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HÍREK ÉS BESZÁMOLÓK

SÁROS LÁSZLÓ: KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Gyûlölöm a huszonnegyedik óra-szindrómát. Sunyi ellendruk-
ker. Örökké a bûnök egyikérôl, a mulasztásról duruzsol. Nem
hagy nyugodni. Általa örökösen csak kevés lehetsz. Örülni sem
hagy, s az elérteket – ha mered egyáltalán eredménynek tudni –
gúnyosan söpri le az asztalról, ahová eléhordtad.

Óhatatlan, hogy Kunkovács fotóit nézve ne jusson eszünkbe
a huszonnegyedik óra utolsó perce. Ez az ünneprontó gondolat
rendre akkor tülekedik elibénk, amikor ünnepelni kéne. Mint
most is. Mert nem hagy örülni annak, ami van, ami megmaradt,
ami még és már a miénk. Mert arra gondolunk, hogy mi veszett
oda. Ahelyett, hogy annak örülhetnénk, azért hálálkodhatnánk,
ami még megmaradt. Hogy micsoda gazdagok lettünk. (De-
hogyis lettünk. Maradhattunk.) Mert van, mert lett, aki megôrizte
nekünk.

Én ünnepnek gondolom a mai napot. És minden olyan na-
pot, amikor olyan történik, mint ez itt. Amikor megbizonyosod-
hatunk, hogy találkozhatunk azzal, aki megmentôjükül szegôdött.
Mert személye ez esetben legalább olyan fontos, mint mindaz,
amit a zsákjába, szákjába, tarisznyájába, szettáskájába tett, hogy
idehozhassa elénk. Ámulatunkra. A néprajz Kunkovácsot fotósnak
tartja. Mert így kívánja tartani, nem vállalva közösséget sose elége-
dett személyével. Mert számukra Kunkovács elképesztô fórral
bír. Azonnal érthetôvé, (b)ámulhatóvá teszi felfedezései tárgyát.
Láthatóvá. És nem is akárhogyan. Mindazonáltal nem hiszem,
hogy valaha valaki is elemezte volna Kunkovács képeit. Mint
képeket. Ezt ugyanis a másik oldalon teszik. Ott szokás. Ahol
meg Kunkovács etnográfus. Nem fényíró, nem fényképész, nem
fotós, nem fotográfus. Mert képei tényszerûen ábrázolnak. Csak
ábrázolnak. Így azután nála a fotó eszköz. Csak eszköz. Azt meg
minek elemezni. Hogy helyesen exponálta-e ki a hajnali, talaj-
menti párát a SOPA alatt a Hortobágy-angyalházi fotóján? Hiszen
nem is azért csinálta. Hiszen ami azon van, múló esélyt nem ad
egyebek latolgatására. Mert azt tudják, hogy mindehhez nincs
mit hozzátenni. (Tudják, mit? Én is így gondolom.)

Ôk azonban úgy folytatják, hogy akkor meg nem is kell
foglalkozni vele. Így azután – mert rendnek muszáj lennie –
Kunkovács helyet csinál magának. Kisládát, dobozt tákol. Ska-
tulyát. Azt írja meghívójában a neve alá: ETNOFOTOGRÁFUS.
Kézenfekvô, plauzibilis és – kirekesztett. Önkirekesztett. Mi-
közben persze tartozni jó valahová. Tartozni kell valahová. Akár
csak néhány emberhez is, de kell. És figyelni kell rájuk. Mert
ilyenbôl nem sok van. Sose is volt sok. Kettô, három? Vagy talán
csak ô? Törodjön ezzel az utókor. Ami pedig jó, ha elkötelezett
áhítattal nézi Kunkovács képeit. („Lesz szíves”, ha kérhetem!)

A magyarság számára mindig is létfontosságúak voltak (s
remélem, még lesznek sokáig) az ôrlelkek. Kunkovács ilyen, ha
ô maga ezt nem hiszi, ha nem is tudja. Miközben ô maga magáról
azt gondolja, hogy nem jókor született. Vagy elôbb, vagy késôbb
kellett volna. Jóval késôbb. Mondja. Miközben tudható, az ôrlelkek
közege nem az idô. De persze, ha nem akarja tudni, hát ne
erôszakoljuk rá. Csak tudjunk róla. És becsüljük meg.

Elhangzott július 23-án, az Ôsépítmények címû
kiállításon, az OMvH pincegalériájában

TROM KATA: BESZÁMOLÓ
A SCHUMACHER COLLEGE TANFOLYAMÁRÓL

Hogyan találjuk meg helyünket a világban? Erre a sokakat
foglalkoztató kérdésre a dél-angliai Schumacher College-ban
eltöltött három hét után egy egyszerû válasz fogalmazódik meg
bennem. Úgy, hogy nem keressük kétségbeesetten. Nincs szük-
ség arra, hogy megtaláljuk, hiszen ha a jelenben élünk, mindig
a helyünkön vagyunk. A holisztikus szemléletû angliai központ
a jelenlét egyik kulcsának a természetbe való bekapcsolódást
és a környezettel való harmonikus együttmûködést tekinti.

A nyugati civilizációban uralkodó világszemlélet komoly
korlátot jelent az emberiség számára. A Schumacher College-t
tíz éve azzal a szándékkal alapították, hogy az emberi közössé-
gek, a társadalom értékeirõl és a Földdel való kapcsolatáról egy
újfajta látásmód alakuljon ki és terjedjen el az érdeklõdõk köré-
ben. A 2-3 hetes ökológiai témájú kurzusokat tartó fõiskolán a
tanulás élményét az aktív közösségi élet, a közösen végzett
fizikai munka (fõzés, takarítás stb.), kreatív foglalkozások és
kirándulások mélyítik. A húsz-huszonöt fõs tanfolyamok így nem
csak elméleti tudást nyújtanak, hanem lehetõvé teszik egy spiri-
tuálisan gazdag életmód megtapasztalását. A 18 év feletti részt-
vevõk (felsõ korhatár nincs), a világ különbözõ pontjairól érkez-
nek ebbe a 14. századi épületbe. Közös céljuk, hogy a tanulás
mellett inspirációt kapjanak, hogyan tudnak életvitelükkel,
vagy saját szakmájukon belül hozzájárulni a természet kifosz-
tásán alapuló ökológiai és társadalmi krízis megszüntetéséhez.

A Gaia-elméletet és az emberléptékû kezdeményezése-
ket elõtérbe helyezõ Schumacher College ökológiailag fenntart-
ható életmódra invitál. A kurzusokat többek között, a szakmá-
jukban vezetõ szerepet játszó biológusok, fizikusok, biofiziku-
sok, környezetvédõk, filozófusok, kutatók, írók, pszichológusok
és antropológusok vezetik. 2001 évi programok közül csak
néhányat említenék: Felelõsségteljes tudomány  – kontroll helyett
együttmûködés; Hogyan termeljünk jobb táplálékot; Beillesz-
kedés: hogyan találjuk meg helyünket a világban; Az ökológia
és a szentség; A piac ural minket, vagy mi uraljuk a piacot?

Az októberi kurzus témája, amelyen én is részt vettem, a
beilleszkedés volt. Itt az ember és a természet közötti kölcsönös
és sokrétû összefüggésrõl nemcsak biológiai értelemben esett
szó, hanem fény derült arra is, mennyire elválaszthatatlan az
emberi psziché a természettõl. A természetrõl kialakított ké -
pünk, úgy tûnik saját tudatunk és lelkivilágunk tükörképe, mely
valójában oda-vissza hat. Ezért fontos, hogy bekapcsolódjunk
és beilleszkedjünk a környezetünkbe, hiszen az a hely éltet
minket, ahol élünk és arra vár, hogy megismerjük, megszeres-
sük, és együtt éljünk vele. Ha felismerjük a hely szellemét,
akkor már nem a természetrõl, hanem a természethez beszé-
lünk: a naplementét nézve nem azt mondjuk meghatottan „Mi-
lyen szép!”, hanem integetve kiáltjuk a Nap után, hogy „Sziaaaa!”

ANTHONY TISCHHAUSER MAKOCZ IMRÉRÔL szóló, 320
oldal terjedelmû, német nyelvû könyve többéves elôkészület
után, januárban jelenik meg a stuttgarti Urachhaus és a magyar
Gyorsjelentés Kiadó közös gondozásában.
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A KKE
VÁNDORKIÁLLÍTÁSÁNAK
HELYSZÍNEI

1999
Csenger, március 15-26.
Esztergom, április 09-15.
Szerencs, április 20-01.
Nyíregyháza, május 09-23.
Sopron, június 02-13.
Miskolc, június 17-04.
Keszhely, július 16-01.
Tokaj, augusztus 15-01.
Jászberény, szept. 13-26.
Budapest, október 02-09.
Kiskunhalas, okt. 23-07.
Szombathely, nov. 12-22.
Vác, november 26-15.

KAPOSVÁROTT tartotta szeptemberi konferenciáját aKós
Károly Egyesülés. Ebbõl az alkalomból nyílt meg a Tudomány
és technika házában az egyesülés munkáitbemutatókiállítás,
akét éven át tartó millenniumi vándorkiállítás utolsónak szánt
bemutatója. (Képünkön Makovecz Imre megnyitóját hallgatja
a közönség.) Külön teremben állították ki tablóikat a Vándorisko-
lán diplomát nyert, és azóta többségükben önállóan dolgozó
építészek. Alább közöljük a bemutatók helyeit és idõbeli sor-
rendjét, amibõl látható, hogy a sorozat nem ért véget, jelenleg
a Vajdaságban folytatódnak a kiállítások.

A találkozón a Kós Károly Egyesülés Igazgatótanácsa úgy
döntött, hogy három személyt az Egyesülés örökös, tiszteletbeli
tagjává választ. Pap Gábort sokévtizedes tanító munkájának
megbecsüléseképpen, amellyel nemzedékeket tett érzékeny-
nyé a magyar kultúra legbensõbb tartalmai iránt; Kund Ferencet
Esztergomnak múltjához méltó rangjáért folytatott sokoldalú
küzdelme elismeréseképpen; Dr. Simcha Jom-Tovot a magyar
nyelv és kultúra távoli földön történõ ápolásáért, az építészetel-
mélet emberi és örömteli arcának megmutatásáért érdemesí-
tette erre  a címre, amellyel köszönetét is ki kívánta fejezni az
Egyesülés arculatának alakításában játszott szerepükért.

A SZABAD FÕISKOLA, amely a Kós Károly Egyesülés és az
ItaWegman Alapítvány védnökségével mûködött, idén õsszel
zártale elsõ kétéves kurzusát. Ebbõl az alkalomból a kétéves
tevékenységüket összefoglaló könyvet adtak ki, amely az elõ-
adások rövid ismertetésén kívül a hallgatók féléves dolgozatai-
ból is gazdag válogatást ad. A könyv az ItaWegman Alapítványnál
(1089 Bp. Bláthy Ottó u. 41. Tel: 3037746, fax 3039179) kapható

A KÓS KÁROLY ÉLETMÛVÉT bemutató, Anthony Gall által
írt és összeállított könyv hosszú várakozás után a legutolsó hírek
szerint decemberben jelenik meg. Azoknak, akik a Kós Károly
Egyesülésnél fizettek rá elõ, a megjelenés után postázzuk a
könyvet, vagy értesítést kapnak róla, hogy hol vehetik át.

MAKOVECZ IMRE ÉPÍTÉSZETI MUNKÁSSÁGÁT bemutató
könyvet készít az epl Kiadó. A kötet az öt évvel ezelõtt megje-
lent, Makovecz Imre mûhelye címû könyv teljesen átszerkesz-
tett, javított és az utolsó öt év anyagával kiegészített változata,
ahhoz hasonlóan Gerle János munkája. A körülbelül 350 oldal
terjedelmû, 1300 illusztrációt tartalmazó kötet várhatóan 2002
közepén jelenik meg. Késõbb bõvebb tájékoztatást adunk az
elõrendelés feltételeirõl és lehetõségeirõl.

LECHNER ÖDÖN KECSKEMÉTI VÍZTORONY-TERVÉNEK
1:10 léptékû, hat méter magas makettje fogadja az Álmok álmo-
dói címû kiállítás vendégeit az egykori Ganz gyártelep helyén
megépített Millenáris kultúrközpontban.A kiállítás a magyar
alkotó szellem nemzetközi elismerésre méltó eredményeit tárja
a látogatók elé, az építészeti rész anyagából kiemelve látható a
víztorony, mint a nemzeti építészet emblematikus, de sajnos
meg nem valósított alkotása. 1986-ban már egyszer sikerült a
terv elsõ változatának megfelelõ makettet megcsináltatni a Ma-
gyar Nemzeti Galéria Lélek és Forma címû kiállítására, azt azon-
ban a kiállítás bezárásakor megsemmisítették. Reméljük, a
mostani, a második tervváltozat makettje, jobb sorsra jut.

2000.
Tapolca, január 30-29.
Bukarest, április 24-14.
Székelyudvarhely, máj. 24-28.
Csíkszereda, június 02-12.
Kolozsvár, június 20-08.
Kunszentmárton, július 15-30.
Veresegyház, augusztus
Kecskemét, október 09-20.
Pozsony, december
Lendva, december 15-31.

2001.
Besztercebánya, január 18-10.
Kassa, február 15-28.
Kiskôrös, augusztus 30-09.
Kaposvár, szeptember 28-15.
Szabadka, október 26-10.
Újvidék (tervezett)
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KUND FERENC, a Kós Károly Egyesülés örökös tiszteletbeli
tagságát tartalmazó díszoklevél átadása alkalmával, amint család-
jával és barátaival kirándulást tesz a Mária Valária-híd túloldalára

KORTÁRS ÖTVÖSMÛVÉSZET címen jelent meg 103 ötvöst
bemutató album, tulajdonképpen a tavalyi Millenniumi kortárs
ötvösmûvészeti kiállításban megnyilatkozó szándék folytatása-
képpen, hogy a szerteágazó szakma képviselõi közösen jelenje-
nek meg a nagyközönség elõtt. Az éremmûvészettõl az ékszer-
készítésig, zománcképektõl dísztárgyakig, kisplasztikától murá-
liáig nagyon széles skálán mozog az ötvösök tevékenysége.
Katona Katalin és Kótai József szakmai útmutásával Bakonyvári
M. Ágnes mûvészettörténész szerkesztette a mûvészek egy-
egy alkotását és szakmai életútját bemutató kötetet.

BODOR FERENC irodalmi hagyatékát gyûjtötte kötetbe Bodor
Katalin és Götz Eszter. A Városkapu címen megjelent kötet tíz
témacsoportba rendezve közöl válogatást Bodor Ferenc külön-
féle kiadványokban megjelent, illetve kéziratos írásaiból (Hatva-
nas évek, Barangolások – ennek egy része jelent meg folyóira-
tunk 2000/1-2. számának mellékleteként, Nomád nemzedék,
Tárgyak, Terek, Képek, Budapest, Presszók, Szép napok,
Portrék). A könyvet a Magyar Iparmûvészeti Egyetem adta ki.

A KÁRPÁT-MEDENCE FATORNYAI címen gyûjtötte kötetbe
Sisa Béla a területen megtalálható 522 fatornyot és fa haranglábat.
A 368 oldalas, 1053 illusztrációt, részletes történeti, szerkezeti,
tipológiai elemzést tartalmazó könyvet a Múzeumfalu Baráti
Köre (4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Tölgyes u. 1.) adta ki, az
érdeklõdõk ezen a címen rendelhetik meg. Ára 4900 forint +
postaköltség.

A MAGYARORSZÁGI SZERVES ÉPÍTÉSZET legjelentõsebb
emlékeit ismertetõ kalauz összeállítását kezdte el BataTibor,
Csernyus Lõrinc és Gerle János szerkesztõ-hármasa. A kötet
várható megjelenési idõpontja jövõ év vége.

AZ ERNST MÚZEUMBAN január 6-ig látható a Saly Noémi
által szervezett Budapesti Nagykávéház címû kiállítás, amely a
budapesti kávéházak és eszpresszók világát, történetét, relikviáit
mutatja be a török kiûzése utáni idõktõl napjainkig. Friss kávé
mellett olvashatók a kávéháztörténelem dokumentumai.

MARKO POGACNIK elõreláthatóan 2002 áprilisában tart ismét
egy budapesti hétvégi kurzust.

CSETE GYÖRGY ÉS DULÁNSZKY JENÕ utolsó évtizedbeli
munkáival foglalkozik a Kijárat kiadó az Architektúra – Vallomá-
sok sorozat legújabb köteteként. Kettejük közös munkája sokkal
régebbre nyúlik vissza, de együttmûködésük különösen szoros-
sá vált az utolsó években, Dulánszky Jenõ tavaly bekövetke -
zett elhunytát megelõzõen.Õ tervezte utolsó munkájaként a
most épülõ debreceni református templomot és önálló tervként
az itt bemutatott cserszegtomaji kilátót. Csete György a kötetben
állít emléket munkatársának, a Pécs Csoport tagjának; a kilátón
fába faragott relief õrzi arcvonásait. (fotók: Rácz Tamás)
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AZ AULICH UTCA 3. sz.  alatti egykori Walkó-ház homlokzat-
felújítási munkái befejezõdtek. Ezzel a legjelentõsebb budapesti
szecessziós lakóházak egy újabb emléke nyerte el eredetihez
nagyon közelálló megjelenését, ezúttal különösen gondos fel-
újítási munka eredményeképpen. Elõdei többek között a Város-
ligeti fasor 49., Honvéd utca 3. Az utóbbi és az Aulich utcai ház
esetében fájó hiányosság, hogy az elpusztított, átalakított portálo-
kat tulajdonosi hozzájárulás híján nem sikerült helyreállítani.
Mindkét ház jelentõs fõvárosi támogatásban részesült, meg kel-
lene találni a módját, hogy ezeknél, a kulturális örökség kiemel-
kedõ értékeit képezõ épületeknél ilyen esetben is legyen mód
a teljeskörû helyreállításra, hogy a homlokzat egészében megfe-
lelhessen az építéskori állapotnak.

MARÓTI GÉZA ÉLETMÛVÉT bemutató kiállításra készül az
Iparmûvészeti Múzeum. A tárlat a mûvész építészeti alkotásait,
terveit, épületszobrász munkáit, útirajzait, rekonstrukciós tanul-
mányait, iparmûvészeti alkotásait soha nem látott módon egy-
begyûjtve tárja 2002. májustól a közönség elé.

A F. L. WRIGHT-klub (http://www.wrightclub.hu.) Helyes
Gábor és Szekér László építészek vezetésével minden hónap
elsõ szerdáján 16.30-tól tartja találkozóit a MÉSZ Kós Károly
termében. A Családi Ház címû folyóirat 2001. novemberi száma
Frank Lloyd Wright és magyar követôinek munkásságával
foglalkozik Helyes Gábor és Szekér László összeállításában.

KORTÁRS MAGYAR ÉPÍTÉSZETI KALAUZ címen az Octo-
gon könyvsorozat elsõ tagjaként jelenik meg decemberben
Klein Rudolf, Lampel Éva és Lampel Miklós könyve.

PAUL JOHNSON: A KERESZTÉNYSÉG TÖRTÉNETE címû
könyve december elsô napjaiban jelenik meg az Európa Kiadó
gondozásában. A Londonban élô, nemzetközi ismertségû, kato-
likus (!) szerzô a rá jellemzô szkepszissel és elfogulatlansággal
tekinti át az elmúlt két évezredet. A terjedelmes mû részletesen
és olvasmányosan ismerteti a legrégebbi, ismert dokumentu-
mok alapján kitapintható kezdeteket, az apostolok tevékenysé-
gét, Róma szerepét, a keresztes hadjáratokat a kereszténység
afrikai, dél-amerikai és ázsiai történetét, a szerzetesrendek szere-
pét, a Reformáció korának konfliktusait, a pápaság intézményét,
valamint a jelenkor kérdéseit és a több-kevesebb pontossággal
felvázolható közeljövôt. Fordította: Makovecz Benjamin. (Paul
Johnson magyar nyelven eddig megjelent mûvei: Értelmisé-
giek, Európa, 1999; A modern kor, XX. Század Intézet; A zsidó-
ság története, Európa, 2001)

ORGANISCHE ARCHITEKTUR  – Szerves építészet (Rudolf
Steinrer impulzusa és a huszadik századi szerves építészet)
címmel jelent meg Pieter van der Ree könyve a stuttgarti Freies
Geistesleben kiadó gondozásában. A kötet nagyrészt a tavalyi
évben a dornachi Goetheanumban megrendezett kiállítás anya-
gára támaszkodik, amelynek szervezôi igyekeztek összegyûj-
teni és bemutatni a Steiner által inspirált épületeket az egész
világon. A kiállítás háttértörténetéhez tartozik, hogy Makovecz
Imre a szervezôk felkérô levelére válaszul azt közölte: hogy a
Goetheanum színháztermének a 90-es évek végén történt
átépítése az elsô Goetheanum stílusában – majd száz évvel
azután, hogy ezt Steiner megalkotta –, valamint az, hogy Steiner

hamvait eltávolították a Goethenaumból, oly mértékben ellen-
kezik az antropozófia megalapítójának szellemiségével és
akaratával, hogy ô nem kíván a Goetheanumban a kiállítási tablói-
val megjelenni. A furcsa válasz erre az volt, hogy akkor várják a
javaslatát egy más építészrôl, aki a magyarországi szerves
építészetet Dornachban képviselje. Makovecz Imre azt vála-
szolta, hogy a magyaroknak fenntartott helyen állítsák ki az ô
korábbi levelét, ami természetesen nem történt meg. Ehelyett
a kiállítás katalógusa különféle kiadványokból származó fotókon
mutatta be Makovecz Imre munkáit.

Pieter van der Ree könyve hasonló módon ollózta össze a
visegrádi, siófoki és paksi épületeket, továbbá a Tíz éves a Kós
Károly Egyesülés címû kötetbôl Ekler Dezsô mezôzombori borá-
szatát, Zsigmond László veresegyházi  gyermekligetét és Nagy
Ervin Hattyúházát. A kötet egyébként különösen jó áttekintô
tanulmányokat közöl a szerves építészet huszadik századi elôz-
ményeirôl, és nagyon széles skálán mutatja be valamennyi föld-
rész kortárs organikus törekvéseit.

A WTC TORNYOK leomlásáról készített fotók és videófilmek
egy részén az látható, hogy az épületbôl elôtörô füstgomoly
egy különös arcot formáz. A felvételt az INFO3 folyóirat októberi
számából vettük át, ahol az ezzel foglalkozó cikk szerzôje arra
hívja fel a figyelmet, hogy az arc megdöbbentô hasonlóságot
mutat a Rudolf Steiner által fába faragott Ahrimán-fejjel.

A PILISCSABAI PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYE-
TEM elôadótermi épülete, a Stephaneum kivitelezési munkái
elhúzódtak, és ezért az épületet 2001-ben átadott egyéb mun-
kákkal együtt, jövô évi elsô számunkban fogjuk tudni részle-
tesen bemutatni.



A MAGYAR LÉLEK FORMÁI
„Népmûvészet, népköltészet és
népzene együtt élnek a falusi em-
ber lelkében…” – írja a szerzõ az
elsõ kiadás (1942) elõszavában.
Úttörõ magyar jelképtudományi
mûvében a kultúra egységének
szellemében mutatja be a népda-
lok, népköltészeti alkotások és a
népi képzõmûvészet jelképeinek
azonosságát, s egyúttal utat mutat
értelmezésükhöz. A magyar jel-

képrendszer és térszemlélet alapjainak bemutatását az idõ-
szemlélet, a népzene és a tárgykultúra szimbolikájának ismerte-
tése követi. A magyar néplélek megnyilvánulásait a keleti népek
kulturális örökségével összefüggésben vizsgálja.

Az elsõ és második reprint kiadáshoz (1987) képest a kötet
megújult formátummal, színes képekkel, új elõszóval és muta-
tókkal kibõvítve jelenik meg.

A MOLDVAI CSÁNGÓK I.
Lükõ Gábor elsõ monográfiája
1936-ban jelent meg, mindössze
néhányszáz példányban. E korai
munkájának javított, bõvített
kiadása régi hiányt pótol. A fiatal
kutató Györffy, Kodály és Lajtha
ösztönzésére több mint hét hóna-
pot töltött moldvai falvakban 1932-
1933-ban. Vállalkozása nagy jelen-
tõségû nemcsak a Moldva-ku-
tatásban, hanem a történeti és tár-

sadalomtudományi módszertan területén is. A kötet elsõ
részében Moldva középkori népiség- és településtörténetét,
történeti mondáit dolgozta fel. A második részben a moldvai
magyarság kulturális sajátosságaiban új összefüggéseket muta-
tott ki. Képes volt az összehasonlító módszer alkalmazásával a
moldvai magyarok és székelyek kultúrájának különválasztására.
A kötetet térképmellékletek, mutatók és a szerzõ által összeállí-
tott településjegyzék teszik jól használhatóvá.

ZENEI ANYANYELVÜNK
„Miért hatnak ránk a zene hangjai?
Hogyan fogja meg lelkünket a
hangok szeszélyes váltakozása?
(…) A zene hatásához csak a költé-
szeté fogható. Csakhogy a költõ
az érthetõ nyelvet használja fel, an-
nak egyértelmû pontos jelentését
tágítja ki, egyetemes, jelképes je-
lentést kölcsönözve a jelnek. De a
zene…? Vajon mibõl alkotta meg
a maga szimbólumait? Van-e olyan-

féle alapanyaga, mint a költészetnek?” – teszi fel a kérdést Zenei
nyelvek címû írásában a szerzõ. Az olvasó nemcsak a zenei

szimbólumok jelentésével ismerkedhet meg a kötet tanulmá-
nyaiból, de ismereteket kap a pentatónia törvényszerûségeirõl,
a magyar népdalszövegek régi stílusáról, Kelet-Európa lírai költé-
szetérôl, az indoeurópai és a szláv õskor zenekultúrájáról, a Ka-
levala zenei világáról és Bartók tudományos örökségérõl is.

HÍMFI ÉS A SZARVAS
A kötet címadó írásában a szibériai
népek által Jávorszarvasnak neve-
zett Göncöl csillagkép keletkezé-
sének mitikus történetével ismer-
tet meg a szerzõ. Talán viszontag-
ságos történelmünk az oka, hogy
a középkorban még feltehetõen
eleven mítoszaink egy részét a ro-
mán folklór õrizte meg. Lükõ Gá-
bor a román kolindák tanulmányo-
zásakor fedezte fel legrégibb köl-

tészetünk páratlan emlékeit. Egy másik tanulmány a román
Vasilca-ének és az obiugor medvetor, s ezen keresztül az õsma-
gyar medvekultusz emlékeit mutatja be. Az elõször publikált
tanulmányok mellett több évtizede  megjelent írások (Az ugor
totemisztikus exogámia emlékei a magyar folklórban, Tata
és az ugor teremtésmítosz, vagy az Égbõl hulló õsanyánk és
a Búvármadár mítoszainak képi ábrázolásai) is olvashatók.

TÛZCSIHOLÓ
(Emlékkönyv a 90 esztendôs Lükô
Gábor tiszteletére)
A kötet tematikus fejezetei: Törté-
nelem és szociológia; Népzene-
kutatás; Élõ hagyomány: nyelv és
népköltészet; Szimbólumok nyel-
vén; Hiedelem, világkép, vallás;
Életmód, tárgyak, tápálkozás;
Mester és tanítvány; Lükõ Gábor
a muzeológus. 896 oldal, zenei
CD melléklettel, amely Lükô Gá-

bor 1932-1933-as moldvai népdalgyûjtésébõl elsõ ízben ad
közre 25, fonográfhengeren ránk maradt népdalt.

LÜKÔ GÁBOR ÉLETMÛSOROZAT

Lükô Gábor tanítványai létrehozták a Táton Kiadót, hogy meste-
rük mûveit életmû-sorozatban jelentessék meg. A kötetek
szerkesztôi komoly kutatómunkával kritikai kiadásban
azonosították a szerzô által felhasznált idézetek és ilusztrációs
anyagok forrásait. A kötetek anyagát a jobb használhatóság
érdekében új mutatókkal és jegyzetekkel is kiegészítették. Az
emlékkönyv és az elsô négy kötet 2001. végén, illetve 2002.
elején jelenik meg, és rendkívüli kedvezménnyel (A magyar
lélek formái: 2400, A moldvai csángók I.: 2300, Zenei anya-
nyelvünk: 2100, Hímfi és a szarvas: 2150; a négy kötet együtt
7920; A tûzcsiholó címû emlékkönyv pedig CD-vel 4800 forin-
tos áron)  fizethetô elô a mellékelt csekken, vagy megren-
delhetô az alábbi címen: Táton kiadó, 1426 Bp., PF 5. Telefon/
fax: 3411-770, vagy 20-3882-452; email: taton@tatonkiado.hu
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Wagner Nándor: A Filozófia Kertje – a gellérthegyi szoboregyüttes (fotó: Makk István)


