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Soós Imre

Fery Antal grafikusművész 
élete és munkássága

A 20. századi magyar grafika, azon belül az ex libris művészetének stílusteremtő mestere 
volt Fery Antal. 1908. június 12-én született Szerencsen. A tízgyermekes munkáscsalád 
számára a Cukorgyár biztosította a megélhetést. A szabadidejében szívesen rajzolga-
tó fiatalember 1927-ben a gyár ösztöndíjával kezdte meg művészeti tanulmányait a bu-
dapesti Iparművészeti Iskolában. Varga Nándor Lajos professzor szellemi útravalójával 
ellátva 1935-ben vette át grafikusi oklevelét. A következő években alkalmazott grafikai 
munkákból tartotta el magát: kiállításokat tervezett, üzleti grafikákat készített. Varga Má-
tyás meghívta őt a Szegedi Szabadtéri Játékok díszletezési munkáihoz.
Fametszetek készítésével mindig szívesen foglalkozott. Ezzel az eljárással főként ex 
librisek és alkalmi grafikák kerültek ki kezei alól. Első kisgrafikáit 1939-ben készítette. 
Mire belelendült ebbe a műfajba, kitört a második világháború. Az ex libris gyűjtése stag-
nált, majd a háború végére teljesen elhalt, az ex libris egyesületek feloszlottak. A művész 
könyvjegyeivel 1943-ban még szerepelt a Műcsarnok kiállításán, azonban a háború for-
gószele őt is elragadta, katonai behívót kapott. Grafikusi képesítése miatt a vezérkarnál 
teljesített szolgálatot, egyszerű közlegényként térképeket rajzolt. Amikor alakulatát a hadi 
események miatt Nyugatra telepítették, ő is Németországba került, majd hadifogságba 
esett. Hazatértekor a megtorlás nem maradt el: bár felróható vétke nem volt, négy esz-
tendeig rendőri felügyelet alatt állt. A megtorlás oka az a két antibolsevista plakát lehetett, 
amelyeket a negyvenes években készített. Kollektív műteremben dolgozott, hozzá ha-
sonlóan megbélyegzett művészek társaságában, „dekorációs” munkákon. Alkotásjegy-
zéke az 1944–45. évekből nem tartalmaz kisgrafikát. 1946-ban kilenc, 1947-ben pedig 
mindössze két ilyen lap került ki kezei közül. Az ötvenes évek elején is csak 1-2 kisgrafikát 
készített évente.
Másfél évtizedes mozdulatlanság után a Kisgrafika-barátok Köre (KBK) 1959-ben történt 
megalakulása keltett hullámokat az itthoni kisgrafikai élet állóvizén. A kezdeményezés 
Réthy István gyűjtő érdeme volt, aki korábban is részt vett az egyik megszűnt egyesület 
vezetésében. Javaslatát a Fiatal Művészek Stúdiójában Stettner Béla grafikus támogatta, 
aki kommunista párttagsága és művészi tekintélye révén úrrá tudott lenni az alakulási 
nehézségeken. Jelentkeztek a régi gyűjtők is és a kör első elnökévé Soó Rezső egyetemi 
tanárt választották. E tisztségben őt később Varga Mátyás, Kossuth-díjas díszlettervező, 
majd Varga Nándor Lajos, a Képzőművészeti Főiskola grafikai tanszékének vezetője kö-
vette. 1978-tól Fery Antal volt a társulás elnöke, amely 1990 óta „Kisgrafika-barátok Köre” 
Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület néven működik.
Fery Antal kisgrafika-művészi hírneve a hatvanas években a határokon túlra is elju-
tott. 1960-ban már cikket közölt róla a dán gyűjtők patinás folyóirata, a Nordisk Exlib-
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ris Tidsskrift, akkor még magyar szerzőtől. A külföldi szerzők érdeklődése is hamarosan 
megmutatkozott: 1963-ban a római Exlibris c. lapban Bono Salvatore méltatta munkássá-
gát, egy hollandiai grafikai újságban pedig Herbert Blokland írt művészetéről. 1962-re a 
KBK annyira megerősödött, hogy saját folyóirat kiadása is felmerült. Előbb csak szerény, 
évente háromszor megjelenő néhány oldalon, később 48 oldalas terjedelemben jelentet-
ték meg a Kisgrafika c. folyóiratot. Említésre érdemes szokás a kisgrafikai folyóiratoknál 
külföldön is, hogy az előfizetőket évenként grafikai mappával ajándékozzák meg. Fery 
Antal népszerűségét mutatja, hogy elsőnek adták ki e célra 1962-ben 40 ex librisét tar-
talmazó mappáját.
1965 júniusában az Országos Széchenyi Könyvtár rendezi meg a művész ex librisei-
nek kiállítását. Az intézmény ekkor még a Nemzeti Múzeum épületében működött. A 62 
mű felsorolását tartalmazó katalógus előszavát maga a művész írta. Ebben mondja el 
a „fametszet varázsával” való találkozását. Gondolatai közül az alábbi feltétlenül meg-
szívlelendő: „Gyakorlatból tudom, hogy a leggyengébb ex libris akkor születik, amikor az 
ember nagyon hallgat a megrendelőre.” Ugyanebben az esztendőben érte őt az a meg-
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tiszteltetés, hogy két magyar művész társaságában meghívást kapott a lengyelorszá-
gi Malborkban megrendezett, sorrendben második nemzetközi exlibris-biennáléra. (Az 
első ilyen kiállításon magyar művész még nem vett részt.) Ez alkalommal Fery alkotásait 
együtt állították ki 20 japán és 47 európai művész munkáival. Malborkban csak meghívott 
művészek szerepelhetnek. A művész e meghívást akkor már 400 darabot meghaladó 
kisgrafikáinak színvonalával érdemelte ki.
Az exlibris-egyesületek nemzetközi szervezete, a FISAE 1968 júniusában 12. kongresz-
szusát rendezte meg az olaszországi Comóban. A szövetség ez alkalomra először adott 
ki évkönyvet Az ex libris művészei címmel. A világszerte nagy érdeklődéssel kísért kiad-
ványsorozat első kötetében 17 exlibris-művész szerepelt. Hazánkat Fery Antal képviselte.
Az exlibris-gyűjtők következő, 13. kongresszusát 1970-ben Budapesten, a Fészek Klub-
ban rendezték meg, amely alkalommal több grafikai kiállítás is nyílt a fővárosban. Ezek 
egyike, az Ernst Múzeumban rendezett kortárs-kisgrafikai kiállítás főrendezői tisztét Fery 
Antal látta el, nagy szakmai tudással, kiváló ízléssel, nagyban hozzájárulva ezzel a né-
pes nemzetközi találkozó sikeréhez. Mindezek visszhangjaként a külföldi exlibris-újságok 
éveken át a budapesti kongresszust tekintették mércének a további évek hasonló talál-
kozóinak megítélésében.
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1973 szeptemberében Tokajban nyílt kiállítása. 1974-ben a belgiumi Graphia folyóirat 
ismertette műveit. 1978-ban a Kisgrafika 2-3. számában Semsey Andor köszöntötte a 70 
esztendős Fery Antalt. A születésnap alkalmával nyílt meg Szerencsen, a Rákóczi emlé-
két idéző vár helyreállított szárnyában a művész nagyszabású kiállítása, amely mintegy 
összefoglalását adta kisgrafikai művészetének. (A szerencsi Zempléni Múzeumban talál-
ható az ország csaknem teljes Fery-gyűjteménye.) Az 1988-ban nyolcvanadik születés-
napját megért művész külföldi népszerűségének hullámai Portugáliáig eljutottak. Ekkor 
jelent meg a neves portugál szakíró és könyvkiadó, A. M. da Mota Miranda akkorra már 
hat kötetesre bővült enciklopédiájának újabb kötete, amelyben Fery Antal munkásságá-
nak francia nyelvű ismertetése is olvasható, 23 kisgrafikájának bemutatása mellett. Ő az 
első magyarországi grafikus, aki ebben az illusztris sorozatban szerepel.
A művész életpályájának áttekintése után most munkásságának összefoglalását, érté-
kelését várja az olvasó. Ennek az igénynek megfelelni nem kis feladat, hiszen a művész 
kisgrafikáinak száma jóval meghaladta a 2000 darabot. Mindezek kiegészítéséül rá kell 
mutatnunk témaválasztásának gazdagságára, ugyanis ex librisein és alkalmi grafikáin 
életünknek, kultúránknak úgyszólván minden jelensége visszhangot kap. A jobb áttekin-
tés érdekében megkíséreltük a lapok témánkénti megosztását: 1. A történelem nagyjai, 
írók, művészek arcképei; 2. műemlékek, nevezetes épületek; 3. szőlős-boros ex librisek; 
4. természeti értékeink, fák, virágok, 5. minikönyvek.
1.) A portré fába metszése, egy-egy író, művész arcvonásainak a tenyérnyi ex libris felü-
letén való meggyőző megjelenítése a szakma legnehezebb feladatai közé tartozik. Fery 
Antal fél évszázadon át metszette fába a magyar költészet nagyjainak arcvonásait Cso-
konaitól néhai jó barátjáig, Berda Józsefig. Kodály Zoltán portréi mellett a zene számos 
kiválósága, így Erkel, Liszt, Bartók, Bach, Haydn, Mozart, Wagner arcvonásait is megörö-
kítette egy-egy zenekedvelő gyűjtő részére készült „ex musicis” lapján. A magyar képző-
művészeknek valóságos „képzeletbeli múzeumát” alkotta meg Csontváry, Egry, Koszta, 
Kós Károly, Aba-Novák stb. arcképeivel. Hollandiában is elismeréssel méltatták Remb-
randt-portrés ex libriseit. Van Gogh-ot idéző több fametszete az amszterdami Van Gogh 
Múzeumba is bekerült. Fery Antal külföldi népszerűségét elsősorban portrés ex libriseivel 
szerezte meg. A gyűjtők Európa több országából rendszeresen keresték meg őt felkéré-
sükkel, hogy az irodalom, zene világszerte megbecsült nagyjainak arcképét vésse leendő 
ex librisük nyomódúcaira.
2.) Műemlékeink, hazánk múltjának élő tanúi ugyancsak gyakran megjelennek a művész 
grafikáin. Ezek közül is előszeretettel metszette fába a szülőföld nevezetességeit: a sze-
rencsi Rákóczi-vár, az ottani református erődtemplom puritán formáit fényképnél meg-
győzőbben idézve elénk. Egész kiállításra valót tesznek ki ezek a lapjai, amelyek között 
olyan gyöngyszemek találhatók, mint az ócsai, a gyöngyöspatai templom, a margitszigeti 
Szent Mihály kápolna. Egyedülálló a művésznek az a fametszet-sorozata, amely a ma-
gyarországi könyvtárak (debreceni, sárospataki, egri, kalocsai, gyöngyösi stb.) épületeit 
népszerűsíti.
3.) A szőlős és boros ex librisek hazánk határain kívül is, Európa valamennyi borterme-
lő országában népszerűek. Az ilyen témájú kisgrafikákról Olaszországtól Hollandián át 
Dániáig több pompás kiállítású kötet jelent már meg, s ezekből Fery Antal művei nem 
hiányoznak. Az európai szőlős-boros exlibris-termésről Lucas Cranach születési helyén, 
a németországi Cronach város könyvtárában már két ízben rendeztek nagyszabású ki-
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állítást, a művész lapjainak jelenlétével. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum ilyen témájú 
kisgrafika-gyűjteményének alapját 1969-ben a magyarországi születésű, s a lengyelor-
szági Tarnow-ban élő Lippóczy Norbert agrármérnök vetette meg, 800 darabból álló ado-
mányával. 1984-ben e gyűjtemény 3500 darabos katalógusában Fery Antal munkásságát 
107 kisgrafika képviselte, amely az abban szereplő több száz európai művész között a 
legnagyobb számú alkotás.
4.) Természeti értékeink, fák, virágok, kertek idéződnek emlékezetünkbe leglíraibb han-
gulatú lapjain. 1981 óta alkotásjegyzékében egyre több olyan alkotás szerepel, amelyen 
valamelyik botanikus kert vagy arborétum neve látható, a tájra legjellemzőbb fa vagy 
növény levelének, virágjának ábrázolásával. Ezeken az alkalmi grafikákon az ex libris 
mintájára „ex herbario” (magyarul: növénygyűjteményéből) szavak szerepelnek. Szép 
formájú fügefalevelet látunk a Gellérthegy növényi értékeit figyelmünkbe ajánló lap dí-
szeként. Egy másik metszeten a Városligeti tó partján élő mocsári ciprus ága jelképezi 
e nagy múltú parkot. A lipótvárosi Bazilika mellett egy Kínából származó ritka fa él, a 
neve: kínai susogófa. Ennek virágzó ága látható az „Ex herbario Szent István tér” feliratú 
fametszeten. Ugyanilyen szépséges jelképek díszítik a Tabán, Népliget, Vérmező, Múze-
umkert értékeit megörökítő lapokat. Nem hiányoznak a sorozatból az arborétumok sem. 
Egy fenyőtobozos lap az alcsúti, egy égerleveles grafika pedig az erdőtelki arborétum 
meglátogatására csábítja a nézőt. „Szent Margit sziget - az első magyar kertművészeti 
emlék, 1251” hirdeti egy grafika. Ezen a domonkos apácák ruhájában a sziget névadója 
látható, kezében zsoltáros könyvvel, liliommal. A mintegy 40 lapból álló sorozatban „In 
memoriam” lapok emlékeztetnek a botanika jeles művelőire.
5.) Minikönyvek. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztályán 
1980-ban minikönyv sorozat indult a magyar szellemi élet nagyjairól, s idővel három kö-
tet látott napvilágot. A könyvecskék szövegének válogatását Bottyán János végezte, a 
fametszetű illusztrációkat Fery Antal készítette. Az első kötet Bethlen Gábor fejedelem 
születésének 400. évfordulójára jelent meg, a következő Arany János halálának 100. év-
fordulójára 1982-ben, a harmadik Kőrösi Csoma Sándor születésének 200. évfordulójára, 
1984-ben.
1993 márciusában a 85 esztendős, de szellemi erejének teljes birtokában levő Fery An-
talt váratlanul fellépett betegség verte le lábáról. Életének utolsó hónapjaiban munkás-
ságáért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét. 1994. június 30-án 
csendben elszenderedett. Személyében a mai magyar kisgrafika művészet legnagyobb, 
stílusteremtő mesterét veszítettük el, aki több ezer darabot kitevő alkotásaiban a magyar 
művelődés grafikai enciklopédiáját alkotta meg. Remek fametsző volt. Ez volt számára a 
fő megnyilatkozási forma, bár rajzban, akvarellben, sőt mozaik-képekben is maradandót 
alkotott. Grafikai lapjait a biztos kézjárás mellett pózmentes hazaszeretete, meleg em-
bersége és ritkán megmutatkozó, fanyar humora tette olyan jellegzetessé, hogy a világ 
gazdag exlibris-terméséből is kiviláglanak alkotásai.
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Haffner Anikó

Színésznők közéleti szerepben
Életutak a 20. századból

A politikára, társadalmi életre hatni vágyó, a férfiak döntéseit megváltoztatni képes nő 
modellje már Arisztophanész drámáiban megjelenik (Lüszisztraté, A nők ünnepe, A nő-
uralom) – miközben nők színpadon nem léphettek fel. Tanulmányomban 20. századi szí-
nésznők közéleti szereplését vizsgálom, bemutatva azokat a kivételes társadalmi mobili-
tást példázó karriereket, amelynek révén politikai tényezővé válhattak. A három pályakép 
jól példázza, hogy a hatalom, akár kommunista eszmén, akár populista ideológián, akár 
monarchikus államformán alapult, felismerte és céljai érdekében felhasználta azt a lehe-
tőséget, amelyet a művésznők személyisége, karizmája magában hordozott.

Madame Mao, a „vörös császárnő”

Csiang Csing 1914-ben született a kelet-kínai Santung tartományban található Csucseng 
városában, Li Jün-ho néven. Édesapja harminc évvel volt idősebb az édesanyjánál, és 
hatéves korában elhagyta őket. Ezután anyja prostitúcióra kényszerült, őt pedig nagy-
szülei nevelték. Tizennégy éves korában megszökött egy utazó színtársulattal, s mivel 
nagyszülei látták, hogy a színészi pálya melletti elköteleződése megingathatatlan, meg-
engedték neki, hogy beiratkozzon a színészakadémiára. Az iskola 1930-ban bezárt, és 
ekkor, tizenhat évesen, engedve a nagyszülői nyomásgyakorlásnak, férjhez ment, de 
házassága csak néhány hónapig tartott. A válás után a egyetemen tanult tovább, ahol 
a színház mellett a kommunista eszmék is megérintették. Sanghajban kezdte színészi 
karrierjét, és itt már aktív politikai tevékenységet folytatott. Rendszerellenes darabokban 
lépett fel, kormányellenes szórólapokat osztogatott, e tevékenységéért 1934-ben három 
hónap börtönbüntetésre ítélték. Legnagyobb színházi szerepe Ibsen Nórája volt, amely a 
kritikusok körében is elismertté tette, és amely számos filmes felkérést hozott számára.1

1937-ben a japánok elfoglalták Sanghajt, és az ekkor már Lan Ping művésznevet viselő 
színésznő Jenan városában folytatta karrierjét. Itt ismerkedett meg 1939-ben a harmadik 
házasságában élő, nyolc gyermekes kommunista pártvezérrel, Mao Ce-tunggal, akivel 
hamarosan házasságot kötött, és aki a Csiang Csing nevet adta neki. A gyönyörű, haj-
lékony termetű, kellemes hangú, még a kommunista egyenruhában is vonzó színésznő 
Mao minden előadásán megjelent, az első sorban foglalt helyet, onnan tette fel rajongva 
a kérdéseit Maónak, így vetette észre magát a pártvezérrel.2

Mao a „kulturális forradalom” megindításával juttatta politikai szerephez feleségét. A moz-
galom azon az ideológián alapult, hogy a kultúra akkori vezetői, képviselői a Mao Ce-
tung-i eszmékkel ellentétes irányvonalat képviselnek. A valódi cél az ő felszámolásuk 
volt, bár névleg a városi és falusi lakosság közötti különbségeket akarták csökkenteni, 
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megszüntetve a még meglevő feudális, kapitalista viszonyokat. Amikor Mao harmadik 
feleségétől elvált, és feleségül vette Csiang Csinget, a párt vezetői kikötötték, hogy nem 
szólhat bele a politikába, így művészeti kérdésekkel foglalkozott, és egyre nagyobb be-
folyásra tett szert. Vezette a párt propagandaosztályának filmrészlegét, majd a kulturális 
minisztériumban foglalkozott filmügyekkel, és 1964-től már ő irányította a kínai színpadi 
művészetet.3 Kínában 1966. május 16-át tekintették hivatalosan a kulturális forradalom 
kezdetének, amikor a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottsága megvonta a bizalmat a 
kulturális ügyekért felelős Peng Csentől, és új, később a „négyek bandája” néven elhíre-
sült kulturális forradalmi csoportot hozott létre. Tagjai Mao bizalmas belső köréből kerül-
tek ki, Csiang Csing mellett Csang Csun-csiao, Van Hung-ven és Jao Ven-jüan.4

Kínában évszázadok óta a színház volt a legnépszerűbb műfaj, az irodalomnál és a film-
nél is nagyobb hatással bírt az emberekre. Gazdag színházi élet virágzott Kínában egé-
szen 1964-ig, történelmi drámákat, klasszikus operákat, daljátékokat, táncjátékokat adtak 
elő a sajátos színészi technikával dolgozó kínai színészek. Sokuk már gyermekkorától 
egy-egy speciális szerepkörre készült, sokrétű mozgáskultúrát sajátított el. A „kulturális 
forradalom” jegyében a klasszikus darabok előadását megtiltották. A „forradalmi szín-
ház” lényege az volt, hogy a szereplőkben a tömegek magukra ismerjenek, parasztokat, 
munkásokat, katonákat ábrázoltak hősként, az osztályharc győzteseként. Mivel a propa-
ganda-jellegű darabok művészileg nem képviseltek magas színvonalat, a hagyományos 
színházzal nem vehették volna fel a versenyt. A hagyományos színház és színjátszás 
bírálata felszámolással végződött. A színészeket falura küldték, hogy a kemény fizikai 
munka a világnézetüket is átalakítsa.5

A szocialista nevelés eszközének tekintették az operát is. Csiang Csing „forradalmi min-
taoperákat” hozott létre azzal a céllal, hogy Mao tanításait közvetítse.6 Kevés ilyen kép-
ződmény jött létre, és évente csupán három-négy előadássorozatot tartottak, olcsó be-
lépőjegyekkel. A nők az eddigi kínai színjátszás hagyományaival ellentétben nagyobb, 
fontosabb szerepet kaptak ezekben a darabokban, amit Baracs nem kizárólag a női 
egyenjogúság fejlődési jelének tulajdonít, hanem Csiang Csing hatalmi törekvéseinek is. 
Szerinte a női vezetők erényeit kívánta hangsúlyozni, felkészítve a népet arra, hogy Mao 
utódjául fogadják el őt.7 Ezt támaszthatják alá a magasztaló cikkek Lu és Vu császárnőről, 
akik férjük halála után kerültek trónra.8 Mao a művészet minden formáját feudális, kapi-
talista elemnek minősítette, számos műemléket, városfalat, diadalívet, ősi templomokat, 
síremlékeket leromboltatott. A „kulturális forradalom” támadást indított az egész értelmi-
ség ellen. Sokakat letartóztattak, átnevelő iskolákba vagy falura száműztek, az alkotó-és 
kutatómunka minden lehetőségét megszüntették. A főiskolákon és az egyetemeken öt-
hat évig nem is volt oktatás.9 A régi könyvek terjesztését betiltották, az a néhány könyv, 
festmény és dal pedig, amely ebben az időben született, Mao eszméit hirdette, mind őt 
dicsőítette.10

A személyi kultusz Mao mellett Csiang Csinget is érintette. Az újságok minden tevékeny-
ségéről beszámoltak, hívei a „forradalom irodalmi és művészeti zászlóvivőjének” tekintet-
ték, Dantéhoz (!) hasonlították. 1967-ben tagja lett a Kínai Kommunista Központi Bizott-
ságának, majd 1969-ben a KKP először választott be politikai bizottsági tagjai sorába két 
nőt, Je Csünt, Lin Piao hadügyminiszter feleségét és Csiang Csinget.11 Később, amikor 
Mao a betegsége miatt a háttérbe vonult, Csiang Csing az ő nevében lépett fel, tárgyalt 
államfőkkel, fogadott külföldi vendégeket.12
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Az özvegyet Mao halála után, 1976-ban letartóztatták. 1980. november és 1981. janu-
ár között folytatták le a „négyek perét”, amelyben a kulturális forradalom zászlaja alatt 
elkövetett szörnyűségekért Csiang Csinget először halálra ítélték, majd büntetését élet-
fogytiglani börtönbüntetésre változtatták.13 Őt és társait többek között bűnösnek találták 
„mintegy 730 ezer ember üldözésében és 35 ezer halálba kergetésében”.14 Madame Mao 
így védekezett: „Mao elnök kutyája voltam. Akire ráuszított, azt megharaptam.”15

Mao valóban hamar ráunt a feleségére, külön rezidenciára költözött, és csupán kihasz-
nálta a rendkívül gyenge idegállapotú Csiang Csinget. Chang-Halliday szerint egyenesen 
koncként dobta az őt követő hatalom vezetői elé, amikor is élete utolsó szakaszában a 
saját hátralévő idejének nyugalmáért, biztonságáért felajánlotta a felesége és a „négyek 
bandájának” másik három tagjának életét.16 Csiang Csing 1984-ben az egészségi állapo-
ta és kora miatt a börtönt elhagyhatta, otthonában élt házi őrizetben, mígnem 1991-ben 
öngyilkosságot követett el.

Evita Perón, az „argentin szivárvány”

Maria Eva Ibarguren Duarte 1919. május 7-én egy argentin kisvárosban, Los Toldosban 
született házasságon kívüli, törvénytelen gyermekként. Édesapja Juan Duarte földbirto-
kos már házas volt, amikor beleszeretett egyik háztartási alkalmazottjába, Evita édesany-
jába, és öt gyermekük született. Bár apjuk nem hagyta el az első feleségét, és az abból 
a házasságból született gyermekeit, mégis gyakran felkereste második családját is, ezért 
a gyermekek kötődtek apjukhoz. Juan Duarte korai halálát követően azonban a felesége 
még azt sem engedte meg, hogy a temetésen elbúcsúzzanak tőle, ez a korán elszenve-
dett érzelmi sérülés, és a nyomorban, megaláztatásban töltött gyermekkor magyarázhat-
ja későbbi ellenszenvét, amelyet a középosztállyal és az arisztokráciával szemben érzett. 
Már iskolás korában vonzódott a színpad, a mozi iránt, filmszínésznő szeretett volna 
lenni. „Minden lehető alkalommal szavalt, és valósággal megmámorosodott az előadott 
versektől és színdarab-részletektől. Akik ismerték, tanúsították, hogy rendelkezett bizo-
nyos mérsékelt tehetséggel, és szívesen hallgatták.”17

Tizenhat éves korában Buenos Airesbe költözött, ahol kisebb szerepekben tűnt fel, majd 
egy rádiójátékban kapta első főszerepét, és ez hozta meg számára az országos ismert-
séget. 1942-től rádiós műsorvezetőként dolgozott, az egyik legjobban fizetett szakember 
volt az országban. Szorgalmasan dolgozott, ambiciózus és nagy akaraterővel bíró termé-
szete, szépsége és a kritikák által is elismert tehetsége már Perónnal való találkozása 
előtt megalapozták a karrierjét.
1944-ben, egy jótékonysági gálán találkozott az akkor hadügyminiszterként és alelnök-
ként tevékenykedő Perónnal, erről Evita így írt halála előtt megjelent önéletrajzában: 
„Odaálltam mellé. Talán ez terelte rám a figyelmét, és amikor odafigyelt rám, megszó-
laltam és beszéltem, amilyen jól csak tőlem telt: Ha Ön, ahogyan mondja, a nép ügyét a 
sajátjává tette, akkor én, bármilyen nagy legyen is az áldozat, soha nem fogok elmaradni 
Ön mellől, amíg csak élek.”18 Perón később azt állította, hogy nem a színésznő szép-
sége, hanem a jósága varázsolta el őt. Hamarosan összeköltöztek, de Perón tiszttársai 
társadalmi rangján alulinak tartották a rendezetlen kapcsolatot. A Perón körül formálódó 
szimpatizáns tábor azonban örült, hogy vezérük közülük, a szegények közül választott 
társat magának.
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Perón a hatalom megszerzésében a munkásokra támaszkodott. Az ebben rejlő lehetősé-
get felismerve rengeteg reformot hajtott végre a helyzetük javítására, nyolc órás munka-
időt, pihenőnapot, orvosi segélyt, szociális juttatásokat, nyugdíjat vezetett be.19 Népszerű 
lett a munkások körében, azonban ellenségeket szerzett a vállalkozók, az arisztokrácia 
tagjai között. Farrell elnök bejelentette, hogy egy éven belül választásokat tartanak. A kor-
mány politikusai úgy gondolták, hogy az ellenzék megosztása érdekében Perónt el kell 
távolítani a hatalomból, így könnyebben köthetnek kompromisszumot az ellenzék nagy 
részével. Még akkor sem ismerték fel a munkások tömegében rejlő erőt. Lemondatták és 
letartóztatták Perónt. Ekkor Evita szervezkedésbe kezdett. Gyárról-gyárra járva mozgósí-
totta a tömeget, népszerűsítette Perónt és politikáját, munkáját, amelyet a nép érdekében, 
az ő jólétükért folytatott. Perónt szabadlábra helyezték, és 1945. október 21-én titokban 
összeházasodtak. Az ezt követő időszak az elnökválasztásra való felkészülésről szólt, és 
ebben Evitának komoly szerep jutott. Fáradhatatlanul agitált, dolgozott, színészi karrierjét 
feladva Perón népszerűsítése, a peronizmus elterjesztése lett az életcélja. Kampányuk 
Perón kétségtelenül karizmatikus vezetői személyiségére épült. A peronizmus populista 
politika volt, széles tömegek számára adta meg a politikába való beleszólás lehetőségét, 
ideológiai alapját a juszticializmus adta, amelynek középpontjában a társadalmi igazsá-
gosság állt. Később Evita jótékonysági tevékenységéről ezt mondta: „Nem filantrópia, 
nem karitás, nem alamizsna, nem is társadalmi szolidaritás {ti. amit az alapítvány és ő 
végez} (…) hanem egyszerűen igazságosság. Az alamizsna és a jótétemény számomra 
a gazdagság kérkedése és a szegények megalázásának eszköze (…) Amit én teszek, 
az nem más, mint visszaadom a szegényeknek (…) amit tőlük igazságtalanul elvettek.”20

Jól felépített programjuk eredményeképpen 1946. február 24-én Perón megnyerte az el-
nökválasztást. A peronizmus bázisa az 1946-ban alapított Peronista Párt volt, párhuza-
mos szervezete pedig az Eva Perón által vezetett Peronista Női Párt, amely elsősorban 
társadalmi és karitatív feladatokat látott el. Bár hangsúlyozta, hogy fontos a nők rész-
vétele a politikai életben, mégis másodlagos szerepet szánt neki a hagyományos női 
szerepek mellett, mint a családi otthon, anyaság és nemzetfenntartás. Evita többször 
kiemelte, hogy ellene van a feminista törekvéseknek, véleménye szerint a nő ne vállaljon 
férfiszerepeket, teljesítse ki önmagát a támogató női feladatokban. Felismerte azokat a 
társadalomban végbemenő változásokat, amelyek a nők fokozottabb társadalmi szerep-
vállalásához vezettek, kiállt a női jogok szélesítéséért, ennek egyik eredményeként 1947-
ben törvénybe iktatták a nők választójogát. Az ötlet bevált: a következő elnökválasztáson, 
1951-ben, a Perónra szavazók több mint fele nő volt.
Evita nem a hagyományos értelemben vett first lady feladatokat látta el, a protokolláris 
rendezvények háziasszonyi szerepe és a karitatív tevékenységek mellett képességei és 
motivációja alkalmassá tették a női vezér, a teljes értékű vezetőtárs feladatkörének be-
töltésére is. Míg Perón irányította az ország politikai életét, addig az ő feladata volt a 
szociálpolitika, a kultúra, a nőkérdés. Horváth Gyula szerint a források igazolják, hogy 
elhivatottságot érzett a népe iránt, színészi képességei, karizmája és ambíciója mellett 
ez késztette folyamatos, élete vége felé már pihenőnap nélküli napi sokszor húsz órás 
munkára.21 1948-ban létrehozta a María Eva Duarte de Perón alapítványt, ez 1950-től 
Eva Perón-alapítványként működött, amely karitatív tevékenységek mellett kórházak, is-
kolák, árvaházak építtetésével, fenntartásával, hátrányos helyzetű fiatalok iskoláztatásá-
nak segítésével, szociális kérdésekkel foglalkozott. Argentínát és Perónt képviselve több 
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európai országba eljutott. Járt Spanyolországban, Rómában, Franciaországban, Svájc-
ban, találkozott Franco tábornokkal, XII. Pius pápával, Charles de Gaulle-lal. Az európai 
körútjáról tudósító New York Times újságírója szerint a beszédei okosan voltak megírva, 
és bár a stílusa kissé színpadias volt, fellépései sikert arattak. Rómában pl. 600 fős női 
hallgatóságnak próbálta elmagyarázni, hogy küzdjenek a jogaikért.22 Evita teljes jogkörrel 
képviselte az elnököt, „a legmagasabb, hivatalos politikába is beleavatkozott. Bőröndjé-
ben nagyvonalú kölcsönszerződéseket hozott magával, amelyekre már epedve vártak 
Franciaországban.”23

A hívei, a munkástömegek körében olyan népszerűségre tett szert, amely még Peróné-
val is vetekedett, ő azonban ezt ügyesen kihasználta a peronizmus javára, segítette az 
„Evita-kultusz” kibontakozását. A média eszközeit felhasználva minden közszereplését 
megismerhették, a rádió, a televízió, az újságok közvetítették beszédeit. 1953-ban olyan 
ábécés-könyvet adtak ki, amely „e” betűvel kezdődött (!), sugallva, hogy a gyermekeknek 
az ő nevét kell elsőként megtanulniuk. Megkapta a Nemzet Szellemi Vezetője címet. 
Egyre többen szinte szentként tisztelték, és bár a Vatikán elutasította a hivatalos kérést a 
szentté avatására, sokak számára Santa Evita maradt.24 1951-ben a Peronista Párt őt je-
lölte alelnöknek, de ezt a felkérést már nem fogadhatta el, mert egy évvel korábban rákot 
diagnosztizáltak nála. Meggyengült egészsége és súlyos fájdalmai ellenére részt vett az 
elnökválasztási kampány eseményein, Perón mellett agitált, kérte a híveit, hogy védjék 
meg Perónt. „Nem Perónra szavazni (…) hazaárulás.” – mondta.25 1952. július 26-án, 33 
évesen elhunyt.
Életét könyv, film, musical formájában is feldolgozták, őt tartják a legismertebb argentin 
személyiségnek, az argentin szociális minisztérium épületében 31 méter magas, 24 mé-
ter széles és 15 tonnás portré őrzi emlékét.
A történelem olykor megkísérli megismételni önmagát. 1955-ben Perónt lemondásra szó-
lították fel és száműzték Argentínából, és csak 1973-ban tért vissza. Panamában megis-
merkedett María Estela Martínez argentin táncosnővel, akinek Isabel volt a művészneve, 
és eleinte magántitkárként, majd 1961-től feleségként élt Perón mellett. A választásokon 
már alelnök-jelöltként indult, s bár ők nyerték a választásokat, a kormányzásra nem sok 
idejük maradt. Perón egészsége megrendült és 1974-ben elhunyt. Isabel vette át a hatal-
mat, mert az alkotmány szerint az elhalálozott elnök helyébe az alelnök lépett, és csak-
nem két éven át, 1976-ig ő volt Argentína elnöke. Sem karizmája, sem tehetsége nem 
volt Evitához fogható, nem élvezte a peronista tábor támogatását sem. 1976-ban aztán 
katonai hatalomátvétel történt, Isabelt házi őrizetbe helyezték, és csak 1981-ben engedé-
lyezték neki, hogy Spanyolországba távozzon.

Grace Kelly, a hollywoodi-monacói hercegnő

Grace Patricia Kelly gazdag, elismert család harmadik gyermekeként született 1929. nov-
ember 12-én Philadelphiában. Édesapja, John Brendan Kelly ír származású volt, evezős-
ként három olimpiai aranyérmet nyert, majd téglagyárat alapítva hatalmas vagyonra tett 
szert, később politikai szerepet is vállalt, a Demokrata Párt tagjaként jelöltette magát a 
philadelphiai polgármesteri címre, és csak néhány szavazattal maradt alul. Édesanyja a 
gyönyörű, német származású Margaret Katherine Mayer sportoló karrierje után a koedu-
kált Philadelphia Egyetem első női atlétikaedzője lett. Négy gyermekük közül Grace volt 
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a leggyengébb és a legérzékenyebb. Míg testvérei jeleskedtek a sportok terén, addig ő 
szívesebben játszott szerepjátékokat a szobájában a babáival. Gyakran volt beteg, aszt-
más rohamai, hosszú lábadozásai, túlérzékenysége szokatlan volt a szívós, erős, kitartó, 
bátor Kelly családban. Rövidlátása miatt tizenkét éves korában szemüveget kapott, ami 
még tovább fokozta önbizalomhiányát.26 A szülők sokat vártak gyermekeiktől, sportolói, 
hivatásbeli és magánéleti sikereket, egyedül Grace-ről nem feltételezték, hogy bármely 
téren kiugró teljesítményre lenne képes.
Grace számára megszokott volt, hogy egész életében szülei szeretetéért, elismerésé-
ért küzdött. Testvéreivel együtt szigorú katolikus neveltetésben részesült, és a társasá-
gi érintkezés minden szabályát megtanulta híresen jó ízléssel rendelkező édesanyjától. 
Az iskolában szófogadó, engedelmes, zárkózott, jó tanuló kislányként ismerték, akinek 
azonban a reáltárgyak komoly nehézséget okoztak. Nővérei tagjai voltak a diákszínjátszó 
körnek, így ő is követte őket, és itt először ért el sikert, a Fáklyavivők című előadásban 
nyújtott alakításáról a helyi sajtó is említést tett. A rokonai közül George Kelly, a nagy-
bátyja állt hozzá a legközelebb, aki színdarab- és forgatókönyvíróként legalább olyan is-
mert volt, mint Jack Kelly, Broadway-sikerek sora fűződött a nevéhez. Homoszexualitása 
miatt ő éppoly kívülálló volt ebben a családban, mint a túlérzékeny Grace. A nagybácsi 
segített meggyőzni a szüleit arról, hogy engedjék az általa olyan vágyott pálya felé, így 
1947-ben beiratkozhatott a Színművészeti Akadémiára New Yorkban.27 Itt másodéves-
ként beleszeretett Don Richardsonba, a nála kilenc évvel idősebb tanárába. Rajongása 
odáig fokozódott, hogy bemutatta a családjának az épp válófélben lévő, zsidó származá-
sú férfit. A szülei kegyetlen bosszút álltak, amiért megszegte a család íratlan szabályait, 
fogadták, majd csúnyán megszégyenítették szerelmét. A kellemetlen incidens után Grace 
eltávolodott a férfitől, engedve a családi nyomásnak.28 Édesapja szeretetére szomjazva 
ezután is idősebb férfiak iránt vonzódott, a Délidő forgatásakor romantikus kapcsolatba 
került Gary Cooperrel, a Gyilkosság telefonhívásra felvételein Ray Millanddal, A Toko-Ri 
hídja forgatása alatt pedig William Holdennel. Ők mind jóval idősebbek voltak nála, és 
mindannyiuknak volt felesége. Így e viszonyok rövid életűek voltak. 1955-ben Oleg Cas-
sini divattervezővel esett szerelembe, aki elbűvölte figyelmességével, kedvességével, jó 
neveltetésével, intelligenciájával és érzékiségével, de Grace szülei ezt a kapcsolatot sem 
támogatták a férfi múltja miatt, a két válás, az ortodox vallás és a két gyermek túl sok volt 
számukra.
A színésznövendék Grace modellként dolgozott, majd két év iskola után apróbb színházi 
szerepeket kapott. Első filmszerepét 22 éves korában játszotta, a Tizennégy óra című 
filmben. Filmszínésznői karrierje mindössze öt éven át tartott, 1951 és 1956 között, ám 
e rövid idő alatt 11 játékfilmben játszott. A Mogambo-ban nyújtott alakításáért elnyerte a 
legjobb női mellékszereplőnek járó Golden Globe-díjat, A vidéki lány főszerepéért pedig 
a Golden Globe mellett az Oscar-díjat is. Alfred Hitchcock először a Gyilkosság telefon-
hívásra című filmjében dolgozott vele, és onnantól mint múzsájára tekintett rá. Grace két 
további Hitchcock-filmben szerepelt (Hátsó ablak, Fogjunk tolvajt), később a rendező a 
Marnie főszerepére is őt kérte fel, de ezt már hercegnőként vissza kellett utasítania. Nem 
csupán a rendezők szerettek Grace-szel dolgozni, partnerei és a stáb is kedvelték ked-
vessége, profizmusa, allűröktől mentes viselkedése miatt.
Rainer monacói herceggel 1955 tavaszán ismerkedett meg. Részt vett a Cannes-i Film-
fesztiválon, és beiktatott a programjába egy látogatást a hercegi palotába. Megismer-
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kedésük rosszul kezdődött, mert a A vidéki lány délelőtti sajtótájékoztatója elhúzódott. 
Ráadásul a herceg megváratta őt, két órát késett, mialatt Grace megnézte a palotát, 
majd amikor az uralkodó végre megérkezett, annyira szimpatikusnak találta, hogy újból 
megtette vele ugyanazt a sétát.29 Rainer így emlékezett vissza első találkozásukra: „Ne-
héz lett volna nem észrevennem, hogy Kelly kisasszony nagyon szép. De azt hiszem, 
sokkal inkább más tulajdonságaival vett le a lábamról. Meghatott a fiatal sztár érettsége 
és frissessége, műveltsége és érzékenysége. A könnyelműségnek nyomát sem lehetett 
benne felfedezni.”30

Levelezni kezdtek, és ugyanezen év decemberében Rainer New Yorkban megkérte a 
kezét. A romantikus tündérmese hátterében azonban a szálakat különböző érdekek, 
hatalom és pénz mozgatták. III. Rainer a Grimaldi-dinasztia sarja volt. Családja a XIII. 
századtól uralkodott Monacóban. Bár 1793-ban Franciaországhoz csatolták, Napóleon 
bukása után a Grimaldi-család visszakapta a birtokát. Az első világháborút követően, 
1918-ban Franciaország és Rainer dédnagyapja, Albert herceg egyezséget kötöttek ab-
ból a célból, hogy Monaco soha ne kerülhessen idegen kézre, így ha nem születne trón-
örökös, Monaco elveszítené függetlenségét, és francia tulajdonná válna.31 A monacói nép 
számára fontos volt, hogy Rainer végre feleséget találjon magának. Ám a leendő arának 
több követelménynek meg kellett felelnie. A herceg évek óta viszonyt folytatott az elvált 
Giselle Pascal francia színésznővel, a Grace-el való első találkozásáról épp azért késett, 
mert vele ebédelt. A színésznő többször is kérvényezte a házassága érvénytelenítését, 
de nem ez volt az egyetlen ellene szóló érv. Háromszor esett át hivatalos orvosi vizsgá-
laton, de minden alkalommal meddőnek találták. Szakításuk után azonban férjhez ment, 
és hamarosan gyermeke született.
Nyomás nehezedett Rainerre Arisztotelész Onassis részéről is, aki kora egyik leggazda-
gabb embere volt, és tőkéjének jelentős részét Monacóban fektette be.32 A görög szárma-
zású multimilliomos 16 évesen menekülni kényszerült szülőföldjéről, Szmirnából, amelyet 
a törökök 1922-ben visszafoglaltak a megszálló görögöktől, és koldusszegényen érkezett 
Argentínába. Néhány év alatt hatalmas vagyonra tett szert, hajótársaságot alapított, a 
második világháború pedig még nagyobb gazdagságot hozott számára. „A hitleri haditen-
gerészet torpedói elkerülték az Onassis hajókat (...) E különös véletlen az amerikai belső 
elhárítás, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) figyelmét sem kerülte el. Az FBI abból indult 
ki, hogy Onassis argentin állampolgár, és noha Argentína formailag semleges volt, Perón 
diktatúrája idején a nácikkal rokonszenvezett.”33 Onassis ellenőrzése alá került a Monte-
Carlo játékkaszinó, amely Monaco bevételének legnagyobb részét szolgáltatta. A világ 
figyelmét a hercegségre kellett irányítani. Onassis Eva Peron példáját látva megérezte, 
hogy milyen befolyással bír egy színésznő-első asszony karakter egy egész társadalom-
ra. Az ő ötlete volt, hogy hollywoodi színésznőt ültessen a hercegi trónra. Szóba került 
Marilyn Monroe, Deborah Kerr, Eva Marie Saint és Natalie Wood is.34

Grace Kelly, aki a személyes találkozásuk alkalmával kellemes társaságnak bizonyult, 
tökéletesen alkalmasnak látszott erre a szerepre. Elegáns és magabiztos volt, jó nevel-
tetést kapott, kitartó és pontos volt a munkájában, türelmesen, empatikusan viszonyult a 
környezetéhez. Színésznői évei felkészítették őt arra az életre, amelyben minden öröme 
és bánata közüggyé vált, a nyilvánosság előtt zajlott. Fesztelenül mozgott a kamerák, 
fényképezőgépek előtt, kommunikációját, testbeszédét tudatosan használta, céljainak 
megfelelően. A találkozásuk után a herceg megnézte néhány filmjét, és úgy döntött, hogy 
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Amerikába utazik, felkeresi őt. 1955 decemberében Francis Tucker atyával, aki a kirá-
lyi család főkáplánja, a herceg személyes gyóntatója és tanácsadója volt, meglátogatta 
Grace-t és családját Philadelphiában. A színésznő épp Molnár Ferenc Hattyú című szín-
darabjának filmes változatát forgatta. Alexandra hercegnőt alakította, akit a trónörökös-
höz akar hozzáadni a családja, s bár szerelmes lesz egy másik férfiba, áldozatra készen 
a trónt, a hatalmat választja. Miután két kényes kérdést rendeztek – Grace-nek át kellett 
esnie egy orvosi vizsgálaton, hogy meggyőződhessenek a termékenységéről, Jack Kelly-
nek pedig kétmillió dollár hozományt kellett fizetnie –, 1956. január 6-án a Waldorf-Astoria 
hivatalos bálján bejelentették az eljegyzésüket.35 A herceg azt is feltételül szabta, hogy 
Grace mondjon le a filmezésről, színészi karrierjéről. Így Grace, utolsó filmjének (Felső 
tízezer) befejezése után, elhagyta New Yorkot. Cannes kikötőjében Rainer ötezer alatt-
valója kíséretében fogadta hercegnőjét. A polgári esküvőt 1956. április 18-án tartották a 
monacói palota tróntermében. Grace-nek a Metro-Goldwyn-Mayer filmstúdióval 1960-ig 
élő szerződése volt, és ezt a stúdiónak nem is állt szándékában felbontani. A következő 
filmje a Designing Woman lett volna, de erről az MGM lemondott cserébe azért, hogy a 
színésznő esküvőjéről Az évszázad esküvője címmel dokumentumfilmet készíthessen. 
A haszon felét a monacói Vöröskeresztnek ajánlották fel, de a hírverés is kifizetődő volt 
Monaco számára.36

Sajnos a herceg komor személyiségét nem változtatta meg a házasság. Grace-nek ne-
hézséget okozott az udvari viselkedéshez, protokollhoz való alkalmazkodás. A szabad 
döntési jogát sok mindenben korlátozták, hivatalos alkalmakkor még a palotában is kala-
pot kellett viselnie, a férjét kizárólag Őfenségeként említhette, ha az uralkodó állt, senki, 
még ő sem ülhetett le, a nyilvánosság előtt csak franciául beszélhetett, pedig még nem 
értette és beszélte olyan szinten ezt a nyelvet, hogy biztonságban érezhesse magát.37 A 
palotát csak az udvarhölgye vagy a férje kíséretében hagyhatta el. A régi barátokkal való 
kapcsolattartást az udvar korlátozta.
Grace igyekezett megfelelni az elvárásoknak. A monacói nép nem fogadta őt kitörő lel-
kesedéssel, pedig kilenc hónappal a házasságkötés után már megszületett az első utód, 
Caroline. 1958-ban a trónörökös, Albert, és 1965-ben még egy kislány, Stephanie. Pró-
bálkozásai, hogy újra színésznőként dolgozhasson, rendre kudarcba fulladtak. Két val-
lásos témájú filmben szerepelhetett volna, a teljes gázsiját jótékony célokra ajánlotta fel, 
de a herceg hajthatatlan maradt. 1962-ben Hitchcock Marnie című filmjében kapott fő-
szerep-ajánlatot, és a herceg ez alkalommal támogatta az ötletet. Sajtóközleményt adtak 
ki, amelyben azt is bejelentették, hogy a filmért kapott tiszteletdíjat Grace a hátrányos 
helyzetű monacói gyerekeknek és a sportolóknak adományozza.38 Terve azonban a mo-
nacói polgárság ellenállásába ütközött. A Vatikán megrovásban részesítette Tucker atyát, 
amiért nem lépett időben közbe, és az ötlet egyáltalán megszülethetett. A környezete 
egybehangzó véleménye szerint egy hercegnő nem dolgozhat színésznőként. Grace de-
presszióba esett, bezárkózott a szobájába, még a gyermekeit sem akarta látni.39 Szakíta-
nia kellett a múltjával és „csak” hercegnőként tovább élnie.
1958-ban a herceg kinevezte a monacói Vöröskereszt elnökének. Évente kosztümös 
bált rendeztek, a szervezés Grace feladata volt, a meghívottak között ott volt Sophia 
Loren, Gina Lollobrigida, Frank Sinatra és még sok régi pályatárs. Szociális érzékenysé-
ge folyamatos munkára késztette, a gyermekek, betegek, öregek, hajléktalanok segíté-
sén túl adományokat gyűjtött a természeti katasztrófák által sújtott területeken élőknek, 
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részt vett jótékonysági gálákon, nemzetközi kampányokban, amelyek az éhínség vagy 
gyermekbántalmazás ellen próbáltak hatni. Bouyonban az árvák számára gyermekvá-
rost építtetett, létrehozta a Notre-Dame de Fatima óvodát, Cap-dAil-on egy idősotthont. 
1963-tól az Amade (Gyermekbarátok Nemzetközi Szövetsége) elnöke lett, ösztöndíj-
jal támogatta a továbbtanulókat, az 1965-ben létrehozott Grace Hercegnő Alapítvány a 
monacói kézművességet segítette, a nevét viselő Központi Kórházat a legjobb, legdrá-
gább műszerekkel szereltette fel, cikket írt egy hetilap számára a természetes szoptatás 
előnyeiről.40 Szívesen foglalkozott a virágokkal, elmélyült a kertészet tudományában, 
1968-ban megalakította a Kertbarátok klubját, és nemzetközi eseménnyé váló virágkiál-
lítást rendezett. Védnökséget, elnökséget, szervező szerepet vállalt számos nemzetközi 
konferencia, szimpózium, tudományos kongresszus, kiállítás, koncert, filmfesztivál, ba-
lettest létrehozásában. Kulturális kezdeményezések sora kötődik a nevéhez: 1959-től a 
palota kertjében klasszikus hangversenyeket szerveztek a legjobb szólisták, zenészek, 
karmesterek jelenlétével, 1961-ben rendezték meg az első Nemzetközi Televíziós Fesz-
tivált, 1966-ban az első Nemzetközi Tűzijáték Fesztivált, 1970-ben a Monacói Művészeti 
Fesztivált, 1974-ben az első Nemzetközi Cirkuszfesztivált. 1963-ban férjével megalapí-
tották a Nemzetközi Kortárs Művészeti Díjat, 1972-ben megnyitották a Nemzeti Múzeu-
mot. Képességei, színésznői és személyes kompetenciái a kultúra és a politika területén 
a művész szerepén túl kvázi nagyköveti, kulturális miniszteri pozíció betöltésére adtak 
lehetőséget számára.41 Rainer herceg maga nyilatkozta: „Grace hercegnő valamilyen 
formában az ifjúsági, a kulturális, az egészségügyi és egyben a kölcsönös felelősség-
vállalási miniszterem.”
A pályaív azonban fájdalmasan korán megtört. Grace 1982. szeptember 13-án autóbal-
esetet szenvedett Cap-d’Ail-nál, a hercegségtől néhány kilométerre. A fékrendszer meg-
hibásodása miatt elveszítette uralmát a jármű fölött, a korlátot átszakítva 30 métert csú-
szott a domboldalon, többször megpördült, majd fejjel lefelé megállt.42 Az autóban utazott 
lánya, a tizenhét éves Stephanie is, ő enyhébb zúzódásokkal, sokkos állapotban került 
kórházba. Grace Kelly azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem tudták 
megmenteni.

*
A bemutatott politikusi sorsok tükrözik a kor, a rendszer szellemét, amelyben e színész-
nők éltek, de a társadalom állapotát, gondolkodását, illetve a nőkhöz és kultúrához való 
viszonyát is. A téma messze nem lezárt. Más színésznők is említhetők lettek volna, így 
pl. Vigdis Finnbogadóttir izlandi államfő, az első nő a világon, aki demokratikus választás 
útján lett köztársasági elnök vagy Melina Mercouri, Görögország első női kulturális mi-
nisztere. Mint ahogy érdekes lesz megfigyelni, hogy milyen szerepet vállal férje oldalán a 
2012-ben Mexikó elnökévé választott Enrique Pena Nieto felesége, a népszerű szappan-
opera színésznő Angelica Rivera vagy a 2013-ban hatalomra került kínai államfő, Hszi 
Csin-ping felesége, Peng Li-jüan énekesnő, műsorvezető.
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Tóthpál József

Érctorkok évszázadai
A Honvéd Férfikar köszöntése

A magyar énekkari kultúra történetében sajátos szerepet játszottak és játszanak a férfi-
karok. Az első függetlenített, hivatásos férfikar ugyanis – a feljegyzések szerint – Mátyás 
király udvarában jött létre, a reneszánsz korában, 1480 körül, felesége, Beatrice, a ná-
polyi király leányának sugallatára, aki szenvedélyesen szerette a kórusmuzsikát. A kórus 
a francia-flamand polifon irodalmat művelte, amelyről a pápai követek csodálattal írtak.
A hazai karéneklés első nagy korszaka természetesen jóval később, a reformkorban bon-
takozik ki, valóságos fellendülés pedig az 1867-es kiegyezés után következik be. Hazafi-
as felbuzdulásból az 1860-as években „dalárda” elnevezéssel (a nyelvújítási szóalkotás 
1844-től szerepel a magyar nyelvhasználatban) férfikarok sokasága jön létre különböző 
munkásegyletek és szakszervezetek égisze alatt, szerte az országban.
Kodály Zoltán az 1930-as években kezd jobban odafigyelni a hazai felnőtt énekkarok 
tevékenységére, amikor a magyar viszonyokat szembesíti angliai tapasztalataival, ahol 
egyes gyári munkások dalkörei – 600 évnyi tradíciójuk által – Bach h-moll miséjének 
előadásáig is eljutnak. „A magyar karéneklésnek, hogy igazi érték, lendítő erő lehessen 
a nemzeti életben, egyrészt magyarabbá, másrészt művészibbé kell válnia. Mindkettőt 
eléri, ha 1. egyoldalúan a férfi karéneklésből áttér a vegyeskarra, 2. műsorából kiírtja 
a ponyvairodalmat” – írja Kodály 1935-ben, mert úgy véli, hogy „Mi nem a Chorvereint 
vettük át a németektől, hanem a Liedertafelt.” Azaz a kórusegylet helyett a „dalos asztal” 
változatot, amely gyakran eszem-iszommal kötötte egybe a kóruspróbákat, és műsoru-
kon bizonyos hazafias nóták mellet bor- és sördalok szerepeltek.
Kodály elképzelései nyomán új utakra indult a kóruskultúra Magyarországon; férfikari 
műveivel ő maga is hozzájárult a változásokhoz: a Karádi nóták, a Huszt, a Fölszállott a 
páva, az Isten csodája és más művei férfikaraink műsorára kerültek. Karvezetőink meg-
értették Kodályt: „Mint az egész ország léte, a dalos ügyé is attól függ, tudunk-e magya-
rabbá s egyszersmind európaibbá válni. A férfikar százada előkészület volt, most jöjjön a 
teljesedés” – írta 1936-ban.
Ennek a folyamatnak egyik kiemelkedő eseménye és állomása – a háború utáni években 
– a Honvéd Férfikar 1949. évi megalakulása, amely hivatásos együttesként Európában 
szinte egyedülálló, s amelynek alapító karnagya a kecskeméti születésű Vásárhelyi Zol-
tán, egyes Kodály művek – mint például a Jézus és a kufárok – ősbemutatóinak karna-
gya, a Zeneakadémia karvezetés tanszakának alapítója, Strausz Kálmánnak, a Férfikar 
jelenlegi Liszt-díjas karigazgatójának tanára.
Tehetséges, kiváló karnagyok egymást követő nemzedéke emelte a Férfikart európai 
rangra; közülük Vass Lajos, Maklári József, Pődör Béla, Zámbó István és Tóth András 
nevét kell említenünk. Emellett olyan kiváló karmesterekkel dolgozott együtt, mint Feren-
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csik János, Sir Georg Solti, Lamberto Gardelli, Zubin Mehta – és sokan mások. A magyar 
operaénekesek közül számosan itt kezdték pályafutásukat: így pl. Ilosfalvy Róbert, Réti 
József, Gregor József vagy Gulyás Dénes.
A kórus hangzásvilágában sajátos szimbiózisban jelenik meg a keleti zenekultúra, neve-
zetesen az orosz pravoszláv férfikarok drámaisága a kivételes magyar és közép-euró-
pai érzékenységgel és kifejező erővel – az európai polifónia tiszta megtestesüléseként. 
Nagysikerű koncerteket adtak világszerte: Velencétől Amszterdamig, Jeruzsálemtől Pe-
kingig. A Férfikar műsorán tartja a teljes férfikari irodalom jelentős hányadát – a középkor-
tól napjainkig; beleértve az a’cappella és a zongorakíséretes műveket, operakórusokat, 
oratóriumokat. Olyan ritkán vagy alig hallható darabokat is megszólaltatnak, mint Richard 
Wagner: Az apostolok szeretetlakomája című, alig ismert művét vagy Kurt Weil Berlini 
requiemjét. Számos magyar zeneszerző komponált a’cappella és zenekari kíséretes mű-
veket számukra; az utóbbi évek ősbemutatói Tolcsvay László, Vajda János, Gyöngyösi 
Levente, Szakcsi Lakatos Béla, Orbán György nevéhez fűződnek.
2013 tavaszi évadában a Magyar Állami Operaházzal kötött megállapodás értelmében a 
Honvéd Férfikar az újra megnyíló Erkel Színház férfikaraként közreműködik Erkel Bánk 
bán és Hunyadi László, Verdi Aida és Don Carlos című operáiban, valamint Kacsóh 
Pongrác János vitézében.
Hangsúlyozni kell, hogy miközben Kodály Zoltán elgondolásai nyomán Magyarorszá-
gon vegyeskarok sokasága alakult az elmúlt évtizedekben, egynemű karaink – a gyer-
mekkarok, a női karok és a férfikarok – minden tekintetben magyarabbá, művészibbé 
és európaibbá váltak, s nagy sikerrel szerepelnek a világ hangversenytermeiben. Kitűnő 
példája e folyamatnak a Honvéd Férfikar egyedülálló teljesítménye, amely méltóvá emeli 
a Magyar Örökség-díjra.

(Elhangzott laudációként 2013. március 23-án Budapesten, a Magyar Tudományos Aka-
démia Dísztermében, a Magyar Örökség-díj átadó ünnepségén.)


