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Fábri Anna (szerk.): Az élet álom. 
In memóriám Krúdy Gyula

„Megöltek: boncoltassál fel" -  írta anyjának 
reszkető kézzel Krúdy Gyula a Liget Szanatóri
umból 1926-ban, amikor súlyos szívpanaszai
val először kezelték az intézetben. Azt hiszem, 
ez a legmeglepőbb idézet abból a Krúdyról szó
ló visszaemlékezéseket, tanulmányokat közlő 
kötetből, amely tőle is közread néhány vallo
mást. Fábri Anna válogatta a szemelvényeket, 
Krúdy kutatója, legjobb értőinek egyike.

Négy nagyobb szakaszra osztja fel az álom
látó életét: születéstől az érett Krúdy jelentkezé
séig, vagyis a Szindbád-alterego megtalálásáig, 
a tízes évek elejéig. Ezt követi a háborúval meg
pecsételt évtized munkásságának feltárása a 
'18-'19-es forradalmakig, majd pedig a halálig, 
1933-ig terjedő időszak felelevenítése. S mivel 
halhatatlanról van szó, a temetéstől máig nyúló 
idő a negyedik „élet"-korszak. Az utóélet, úgy
mond.

Majdnem mindenki szerepel a kötetben, aki 
fontosat írt, mondott Krúdyról. Az ifjúkort Sza
bó Ede ismert könyvéből vett szemelvény idézi 
fel, házasságait az író lányainak művei: az elsőt 
Mária, a másodikat Zsuzsa kötete. De megszó
lalnak Krúdy asztalának beavatottjai, Cholnoky 
László, Bródy, Ady, Révész, Kárpáti, Kellér An
dor és Márai. És asztalon kívüliek: Kosztolányi 
(ki az utolsó években segítette Krúdyt némi 
pénzforráshoz a Rothermer-díjjal), Karinthy, 
Móricz, sőt Kassák, Örkény, Füst. És Cs. Szabó, 
és Féja.

A legnagyobb irodalmi vesézők próbálják te
hát meglelni az író titkát. Ami természetesen 
nem sikerülhet. De nem sikerült ez a Tóbiás 
Áron-féle sokkal nagyobb emlékkötetnek, a 
Krúdy világának sem, amely szintén most, a

125. éves születési évfordulón jelent meg új ki
adásban. Szép igazságok fogalmazódnak meg 
amúgy művészetéről. Hasonlítják Cervantes- 
hez, Rabelais-hez. Kassák szlávos bánatot érez 
hangulataiban. Füst szerint az állati létet emelte 
hősivé, csábítóvá az evés kultuszával. Cs. Szabó 
a Nagy Bomlás krónikásának tekinti, aki az idő- 
szerkezet lírai feloldásával olyat talált ki, mint a

nagy nyugati Bergson-tanítványok. De ki tud 
róla a nagyvilágban? Illés Endre fejtegeti, hogy 
„háromemeletes hasonlatait" nem élveznék 
nyugaton, s Márai szerint is ő a legjobban nyel
vünkbe zárt írónk. Mert szó alatti hangulatait 
csak magyar érti meg.

Ha még megérti. (Nap, 334 oldal, 2200forint) 
CSORDÁS LAJOS

Mátyusföldtől Szerémséáiá
Balassa Iván: A szomszédos országok magyarjainak néprajza

Vannak könyvek, amelyek alighogy megjelen
nek, máris megkerülhetetlenné válnak. Ilyen ez 
is, amelyben Balassa Iván a hét országban élő kö
zel 3 és fél millió magyar népszokásait és hagyo
mányait tekinti át, tájegységről tájegységre ha
ladva, mindvégig szem előtt tartva a határon túl 
rekedt népesség trianoni „meghatározottságát". 
E fontos néprajzi összegzés nem hiányozhat a 
magára valamit is adó értelmiségi könyvespol
cáról.

A közel száz trianoni esztendő legfontosabb 
tanulsága -  a nyitottabb Szlovéniában és a vala
mivel bonyolultabb Erdélyben is -, hogy a hatá
rokon kívülre rekedt magyarság tömegei meg
őrizték hagyományaikat. Győrffy István írta 
1939-ben: „Nemcsak nyelvében él a nemzet, ha
nem néphagyományaiban is. Amíg másként da
lol, táncol, mozog, más a hite, más a szokása, 
másforma házat épít, másféleképpen ruházko- 
dik, másként gazdálkodik, táplálkozik, mint az 
uralkodó nép, addig nem veszett el számunkra."

A magyar kisebbségek megfeleltek e szabály
nak, igaz, megfizették az árát, ezzel minden józa
nul gondolkodó „itthoni" magyarnak is tisztá
ban kellene lennie. Azért írom ezt, mert még 
mindig nagy a tudatlanság, sokan lerománozzák 
a székelyeket, ha meg Kalotaszegről esik szó, 
vannak, akik azt hiszik, ez a tájegység falu, ahol

Balassa Iván
A  SZO M SZÉD O S ORSZÁ GOK

M A G V A K J A I N A K

N É P R A J Z A

szép szőtteseket lehet venni. Hogy a Csallóközt 
miért nevezik a mondákban Aranykertnek, hogy 
1905-ben Mátyusföldre vezetett Kodály első

népzenei gyűjtőútja, hogy a lófarokkötés hazája 
a Szilágyság, hogy a legszebb juhbőr ködmönö- 
ket a dévai székelyek viselik, hogy irályén uni
verzális a gyergyói tutaj, miről nevezetes 
Mádéfalva, hogy a legjobb birkapaprikást a 
Bácskában főzik, hol van a Drávaszög, hol van a 
Szerémség -  ma már olyan pártirodákban sem 
tudják, ahol pedig hallatlanul nagy magyarok 
sürögnek-forognak. Ami még szomorúbb, hogy 
az „összmagyarság" védelme sokszor kimerül 
látványos és politikailag kiaknázható ügyek fel
karolásában. Nos, ezt a felelőtlen felületességün
ket korrigálhatja némiképp Balassa Iván műve.

Kiválóak, mert sok segítséget adnak a fekete
fehér illusztrációk, az épületekről, a szőttesekről, 
a használati tárgyakról készített rajzok. A balla
dák, a mondókák, a csúfolok mellett a legizgal
masabbak a hiedelemvilág megmaradt szövegei. 
Kidén (Borsa völgye) mondták a következőket: 
„Lüdérc járt egy asszonyhoz, mert az szerelmes 
volt. Éjjelre elvitte a kísértet, fák tetején hordozta, 
csak reggelre hozta vissza. Örökké búsult az asz- 
szony, olyan volt, mint egy hülye, nem beszélt 
senkihez sem, nem dolgozott, nagyon meg vol
tak a lábai dagadva. A szellemet ördögűző 
könyvvel űzték el." (Planétás/Mezőgazda, 523 ol
dal, 4900forint)

RAB LÁSZLÓ

Kinek a háborúja?
Juhász József; Márkusz László; Tálas Péter; Valki László:

Kinek a békéje?

A köztudat a kelet-európai rendszerváltás ter
mészetes velejárójának tartja, hogy olyan több
nemzetiségű államok, mint a Szovjetunió, 
Csehszlovákia és Jugoszlávia felbomlottak. 
Végre érvényesült a népek akarata, mondották 
igen sokan, amikor a különböző országok ki
váltak a korábbi államalakulatokból. Hogy lé
nyegesen bonyolultabb dologról van szó, azt 
valószínűleg a jugoszláv példa mutatja a leg
meggyőzőbben.

A Kinek a békéje? című, Háború és béke a 
volt Jugoszláviában alcímű könyv szerzői 
nagy és hosszú ideig tartó munka eredményét 
összegzik művükben: történelmi, politikai, 
nemzetközi stratégiai és nemzetközi jogi ta
nulmányok seregét közölte a korábbiakban a

délszláv válságról. Ezeket olvasva is eltűnőd
hetett az olvasó, miért is van az, hogy olyan 
keveset tud a déli határainkon túl élő népek
ről, s a velük kapcsolatos események lényegé
ről. Azt persze lehetett látni, hogy nincs egyet
értés az európai nagyhatalmak és az Egyesült 
Államok között abban a kérdésben, hogy az 
egykori Jugoszláviának „fel kell-e bomolnia" 
vagy sem. A Kinek a békéje? meggyőzően ér
vel amellett, hogy amennyiben e hatalmak se
gítettek volna megoldani az 1980-as, 1990-es 
évek fordulójára Jugoszláviában kialakult 
adósságválságot, nem bontakozhattak volna 
ki a azok a centrifugális erők, amelyek népirtó 
háborúkon át vezettek az új államok létrejötté
hez. Jogos a szerzők által a könyv címében fel

tett kérdés: Kinek a békéje? a jelenlegi. Ám az 
a kérdés is feltehető, hogy kinek volt a háború
ja az, amely a mostani békét megelőzte.

Már csak azért is, mert az egy évtizedig tar
tó délszláv háborúk kegyetlenkedéseit szokás 
valamiféle, kizárólag a Balkánra jellemző bar
bárság számlájára írni. Ám ezt a barbárságot a 
legújabb korban mindig a nagyhatalmak 
eresztették szabadjára.

Példa rá az első és a második világháború. 
Nem véletlen, hogy a könyv szerzői is abban 
reménykednek: „Ä Balkán konszolidációja az
zal fejeződhet be, hogy minden érintett ország 
csatlakozik az európai integrációhoz." (Zrínyi, 
328 oldal, 3200forint)

HOVANYECZ LÁSZLÓ

Krúdy Gyula Zsuzsa lányával, 1932-ben


