportok fellépése, régi autók felvo-
nulása és kiállítása és bábszínház is.

A szervezet számára nagy megtisztelés volt, hogy a Csemadok Országos Tanácsa döntése értel-
mében Nagyfödémesen került sor a Csemadok XXII. Országos Közgyûlésére, amelyen a község és
a szervezet is jó vendéglátónak bizonyult.

Nagyon jó az együttmûködés a Borsos Mihály Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolával és a helyi
magyar óvodával is. A Csemadok az elmúlt évben is több rendezvényüket támogatott, mint a körze-
ti mesevetélkedõt, a szavalóversenyeket, a családi napot, a gyermeknapi és a ballagási rendezvénye-
ket. A tagság aktívan kiveszi részét a község által szervezett rendezvényekbõl is. Legyen az Falu-
nap, Majális, Díjugrató lóverseny, Mikulás-vagy karácsonyváró rendezvények.

A szervezet munkaterve a 2017-es évre is tartalmas, amellyel szeretnék minden korosztály igé-
nyét kielégíteni és megpróbálják a fiatalok számára is vonzóvá tenni a Csemadok munkáját. Nem
feledkeznek meg az idõsebb tagokról sem és a 2017-es évre is elõfizetik minden 70 évnél idõsebb tag
számára a TERRA hírújságot.

Az évzáró taggyûlés alkalmával már hagyományosan tagjaik sorába fogadták a magyar iskola 9.
osztályos tanulóit is.

Száraz Erzsébet
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Életmesék
Élõ történelmi � mozaikok Pozsonyból és a Szenci járásból

Érdekes könyvbemutató helyszíne volt február utolsó hétfõjén a Szenci Városi Múzeum. Sebõk
György köremûködésével a TANDEM Nonprofit Szervezet fiatal szerkesztõi és írói mutatták be az
Életmesék címû kiadványukat A könyvbemutatón Lukács Ágnes szerkesztõn kívül részt vettek
a beszélgetések szerzõi, Domány Csilla, Aradi Judit, Kacz Mária, akik összesen huszonöt életút
interjút készítettek hatvannyolc évnél idõsebb személyekkel Szencen és a szenci járásban.

Az Életmesék sorozatban a szenci kötet, éberhárdi, pozsonyi, boldogfai és szenci történetekkel,
a csallóközi és gömöri kiadványok után következett. A TANDEM Nonprofit Szervezet vezetõje
Urbán Péter elmondta, � az Életmesék projekt célja, hogy az idõsek által elmesélt élettörténetekben
rejlõ történelmi tudást, tapasztalatot összegyûjtse és közvetítse a fiatalabb generációk felé. A gyûj-
tés után rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk arról, hogy milyen fontos dologra vállalkoztunk a ve-
lünk élõ idõsek történeteinek összegyûjtésével s ez buzdított arra, hogy folytassuk a projektet.�

A projekt szervezõi már a kötet létrehozásában is megvalósították a generációk találkozását
mint célt, hiszen az elkészült huszonöt interjút fiatal önkéntesek készítették. Az életmesék gyûjté-
sébe bevonták a Szenczi Molnár Albert Alapiskola hetedikes és kilencedikes diákjait, akiket meg-
kértek, írják össze, mit kérdeznének az idõsektõl. A kérdések többsége a gyerekkorra vonatkozott,
miket játszottak, hogyan barátkoztak egymással, több kérdés a szerelem és a párválasztás téma-
körét érintette.

A szenci könyvbemutatón a hallgatóság soraiban ott ültek az életmesék szereplõi közül többen
is. Érdekes volt meghallgatni az interjúalanyok észrevételeit, valamint az interjúk készítõit, akik
beavatták az érdeklõdõket a mûhelytitkokba és megosztották velõk vidám, vagy megható történe-
teiket a kapcsolatteremtésrõl, a beszélgetések lefolyásáról és az interjúk megszerkesztésérõl, vé-
gül a könyv kialakulásáról. Az egyik interjúíró elmondta: �Idegenként léptem be a házakba és min-
denhol szeretetet kaptam. Mindenki adni akart. De a legdrágább kincs amit kaptam, az az idejük,
a történetük, az õszinteségük�.

Horváth Péter történelemtanár vezetésével a beszélgetéssel összekötött könyvbemutató igazán
érdekes, mondhatjuk interaktív alapú élménnyé vált.

Polák Margit

Író � olvasó találkozó Nagyfödémesen
Az elmúlt év decemberében látogatott el Nagyfödémesre Bobory Zoltán székesfehérvári költõ,

író, szerkesztõ, elõadómûvész, a Vörösmarty Társaság elnöke, a Vár címû irodalmi, mûvészeti lap
fõszerkesztõje. A kulturális központ �irodalmi kávéházában� (ahogy a helyiek az ilyen jellegû talál-
kozókat nevezik) a kedves vendég beszélgetõtársa Zirig Árpád felvidéki költõ volt. A találkozón
szépszámú, az irodalom és történelmünk iránt érdeklõdõ közönség vett részt. A magyarországi
költõ irodalmi tevékenységével, életútjával és közéleti munkájával Zirig Árpád, felvidéki költõ is-
mertette meg a jelenlevõket. Az ismertetés elõtt és után, illetve a beszélgetés közben is versek
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hangzottak el a költõ alkotásaiból, amelyeket Lencsés Zoltán, Sz. Manczal Erzsébet és maga a
költõ, Bobory Zoltán tolmácsoltak.

A beszélgetés bepillantást engedett a költõ mindennapjaiba, megtudhattuk, hogyan élte meg, az
akkor még gyerek Bobory Zoltán az 56-os magyarországi eseményeket, hogyan szervezete meg a
Don-kanyarba vezetõ ismeretterjesztõ, történelmi zarándokutakat.
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A költõvel való beszélgetés a késõ estébe nyúlt, de megérte, mert a nagyfödémesi irodalom iránt
érdeklõdõ csemadokosok sok érdekes dolgot tudhattak meg nemcsak a költõrõl és munkásságáról,
de közelebb kerültek a magyar történelemhez és a jelenlegi magyar irodalomhoz is.

Köszönet a Csemadok helyi alapszervezetének és a helyi kulturális központnak, az �Anyanyelvi
Napok 2016� keretén belül megrendezett nagyszerû rendezvényért.

Reméljük, hogy a jövõben még sok ehhez hasonló találkozón vehetünk részt.

Száraz Pál
Foto: Bubeník Tibor

Könyvtári nap a legkisebbekkel
A szlovákiai könyvtárak hetében március 14-e a magyar kisiskolások számára a magyar gyer-

mekkönyv jegyében telt el a szenci Városi Könyvtárban. Délelõtt a Szenczi Molnár Albert Alapis-
kola elsõ osztályos tanulói látogatták meg a könyvtár gyermekrészlegét. Ünnepélyes beiratkozáson
vettek részt, huszonöten kaptak �könyvtárjegyet� � vagy ahogy mi modjuk, könyvtári igazolványt,
mely egy évig tartó könyvtárhasználatra jogosítja fel õket. Kipróbálták a válogatást is a könyvekbõl,
ismerkedtek a szabadpolcos könyvtár rendszerével és a könyvkölcsönzéssel. Sok új információ to-
lakodott a kis fejekbe, mert egy elsõsnek nem egyszerû a beiratkozástól a kölcsönözhetõ könyvig
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eljutni. Viszont nagy öröm volt látni, hogy a hat-hét évesek, mennyire vonzódnak a könyvekhez,
örömmel és lelkesen válogattak a könyvekbõl.

Délután már napközisként vettek részt a Dúdoló címû gyermekverskötet bemutatóján. A költõ
Tóth Elemér ugyanazzal a szeretettel és lelkesedéssel fogadta a mai kisgyerekeket, mint a több
mint 10-20-30 évvel ezelõttieket. Nehéz is volt kiszámolni, mikor járt Szencen elõször ilyen alka-
lomból. Volt, aki behozta ma már nagyra nõtt testvérének Tóth Elemér dedikációjával ellátott gyer-
mekkönyvét. A kõltõ elsõ gyermekkönyvei és más irodalmi alkotásai megjelenése óta az 1980 -as
évektõl vendége a könyvtárnak irodalmi délutánokon, esteken és könyvbemutatókon.

A Kincskeresõ Ifjúsági-és Gyermekklub jóvoltából valamennyi résztvevõ névreszóló ajánlással
kapta ajándékba Tóth Elemér ötletekben, vidámságban gazdag gyermekverskötetét, a Dúdolót, mely
reméljük, hogy a költõvel való személyes találkozással együtt, egy életre könyvszeretõ emberré
teszik, tehetik a fogékony fiatal olvasót.

Polák Margit

A szövegen túlról
Az irodalmi szövegek értelmezésekor szeretek csak a szövegre hagyatkozni. Hogy a szavak sod-

rásából álljon össze a könyv, és ne a �háttérinfók� alapján. Azonban van, amikor a �háttérinfó� is
érdekes és példátlan, éppen ezért szóra érdemes. Lackfi János és Szabó T. Anna jó hangulatú szenci
Verslavina elnevezésû estje kapcsán jutott eszembe, hogy ebben az évben három, egészen más jelle-
gû könyv is megjelent, mely túlment az irodalom határain, és egészen sok embert mozgatott meg.
Hogy látens olvasókhoz is eljutottak a szövegek, egyértelmû sikernek tûnik.

A Szabó T. Anna és Lackfi János nevéhez köthetõ Verslavina az Atheneaum kiadásában jelent
meg, a Facebook oldalakról összehalászott verseket egybegyûjtve. Elsõ verse Lackfi 40. születés-
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napjához köthetõ. A tudhatóan jó barát, Szabó T. ünnepi köszöntõül írta A férfi ha negyven� kezde-
tû verset, melyet Facebook oldalán közölt. Aztán néhány évvel késõbb, azaz nemrégiben Lackfi
válaszolt, ezzel pedig elindult a verslavina. A digitális térben ebbõl persze rögtön verslavina lett.
Szóval vers, verset követett: egyre többen bekapcsolódtak, költõk és versszeretõk írták meg saját
változatukat, és persze osztották meg a digitális térben, egy hashtag-gel összekapcsolva az össznépi
versciklust. A teljesen spontán kialakuló költészeti jelenség darabjaiból válogatva lett végül a kötet,
egészen szokatlan módon a digitális térbe lõtt szövegek összegereblyézésébõl. A játéknak induló
felelgetés pedig sok mindenre ráirányítja a figyelmet. Elsõsorban arra, hogy mennyire nagy igény
van az �élni segítõ�, jól megírt irodalomra, a versre! Másodsorban pedig arra, hogy ha valaki jól
használja a médiát, akkor valóban tömegeket lehet elérni. Harmadsorban pedig a költészet, az iro-
dalom demokratikus voltát is bizonyítja az eset, hiszen bárki bekapcsolódhatott. A kötet pedig �
ugyan válogatva és szerkesztve � tükrözi is ezt a sokszínûséget. Negyedszerre pedig azt sem szabad
elfelejteni, hogy ezek a versek a férfi és nõ ön-, és a kettõ viszonyának megértését, az öregedés, az
életkori sajátosságok feldolgozását segítik könnyeden megverselve ezt a mindenki számára nehéz
feladatot.

Az év elején jelent meg Esterházy Péter és Szûts Miklós albuma, A bûnös. Keletkezését a könyv-
ajánlójából tudjuk: �néhány éve Szüts Miklós akvarell naplójegyzeteit látva mondta Esterházy Pé-
ter, majd írok hozzájuk gyilkossági történeteket. Nem egészen így lett. A napló ott hevert az írónál,
közben megjelent A kardozós változat, A Márk-változat és Az évek iszkolása. Végül egyetlen gyil-
kosság története született meg, de az mindent überel.� Az album a könyvhét Magvetõs toplistáján 6.
volt. Esterházy 2016. július 14-én halt meg, hasnyálmirigyrákban. Az Aegon-díj csapata pedig még A
bûnös címû könyv jelölése kapcsán kezdett el forgatni Esterházy Péterrel. Az anyag így vált �...a
mindiget javítom örökkére� - EP-emlékek címû 55 perces gyászfilmmé, melyet a budapesti Margó
Filmfesztiválon háromszor is vetítettek, teltházzal. Winkler Nóra, a film kreatív producere a háttér-
rõl nyilatkozta: �Erõsen bennem maradt, amikor a nappalijában mondta, hogy a betegsége jobbá
tette a világot, annyi együttérzést és figyelmet, szeretetet hozott elõ. Azt szerettem volna, ha meg-
mutatjuk, õ maga is jobbá tette nekünk.� Az album és a film olvasottsága/nézettsége pedig sokak
számára teszi feldolgozhatóvá a halált, Esterházy halálát, az Esterházy szövegek és a hozzájuk kap-
csolt képek és filmkockák révén.

A harmadik könyv, mely nem várt érdeklõsét váltott ki: Nyáry Krisztián novemberben bemuta-
tott Festõi szerelmek címû kötete. A Corvina Kiadónál megjelent könyv arra keresi a választ, hogyan
éltek híres festõink, kiket látunk a vásznaikon, és kik voltak azok, akiket modellként sosem örökí-
tett meg az alkotó, mégis életre szóló hatással voltak a magyar mûvészetre? Hányféle szerelem
létezik? Hogyan állít annak emléket egy festõ? Megörökíti-e egyáltalán? A téma felvetésével és a
kutatással, a történetek megírásával Nyáry (megint) olyanra tapintott, mely a nem várt érdeklõdést
váltott ki. A Kieselbach Galériában tartott Festõk, Múzsák, Szerelmek címû kiállítással egybekötött
bemutatóra akkora tömeg verõdött össze, hogy a Margit-hídig állt a sor. Szóval didaktikus konklú-
ziót vonhatuk le itt is: kellenek a jó történetek (jól megírva), és kell valami �extra�, ami a szövegen
túli, pontosabban, ami jól megfér a szöveggel, hogy felfigyelhessünk a szövegre.

Bedi Kata
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A Nádszálkisasszonyok mindig gyönyörûek

Fellinger Károly: Ilka vára

Mi tagadás, nagyon-nagyon régen forgattam már mesekönyvet a kezem-
ben. Most, hogy az Ilka várát, Fellinger Károly mesekönyvét lapozgatom,
olvasgatom napok óta, az Illyés Gyula által jegyzett Hetvenhét magyar népme-
se jut hirtelen az esszembe, még abból az idõbõl, amikor a mára már érettkorú
két fiam volt abban a korban, hogy mesekönyvet olvastak. Illetve az idõseb-
bik olvasott legtöbbször belõle magának is, meg a nyolc évvel késõbb szüle-
tett kisöccsének is. Mert � s ezt ma már persze sajnálom � akkori elfoglaltsá-
gomnak betudhatóan, bizony nagyon ritka alkalom volt, amikor én olvastam
fel nekik a mesekönyv(ek)bõl. A mesék, meg Fellinger Károly szóhasználatá-
val élve, olyan ritka, mint a fehér holló. De nem is errõl akarok most beszélni.

Hanem arról, hogy a gyönyörûen illusztrált Ilka várát lapozgatva, bele-bele
olvasva Fellinger csavaros észjárású, ám mégis teljesen emberi léptékû mesemondásába és
anekdótázásába, nekem az elõbbitõl egy sokkal-sokkal régebbi történet jut az eszembe. Valamivel
lehettem idõsebb, mint kisebbik fiam a Hetvenhét magyar népmesés idõszakban, az is lehet, hogy
már elsõs, vagy neadjisten második osztályos is lehettem, a jóég tudná ma már pontosan megmonda-
ni. Anyi bizonyos csupán, hogy legfiatalabb nõvéremmel, Marival, meg apámmal és anyámmal né-
gyen voltunk ekkor már csak otthon. Meg az is biztos, hogy a petróleumlámpa helyén, nem régóta
ugyan, de már tejfehér, hullámos, és körben apró kék virágokkal dísztett üveg lámpaernyõbe csa-
vart villanykörte lógott a gerendás mennyezetbõl a szobaasztal fölött.

A téli esték akkor is hosszúak voltak, vagy talán még sokkal hosszabbak, mint a maiak. Mert
nemhogy televíziónk, de még rádiónk sem volt abban az idõben. Így, Mari nõvéremre hárult általá-
ban a feladat, hogy ezeken a hosszú estéken felolvasásaival �szóval tartsa� a ház népét. Bár apám is,
anyám is írástudó emberek voltak, sõt annakidején az elemi iskolában a jó elõmenetelû diákok közé
tartoztak, de ebben az idõben már � számomra legalábbis � meglehetõsen idõsek voltak, így inkább
hallgatni, mint olvasni szerették a meséket és a különbözõ történeteket. Körbeültük esténként a
szobaasztalt, én a sarokpadnak az utcai ablak alatti egyik oldalán az asztal végében, nõvérem az
udvarra nézõ ablak alatt, vele szemben apám az asztal innensõ oldalán, anyám meg velem szemben
az asztal másik végében, egy-egy karszéken elhelyezkedve. Könyv persze abban az idõben nagyon
gyéren volt a háznál, sõt, az éppen idõszerû tankönyveken túl mindössze az éppen azévi kalendári-
um. Illetve, megvoltak az elõzõ éviek is ugyan, de azokból már minden betû ki volt olvasva � ahogy
mondani szoktuk. Így, esetenként elõkerült nõvérem irodalom, vagy történelemkönyve is az esti
felolvasásokhoz, meg a könyvtárból is kölcsönzött néha-néha egy-egy könyvet. S olvasta hangosan a
János vitézt, a Toldit, meg a különbözõ meséket és történeteket.

Történt ezidõtájt, hogy egyik szomszédunknak aránylag fiatalon meghalt a felesége, s második
házassága révén egy nálam körülbelül négy évvel idõsebb, nõvéremtõl pont annyival fiatalabb kis-
lány, Marika is a szomszédunk lett. Odapasszolt pontosan közénk. Nos, ennek a szomszéd Mariká-
nak volt egy gyönyörû, vastag, mesék garmadával teli mesekönyve, s kölcsönadta nekünk az esti
felolvasásainkhoz. Lényegében hatvan esztendõ telt már el azóta, ám én azt a mesekönyvet azóta
sem tudom elfeledni. Világszép nádszálkisasszony volt a címe. Kemény fedelén kékvizû tóból, nád-
szálak, tündérrózsák közül kiemelkedõ, hosszú, aranyhajú, gyönyörû nádszálkisasszonnyal. Hogy a
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borítón belül mi volt, a mesékre, történetekre már persze pontosan nem emlékszem, de volt ott
minden, aminek egy mesében lenni kell; boszorkánytól ördögökön, királyokon és királykisasszony-
okon, udvari bolondokon át kackiásbajszú legkisebb legényekig meg tündérekig minden. Viszont
ma is érzékelem apám meg anyám visszafolytott lélegzetét, türelmetlen kíváncsiságát, hogy mi is
lesz egy-egy mese, történet vége. Persze, tudták õk is, hogy a mese csak jól végzõdhet, mégis várták
mindig türelmetlen érdeklõdõssel, hogy megkönnyebbülten felsóhajthassanak a történet végén.

Gyönyörû mesekönyv volt. Számomra mindmáig az Igazi Mesekönyv! Nem találkoztam azóta
sem hasonlóval az eltelt, több mint félszázadban. Igaz, kimondottan nem is kerestem. De - én azt
hiszem � a valós értékeket nem kell feltétlenül keresni. Felbukkannak azok, mint Duna fövenyében,
vagy hogy stílusos legyek a szerzõhöz, a Kis-Duna menti görbe fánál az aranyszemcsék. Nem keres-
tem Fellinger Károly mesekönyvét sem, a véletlen adta a kezembe. De amint elõször a kezembe
vettem, megláttam fedelén a színes illusztrációt, s amint csak úgy átpörgettem elsõre ujjbegyeim
között a lapjait, nekem azonnal az az egykori mesekönyv, az egykori szomszéd Marika Világszép
nádszálkisasszonya jelent meg lelki szemeim elõtt. És tényleg, ebben is, az Ilka várában is van min-
den, aminek egy igazi mesében lenni kell, hogy legyen; boszorkánytól ördögökön, királyokon és
királykisasszonyokon, udvari bolondokon át kackiásbajszú legkisebb legényekig meg Tündér Iloná-
ig minden. Sõt, még nádszálkisasszony is van benne. Igaz, hogy nem az a régi, az én Világszép
nádszálkisasszonyom, mert hogy ezt éppen Rózsaillatúnak hívják, és hogy véletlenül éppen zsigárdi,
de sebaj. Merthogy szépnek szép, annyi bizonyos. Hisz, aki olvasott már mesét életében, az tudja,
hogy a nádszálkisasszonyok mindig csak gyönyörûek lehetnek.

Csodálatraméltó a szerzõnek a szó legnemesebb értelmében vett röghözkötöttsége, meg talán
csak a kackiásbajszú, vagy éppencsak pelyhedzõ állú legkisebb legények csavaros észjárásához ha-
sonlítható, ám mindig földközeli meseszövése, ami szerintem elengedhetetlen feltétele annak, hogy
meséinek, anekdótáinak szereplõit ennyire hihetõen a Felsõ-Csallóköz és Mátyusföld kézzelfogha-
tó, mindannyiunk -kicsik és nagyok � számára emberarcú, egyszerû, mondhatni mindennapi figuráivá
tudja varázsolni. És itt van, emberi léptékkel mérve is elérhetõen az Üveghegy, meg valahol tán a
Vág meg a Kis-Duna közén az Óperenciás tenger is. Érezhetõen a közvetlen közelünkben. Vagy
mondhatnám tán úgy is, hogy bennünk van egyik is, meg a másik is. Csak éppen fellingerkárolyok
kellenek hozzá, hogy mindezt tudatosítsuk is néhanapján. És � megintcsak a magam véleményét
mondom � kimondottan szerencsés a meseíró és a könyvet illusztráló fiatal képzõmûvész, Schall
Eszter egymásratalálása a könyvben. Kettejüknek köszönhetõen most már nem csak emlékeimben,
hanem igazándiból is, van egy másik, egy újabb igazi mesekönyvem is.

És ezúttal változnak a szerepek az esti meseolvasásban. Én olvasok most fel hangosan az Ilka
várából a már nagyon régóta csak az emlékezetemben létezõ sarokpadon. Jó hangosan olvasok,
hogy apám és anyám is jól hallja. Ha létezne még az a szobaasztal meg az a sarokpad, Mari nõvérem,
igaz, hogy meglett korúan már, de még ott ülve hallgathatná felolvasásomat. Apám és anyám viszont
már csak a Tündérfátyol egyik csillagán � hogy melyiken, azt csak én tudom � hallgathatják csillogó
szemekkel, most is visszafolytott lélegzettel, hogy mi is lesz egyik-másik mese, történet vége.

Pedig tudják már réges-régen, hogy az igaz mesék csak jól végzõdhetnek!
Németh Gyula
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A bizakodás kifosztása
Börönd Lajos: Váltóláz

Lan, len � talan telen, fosztóképzõk böröndiesen, de annál inkább, ismételten
az egész köteten át,legalább húsz különbözõ változatban. De értsünk szót: nyom-
talan, lehetet-len � kibírhatat-lan, kiolthatat-lan, öntudat-lan stb., ahogyan jelzõ-
ként, módhatározóként fel-felbukkannak ezek az ellentétként használt szavak
holnegatív töltettel csonkítóan vagy éppenséggel a teljességre törekvést, annak
feltételezését kifejezve: érték-telen, felejthetet-len, halhatat-lan, jövõt-len, szám-
talan, változatlan, vég-telen.Csak néhány példa annak bizonyítására, hogyan foszt-
ja ki magát, ezáltal tartva mozgásban világát is az a költõ, aki még nem is olyan
régen (2015-ben) azzal a bejelentéssel lépett színre Elhúzódó tûzszünet címû,
13. kötetével: ez most a legutolsó. Aztán mégsem tudta megállni, hogy ne írjon

tovább, mert õt mindig hajtja valami, csak ne tudjon, ne lehessen nyugton maradnia. És ebben a
nyug-talanságban születnek a kifosztottság versei a teljes elbizonytalanodásig.

Azaz mégsem: Böröndinek sikerült tovább lépnie a gondolati és fogalmazási kiteljesedésig, igaz,
csak érintõlegesen; a teljesség hátra van, mert � saját értelmezésében � kifejezhetetet-len. Ismerõs a
dalnok, igaz, egyre távolodva, követni alig lehet, legfeljebb érteni, ha megérteni úgysem sikerül,
legalábbis maradéktalanul nem. Nem is annyira õt, mint inkább a mozgatórugóit. Ahhoz, hogy
közebb kerüljünk világához, nem árt kézbe venni elõzõ, már említett kötetét, amelynek nem egy
vonatkozásban szinte szerves folyatása a mostani.

Tûnõdésre késztet, oly annyira, hogy újra és újra el kell olvasni verseit, azzal a rálátással, hogy
nincs rájuk magyarázat; sejtelmes zenéiségükkel nem zümmögve, de szavalva kell rájuk hangolódni.
Akinek fenntartásai voltak korábbi sablonossága, ismétlõdései, de fõként érzelgõsségre hajlamos
szentimentalizmusa miatt, meggyõzõdhet róla, elõzõ kötetéig jobbára minden csak elõkészület volt,
intonáció, a beérett, kiforrott alkotások most aranyló nyár mézeként pincékben üvegekbe töltve.
(Aranylik ez a nyár is, 32.) Bejátszódott, aztán állandósult az ingázás egyik halmazállapotból a
másikba és vissza.

Alkatát keresve alig maradhatott meg a tûzszünet állapotában, hogy annál hevesebben törjön ki
rajta a Váltóláz. Tüneteit ismerve lázmentes állapotáról is tudni kell, hogy az a fajta kór gyötri,
aminek eredeti olasz neve mal aria, azaz rossz levegõ, jellegzetessége a ki-kitörõ hidegrázás, külön-
bözõ hõfokú láz. A rossz levegõ egyben azt is jelenti, hogy a költõ � legalábbis mondanivalóját
vizsgálva � rossz légkörben élte, de még ma is éli életét, rossz a közérzete: hat évtized esõben(80.
old.). Ennek legkifejezõbb vészjelzõje a kétségbeés: Nem tudunk semmit se néha / Csak jól kétségbe-
esni (12. old.). Tehetsége mindenféleképpen utat tört volna magának, ellenben, hogy milyen hangon,
hangnemben szólalt meg, de fõként mirõl, az már � ha nem is kizárólagossági szinten � az õt körül-
vevõ környezet, a váltakozó nyomásból következõ lelkiállapotából vezethetõ le, magyarázható meg,
ismételten a sejtés, feltételezés viszonylatában.

Közelebbi, ha nem is egészen pontos betájolás, az élet derekán, ahonnan egyre észlelhetõbb,
érzékelhetõbb a véglegesség, elmúlás. Éppen ebben a vonatkozásban tapintható ki az érettség foka:
a kesernyés, levert hangulat már nem fanyalgás, hanem visszavonhatatlan, telített élményanyag.
Még ha megkísérti is a bizonyság élménye és érzete, úgy látja: a valóság is csak látszat (12. old.), ma
már nem látszatok, hanem a valóság váltakozó hatásfokú felismerése, tényleges élménye az, amiben
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él és ami benne él. Más szóval vége mindenfajta pózolásnak, Böröndi nem hódol be hangulatainak,
hanem fennfekvõ látleletekbõl építi fel, rakja össze az értelem és érzelem érintkezésének kitöréseit,
összecsapását, vagy éppenséggel ennek a létfeszültségnek hiányát. Tünetszerûen annyi rögzíthetõ,
hogy Böröndi akár tudatalatti alaprétege a bizonytalanság, kétkedés. Ez most minden korábbinál tört
felszínre és uralkodott el benne. Mindent kérdõre vonva az ellentétek, ellentmondások állandó vibrá-
lása készteti kiegyenlítésre, feloldódásra. Meglátszik ez stílusán is: egyéni lüktetésben sorjázik a vers,
érintõleges rímekben juttatva kifejezésre a gondolati egybehangolódást, összetartozást, vagy legalábis
annak szándékát, miközben sûrûsödnek nála az érzékelés átmeneti, kétséges megnyilvánulásai.

Alkati, eredeti nyugtalanság hajszolja, gyötri, azzal a sejtetéssel, hogy valahol, valamikor volt, és
a jelenben is lennie kell a békének, nyugalomnak, kiegyensúlyozottságnak. Erre vágyik, ami nem
más, mint az ellentétek egybeesése, kibékülése, olyannyira, hogy � igaz, csak végül � a sötét és a fény
ugyanaz, és ebben az egybesesében rejlik a béke (76. old.). Örök szomjúság, test és lélek, amikor /
összeér a pillanatban (81. old.). Olyan légkör, világ ez, amikor nincs, nem lehet egyértelmûség, nincs
bizonyítható bizonyság, mert bárminek az ellenkezõje is lehetséges, sõt, igaz lehet. Nincs mibe
kapaszkodni, egyedül a vágy vezérli egyik érzéki csalódásból a másikba, a várakozás a megingatha-
tatlan kijózanodásba. Állandó kísértõ kísérõje karácsony és húsvét csodaváró illuziója, mert végül
is az ünnepekbõl az olvasható ki: nincs csoda, nem is lehet, hiszen minden csak látszat (Csak egy
zseblámpa, 12-13. old.). A kijelentés igéje Böröndi alapállása. Nem úgy látja, hogy nincs is csoda,
hanem elmaradt, most, vagy máskor, ellenben mégis bármikor bekövetkezhet, megtörténhet. Mint-
ha alapállás? Nem, lebegés. Nem tudja elfogadni � , mert szinte elviselhetetlen � ezt a köztes állapo-
tot, ezért is a beleborzongás: álldogál a kétsébeesésben (80. old.), de amit meg lehet, kell szokni:
Fogy az idõ de már régen nem / vagy kétségbeesve (76. old.). Itt is lecsapódik már-már krónikussá váló
kétségbeesése, amit kezd egyenesen megszokni.

Az idõ folyása a nappal és éjjel, a fény és a sötétség váltakozása az ismétlõdés évgyûrûit növeli,
közben egyre gyakrabban felcsuklik belõle: Az élet múlékony szépségeire / Figyelmeztet ez az este. A
hátralévõ idõre. / De azért nem vagyok kétségbeesve (32. old.). Érdemes visszanyúlni elõzõ kötetében
Itt állunk megváltatlan címû verse tételszerû kinyilatkoztatásához: Az élet egyszerû s törékeny. Ettõl /
gyönyörû, hogy nincs második esély. (67. old.)

Ellentmondások feszültségébõl épül fel a világ, Böröndi egyéni és szublimált, azaz versekké fel-
magzott világa. Ha valaki õt keresi, kutatja, ebben a mindent átható és magábafoglaló feszültségben
ível, nem nyilvánítva ki, hogy ennek az ívnek ívelése vagy csak annak része õ. Mert Böröndi nem
kizárólag költõi jelenség, ugyanis a versei inkább létezése, életvitele eszközeként kifejezésmódja,
olyannyira, hogy már-már elsõdlegesen verseiben él. Élete minden rezdülését jelzi, egész létét ke-
retbe foglalva transcendentálja lélektanilag, aminek hasonmás, hû lecsapódása, kifejezése a vers.
Teljességre, beteljesülésre vágyó kielégíthetetlen s ezért elérhetetlen törekvés.

Fosztóképzõkkel példálózva kezdõdött az elmélkedés, aminek visszaforgatására egyedül Böröndi
képes. Minden ellentét összebékül (76. old.) � következtet � Az ember végül a végsõ pillanatban /
mindennel kibékül (81. old.). Így helyreáll minden, megszûnnek az ellentétek, kiegyenlítõdnek az
ellentmondások: feldereng a béke. És a szemlélõdõ belebotlik Böröndi rejtélyébe, feloldhatatlan
emberi-költõi kettõségének gordeuszi csomójába, de õrizkedni kell ennek nagysándori kardvágásá-
tól, mert az erõltetett, okoskodó megközelítés, túlmagyarázás annyira önkényes lehet, hogy tévútra
terelhet, s a valódi, eredeti Böröndi helyett valami felismerhetetlen torz lényt képes kihámozni
belõle. Nem marad más hátra, mint verseinek interpretálat-lan dudolása, szószerinti mormolása.
Varázsigéket egyedül így lehet elfogadni és magunkba fogadni.

Monolítikusan kímûvelt alkotásai: Mikes (5. old.), Kölcsey (7. old.), Berzsenyi (8-10. old.), kissé
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túlmértezett Babits (16-18. old.), amik egyben tükörként (irodalmi) példaképei. Csak csönd van,
ez áll Böröndi (költõi) életvitelének áhított központjában(76. old.). Csakhogy az Örök kérdéssel
zárul a terjedelmére vékony, tartalmára nézve annál súlyosabb kötet, végszóként még egyszer is
rögzítve: Az ember végül a végsõ pillanatban / mindennel kibékül. Amikor az inga nem lendül ki
többé, megáll? Hátborzongató következtetés, hiszen ez az, amit Böröndi minden belátó felisme-
rése, elfogadása ellenére, mivel nem utasíthat el, nem térhet ki elõle, inkább vállalja a sziszifuszi
küzdelmet, ezzel cselezve ki az ólálkodó végzetet, újabb és újabb haladékot alkudva ki magának.
Békét emleget, de ez mégsem a vég, megszûnés, hanem erõgyûjtõ nyugalom tûzszünetben, de
aztán fenyegetõen mégis az (lehet).

Ebbea képbe nemcsak beleillik, hanem egyenesen értelmet adó élete köldökzsínórja, az anyjához
kötõdõélménykötelékek: az õ személyén, emlékén keresztül jelenülnek meg gyermekévei: akár tíz-
éves gyermekkorát szólítva idézi fel szülõhelyét (Vallomás, 14-15. old.), vagy éppenséggel anyjával
tölti be a karácsony estét, (Szenteste, 19. old.), a halála óta eltelt Tíz évbe (64-65. old.) sûríti az
átöröklött emlékeket, amik a jövõt jelentõ jelenbe vezetnek:

Hogyan lehet át nem élt emlékekeket megélnem
Erre csak Õ tudja fent a választ
Aki elrendezte hogy egymásban folytatódjunk
Együtt nézzük ezt a pusztuló gyönyörû világot
Nézem veled félnémet dédunokádat
Nézem a kertben a fákat

És nem tudok sírni
Hisz csak meghaltál tíz éve
De nem mentél el velem jársz kelsz most már
Mindörökké

És ez lenne a feloldódó kiút: amikor az élet alaptörvényei minden gátlón át gázlót törve maguk-
nak végül is érvényesülnek és rendet szabnak: Jó idebent (19. old.). De nem egyértelmûen, végérvé-
nyesen, csakis átmenetileg.

Böröndi Lajos : Váltóláz. Versek. Mosonvármegye Könyvkiadó (Feketeerdõ) 2016, 83 old.
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Szerzõink

Balassa Tamás fotográfus (Mosonmagyaróvár) � Bazsó Ádám költõ (Rajka) � Bedi Kata esztéta
(Pozsony / Bratislava) � Beregszászi Balázs levéltáros (Mosonmagyaróvár) � Csáky Pál író, EU
parlamenti képviselõ (Pozsony/Brüsszel) � Deák Ernõ történész (Bécs/Wien) � Fehér Márta szer-
kesztõ, újságíró (Szabadka/Subotica) � Fellinger Károly költõ (Jóka/Jelka) � Füzesi Magda költõ
(Budapest � Kolozsvár/Cluj Napoca) � Gál Sándor író, költõ (Buzita) � Gaucsík István történész
(Hegysúr/Hruby Sur) � Görföl Jenõ helytörténész (Jóka/Jelka) � Hornyák István újságíró, szer-
kesztõ (Pozsony/Bratislava) � Kerék Imre költõ (Sopron) � Kovács Sándorné helytörténész (Mo-
sonmagyaróvár) � Nagy Edit újságíró (Dunaszerdahely/Dunajska Streda) � Németh Gyula író
(Naszvad/Nesvady) � Németh Tibor fotográfus (Nagyfödémes/Velky Úlany) � Polák Margit könyv-
táros (Szenc/Senec) � Prágai Erzsébet mûvelõdésszervezõ (Nagyfödémes/Velky Úlany) � Száraz
Pál író (Nagyfödémes/Velky Úlany)� Szárazné Mancal Erzsébet mûvelõdésszervezõ (Nagyfödé-
mes/Velky Úlany) � Varga Gabriella újságíró (Bécs/Wien)

Tönköl József új verseskönyvérõl

Lovak mennyországa

Tönköl József istenáldotta költõ, egyben kiváló poéta doctust is írhatnék ide, ha nem tapadna e
szókapcsolathoz annyi rosszmájúság, lesajnálás, magas lóról kioktató modor. Tehát: natus és doctus
egyben.

Új, Lovak mennyországa címû verseskönyve mellett eddig csaknem húsz kötete jelent meg. Ver-
sek, prózák írása közben a karikatúra mûfaja is vonzza, sõt, még kitûnõ regényt is írt. Írásaiban,
fõként verses poéziseiben a mindenkori szegények hányattatásos életét, tengõdésüket érezteti ro-
bosztus sorokban, plasztikus megelevenítõ erõvel rögzíti a paraszti életformát felváltó �szép, új
világ� riasztó kinövéseit, a lassan megzápuló emberi kapcsolatokat, az elöregedettek elhagyatottsá-
gát, élet és halál váltakozó erejû birkózását hétköznapjainkban, egyhangú vasárnapjaikban, biblikus
rituálék közben, hagyományainkhoz hûen.

Versei szabadon, látszólag kötetlenül, mégis tömören, erõteljesen áradóak, akárha Whitman,
Kassák, Füst Milán mûveinek korlátlan erejét, nyelvezetük intenzitását idézné meg újra és újra, de
versbeszédük tõlük mégis eredeti, külön világot formáz, a magyar sors, a nyomorúság mélypontjait
jeleníti meg. Metafora-alkotó fantáziája, nyelvi leleményessége révén mégis teljesen elválik útjai a
mai posztmodern poétáktól. Ízes, érzékletes, utánozhatatlan költészet az övé, alig ismerek ennél
teljesebb költõi megszólalást mai irodalmunkban, fõként líránkban nem. Mintha Erdélyi Zsuzsanna
Hegyet hágék, lõtöt lépék címû könyvének népi szakralitását idéznék lapjai, olykor visszafordul
Pázmány Péter hatalmas nyelvi erejének forrásához is. Tönköl Józsefet, mint gyökeres õsi szavaink,
beszédünk kincses-ládájának õrzõjét becsülöm pályafutása elejétõl fogva mindmáig. Írói pályája
csúcsán áll és még sokat várunk tõle, beérett, jeles poétánk õ.

A fentebb leírtak alapján, töretlen intenzitású versek ezek. Az egyes opuszokat szoros láncba
foglalja kötete, s nem csak költészete, hanem élete munkája, szívós életereje is példaadó az új tehet-
ségek számára. Szavait kivételes lelkesedéssel, sugárzó tehetséggel kovácsolta össze számunkra.
Forgassuk ezt a könyvet, erõt, hitet merítve belõle.

Kerék Imre


