Kultúra

1994. július 20., SZERDA

ZALAI H ÍR L A P

11

Diskurzus a Magyar Műhely-találkozó részeseivel

Merre a művész s ki a kókler?
Másodízben rendezte találkozóját Keszthelyen a Franciaország
ból időközben „hazatelepült” Magyar Műhely című irodalmi, mű
vészeti és kritikai folyóirat. Az irodalmárok és barátaik láthatóan
otthonosan érezték magukat a Balaton-parti városban— s persze,
szőkébb környezetükben, a vendéglátóipari szakközépiskolában
—, és a város is minimum kénytelen volt tudomásul vennijelenlé
tüket: a találkozó négy napján négy program ajándékoztatott számunkra.
A négy napba belefért néhány régi találkozóknak is szervezője
akció éppúgy, mint a nagyon is volt. Miért Keszthely, kérdem, s
komolyan veendő előadások — elmeséli. A Párizs, illetve Bécs
melyeket részletezni itt és most melletti összejövetelekkor még
is lehetetlen— , a vita, a megmu nem lehetett szó a találkozó ha
tatkozás számítógéppel, hang zatelepítéséről. Elsőként Schöfszerrel, verssel, emberi hang f er Miklós festőművész hívására
gal... Az érdeklődő maga is Kalocsán jöttek össze itthon. A
nyerhetett, ha beleízlelt egy-egy „műhelyeseket” ekkor rendőrök
produkcióba, érzékeit-szelle- őrizték — ez a 80-as évek köze
mét nyitva hagyta valami más pén volt. Majd Szombathely kö
nak: kísérletnek vagy évtizedek vetkezett, Székely Ákos jóvoltá
ból, ám a negyedik találkozót
érlelte alkotásmódnak.
A Magyar Műhely egyik már Keszthelyen tartották, mu
alapító szerkesztője, Nagy Pál a zeológus barátuk. Tar Ferenc

Egy Trabant metamorfózisa.
(A szerző felvétele)

invitálására — na és a város ko
moly irodalmi hagyományait
említi még Nagy Pál. De a talál
kozóról, a múlt héten még jele
nidőben: mintha a fiatalok ke
rültek volna előtérbe...
— Tudatos törekvés, nincs
ezen szégyellnivaló. Elértük a
60. életévünket, kicsit nehezebb
ezt a társadalmi munkát elvé
gezni — mert a lapot az ember
saját kedvéből és zsebéből szer
keszti s adja ki — , tehát szeret
nénk, ha afiatalokbekapcsolódnának. Pillanatnyilag ez az
egyetlen magyar nyelvű, kimon
dottan avantgarde, radikálisan
A Balaton „m egkísértése” — a találkozó zárónapján.
modern irányt képviselő lap és
(M észáros T. László felvétele)
szeretnénk minden fiatalt össze
gyűjteni, aki így akar író és kép hozzátartozott mindehhez a be improvizációról tartott előadást
— Ezek az egyetemes dolgok
— kozmikus értelemben — egy
zőművész lenni. Itt egy fiatal at-korszak, a zenei kollektivitás — „lejazzzenészezni”...
— Ezek a műfaji skatulyák se korszak túltengő hegemóniájá
nemzedék, amelyik nem ismétel tapasztalata is — mondja. Az
getni akar. Számukra próbálunk tán zenész barátaival létrehoz hol nem voltak ilyen szigorúak, ban mindig a perifériára szorul
kicsit otthont biztosítani.
tak egy zenekart.
csupán ott, ahol nem érezték en nak, aztán idővel újra betörnek.
Csakhogy a stafétát átadni
Előadásában a hang egyete nek az atmoszféráját. Magyar- A jazz-zel is ez történt. Hiszen
országon mást értenek jazz egy fehér kultúrából jött be, be
nem egyszerű. Nemrég Héví mességéről is szólt:
— A hangban a létező legtöbb alatt, mint Nyugat-Európában. került a középpontba, méghozzá
zen, a nyugati magyar irodalom
hazatéréséről volt szó. Hogy a információ tud találkozni, elvi Ott már csak a hagyományos oda, ahonnan a szokásokbólMűhelynek — sikerült.
leg a világ bármely táján érzéki jazzt értik ez alatt — ,S' amivé a idegzetből teljesen kitakarodott
— Nem megy magától. Még leg fölfogható és értelmezhető. jazz termékenyült, és amit meg a népzeneiség — Németország
mindig él a Bartók-szindróma; Ezért lehet, hogy az utóbbi nem termékenyített, annak új nevet ra gondolok elsősorban — , te
belenyugodtunk abba, hogy a zedékek meghatározó univerzá adnak: új zene, improvizatív ze hát úgyfogadták, mint a modern
magyar művészetnek, ha újat lis kultúrája a zene. A másik, ne, direkt zene... Ilyen értelem kor népzenéjét... De az improvi
akar csinálni, külföldre kell hogy a XX. századi kultúra visz- ben nem mondhatom magam zativitás kicsit más, mint az imp
mennie, ott jobb a talaj, kedve szatalált a komplex kifejezezés- jazz-zenésznek, és igazából so rovizáció. Utóbbi az emberi
zőbb a környezet. Ezt még min formákhoz, s a hanghoz vala ha nem is tartottam magam an gyakorlat— az improvizativitás
dig fönntartja a hazai szellemi hogy kitüntetetten. Tény, hogy nak. A jazz számomra rendkívül pedig egy új stíluskorszak, egy
élet. Elvben megtörtént az iro zajlik a civilizációs környezet fontos és mély beavatás, élmény új éra, egy új szellemi áramlat,
dalmi befogadás, a gyakorlat modernizációja és a hang képes volt a kamaszkorom óta — mert ami nemcsak a zenére jellemző;
ban viszont olyan embereket vett leginkább szintetizálni a külön a zenei megvilágosodást neki tessék megnézni a színházak
fe l a magyar irodalom, akik a böző lehetőségeket és impulzu köszönhetem. De mióta az esze ban. Az irodalomban? Úgy lá
leghagyományosabb irodalmat sokat; a vizuaJitás hozzátartozik met tudom, improvizálok. Ezért tom, nagyon is jelen van. Van
művelik. A magyar szellemi élet a kor kultúrájához, csak a jelen mondom, hogy az az improviza- egy érdekes motívum: az impro
még ma is rendkívül konzerva tésében kötöttebb. A hang a leg tivitás— az az élet. A természeti vizáció és az improvizativitás
tív, így fordulhatott elő többek kevésbé materializálja a kifeje törvények — ez az improvizati- nagyon jó arra, hogy az autenti
vitás szabályozottsága... Ha va kus művészt a kóklertől meg le
közt, hogy a Magyar Műhelyt zést.
A magyar hangköltészet jele laki Bach-ot stílusában impro hessen különböztetni... De azért
már két éve nem támogatja a
néről szólva impulzus-hiányra vizál, akkor a Bach által értel is jó, mert a befogadó közeg sem
művelődési tárca!
S a változást most is csak re utalt már előadásában is, s most mezett, sarkított vagy kitüntetett maradhat tovább passzív, ab
is elmondja: a 80-as évek máso stílusjegyek tekintetében lép, de szolút beavatottnak, fökészültméli...
egyetemes
törvényeken nek kell lennie! Minden a dolgok
A találkozó egyik vonulatát a dik felében tetőzött egy prog az
hangköltészet adta — a hang resszív, impulzív korszak — ma alapuló szabályozottságot veszi mögött van, ez is az improvizati
költészetbeni autonómiájáról az utánuk jövők közül keveseb figyelembe és gyakorolja. Ilyen vitás hozadéka — elviszi az em
Szkárosi Endre adott elő, aki a ben tájékozódnak ebbe az irány értelemben az improvizativitás bert, a hallgatót, a játszót a dol
gok mögé és rádöbbenünk arra,
műfajnak nem csak ismerője, ba. Akik a 70-80-as években összeköthető a jazz-zenével.
Mint mondja, a zenetörténet hogy igenis van például tudatfe
művelője is. Részben ösztönö dolgoztak — folytatják, de a
sen, részben tudatosan jutott el a kultúra formálódását a huszas egészen a századfordulóig le letti, amivel nem foglalkoztunk
hangköltészetig — idézi fel. A éveik végén, harmincas éveik merevítette, a kottához kötötte a az utóbbi évtizedekben... Vissza
70-es években, középiskolás di elején járók határozzák meg.
zenei kultuszt, így például a kell térnünk tehát ahhoz, hogy a
Ha ezt a szót halljuk: impro nyugat-európai népzenére jel tudat határoz meg mindent. Ma
ákévei végén hoztak létre egy
experimentális színházi csopor vizáció, hajlamosak vagyunk a lemző improvizativitás kihalt, gyarán: a tudattal kell legin
tot, majd szövegköltőként tény kifejezést a jazz közelébe vinni, illetve a perifériákra — a medi kábbfoglalkoznunk— és nem a
kedett, s talált vissza — már tu s a zongora művészét, Szabados terrán-vidékre és Skandináviá léttel.
datosabban — a hanghoz. De Györgyöt — aki a találkozón az ba — szorult vissza.
— hujber —

B úcsú M ark ó Im re Leheltől*
„Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. ysa pur es chomuv
uogmuc.” A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az egész ma
gyar nyelvésztársadalom nevében nem kezdhetem másként bú
csúmat Markó Imre Leheltől, nyelvész kollégánktól és barátunk
tól, mint első szövegemlékünkkel, amely nyolcszáz évvel ezelőtt
hangzott el egy hasonló temetési szertartáson. Évszázadok múl
tak el, de a régi búcsúztató szavai érvényesek: bizony, por és ha
mu vagyunk! Bármennyit dolgoztunk, alkottunk e világban, el
múlunk, s csak emlékünk marad fönn. Aki többet munkálkodott,
tevékenykedett, arra tovább emlékeznek, s ezek közé tartozik
kedves halottunk is, aki nyelvészeti munkák sorával tette nevét
emlékezetessé.
A nyelv iránti érdeklődése a nép szeretetéből és mélyreható
ismeretéből fakadt. Egyszerre volt eleinte néprajzos és nyelvész.
Amikor 1951 decemberében Kiskanizsára helyezték, közvetlen
közelségbe került egy különös nyelvjárású és gazdag hagyomá
nyú népcsoporttal, melynek mindennapi életét megfigyelhette, s
néprajzi-nyelvjárási följegyzéseket készíthetett. Először a kiskanizsai gyermekjátékokat rendszerező tanulmányát tette közzé az
Ethnográphia hasábjain. Ekkor gyűjtött betlehemi játékokat,
verses mondókákat, majd fokozatosan fordult egyre inkább a
népnyelv kutatása felé. Tudatosan kezdte följegyezni a tájszava
kat. Jelentéseiket, magyarázataikat, a hozzájuk fűződő helybeli
szokásokat, hiedelmeket, s 1958-re kész szótámyi anyagot kül* Elhangzott a közelmúltban elhunyt zalai nyelvtudós-pap
búcsúztatásán.

dött be néprajzi-nyelvjárási gyűjtőpályázatra. Miután ezzel orszá
gos helyezést és szakmai elismerést ért el, egyre többen biztatták,
hogy jelentéssé meg munkáját. Erre azonban csak 1981-ben került
sor, amikor Ördög Ferenc szerkesztésében, Zala megye támogatá
sával az Akadémiai Kiadó megjelentette életének fő művét, a Kiskanizsai szótárt. Ez a könyv enciklopédiája a település múltjának,
néphagyományainak, nyelvi fordulatainak, leginkább azonban gaz
dag szókincsének. Hihetetlen gazdag anyagú, értékes munka, s
ameddig magyar nyelven beszélnek, ameddig vizsgálják, kutatják a
magyar népnyelvet, addig fönnmarad Markó Imre emléke.
Ezenkívül azonban sok minden érdekelte, és a magyar nyelvtudo
mánynak más területén is alkotott jelentősét. Részt vett Zala megye
helyneveinek összegyűjtésében, a hatalmas anyag közzétételében,
megjelentésében. Ez a könyv, amelynek lelkes és tudós munkatársa
volt, iskolát teremtett a magyar helynévkutatásban, és sorra jelentek
meg nyomában a hasonló vaskos kötetek, amelyek mindegyikében
jelentős részt vállalt Markó Imre Lehel is. Már nem csupán az anyag
ellenőrzését, közzétételét végezte, hanem új, önálló műfajt teremtett,
amikor elkezdte vizsgálni a használatos földrajzi közneveket, s ezek
nek szótárait elkészítette Vas, Tolna, Baranya, Komárom és Veszp
rém megye területéről is. Ennek módszertanáról előadást is tartott,
tanulmányt is írt, amely megjelent A földrajzi nevek gyűjtésének, el
lenőrzésének és közzétételének kézikönyvében. Amikor a Keszthelyi
járást újból Zala megyéhez csatolták, hozzáfogott az ottani helyne
vek összegyűjtésének megszervezéséhez, s 1986-ban meg is jelent
Zala megye földrajzi neveinek II. kötete címmel.
Rendszeresen tartott előadásokat a magyar nyelv kongresszusain

és a névtudomány konferenciáin. Ezek közül kiemelkedik 1969ben elhangzott fejtegetése a földrajzi köznevek és tulajdonnevek
határeseteiről: Pais Dezső születésének 100. évfordulóján Zala
egerszegen rendezett konferencián tartott előadása a Zala megyei
dűlőnevek írásos alakváltozatairól, valamint az ugyancsak Za
laegerszegen tartott emlékülésen a személynevek nyelvjárástör
téneti forrásértékéről mondott beszéde 1974-ben. Nem lehet cé
lunk most fölsorolni valamennyi jelentősebb cikkét, tanulmá
nyát, de még meg kell említenünk a Zalaegerszeg utcanevei című
kötetben végzett munkáját, amely megjelenésékor, 1977-ben
szintén úttörő jellegű volt. Mindez bizonyítja, hogy sokoldalú és
tevékeny tudóst vesztettünk el benne, s munkáinak jelentősége
az idők múlásával csak növekedni fog, gondolatai, eredményei a
jövő szempontjából is fölbecsülhetetlenek, a következő nemze
dékek számára is iránymutatók. Munkásságát a Magyar Nyelvtudományi Társaság és Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése
a közelmúltban Pais-díjjal ismerte el.
Markó Imre Lehel is, mint legtöbb eltávozott pályatársunk,
élete végéig dolgozott. Közelesen befejezte volna Zala megye
földrajzi neveinek harmadik kötetét, amely a megye történeti
helyneveit tartalmazza. Másik témája, a XIX. századi Magyaror
szág templom- és kápolnatitulusainak monografikus földolgozá
sa is igen előrehaladott állapotban maradt félben, Valamenynyiőnknek, de elsősorban a magyar nyelvtudománynak ezen be
lül a névtudománynak nagy vesztesége pályatársunk, Markó Im
re halála. Gyászoljuk őt, mint eredményes kutatót, sokoldalú
tudóst, de mint önzetlen, segítőkész munkatársat, kedves barátot
is. Mindezekért őrizzük emlékét, s utódaink is tisztelettel emle
getik majd nevét.
Hajdú Mihály
egyetemi docens
a Magyar Nyelvtudományi Társaság
Névtani Szakosztályának elnöke

