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Vers, eredj, légy...
Alföld. Jelenkor. Holmi. Kortárs. Tiszatáj

Majdnem hatvan évvel ezelőtt, 
még József Attila úgy írta le a 
címül választott sort, hogy: „vers, 
eredj, légy osztályharcos”. Ma 
ilyesmire már gondolni sem mer 
a  költő: lír.Ekusi rangját kockáz
tatná, ha a dúló pártküzdelmék- 
be hatodfeles jambusotokal vagy 
a magyaros versidom eszközei
vel beszállna. És nemcsak a kül
világ, belvilága is tiltakoznék 
ilyesmi ellen. Oly sokáig volt 
korparancs a közéleti líra, és ab
ból is csak a konszolidáció ered
ményeit éltető, hogy még az if- 
jabbakat sem vonzza a szabad
ság-szerelem Petőfitől megfogal
mazott hitvallása, sőt, még az 
Adyé sem: politika és szerelem.

Miközben életünket teljesség
gel beszövi a politika, a költé
szet hangsúlyozottan nem akar 
politizálni. Reformkor? Rend
szerváltozás? Fegyveres forra
dalmak? Sehol egy Akasszátok 
föl a királyokat, sehol egy „oszt- 
roleníka véres csillaga”. A költő 
rosszálmú éjszakákról ír, szoron
gó emlékekről, a létélmény han
gulatairól — de nem a napi 
politikáról. És mégis! A versek 
többségén, mint szimbolikus tár
gyakon átdereng az a szorongás, 
az az emlék, az a  .létélmény, ame
lyet ebben az átpolitizált, medi- 
cinatúlkínálatos világban — és 
csakis itt — tudunk átérezni. 
Versolvasó gyakorlatunk, az á t
hallásokra különösen kihegyezett 
fülünk a vétkes benne? Nagyon 
valószínű. De az sem lehetetlen, 
hogy a vers minden időben a 
maga konrét világáról beszélt; 
„általános emberivé" ezt a tör
ténelem önismétlései avatták.

A februári Tiszatáj Csoóri 
Sándor hatvanadik születésnapja 
alkalmából négy verset közöl.
A sepsiszentgyörgyi Farkas. Ár
pád még 1989 novemberében kelt 
versét nemcsak a betegséggel 
viaskodó ember szorongása jel
lemzi, de az üdvözletül küldött 
diólevélen ott „az ablakom alatt 
éjjelente állongó férfi bakancs
vasa" is —, amit aligha lehet 
csak metaforikusán értelmezni. 
Ägh István — Csoóri Sándor 
ideje — néhány évvel fiatalabb- 
ként sorolja a költő eredetének, 
sorsának toposzait: „udvar, kert 
a gyerekszobája”, „mindenik ősz 
hajszála szabadság”, „történői
mé hámjával megszorítva szüle
téstől háláiig". Az így kikere
kedő kép egybeesik a magyar 
történelem utóbbi fél évszáza
dával. Orbán Ottó csak látszat
ra fog össze kevesebbet: alig 
néhány évvel fiatalabb, mint 
Csoóri, barátságuk 1956-os ere
detű, amelyben, „van fontosabb, 
mint a  véleménykülönbség”. Mi 
az? Hogy mindketten kincses 
szigetül választották a  „kopár 
szíkföld, sivó homok" hazát. Vá
lasztották? Ez jutott. Egyként 
hűségesek hozzá. Tornai József 
a fegyvertárs-barát hangján szól, 
s bár hosszú uitak közös gyalog
lásainak emlékét idézi, az út 
élethosszig tartó. A kizengetett 
utolsó sor — „a szentséges szent 
szabadságból nem elég!” — a 
közösen vállalt életprogram ve
zérszólama.

Az Alföld Is tematikus szer
kesztésű: még a múlt évben 
megtartott debreceni irodalmi 
napokon vitatták a nyugati 
diaszpóra magyar irodalmának 
sajátosságait. A tanulmányok 
erre az alkalomra készült előadá
sok, hozzászólások, a  szépiroda
lom: nyugati magyar szerzők 
munkái. Talán csak Tűz Tamás 
szelíd meditációin nem üt á t a 
politikai élmények hatása. Hor
váth Elemér ugyan állítja, hogy 
„vegyük szemügyre az új re
formkorszakot ■ mint egy virá
got érdektelenül a mi életünkön 
nem változtat már ami egy te
metéssel kezdődhet s egy szü
letéssel végződhet” — de azért 
ezen a rezignáción átüt a poli
tikai változások éber megfigye
lése, s más verséből az is kitet
szik, hogy az itthoni események
nek sem csak távoli szemlélője. 
A Buda visszavétele című verse 
keserűbb és gunyorosabb is an
nál, hogysem elhiggyük: Olyan 
tárgyilagosan néz a restaurált 
Budavárra, mint egy virágra. 
Emlékek, szófoszlányok, keserű
ség kavarog a  versben. Baránszky 
László is így, öngúnnyal és seb
zetten nyugtázza a „milyen jó”- 
ban, hogy szívszerelmétől elsza
kadva nem öregedtek meg egy
más oldalán, nem látták egymás 
élvepusztulását. Tiszta szeren
cse volt az egymástól elszakasztó 
harminc-egynéhány év! T hinsz 
Géza Távirat — a (Magyaror
szágról Stockholmba 1989. no
vember elején) — sebtében írt 
telexmodorban adja hírül: már 
arra sincs pénz, hogy a luxus- 
szállók szobáiba lehallgatókat 
szereljenek és .kedden repülök, 
hogy végre elhallgathassam a 
lényeget” — mert a lényeg el
mondhatatlan. Nem a lehallga
tók miatt, hiszen azok nincsenek 
— hanem a szavak hiányában. 
Cömöri György nyíltan és köz
vetlen politizál: akár Oszip

Mandelstamot idézi, akár a 
szekrénybe zárt csontvázakat 
Augustowótól Vorkutáig, akár 
ha pesti anzixot ír a költőtárs 
Petri Györgynek. Gömöri a lá
gerba hurcoltak emlékétől és a 
lerohadt liftek látványától egy
ként ingerült: mind azt mutat
ja, hogy valami züllés, érték- 
vesztés, szétesés munkál min
denben. Ez a vers teremtő in
gerültség csak olyasvalakit ke
ríthet hatalmába, aki nem szokta 
meg a hullást, s akiben más
féle otthonosság vágya él. Így 
haragudni csak az képes, aki itt
hon van. Gömöri politizáló ver
seinek ez a  szakadatlan jelenlét, 
ez a fájdalom, felháborodás
fogékonyság ad kivételes von
zást; valóban Ady „Feldobott kő”- 
érzetével tart .rokonságot.

A Jelenkor színvonalas ver
seket közöl Károlyi Amy, Marná 
János, Kandi Péter, Céczi János 
tollából, de megvallom, hogy 
ezek a versek nem nőnek az át
lagtermés fölé. Úgy tetszik, Parti 
Nagy Lajos ízlése is, költészete 
is hiányzik a folyóiratból. Ko
rábban neki tulajdoníthattunk 
kitűnő írásokat, szerzők felfede
zését. Az .impresszumon ugyan 
még ott a neve a rangos költő- 
társaké is — Bartók László, Ka
lász Márton, Pákolitz István —, 
de a közölt verseken nem érzik 
az összerendezés, a kiválasztás 
szerkesztői szándéka. Az sem 
használ a lapnak, hogy a szép
prózai regényfolytatások (ezúttal 
4 darab), a tanulmányokat ter
jedelmes szemlézések jelentik. 
Még a hivatásos olvasó figyelme 
is belenyaklik a monotóniába.

A Holmi februárban sem oko
zott csalódást. Két versremeklés 
van benne: Baka Istvántól a 
Farkasok órája és Petri György
től a Hogy elérjek a napsütötte 
sávig című. Baka elégiája Tóth 
Árpád vagy a fordításokból is
mert Leopardi színvonalán áll. 
A szorongásos álomból meg- 
megébredő költő, egymást váltó
megismétlő képek, hallucinációk* 
rendszeréből úgy építi meg tű
nődő helyzetelemzését, hogy az 
már nemcsak a konkrét hely
zetre érvényes jelentéseket hor
doz, hanem a korszak rossz 
álomként lezárását is .megjele

níti. Költői mestermunkának is 
állíthatjuk: képrendszere, variá
ciói pontos, telitalálat erejű 
meghatározások. Petri egy rossz
emlékű „szerelmi" kaland törté
netét írja le (ebben rokona lát
szik lenni Csurka Happening cí
mű elbeszélésnek), ám az epi
kus előzményeket lírai hevületű 
coddval zárja: a pinceodúban 
végbevitt nemi aktus után a haj
nali tisztaságba kilépő ember a 
kontrasztot felfogja, méltóvá le
het arra, hogy a felöldozást el
nyerje. Petri azt adja itt tud
tunkra, hogy a szenny, a végbe
vitt alantasság ismerete is kell-, 
hét ahhoz, hogy a létezés jelen
tőségét. felelősségét, esélyeit fel
foghassuk. Csak ‘beled isputálás- 
sal lehetne ezt a pokoljáró üd
vösségversét a mai pokoljárató 
politikai megüdvözülés helyzeté
re lefordítani, de reményvágya 
(ahogyan Baka versének záró fo
hásza is) várakozó mindennap
jainktól inspirálódik.

A Kortárs verseire — Somlyó 
György, Marná János, Dobai Pé
ter, Rózsa Endre, Kántor Péter, 
Takáts Gyula — jó színvonal 
jellemző, de nyugodtan kicserél
hetnénk valamennyit a Jelenkor
ban közreadottakkal és viszont. 
Úgy tetszik, a népfrontos szer
kesztés — a műhely karakteré
nek halogatott kialakítása — ve
zető folyóiratainkat elszürkíti. 
Ez nem tesz jót sem a lapoknak, 
sem a szerzőknek. Vagy épp a 
Holmi teszi ezt velük? Kicsipe
geti a szembeszökő karakterűe
ket, s a többieknek az „egységes" 
marad? De miért viszik — és vi
szi k-e? — elsőnek kézirataikat 
a Hol mihoz? Persze jó az, ha 
Takács Zsuzsa kitűnő versét 
most a Holmiban látom, s nem 
a merőben más szellemű Hitel
ben, hogy a Tiszatáj legszebb 
(nekem) versét a Kortárs-díjjal 
most jutalmazott Ágh István 
írta, s hogy a Holmiban otthonos 
Márton László a Kortársban kö
szönti Gsoónit. Nem klikkek van
nak. s nem egymással haragos- 
kodó szerkesztőségek. De azért 
mégis: nem vezet ez a sem mi
lyenséghez? Nem így folytató
dik-e a mindenki mindenki lap
ja gyakorlat?

Berkes Erzsébet

•sengo

Falu végén kurta képtár
— Ez a világ legnagyobb Kís- 

bogár Balázs gyűjteménye — mu
lat a teremőr nénike a falakon 
függő képekre. Mire az emlékmú
zeum látogatója elfogódott han
gon megkérdezi:

— Es tessék mondani, hol van
nak még a mesternek képei, New 
Yorkban, Párizsban, melyik mú
zeumban?

— Nem kérem, minden képe itt 
van, csak három festmény van 
még az egyik barátjánál.

Az egyik országos múzeum fő
igazgatójától hallottam ezt a tör
ténetet. Csak azért nem árulom 
el a nevét, mert — és ezt is tőle 
tudom — az országban mintegy 
hatszáz helytörténeti- és emlék
múzeum van. És ha az érintett 
művészek rokonságának csak egy 
kis töredékére áll csupán, hogy 
önmagára — illetve a „mesterre" 
— ismer ebben a történetben, ak
kor is több tucat halálosan meg
sértett tisztelő tenné a főigazgató 
úr további életét keservessé.

Egy másik múzeumi főigazgató 
nagyott sóhajtott, széttárta a kar
jait, és úgy mondta:

— Én igazán azt sem bánnám, 
ha kevesebb múzeum lenne Ma
gyarországon. Nagy részük ugyan
is nem múzeum, hanem csak 
gyűjtemény, illetve még az sem. 
mert senki nem gyűjtötte, hiszen 
hagyaték. Néha jelentős művé
szek hagyatéka, na de akkor meg 
annál inkább áll az ilyen emlék
múzeumokra, hogy értelmetlen 
így elszigetelni őket. Gettók.

Nagyon szép volt
— Az emlékmúzeumok a mo

dern magyar muzeológia neural
gikus pontjai — így az egyik vi
déki múzeumigazgató. — Nem az 
a baj, hogy vannak, mert miért 
ne lennének. Hanem az a prob
léma, hogy hiányoznák azok a ki
állítások, amelyeken ezek az élet
művek a helyükre kerülhetnének.

Egy másik múzeumvezető 
mindjárt nevet is mond:

— Szeretném egyszer Borsos 
Miklós szobrászatét a magyar 
vágj- az európai szobrászat me
zőnyébe állítva látni. De eddig 
mindig csak az volt, hogy vagy 
Borsos Miklósnak hívják azt, aki
nek a szőrét láttuk, vagy egv tel
jesen más fölállással találko
zunk, és akkor Medgyessy Ferenc 
volt a neve. Van olyan magyar

A történelmi egyházak és a jelen

,: Az egységet szeretnénk szolgálni
Sorsfordító időkhöz érve, a tör

ténelem folyamán mindig is meg
nőtt az egyházak jelentősége, mi
ként befolyásolják híveiket ál
lampolgári döntéseikben, politi
kai állásfoglalásaikban. Volt idő, 
amikor e jelentőség csupán ab
ban merülhetett ki, hogy az egy
házaknak „hivatalból" egyet kel
lett érteniük az uralkodó párt 
irányvonalaival. Ha nem így cse
lekedtek az egyházi vezetők, a 
törvénnyel találták szembe magu
kat. A törvénnyel, amely volta
képpen maga volt a törvénytelen
ség. A lelkiismeret szabadságát 
tagadó jogtalanság. Rövid idővel 
ezelőtt azonban megszűnt ez a 
több évtizedig tartó, ellentmon
dásos helyzet a hatalom és a hí
vők szervezett közösségei között, 
és úgy tűnik föl — a történelmi 
egyházak igen fontos társadalmi, 
szociális és művelődési hatásuk
kal egyengetni tudják és egyen
getni fogják az ország jövőjét. 
Éppen ezt a számottevő hatást 
átlátva lapunk március huszon
ötödikéig fölkeresi a négy törté
nelmi egyház egy-egy jelentős 
képviselőjét, hogy megtudakolja, 
mit kérnek híveiktől a választás 
alkalmával az egyes egyházak, 
mik a terveik és elképzeléseik a 
távolabbi jövőben. Elsőként a ka
tolikus egyházhoz fordultunk, ők 
ugyanis már február huszonötödi
kén kihirdették valamennyi 
templomukban, mire kérik a hí
veiket a választás napján, és az 
azt megelőző hetekben. Cyulay 
Endrét, Szeged-Csanád megyés 
püspökét kértük, mondaná el, 
mit vár egyháza, mit a püspöki 
kar az elkövetkezőkben a katoli
kus emberektől?

Ki-ki lelkiismerete szerint 
döntsön

— Természetesen csak a saját 
nevemben szólhatok. Úgy látom, 
nagyon szomorú évtizedsorozat 
után, amikor nemigen volt bele
szólása semmibe az egyháznak, 
hirtelen megnőttek az iránymu
tató lehetőségeink. A magam ré
széről próbáltam egy nyílt levél
lel elindítani az embereket a 
gondolkodás felé, a pártokat pe
dig az őszinte megnyilatkozás fe
lé. A püspöki kar pedig, felelős
sége tudatában összeállított egy 
nyilatkozatot, ez pár hete jelent 
meg. Nem konkrét állásfoglalás 
ez, inkább iránymutató a tekin
tetben, hogy az egyház tapaszta
lata, szociális, gazdasági és tár

sadalmi tanítása miként segít ma 
eligazodni. Február utolsó vasár
napján pedig minden templo
munkban körlevelet olvastak fel, 
amelyben az egyik fontos mon
danivaló az volt: mindenki ve
gyen részt a választásban. A má
sik: mindenki egyeztesse össze 
lelkiismeretében az egyházak ta
nítását és a pártok által föltárt 
utakat, és lelkiismerete szerint 
döntsön. Ezek a megnyilatkozá
saink, úgy hiszem, segítséget 
nyújtanak abban, hogy híveink el 
tudják határolni magukat az 
ateista irányzatoktól, a szabados
ságot szabadságnak föltüntetö el
vektől, és mindazoktól, akik ha
mis ígéretek alapján, azonnali és 
keresztektől mentes kibontakozást 
ígérnek.

A k a to lik u s  eg y h áz  te h á t  eg y ik  
p á r to t  K m  a já n l ja  jo b b a n  h ív e in ek  
a  tö b b in é l?

— Az egyháznak nem szabad 
egyik párt mellett sem állást fog
lalnia! A döntés mindenkinek lel
kiismereti ügyel

Keresztekmentes
kibontakozás?

F o g a lm azásáb ó l, hog y  tu d n iill ik  a 
h ív e k n e k  e l k e ll h a tá ro ln iu k  m a g u 
k a t  azo k tó l, a k ik  k e re sz te k tő l m e n 
te s  k ib o n ta k o z ás t Íg é rn ek , a z t a  jö 
v en d ö lé s t h a lla n i k i, hogy  a  v á la sz 
tá s o k  u tá n  sem  k ö szö n t a z  o rszág ra  
tá rs a d a lm i béke.

— Valószínűnek látszik, hogy 
elsöprő többsége egyetlen párt
nak sem lesz. És éppen ez az 
időpont lesz az, amikor az egyház 
által hirdetett tolerancia, szere
tet, a másik megbecsülése fontos 
lesz ahhoz, hogy mind a pártok 
a koalíciógyűjtésben, mind ma
guk az emberek a  helyes irányt 
megtalálják. Sem csalódott elke
seredettséggel, sem győzelmes 
megittasodottsággal nem lehet jó
zanul gondolkodni, és a jövőt biz
tosítani. Segítő szolgálatát ekkor 
az egyház — ha igénylik — föl
kínálja a pártok felé való közve
títésben is.

Ez •  táv o lab b i jö v ő b en  m l lesz  
■ tá rs a d a lm i é s  m ű v e lő d ési fe la d a 
ta  a  k a to lik u s  eg y h ázn ak ?

— Ha elcsendesednek a válasz
tások utáni harcok, és a  kibonta
kozás munkája megindul, mi újra 
fölkínáljuk szolgálatainkat a ma
gyar népnek.'Nem a pártoknak! 
És ekkor talán nem új szociális 
otthonok létesítése lesz a legfon
tosabb a részünkről, hanem egy

olyan új emberképnek a kifor
málása és fölnevelése, amelyik
nem azt tartja értéknek, amije 
van, az anyag! javakat, hanem 
az Istentől teremtett embert. Nem 
azt tartja legfontosabb feladatá
nak, hogy mennyi pénzt szerez
zen. akár becstelenül is, hanem 
hogy a földi életben feladatul 
kapott szolgálatait lelkiismerete
sen teljesítse, és ezáltal elnyer
hesse az örök életet.

M elyek a  fö ld i é le tb en  fe la d a tu l 
k a p o tt  szo lg á la to k ?

— Ezek elkezdődnek az élet ér
tékelésével, a családi otthon tisz
taságának megteremtésével, a 
gyermekek komoly nevelésével, és 
folytatódnak a munkahelyen, a 
becsületes munkával, majd kitel
jesednek a szociális szeretet tet
teivel.

Őszinte dialógust kezdeni
N em  je le n t m a jd  m eg o sz to ttság o t 

a  tá rs a d a lo m  egésze szem p o n tjáb ó l, 
hog y  m á s t és  m ást v á rn a k  a  p o lg á 
ro k tó l a z  eg y es  fe lek eze tek ?

— Elképzelhető, hogy a jövő 
építésében a nemzetet megosztó- 
nak mond bennünket valaki. Hi
szen sok egyház van, és az egy
házak közötti versengés legalább 
olyan rossz lehet, mint a pártok 
közti versengés. De akár az Evan
géliumot nézem, akár a második 
vatikáni zsinat tanítását, nem le
het más a célunk, csak az, hogy 
keressük azt, ami egyesit ben
nünket, és őszinte dialógust kez
dünk arról, ami szétválaszt. Az 
egyik oldalon, a humánum olda
lán teljes egységben tudunk 
együtt dolgozni piindazokkal, akik 
az emberi jogokat elfogadják és 
tiszteletben tartják. Akár más 
vallású, akár megkeresztelt, akár 
nem. Ha pedig valakit emberi jo
gaiban bármilyen új elnyomó sér
tene, védelmére, mint eddig is, 
mindig készek vagyunk. Bár
csak ne kerülne erre sor soha 
többé.

N em csak  az  e szm ei h o v a ta r to z á s , 
a  fa jt ,  p e m z e tt,  n em zetiség i Is m eg 
o s z ta n i lá ts z ik  Itt a z  egysége t.

— A nemzetiségi kérdés meg
oldásában is könnyen tudunk se
gíteni, hiszen ugyanannak az 
egyháznak a tagja, aki német, 
aki magyar, román, szláv, hatá
ron belül és kívül. Adott eszkö
zeinkkel azt az egységet szeret
nénk szolgálni, ami a békének és 
a fejlődésnek az útja.

(Ifinél)

szobrászat, amely nem egyetlen
egy emberből vagv unnak az is
kolájából áll?

Elmesélem ezt a székesfehér
vári muzeológus barátaimnak.

— A szobrászat terén különö
sen rossz a helyzet — hangzik u 
válasz. — Mi például igazán büsz
kék vagvunk arra, hogv Schaar 
Erzsébet életművének a java itt 
van nálunk egv külön épületben. 
De ha arra gondol az ember, hogy 
aztán sehol az országban nem ta
lálkozhat másutt Schaár-szobor_- 
ral, akkor kétségbeesésében föl
ordíthat: ez egy tragédia!

Közben valahol egy kis falu
ban — mert erről sem szabad 
megfeledkeznünk — egy kurtára 
sikerült, félhomályos helyiségben 
egv kislány iskolás gyöngybetűk- 
kel a helyi emlékmúzeum ven
dégkönyvébe írja: „A kiállítás 
nagyon szép volt." És tényleg így 
is gondolja — hisz most volt éle
tében először múzeumban.

Emlékmiízeumosdi
Hol tévesztett utat a magvar 

muzeológia?
Sokan állítják, hogy az utoljá

ra idebiggvesztett jelenet a falusi 
kislánnyal nem is stimmel egé
szen, mert a legtöbb emlékmú
zeum látogatottsága elenyészően 
kicsiny, ezért hát jobb is, ha az 
ilyen jeleneteket meghagyjuk a 
biedermeyer költészetnek. Külö
nösen szembetűnő, hogy mennyi
re idealizált a copfos kislánnyal 
való kép, ha a tényleg jelentős 
művészek emlékmúzeumának a 
forgalmára gondolunk.

Mi a baj éppen e fontosabb em
lékhelyekkel?

Szentendrén, ahol egv sor 
ilyen múzeum van, tulajdonkép
pen csak egy számit slágernek, a 
Kovács Margité. Csak néhány 
házzal odébb áll a Vajda Lajos- 
emlékmúzeum. De míg a Kovács 
Margit-féle kedvesen magyaros 
kerámiatárgyakhoz kérve-kéret
lenül odavisznek minden kirán
dulócsoportot, legyen az egv álta
lános iskolai osztály vagv az el
méleti fizika kiválóságainak az 
éppen Budapesten kongresszust 
tartó nemzetközi társasága, ezek 
közül a csoportok közül egv sem 
jut el Vajda Lajosig.

Holott elképzelhető, hogy van 
olyan külföldi — s ehhez nem 
kell még elméleti fizikusnak sem 
lennie —, aki érdekesebbnek ta
lálná, hogv élt Magvarországon 
egy művész,, akinek a dolgait, a 
töredékes életmű ellenére is, oda 
lehetne tenni, mondjuk, Paul Klee 
rajzai mellé (noha nem magva
ros. csak magvar). Aztán van 
Szentendrén egy CzóÖel-iház, 
vagy egy Barcsay-emlékmúzeum 
is, és igv tovább. Ami azonban 
hiányzik ahhoz, hogy ezek haté- “ 
kony eszközei legyenek a magyar 
képzőművészeti kultúra általáno
sabb megismertetésének, az a 
nagy intézményekre jellemző mu- 
zeológiai színvonal: az anyag sze- 
lektáltsága, feldolgozottsága, az 
érdekes és informatív kiadványok 
szerepe vagy a hatásos és a ven
déget már az országhatárnál fo
gadó propaganda. Nem lenne 
egyszerűbb egy közös múzeum
ban kiállítani őket, ahol ezek a 
feliételek könnyebben biztosítha
tók, valamint a helyes relációk 
és összefüggéseik is azonnal lát
hatóvá válnának?

Vannak olyan szakembereink 
— és nehéz ellentmondani ne
kik —, akik az egész emlékmú- 
zeumosdi mögött egy évtizedek
kel ezelőtt divatba hozott gon
dolkodásmód kései gyümölcseit 
látják. E szerint volt egy idő, 
amikor a kultúra feladatait a 
népművelés dolgaival tévesztet
ték össze, a zenekultúrát is a lel
kes dalolással, az orvostudományt 
pedig a higiéniával. Ez volt az az 
időszak, amikor 3 budapesti ál- 
latkert tudományos intézetnek 
számított, a mellette lévő Szép- 
művészeti Múzeum azonban csak 
egy fokkal ez alá, a népművelési 
intézményekhez volt besorolva. 
Képletesen úgy fogalmazhatnám 
ezt meg, hogy annak az ízlésnek 
a továbbéléséről van szó, amely 
a kultúra erdejét nem ismerte, és 
ezért abban a hiszemben élt, hogy 
a magyar flóra legnagyobb és leg
impozánsabb képviselője az ab
lakba tett muskátli, a szívhez 
szóló cserepes virág.

Ebből a hasonlatból talán az 
is kiviláglik, hogy senki nem gon
dol a szakemberek közül arra, 
hogy ki kéne irtani hazánkból a 
cserepes muskátlit, vagyis a lo
kális emlékeket gyűjtő helytörté
neti múzeumokat. Csupán arról 
van szó, hogy tisztában legyünk 
az arányokkal, és ne próbáljuk 
szétosztani és virágcserepekbe 
erőszakolni az erdőket, a Mátra 
fenyveseit, vagy a Bakony töl
gyeseit, kultúránknak az igazán 
fontos értékeit. Valahogy nem 
mutat jól az ilyesmi az ablakban. 
Es nem is fizetődik ki a próbál
kozás. Éppen a jelentős művészeti 
munkák gyakran nagyon is ér
zékeny és sok gondozást igénylő 
művek.

Mikor hosszú idő után először 
látogattam haza Magyarországra, 
igazán nagy örömmel mentem ki 

1 Szentendrére, hogy megnézzem a

Vajda-emlékmúzeumot, amelyet 
addig csak az újsághírek alapján 
ismertem. Mikor aztán egy dél
előtt tényleg láttam a kis polgár
házban kiállított anyagot, és már 
útban voltam visszafelé, hirtelen 
egy kép merült fel bennem — az, 
ahogy a nap besüt a barátságos 
szentendrei házba. Mi lesz, ha to
vább vándorol ez a napsütötte 
folt a falon, és eléri a porlékony 
öreg papírra rajzolt Vajda-rajzo
kat? Körbetelefonáltam Pesten 
az ismerősöket, de senki sem tu
dott válaszolni arra a kérdésem
re, hogy van e olyan napszak, 
amikor ez előfordul. Később az
tán úgy hallottam, hogy a terem
őröknek utasításuk van arra, 
hogv csukják be a spalettákat, ha 
süt a nap. Nem kell azonban mu
zeológusnak lenni ahhoz, hogy 
tudjuk, bár a csukott spaletták 
fontosak, de velük még nincs 
minden kérdés megoldva.

Ahhoz, hogv az elsőrendű mű
vészeti emlékeket az ilyen kis em
lékmúzeumokban is szakszerűen 
állíthassuk ki, sokkal drágább 
megoldásra lenne szükség, mint 
bármilyen nagyobb gyűjtemény
ben való tárolásukhoz. „Szeren
csére” azonban sem egyikről, 
sem másikról nincs egyelőre szó. 
Az értékes i;ajzok vagy képek 
nem nagv múzeumokra és korsze
rű műszeres kondicionálásra van
nak bízva, hanem a leremőr né
nik árnyékot adó kezeire. Ez ol
csóbb megoldás, biztosan embe
ribb is, és — mint a nénik keze — 
esendőbb.

Egy f i l lé r  sem

Volna persze még egv kiút, 
mégpedig az. hogy arra gondo
lunk, hogy a kis múzeumok is fo
kozzák a turistaforgalmat. Sőt, 
hazánkban, ahol csak néhány he
lyen támaszkodhatunk a termé
szeti szépségek vagy a történeti 
emlékek segítségére, talán éppen 
a kis múzeumok lánca ad lendü
letet a nagyobb idegenforgalom
nak.

Elmondom ezt Néray Katalin
nak. a Műcsarnok igazgatójának 
is, mert ő a leginkább tájékozott 
az ilyen kérdésekben.

— Soha még egy fillér sem ke
rült vissza az idegenforgalomból 
a kultúrába — hangzik a vála
sza.

— De a kis emlékmúzeumok 
mégis pótolnak valamit abból, 
ami nálunk bércek terén vagy 
festői középkori városkák tekin
tetében hiányzik —■ fordulók1 
ÍVlojzer Miklóshoz, á Szépművé
szeti Múzeum igazgatójához.

— Gondoljuk mi — vág vissza 
—, de nem ezt gondolják a sokat 
látott és múzeumokkal is elké
nyeztetett külföldiek!

Aztán elkomorul:
— Ezt a több száz kis gyűjte

ményt és emlékmúzeumot azok
ban az években hozták létre, ami
kor hagyták elpusztulni a magyar 
vidéki kastélyokat és a kerteket, 
amikor téglánként hordták szét 
a magyar kúriákat, amikor el
tűnt a magyar tájkultúra. Azt, ami 
idegenforgalmi szempontból is 
összehasonlíthatatlanul értéke
sebb és vonzóbb lett volna.

Hiábavaló lenne azt felelni er
re, hogy az emberek csak azt tet
ték, amire a történelem késztette 
őket. Az egyik században építkez
tek, a másikban romboltak, úgy, 
ahogy éppen megadatott nekik. 
Nehéz az ilyesmit kívülről és tör
ténelmi tárgyilagossággal szem
lélni. A magyar táj pusztulását 
elém vetítő kép inkább arra kész
tet, hogy én is a népmesék és a 
mítoszok logikáját kövessem.

Látom tehát, ahogy az élet lét
rehozza a sok száz apró emlékhá
zat. £s azt is, hogy miként telik 
meg • egyikük-másikuk értékes 
hagyatékkal, igazi kultúrával is. 
Majd megint az élet lesz az, 
amely megszünteti őket. Feltet
szik hát, mint a balladákban, a 

. sok száz kis gyűjtemény. Viszi 
őket, akár a koporsókat, a Duna. 
Le a Fekete-tengerig.

Perneczky Géza

Trauner Sándor — Alexandre 
Ttrauner —, a világhírű magyar 
származású francia díszlettervező 
munkáiból kiállítás nyílt meg 
szombaton a cherbourgi városi 
színházban. A megnyitón, ame
lyen Trauner film- és színpadi 
díszlettervei, makettjei, festmé
nyei láthatók, ott volt a 84 éves, 
ma is aktív művész, aki eddig 
háromszor kapta meg munkás
ságáért az Oscar-díj francia meg
felelőjét, a César-dijat. Az egyéb
ként Oscar-díjban is részesült 
híres művész tárlata alkalmából 
Cherbourgban bemutatósorozatot 
rendeznek azokból a filmekből 
— köztük Marcel Carné, Orson 
Welles, Billy Wilder munkáiból 
—, amelyekhez Trauner Sándor 
tervezett díszleteket.

♦
Nagy sikerrel vendégszerepeit 

szombat és vasárnap este a Mik
roszkóp Színpadon a Pécsi Nem
zeti Színház Willy Russel Én, 
Shirley című monódrámájának 
hazai bemutatójával, amelyet 
Szeg\ ári Menyhért rendezésében, 
Vári Éva adott elő.


