
története van az asztaltársaságnak, a
könyvet bemutató szerkesztõnek, az ép-
pen debütáló (Potozky László: Áradás)
vagy a nagydíjas alkotónak (Lövétei Lázár
László: Zöld), az ifjú tehetségnek, aki fik-
tív sztoriját olvassa épp fel frázisokban
vagy szûkszavúbb lírai mûfajokban, a
szervezõnek, a szakmai szövetség elnöké-
nek, a kávéháznak, az eseménynek, a díj-
átadót záró zenekarnak. Villanásnyi tör-
ténete lehet egy dedikálásnak. Sztorit
kreál a fotós, aki több órán keresztül kat-

togtat. Majd sztorizik róla néhány napig a
sajtó.  

Bár egyelõre a kulturális marketing
igencsak nehézkesen körvonalazódik a
teoretikus mezõben, sõt jelen pillanatban
eszköztárának és komponenseinek leírá-
sát a kimondottan kulturális intézmé-
nyek vonatkozásában találjuk csak meg,
fontosnak tartom, hogy a közönségszer-
vezés hasonló példáit is figyelemmel kí-
sérjük, hiszen szûkebb környezetünk bõ-
ven kínál rá alkalmazási lehetõséget. 
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A KÖLTÕ ALBUMA
Váradi Péter Pál – Lõwey Lilla: Erdély. Székelyföld.
Szavak vándorköszörûse

Gyermekkori emlékeimet próbálom el-
lenõrizni, keresem anyai nagyanyám dí-
szes albumai közt a Pesti Napló egykori
ajándékkönyveit, a Petõfi, a Jókai életmû-
ve elõtt tisztelgõt. Nincs már nyomuk az
én könyvtáramban, de az újabb lexikonok
sem igazítanak útba. Az internet – egy-két
pesti antikvárium jóvoltából – ad némi út-
baigazítást, erõsít meg abban, hogy jól
emlékeztem, Rákóczi és más jeles, vonzó
témák mellett valóban jutott nekik is a
megtiszteltetésbõl. Ám az elszánt keresés
közben egy hihetetlenül súlyos kiadvány-
ra akadok; évszám se elöl, se hátul, se a

három, Radó Antal jegyezte elõszó alatt
(elsõ-második-harmadik kiadás), viszont
ide másolhatom a belsõ címlapra került
szöveget: Költõk Albuma. Jelenkori ma-
gyar költõk verseibõl. Összeállította Radó
Antal. Harmadik, módosított és bõvített
kiadás. Harmincöt magyar festõmûvész
képeivel. Budapest, Lampel Róbert (Wo-
dianer F. és Fiai) Cs. és kir. udvari könyv-
kereskedés kiadása.

A mûfordító (költõ), irodalomtörté-
nész Radó Antal (1862–1944) nevét kifelej-
tették az 1994-es kiadású Új Magyar Iro-
dalmi Lexikonból, a Benedek Marcell fõ-

Péter Pál Könyvkiadó, Veszprém, 2011.



szerkesztésében készült elõdjében (1965-
bõl) még megtalálom, de a Költõk Albuma
ott sem említtetik. Pedig a jelek szerint si-
kere volt (három kiadás!), 28 (réz?) forinto-
kért világoskék vászonra arannyal meg-
nyomott szecessziós minta, 28x44,5 cm-es
méretben. Az óriáskötet összeállítója így
indokolta a vállalkozást: „…a költõink
iránti érdeklõdés fölkeltésének egyik
leghathatósb módját abban találom, ha 
olcsó áron, az ajándék-könyvek kedvelt és
kelendõ formájában mintegy ízelítõt nyúj-
tunk a közönségnek az újabb magyar
lyrából. […] Lapozva e könyvben, bi-
zonnyal meg lesznek lepve az újabb ma-
gyar lyra produkcziójának gazdagságától
és becsétõl.” Itt abbahagyom az elõszó idé-
zését, hogy saját meglepetésemet jelez-
zem. Az akkori „régi gárda legkiválóbbjai”,
a líratörténetünkben ma is jelentõsnek tu-
dott Vajda János mellett Radó felsorolja
Gyulai Pált, Lévay Józsefet és Szász Ká-
rolyt, „az új generáczió jelesei” közül Áb-
rányi Emilt, Bartók Lajost, Endrõdi Sán-
dort, Kiss Józsefet, Reviczky Gyulát,
Rudnyánszky Gyulát és Váradi Antalt. Le-
xikoni életrajzi adataikból következtetem
ki, hogy ez a Költõk Albuma bizonyára még
1889 júliusa elõtt készült (Reviczky halá-
lának ideje). Nem kevésbé érdekes, hogy a
35 festõ (illusztrátor) közül többeknek a
teljesítményét tartja számon az utókor,
mint a költõkét, hiszen itt ilyen nevek is
szerepelnek „a képek lajstromában”, mint
Ferenczy Károly, (Iványi) Grünwald Béla,
(Körösfõi-) Kriesch Aladár, Fényes Adolf,
Réti István.

És most már a „súlyt” letéve, térjek
vissza oda, hogy miért is kezdtem keresni a
régi költõ-albumokat. Találtam ugyanis egy
újat, mait, egészen másfajtát – más trendbe
sorolhatót: egy fotós pár, Váradi Péter Pál
és Lõwey Lilla sok éve már (1994-tõl?)
fényképalbumokat készít a Székelyföldrõl,
Korondról és az Erdõvidékrõl, a havasok-
ról, az õszrõl, Benedek Elekrõl (aki „törzsé-
ben székely volt”), Wass Albert havasairól
(õ ugye törzsében nem – a székely-
udvarhelyi szoborparkban lett „vándor
székely”), Székelyföld „ezer pillanatáról”.
(Ez az 1–3. kötet még megrendelhetõ, olva-
som a könyv végére tett színes reklámban.)
És most, pontosabban 2011-ben, a költõ
születésének 82. évfordulójára Szavak ván-
dorköszörûse cím alatt napvilágot látott az
újabb Székelyföld-album, Kányádi Sándor-
ról*. A fényképek ugyanolyan szépek, szí-
nesek, mint a korábbi kötetekben, itt azon-

ban Lõwey Lilla prózai magyarázó szöve-
geiben és külön testben is vitathatatlan ér-
ték lehet jelen: jó néhány Kányádi-vers.
Például a Vannak vidékek egy darabja (Elõ-
hang), A mi utcánk, a Nagyküküllõ, a Vénü-
lõben. Nyilván csak kis ízelítõ ez Kányádi
lírájából, amelynek más reprezentatív ver-
seire is jól emlékezünk, mint a Pantomim,
a Panta rhei, a Fekete-piros, A ház elõtt
egész éjszaka, a Noé bárkája felé, A bujdos-
ni se tudó szegénylegény éneke vagy éppen
a Halottak napja Bécsben. (Ez utóbbiból
egy sajátosan összevágott részletet látunk a
Váradi–Lõwey-féle albumban.) Persze a vá-
logatási szempontot egyfelõl a Székelyföld,
másfelõl a „költõi képek – képköltemé-
nyek” egyeztetési lehetõsége adta.

A szülõfalu, Nagygalambfalva érthetõ-
en kerül a képi megjelenítés középpontjá-
ba, s a „szavak vándorköszörûsének” kö-
zönségelkötelezettségét, költészetre nevelõ
hajlandóságát ismerve az is természetes,
hogy „irodalomóráiból” szintén bõven ka-
punk fotós tudósítást. És igaza van az elõ-
szó írójának, Pécsi Györgyi irodalomtörté-
nésznek, amikor Kányádi-méltatásában a
nemzetegyesítõt emeli ki, ezekkel a szavak-
kal: „Szenci Molnár Albert, Petõfi Sándor,
Arany János, Illyés Gyula egyenesági örö-
köseként, a magyar költészeti hagyomány
átörökítõjeként és megújítójaként a nem-
zetegyesítésnek Kányádi Sándor élõ költé-
szete az egyik legfõbb részvényese.” Érde-
kes módon azonban az album egészébõl a
Székelyföld–Budapest híd rajzolódik ki
(utóbbiból a mai budai lakással és „a rádió
Nagyasszonya” Perjés Klárával, no meg a
Kányádi megálmodta Elek apó kútjával a
Döbrentei téren), és sajnos semmit nem lát-
hatunk abból, amire pedig egy helyt Lõwey
Lilla is utal, hogy „Legszebb éveit Kolozs-
váron töltötte”. A Bolyai Egyetem, a Nap-
sugár szerkesztõsége, sok-sok találkozás,
meghatározó barátság maradt ki ebbõl az
igazán mutatós kötetbõl, ezzel akaratlanul
szegényítve a nemzetegyesítés gondolatát,
tételét. Egy kolozsvári vonatkozású kép
mégis fölfedezhetõ itt: a Könyvfesztiválon
büszkén mutatja fel Kányádi Sándor a fia,
András elsõ könyvét – amely a Korunk Ari-
adné-sorozatában látott napvilágot, 2010-
ben (már azután, hogy a család kolozsvári
lakását kénytelenek voltak felszámolni). 

A legjobb képek (és koncepciók) is
mulandóak. Az a fontos, hogy Kányádi
versei itt vannak velünk. 

Kántor Lajos téka
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