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19 A legjobb: Petofi English and introduction by Anton N. Nyerges (Buffalo, Hungarian Cultu-
ral Foundation, 1973).

20 László Nagy... selected poems, translated by Tony Coonor and Kenneth McRobbie (Lon-
don, Oxford University Press, 1973).

21 Ez a néVtelenek által irt versek, a népdalok és a népballadák miatt nem szánútható ki pon-
tosan.

22 Mindazonáltallefordíttatott és fölvetetett velem Krúdy-szövegeket, mondván, hogy K, Gy.
prózakölt6 is volt, akit "nem szabad kihagyni",

23 Ady-fordításokkal régebben rengetegen, újabban is többen probálkoztak. Részleteredménye-
ket értek csak el. Angolra Ady a legnehezebben fordítható magyar költo. Magyarsága jórészt
provinciálisnak, pátosza többször nevetségesnek hat angolul. Ha Yeats-et föltámaszthatnánk,
ó megbickózna az Ady-versekkel; szimbolista és nemzeti költo lévén át tudná ültetni Ady
szimbolizmusát.

BUDA Y GYÖRGY

jegyzetek az illusztrációkhoz
Nem szokásos az, hogy egy múvész jegyzetekkellúsérje egy költeSiantoló~iához

készített illusztrációit. Helyzetem azonban kivételes, mint ahogy ez az antologia is
kivétel. Azt hiszem, hogy magyarázó jegyzeteimmel közelebb hozhatom az olvasót
a költcSkhözés verseikhez.

Miként az antológia költeményei, az én illusztrációim is arra szolgálnak, hogy
a választott huszonöt magyar költot plasztikusan is bemutassuk. (A választás Budayé;
az antológia 200 költot mutat be.) A kötet angol nyelvú közönség számára készült,
kikbcSla többség nem ismeri a magyar költészetet; tanácsosnak láttam, hogy a hagyo-
mányos bemutatáson túllépjek. Az Antológia számára készült portréim tehát jóval me-
részebbek a konvencionális bemutatásnál.

Ami a régi költeSket illeti, régebbi metszetek és rézkarcok figyelembevételével
dolgoztam. Olyan hasonlóságokat kerestem, melyek az adott periódusban a legjellegze-
tesebben mutatják be a költoket, továbbfejlesztve ezt szimbólumokkal, melyeket a mai
irodalomtörténet is visszhangoz. Ifjúságom nagy élménye volt a magyar irodalom és
nagy örömömre szolgál, hogy angol nyelvú bemutatásában segédkezhetem.

Az e századi költok közül sokat személyesen ismertem, sot barátaim is akadtak
közülük; ilyen esetekben nemcsak egyéb illusztrációkat és fotográfiákat használtam fel,
hanem személyes emlékeket és vázlatokat is.

Buday György 1966-ban,Tábori Pál biztatására lépett kapcsolatba Kabdebó Tamással, majd
1969-ben Szathmáry Lajossal és Makkai Ádámmal. Az illusztrációkat Szathmáry megbízásából,
illetve az o költségén készítette. Ezek ma is a chicagói magyar irodalmár birtokában vannak.

E sorok frója a hetvenes években felkereste Buday Györgyöt stúdiójában, s kapcsolatban
maradt vele a nyolcvanas évek elejéig. Levelei tehát ugyancsak megtalálhatók az MTA le-
rakatában. Míg levelezni magyarulleveleztiink, Buday angolul írta a fenti jegyzetet (nem úgy,
mint Cs. Szabó, aki magyarul írta el6szavát, melyet Táborival angoloútottunk), Budayt tehát -
ezúttal -magyarra kellett fordítanom.
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Bizonyos esetekben, amikor a költot fiatal, középkorú, öreg míívészként is is-
merjük - vagy ha korán beértek,mint PetofivagyJózsefAttila -, úgy éreztem, hogy
jellegüket nehéz lett volna belesííríteni egyetlen képmásba, tehát montage-okat, azaz
többszörös portrékat alkottam, hogy kifejezzem a költo és költészetének bonyolultsá-
gát, fametszeteim segítségével.

Meglepo, hogy ez a portréforma eleddig hiányzott. Amikor Picasso és kortársai
profilból és szemközt is bemutattak egy-egyarcmást, akkor megnyitották az utat a több-
szöri portréábrázolás felé.

Valahogy én mindig azt gondoltam, hogy a kétféle ábrázolást az európai civilizá-
cióban a Janus-fó igazolja. Az egyetlen fej kétarcú vagy kétprofilos ábrázolása - bár
mindig egyetlen fejre vonatkozott - több ezer éves örökségünk. Ám a kubizmus és
egyéb modern irányok hatása kellett ahhoz, hogy ezeket a kombinációkat elfogadha-
tóvá tegyük a modern muvészetben.

Nagy lépés volt ez elore: az egymással kontraszt ban levo szögek elosegítik a
képszecúsítés és a vonások kitelítésének teljességét. A modell teljesebb egyéniségét
mutatják be.

A történeti huség kedvéért meg kell mondanunk, hogy az ókor és Picasso között
volt arra példa, hogy egyes festok sokszoros portrékat festettek, gondoljunk itt Van
Dyck 1. Károly, angol király, és Philippe de Champaigne Richelieu kardinális képére.
Ezek az új portréábrázolás elófutárainak tekintendok. Szembol és két profilból látunk
egy-egy fejet, a két szélso a középsóre néz. A fejek méretei azonosak voltak, mint a mai
rendorfotókon a búnözókéi. Mesterfestokrollévén szó, a portrék a mesteri ecsetkeze-
lést is visszaadják, holott a portrékat nem ebédlok falára szánták mestereik.

A mai szem már felkészült arra, hogy heterogén szimbólumokat lásson egyetlen
kép keretén belül. A szürrealisták megtanítottak arra, hogy befogadjuk "a muvész
agyában egy idoben létezo koncepciókat", aki ezeket vásznon, márványba faragva vagy
fába vésve kívánja kifejezni.

Manapság már nemcsak a muvészetben járatosak azok, akik a többszólamú be-
mutatást elfogadják. Az újdonság a múlté, hiszen a televízió popénekesek és mások ar-
cát sokféle szögben, vetületben hozza otthonunkba, a picitol a nagyítottig, a premier
plantól az egyes részletek - kezek, lábak, hangszerek, egy kapuban rúgott labda - egyes
vagy szimultán bemutatásáig.

A fotográfia hozzájárult az impresszionista festészet kifejlesztéséhez, a televízió
pedig hozzászoktatta a szemet ahhoz, hogy a mindennapi ember a dolgok és történések
új panorámáját lássa. A sokszoros portré útját a televízió egyengette: alakok, hasonló-
ság, szögek - új lehetoség nyílott ezek számára.

A következo lépés egy új dimenzióba vezet. A muvész képes arra, hogy a költo
mását különbözo életkorból adjavissza, vonatkozásokkal és háttérrel gazdagítva.Az áb-
rázolásnak ez az új potenciálja egybeesett az absztrakt festészet idoleges lehanyatlásával.
Mint a valóságos és képzelt portrék régi múvelóje, én készségesen fogtam bele elsonek
a többszörös portré kimúvelésébe. Amikor 1940-ben a 37 kötetes Shakespeare-kiadás-
ban az Athéni Timon ábrázolását rám bízták, egy sorozatban mutattam be a foszerep-
lót: az idealista Timontól kezdve a gyulölködo ig, ahogy ezt a drámaíró tette. Timon
portréja a történések jegyeit sorozatosan mutatta be. Innen már aránylag rövid volt
az út, hogy ismeretlen költoket mutassak be egy antológiában, többszörös portrék
segítségével.
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Metszeteim 25 magyar költéStábrázolnak, a shakespeare-i kortól sajátunkig, úgy,
hogy felhasználják a modem mdvészet vívmányait, bizonyos formális jegyek mellozésé-
vel. Az én sokszoros portréim olykor a realizmus jegyében születtek - olykor a fiatal-
kori képmástól a halotti maszkig -mint pl. Babits Mihály esetében.

A láttatás és megértetés szándéka vezetett, mikor montázs segitségével motÍvu-
mokat emeltem ki egyes költcSkéletébcSl.ElcSfordult- pl. Ady esetében -, mert vissza-
emlékeztem a nokre, akik ihletoi voltak. Felhasználtam a hátteret, a szülohazát, majd
a szobrot vagy sírkövet, mit a költo emlékére emeltek. A dekoratív elemek a költcSéle-
tében eluralkodó stllusideá1t idézik. Példa erre a Csokonai-portré, Cupidóval, a csikó-
bórös kulaccsal - mely a rokokót is megidézi. Ady nyakkendéSjeArt Nouveau, miként
néhány jegy a saját ifjúságán, életén, versein. (Egy fénykép szerint Adynak valóban
volt ilyen nyakkendéSje.)

Montázsaim néhol az ország eseményeit is célozzák. Zrínyi-képemen rajta van
a vaddisznóvadászat, melyet egy korabeli metszetre alapoztam, de szerepel az Adriai
Tenger Szirenájának címlapja is. Balassi-portrémon elséS,1572-benírt könyvének deka-
rációja is látszik. Az az embléma, mellyel majd a Nyugat folyóirat borítóján találko-
zunk, az Ady-portrén is echózik.

A történeti visszapillantásokon innen felhasználtam saját korábbi illusztrációimat
is, a teljesség igénye nélkül. A Tragédia1936-0ssvéd kiadásához például 25 illusztrációt
készítettem, melyek -Ádámtól kezdve - bemutatták a korszakokat. Panoráma övezi
a költéSportréját, a fáraóktól az eszkimókig. Helyszdke miatt pár epizódot mutattam
csak be, itt, az óramutató mozgásirányában: Ádám öngyilkossági kísérletét, hogy az em-
beriséget mentesÍtse a történendéSkt61; Éva megjelenését, ki terhességével példázza,
hogy a történelem már megkezdodött; Ádám sorsa tehát az ember tragédiája lesz.

Egy másik példám Arany Jánosra vonatkozik. 1932-ben a Magyar Könyvmíves
Céh engem bízott meg az Arany-balladák illusztrálásával. A Kolozsvári 1933-askiadás
33 illusztrációmmal jelent meg, biblioftl és Mzött változatban.

Arany portréja köré ezekbéSlcsak részleteket fdzhettem. Bemutattam a Vörös
Rébékból a folyót keresztezéSpallón a hollóvá váló, szárnyra kapó asszonyt.

Végül hadd emHtsem meg a Kassák-portrét, mely egyrészréSlfelidézi egy korábbi
illusztrációmat, a Munkanélkülit, másrészrol viszont magába foglalja a költo saját abszt-
rakt festményét is, tiszteletadásképpen, hiszen a költo kiváló festéSis volt.




