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HÍREK

Augusztus 20. alkalmából adták át a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi Fõosztályának
Múzeumi Nívódíjait a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kitüntetetteket Koncz Erika, a minisztérium helyet-
tes államtitkára köszöntötte. A Múzeumi Nívódíjat 1969 óta adományozza a szakminisztérium a tudományos
munka, a gyûjteménygyarapítás, továbbá a kiállítás-rendezés, a múzeumi ismeretterjesztés és a mûtárgyállo-
mány védelme területén kiemelkedõnek minõsülõ szakmai teljesítményekért. Múzeumi Nívódíjban részesült
H. Bagó Ilona irodalomtörténész muzeológus, intézményünk Kézirattárának fõosztályvezetõ-helyettese, a
József Attila születésének 100. évfordulójára rendezett multimédiás vándorkiállításért.

A Pro Literatura Alapítvány 2005. szeptember 29-én elõször adta át a Czine Mihály-díjat a Károlyi-
palotában, melyet azzal a szándékkal hoztak létre, hogy elismerjék azok munkáját, akik Czine Mihály
irodalomtörténész életmûvét közkinccsé teszik, ápolják, munkájukban az õ gondolatvilágát, szellemiségét
is tovább éltetik. A díj kitüntetettjei: Görömbei András irodalomtörténész, Kovács Tiborné könyvtáros és N.
Pál József irodalomtörténész.

Perlrott Csaba Vilmos olajfestményeibõl és grafikáiból rendezett idõszaki emlékkiállítást a Kassák
Múzeum 2005. október 2-tõl december 11-ig. Az ötven éve elhunyt festõ a 20. századi magyar képzõmûvé-
szet egyik újító mestere, a nyugat-európai modernség egyik hazai közvetítõje volt. Pályakezdõként elõször
Koszta Józseftõl tanult, majd a nagybányai mûvésztelepen dolgozott, Párizsba kerülve Matisse és Cézanne
mûvészetének élményével gazdagodott. A francia Fauves-mozgalom történetírói mindmáig számon tartják
munkásságát, melyben fölismerhetõ a két másik avantgárd irányzat, az expresszionizmus és a kubizmus
termékenyítõ hatása is. Így bár Perlrott Csaba Vilmos szervezetileg nem tartozott a magyar modernek
1909-ben „Nyolcak” néven nyilvánosság elé lépett mozgalmához, munkássága mégis törekvéseikhez kap-
csolható. Perlrott a francia és német modernizmus vívmányait úgy tudta beépíteni munkásságába, hogy
mindvégig eredeti stílusú mûvész maradt. Errõl tanúskodnak a Nagybányán, Kecskeméten, Párizsban,
Szentendrén készült táj- és városképei, aktképsorozatai, portréi, csendéletei, melyekrõl szólva olyan kivá-
ló kortárs méltatta az önkifejezés intenzitását, mint Kassák Lajos: „ábrázoló modern mûvészetünk egyik
úttörõjének” nevezve Perlrott Csaba Vilmost. Ez az emléktárlat a Magyar Nemzeti Galéria, a szentendrei
Ferenczy Múzeum, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, a Kecs-
keméti Képtár, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum, a Petõfi Irodalmi
Múzeum, a székesfehérvári Városi Képtár – Deák Gyûjtemény, a Kassák Múzeum, továbbá magángyûjtõk
anyagából válogatott kollekcióval mutatta be a 20. századi magyar mûvészet e jelentõs alkotójának munkás-
ságát. A kiállítást Csaplár Ferenc rendezte.

Szabó Magda írót életmûsorozatának gondozója, az Európa Könyvkiadó, írótársai és színmûvészek
köszöntötték 88. születésnapján, 2005. október 5-én a Petõfi Irodalmi Múzeumban. Az ünnepséget egyben
Für Elise címû regénye százezredik példányának megjelenése alkalmából rendezték. Az est házigazdája
Osztovits Levente, az Európa Könyvkiadó igazgatója volt. Szabó Magda a mûveit megjelentetõ nyomdától
(debreceni Alföldi Nyomda) egy óriási, bõrkötéses könyvet kapott, amelynek belsejében az életmûsorozat
valamennyi kötete megtalálható. Lator László költõ, irodalomtörténész és Háy János író méltatta Szabó Magda
számukra meghatározó, illetve kedves mûveit és egyéniségét. Regényeibõl az Abigél filmváltozatának egyik
jelentõs szereplõje, Piros Ildikó színmûvész és Für Anikó színmûvész olvastak fel részleteket. Fejérvári
Zoltán, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem növendéke Beethoven- és Chopin-zongoradarabokat játszott.

Megjelent Mészöly Miklós író és Tüskés Tibor irodalomtörténész levelezése a pécsi Pro Pannonia
Kiadói Alapítvány gondozásában. A Volt idõ címû kötetet 2005. október 19-én a Petõfi Irodalmi Múzeum-
ban is bemutatták, Tüskés Tiborral Szörényi László irodalomtörténész beszélgetett. A levélváltásokból
kirajzolódik az 1956 utáni társadalom képe, bepillantást nyerhetünk Mészöly alkotói folyamataiba, mûve-
inek keletkezési körülményeibe, valamint abba, hogyan került a Jelenkor címû folyóirat fõszerkesztõi
székébe Tüskés Tibor, akinek éppen Mészöly egyik drámája, Az ablakmosó publikálása miatt kellett a
laptól távoznia. Néhány fontosabb levél el is hangzott az esten Havas Judit elõadómûvész tolmácsolásában.

A költõ születése napján, 2005. november 22-én ünnepelték a nagyváradi Ady Emlékmúzeum 50 éves
fennállását. A Nagyváradi Ady Társaság kezdeményezésére Tavaszi Hajnal, a társaság jegyzõje és Tóth
János múzeumigazgató szervezte meg a rendezvényt, ami azért volt különösen fontos, mert veszélybe került
az intézmény fennmaradása. Erre az alkalomra kapott meghívást a Petõfi Irodalmi Múzeum. Az Ady-
szobor megkoszorúzása után a múzeumban Blaga Mihoc, a történelemtudományok doktora, a kolozsvári
Babes-Bolyai Egyetem tanára, a  nagyváradi Iosif Vulcan Emlékmúzeum vezetõje mondott köszöntõt. Ezt
követõen Indig Ottó, a Nagyváradi Ady Társaság elnöke, irodalom- és mûvelõdéstörténész, majd Szabó Ödön
megyei tanácsos, a Kõrösvidéki Múzeum munkatársa üdvözlõ szavai hangzottak el. A PIM részérõl Cséve

Szabó Magda

A Czine Mihály-díj átadása

Szörényi László, Havas Judit és
Tüskés Tibor

Az Ady Emlékmúzeum
Nagyváradon
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HÍREK

Schubert Éva

Rozgonyi László: Önarckép sállal

Anna A múzeum helyzete ma címmel tartott elõadást, Hegyi Katalin pedig „Amit adtam: örökség, s nem
divat” címmel Ady Endre hagyatékáról, tárgyi örökségérõl beszélt. Tóth János, az emlékmúzeum igazgatója
érdekes történeti áttekintést adott a múzeum 50 évérõl. A Nagyváradi Ady Társaság ez alkalomból a Hív az
acélhegyû ördög… címû, Fehér Dezsõ által szerkesztett, Ady Endre 1900-1904 között keletkezett nagyváradi
publikációit tartalmazó kötetet jelentett meg. Indig Ottó ugyanennek a kötetnek elsõ dedikált kiadását ajándé-
kozta a múzeumnak. Tóth Jánossal és Tavaszi Hajnallal tárgyalásokat kezdeményeztünk arról, miképpen
tudna szakmai segítséget nyújtani a Petõfi Irodalmi Múzeum az ott található Adyhoz kapcsolódó dokumentu-
mok, tárgyak katalógusának számítógépre vitelében, valamint egy kiadvány megjelentetésében.

2005. december 10-én kaptuk a hírt, hogy  Indig Ottó  életének 69. évében elhunyt. A rövid találkozás is
elég volt ahhoz, hogy lássuk imponáló szakmai tudását, elkötelezettségét a magyar kultúra iránt. Halála
mindannyiunk számára nagy veszteség.

Felavatták az új József Attila-síremléket a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben 2005. december 3-án. A
síremlék a kulturális tárca és a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus által kiírt emlékmû-pályázat nyertes
mûve, Bálványos Levente és Horváth Csaba Sztélé címû alkotása, melyen a költõ Íme, hát megleltem
hazámat… kezdetû verse olvasható. Többek között Jókai Anna, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság elnöke és
Bozóki András kulturális miniszter mondott beszédet, majd a sztélé leleplezése következett, amelyhez a
Petõfi Irodalmi Múzeum is elhelyezte koszorúját.

Harmadik alkalommal rendeztük meg Irodalmi karácsony és könyvvásár gyerekeknek elnevezésû
rendezvényünket 2005. december 11-én. A Józsefvárosi Zeneiskola növendékeinek hangversenyét az Ander-
sen-mesékhez kapcsolódó gyermekfoglalkozás követte, majd a Friss tinta! címû új gyermekvers-antológia
játékos, a kicsiket is bevonó, szavaltató bemutatója. A Garabonciás együttes mûsora igazi karácsonyi hangula-
tot varázsolt a Károlyi-palotába, valamint régi magyar rajzfilmek kísérõzenéit is eljátszották, amiket a gyere-
keknek kellett felismerni. A csemeték szülei, rokonai a kiadók kedvezményes könyvkínálatából válogathattak,
a szerencsések pedig a nap végi tombolasorsoláson plüssállatokat, könyveket, kifestõket nyertek.

A Petõfi Irodalmi Múzeum adventi jótékonysági estet rendezett „Azért vagyunk a világon…”
címmel Tamási Áron szülõfaluja, az erdélyi Farkaslaka árvízkárosultjainak megsegítésére 2005. de-
cember 19-én. Közgyûjteményünk Tamási Áron teljes írói hagyatékának õrzõje, mely magában foglalja
mûveinek kéziratait, az író könyvtárát, személyes relikviáit és fényképeit. Hagyományos adventi estünk
fõvédnöke Mádl Dalma asszony, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete volt. Az érkezõket fél hattól
betlehemes játékkal fogadták az Óbudai Népzenei Iskola tanulói Fábián Éva vezetésével. Az esten Nagy
Gáspár költõ és Csiki László író mondtak ünnepi köszöntõt. Ady Endre A békesség ünnepén címû
költeményét Császár Angéla szavalta el, Áprily Lajos Madarak, Irisórai szarvas és Szilencium címû
verseit Mécs Károly adta elõ, Tamási Áron írásait Bács Ferenc, Schubert Éva, Becsei Tamás és Ferenczy
Csongor tolmácsolta, Schubert Évától pedig Juhász Gyula Betlehemes énekét is hallhattuk. Sebestyén
Márta erdélyi népdalokat énekelt, a Muzsikás együttes pedig erdélyi népzenét játszott. A 2500 Ft-os
jegyekbõl, és az ez alkalomra a Pro Literatura Alapítvány által létrehozott számlaszámra érkezett
adományokból 300 000 Ft-ot utaltunk át Farkaslaka önkormányzata számára. Ez az összeg hozzájárul
Tamási Áron szülõházának felújításához is. A belépõjegyek megvásárlásán túl külön adománnyal járul-
tak hozzá a nemes cél megvalósításához: Bagó György dr. és neje, Bod Péter Ákos, Gács Béláné, Gellér
Katalin, Jóny Iván, Götei Árpád, Kirchner Sándorné, Kiss-Pál Klára, MTA Füst Milán Fordítói Alapít-
vány, Márton Ferenc, Melczer Vilmosné, Molnár V. József, Móricz Imre dr., Párkainé Eckhardt Mária,
Szabad György, Szabó Magdolna, Valiskó Ferenc.

Az új idõszaki kiállítás a Kassák Múzeumban szentendrei mûvészek alkotásait mutatja be S. Nagy
János gyûjteményébõl. Az évtizedeken át kutatóvegyészként hazai és amerikai intézetekben dolgozó, ma
szentendrei lokálpatriótaként és mûbarátként ismert dr. S. Nagy János a ’70-es években kezdett mûgyûjtés-
sel foglalkozni. A ma már több száz darabból álló kollekciója fõ mûveket és apró remekléseket egyaránt szép
számmal tartalmazó merítés a tradicionális szentendrei festészet világából: Apáti Abkarovics Béla, Bánáti
Sverák József, Bánovszky Miklós, Boromisza Tibor, Cserepes István, Deli Antal, Göllner Miklós, Ilosvai
Varga István, Istokovits Kálmán, Jeges Ernõ, Kántor Andor, Modok Mária, Onódi Béla, Perrey Perron
Fedor, Pirk János, Rozgonyi László még mindig kevéssé ismert munkásságából. Jelen van ebben az áldozatos
munkával és anyagi áldozatvállalással fölépített, fiatalkori emlékeket, személyes vonzalmakat, emberi kap-
csolatokat, régi és új barátságokat is dokumentáló gyûjteményben néhány természetelvû festmény, grafika
révén a késõbbi generációkhoz tartozó Hegyi György, Deim Pál, Balogh László és Gy. Molnár István
munkássága is. A tárlaton, mely 2006. január 15-tõl március 15-ig látogatható, az Onódi Béla egykori
szentendrei lakóházában õrzött mûtárgyegyüttes hatvan válogatott darabja kerül a látogatók elé.

Az új József Attila-síremlék a
Fiumei úti Nemzeti Sírkertben
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KIÁLLÍTÁS

Hordozható Európa
Emlékkiállítás Cs. Szabó László születésének 100. évfordulójára

zõmûvészeti Fõiskolán, az általános mûvelõdéstörténet ok-
tatása vele kezdõdött s szûnt meg. Az emigráció 35 évébõl
harminchármat Angliában töltött, 1951-tõl húsz éven át a
BBC magyar osztályának belsõ munkatársa volt, ahol nem-
csak megélhetést, hanem olyan szellemi hátteret is kapott,
hogy írói függetlenségét nem kellett feladnia. Majdnem
harminc könyvet írt, melynek fele még itthon, a másik fele
az emigráció alatt, szintén magyar nyelven, külföldi ki-
adóknál jelent meg. Versei mellett novellái, mûvelõdéstör-
téneti jelentõségû útirajzai, intellektuálisan gazdag esszéi
és önironikusan õszinte, meditatív önéletrajzai egy kifor-
rott írói szemlélet és stílus tanúbizonyságai, a magyar in-
tellektuális próza nélkülözhetetlen és alapvetõ vonatkoz-
tatási pontjai.

A hazai olvasók elõtt évtizedekig neve alig volt ismert,
mûvei nem voltak hozzáférhetõek, a hivatalos fórumokon
munkásságára csak torzítva vagy kicsinyelve utaltak. Ezzel
párhuzamosan az emigráció körében egyre nõtt jelentõsé-
ge, meghatározóvá vált személye, legendássá vált tudása és
erkölcsi tartása. Egy betû elég lett megnevezésére, minden-
ki Csé-nek hívta, útirajzainak szellemi gazdagsága miatt új
szót alkottak, mûveit, sõt õt magát is nem bédekkernek, ha-
nem „csédekkernek” nevezték. De hívták „örök peregri-
nus”-nak olthatatlan tudásszomja miatt, „harcos esztétá”-
nak, aki szakadatlan hévvel követelt helyet a nem-elkötele-
zett irodalomnak, „osztályfõnök”-nek, aki önmagával szem-
ben tanúsított szakmai szigorával magas mércét állított a
fiatalabb nemzedék elé, „londoni Kazinczy”-nak, aki tisz-
teletet parancsoló életmûvével, integráló egyéniségével és
kiterjedt levelezésével központi alakja lett a külföldön élõ
magyar értelmiségnek, „magyar Montaigne”-nek, aki az
esszé mûfajában az anyanyelv országától való távolság elle-
nére maradandót alkotott.

A tárlat címadója Cs. Szabó László (1905-1984) egyik
1943-ban megjelent novellája, melynek fõhõse egy fiatalem-
ber, aki néprajzi emlékek után kutatva az apjától örökölt,
világlátott bõrönddel járja a magyar falvakat. Óriás koffer-
jében csak a nélkülözhetetlen holmikat cipeli: egy váltás
fehérnemût, szappant, fogkefét, cipõpasztát... – és negyven
kötet könyvet, az európai irodalom klasszikusait Homérosz-
tól kezdve Shakespeare-en át egészen Kemény Zsigmondig,
„egy koffer hordozható, üde, halhatatlan Európát”. Cs. Sza-
bó László ekkor még nem sejtette, hogy az európai kultúra
mellett hitet tevõ novella milyen fájdalmas szimbóluma lesz
saját életének is. Hiszen nemcsak az egész kontinenst átszö-
võ, tudatosan megkomponált utazásai és az abból születõ, az
esszé mûvészi színvonalára emelkedõ útrajzai lettek meg-
határozó részei gazdag életmûvének, hanem személyes sor-
sára is rányomta kitörölhetetlen bélyegét a legnehezebb,
mindent megváltoztató, nagy utazás – az emigráció. 1949-
ben az egyre fenyegetõbben sötétülõ diktatúra ellen tilta-
kozva egy római tanulmányút befejezéseként az ország vég-
leges elhagyása mellett döntött: lakását, állását, gazdag
könyvtárát, minden személyes emlékét, fiát, szerelmét, egész
addigi életét hátrahagyta, ahogy pontosan találó iróniával õ
maga fogalmazta meg: „44 éves koromban egy kofferrel egy-
szerûen újrakezdtem az életet.” Nem volt vele más úti-
poggyász, mint a magyar kultúrán felnõtt európai mûvelt-
sége és a tehetség aranyfedezete.

Az emigráció miatt nemcsak élete, hanem mûveinek
fogadtatása is két részre tört. A Nyugat második nemzedé-
kének tagjaként elismert író, aki 1936-ban Baumgarten-
díjat kapott, 1935-tõl a Magyar Rádió irodalmi vezetõje-
ként a színvonalas rádiózás egyik megteremtõje lett, aki
nemcsak szakmai tudásával, hanem emberi tartásával is
példát mutatott: a megszorító intézkedéseket okosan ki-
játszva számos zsidó származású írót megszólaltatott, vé-
gül 1944 márciusában a német bevonulás ellen tiltakozva
habozás nélkül lemondott a biztos egzisztenciát jelentõ ál-
lásról. 1945 õszétõl katedrát létesítettek számára a Kép-

Bõrönd-installációk a kiállításban

Az egyik Csé-bõrönd tartalma
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Szendrey Júlia, a naplóíró
Egy pesti értelmiségi asszony

1828. december 29-én Keszthelyen született ,,Magyarország leg-
regényesebb asszonya”, ahogyan önmagát nevezi második férjének,
Horváth Árpádnak 1856. augusztus 24-én írott levelében. Szendrey
Júliához mostoha volt a sors, de mostohán bánt vele az irodalomtörté-
net is. A magyar irodalom egyik legnagyobb költõjének lehetett nagy
szerelme és felesége kurta három évig, akivel férje mindent megosz-
tott: a dicsõséget és a nélkülözéseket, épp csak a halált nem. Szendrey
Júlia hagyatékában, a húgához, Marikához (Gyulai Pálné) írott leve-
lei között van egy emléklap: ,,Halj meg, midõn legboldogabb vagy!”
Nem tudjuk, mikor írta. Valószínûleg leánytestvére házasságkötése
idején, az útravaló minden bizonnyal morbidnak látszhatott a meny-
asszony szemében. A mondat azonban a nõvér keserû asszonysorsá-
nak summázatát adja. És amint Kerényi Ferenc az adatot hallván,
megfogalmazta: talán ez a kulcsa a Szeptember végénnek.

Az irodalomtudósok egyik tábora nem lát Szendrey Júliában mást,
csak feleséget, így élete csak 1849. július 31-ig, Petõfi eltûnése napjáig
tarthat számot a tudomány érdeklõdésére. Ezért a hagyatékából még
azokat az adatokat sem gyûjtötték ki, amik a Petõfi-életrajzra tartoz-
nak. Másfelõl azonban a róla szóló cikkek és könyvek, Hatvany Lajos
Feleségek felesége c. mûve, és újabban a Petõfi-adattár kivételével, a
segesvári csatától 1868. szeptember 6-ig, az asszony halála napjáig
tárgyalják élete eseményeit.

Második házassága felháborította a család barátait, az írótársa-

Legendája hamarabb áthatolt a politikai válaszfalakon,
mint mûvei. Épp ezért támasztotta hazalátogatásának felté-
teléül, hogy egy írása minden csonkítás és ideológiai kom-
mentár nélkül jelenjen meg. 1979-ben a Nagyvilág közölte
Dickens-naplóját, ezzel kezdõdött újabb hazai jelenléte.

Ekkor, 1980-ban, lépte át újra a magyar határt, ekkor tar-
tott ismét elõadást a Képzõmûvészeti Fõiskolán, ahol fürtök-
ben lógtak az emberek. Itt hangzott el látszólag szellemesen
könnyed, ám jelentõségteljes kezdõmondata, mely a hosszú
távollét ellenére is a meglévõ folytonosságot hangsúlyozta:
„Mondtam az utolsó órán, 31 évvel ezelõtt...”

Nagy gonddal gyûjtött, gazdag könyvtára emigrációja kö-
vetkeztében odaveszett. Ekkor határozta el, hogy soha nem lesz
háromszáznál több könyve – de gyógyíthatatlanul szenvedé-
lyes olvasóként angliai otthonában végül mégis tizenötezer köny-
vet gyûjtött össze a polcokon. Végrendeletében úgy döntött,
hogy Sárospatakon temessék el s oda kerüljön könyvtára is,
kéziratait a Petõfi Irodalmi Múzeumra hagyta.

Írásai másfél évtizede szabadon megjelenhetnek, élet-
mûsorozatának kiadása most indul. Szellemi hagyatékával
immár nekünk, olvasóknak kell jól sáfárkodnunk.

Kelevéz Ágnes

A kiállítást rendezte: Kelevéz Ágnes
Látványterv: Kemény Gyula

MEGJELENT!

József Attila: Istenem
József Attila istenes versei neves mûvészek elõadásában, zenei átvezetésekkel

Audió-CD, PIM 004, Magyar Rádió–Petõfi Irodalmi Múzeum, 2005

dalmat, az olvasóközönséget, az ,,igaz hazafiakat”. A hûtlen özvegy az
irodalmi élet, sõt a nemzet ítélõszéke elõtt sápadozott megvédhetetle-
nül és az utókor sem kímélte egészen 1928-ig. Ekkor Mikes Lajos
Szendrey Júlia levelesládájának ismeretlen kincsei címû kiadvá-
nyában, és még inkább Dernõi Kovács László–Mikes Lajos Szendrey
Júlia ismeretlen naplója, levelei, halálos ágyán tett vallomása címû
könyvében történt meg a dokumentumok birtokában a ,,perújrafelvé-
tel”, és szolgáltattak igazságot a már régóta porladó asszonynak. A
közvélemény miatt erre szükség volt.

Sem a Petõfi-kutatók, sem a moralisták nem vették észre, hogy
Szendrey Júliának nemcsak magánélete volt. Író volt vagy az lehetett
volna, ha a sors egy kicsit kegyesebb hozzá. Tehetséges volt, eredeti
egyéniség, gondolkodó ember, és amint a kortársak is rendre megem-
lítik: szellemes társalgó. E tárgyban eddig lényegében csak Bihari
Mór munkája tekinthetõ érdemlegesnek. A Petõfi Társaság sorozatá-
ban, a Petõfi Könyvtárban kiadta Szendrey Júlia költeményeit és
prózai munkáit, legalábbis azokat, amiket a hírlapokból össze tudott
gyûjteni. A könyvhöz egy életrajzi bevezetõ, és egy tanulmány is tarto-
zik irodalmi munkásságáról.

Szendrey Júlia eredetiségét, írói tehetségét elõször természete-
sen Petõfi Sándor ismerte fel, és ha le is kell számítanunk megnyilatko-
zásaiból a szerelmes férfi rajongó túlzásait, bizonyítéknak ebbõl az
idõszakból maradnak a Napló egyes jól sikerült részletei.

Enteriõrrészlet
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Hatvany Lajos megállapítja, hogy Szendrey Júlia fiatalkori
Naplójában és Térey Máriával való levelezésében szinte nyoma
sincs irodalmi témának. Ebbõl a következõ igazságtalan konklúzi-
ót vonja le: ,,…hiába erõltette az eredetiséget, ama nõk közül való
volt, akinek egyéniségét a férfi szabja meg. S a férfi szerint, akire
választása esett, lehetett volna: hû feleség, jó anya vagy szatmári
Bovaryné, aki azt hiszi, hogy regényes kalandon esett át, ha az
urát holmi borbélylegényképû, kikent, kifent seladonnal csalja
meg.” Hatvany Lajos nem szenvedhette Szendrey Júliát, ez már a
Feleségek feleségébõl is kitetszik. Talán valaminõ szerencsétlen
szerelmi kudarcát, kortársi asszonyélményét visszavetítve egy
nemzedékkel korábbra, egy ambiciózus, számító, félmûvelt ,,fraj-
lát” látott benne, aki méltatlan volt Petõfi szerelmére. Szegény
Szendrey Júlia! Hatvany nem volt nyárspolgár, a második házas-
ságot az özvegy magánügyének tekintette. A moralisták megvetõ
nyilatkozatainál azonban kegyetlenebb, amit tesz: ízekre szedi
Petõfi ideálját és megállapítja, hogy az endrõdi úrikisasszony tra-
gikus végzete volt a nagy költõnek. Azt vonja meg tõle, ami miatt
Petõfi beleszeretett, az eredetiséget.

Szendrey Júlia elsõ publikációi Petõfi Sándorné korából va-
lóak. A koltói nyugodt, szép napokban határozták el, hogy megje-
lentetik a Napló egyes részleteit, sõt onnan küldték el Gyõrbe,
illetve Pestre. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában
található Napló-kéziraton Petõfi szerkesztõi javításai láthatóak.
Mértéktartó, apró stiláris igazítások, a lényeget nem érintõek.

1847. október 11-én Koltóról írja Petõfi Kovács Pálnak, a gyõ-
ri Hazánk szerkesztõjének: ,,A tõled való búcsúvétel helyett pe-
dig adom tudtodra, hogy a Napló-töredék feleségem által írva és
leírva a Hazánk számára küldetik.” A Napló egyes részletei meg-
õrzõdtek Petõfi kézírásában is, az Életképeknek megküldött anya-
got másolta le (a Petõfi Összes mûvei V. kötetének szerkesztõi
gondosan bevették ezt a részletet, pedig inkább egy majdani kéz-
irat-katalógusban volna a helye). Tehát két helyen, a Hazánk 1847.
okt. 30-i, illetve az Életképek 1847. okt. 30-i, nov. 7-i, dec. 5-i és
1848. jan. 2-i számában jelentek meg a Naplóból részletek. Az
Életképek-beli publikációhoz Jókai Mór írt bevezetõt: ,,E szel-
lemkincs »Petõfiné naplója« (…) S e természetes gyöngédség és
szemérmes boldogság, mely a nõi szív gondolatjait legmerészebb
röpteikben is félreismerhetetlenné teszi. Mélység a magasság-
ban, mint tenger tükrében meglátszó fellegek képei.”

Szendrey Júlia 1846 februárjában kezdi leánykori naplóját,
amelybe olykor levelek, levélrészletek is bekerülnek. A naplóban
– a mûfajnak megfelelõen – elsõsorban saját lelkiállapotát örökíti
meg, továbbá, ahogy Bihari Mór fogalmaz: ,,A napló egyes helyei-
bõl összeállítható a negyvenes évek vidéki társadalmi életének
kedves, vonzó rajza.” 1846 februárjában az erdõdi vár kisasszo-
nya 18. évében van már, és legfõbb dolga az, hogy megértse saját,
csapongó lelkét. A júniusi bejegyzés egy Bulwer-idézettel kezdõ-
dik. Gyakori jelenség a Naplóban, de más prózai munkájában is,
hogy valamely olvasmányélmény adja az eszmefuttatás alapját,
az említett idézet a szentimentalisták vérbeli rokonának mutatja
a fiatal lányt. A mondandó a szív kettõs élete: ami látszik, és ami
bévül zajlik. Nem áll messze a Fanni hagyományait író Kármántól,
különösen természetleírásaiban. Szendrey Júlia – mint ráérõ ifjú
hölgy – közeli jó viszonyban volt a természettel, és írásaiban min-
dig jelentõs szerepe van a természetszimbolikának. A Napló egyes
fejezeteit kettejük szerelmi történetének feldolgozásához már vé-
gigelemezték több ízben a Petõfi-monográfusok, legalaposabban
Hatvany Lajos. De nem vizsgálták mint irodalmi mûvet. Hatvany

A költõ írja 1846. december 26-án Orlay Petrics Somának:
,,Szatmárban egy olyan lyánykát ismertem meg, a milyen Párizs-
nak is sok volna, a George Sandok hazájának, nem pedig
Szatmárnak, az ólmos fütykösök termõföldének.” Hogy Petõfi mi-
kor olvasott elõször valamit George Sand-tól, nem tudjuk, a költõi
nászúton azonban biztosan, hiszen ismeretesek idevonatkozó so-
rai az Úti levelek Kerényi Frigyeshez XVIII. darabjából.
,,George Sand az új világ csodája, és én bámulom, talán imádom is,
de nem szeretem. Õ, mint a mészáros a marha böndõjét, fölhasítja
a társadalmat, hogy megmutassa belsejének egész rondaságát, és
azt kiáltja: így nem maradhat! (…) oh ez merész, dicsõ nagy
munka, de férfinak való, nem asszonynak. Regényeinek olvasása-
kor mindig megzavar a gondolat, ha eszembe jut, hogy ezeket
asszony írta, s szinte kedvetlenûl teszem le. Ha a kertben, itt szép,

ha bepiszkolja is kezét; de az istállót bízza a férfiakra. ,,Nem tud-
juk, hogy az ifjú feleség mit gondolhatott errõl a részletrõl, min-
denesetre nem telt bele egy fél év, és a  költõ a vértelen forradalom
napjaiban naplójában azzal büszkélkedik, hogy felesége minden-
ben mellette áll. De térjünk vissza George Sand-ra. Tudjuk, hogy
George Sand kedvenc írója volt Szendrey Júliának, külsõségek-
ben utánozta is: rövidre vágatta a haját, excentrikusan öltözkö-
dött, dohányzott. De írni másról és másképpen írt. Szendrey Júlia
francia nyelvtudásáról nem sok adatunk van. 1840-1844 között
Pesten tanult Lejtei (korábban Tänczner) Lilla leánynevelõ inté-
zetében. Ott a német nyelv és irodalom ismeretét preferálták, de
valószínûleg már elkezdte a francia nyelv tanulását is. 1847 tava-
szán Lauka Józseftõl tanult franciául, mert Szendrey Ignác ígért
a lányának egy külföldi utat, valószínûleg azért, hogy a nemkívá-
natos kérõt feledtesse vele. Második házassága idején tovább foly-
tatta francia stúdiumait, ezt bizonyítja a hagyatékában fennma-
radt szószedet. Ugyanott található egy csonka könyvjegyzék is,
amely valószínûleg az õ tulajdonában volt könyveket sorolja fel,
van közte egy-egy darab, ami Petõfi hátramaradt könyvjegyzé-
kében is szerepel. Ebben George Sand-tól a következõ mûvek ta-
lálhatók: Les maîtres sonneures, La filleule, Mauprat, La petite
Fadette, Laure, La mare au Diable, André, Claudie, Histoire de
ma vie. Ekkor már fordítással is próbálkozott. A hagyatékban
fennmaradt Jules Andeau (tõle kapta George Sand írói álnevét)
Marianna címû regénye magyar fordításának négy elkészült fe-
jezete Szendrey Júlia kézírásában.

A Szendrey Júlia-kiállítás egy részlete
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Petõfi-utánzatnak tekinti Júlia ,,ízléstelen, otromba és esetlen
módján”: ,,S mihelyt az izgalom, melyet Petõfi hozott életébe,
megmozdítja benne a nõi fatális alkalmazkodási és utánzóösztönt,
mindjárt tollat is márt szívébe, és írónõnek érzi magát. Naplót
kezd írni. Ha egy szót vársz abból, amit Petõfi beszélt, egy hangot,
egy jól megfigyelt, személyes vonást, ne Júlia Naplójában keresd. A
Napló frázissal nyílik meg, s a frázisok gonoszan sípoló orgonája búg
benne mindvégig, minden lapjain keresztül.” Vitriolos fogalmazás,
kár, hogy nem igaz. Kétségtelen, hogy a Napló esztétikai színvonala
egyenetlen.  Nem publikálási céllal kezdte írni megismerkedésük elõtt
fél évvel. A kezdet és a vég stílusa között nagy a különbség, az õ életko-
rában másfél év a fejlõdés szempontjából nagy idõ. A tobzódó képek,
a túlírtság egyre szûnik, bár a képes beszéd mindvégig sajátja: mond-
juk ki, bizony, a Napló a romantikus stílus szülötte. Nézzünk egy
részletet: ,,Szabadnak kell a költõnek lenni, mint a gondolat. Szabad-
ság kell neki, hogy ábrándozó lelkének szeszélyeit, és ábrándképeit
kielégíthesse. Kiállhatatlanná válhatik elõtte bár melly lánc, melly õt
röptében korlátozná, ha tán önkénytesen vállalá is ezt egyszer magá-
ra, nem gondolva meg következéseit – s ha ekkor más mód a szabadu-
lásra nem volna, mint e láncot összezúzni? De hátha e lánc egy lélek
boldogsága volna? Veszni kellene neki!”

A Napló nem mindennapi apróságokról szól (erre ott volt a levele-
zés a megértõ, mert hasonlelkû barátnõvel, a nagykárolyi Térey Má-
riával), hanem nagy dolgokról, arról, hogyan keresi helyét a világban,
a szerelemben egy fiatal nõ. Lélekelemzés: alkalmas-e arra, hogy egy
másik embert boldogítson. Fél a költõ szenvedélyességétõl, pedig õ
maga is csupa szenvedély: nem nyugodt, csöndes boldogságra vágyik,
mint egy átlagos biedermeier életérzésû hölgy, hanem olyan élmé-
nyekre, sõt feladatokra, amelyek ,,tartósan elfoglalják”.

Az 1847. február 7-i bejegyzés bármelyik romantikus kortárs író
tollának díszére válhatott volna, nem szokták idézni, mert Petõfirõl
nincs benne szó: ,,Most elememben vagyok! Az idõ zord, mint a való-
ság, de van egy benne, mi álmaimnak visszhangja, lelkemnek barátja,
s ez: a szél. Olly rokonhangon beszéli saját változatos életét, beszéli,
ismét mennyi tört léleknek fájdalomsóhaját kapá el fuvalmai közé. Oh
mint szeretnék pusztatenger forró lehelletével ûzném játékom, míg
elfáradva, kedves hazámban pihennék meg. Milly panaszolva regél
elsõ ifjuságomról, mikor mint langy szellõ hintázta magát a szerelmes
rózsa lángkeblén, míg sorsától üzetve kelle most neki vad fájdalommal
a világot bejárni, míg tán kétségbeesve a tengerben keres menedéket.
Gondolom, ha e szél, melly most e várt látogatá meg, tán elõbb egy égbe
nyúló bérc büszke fejét ölelé körül, vagy a világtenger habjaival ûzé
szilaj játékát, és kegyetlen szeszélyében tán emberélteket sodrott aján-
dékul sovár hullámok közé, most itt van és látja, hogy szivemben is zúg
a fájdalom, miként õ, és ismét elhagy, hogy egykor megint megszerez-
hesse a viszontlátás kínos örömét.”

A Napló számos bejegyzésének alaphelyzete a meditáció, ami
jellegzetesen romantikus póz. Ilyen az 1847. szeptember 28-i bejegy-
zés, a lélek halhatatlanságáról szól: ,,Nem törpül, olly szánandó nyo-
morúvá az emberi ész, mint mikor saját erejébõl akarja kifürkészni a
lélekhalhatatlanságot és a jövõ élet minõségét.” – így kezdi a gondolat-
futamot a romantika lánya. A szívre kell hallgatni, ettõl lesz hitünk,
ami a lelki nyugalomhoz kell. Tiltakozik az ellen, hogy az ember a
természet vak eszköze legyen: ,,Van lélek a testben, van halhatatlan
lélek, melly átköltözik a földrõl egy más, szebb világba …” E tudat ad
vigaszt azoknak, akiket kedvesük elvesztésével ver a sors. Késõbb azon-
ban már nem hitt a lélek halhatatlanságában, legalábbis Lauka Gusz-
távnak írott 1850. április 25-i levele szerint: vagy fölleli még valahol
Petõfit, vagy soha nem látja többé egy örökkévalóságon keresztül.

A meditációs forma csak egyik sajátja Szendrey Júlia memoárjá-
nak, szinte ugyanannyira kedveli a plasztikus leírásokat. Nézzünk
erre két példát. Az egyik az 1847. december 13-i váci vasúti utazásuk
élményszerû megjelenítése, amikor Petõfi szüleit mentek megláto-
gatni: ,,A nehéz köd lecsapta a gõzt a kocsi oldalaira, s ez ép olly sötét
volt, mint a vészterhes zivatart rejtõ felhõk, s mi köztük futottunk
fáradhatatlanul. A szikrák, mint megannyi fényes ragyogó csillagok
maradoztak el mellettük; és e bûjáték mindinkább valósulni látszott, a
mint sötétedett az éj. Valóban kábító az illy utazás! Még most is néha
úgy tetszik, mintha szállanék e sötét felhõk között, és láthatnám e
csillagokat, mellyek egy-egy világot zárnak magukban, s én futok min-
dig sebesebben, mindig gyorsabban, míg följárom így a mindenséget.”

A másik ugyancsak egy naplórészlet a hagyatékból, eddig még
nem jelent meg, minthogy kiemelték a Naplóból, és a verskéziratok és
egyéb feljegyzések között található. A részlet dicshimnusz Velencé-
rõl, aminek megpillantását vágyai beteljesüléseként éli meg a szemlé-
lõdõ. És amikor már elhitette az olvasóval, hogy tényleg velencei nap-
fölkeltét lát, következik a csattanó: ,,Dívánomon fekszik kiterítve [ti.
Velence térképe – R. R.] és én elõtte zsámolyon térdepelve bámulom,
imádom és óhajtok szívszakadva: Velencze! Velencze!”

Szendrey Júlia szépírói képességének bizonyítására a Naplót hív-
tam segítségül, részben azért, mert ez a legegységesebb, legjobb mun-
kája, részben pedig azért, mert ez volt talán a kedvenc mûfaja. Min-
denesetre megkülönböztetett érdeklõdéssel fordult a memoárok felé.
A hagyatékában van egy általa fordított töredék Ludwig Börne em-
lékirataiból, sógorától, Gyulai Páltól pedig olvasmányokat kért, elsõ-
sorban visszaemlékezéseket (Alfieri, Rousseau). Természetesen, ha
véleményt akarunk formálni egész irodalmi munkásságáról, nem ke-
rülhetjük el a versek, mûfordítások, elbeszélések, mesék vizsgálatát
sem, ami azonban jelen írás kereteit már túlfeszítené.

Petõfi halála után a hozzá közel állók között nem volt senki, aki
biztatta volna. A folyóiratok szerkesztõi, akik verseit, elbeszéléseit
közölték, hangsúlyozták, vagy legalábbis éreztették vele, hogy az elsõ
férje iránti tiszteletrõl, kegyeletrõl van szó.

Képességeiben mindvégig bizonytalan volt. Ugyan ki és mi segítet-
te volna, amikor sógora, akivel pedig kölcsönösen szerették és tisztel-
ték egymást, megsemmisítõ cikket tett közzé a nõírókról a Pesti Nap-
lóban, amire pedig Szendrey Júlia Andersen-fordításai adtak alkal-
mat, noha érdekes módon megnyerték Gyulai Pál tetszését.

Enteriõrrészlet a tárlatból
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Hazatalált képek
Ismeretlen festmények Jókai hagyatékából

A falakon festmények, pár hónapja az eddigiekhez képest há-
rom új olajkép: Ismeretlen: Kazinczy Ferenc, Than Mór: Apos-
tol-tanulmányfej és Réti István Jókai Mórt ábrázoló nagymére-
tû mûve. Mellettük Mészöly Géza, Zichy Mihály, Verescsagin, Réti
István, Horovitz Lipót, Fesztyné Jókai Róza, Ligeti Antal,
Schikedanz Albert alkotásai, Zala György szobra, valamennyi az
író magángyûjteményébõl. Míg ez utóbbiakat, mint Jókai tárgyi
hagyatékának részeit a Petõfi Háztól örökölte a Petõfi Irodalmi
Múzeum, az elsõ hármat az ország három különbözõ közintézmé-
nyébõl sikerült átmeneti idõre kölcsönkérni. Volt-e az írónak
képzõmûvészeti gyûjteménye, tervszerû odafigyelés vagy a vélet-
len hozta-e össze a ma már nagy értéket képviselõ mû-együttest?
Kik szerepeltek abban? Az õt körülvevõ, barátságával kitüntetõ
mûvészek (Munkácsy, Zichy, Barabás) mellett a hivatalosan elis-
mertek: Keleti Gusztáv, Mészöly, Ligeti, Benczúr, a müncheni
kolónia kint élõ vagy már hazatért kiválóságai, veje, Feszty Árpád
és a köréje csoportosuló, vele barátkozó festõk munkái. E nagy-
számú mûvész képeihez – részben az ötvenéves írói jubileum
alkalmával – ajándékozás útján juthatott Jókai, illetve Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia Írásban és Képben címû 21 kötetes soro-
zat általa kiválasztott illusztrátorai tisztelték meg egy-egy mun-
kájukkal. Külön története van a nagy orosz festõ, Verescsagin
Jókainak dedikált tájképének és Zichy Mihály azóta számos kiál-
lításon szerepeltetett allegorikus történeti  munkájának, A ma-
gyar nép címûnek. Ferraris Artúr Történelmi tarokkpartija és
Barabás Miklós Jókai a Heckenast nyomda elõtt 1848 március
15-én címû, az író életének egy-egy fontos mozzanatát rögzítõ, így
életrajzi jellegû, ugyanakkor a történeti festészet tematikájába is
vágó képek az 50 éves írói jubileumra készültek. E mûvek néme-
lyike szerepel a Bajza utcai palazzo Jókai-szalonját bemutató fo-
tókon, nyomaira bukkanhatunk levelezésében, különbözõ átadá-
si-átvételi leltárakban.

Hogy mely mûvek lehettek még az író tulajdonában? Vajon a
sok költözés során melyektõl vált meg, melyeket ítéltek a körülöt-
te tevékenykedõ feleségek, fogadott lánya, Feszty Róza helyszûké-
re hivatkozva eltávolítandónak? A Petõfi hagyatékából hozzáke-
rült francia forradalmárok portréit élete végéig a legintimebb
helyen, nemegyszer a hálószobájában helyezte el. Az Utazás egy
sírdomb körül címû regénye szerint „az a szoba, ahol én dolgo-
zom, körös-körül van díszítve (...) öngyilkosok arcképével, min-
denféle rámába foglalva”: Czakó Zsigmond, Széchenyi, Teleki
László, Nyáry Pál, Vidacs János mellett Petõfi nevét említi, aki
„három alakban is meg van örökítve rajz és ecset által.”

Meglepõ, hogy a festészethez értõ, kiváló esztétikai érzékkel
rendelkezõ Jókait nem annyira az alkotás mûvészi értéke, mûvé-
szi színvonala, mûkincs jellege érdekelte, mint a hozzá fûzõdõ
személyes emlék, az alkotóval vagy az ábrázolttal – mint „az esz-

A cím nem a szülõföldrõl külföldre, majd onnan kalandos úton
hazaért képekre utal, bár ilyen is lehet alábbi történetünkben,
hanem arra, hogy egy intim miliõt, egy írói otthont díszítõ festmé-
nyek a tulajdonos halála után hányfelé szóródhatnak, s amelyek
saját otthonos közegüket újra csak a muzeológus gyûjteményre-
konstrukciós szándéka nyomán lelhetik meg, rövid átmeneti idõ-
re.

A Petõfi Irodalmi Múzeum 2000-ben megnyílt Jókai-kiállítá-
sának terét és tematikáját idén a pályája csúcsán lévõ, az ünne-
pelt író, majd az öregségbe hajló évek bemutatására szûkítettük.
A falakon és a szekrényekben a termékeny évek gyümölcsei: a
százkötetes díszkiadás, az elismerés oklevelei, a szívbõl jövõ aján-
dékok garmadái láthatók. Az 1893-as írói jubileum emléktárgyai:
a Komáromtól Párizsig tartó ünneplés dokumentumai, az író- és
mûvésztársadalom megemlékezései, a királyi udvar köszöntõ irata,
az egész nemzet elismerését tükrözõ ajándéközön, díszszekré-
nyek, babérkoszorúk, diplomák és képzõmûvészeti alkotások.

Szendrey Júlia az írónõ-társadalmat ért éles támadásra a Pesti
Naplóban egy különös címû, elbeszélésbe oltott pamflettel válaszolt,
kedvesen, szellemesen. Bizonytalanságáról, ugyanakkor kiérlelt írói
hitvallásáról tanúskodik a Tûnõdések II. címû írása: ,,Nem szabad az
írást könnyelmûen szórakoztató idõtöltésnek tekinteni, vagy mi még
rosszabb, azt jövedelmezõ mesterségként ûzni. Lelkiismeretes dolog
az, melynél mindig másokra kell gondolnunk, soha magunkra, mert

Than Mór: Apostol-tanulmányfej

minden rossz gondolatért felelõsek vagyunk, mik sorainkból fakad-
hatnak, és fáradságunk gyümölcseként soha a reánk háramló hasznot,
vagy dicsõséget kell tekintenünk, hanem egyedül a jót, mely belõle
csírázhatik.”

Ratzky Rita
A kiállítás forgatókönyvét írta: Ratzky Rita
Látványterv: Masznyik Csaba, Szabó Ágnes
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mék, a gondolatok állócsillagaival” – kialakult személyes kapcso-
lat. Regényeiben festmények tucatját írja le értõ módon, ismeri a
régmúlt és a közelmúlt nagy alkotóit, vonzódik az értékes magán-
gyûjteményekhez. Teleki Sándor koltói otthonát múzeumnak ne-
vezi: „Múzeumot, amely engemet jobban érdekelt volna, mint ami
itt össze van gyûjtve, még nem futottam végig” – vallja Petõfi
Koltón címû írásában. Az életrajz, a fiktív életrajz és a mûvek
világa  regényeiben átjárhatóvá válik, így az Eppur si muove
Apelles csizmadiái fejezetében. Tseresnyés uramnál felbukkan
a falon négy Tell Vilmos élettörténetébõl vett jelenet – e metsze-
tek késõbb az író hagyatékának is részét képezték; de mit kezd-
jünk a regényekben pontosan  leírt Victor Hugo-rajzzal, a Vasár-
napi Újság szerint árverésen Jókai tulajdonába került Orlai
Petrich-festménnyel, az Attila menyegzõje címûvel,  a több re-
gényben említett Meissonier-képpel és Hogarth-tal, kinek képe
szintén a falát díszítette.

Vásárolt-e Jókai
külföldi útjain, elsõ-
sorban Párizsban és
Itáliában értékes fest-
ményeket, rajzokat,
szobrokat? Feltehetõ-
en igen, hiszen
Picault Gondolat
címû szobra, az itáli-
ai reneszánsz székek
így kerülhettek tulaj-
donába. A német írók
otthonát leírva meg-
említi, hogy „klasszi-
kus szobrok, egzoti-
kus növények, mûvé-
szi becsû képek” dí-
szítik azokat. A társa-
dalmi életet élõ Jókai

Bajza utcai nagy dolgozószobáját, majd az Erzsébet körúti laká-
sát az elõbbiek jegyében rendezték be. Halálát követõen majd’
egy évtizedes hányattatás, rosszízû alkudozás után 1912 január-
jában irodalmi és mûvészi hagyatéka a magyar állam tulajdonába
került, részben a Magyar Nemzeti Múzeumba, részben pedig a
Petõfi Társaságéba. Az átvételi lajstromok két mûvet, Than Mór
Apostol-tanulmányfejét és Ismeretlen: Kazinczy Ferenc férfiko-
ri arcképét kiemelték a Petõfi Házba kerülõ tárgyegyüttesbõl, s
az elõbbit a Szépmûvészeti Múzeumban, az utóbbit pedig a Törté-
nelmi Képcsarnokban helyezték el. Hogy mely logika irányította
ezt a döntést? Nem tudhatjuk. Értékesebbnek ítélték a többi kép-
nél, nem kötõdtek szorosan Jókaihoz, igényt tartott rá a másik két
közgyûjtemény? Az intézmények átalakulása következtében az
elõbbi ma a Magyar Nemzeti Galéria, az utóbbi változatlanul a
Történelmi Képcsarnok gyûjteményét gazdagítja.

Réti István Feszty Árpád baráti köréhez, meghívott vendégei-
hez, a híres szalon résztvevõihez tartozott. Itt szövõdõ barátságai-
nak eredménye lehet az, hogy a Jókait csodáló Bródy Sándor
Aranykecske címû kötetéhez illusztrációkat készített és megfes-
tette az ez idõben szintén e körhöz tartozó Herczeg Ferencet is. (A
festmény a Petõfi Irodalmi Múzeum tulajdonában van.) A Feszty-
szalon harmóniájának megbomlásakor, Jókai második házassága
kezdetén, 1899-ben  született Réti István olajképe Jókai Mórról,
melyhez a festõ több vázlatot, elõtanulmányt és fotót is készített.

Múzeumunk tulajdonában van ugyanakkor a Jókai-hagyatékból
egy másik Réti-olajkép, a Jókai Mór ebédel címû, bizonyítékául
annak, hogy a festõ szoros kapcsolatban állt a modellel, azaz közös
ebédeken is részt vettek. Ez utóbbi festmény ceruzavázlatát, vala-
mint a reprezentatív portréhoz készített fényképfelvételeket a
Nemzeti Galériában találjuk, míg maga a Jókai-portré a pécsi
Janus Pannonius Múzeum birtokában van a Jókai-ikonográfiát
ismerõk számára is elrejtve. A Jókait prémes felöltõben, ülõ hely-
zetben, derékig ábrázoló, Réti István oeuvre-jében nem feltétle-
nül fõ mûként kezelendõ alkotás képét közölte a centenáris évfor-
dulóra kiadott Az Est Hármaskönyve 1925-ben, azóta  azonban
nem jelent meg sehol, s elveszettnek hitték. Milyen kerülõúton
jutott e festmény Pécsre?  Bár      szerepel a Petõfi Társaságnak
átadandó tárgyak lis-
táján 1912-ben, a fest-
mény más mûtár-
gyakkal együtt meg-
õrzésre és a személyes
érzelmi kötõdés miatt
„átmenetileg” a fele-
ség, Nagy Bella laká-
sában maradt. Az
életnagyságú portré
az      özvegy szerint a
legsikerültebb alkotás
Jókairól. Itt, az „Er-
zsébet város kis utcá-
jában” látja 1935 ja-
nuárjában a Magyar
Hírlap újságírója,
Kornitzer Béla is a
költõ mellszobra, va-
lamint Ferraris Artúr
festménye társaságá-
ban.

Nagy Bella az ország jobbratolódása, a zsidótörvények megje-
lenése idején testvéreivel együtt Londonba távozott. 1947-ben, 68
évesen halt meg infarktus következtében. Végrendelete nem volt,
így örököseinek Londonban élõ testvéreit, Nagy Gizellát és Nagy
Lajost nevezték meg. Ingóságainak, így a Jókai-hagyatékból szár-
mazó  festményeinek, szobrainak, bútorainak egy része VIII. ke-
rületi, Delej utcai házában maradt. Innen a gondnok emlékezése
szerint a Révay Testvérek kiadójába, annak padlására szállítot-
ták az értékes holmit. Párkány Simon fõmérnök, a Delej utcai ház
gondnoka szerint ezek között volt a Réti István által festett portré
is. A Révai Kiadót  államosították, helyére a Szépirodalmi Kiadó
került. Hová kerültek a mûkincsek? Nem tudni. Réti István Jókait
ábrázoló képe dr. Tompa Kálmán orvos hagyatékából jutott a pé-
csi múzeumba.

A Jókai-hagyatékot egészében látni kívánó muzeológusi igye-
kezet most az ország három közgyûjteményébõl kölcsönkérve egy
szoba falain egyesítette  mindazt, ami egykor valóban összetarto-
zott: a nagy elõd, Kazinczy festménye, a kortárs festõ, Than Mór
elhivatottságot tükrözõ Apostol-tanulmányfeje és az idõs Jókait
korántsem idealizáló, mégis fejedelmi portréja. Feltétlen megte-
kintésre ajánljuk õket, mert így együtt, otthonos környezetben
talán többé soha nem lesznek láthatók.

E. Csorba Csilla

Kazinczy Ferenc portréja

Réti István: Jókai Mór
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Elõkerült prózai mûvek, elméleti töredékek
Kéziratvásárlás a József Attila Emlékévben

Közgyûjteményi viszonylatban hazánk legnagyobb József
Attila-gyûjteménye (kézirat, dokumentum, könyv, fotó) a Petõ-
fi Irodalmi Múzeumban található. A költõ közel 500 versének,
6 versfüzetének, 4 novellájának, 10 önvallomásának, 19 cikké-
nek, 25 fordításának, 340 levelének kéziratát, számos dedikált
könyvét, vegyes feljegyzését, legalább 60 személyi dokumen-
tumát és közel 80 fotóját õrizzük. Nálunk található egyebek
között: A Dunánál, A hetedik, A Kozmosz éneke, az Altató, a
Kedves Jocó, a Flóra-versek, a Gyermekké tettél, a Kertész
leszek, a Kései sirató, a Kész a leltár, a Költõnk és kora, a
Lázadó Krisztus, a Nagyon fáj, a Nem emel föl, a Reménytele-
nül, a Születésnapomra, a Tiszta szívvel, a Tudod, hogy nincs
bocsánat kéz-, illetve gépirata, az Eszmélet, a Hazám több
részlete, a Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben.

A fent említett dokumentumok több forrásból származnak.
Elsõként testvérétõl, József Jolántól – illetve a Független Ma-
gyarország irattárából –, élettársától, Szántó Judittól, hívétõl
és kiadójától, Cserépfalvi Imrétõl, valamint a Vallás- és Köz-
oktatásügyi Minisztérium József Attila halálának tizedik év-
fordulója alkalmából kezdeményezett gyûjtésébõl képzõdött
egy jelentõsebb törzsanyag. Az 1954-ben alakult múzeum,
amelynek Szántó Judit a József Attila-gyûjtemény gondozója-
ként maga is munkatársa volt, szisztematikusan gyarapította a
hagyatékot. 1955-ben, József Attila 50. születésnapja alkalmá-
ból ismét felhívást tettek közzé a költõ kéziratainak összegyûj-
tésére. Ekkor egykori pártfogójától, Saitos Gyulától, dr. Holló
Istvántól és egyik makói szerelmétõl, Espersit Máriától, vala-
mint analitikusától, Gyömrõi Edittõl került be számos kézirat
a múzeumba. Az így kialakult gyûjtemény maga is jelentõs
hírnévvel bír, mert azóta szinte minden évben kisebb-nagyobb
mennyiségû József Attila-kéziratot, -könyvet, -fotót kapunk
ajándékba vagy ajánlanak fel vételre.

A bevezetõ gyorsstatisztikából kitûnik, hogy a versek és a
levelek száma a legjelentõsebb, a prózai írásoké – széppróza,

cikk, tanulmány, értekezés stb. – elenyészõ. A most gyûjtemé-
nyünkbe kerülõ értekezések, elméleti töredékek jelentõségét
ez a tény is növeli. Az életmû ezen részének megítélésérõl az
egyik jeles kutató, Lengyel András gondolatait idézzük: „Jó-
zsef Attila értekezõ életmûvének – amely alig egy évtized alatt
keletkezett – szinte a legutóbbi idõkig mostoha sors jutott. Õ
maga ugyan költõként is ambicionálta, hogy elméleti szinten,
teoretikus formában is megnyilatkozzék, környezete azonban
rendre megkérdõjelezte eme ambíciója létjogosultságát. Érte-
kezõ szövegein többnyire még azok is fanyalogtak, akik egyéb-
ként költészetét már korán föl- és elismerték. Ez az aszimmet-
rikus recepció kettõs következménnyel járt. Egyrészt, érzé-
kelve az idegenkedést, lényegesen kevesebb értekezõ szövege
született, mint amennyire tehetségébõl és érdeklõdésébõl fu-
totta volna. Másrészt, amit megírt, utóbb sokszor még az is ve-
szélybe került. Amíg versei kéziratai hamar becses ereklyék-
ké váltak, magánemberek is, intézmények is gyûjtötték és pub-
likálták õket, értekezõ szövegei – mint afféle mellékes, sõt sok-
szor kimondottan ’problematikus’ kísérletek – magukra ma-
radtak és szétszóródtak. Egy része e szövegeknek ma is kalló-
dik, vagy talán már meg is semmisült. Hogy az életmû e fontos
rétegének megcsonkulásával, vagy legalábbis részleges rejtõz-
ködésével mit vesztettünk, fölmérni szinte lehetetlen. De az
tény, hogy az 1928-29-ben, pályája egyik fordulóján írott, to-
vábbi gondolkodását szisztematikusan megalapozó metafiziká-
ja (amelyet sokáig – tévesen – ’esztétikai’ töredékekként tar-
tott nyilván a kutatás) – erõsen töredékes formában maradt
ránk. Igaz, ez a töredékesség részben magának József Attila
munkamódszerének az eredménye; gondolatmeneteit ugyanis
olykor nem vitte végig, hanem – esetleg többször is – újrakezd-
te, s így e szövegek lényegében egy befejezetlen gondolatmenet
variációi. Ám ez csak a szövegek egy részére érvényes; más
szövegek, bár elkészültek, utólag a külsõ körülmények, a mos-
toha utóélet következtében megcsonkultak. Ismerünk például
egy 19 oldalas tanulmányt, amelybõl csak a 18. és 19. maradt
meg; a tanulmány elsõ, nagyobbik fele szõrén-szálán eltûnt –
lappang vagy megsemmisült. Vagyis a ma ismert szövegkor-
pusznál volt egy teljesebb, ’kerekebb’ szövegkorpusz is, követ-
kezésképpen ami ma rendelkezésünkre áll, az sajnos csak rész-
legesen, lényeges gondolatmeneteket homályban hagyva mu-
tatja meg a gondolkodó József Attilát. Mindazt a veszteséget,
amit a szövegek megcsonkulása vagy éppen elkallódása jelent,
nem is igen lehet ellensúlyozni, hatálytalanítani.” (Lengyel
András: „…gondja kél a gondolatban.” Az értekezõ József
Attiláról; Szeged, 2005, 7-8.)

Az elkövetkezõ teljesebb József Attila-szövegkiadások nem-
csak az irodalomtörténészeknek, hanem munkájukon keresz-
tül a tanároknak, tanulóknak, de még az olvasóknak is gazda-
gabb, árnyaltabb József Attila-képet közvetíthetnek.

Vételével a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (40
millió Ft), letéti adományával a Szerencsejáték Rt. (9 millió
Ft) nemes hagyományt követ, amikor a költõ születésének 100.
évfordulóján ezt a jelentõs, 71 tételbõl álló értekezõ prózai
kézirat- és dokumentumegyüttest a Petõfi Irodalmi Múzeum
Kézirattárába juttatja, amely így kiállítások és publikációk
formájában közkinccsé válhat.

Varga Katalin

E. Csorba Csilla fõigazgató és Bozóki András kulturális miniszter
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Apai örökség
Konferencia a századvég korszakáról

Mivel az újonnan elõkerült versekbõl kiderül, Reviczky korának
szinte minden fontos bel- és külpolitikai kérdéséhez, valamint köz-
életi problémájához hozzászólt, így mára egyértelmûnek látszik, hogy
Reviczky ellenzéki, függetlenség párti érzelmei – elsõsorban a pán-
szláv veszély és a kilátástalannak, értelmetlennek érzett közjogi vita
miatt – egyre radikalizálódtak, s az 1880-as évek elejétõl meggyõzõ-
dése az Antiszemita Párt programjához közeledett. Reviczky mind
elméleti, mind egy-két poétikai alkotásában visszatérõen érintette a
zsidóság emancipációjának, vallásfelekezeti kérdéseinek, asszimilá-
ciójának kérdéseit. A téma igazi újdonságot hozó, történeti-politikai
aspektusairól szólt Kövér György adatgazdag, de az egyéni életút
példáján jóval túlmutató elõadása a tiszaeszlári Ónody testvérekrõl
(Az Ónody fivérek címmel – Ónody Géza antiszemita párti képviselõ
Reviczky ismerõse volt), Welker Árpád alapos összefoglalása a Két
generáció: zsidó származású parlamenti politikusok az emancipá-
ciót követõ két évtizedben címmel, Ságvári György pedig Clair Vil-
mosról, az antiszemita tanok felé hajló, máig a leghíresebb párbajkó-
dexet összeállító íróról tartott elõadása. Császtvay Tünde egy, a kort
mélyen átható, óriási hatású, az antiszemita tanokat (is) egyszerre
gerjesztõ és csillapító, emellett Reviczky katolicizmusát meghatáro-
zó vallás- és eszmetörténeti adalékról beszélt az Ifjú pesszimisták
Ernest Renan határán címû elõadásában.

Reviczky életének sok-sok momentuma tulajdonképpen az egész

kiábrándult, a hivatalos irodalomba be nem engedett, viaskodó nemze-
dék sorsát is mutatja. A leginkább kényszerûségbõl vállalt újságírói és
hírlapírói lét közéleti tereinek kérdései, a hivatalos irodalomból ki-
szorult mûvészlelkek társasági életben való helytalálásának és pozíci-
ójuk bizonyos jellemzõinek ismerete valószínûleg sokkal inkább meg-
világítják, magyarázzák mûvészi produktumaik utalásait. Fábri Anna
,,A leszavazott szalon”. Írók a társaságban címmel a mûvészek társa-
ságbeli életérõl és viselkedésérõl szólt, s felelevenítette Csáky grófné
sikertelen irodalmi szalonteremtési próbálkozását, amelynek során
egyértelmûvé vált, hogy a született és a szellemi arisztokrácia egy
társaságba terelése ily módon szükségképpen vallott kudarcot. Ezzel
szemben Dede Franciska egy olyan irodalmi szalont elevenített meg,
amely kitûnõen mûködött: a Wohl testvérekét (Az anyai barátnõ.  Justh
Zsigmond és Wohl Janka). Buzinkay Géza A magyar újságíró-társa-
dalom 1880 körül – Reviczky A Hon szerkesztõségében címmel az
újságíró Reviczkyt és baráti-munkatársi körét mutatta be.

Apai örökség címmel szervezett a 19-20. század fordulójáról szó-
ló konferenciát a Petõfi Irodalmi Múzeum 2005. október 13-án, amely
számos érintett kérdésében kapcsolódott a 2005 júniusában nyílt
Reviczky Gyula-emlékkiállításhoz. Már a tanácskozás címe is megle-
hetõsen árulkodó, hisz – bár az elõadások többségében megelevene-
dett Reviczky Gyula életpályájának és mûvészetének valamely sze-
lete – a konferencia hangsúlyozottan azt állította elõtérbe, hogy az
1848-as ,,nagy nemzedék” utáni generációk megtalálták-e, s hogyan
keresték helyüket az abszolutizmus, illetve a kiegyezés korában. Abban
a történeti-irodalmi idõszakban, amelyrõl – különbözõ történeti-iro-
dalompolitikai okokra visszavezethetõen – még néhány évtizede is
mindössze olyan elképzelések éltek, hogy valami jellegtelen, átveze-
tõ idõszak volt az abszolutizmus és a Nyugat megalakulása között.

A kiegyezés korának egyik központi kérdésévé nõtt, hogy az 1848–
1849-es hõsök leszármazottai, a ,,fiúk nemzedéke” – apai örökségük
terhe vagy dicsfénye mellett – miként igyekezett megérteni, megvál-
toztatni, elutasítani az 1870–1880-as évek Magyarországának politi-
kai, tudományos, mûvészeti, társadalmi, szellemi életét, vagy éppen
elfogadni, és kedvvel vagy kényszerûen részt venni benne. Az eddigi
irodalomtörténeti vizsgálódások nemegyszer jóformán megfeledkezni
látszottak arról, hogy a korabeli irodalom szereplõit saját koruk poli-
tikai, társadalmi környezetében, a kiegyezés kori politika erõvonala-
iban, a zsurnalisztalét-mûvészlét mindennapjaiban is próbálják vizs-
gálni. Nem pusztán az a gond, hogy így egyes szerzõk helyét, szere-
pük fontosságát még hozzávetõlegesen sem lehetett eddig a korabeli
szellemi életben elhelyezni és értékelni, hanem egyes szerzõi élet-
mûveken belül is komoly hangsúlyeltolódások lehetnek, ha megpró-
bálkozunk ezt megtenni.

Reviczky életmûve például egészen más fénytörésbe kerül, ha nem
pusztán esztétikai mércével közelítünk alkotásai felé, hanem emellett a
korabeli politikai-irodalmi közéletben elfoglalt szerepét is megismer-
jük. A tavaly 150 éve született Reviczky Gyula ugyanis jellegzetes
példája annak a nem elsõrangú mûvésznek, aki saját korában – idõsza-
konként más-más irodalompolitikai okból – mégis központi figurájává
nõtt a század utolsó harmada irodalmi életének. Mivel Reviczkyt –
eddigi kötetkiadásai alapján – nagyrészt testetlen érzelmeket, hangu-
latokat megjelenítõ lírikusként ismertük, igazi újdonságnak számít,
hogy a konferencia – hasonlóan a kiállítás koncepciójához – az újabb
kutatások során elõkerült, a korabeli közéleti kérdésekhez hozzászóló
költemények kontextusára is erõsen rávilágított. Különösen fontosnak
látszik ez olyan kismesterek esetében – az Új Nemzedék tagjai közül jó
néhányan ide sorolhatóak –, akik nem feltétlen izzó tehetségükkel
tûntek ki, de újfajta kérdésfelvetéseikkel, kételyeikkel és azokra kere-
sett válaszaikkal, az irodalmi alkotásokban addig elõ nem forduló prob-
lémáikkal, megoldási kísérleteikkel kitaposták azokat az ösvényeket,
amelyekre a késõbbi – esetleg nagyobb tehetséggel megáldott –, mo-
dern írónemzedékek már biztonsággal, magától értetõdõen léphettek.

A 19. század utolsó negyedében a nem oly távoli, dicsõ és szomorú
múlt, 1848–1849 örökségével való elszámolás megkerülhetetlen kér-
désnek és kiinduló lépésnek számított, nem pusztán a politikusok, de
a közemberek számára úgyszintén, még akkor is, ha a “fiúk” aggoda-
lommal, kételyekkel telve fordultak el a politikától és a gazdasági
közélettõl, s az irodalom terét akár menedékül választották. Éppen
ezért E. Csorba Csilla bevezetõ elõadása szinte többszörös jelképér-
tékkel bírt, hiszen azt elemezte, hogy 1848 örökségének szimboliká-
ja hogyan jelent meg a késõ abszolutizmus mûemlékein.

Tarjányi Eszter, Alexa Károly, Szilágyi Márton, Kiczenko Judit és a
hallgatóság
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Andersen és a mesei világ
Mese és mûmese konferencia

A Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Kará-
nak Irodalmi, Kommunikációs, Kultúrantropológiai Tanszéke
(IKKA) adott otthont 2005. október 21-22-én annak a kétévenként
megrendezett konferenciának, melynek ezúttal – az Andersen-
évforduló jegyében – Andersen és a mesei világ címen a mese és
mûmese volt a témája. Bár a mesét látszólag hálás a középpontba
állítani, a dán mesemondó pedig mindenkinek kedvencei közé
tartozik, a szervezõk talán legnehezebb feladata éppen abban állt,
hogy határt szabjanak az elõadások parttalansággal fenyegetõ te-
matikájának, ám a konferencia mégis sokszínû maradjon. Olyan
sokszínû, mint maga a mûfaj. Hiszen ha a mese a gyerekek mûfaja,
akkor elsõsorban pedagógiai–didaktikai problémával állunk szem-
ben. Ha irodalmi szövegnek tekintjük, akkor az irodalomelmélet
a hiteles megközelítés, ha folklórkincsnek, akkor a néprajz. És
természetesen még lehetne folytatni a sort a pszichológiából a
kollektív tudat és a felnövés kérdéskörével, de nem maradhat ki a
mûvészetszociológia sem.

S ha ráadásul Andersen az apropó, akkor ennél is bonyolul-
tabb a helyzet. Ki ez a romantikus szerepbe öltözött költõ? A
tragikus életérzést már gyerekkortól meghatározó kulturális ikon?
Rajzfilmek story linere vagy egzisztencialista bölcselõ? Ander-
sen nem csupán földrajzi értelemben élt közel Kierkegaard-hoz.
Bár a Vagy-vagy írója nem szerette Andersent – és viszont –, a
dán meseíró legjobb mûveibõl ugyanaz a félelem és reszketés árad,
mint a filozófuséból.

Ezek a kérdések merültek fel a debreceni vonaton péntek
kora reggel, miközben a fáradt utazó épp elbóbiskolt. Akit a deb-
receni állomásról az egyetem kisbusza vitt el a konferencia szín-
helyére. A fogadtatás szívélyességére ezután sem lehetett panasz,
és ez még a skandináv õszt idézõ, deprimáló idõt is feledtetni
tudta.

Az elsõ nap a helyi óvodások elõadásával kezdõdött, akik a
Borsószem hercegkisasszony dramatizált változatát adták elõ.
Andersen mint kollektív kultúrkincs?  Aztán a dán nagykövetség
történész végzettségû munkatársa beszélt Andersen koráról. Az
angol nyelvû elõadás két okból is érdekes volt: egyrészt megmu-
tatta egy olyan ország múltszemléletét, mely a gazdaságtörténe-
tet fontosabbnak tartja az ideáknál, de az eseménytörténetnél is.
Másrészt pedig Dánia XIX. századi története azt bizonyította, hogy
az abszurd nem csupán közép-európai kategória.

A megnyitó beszédek és az ebéd után kezdõdtek az elõadások.
A Petõfi Irodalmi Múzeumot képviselõ Emõd Teréz nyitotta a
délutánt Andersen recepciója Magyarországon címû elõadásá-

A konferencia másik nagy blokkjának elõadói az Új Nemzedék
generációs problémáiról: a folyamatosan hullámzó, változó, bizonyos
(leginkább irodalomszociológiai, irodalompolitikai) kérdések eseté-
ben összekapaszkodó, egyes ügyekben azonos érdekeket képviselõ,
majd újra meg újra szétváló csoport önmeghatározásáról, elméleti,
eszmei tájékozódásáról, poétikai elképzeléseirõl szóltak, valamint a
csoporton belüli nézetkülönbségeket elemezték. Kiczenko Judit Új
Nemzedék címmel a generációs problematika elméleti meghatáro-
zását állította beszédének középpontjába. S. Varga Pál a nemzedék
fontos fórumának, a Koszorúnak kritikai normáit taglalta a Palágyi

val, melyben az irodalmi múzeum kiállítási anyagára alapozva
fejtette ki témáját. Említést érdemel még Hermann Zoltán Ander-
sen ’Az útitárs’ címû meséje és a romantikus kasztráció fogal-
ma, és Biczó Gábor ’A kis gyufaárus lány’ – Az egzisztencia
felfogásának hasonlósága és különbsége Andersen és Kierkegaard
írásmûvészetében címû dolgozata.

A második nap két szekcióban zajlott. Az egyik inkább teore-
tikus, a másik inkább gyakorlati volt. A változatos megközelítésû
és nézõpontú elõadásokat felvonultató konferencia anyagai vár-
hatóan még idén megjelennek kötetben.

Horváth Csaba

Hans-Christian Andersen

Lajos-, illetve a Reviczky-értelmezte schopenhaueri ,,akarat”-foga-
lom eltérõ magyarázatán keresztül. Alexa Károly Népiesség és tra-
gikum, Tarjányi Eszter Eszmék színén és visszáján. Dezillúzió és
anekdotizmus a dualizmus korában címmel értekeztek a korszak
meghatározó irodalmi fogalmaihoz kapcsolódó kérdésekrõl. Ratzky
Rita ,,A lehullott csillag fennmaradt sugára”. Petõfi Zoltánról cím-
mel egy nagyon korán elhalt ’48-as nemzeti hõs apa korán elhalt
sarjának pályaképét vázolta fel, aki – az Új Nemzedék íróival szem-
ben – apai örökségébõl semmit nem tudott az utódokra hagyni.

Császtvay Tünde
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Aranyhangok
CD-sorozat a Hangtár aranytartalékából

tünk, hogy a lehetõségekhez képest egységben láttassuk a politi-
kai döntések folytán darabokra szakadt nemzet irodalmának kor-
szakos jelentõségû alakjait, akár magyarországi, Kárpát-meden-
cei, vagy emigráns írókról legyen szó. Az emberi értékek iránti
tisztelet rajzolódik ki a világnézetüket tekintve még oly különbö-
zõ alkotók mondandójából. Mivel az is célunk volt, hogy megõriz-
zük a hangok korának patináját, így „csak” a hallgathatóság hatá-
ráig restauráltuk azokat. Ezért felvételeink egy része a fejlett
technikai felújító módszerek és eljárások ellenére is helyenként
nehezen érthetõ, esendõ maradt. Reményeink szerint a hang-
anyagokkal együtt közreadott gépiratok kiküszöbölik ezeket a
hiányosságokat.

A lemezek anyagainak kiválasztása, sokszori újrahallgatásuk utáni
rögzítése nélkülözhetetlen csapatmunka eredménye. A CD-k létre-
jötte a Hangtár – a hangtechnikusokat is érintõ – változó összetéte-
lû gárdáján kívül T. Nagy György grafikai tervezését és kivitele-
zését, dr. Bõzsöny Ferenc összetéveszthetetlen orgánumát és
Szentgróti Éva alapos, magas szakmai igényû szövegleírását di-
cséri.

A sorozat folytatásának tervei között többféle elképzelés is
szerepel. Részben a már említett koncepció szerint folytatnánk
az „idõutazást” napjaink felé, másrészt felmerült annak lehetõ-
sége, hogy tematikus összeállításokat készítsünk. Ebben a körben
jöhetne szóba (a Hangtárnak – egyelõre csak – a kolozsvári és
marosvásárhelyi rádiókkal való eddigi sikeres együttmûködésé-
re alapozva) egy Kárpát-medencei (esetleg erdélyi vagy románi-
ai) alkotókat felvonultató lemez, illetve egy humoros válogatás.

A már elkészült lemezek múzeumi – sajtótájékoztatóval egy-
bekötött – bemutatója után a Magyar Rádió két adása is foglalko-
zott velük, a sorozat és a múzeum iránt érdeklõdõk letölthetik az
Internetrõl (Kossuth, Reggeli Krónika, 2005. nov. 3. 8 óra után; ill.
uo. Éjszaka, dec. 3. 0.10-tõl 3 óráig).

Aranyhangok I. (szerk. Kelevéz Ágnes, PIM Hangtár, 2000)
Aranyhangok II. (szerk. Gáspár György, PIM Hangtár, 2005)

Gáspár György

Több mint öt évvel ezelõtt merült fel a gondolat, hogy a múze-
um Hangtárában fellelhetõ, még a kutatók többsége elõtt is kevés-
sé ismert, túlzás nélkül állítható: kincseket érõ irodalmi hangem-
lékekkel – azokat leporolva, digitalizált formában felújítva – po-
rondra lépjünk az irodalom iránt érdeklõdõk legszélesebb körû
nyilvánossága elõtt egy lemezsorozattal.

„A szó elszáll, az írás megmarad – a hajdani mondásra a hu-
szadik századi technika fejlõdése jócskán rácáfolt. Ma már nagy
íróinknak nemcsak mûveire emlékezünk, hanem felismerjük hang-
jukat, gesztusaikat. Ha például Illyés Gyulára vagy Pilinszky
Jánosra gondolunk, hangjuk lejtése önkéntelenül is felvetõdik
emlékezetünkben.” – idézem az elsõ lemez szerkesztõjének, Ke-
levéz Ágnesnek ajánló sorait a kísérõ füzetbõl.

Az eddig megjelent két CD-n tizenkét-tizenkét jelentõs író,
irodalomtörténész, kritikus szólal meg. Lemezeink az irodalmi
hangrögzítés hõskorától napjainkig kalauzolják el a hallgatót. Az
elsõn például Karinthy Frigyes és Babits Mihály hangja egy –
akkoriban unikális – ma már páratlannak mondható hangrögzítõ
eszközrõl, az ún. röntgenlemezrõl átmentett formában hallható.
A Török Sophie gyûjteményébõl származó lemezeket úgy kell
elképzelni, hogy valóban röntgenfelvételek képeit hasznosították
újra. Vagyis egy lábszárcsont látható Karinthy hangja alatt –
mondhatjuk némi kép/hangzavarral.

A lemezeken többféle mûfaj is felbukkan. Az interjúk mellett
találunk emlékezést, köszöntõt, prózai mûvet, szavalatot, komoly,
súlyos mondandót és vidám karcolatokat. Nehéz feladat kiemelni
belõlük bármelyik darabot is! De néhány csemegét említek:
Tersánszky felolvassa a kultúrpolitikai vezetéshez 80. születés-
napja alkalmából írt, annak irányától karakteresen eltérõ állás-
pontját megfogalmazó levelét, majd gitározik és francia dalocskát
énekel; Bródy Sándor – általa legkedvesebbnek nevezett, ám még-
is befejezetlenül maradt – regényébõl olvas fel; a fõként iroda-
lomtörténészként, kritikusként ismert Halász Gábor versét és
karcolatát mondja el. De helyet kaptak az emigráció nagyjai is:
Molnár Ferenc 1958-as újévi üzenetével, Ignotus Pál és Arthur
Koestler közös interjújukkal (mindkettõ az Amerika Hangja adá-
sában hangzott el), Cs. Szabó László, Lengyel Menyhért és Márai
Sándor (aki lényegében „hangos végrendeletét” küldi el család-
jának 1967-ben). Vagy az eddig bemutatott korszak Kárpát-me-
dencében élõ, de az egykori határokon kívülre rekedt írói közül
pl. Tamási Áron.

Lemezeink a magyar irodalom idõ- és térbeli határainak átjá-
rását egyként kívánják szolgálni. A korszakok alkotóit tekintve
második lemezünk némi átfedéssel belegyökerezik az elõzõbe, és
várhatóan átnyúlik a következõbe. Egyszersmind arra is töreked-

A CD-bemutató közremûködõi, középen Ratzky Rita

Kalász Márton, a Magyar Írószövetség elnöke és Gáspár György szerkesztõ
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Kéziratok és dokumentumok között
Beszélgetés Varga Katalinnal, a Kézirattár fõosztályvezetõjével

posztgraduális informatika szakot – Magyarországon elõ-
ször –, nem volt kérdés, hogy jelentkezzem-e.

A másik nagy lehetõség, amibõl sokat tanulhattam,
hogy Szabó Sándor – aki szintén ez idõ tájt jött a tan-
székre – tájékoztatási és bibliográfia elõadásaihoz gya-
korlatvezetõt keresett. A feladatot megkapván minden
fontos tájékoztatási eszközt aprólékosan tanulmányoznom
kellett, hogy kihívást jelentõ, szórakoztató feladatokat
tudjak írni a gyakorláshoz, a zárthelyikhez. Így mond-
hatni még egyszer végigjártam a bibliográfiai és tájé-
koztatási órákat. Azzal tanul az ember a legtöbbet, ha az
adott témát tanítania kell, hiszen sokkal alaposabban ké-
szül fel belõle, mint ha csak vizsgázna. Nagyon jó viszonyt
alakítottam ki a hallgatókkal, hiszen alig volt életkorbeli
különbség köztünk, huszonnégy évesen kezdtem el taní-
tani húsz év körüli embereket. Oktatóként más perspek-
tívából láttam a tantárgyakat, továbbá azt is, mi hiány-
zott nekem diákkoromban. Egy óriási világ nyílt meg elõt-
tem, az információk birtoklásának és kezelésének lehe-
tõsége. Ha valakiben mûködik a bibliográfusi tevékeny-
séghez, a tájékoztatáshoz elengedhetetlen „vadászösz-
tön”, akkor tudja, nincs nyugta addig, amíg a szükséges
információ valahonnan elõ nem kerül. Ebben a szellem-
ben vezettem a gyakorlatokat. Tudtam, hogy a könyvtár
szakot ugyan sokan ugródeszkának használják, viszont
ezeket az ismereteket bárki jól hasznosíthatja akár saját
kutatómunkájához is.

Mindvégig feszélyezett az a tudat, hogy olyasmit ta-
nítok, ami fõképpen praxis, a készségeket, a technikát
kell elsajátítani, viszont sohasem készítettem bibliográ-
fiát és nem voltam tájékoztató-könyvtáros. Olyan állást
kerestem, ahol ezt kipróbálhatom, hogy életszerûbb le-
gyen a tanításom, szakmai ihletettség legyen mondandóm
mögött. Megtudtam, hogy az Országos Széchényi Könyv-
tár irodalombibliográfiai mûhelyébe munkatársat keres-
nek. Az éves irodalombibliográfia akkor már legalább
száz éve létezett, még Szinnyei József indította el. A Szé-
chényi Könyvtár 1976-tól adta ki szakkönyvtári kötele-
zettsége keretében. Nagy szakmai szomorúságom, hogy
anyagi okokra hivatkozva a ’90-es évek elsõ harmadában
egy tollvonással felszámolták a mûhelyt, amivel nagyon
megnehezítették az irodalomtörténészek, bibliográfia-
készítõk munkáját. Ezt a problémát azóta sem tudták
megoldani. A Szabó Ervin Könyvtár, a Petõfi Irodalmi
Múzeum és az Akadémia Irodalomtudományi Intézete
újraélesztési kísérletei kudarcba fulladtak. Megszüntetni
valamit gazdasági okok miatt könnyû, viszont újra létre-
hozni sokkal nehezebb és drágább. Tehát felvettek e mû-
hely munkatársának. 1983-ban még a Nemzeti Múzeum
épületében dolgoztam, majd fél éven belül felköltöztünk
a budai várba. Már az elsõ évben világossá vált, hogy egy
hihetetlenül merev, nagy létszámú hierarchiába kerül-
tem, ahol az egyes emberek véleménye elvész. A saját
munkámmal kapcsolatban lettek volna ötleteim, ám eze-
ket vitára sem méltatták. Számomra ez nagyon ember-

– Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-
könyvtár szakán végeztél, néhány évvel késõbb infor-
matikából is diplomát szereztél. Miként választottad
az irodalmi muzeológusi munkát?

– A muzeológusi munka teljesen véletlenül alakult.
Sokáig nem tudtam, hogy mi legyek. Több dolog is érde-
kelt, legfõképpen a régészet. Középiskolás koromtól fog-
va majdnem húsz éven keresztül nyaranként ásatásokra
jártam. Gorsiumban a történelem szakkörrel, Gyapay
Gábor tanár úr vezetésével dolgoztam. A feldebrõi temp-
lom ásatásán és felmérésén, valamint egy visegrádi nép-
vándorlás kori település feltárásán Kovalovszky Júlia
segédjeként vettem részt. Nagy szenvedélyem volt ez, csak-
úgy, mint a néprajz. A ’70-es években barátaimmal szá-
mos biciklitúrát tettem az Õrségben, az Ormánságban,
Beregben és Somogyban. Külföldön szintén sokfelé ka-
landoztam, igyekeztem minden nyáron egy-egy országot
megismerni.

Ezek után joggal tehetõ fel a kérdés, miért pont a
könyvtár-magyar szakot választottam. Úgy gondoltam,
hogy a régészet szakra túl nehéz bejutni, esetleg késõbb
még átjelentkezhetem. A felvételin azonban nem volt ele-
gendõ pontszámom, hogy nappali tagozatra járhassak, így
a fellebbezés után levelezõ tagozatra kerültem, állást kel-
lett vállalnom. Hatórás tanszéki könyvtáros lettem a
Budapesti Mûszaki Egyetem Vasbetonszerkezetek Tan-
székén. Ez a környezet még a pezsgõ egyetemi életet is
biztosította. Nyaranta pedig megengedhettem magamnak
az említett kirándulásokat, ásatásokat, tudtam utazni, vi-
lágot látni. Ily módon mégiscsak megvalósult a boldog
egyetemista kor számomra, amire most is nagy örömmel
emlékszem vissza. Amikor 1978-ban befejeztem az egye-
temet, Fülöp Géza, a témavezetõ tanárom, hallván, hogy
állásra van szükségem, megemlítette, hogy a Könyvtár-
tudományi Tanszék könyvtárába éppen könyvtáros ke-
restetik.

– Milyen volt az ELTE Könyvtár Tanszékén dol-
gozni?

– Be kell vallanom, hogy könyvtárosságból – a törté-
neti stúdiumokon kívül – nem sokat tanítottak meg az
egyetemi évek alatt. Viszont 1978-tól egy új oktatói gár-
da szerzõdött a tanszékre. Abban a szerencsében volt
részem, hogy többek között Horváth Tibor munkatársa
lehettem, aki a könyvtári szakmában hatalmas tekintély.
A vele való munkahelyi beszélgetések során ébredtem
rá, hogy mennyire keveset tudok, s kezdtem rájönni, mi-
rõl is szól a könyvtárosság. Elhatároztam, hogy az elsõ
évfolyamtól az ötödikig minden óráját, speciális kollégi-
umát és gyakorlatát végigjárom nappalin, levelezõn és
kiegészítõn egyaránt. Mindaz, amit könyvtárosként tu-
dok, illetve használok, az a mentalitás és ismeretanyag
neki köszönhetõ. Amikor Horváth Tibor beindította a
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Márai-kutató, jól tudtunk együtt dolgozni. Megállapít-
hatom, hogy számomra a lektorálás talán még nehezebb
munka, mint az összeállítás. Sajnálom, ámde megértem,
hogy a bibliográfusként pályakezdõ Mészáros Tibor úgy
gondolja, ezzel be is fejezte ilyetén munkásságát, hiszen
most már a technikai tudás birtokában van. A Márai-
bibliográfia értõ, lelkes kritikai fogadtatása felcsillan-
totta bennem a reményt, hogy egy bibliográfiát akár önál-
ló olvasmányként is lehet értékelni.

– Milyen szemlélettel közelítesz az egyes alkotók
életmûvéhez, illetve hagyatékához?

– Talán nem meglepõ, ha azt mondom, hogy itt sem árt
a rendszerszemlélet. Véleményem szerint minden író fel-
fogható egy-egy információs rendszerként. Tehát egy
írónak lehetnek kéziratai, nyomtatott dokumentumai,
fényképei, egy író beszélhet hangszalagokra, van könyv-
tára. Ezek mind besorolhatók egy-egy nyilvántartási
rendszerbe: kézirattári katalógus, bibliográfia, fotóté-
ka, diszkotéka. Ha egy írónak csak a bibliográfiáját va-
gyunk képesek elkészíteni, nem tehetjük meg, hogy más,
oda nem való dokumentumot, pl. kéziratot, fotót – jó, ha
rögzítjük alapon – beleerõszakolunk. Ezeket a dokumen-

próbáló helyzet volt, hiszen szeretek csapatban dolgoz-
ni, és azt gondolom, tudok is. Szerintem értékes vitáknak
mindig van helye. Összesen három évet voltam a Széché-
nyi Könyvtárban, abból két évet csendes álláskereséssel
töltöttem. Páros és páratlan évekre volt osztva az anyag,
én az 1983-as év magyar irodalom és irodalomtudomány
bibliográfiáját csináltam, ami 1988-ban jelent meg. A
Petõfi Irodalmi Múzeum Kézirattárába Láng József, ak-
kori osztályvezetõ hívott. Emlékszem, meg voltam ille-
tõdve, bizonytalan voltam, hogy meg fogok-e felelni, hi-
szen egy új, ismeretlennek tûnõ világ tárult fel elõttem.
Jóska bizalmának és együtt dolgozásunknak köszönhe-
tem, hogy beletanultam ebbe a szakmába is, amelynek
varázsa a mai napig sem szûnt meg.

Összefoglalva: a kíváncsiság és a kihívások folyama-
tosan módosították, specializálták pályafutásomat. Az,
hogy most kézirattáros vagyok, nem tervszerûség alap-
ján, hanem logikusan következõ véletlenek sorozataként
alakult.

– Számos bibliográfiát és repertóriumot állítottál
össze, így Radnóti Miklósról és Babits Mihályról is.
Ezek létrejöttéhez mekkora gyûjtõmunka, mennyi elõ-
készület szükséges?

– Újdonsült bibliográfusként igyekeztem távol tarta-
ni magamat a múzeum bibliográfiai munkáitól, féltettem
az új „játékomat”. Tartottam attól, hogy nyakamba sza-
kad az egész komplex feladat, ha kiderül, értek hozzá.
Mint látjuk, ezt nem sikerült maradéktalanul megolda-
nom. Természetesen a múzeum bibliográfiai sorozatait
már oktató koromból jól ismertem. Mindet fontos, nélkü-
lözhetetlen alapvetésnek tartottam és tartom ma is. Csak
hát, nagy áldozatokat, hosszú kitartást igénylõ, precizi-
tást követelõ, szürke eminenciás létet garantáló munka
ez, minimális nyilvános elismeréssel. Kezdetben a Ma-
gyar Nemzet-repertórium felelõs szerkesztõje és kény-
szerû lektora voltam, majd a Botka Ferenc vezette gyûj-
tések alapján megindult a XX. századi magyar írók bib-
liográfiái címû sorozat. Ennek a sorozatnak az általános
szerkezeti rendjét én alakítottam ki, és az eddig megje-
lent kötetek egyedi szerkezeteinek alakulásához is volt
közöm. A dilletantizmustól és használhatatlanságtól csak
valamennyire megmentett Radnóti- és Németh László-
bibliográfiák küzdelmes elkészültérõl inkább nem be-
szélnék, véleményem maradjon meg az anekdotázás ke-
délyességében. Mindkét esetben egy hozott, már késznek
tartott anyagot kellett rendbe tenni, amennyire lehetett.
A szerkezetet én találtam ki, s az utalót, a bevezetõt, az
összes mutatót is én készítettem.

A sorozatból az elsõ bibliográfia, amiért már felelõs-
séget is merek vállalni, az a Stauder Máriával közösen
jegyzett Babits Mihály-bibliográfia, a „Stauder–Varga”.
Ideális helyzetben voltunk, mivel a gyûjtésben és a téte-
lek ellenõrzésében a Babits kritikai kiadás vers-csoport-
jának több tagja is részt vett. Ez volt az elsõ bibliográfia
a ’90-es évek közepén, amit magam által tervezett adat-
bázis-kezelõben szerkesztettem. A sorozatból legutóbb a
Márai-bibliográfiát lektoráltam. Mészáros Tibor kiváló

Varga Katalin a balatonfüredi Jókai Emlékmúzeum lépcsõjén
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tumokat is teljességre törekvõen össze kell gyûjteni, és a
neki megfelelõ mûfaj (pl. kézirat-katalógus, fotótéka)
szabályai szerint kell közreadni. Az író személye miatt
ezek a mûfajok szorosan összefüggenek, rendszert alkot-
nak, de mégsem vonhatók össze. Mindez talán elõször a
Jókai hagyatéki katalógusban fog kibomlani, melynek
felelõs szerkesztõje vagyok. De természetébõl adódóan a
múzeumi hagyatéki katalógus nem pótolhatja Jókai bib-
liográfiáját, teljes kézirat-katalógusát, avagy fotótékáját.
A Jókai-katalógus 2004-ben megjelent kötete a nálunk
található kéziratait, az író képzõmûvészeti alkotásait és
a róla készült ábrázolásokat tartalmazza. Már egy ideje
a Szabó Lõrinc-bibliográfián dolgozom, a múzeumi mun-
kától függetlenül, a készülõ kritikai kiadás részeként.

– 1998 óta állsz a Kézirattár élén. A muzeológusi
tevékenység mely munkafolyamataira helyezed a hang-
súlyt?

– Ezt is egy kerek egésznek fogom fel. Az elsõ lépés a
megszerzés. Ezzel persze csak a dokumentumot vagy a
hagyatékot mentettük meg. A gyûjteményezést követõen
legfontosabb a feldolgozás, különben csak rendezetlen
papírhalmazunk van, amirõl nem tudjuk, mit tartalmaz.
Az az információ nem létezik, ami nincs feldolgozva. A
múzeumi törvény is elõírja, hogy a kéziratokat katalogi-
záljuk, vagyis kutathatóvá tegyük. Ezzel nem állunk túl
jól. A feldolgozandó anyag mennyiségéhez képest keve-
sen vagyunk, és a munkatársaim egyéb múzeumi megbí-
zatásokat is kapnak. Tavaly, a József Attila Emlékévben
rengeteg kutatói igényt kellett kielégítenünk, ez vala-
mennyiünket nagyon igénybe vett. A feldolgozás elmé-
lyült tevékenység, idõt kell szánni az illetõ megismeré-
sére, ilyen körülmények között még belekezdeni sem
érdemes. A feldolgozáson – ahova tehát a hangsúlyt ten-
ném – kívül persze fontos, hogy legyenek örömzenélése-
ink, készíthessünk kiállításokat, könyveket.

– Hogyan született a Molnár Ferenc és Darvas Lili
levelezését közreadó „…or not to be” címû kötet?

– Ez a könyv része egy koncepciónak. Az ötletet az
Ady szerelme: Ada címû kötet adta. Ady születésének
125. évfordulója kapcsán, 2003-ban elõkerült a költõ hét,
addig ismeretlen levele e hölgyhöz. A hét levélbõl kettõt
meg tudtunk venni, egyet pedig a tulajdonos, a készülõ

MEGJELENT!

Eszmélet. Kordokumentumok, fényképek, könyvek, kéziratok, megzenésített versek, videófilmek
Magyar-angol-francia-német nyelvû interaktív, multimédiás katalógus extrákkal, a József Attila Emlékévben rendezett

vándorkiállításhoz
DVD-ROM, PIM, 2005

kötet láttán, nekünk ajándékozott. A kötet összeállítója,
Hegyi Kati rálelt Ada unokájára is, akit nagyanyja fia-
talkori képei miatt kerestünk. Számára is váratlanul gyö-
nyörû 1906-os és 1912-es fotókra lelt apja egyik fiókjá-
ban, nyolcat közülük a Mûvészeti Tárnak ajándékozott.
E fotográfiákól hármat betettünk a könyvbe. Nekünk e
kötetek összeállítása, Nagy Gyurinak pedig megtervezé-
se és kivitelezése jelenti többek között az „örömzené-
lést”. Vagyis a nyomdai munkákig mindent itt, a Kéz-
irattárban készítünk el. A következõ kötetet tervezve arra
figyeltem, milyen jelesebb irodalmi évfordulók lesznek,
amelyeknek megünneplésére, tiszteletére gyûjtemé-
nyünkbõl publikálhatnánk valamit. 2004-ben a Molnár
Ferenc-évfordulóra jelent meg az „…or not to be”. Ek-
kor Molnár Ferenc jogörökösei révén mozgóképek kerül-
tek elõ, amiket a bemutató esten le is vetítettünk. Évrõl
évre pályázom egy-egy ilyen filológiailag használható,
bibliofil szempontokat is kielégítõ kötet kiadására. Az
idei, Szilágyi Judit által gondozott összeállításban
Lesznai Anna meséi fognak szerepelni sok-sok illusztrá-
cióval. 2007-ben tervezzük megjelentetni Budai György
leveleit Bauer Lilla mozdulatmûvészhez, a kötetben Bu-
dai-metszetek sorjáznak majd. 2008-ban Szentkuty-év-
fordulót ünneplünk, a Kézirattár kiadványa hozzá fog
kötõdni.

– Legújabb mûved a József Attila-iratok, mely az
„És ámulok, hogy elmulok” címet viseli. Mi alapján
választod ki az alkotókat, akikrõl kiadványokat készí-
tesz?

 – Tavaly el kellett dönteni, hogy József Attilát, vagy
közöletlen anyag híján esetleg más évfordulós személyt
válasszunk. A legnagyobb összefüggõ kéziratos anyag
József Attilától ugyan a mi múzeumunkban van, viszont
az õ munkássága meglehetõsen alaposan feltérképezett
és közzétett. Rendezés közben nagyon élvezem a szemé-
lyi dokumentumok nézegetését, böngészését, izgalmas
valakinek az életét ezeken keresztül is megismerni. Így
jutott eszembe, hogy József Attilának is van számos sze-
mélyes dokumentuma, a java nálunk, a periratok a Fõvá-
rosi Levéltárban. Kíváncsi voltam, vajon milyen többle-
tet adhatnak a szikáran, képként, egymás után szerkesz-
tett dokumentumok, melyek eddig lábjegyzetekben, füg-
gelékben szerepeltek. Úgy érzem, várakozásaim beiga-
zolódtak. Jó játék volt csinálni.

Sulyok Bernadett
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KONCERT

Muzsika a Károlyi-palotában
A múlt év krónikája egy zenész tollából

Huzella Péter és Mácsai Pál két gitárral kísért Villon-estjét
élvezhettük.

A Palotakerti Esték elsõ koncertje június 28-án volt, a kerti
nagyszínpadon Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes lépett
fel. Zenélésük a legkiválóbb falusi zenészek hagyományos elõ-
adásmódját és improvizálásait követi a jellegzetes Muzsikás-stí-
lusban. Sokoldalúságukra jellemzõ, hogy egyaránt otthonosan
mozognak mind a folk, népzenei és világzenei fesztiválokon, mind
a komolyzenei, alternatív zenei és jazz rendezvényeken.

Július 10-én a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok hang-
versenyét hallgathattuk Pizzicato a palotakertben címmel.
Az elõadás elsõ felében Vivaldi-mûveket játszottak fantaszti-
kus sikerrel. A szünet után könnyedebb nyáresti hangulatot
idéztek meg Schubert-, Mozart- és Strauss-mûvek megszólal-
tatásával.

Július 12-én egy kettõs koncert részesei voltunk. Az elsõ
részben a Szélkiáltó együttes, míg a másodikban a Kaláka ze-
nekar által megzenésített versekbõl kaptunk ízelítõt. Mindkét
együttes színvonalas zenei tudással, igényes elõadásban tárta
elénk a magyar irodalom legszebb verseit.

Július 19-én a Hot Jazz Band koncertjére került sor. Az
ezerkilencszázhúszas, -harmincas, -negyvenes évek, a korai
jazz, a swing és a dixieland revival kelt életre tolmácsolásuk-
ban. A virtuozitást kedvelõ együttes nagyfokú stílushûségre
törekszik. A koncert teltházzal és nagy sikerrel zajlott.

A nyári szabadtéri események színpadzáró koncertjét az
Amadinda Ütõegyüttes adta. Kétségtelenül ez volt az egyik leg-
szokatlanabb és legérdekesebb produkció. A négytagú zene-
kar több mint száz ütõhangszer megszólaltatásával ejtette ámu-
latba a közönséget. Egyszersmind számunkra is óriási kihívás
volt a nagyszámú, különbözõ hangerejû hangszer hallhatóvá
tétele élvezhetõ minõségben. Ezt végül is a színpad felett elhe-
lyezett 19 darab – többségében különleges – mikrofonnal ol-
dottuk meg. Rácz Zoltán vezetésével Magyarországon eddig még
nem elõadott, ugyanakkor már klasszikussá vált ütõhangsze-
res kompozíciókat is bemutattak hatalmas sikerrel.

December 11-én a hagyományos Irodalmi karácsony és
könyvvásár gyerekeknek rendezvényünk keretében nagysi-
kerû koncertet adtak a Józsefvárosi Zeneiskola tanulói. Mûso-
rukon Mozart és Bárdos kórusmûvei, illetve hangszerszólók és

A Károlyi-palotához kötõdõ hagyományoknak megfelelõen a
Petõfi Irodalmi Múzeum a 2005. évben is számos hangversenyt
rendezett, nyáron a palotakertben felállított nagyszínpadon, ta-
vasszal és õsszel pedig a palota dísztermében. Jelen írásban kizá-
rólag saját rendezvényeinket próbálom összefoglalni. (A palota
otthont adott külsõ szervezésû zenés esteknek is.)

Az év elején kiemelkedõ siker volt a Phoinix gitártrió hang-
versenye. Három kiváló gitármûvész – Kozma István, Mosóczi
Miklós és Török Tibor – elõadásában fantasztikus mûveket
hallottunk. A koncerten – egy-két kivételtõl eltekintve – klasszi-
kus mûvek átiratait játszották. A Phoinix trió nagyon sokat tesz
a klasszikus zenekari mûvek népszerûsítéséért, mûhelymun-
kájuknak én is részese voltam – mint hangmérnök – a Négy
évszázad zenéje három gitáron címû CD hangfelvételének és
mastering munkájának elkészítésével. Az általuk használt gi-
tárok különleges hangszerek, mivel a klasszikus mûvek hang-
terjedelmének megfelelõen egy szélesebb hangtartományban
kell megszólalniuk. Így a kvintgitár biztosítja a magasabban
fekvõ, és egy basszushúrral ellátott gitár az alacsonyabban fek-
võ hangok megszólaltatását. Ezt hallhattuk a Bach trió-átira-
tokban is. Nagyon jól sikerült Bartók: Este a székelyeknél mû-
vének átdolgozása.

Május elején Spanyol estet rendeztünk a Dalí-kiállításhoz
kapcsolódóan. Nyári Oszkár színmûvész Federico García
Lorca-verseket szavalt, és a Duo Córdoba gitáregyüttes muzsi-
kált. A gitárduó tagjai: Antonio Fernandez és Sinha Róbert
autentikus flamenco zenét játszottak Lippai Andrea táncmû-
vész közremûködésével, hihetetlenül meggyõzõ elõadásban.
Antonio Fernandez két szólómûvet is elõadott, Isaac Albeniz és
Joaquin Turina szerzeményeibõl. Számomra fantasztikus él-
ményt jelentett egy született spanyol gitármûvésztõl hallani
az izgalmas, rasgueadókkal tûzdelt flamenco zenét. Kiválóan
játszotta Isaac Albeniz Spanyol szvitjébõl az Asturias-Leyenda
tételt.

Ezzel a gitáresteknek még nem volt vége. Május 19-én a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem végzõs hallgatóinak dip-
loma-hangversenyében gyönyörködhettünk. Demény Géza,
Kiss Rita, Morvay Nóra igazán színvonalas mûsorát hallhat-
tuk. Szerintem kiemelkedõ volt Ferdinánd Sor Grand Solo címû
mûvének megszólaltatása Kiss Rita virtuóz gitárjátékában. Nem
lehet elfeledkezni Vivaldi G-dúr kettõsversenyének kiváló elõ-
adásáról sem. Két mandolinra és zenekarra írt versenymûrõl
van szó, amelyet a mostani elõadásban két gitáron, négy vonós
hangszeren és egy csembalón hallhattunk. Ezt a méltán nép-
szerû zenemûvet a fentebb említett Phoinix gitártrió CD-jén is
meghallgathatjuk, három gitárra átdolgozva.

A Kosbor együttes élõ CD-bemutató koncertet tartott má-
jus 21-én a Múzeumok Majálisa keretében Az utolsó trubadúr
címmel. Zeneileg érett, igényesen hangszerelt produkció volt,
nagyszerû elõadásban.

Május 22-én az Irodalmi majálison Gyárfás István zeneka-
ra adott jazz koncertet. A szólista a hetvenes évekbõl jól ismert
funky-jazz hegedûs-brácsás, Deseõ Csaba volt. Szívet melen-
getõ és izgalmas zenét hallhattunk.

Június 25-én a Múzeumok Éjszakáján éjfélkor ismét hall-
hattuk a Gyárfás együttest. Ugyanezen a napon 23 órakor

A Kosbor együttes
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SZÍNHÁZ

Rákóczi az ûrbe tart
Cs. Szabó-mûvek a Felolvasó Színpadon

Baumgarten-díjjal is kitüntették. A Magyar Rádió irodalmi
vezetõjeként 1935-tõl a színvonalas rádiózás úttörõjeként ví-
vott ki elismerést.

Pályája elõször a II. világháború végén tört meg, a német
bevonulást követõen tisztérõl lemondott, zsidó írótársakat búj-
tatott, szembefordult a nyilasokkal. 1949-ben következett az
újabb törés, ellehetetlenülése után „külföldön felejtette” ma-
gát. Az emigráció zömét (33 évet) Angliában töltötte, ahol 1951-
tõl húsz esztendõn át a BBC Magyar Osztályának belsõ mun-
katársa volt. Kintiekben és otthoniakban egyaránt életben tar-
totta, szította a tüzet.

1979-ben a Nagyvilág közölte Dickens-naplóját, s ezzel vég-
re megkezdõdhetett újabb hazai jelenléte. Az itthon maradot-
tak így lassacskán alaposabban megismerhették Cs. Szabót és
életmûvét. Szomorú érdekesség, hogy a rendszerváltás után
sem került személye a megérdemelt reflektorfénybe. Ezt igye-
keznek legalább részben pótolni a múzeum munkatársai, és a
felkért mûvészek a két hangjáték színpadra adaptálásával.

Roppant míves, ámbár többféleképpen elemezhetõ, érté-
kelhetõ elõadás született. A darabot Sárosi Attila rendezte, a
zenéért Faragó Béla felelt, a munkálatokat Petrányi Ilona so-
rozatszerkesztõ fogta össze. A szerepeket Dengyel Iván, Egyed
Attila, Elek Ferenc, Jáger Szabolcs, Sárosi Attila, Simon M.
Edina és Turek Miklós alakították.

A Nagypéntek Rodostóban („Történik 1735. április 8-án”)
az agg, megfáradt II. Rákóczi Ferencrõl, és az õt különféle
kérésekkel megkeresõkrõl-megkísértõkrõl szól. A nagyságos
fejedelmet maroknyi bujdosó újra harcba hívná a hon védel-

Cs. Szabó László két hangjátékát (Nagypéntek Rodostóban,
Ûrpásztorok játéka) mutatták be 2005. november végén neves
színészek közremûködésével a PIM Felolvasó Színpadán. A
színrevitel hazai õsbemutató volt, egyben nemes kezdeménye-
zés egy jeles européer újrafelfedezésére.

A két Cs. Szabó-darabbal – ugyanúgy, mint a novemberben
nyílt emlékkiállítással – a 2005-ben száz éve született alkotóra
emlékeztünk. E két mûve, más hangjátékokkal egyetemben A
nyomozás címû kötetben jelentek meg (Oslo–Bécs, 1966), s
amint a kiadás helyét és idejét megvizsgáljuk, azonnal rájö-
vünk, hogy az emigráció keserves idõszakáról van szó. A Nagy-
péntek Rodostóban és az Ûrpásztorok játéka, ha úgy vesszük,
tulajdonképpen példázat, mese. Persze amire Cs. Szabó rávi-
lágít, az már nem: a fájdalmas, rideg valósággal szembesít ben-
nünket. Ez a két kis játék ugyanis – ágyazódjék bár a régmúlt
és az ûrkorszak keretei közé – a közelmúlt magyar és közép-
európai történelmének legfájóbb mozzanatait idézi. Gondol-
junk akár az elbukott magyar szabadságharc(ok) vezérének
(vezéreinek) szenvedésteli, krisztusi sorsára, akár a XX. szá-
zad szocialista rendszereinek ijesztõen groteszk vonásaira.

Cs. Szabó emigráns létébõl egyértelmûen asszociálódik
egyfelõl a számkivetett író–számkivetett fejedelem párhuzam,
másfelõl a szürreális negatív utópia megvalósulása. A kettõt
együtt szemlélve konstatálhatjuk az alkotó aggodalmát és ro-
konszenvét – hazája és egész Európa iránt.

     De hát ki is ez a Cs. Szabó? – teszik fel a kérdést többen,
és a sok elhallgatás miatt hozzátehetjük, hogy okkal-joggal. Cs.
Szabó László – barátainak, ismerõinek csak „Csé” – a Nyugat
második nemzedékének tagjaként elismert író volt, 1936-ban

énekes produkciók szerepeltek. A magas színvonalú elõadások
közül is kiemelkedett a tizenhároméves Szuromi Borbála he-
gedûjátéka, Bruch g-moll koncertjének harmadik tételét hal-
lottuk igazán érett, fantasztikus elõadásban. A délutáni prog-
ramban a Garabonciás együttes megzenésített versek koncert-
szerû elõadásával szórakoztatta a gyerekeket. December 19-én
adventi jótékonysági estünkön ismét élvezhettük Sebestyén
Márta és a Muzsikás együttes elõadását.

Az év folyamán különbözõ rendezvények keretében Cso-
konai Vitéz Mihály megzenésített költeményeit hallgathattuk
más-más elõadóktól. Nagy siker volt Csörsz Rumen István és a
Musica Historica együttes elõadása. Nekem az Irodalmi majá-
lison Kobzos Kiss Tamás által elõadott változat jobban tetszett.
Végezetül remélem, hogy az idei évben is folytatódnak a kon-
certek – mindannyiunk gyönyörûségére.

Bolla György

Jáger Szabolcs és Dengyel Iván

Egyed Attila, Elek Ferenc és Turek Miklós
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Múltnak kútja IV.
Csemegézés a Petõfi Irodalmi Múzeum levéltári múltjából

I.

Elöljáróban pár megjegyzés: Jánosi Ferenc (1916-1968) 1956-
ig a PIM elsõ igazgatója (l. még Levéltárlat rovat, in: Irodalmi
Múzeum, 2004/4. sz.). A múzeum eleinte a Bajza utcai Petõfi-ház-
ban mûködött (ahol korábban Jókai is lakott), s csak 1957 elején
költözött mostani helyére, a Károlyi-palotába, így az egykori inkri-
minált szolgálati lakás helyének meghatározása lehetetlen. A kel-
lemetlen esemény által érintett személy nevét kipontoztam – a föl-
jelentõ nevét (tekintettel annak hétköznapiságára) meghagytam.

Budapest, 1954. III. 28.
Petõfi Muzeum Igazgatósága

Budapest
Bajza-u. 39.

Kedves Elvtársak!

Nem tudom van e tudomásuk arról, hogy az Önök altisztjénél
már 3-4 éve ott alszik egy férfi bejelentetlenül. E...t sem tud róla,
mert az illetõ mindig akkor megy mikor már õ alszik, s a felesége
engedi be. Ugyanis az õ szeretõje. S reggel mikor a férj felkel
eltakarja a dunnával.

Tudtommal szolgálati lakásba nem lehet albérlõ, nem még
bejelentetlen éjjeli látogató.

Ha ez a rendõrség tudomására jut Önöknek lesz a legkelle-
metlenebb.

Maradtam tisztelettel:
Szabó Béláné

Autográf kézírás, kockás papíron folyós tintával
Petõfi Irodalmi Múzeum Adattár, PIM Ad 211-2005

LEVÉLTÁRLAT

Lehunyja két szemét az ég,
Lehunyja sok szemét a ház,
Dunna alatt alszik a rét,
Aludj el szépen kis Balázs.
(József Attila: Altató)

Mostani PIM-történeti publicisztikánk rendhagyó a rovat ed-
digi gyakorlatához képest, ugyanis nem a Magyar Országos Le-
véltárban föllelt anyagokból válogattam. 2005-ben, akkor még a
Múzeumi és Dokumentációs Adattár munkatársaként, régi irat-
tári dokumentumok adattárivá való földolgozása során kerültek
kezembe eme bizalmas eseményekben bõvelkedõ, érdekes iratok.
Az érintettek: kisembertõl (névvel vállalt följelentés 60 fillérért,
1954-ben ennyit kóstált a levélbélyeg) kezdve a múzeum vezetõi-
ig, majd tovább, egészen a legnagyobbakig (lásd a Nyugat folyóirat
„ellenzékieskedõ” irodalmárait). A mai olvasó megrökönyödés-
sel, értetlenül, vagy akár mosolyogva fogadhatja e kordokumentu-
mokat, ám ne feledjük: a közölt iratok a maguk módján (vö. csepp-
ben a tenger) múzeumunk története mellett a XX. századi ma-
gyar történelem (görbe) tükrét is mutatják.

Ama nevezetes 3 T mellett/helyett ez alkalommal inkább P-
kel lesz dolgunk, úgymint: pikantéria, politika, paranoia... Ennek
köszönhetõen és Szabó néni jóvoltából bepillantást nyerhetünk
az ’50-es évek magánéletet sem kímélõ, pikáns felhangokkal bíró
feljelentgetõs tébolyába. Majd egy huszárvágással máris a ’70-es
években termünk, mikor már majd’ mindent lehetett, de nem úgy
és persze nem mindenkinek.

Thuróczy Gergely

A rovat eddigi gyakorlata alapján a nyilvánvaló gépelési hibák
javításán túl betûhíven közlöm a szövegeket, kivétel az a kézzel
írott levél, melyen még ennyit sem változtattam.

mében, a francia nagykövet és a török nagyvezér is megkör-
nyékezi kívánságaival, és színre lép egy krónikás és egy za-
rándok is. Rákóczi úgy véli, hogy a jó szándékúaknak már nem
tud, a rosszindulatúaknak pedig nem is akar segíteni. Úgy lát-
ja, hogy az adott történelmi helyzetben, és megtört, beteg em-
berként már csupán morális példájával, azaz vállalt krisztusi
sorsával, segíthet nemzetén. A mû fõ gondolata az, amellyel
Bige Jakabnak, a bujdosók követének hívására válaszol: „Majd,
ha öreg leszel… akkor belátod, milyen erejük van a holtaknak
a földben. Néha õk mentenek meg egy országot, nem az élõk.”

Az Ûrpásztorok játéka („Történik az F5 csillagon, a vi-
szonylagos jövõben”) egy kozmikus utazást jelenít meg, mely
csillagközi felfedezõútból lassacskán változik át idõutazássá,
egy kis szellemtörténeti kalanddal. A sci-fi mese meghatáro-
zása szerint a viszonylagos jövõben játszódik, tehát ’60-as évek-
beli megírását figyelembe véve jelenkorinak is tekinthetjük.
Az akkori (mai?!) diktatúrák felfedezõútjáról, magyarán szól-
va modern kori gyarmatosító akciójáról van szó. A pilótákat
elõször megzavarja a tájékozódás összekuszálódása, majd a

nagyhatalmak idõleges békekötése, de leginkább az, hogy új
dimenzióba kerülnek át. Értetlenül állnak a helyzet elõtt: az
még csak hagyján, hogy más korba repültek át (az ûrkorszak-
ból az ókorba), de új szellemvilág, új erkölcsi környezet veszi
õket körül. A mindentudó embernek itt mindent újra kell ta-
nulnia. Itt a kozmikussá tágult diktatúrák és képviselõik he-
lyett az ember és az Emberfia kerül elõtérbe, válik a gondola-
tok és a cselekedetek origójává. Cs. Szabó felkínálja az alter-
natívát nekik és nekünk, ha esetleg az igaz utat kívánnák-kí-
vánnánk járni.

A színészgárda – a rangidõs Dengyel Ivánnal az élen – re-
mekül talált rá a hangnemre, hangütésekre. A karakterek plasz-
tikusan jelennek meg, az alakok nincsenek túljátszva. Az elsõ
mû konstansan patetikus, az utóbbi pedig ironikus-groteszk
elõször, hogy majd végszóra az is patetikussá váljék. Az utolsó
mondatot a „viszonylagos jövõben” megjelenõ kritikámban már
így szeretném írni: „A közönség elgondolkodva jött ki az
újrafelfedezett ‘Csé’ ismert darabjairól.”

Unger Zsolt



– 21–

Jegyzõkönyv

felvétetett 1954. március 30-án a Petõfi Sándor Irodalmi Mú-
zeum, Budapest, VI. Bajza utca 39. számú hivatali helyiségében.

Jelen vannak: Varjas Béláné múzeumvezetõ, Szántó Gyuláné
párttitkár, Kunfalvi Endre gazdasági vezetõ, E...t F. hivatalse-
géd.

Varjas Béláné bejelenti, hogy bejelentés érkezett a múze-
umhoz, amelybõl az állapítható meg, hogy E...t F. szolgálati laká-
sában éjjelente E...t tudta nélkül gyakran férfi személy tartóz-
kodik, akinek állítólag feleségével van nem megfelelõ viszonya.
Felteszi a kérdést E...tnak, a bejelentés után mi a helyzet. Megfe-
lel-e, illetve mennyiben felel meg a valóságnak a bejelentés?

E...t F. a leghatározottabban tagadja a bejelentésben foglal-
tak valóságát, mert olyan eset nincsen, hogy õ éjjel lakásától
távol lenne, így tehát tudomásának kellene lennie, ha feleségé-
nél bárki vendégként tartózkodna. Teljes hazugságnak minõsí-
tette a bejelentést. Kijelentette, amennyiben akár az õ, akár a
felesége rokonai közül valaki vidékrõl látogatóba jönne, úgy
annak rövidebb vagy hosszabb ideig való itt-tartózkodása céljá-
ból engedélyt kérne a múzeumvezetõ elvtárstól, mint ahogy ezt
a múltban, amikor egyik rokona, ügyeinek intézése végett Buda-
pesten tartózkodott, bejelentette és kérte a megfelelõ engedélyt
is. Kijelentette azt is, hogy feleségével kapcsolatban a múltban
felmerült bonyodalmakat teljesen leépítette és szigorúan fog
ügyelni arra, hogy ez semmiképpen ne ismétlõdhessék meg. Tisz-
tában van azzal, hogy idevonatkozó zavaros körülmények fegyel-
mi úton való elbánást vonnak személye ellen.

Szántó Gyuláné és Kunfalvi Endre feltételezik, hogy E...t
kijelentése után az inkriminált bejelentés valótlan, figyelmez-
tetik azonban, hogy E...t a legszigorúbban ügyeljen arra, hogy
semmi ok ne forogjon fenn ilyen, vagy hasonló bejelentés elõidé-
zésére. E...t elvtárs ugyanis nemcsak egyszerû hivatalsegédi mi-
nõségében, hanem mint szolgálati lakással rendelkezõ alkalma-
zott, bizalmi beosztásban végzi a rábízott feladatokat.

Varjas Béláné bejelenti, hogy a tárgyaltak rögzítésére a jegy-
zõkönyvet azzal írjuk alá, hogy amennyiben a jövõben mégis a
legkisebb olyan jelenség mutatkozna, amely E...t magánéletében
a hivatali bizalmas beosztással szemben elmarasztalható volna,
úgy a szükséghez képest elindítandó eljáráshoz a most házi hasz-
nálatra készített jegyzõkönyvet csatolni fogjuk.

Varjas Béláné
múzeumvezetõ

E...t F.
hivatalsegéd

Szántó Gyuláné
párttitkár

Kunfalvi Endre
jkv.-vezetõ

[kéziratos rájegyzés:]
Láttam!
Bizalmas ügyiratok közé lerakni!
Bp. 55. VIII/18.
Jánosi

Gépirat, autográf aláírásokkal, pecséttel
Petõfi Irodalmi Múzeum Adattár, PIM Ad 211-2005

A bejelentõ becsületére legyen mondva, igazi följelentéshez
méltón rövid, tömör, lényegre szorítkozó, semmi elkalandozás,
és csupán meglebegteti a lehetséges kellemetlen következmé-
nyeket, közvetlenül nem fenyeget... Ma ezen már csak nevetünk,
de akkoriban, az ’50-es években ebbõl komoly baja támadhatott
volna az érintetteknek. És ha már irodalmi múzeumot érintõ
dokumentumról van szó, nem mehetünk el Szabó néni spontán
stílusérzéke mellett! Az alábbi többszörös m betûs alliterációt
akármely iskolás megirigyelhetné: „mert az illetõ mindig akkor
megy mikor már õ alszik” – hát igen, a szórend (és a központo-
zás) terén akadna még csiszolnivaló, a fogalmazás pongyolasá-
gáról nem is szólva, de hát kicsire nem adunk, különben is a
szükség (no meg a lakásínség) nagy úr...

LEVÉLTÁRLAT

A Nyugat-kiállítás megsemmisített meghívója

Szabó néni feljelentõ levelének borítékja
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LEVÉLTÁRLAT

II.

24/1971
BIZALMAS
Tárgy:
Hiv. szám.:
Melléklet: 1 meghívó
Emlékeztetõ
1971. október 12-én 10 h-kor a fõigazgatói helyiségben ad hoc

bizottság jelent meg, tagjai: Illés László fõigazgató, Baróti Dezsõ osz-
tályvezetõ, Miklós Róbert tud. fõmunkatárs, és Bartai Ferenc, a gaz-
dasági osztály vezetõje.

A bizottság megállapítja, hogy a Nyugat-emlékkiállításra készült
meghívó hibásnak bizonyult, ezért azt meg kell semmisíteni.

A meghívó 1006 példányban (+nyomdai köteles példányok) ké-
szült el, 1 péld. ezen emlékeztetõ mellékleteként szerepel, 1 péld. a
fõosztályra került, és 2 korrigált példány a Népmûvelési Propaganda
Iroda nyomdájába került az új meghívó elkészítésének szövegével. A
többi példány a bizottság jelenlétében megsemmisíttetett.

Budapest, 1971. október 12.

Bartai Ferenc
gazd. osztály vez.

Miklós Róbert
tud. fõmunkatárs

Illés László
fõigazgató

Baróti Dezsõ
osztályvezetõ

Gépirat, autográf aláírásokkal
Petõfi Irodalmi Múzeum Adattár, PIM Ad 30-2005/2

A Petõfi Irodalmi Múzeum Nyugat-emlékkiállítását 1971. okt.
15-én délben nyitotta meg Keresztury Dezsõ. 16-án szombaton dél-
után 5-kor pedig, az ünnepélyes tárlatvezetést követõen egy Nyugat-
emlékestre is sor került. A meghívó tanúsága szerint a kiállítást „A
nagynevû folyóirat kényszerû megszûnésének 30. évfordulója alkal-
mából, a Budapesti Mûvészeti Hetek keretében és támogatásával ren-
deztük.” Végül az új meghívót kis változtatással nyomtatták ki. A
törlésre ítélt inkriminált szövegrész, egy Schöpflin Aladár-idézet, az
eredeti meghívó végzetének bizonyult: „Adva volt számunkra az el-
lenzékiség mindazzal szemben, ami a hatalmat jelentette.” A mondat
helyét üresen hagyták, a Mikes Kelement idézõ Nyugat-emblémát
megtartották. Mikes, ha úgy vesszük, az elsõ magyar irodalmi emig-
ráns, a magyar szellemi hagyomány nagy számûzöttje volt stb., de e
fölött szerencsére a korabeli cenzorok elsiklottak.

Mai szemmel olvasva érthetetlen, mi volt ebben oly rettenetes,
hisz akkoriban az ország épp a boldog „gulyáskommunizmus” éveit
kezdte, és dehogyis akart mindenáron változást (s lám, még a Nyugat-
ról is rendezhettünk kiállítást)! Azonban a legkülönbözõbb területe-
ken folyó levéltári kutatásokból kiderült az elmúlt 10-15 esztendõben:
az akkori államhatalom betegesen irtózott holmi ellenzéknek még a
gondolatától is. Arról nem is szólva, hogy akkortájt afféle kirakatintéz-
mény lehettünk – a kultúrpolitika fontos színtere –, ez lehet a parano-
ia magyarázata. Így vált „örök érvényûvé” Schöpflin Aladár, ki tudja,
honnét származó, ma már ártalmatlannak ható idézete.

A korabeli gyakorlat szerint minden kiállítás már jóval a megnyi-
tó elõtt készen állt, hozzáértõ személyek hivatalos bejárás során ellen-
õrizték, hogy ideológiai és egyéb problémák ne merülhessenek föl
koncepciójukkal kapcsolatban, a kiállítások forgatókönyvei számos
vita és átírás nyomán nyerték el végleges formájukat. Már csak azért
is, mert – a maitól eltérõen – alig néhány kiállítás készült egy évben
(1971-ben egész pontosan fél tucat). Éppen ezért elképzelhetetlen,
hogy a meghívó szövegét nem egyeztették volna elõre, ill. hogy a múze-
um vezetõi netán provokálni akarták volna az aczéli kultúrpolitikát.
Vélhetõen annyi történt, hogy idõvel „fölülrõl” leszóltak: mégsem jó a
meghívó, tessék újat csinálni. S a kiállítást mentendõ, mit tehetett
volna a múzeum vezetõsége? Beadta a derekát, s ha nem is épp jószán-
tából, ám a botrány elkerülése érdekében az új meghívóról törölte az
ideológiailag veszélyesnek ítélt idézetet.

Az ezervalahány példányban készült „gyárilag hibás” meghívó
megsemmisítésére a megnyitó elõtt 3 nappal (okt. 12-én) került sor, s
mivel egy darabot sem küldtek szét belõle, logikusan következik, hogy
akkor már rég postára adták az idõközben elkészült új meghívót. Az
emlékeztetõbõl nem derül ki, mi módon történt a megsemmisítés, ill.
az sem egyértelmû, hogy arra a bizottság jelenlétében a fõigazgatói
helyiségben került-e sor. Az igazság tán sosem derül ki – de hát úgy
illik, hogy hagyjunk valamit a jövõ PIM-aktáiban kutakodóknak is...

A Nyugat-kiállítás meghívójának megsemmisítésérõl szóló dokumentum
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Búcsú bezárult kiállításainktól

A mi Andersenünk „Ahogy lehet” – Reményik Sándor-emlékkiállítás
(1890-1941)

VENDÉGKÖNYV

2005-ben ünnepelte a világ Hans Christian Andersen, a nagy
dán mesemondó születésének 200. évfordulóját. Mûveit több mint
120 nyelvre fordították le s fordítják folyamatosan napjainkban is.
Némelyiket annyiszor és oly sokat utánozták, mesélték újra, hogy
már népmesének tûnik. A király új ruhája, A rút kiskacsa vagy A
rendíthetetlen ólomkatona úgy beépült az európai olvasók köztu-
datába, hogy már arra se szokás gondolni, hogy ezeket is Andersen
írta.  A Petõfi Irodalmi Múzeumban tavaly szeptemberig látogat-
ható kiállítás nemcsak azt tûzte ki célul, hogy ezt a mindannyiunk-
ban gyermekkorunk óta élõ érzést, „a mi Andersenünk” birtoklá-
sának biztos tudatát, otthonosságát megerõsítse az érzelmek szint-
jén – hanem híven a kiállítás címében ígértekhez, sorra vesz min-
dent, ami valóban magyar vonatkozású akár az Andersen életrajz-
ban, akár Andersen utóéletében.

A magyar nyelvû  mesekönyvekhez Heinzelmann Emma, Róna
Emy, Ágotha Margit, Kass János, Kovács Péter készített képeket, de
kortárs grafikusaink: Rényi Krisztina, Navratil Zsuzsa, Gondos
Mária, Elek Lívia, Orosz Klaudia, Kun Fruzsina, Szalma Edit, Gyulai
Líviusz, Schéner Mihály, Gross Arnold is szívesen vállalták, hogy
szerepeltetik rajzaikat a kiállításban. Az irodalom–képzõmûvé-
szet–iparmûvészet egységét nemcsak a könyvmûvészeten keresz-
tül láttattuk, hanem adaptációk révén is: a diafilmek, a bábok, Fábi-
án Eta iparmûvész babái, az ólomkatonák hadrendje is jól illuszt-
rálták az Andersen-mesék magyarországi utóéletét.

Illés Anna
Forgatókönyv: Emõd Teréz, Püski Anikó
Látványterv: Kemény Gyula

A látogatók bejegyzései:

Kedves Teri és mindannyian!  Nagyon szép kiállítást csináltatok, alapos
szép munkával! Köszönöm, üdv Békés Rozi
Gyönyörû a kiállítás, nagyon boldog vagyok, hogy részt vehettem a munká-
immal. Üdvözlettel: Gondos Mária
Nagyon köszönöm, hogy újra megszerettem Andersent (nagyon-nagyon sok
év után) felnõttként.  Tóthné Fábián Eta játékkészítõ iparmûvész
Gratulálok az Andersen-kiállítás megrendezéséhez s rendezõinek. Kass János
Boldogan adtam anyagot a kiállításra, remélem, ugyanúgy felidézte az illuszt-
rációs anyag mindenkiben azt a gyermekkori élményt, amit bennem is felidé-
zett Andersen varázslatos, utánozhatatlan mesevilága. Sok hasonló sikerû
kiállítást kívánok önöknek, magunknak. Tisztelettel: Gyulai Líviusz grafikus
Köszönjük szépen az igényes kiállítást! Olyan volt, mintha Andersen mese-
világa nyílt volna meg elõttünk. Fantasztikus az a gond, amellyel megtervez-
ték az egyes tárgyak elhelyezését, a kiállítás szépen komponált.Zalán Sára
Nagyon nagy öröm volt látni a kiállítást, elmerülni a Mester személyiségé-
nek mélységeiben, aminek a meséi csak a kiáramlásai voltak és különösen
nekem, akinek édesanyja Andersen-lány volt és most is kap az ilyen sugár-
zásból. olvashatatlan aláírás
Nagyon szépen köszönjük a vendéglátást és hogy lehetõvé tették  a gyönyörû kiállítás
megtekintését. A horvátországi és szlovéniai gyerekek nevében. Jugics Irén
A kiállítás szerintem nagyszerû! Csodálatosak a jelmeztervek, illusztráci-
ók és minden! Gyertyános Júlia
Nagyszerû a kiállítás, rögtön megyek s veszek egy Andersen-kötetet, mert
legalább a kicsi unokámnak mesélek belõle. B. Györgyi
Az édesapámtól örököltem az õ Andersen könyvét, amit még õ is örökölt. A
kis gyufaárus lányt szerettem a legjobban. Gyönyörû képeskönyv. Csodála-
tos mesék. Andersen… Szatlmayer Adrienne
Nagyon „mesés” volt a kiállítás! Sándor Tímea

Nagyon szép és érdekes kiállítás, nem csalódtam benne és elég sokat
tanultam is belõle (nem is tudtam, hogy járt Andersen Magyarországon).

Benkõ Zsolt

A közelmúltban zártuk a Reményik Sándor-kiállítást. A kivá-
ló erdélyi költõnek 1918-ban Kolozsváron jelent meg Fagyöngyök
címmel az elsõ kötete. Az elsõ világháborút lezáró trianoni béke-
szerzõdés következtében a kolozsvári költõ kényszerhelyzetbe
kerülve „Végvári” álnéven jelentette meg verseit. Költeményei-
ben  felbukkan az elvesztett területek miatt érzett végtelen fájdal-
ma, a kisebbségbe került magyarság  jövõje iránt érzett aggoda-
lom. Segítsetek! és Hangok a végekrõl címû kötetei miatt irre-
dentának bélyegezve, a szocialista idõszakban nem jelenhettek
meg költeményei. Összes költeményei kétkötetes kiadása 2005-
ben jelent meg elõször, melynek bemutatója a Petõfi Irodalmi
Múzeumban volt nagy érdeklõdés mellett.

A meghatóan szép és színvonalas emlékkiállítást nagyon so-
kan tekintették meg. A vendégkönyv bejegyzéseibõl kiderül, hogy
régen várt kiállítást nyitottunk meg 2004. december közepén.

Kozma Éva
A kiállítás forgatókönyvét írta: Ratzky Rita
Látványterv: Masznyik Csaba

Néhány látogatói vélemény:

Köszönöm, hogy megrendezték a Reményik Sándor-kiállítást. Öt éve hal-
lottam elõször Reményik-verset és rögtön megtetszett. Azóta egyre több
verset hallottam Tõle, de sajnos verseskötetet sehol sem találtam. Nagy
örömömre az idén tavasszal megjelent összes versei már a könyvespolco-
mon vannak, és gyakran olvasgatom csodálatos gondolatait. Mintha a
lelkembõl szólna. Lukács Marika
Nagy ajándék ez a kiállítás. Jó látni a nyomtatott versek után az eredeti
kéziratokat, fényképeket. A fehér templom ötlete a kereszt fogantatásával
„megkoronázva” igazán jó. Azt hiszem, Reményik Sándor is idemosolyog az
égbõl… Gróf Georgina Zsófia
Talán egyszer Reményik Sándor is bekerül a hozzá méltó helyre az irodalmi
kánonba?!  Ennek ez a kicsi kiállítás elsõ lépése. Köszönjük!!! Hámos Árpád
Örömmel és hálával néztem meg a kiállítást, mert az „Ébredj, ha tudsz”
tartott bennünket itthon 1956-ban! Reményik Zsolt
Ez a szépséges kiállítás lehetõséget adott a régi emlék felidézésére: 1940-ben
osztálykiránduláson vettünk részt a visszacsatolt Erdélyben. Kolozsvárt
Reményik Sándor kalauzolt bennünket, mivel osztálytársam – Imre Mária –
az Õ unokahúga volt. Akkor még nem tudtuk, milyen rendkívüli ember volt a
kalauzunk. Milyen hosszú idõnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Tamási Áron,
Nyírõ József mellett „Végvári” is újra a miénk lehet! Lászik Mária
Nagy meghatottsággal néztük végig a kiállítást, mivel Reményik Sándor a nagy-
bátyám volt, és nekem dedikálta a „Romon virág” címû kötetét. A kolozsvári
tablón örömmel fedeztem fel másik nagybátyámat, Dr. Imre Sándort is. Csak
gratulálni tudok a rendezõnek, a látványtervezõnek és mindenkinek, aki részt
vett a kiállítás megrendezésében. Dr. Imre György és családja
Sokat tanulhatunk ma is Tõle, amikor templom és iskola egyaránt üldözött,
félresöpört. „De benne van az újrakezdés magja, / De benne van a harchoz új erõ.”
Köszönet a kiállítás összeállítóinak a fenyõkért, a keresztért, melyet Õ is elfogadott
és nekünk is el kell fogadnunk. Szeretettel Komor Lászlóné Bicskérõl
A költõóriásnak végre hiánypótló és a lelkületéhez illõ környezetben törté-
nõ bemutatásához gratulálok az intézménynek és minden közremûködõ-
nek. Fendánné Tornyos Sarolta, Érd
Köszönet a kiállításért. Örömmel tölt el az a tény, hogy a Reményik Sán-
dor-kiállítás végre létrejött. Egy ilyen gyönyörû kiállítást érdemel a ma-
gyar kultúra ekkora nagysága. Benda József
Nagyon megható Buenos Airesbõl ide jönni és ezt a kiállítást látni. Mi ott
Reményik verseskötetét már 1950-ben kiadtuk, igen szerényen, a második
világháborút követõ keserves emigrációs években. Most köszönjük ezt a
csodálatos kiállítást. Hangyalné Hesseni Zsuzsanna
Nagyon jó volt itt lenni, ebben a méretében kicsi, de tartalmában annál nagyobb
templom–iskolában. Egyszerre kedves, örömteli és szívszorító. Köszönet érte az
ötletadónak és a rendezõnek. Ribár Jánosné Zentai Edit, Orosháza
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A Petõfi Irodalmi Múzeum legújabb kiadványai:

„Életem regénye”. Kísérõ kiadvány a Petõfi Irodalmi Múzeum Móricz
Zsigmond születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett kiállításához (is-
kolásoknak szóló feladatlapokkal); szerk. Hegyi Katalin, feladatlapok: Szilágyi
Péter–Forgács Róbert, PIM–Gondolat Kiadó, 2005

E. Csorba Csilla: Párizs nem ereszt el. Magyar írók Párizs-élménye 1900-
1939; katalógus, részben francia nyelvû; szerk. Cséve Anna, PIM–MTA Mûvé-
szettörténeti Kutatóintézet, 2005

Párizstól Pocsolyavárosig. Bölöni György és Itóka levélnaplója 1906-1912;
szerk. Nagy Csaba, PIM, 2005

„És ámulok, hogy elmulok”. József Attila-iratok; szerk. Varga Katalin,
PIM, 2005

Demeter Júlia–Pintér Márta Zsuzsanna: „A vídám természetû poéta”.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) tiszteletére rendezett kiállítás katalógusa;
PIM, 2005

Idesereglik, ami tovatûnt. József Attila összes fényképe; szerk. Kovács Ida,
PIM, 2005

E. Csorba Csilla–Maier-Preusker, Wolfgang: Salvador Dalí mágikus illuszt-
rációi 1944-1969; kiállításvezetõ, PIM, 2005

Szentmártoni Szabó Géza: Áldott szép Julia. Kiállítás Balassi Bálint
születésének ötödfélszázadik évfordulóján; szerk. Thuróczy Gergely, PIM,
2005

Kultusz, mû, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4.; szerk. Kalla
Zsuzsa–Takáts József–Tverdota György, PIM, 2005

Déry Tibor: A Halál takarítónõje a színpadon; sajtó alá rendezte Botka
Ferenc, PIM, 2004

 „Egy ember, akit még eddig nem ismertünk”. A Petõfi Irodalmi Múze-
um Jókai-gyûjteményének katalógusa. Kéziratai. Az író képzõmûvészeti
alkotásai. Ábrázolások az íróról; szerk. E. Csorba Csilla, PIM, 2004

„…or not to be”. Molnár Ferenc levelei Darvas Lilihez; szerk. Varga
Katalin, PIM–Argumentum Kiadó, 2004

Rejtély és ráció. Nemes Nagy Ágnes verskéziratai és rajzai; vál. és
szerk. Kemény Aranka, PIM, 2004

Vezér Erzsébet: Megõrzött öreg hangok. Válogatott interjúk; PIM, 2004
Ratzky Rita: Vénusnak szép játéka. Erotika a magyar irodalomban;

katalógus; szerk. Thuróczy Gergely, PIM, 2004

Idegen nyelvû kiadványok:

Once I lived, I, Sándor Márai. Patterns from a globetrotting Hungarian’s
life; írta és a kiállítást rendezte Mészáros Tibor, fordította Thomas Escritt,
Londoni Magyar Kulturális Intézet, 2004

A guide to the Museum of Literature Petõfi; szerk. Cséve Anna–E.
Csorba Csilla–Ratzky Rita, PIM, 2004

Literaturmuseum Petõfi. Ein kurzer Überblick; szerk. Cséve Anna–E.
Csorba Csilla–Ratzky Rita, PIM, 2004

 Elektronikus adathordozók:

József Attila: Istenem (József Attila istenes versei); audió-CD kísérõfü-
zettel, szerk. Jelenczki István, zenei rendezõ Hortobágyi László, Magyar
Rádió–PIM, 2005

Eszmélet – Consciousness – Eveil – Hellsinn. Négynyelvû, interaktív,
multimédiás DVD-ROM József Attila születésének 100. évfordulójára; a
József Attila Emlékév alkalmával rendezett PIM-vándorkiállítás magyar-
angol-francia-német nyelvû változata, szerk. H. Bagó Ilona, rendezõ Tari
János, PIM, 2005

Aranyhangok II. Válogatás a Petõfi Irodalmi Múzeum Hangtárának
gyûjteményébõl; audió-CD, szerk. Gáspár György, hangtechnika Tausz
Mihály, PIM, 2005

Kertész Imre: Hangoskönyv. Részletek Kertész Imre mûveibõl, a szer-
zõ elõadásában; 2 db audió-CD, szerk. Kelevéz Ágnes–Hafner Zoltán, hang-
mérnök Tausz Mihály, Magvetõ–PIM, 2004

Esterházy Péter: Egy nõ. Fölolvassa Esterházy Péter; 3 db audió-CD,
rendezte Magos György, szerk. Kelevéz Ágnes, hangmérnök Tausz Mihály,
Magvetõ–PIM, 2004

Balassi – A költõ élete és versei. „Az jó hírért, névért…” – A Balassi
Bálint születésének 450. évfordulója alkalmából készült vándorkiállítás in-
teraktív katalógusa; CD-ROM, szerk. E. Csorba Csilla–Várkonyi Gábor,
tervezte Virágvölgyi András, PIM, 2004

Teremtett és megõrzött világok. Filmetûd a Petõfi Irodalmi Múzeum
alapításának ötvenedik évfordulójára; VHS, DVD, forgatókönyv Maróti Ist-
ván, operatõr-rendezõ Kovács Béla, PIM, 2004

Kölcsey Ferenc: Hymnus – Vörösmarty Mihály: Szózat. Két magyar
vers tizenhét nyelven; audió-CD, angol-magyar nyelvû kísérõfüzettel, szerk.
Horváth László–Maróti István, hangtechnika Tausz Mihály, PIM, 2004

Aranyhangok I. Válogatás a Petõfi Irodalmi Múzeum Hangtárának gyûj-
teményébõl; audió-CD, kísérõfüzettel, szerk. Kelevéz Ágnes, hangrestaurá-
lás Bolla György; megjelent a PIM ünnepélyes milleniumi megnyitójára
(2000. nov. 30.), PIM, 2000

„Csak idegenben érti meg az ember…” Hangdokumentumok Márai
Sándor életébõl; audió-CD, szerk. Maróti István–Mészáros Tibor, hangres-
taurálás Bolla György; megjelent Márai Sándor születésének századik év-
fordulója alkalmából, Petõfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Köz-
pont Hangtár, 2000

Képeslapok:

Magyar írók, költõk portréi
Móricz Zsigmond-fotók
Irodalmi relikviák
Kis magyar irodalmi herbárium (képeslapgyûjtemény, 13+1 rajz- és

     kézirat-reprodukció)

Kiállítások:

„Tanuljátok meg, mi a költõ...”
Állandó Petõfi Sándor-kiállítás

Ady-oltár
Melocco Miklós szoborkompozíciója, 1977

Napfény és holdfény
Jókai világai
(2006. augusztus 31-ig)

Hordozható Európa
Emlékkiállítás Cs. Szabó László születésének 100. évfordulójára
(2006. augusztus 15-ig)

„A vídám természetû poéta”
Kiállítás Csokonai Vitéz Mihály halálának 200. évfordulójára
(2006. március 15-ig)

Életem regénye
Móricz Zsigmond életmû-kiállítás
(2006. március 31-ig)

Szendrey Júlia, a szatmári-pesti George Sand
Életmû-kiállítás
(2006. április 30-ig)

Undok szép világ
Reviczky Gyula-kiállítás (1855-1889)
(2006. május 31-ig)

Íróportrék
Válogatás a Petõfi Irodalmi Múzeum szoborgyûjteményébõl
(2006. március 15-ig)


