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JELEn SZÁMUnK KÉPEI

Velence (akvarell, 45x30 cm)

Magyar újságban olvasom: 88 éves korában el-
hunyt Kibédi Varga Áron, az amszterdami városi 
egyetem nyugalmazott tanára. Beírom jegyzetfüze-
tembe: „Neves irodalomtörténész, egyhúrú költő”.

De legyünk igazságosak, maradjunk hűségesek 
emlékeinkhez. Kibédi Varga Áron, polgári nevén 
ifj. Kibédi Varga Sándor, aki hasonnevű filozófus 
apja miatt választotta írói nevét, fiatalkoromban 
közel állt hozzám, kedveltük egymást. Én 1956-ban 
Angliába emigráltam, ő már akkor nyolc éve Hol-
landiában élt, Amszterdamban és Párizsban tanult 
és francia irodalmat tanított hollandoknak. Sán-
dor-Áron két szálon fűződött hozzánk, ötvenhato-
sokhoz: mint a Mikes Kelemen Kör tanulmányi nap-
jainak egyik szervezője és a „Jöjjetek” című kultu-
rális lap szerkesztője. A „Jöjjetek” igényes magyar 
református időszaki lap volt, vallásos cikkeken kí-
vül irodalmi tanulmányokat, verseket és műfordí-
tásokat is közölt, 1957-től 1962-ig létezett ebben a 
„nyitott” formájában. Én gyakran közöltem benne 
írásokat, egyszer még Kibédi Vargával is összerúg-
tuk a port: arról vitatkoztunk, ki a fontosabb költő, 
Nemes Nagy Ágnes (akit Sándor tartott nagyra), il-
letve Nagy László (akit én 1956 előtt személyesen 
ismertem és szerettem). Ebben az álcázott urbá-
nus-népi vitában az volt a különös, hogy a Szege-
den született, de világpolgár Sándor képviselte az 
„urbánusokat”, míg én, a pesti flaszteren felnőtt, de 
forradalmi romantikába bódult, angol egyeteme-
ken tovább tanuló költő a „népieket”. 

1958 nyarán, már mint oxfordi kutató-diák Eu-
rópa körüli útra indultam, aminek Brüsszel után 
első állomása Amszterdam volt. Előtte sűrűn leve-
leztünk, s bár lehet, hogy már korábban is találkoz-
tunk, de emlékezetem szerint ekkor ismertem meg 
Sándort, aki különös kedvességgel fogadott és pár 
napra szerzett nekem szállást is. A lakás, amit Sán-
dor szerzett nekem egy barátjánál, „tokiói” méretű 
volt: két szoba, az egyikben lakott és aludt Sándor 
holland egyetemista barátja, a másikba éppen befért 
egy kinyitható ágy, amire rá kellett mászni, esetleg 

A négyneVű KölTő
Kibédi Varga Áron, 1930–2018

ugrani. Huszonéves fiataloknak ez nem probléma, 
röhög rajta az ember – amíg itt laktam, jól éreztem 
magamat, ráadásul ez az ingyen lakás közel volt a 
Van Gogh múzeumhoz, tehát minden (nemlétező) 
pénzt megért.

Később számos Mikes-találkozón láttuk egymást 
Sándorral, aki a Németh-testvérekkel együtt ne-
künk biztos pontot jelentett a hollandiai magyar 
emigrációban. Megismertem második feleségét, a 
nagyon vonzó külsejű magyar Katit, sőt, már kama-
szodó fiával is találkoztam. Viszont egyszer megint 
összekaptunk: amikor Czigány Lóránt angol nyelvű 
magyar irodalomtörténetéről részletes és nem túl 
hízelgő kritikát írtam a Times Literary Supplement 
című angol irodalmi lapban, Sándor megorrolt 
rám: megírta az Új látóhatárnak, micsoda dolog 
ez, ahelyett hogy örülnék, hogy egy ilyen könyv 
egyáltalán megjelent, még vesézem is ezt a szegény 
Czigányt! Ettől függetlenül pár évvel később Sán-
dort sikerült elhívnom a Cambridge-i Egyetemre 
egy előadásra, mert tanszékemen a francia tanszék 
jó kapcsolatban állt a holland egyetemekkel és Ki-
bédi Vargának már európai híre volt, mint a francia 
retorika kiváló szakemberének. Gondolom, franci-
ául szép kiejtéssel, gyönyörű körmondatokban be-
szélt, s hogy el ne felejtsem, harmadik felesége is 
francia volt. 

Utoljára Budapesten láttam, a Károlyi-kertben 
söröztünk együtt pár éve és az aktuális irodalmi té-
mákon kívül arról beszélgettünk, vajon meddig bír-
ja még évi találkozóit megrendezni a hollandiai Mi-
kes Kelemen Kör, a magyar emigráció egyik jelentős 
szellemi műhelye. Sándor akkor már visszavonult a 
szervezéstől, átadta a helyet fiataloknak. Most, távo-
zásával mintegy lezárult a nyugati magyar emigrá-
ció hőskora, már csak emlékeinkben és emlékezése-
inkben élnek tovább az izgalmas, gondolatébresztő 
beszélgetések, előadások, viták Hollandiában, Drie-
bergentől Enkhuizenig és Hágától a „Vashartyán-
nak” elnevezett kies Vaesharteltig.

Gömöri GyörGy

Az állandóan pörgő, szervező, örökmozgó 
emberekről el sem tudjuk képzelni, hogy egy-
szer csak elmennek. Így voltunk Pogány Erzsé-
bettel is, aki nem titkolta, hogy harcot vív a gyil-
kos kórral, de hittük, reméltük, hogy mint annyi 
akadályt, ezt is leküzdi. Erzsike a felvidéki ma-
gyarság szíve-lelke volt, mindenhol ott volt, ahol 
szervezni, ügyködni, fáradozni kellett, de a Kár-
pát-medence-szerte élő magyarságért, sőt, mond-
hatjuk a világ magyarságáért dobogott a szíve.

Május 6-án, anyák napján tért meg teremtőjé-
hez, hosszú, súlyos betegség után, de élete utolsó 
pillanatáig, még a halálos ágyán is dolgozott. Ezt 
tette diák kora óta, majd szülőhelyén-lakóhelyén, 
Somorján az önkormányzat alkalmazottjaként, 
később az Együttélés politikai mozgalom szerve-
zésében, azután Budapesten a Magyarok Világ-
szövetségében. Mindenhol szerették, elismerték, 
csodálták munkabírását, figyelmességét és azt a 
ma már egyre ritkább tulajdonságot, hogy min-
denkinek segített, mindenkit felkarolt, minden-
kit szárnya alá vett, függetlenül attól, hogy előtte 
milyen viszonyban voltak. Haragot nem ismert, 
nem tartott, a sérelmeket valószínűleg magában 
tartotta, de nem emlegette. Amikor megalapítot-
ta a Szövetség a Közös Célokért társulást, úgy 
fogta össze a felvidéki magyarságot, hogy az va-
lóban a társulás által egy nagy család lett.

Fentről erősíts bennünket!
Pogány Erzsébet halálára (1959–2018)

2005-ben létrehozta a Felvidék első interne-
tes hírportálját, a felvidék.ma-t, amelynek szer-
kesztőgárdáját is olyan körültekintően válogatta 
össze, hogy a Felvidék legkeletibb csücskétől a 
nyugati végekig képviselve legyen minden régió 
és hírt adjanak valamennyi magyarságot érintő 
megmozdulásról. Nem véletlen, hogy a hírportál 
és maga Erzsike is számos rangos kitüntetésben 
részesült.

Pogány Erzsike, mint ahogy sokszor elhang-
zott, a Felvidék Nagyasszonya 59 évet élt, de 
többet tett, mint sokan 100 év alatt. Rá valóban 
érvényes, hogy nem az élet hossza, hanem az el-
végzett munka számít.

Amikor május 12-én a somorjai temetőben 
mintegy 3000 gyászoló részvételével koporsóját 
a sírba helyezték, egy madárka repdesett a kö-
zelben, csőrében levelecskét szorongatva. Akár 
jelképnek is felfoghatjuk, mintha Erzsike üzen-
te volna, hogy viszem az üzenetet az égieknek, 
vigyázzanak rátok, erősítsenek, hogy együtt 
maradhassatok, szövetségben a közös célokért, 
ahogy az általa alapított társulás és egész életé-
nek küldetése volt.

Erzsike, nyugodj békében, nem felejtünk, 
holtodban is tiszteljük azt a hatalmas munkát, 
amit értünk tettél!

B.M.

1934. április 30-án született Gyöngyösön; 
1956-ban menekült Magyarországról, azóta 
Ausztriában élt. Bécsben végezte el egyetemi 
tanulmányait; mint szociológus dolgozott, 
az Institut für Raumplanung munkatársa-
ként ment nyugdíjba. 

Az 1957-ben alakult Magyar Egyházszo-
ciológiai Intézettel fennállásáig intenzív 
kapcsolatban állt, majd ennek utódaként az 
Ausztriai Magyar Kutatóintézet Tudomá-
nyos Tanácsának tagja volt 2018. április 14-
én, hosszú és súlyos betegség után bekövet-
kezett haláláig.

Tizenkét éven át (2002–2014) az Ausztriai 
Magyar Egyesületek és Szervezetek Közpon-
ti Szövetségének vezetőségi tagja volt. Ez idő 
alatt négy éven át képviselte a Központi Szö-
vetséget a magyar Népcsoport Tanácsban. 

elhunyt dr. Cserján Károly
Több fontos kutatási munka kötődik nevé-

hez, amelyek az ausztriai magyarok indenti-
tásának vizsgálatát végezték kérdőíves meg-
kérdezés alapján. Németül Komponenten der 
Identität am Beispiel österreichischer Un-
garn címmel 2004-ben jelent meg a Von Min-
derheiten zu Volksgruppen a 20 Jahre Wie-
ner Arbeitsgemeinschaft című gyűjteményes 
kötetben. Példás értékűnek bizonyult az 
1976. évi népcsoporttörvény módosításával 
kapcsolatos közreműködése, amely az auszt-
riai magyar népcsoport javaslatait ölelte fel.  

Cserján Károly betegségével megszakad-
tak a szociológiai kutatások. Amikor ilyen-
kor pótolhatatlan veszteséget szoktak emle-
getni, ez az ő esetében ténylegesen fennáll, 
mert több mint kérdéses, lesz-e az ilyen jel-
legű felméréseknek kutatója.

A barokk korban a magyar zene indulóban 
volt a stílusjegyek és formák kialakítása, az önál-
ló hangszeres zene megszületése, a tiszta műzenei 
kultúra birodalma felé. A XVII. század nevezetes 
zenésze volt WohlMuth János, aki 1643-ban Rusz-
ton (ma Rust, Burgenland) született. Középfokú 
tanulmányait Sopronban végezte. A korabeli szo-
kás szerint külföldön, Boroszlóban (ma Wrocław, 
Lengyelország), majd három éven át Wittenbergben 
járt egyetemre, ahol a zenei tanulmányok mellett 
fizikával, csillagászattal és földtudománnyal is fog-
lalkozott. Dolgozata, a Disputatio physica de aqua 
címmel „Johann Wohlmuth Rustensis Hungarus” 
szerzői névvel jelent meg. 1667-ben tért haza, és 
Ruszt evangélikus iskolájának igazgatójaként, va-
lamint a templom kántoraként működött. Mivel 
a vallásüldözés 1674-ben Rusztot is elérte, ennek 
következtében a nemrég felépített templomot és is-
kolát elvették, Wohlmuthnak és rokonainak is tá-
voznia kellett. Mivel a soproniak évtizedek óta jó 
kapcsolatban álltak Regensburggal, Wohlmuth eb-
ben a Duna-parti bajor városban talált menedéket, 
s vállalt tanítói állást. Naplója szerint 12 évet töltött 
itt. Helyzetét mindvégig száműzetésnek vette. 

   Buda felszabadulása, majd a török kiűzése után 
az ország – népességében megfogyatkozva, kincse-
itől megfosztva, a fejlődésben jócskán visszavetve, 
a Habsburg-uralmat, s a meg-megújuló független-
ségi harcokat egyaránt megszenvedve – mégis re-
generálódásnak indult. Wohlmuth Jánost 1685-ben 
hívta haza a soproni evangélikus gyülekezet kar-
nagynak. A gimnáziumi zenetanítás is feladatai 
közé tartozott, így tanítványai közül biztosíthatta a 
zenei együttesek, az ének- és zenekar utánpótlását, 
bővítését. A feljegyzések szerint a város legismer-
tebb, legrangosabb zenetanára lett. Közmegbecsü-
lésnek örvendett, rengeteg növendéke volt, „divat” 
volt hozzá járni. Hogy micsoda nagyszerű muzsi-
kus lehetett, mutatja, hogy a városbíró fiát, 1687-től 
pedig Magyarország nádorának, a törökverő had-
vezérnek, zeneszerzőnek, a katolikus Esterházy Pál 

375 éve született Wohlmuth János
(Ruszt, 1643 – Sopron, 1724)

hercegnek két fiát, Mihályt és Gábort is ő tanította 
virginálon játszani. Az evangélikus templomban 
1689-ben Jakob Harrer kilenc regiszteres új orgonát 
épített, mely bizonyára maga Wohlmuth keze alatt 
is megszólalt. Az 1710-es években dúló pestis ide-
jén, mint Buda visszavétele után is, egy-egy magyar 
város felszabadulásakor orgonált és karnagyként is 
emelte a soproni istentiszteletek fényét. Kompozíci-
ói közül nem sok maradt fenn az utókor számára. 

 Növendéke, Johann Jacob Starck számára Virgi-
nálkönyet állított össze (1689), mely nem más, mint 
egy mai értelemben vett zongoraiskola, méghozzá 
Magyarország első billentyűs hangszerre írott tan-
könyve. (Amikor még nem ismerték a nyelvújítás-
kor meghonosodott zongora szót, a XVII. század-
ban a virgina, virginál vagy klavikordium néven 
emlegették a mai zongora ősét.). A könyv 56 – öt-
vonalas rendszerű hangjegyírással (a felső szólam 
szoprán-kulcsban), tehát nem tabulatúrával fel-
jegyzett – értékes zenetörténeti dokumentumot tar-
talmaz: egyházi énekeket, külföldi tánczenét (me-
nuett, praeludium, courante, sarabande, gavotte 
stb.). Mindezeket kiegészíti az első négy oldalon 
található zeneelméleti összefoglalás, valamint a 
zenei részt követő családi naplószerű feljegyzés. A 
főleg német darabok között négy magyar táncot ta-
lálunk, melyet a XX. században Farkas Ferenc és 
Takács Jenő is feldolgozott. Wolmuth e könyvbe is 
írt – név nélkül – világi és egyházi szerzeményeket, 
melyeknek művészi értéke és fejlődéstörténeti je-
lentősége egyaránt figyelemre méltó. – Fennmaradt 
tőle egy öt szólistára, ötszólamú kórusra és zene-
karra írt Miserere (1696), melyben Heinrich Schütz 
kései hatását érezhetjük. Egyre romló látása miatt 
1720-ban nyugállományba vonult. Rá négy eszten-
dőre, 1724-ben hunyt el Sopronban.  

A kiváló zenész emlékét őrzi, hogy két dalla-
ma a Stark-féle virginálkönyvből a soproni Tűzto-
ronyban a 2005-ös felújítás óta mindennap hétszer 
csendül fel.

raDiCs éVa

Teljesen felfoghatatlan, hogy ebben az évben egy-
más után hagynak itt bennünket, felvidéki magyaro-
kat azok, akik olyan sokat tettek értünk, gazdagítot-
ták irodalmunkat, tartották bennünk a lelket, vitték 
hírünket a világba.

Pogány Erzsébet somorjai temetésén szinte be-
lehasított a szívekbe a hír, elment dr. Bauer Győző. 
Május 11-én, nem sokkal 76. születésnapja előtt érte 
a halál. Nem volt ember, akivel kapcsolatba került, 
hogy ne kedvelte volna közvetlenségéért, empátiá-
jáért, megnyerő modoráért, no és persze mindenki 
elismerte munkasikereit, hazai és nemzetközi szak-
mai eredményeit, valamint a felvidéki magyarságért 
végzett munkáját.

Bauer Győző 1942. május 31-én született, alapis-
kolai és középiskolai tanulmányai után a pozsonyi 
Komensky Egyetem Orvostudományi Karán végzett, 
majd Prágában folytatta tudományos munkásságát. 
Elismert gyógyszerkutatóként itthon, de az Ameri-
kai Egyesült Államokban és Japánban is munkálko-
dott. Tudományos munkássága mellett mindig nyi-
tott volt a kultúrtevékenységre, és különös érdeklő-
déssel figyelte a felvidéki magyarság életét, sorsát. 

Kiemelkedő közéleti személyiségtől búcsúztunk
dr. Bauer Győző (1942–2018)

1991-ben alkalmasabb ember nem is kerülhetett 
volna a Csemadok országos elnöki posztjára, mint 
Bauer Győző. A következő évek nem voltak könnyű-
ek, jött az emberpróbáló mečiari éra, ő mégis de-
rekasan helytállt, új alapokra helyezte a szövetség 
működését, s bármilyen nehezen is, de a Csemadok 
folytatta közösségépítő küldetését.

Széles körű világlátásának, nyelvtudásának, 
műveltségének, politikai kiegyensúlyozottságának 
okán még a diplomáciai életben is megállta a helyét, 
törökországi, ankarai nagykövetként képviselte 
Szlovákiát.

Értékes embert veszített el személyében a felvidé-
ki magyarság, elsősorban szeretett családja, de min-
den túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az egész világ. 
Hiszen szerte a földgolyón voltak barátai, tisztelői, 
szakmai munkatársai. A gyászoló hozzátartozók, ba-
rátok, ismerősök, közéletünk képviselői május 19-én 
vettek tőle végső búcsút a somorjai temetőben.

Nyugodjon békében! Köszönjük azt a hatalmas 
munkát, amit a tudományért, a kultúráért, közössé-
günkért, értünk tett! Emlékét megőrizzük.

(bm)

Amikor élete utolsó interjújában Kormos 
István azt kérdezte Nagy Lászlótól, hogy mit 
üzen a jövendő emberiségnek, a Ki viszi át a 
Szerelmet költője így válaszolt: „Ha lesz még 
emberi arcuk, akkor csókolom őket. Ha lesz 
még emberi szellemük, akkor üzenem nekik: 
csak ennyit tudtam tenni értük.” Az alkotó 
utolsó nyilvános szavakban megfogalmazott 
üzenetét az utókor tucatnyi könyvvel és hat-
száznál több tanulmánnyal értelmezte, s tu-
datosította tovább. 

A negyven éve a világtól búcsút vett Nagy 
László költészete Európának hasonló – törté-
neti és kulturális értelemben vett – „perem-
vidékén”, civilizációs és történelmi folyama-
tok törésvonalában bontakozott ki, akár a 
huszadik századelőn az ír Yeats, a finn Eino 
Leino, az orosz Jeszenyin, a román Cosbuc, 
a spanyol García Lorca lírája. A nyugati ke-
reszténység határvidékein kibontakozott, az 
archaikus hagyományra is emlékező iroda-
lom a folklór erezetén át a belső társadalmi 
feszültség, a gyakran fenyegetett nemzeti 
identitás s a tradíciókból felnövesztett sajá-
tos világkép megfogalmazásához segítette 
hozzá e „mélykultúrák” nyomait még ele-
venen őrző terrénumok költőit. Párhuzamos 
időkeretekben hasonló tendencia bontako-
zott Latin-Amerika irodalmában is. A har-
mincas évek elején már áttörésszerűen láttak 
napvilágot a világirodalmat e „külső” vidé-
kekről moduláló poétikai törekvések. García 
Lorca Torreádorsiratója, a szerb Nastasievic, 
a kubai Nicolas Guillén verseskönyve, As-
turias Guatemalai legendái, a brazil Jorge 
Amado, a székely Tamási Áron regényei, Jó-
zsef Attila folklórt integráló szintetikus ver-
sei ugyanannak a fél évtizednek a szülöttei 
egymástól távolabb eső országokban is. Ez 
a világban diaszporikusan szétszórt, mégis 
egyetemes nemzedék a népi kultúrából ki-
ragadható tartalmakat „összemberi” érvény-
nyel, egyszersmind a sajátos belső kulturális 
identitást is felmutatva törekedett a nyuga-
ti típusú kultúra látómezőibe emelni. Áttö-
résüknek második nagy hulláma az ötvenes 
években egyszerre hozta el Pablo Neruda Tel-
jes énekét, a szerb Vasko Popa és Miodrag 
Pavlovic első verseskönyveit, Juhász Ferenc 
Szarvasénekét, Asturias A Zöld Pápa, Argue-
das Mély folyók című regényeit és Nagy Lász-
ló Rege a tűzről és jácintról című költői szin-
tézisét (1956). 

„gyönyörűm, te segíts engem!”     
– nagy lászló emlékezete –

Nagy László életműve az ötvenes évek kö-
zepétől e kontinensek közt áramló világiro-
dalmi vonulat egyik kiemelkedő európai tel-
jesítményévé nő. Költészettörténeti pillanata 
a magyar lírának, amikor az addig nyugatra 
mutató orientációs esztétikai iránytű Nagy 
László és nemzedéktársai verseiben hirte-
len kilendül ebből a helyzetéből, s az Euró-
pa alatti civilizációs mélyekbe s a világiro-
dalom új tendenciáinak irányába mozdul el. 
Ezek a centrumok Latin-Amerika, Fekete-Af-
rika, Ázsia, Közép- és Dél-Európa s a fejlet-
tebb államokban (az Egyesült Államokban, 
Franciaországban) élő színes kisebbségek – 
archaikus belső esztétikai hagyományokat 
is érvényesítő – irodalmára irányítják a fi-
gyelmet, s egy több centrumú világ új ábrájá-
nak körvonalait rajzolják elő. Csoóri Sándor 
az Adyéhoz fogható jelentőségűnek nevezte 
azt a jelképes gesztust, amivel Nagy László 
Párizsból visszafordult „a Tisza rohadó al-
más partjára” (A nagy atlanti homályban), 
mintegy fizikailag is tudatosítva, hogy a kö-
zép-európai létezést kizárólag Párizs, illetve 
a Nyugat membránjain át többé nem lehet 
autentikusan megítélni. „Nagy László ösz-
tönös visszafordulása ugyanolyan történel-
mi pillanat volt – írja –, mint Ady nyugatra 
szökése annak idején.” Kósa Ferenc emléke-
zete szerint „indiánokról, csángókról, breto-
nokról” folyik a szó „a gótikus katedrálisok” 
árnyékában is, „s vigyázó szemünket Párizs-
ban sem Párizsra vetjük már.”

Nagy László költői szintézise a görög és 
keresztény hagyományokon kiköszörült 
műformákat az archaikus „műfaji” tárház 
felől dúsítja fel. A klasszikus hagyaték mel-
lett a hősének, erőének, ráolvasás, bájolás, 
archaikus népi ima, sirató, archaikus sze-
repvers (Kiscsikósirató, Csodafiuszarvas) s 
a mítoszból és a rítusból kisarjadt szöveg-
kompozíciók és szemléleti, nyelvi erők is 
költői műfajainak alkotó ösztönzőivé nő-
nek. Műfajteremtő változatossága hol „regö-
séneket görget elénk” (Csoóri Sándor), hol 
„megváltó haramia-himnuszt” (Farkas Ár-
pád,), hol „medvezsoltárt”, hol Fehér Anná-
nak balladás gyászkendőit suhogtatja át a 
klasszikus formán (Testvérek fehérben), hol 
archaikus bájoló praxist imitál (Szépasszo-
nyok mondókái Gábrielre), vagy – a „bartóki” 
dal hangütésében – népdalok sűrített gon-
dolati és képi tapasztalatát közvetíti (Virá-

gok, veszélyek, Kórus). Az archaikus szem-
léletvonásokkal feltöltött portrévers (Bartók 
és a ragadozók, Csontváry), képvers (Seb a 
cédruson), prózavers, óda, elégia, rapszó-
dia – és hosszúvers (Gyöngyszoknya, Rege 
a tűzről és jácintról) – a hagyományosabb 
műfaji határok között is új poétikai változa-
tokat teremtenek. Művilágának mítoszt, tör-
ténelmet és az adott kor analízisét egysége-
sítő belső szerkezete részint a mitologizáló 
regény (Bulgakov, Thomas Mann), részint 
a „mágikus realizmus” (García Márquez) 
struktúráira, részint T. S. Eliot, Ady, Pab-
lo Neruda, Vasko Popa lírájának rétegeire, 
kompozíciós megoldásaira mutat. 

Nagy László költészetének gazdag organi-
kussága folyamatosan együtt lélegzett kora 
történeti aktualitásával is. „A gondok és ké-
telkedések, a megcsalatások középkelet-eu-
rópai mezején nem idegenként járt.” (Nagy 
Gáspár) Műveinek „érzékeny tükrében” (A 
város címere, Karácsony, fekete glória, Föltá-
madt piros csizma) mindig az adott idő em-
beri drámái képezték az exponáló közép-
pontot, ezek köré épült a mítoszt, a történe-
lem konklúzióit és a folklór fényeit tömörítő 
metaforikus pályák bolygórendszere. Az 
idegen csapatoktól megszállt, a cserbenha-
gyott forradalmától véres, a hatalomtól év-
tizedekre megzavart lelkű földön „nem tu-
dott, nem akart csak szemlélő lenni, költői 
sorsával csakugyan haláláig része volt az 
„ég és föld” drámájának”. (Czine Mihály) 

Költészetének „az álság falait” roncsoló ere-
je mind poétikai, mind valóságértelmező, 
mind etikai tartalmaiban jól járható ösvé-
nyeket nyit meg a jelen irányában is. Kései 
pályaszakaszának nagy műveiben (Versben 
bujdosó, Gyászom a Színészkirályért, Szólít-
lak, hattyú, Balassi Bálint lázbeszéde, Hó-
szakadás a szívre) a magyar és az egyete-
mes történelmi, kulturális átalakulás olyan 
erővonalait, s bennük az emberi helyzet és 
minőség olyan változásait tapintja ki, ame-
lyek a máig vezetnek, sőt a mában válnak 
nyilvánvalóvá. 

Tóth Erzsébet Nagy László örökzöldben 
című versének sorai ezért nemcsak a mű 
születésének századában, hanem napjaink-
ban is érvényesek a Himnusz minden időben 
című költeményében az európai ember him-
nuszát is megíró költőre: „Mégis hajával törli 
fel Isten a vértócsákat (…) Mégis ő tartja vál-
lán beomló ünnepeinket (…) a jövő századot 
mégis bepólyálja és fölneveli…”

Jánosi zoltán  

első látszatra szokványos alkotások, jobb 
odafigyeléssel azonban felfedezhetők azok 
a vonások, ethosz, „mit agyunk az ihlet órá-
ján terem” (Vörösmarty). Alkotójuk klasszi-
kus besorolással nem tart igényt a festőmű-
vész minősítésre, ami csakis szerénységre 
vall. Bekeny Irene Hajdúhadházán szü-
letett, Budapesten az 1956-os forradalom 
kitörése előtt végezte el az Iparművészeti 
Főiskolát, hogy aztán nyugatnak vegye út-
ját. Az Amerikai egyesült Államokig meg 
sem állt, ott kezdetben segédmunkásként 
dolgozott, mígnem sikerült elhelyezkednie 
egy textilgyárban, ahol aztán egészen nyug-
díjazásáig divattervezőként dolgozott.

Csak ezután fedezte fel (újra) a festésze-
tet. Férje kívánságára 1988-ban Ausztriába 
költöztek, ahol azóta él. Hogy hobbinak te-
kintett alkotómunkáját tökéletesítse, szor-
galmasan látogatja Bécsben a Volkshoch-
schule tanfolyamait. Képei – eltekintve a 
szinte domináns csendéletektől – utazá-
sok, kirándulások lecsapódásaként jöttek 
létre. Sajátságos impresszionista jegyekkel 
örökíti meg a mediterrán világot, de a Fer-
tő-tó is vászonra került. Absztrakt képeket 
is festett, de ezekbe – mint elmondja – be-
lefáradt, ezért a figuratív naturalisztikus 
stílust részesíti előnyben. Vízfestékkel és 
olajjal dolgozik. 

Tulajdonképpen Bécsben talált festői ön-
magára: az International Women‘s Club of 
Vienna rendszeresen, s a Bezirksmuseum 
Döbling – (Villa Wertheinstein) egy alka-
lommal mutatta be képeit.

Botos Ferenc

A  KATEDRÁLIS

gyémánt hasító fényözön
alabástromszín éjsötét
lélegzik, ömlik, lüktet a fény
istenpor száguld szerteszét
a lélek lebeg a vizek felett
reccsen a téridő, s felragyog
valami gubancolt szorításban
feszülnek ki a csillagok

Aldous Huxley angol író mondta: „Akiket felhá-
borít az igazság, nem csupán ostobák, de erkölcsi-
leg is tizedrangúak.” Él közöttünk egy történész, 
aki „betege” az igazságnak. Nem lankadó energi-
ával hívja fel a figyelmet a történelmi pontatlansá-
gokra: helyre tesz, kiigazít, figyelmeztet és vitatko-
zik, de minden körülmények között ragaszkodik a 
tényekhez. Nem csoda, hogy az ilyen embert a ha-
zai történettudomány fenegyerekeként emlegetik. 
Szakály Sándor, merthogy róla van szó, most ösz-
szegyűjtötte azokat az interjúkat, beszélgetéseket, 
amelyeket 2002 és 2017 között adott, illetve ame-
lyekben részt vett, s ezekből pregnánsan kirajzoló-
dik történészi ars poeticája: „Tartsuk mindig szem 
előtt és próbáljuk következetesen képviselni a nem 
könnyen megvalósítható elvet: »harag és elfogultság 
nélkül«, még akkor is, ha fáj, mert néha fáj – az igaz-
ságot, lemondani azonban sohasem szabad róla!”

Ennek érdekében történészünk nem fél a viták-
tól, a face to face ütközetektől, csak az ellenfelek 
stílusa, a minősítések arroganciája riasztja. Min-
den történész úgy gondolja, hogy amit ő állít, ab-
ban van az igazság. Kétségtelen, hogy az igazság 
keresésének a lehetősége mindenkinek megadatik. 
Ha előítélet nélkül teszi. „Ha választanom kell az 
igazság és az igazság keresése között, én az utób-
bit választom” – vélte Bernard Berenson 20. száza-
di amerikai műkritikus. Nyilvánvalóan több igaz-
ság létezik, és a történelmi tényekből többféle kö-
vetkeztetés levonható. „Akkor van baj – jegyzi meg 
Szakály Sándor –, ha valaki nincs tisztában a té-
nyekkel.” Ő maga arra törekszik, hogy igazgatósága 
alatt álló intézete, a VERITAS magas színvonalú, 
a tényeket teljes mértékig tiszteletben tartó és igé-
nyes tudományos munka műhelye legyen. 

„Helyreigazítjuk, ami helyreigazítandó” – olvas-
suk az egyik interjúban. Ha nem pusztult el 200 
ezer magyar katona a Donnál, senki se állítson 

AZ IgAZSÁg MInDen előTT 
Szakály Sándor történelemkönyvet írt

ilyet. A helyes adatok egyébként: 42 ezer az eltűn-
tek, elesettek száma, 26 ezren kerültek szovjet fog-
ságba, 28 ezer katona és munkaszolgálatos sebesül-
ten jutott vissza Magyarországra, s valamivel több, 
mint 100 ezer ember sértetlen maradt. Ha Magyar-
ország nem üzent hadat a Szovjetuniónak 1941. jú-
nius 27-én, akkor ezt se állítsuk. Ismeretes, hogy 
az ’50-es és a ’90-es évek közt sok valótlanságot ta-
nultak diákjaink történelemből. „A Horthy-rend-
szer fasiszta, félfasiszta időszak volt” – állították 
például. Holott Horthy Miklós soha nem volt sem 
félfasiszta, sem fasiszta diktátor. Kétségtelen, hogy 
kellő távolság – és szabadság, és függetlenség – 
szükséges ahhoz, hogy valakit igazán meg lehes-
sen ítélni. Egyetértek a szerzővel abban is, hogy ha 
bekerül valamilyen valótlanság a köztudatba, igen 
nehéz kiirtani onnan. Szakály Sándor nem állítja, 
hogy ő lenne az ország legjobb történésze, de ahhoz 
ragaszkodik, hogy szűkebb szakterületén a legjob-
bak közé tartozik. Isten nem tudja megváltoztatni a 
történelmet, de bizonyos történészek igen. Szakály 
Sándor nem tartozik közéjük. Az a történész, aki 
rosszul teljesíti a kötelességét, megtéveszti olvasóit, 
és igazságtalanságot követ el a halottakkal szem-
ben. Jóllehet történelmet sem írni, sem átírni nem 
könnyű. Arthur Wellington herceg 19. századi brit 
hadvezér javasolta a történészeknek: „Azt tanácso-
lom, hogy ne bolygassák a waterlooi csatát – hagy-
ják úgy, ahogy van.” Azaz az igazság szárnyai alatt.

A szerző könyve igazi történelemkönyv. Kitisz-
títja az agyat. Ajánlható mindazoknak, akik elfogu-
latlanul tisztelik az igazságot. Az igazság tisztelete 
olyan vonás, amely nem születik velünk – a jó ízlés 
és az arányérzék részeként kell eljutnunk hozzá. 

Szakály Sándor: Múltunkról és jelenünkről. Váloga-
tott interjúk és beszélgetések, 2002–2017. Magyar napló, 
Budapest, 2017, 431 old.   

Kő András

Egyed Emese

Örökség

Izlett a bélteki nedű?
A dűlőket sugár simítja,
a töveket finom föld őrzi,
a venyigék közt szél szalad.

A vesszők könnyet hajtanak,
szőlővirág vagy, láthatatlan,
szőlőlevél vagy; illatos.

Chardonnay íze nyelveden.
Sauvignon könnyű ízemléke.
Magas növésű dombom éke,
Kreuzbill varázsigéje,
bor.

Játékba lép a vörös is –
Cabernet gránát villanása,
pohár szélére simulása:
minden,
minden bú eloszol.

(Szatmáron, 2018. május 17-én, a Dsida-, 
Páskándi-, Jakabffy-napok borkóstolóján) 

Botz Domonkos

Még reggel van,

de kését már rég megfente rá
ez az elevenekre kiéhezett,
elvadult, gátlástalan világ,
de ő csak önfeledten játszik,
szavakkal, sorokkal babrál
és várja a feloldozást.

Jó 30 évvel ezelőtt ismertem meg Gyuri bácsit. 
Közvetlen, örömmel teli és életkedvet keltő ember, 
nagyszerű muzsikus volt. Mindez már múltidő: ma 
délután 95 éves korában meghalt. 

 Sokat mesélt életéről, s szívesen zongorázott. 
Édesanyja zongoratanárként működött, nagybáty-
ja Bartók egyik legkedvesebb növendéke volt – így 
a zene már gyermekkorában elvarázsolta. Meglepő-
en sok hangszeren tanult meg játszani: zongorán, 
gordonkán, oboán, basszustubán és ütőhangsze-
reken. Zongora szakot Kadosa Pálnál, zeneszer-
zést Lajtha Lászlónál végzett a budapesti Zenea-
kadémián, s Ferencsik Jánosnál tanult vezényelni. 
Egész élete során fontos volt számára a pedagógiai 
tevékenység. Székesfehérváron és Budapesten ta-
nított, ifjúsági zenekart vezetett. A kommunisták 
egyre-másra zaklatták – ezért döntött úgy, hogy el-
hagyja Magyarországot. Két évig a bécsi Raimundt-
heater korrepetítora volt, majd 1969-től nyugdíja-
zásáig a Gráci Zeneművészeti Egyetemen zeneelmé-
letet, partitúraolvasást és hangszerelést tanított.  

Arányi-Aschner györgy 
(1923 – 2018. május 24.)

A Floridai Egyetem díszdoktorává avatta. Azt val-
lotta, hogy a muzsikusnak olyan mértékig kell el-
sajátítania a mesterséget, hogy a vérévé váljék, és 
gondolkodás nélkül tudja alkalmazni a tanultakat.

 Öt szimfóniát, több versenyművet, fúvós- és ze-
nekari műveket, kamarazenét – minden elgondol-
ható összeállításban –, kórusműveket (köztük öt 
misét és egy requiemet) komponált, s a zongorai-
rodalmat is bőségesen gazdagította. Külön érdeme, 
hogy az ifjúság számára is értékes pedagógiai mű-
veket írt. Európa számos országán kívül Ausztráliá-
ban, Amerikában is játsszák szerzeményeit. Stílusát 
– ha nem is hagyományos értelemben – de tonális-
nak mondhatjuk. Több darabjában a magyar népze-
ne és az osztrák gyermekdalok hatását fedezhetjük 
fel. Formaművészetét a beavatatlan hallgatók is jól 
követhetik.

 Bíztató szavait, tanácsait, s a szépben-jóban való 
hitét szívükben őrzik tanítványai, kollegái, s mind-
azok, akik ismerték. 

R. É.
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