
JEGYZETEK 

A népköltészet hangján 

Amikor a hatvanéves Kiss Jenőt, líránk egyik jelentős egyéniségét, a ki
tűnő műfordítót köszöntjük, — a költővel egyetértésben — a folklórhoz kell  
visszatérnünk. Maga is ezt tette már első megszólalásakor; harmincöt évvel 
ezelőtt Szabédi László „az igazi népiség költőjét" üdvözölte a Kormos üvegen  
verseiben, bennük látta a hagyományos, „ószerű" népiesség gondolati megújítá
sának, a magyar nemzeti versidom korszerűbbé hangszerelésének lehetőségét.  
A „származásával magával hozott mozgató erőket" Kiss Jenő egész pályáján 
megőrizte, olykor, mint kritikusa várta, gondolati fordulattá minősítette át,  
kiteljesedő életművének fő vonása mégis a valóság-, a hagyomány-, a népközel
ség maradt. Lírai erejét a természet, a népélet bensőséges megéneklésével bizo
nyította, s az új világ igazát hirdető költői agitációi is azokban a költemények
ben csengtek igazán hitelesen, amelyekben a táj, a családi melegség, az ösz-
szetartozás érzése ihlette impressziók hordozták a társadalomépítés, a szocia
lista tudatformálás időszerű, lelkesen vállalt feladatait. Nála a riporteri je
lenlét, az úton-levés lírává oldódott, s máig sem fakullak meg a régebben 
leírt sorok: 

Ó, menni , menni , egyre áradón, 
fönn n e m akadn i csip-csup gátakon, 
menni , tes tvér-v izekkel összefogva, 
mélyülve vált ig, s vál t ig gazdagodva: 
lágy mozdula t ta l , mégse téveteg, 
egybeölelni tá ja t s népeket , 
s míg korsa ika t b e n n ü n k megmer ik , 
csak menn i 

a Forrás tó l a Tenger ig! 

Kiss Jenő, hűen a mezőségi örökséghez (nincs messze Mócs Pusztakama
rástól), tájat s népeket valóban egybe akar ölelni — és ezt a szép programot 
nemcsak egy-egy versszakban hirdeti, hanem alkotó energiáinak jelentős ré
szét fordította rá. Eminescu, Coşbuc, Bacovia, Blaga, Veronica Porumbacu s 
még jó néhány román költő hites tolmácsául szegődött, de ennél is több, ma
radandóbb, amit már eddig az ősforrás, a néplélek megismertetése, a román 
folklór magyarra átültetése érdekében végzett. Nemrég üdvözöltük épp e ha
sábokon a Szarvasokká vá l t fiúk „konok" műfordítóját, A bá rányka , a Nová-
kékról szól az ének félszáz balladájának magyar költőjét, most csak ismétlé
sekbe bocsátkozhatnánk. Köszöntésképpen idézzük újra magát a költő-mű-



fordítót: „Egy nép megismerésének legautentikusabb forrása a népköltészet." 
Aki tehát a népköltészet megismertetését programszerűen vállalja, és magas 
művészi szinten ezt meg is valósítja, az egy népnek, a népeknek tesz emlé
kezetre méltó jószolgálatot. 

KORUNK 

Stúdió 

Az utóbbi évek hazai magyar színházi szóhasználatában megemelkedett 
a stúdió forgalmi értéke. Stúdiószínpadok, stúdióelőadások születését jelentet
ték egyre-másra kis- és nagyvárosokból, hivatásos színháziak és színházon kí
vüliek. Stúdiószínpadon nőtt fel A kis herceg, Illyés Kinga és Radu Penciu-
lescu Amerikát járt előadása, stúdió bocsátotta útnak Varga Vilmos előadómű
vészeti díjat nyert Maszek balladáját; műkedvelő diákok stúdiójában mutat
kozott be először Páskándi Géza és Kocsis István; A bosszúálló kapus stúdió
előadása Szabó József rendezésében a váradi színházi élet fénypontja; Fe
renczy Csongor Gogol-estje, Bathó Ida Váradi költők-, Nemes Levente és Vis-
ky Árpád József Attila-műsora, Kakuts Ágnes és Czikéli László Saroyan-elő-
adása, a Koblicska Kálmán bábszínésszel társult kolozsvári főiskolások modern 
kísérletei, a marosvásárhelyi Új Élet szavalóestjei, Ferenczy Annamária te
mesvári világirodalmi műsora — így is igazságtalan ez a számbavétel, mert 
még hosszasan folytathatnók a sort — az utóbbi években az öröm villanófé
nyeit lobbantották fel színházi életünk nemegyszer beszürkült egén. 

Mert, amint az említett példák is jelzik, a stúdió úttörésre vállalkozott. 
Volt olyan évadunk is, amikor több kedvünk telt a stúdiómunkákban, mint 
a nagyszínpadiakban, amikor a stúdió mentette meg egyik-másik színházunkat 
a teljes érdektelenségtől. Talán az a legnagyobb érdeme újabb kori színház
történetünkben, hogy pódiumot nyújtott az előadóművészeknek: fölkarolta az 
új hazai magyar verset. Ezért van az, hogy egyesek úgy fogják föl a stúdiót, 
mint a pódiumművészet szinonimáját. 

Bár egyre többet hallatott magáról, tisztázatlan a kérdés: mi a stúdió 
mint színház-, előadás- és munkatípus? Az új művészeti jelenségekre máskor 
érzékenyen reagáló kritikusaink, esztétáink még nem válaszolták meg a kér
dést, talán ezért is forog közszájon annyi megalapozatlan vélemény a stúdióról. 

Leginkább azt a hibás nézetet kell megcáfolnunk, miszerint a stúdió 
színházi életünknek az a lombosodó ága, melyre a színészbejáratoknál elhe
lyezett kispadokról másztak fel a fiatal, de tehetséges színészek. Amikor 
ugyanis mai stúdiómozgalmunk rügyezni kezdett — úgy nyolc, tíz évvel ez
előtt —, nem valamelyik mellőzött és emiatt komplexusos színészünk állt 
fel a kispadról. Szerkesztőségi asztala mellől a műkritikus-közíró Banner 
Zoltán lépett fel a kolozsvári művelődési ház színpadára, egy finom mu
zsikával fűszerezett, Kosály-illatú Bartalis-verscsokorral; s ezzel — erdélyi 
művészeti életünk régi szép hagyományát, nagy műkedvelő előadóművészek. 
Tessitori Nóra, György Dénes, Brassai Viktor, Józsa Béla örökségét idézőn 
— megbolygatta a pódiumi homályt, könyvek lapjairól szószékre emelte a 



fénylő igét. Banner (azóta is talán legaktívabb szavalóművészünk) stúdió
előadásának példája hatott ugyan a keveset foglalkoztatott színészekre, de 
kedvet kaptak tőle a stúdiómunkához legjobb és egyébként is sokat fog
lalkoztatott színészeink is. A stúdió tehát — minden híresztelés ellenére — 
nem a mellőzött színészek fogódzója, nem unaloműző játék a nagyszínpadok
tól félreeső helyen; sokkal több és fontosabb. 

Talán azt mondhatnánk: a feszítő művészi önkifejezésvágy eredmé
nye. Az a színházi „normán felüli" teljesítmény, amelyet egy vagy egyné
hány művészember visz önkéntes szeretettel közönség elé. 

Míg az ennél pontosabb, lexikális meghatározás megszületik, addig is 
vigyázzunk és figyeljünk stúdióinkra, a színházi vezetők netalán hiányzó párt
fogását pótoljuk mi, a közönség, értő érdeklődéssel. 

Es kérdezzük meg: mikor és ki veszi hangszalagra, hanglemezre leg
jobb előadóművészeink műsorait, hogy ne csak a megbízhatatlan emlékezet 
és a nem mindig túlságosan odafigyelő újságírók őrizzék meg őket a múló 
időben? 

Kérdezzük meg: mikor kerül már ténylegesen sor a Váradról beharan
gozott egyszemélyes-színházi, stúdióművészeti országos seregszemlére? 

És kérdezzük, meg azt is, sosem lankadó kérdezéssel: él-e, feszül-e ben
netek, kedves stúdióművészeink, az önkifejezés olthatatlan vágya? 

Bölöni Sándor 

Utcanevek ürügyén 

Manapság — újságcikkekben, rádióbeszédekben, nagyfontosságú doku
mentumokban — egyre többet beszélünk értékes nemzeti, nemzetiségi, nemzet
közi hagyományaink átmentéséről. Az egész országot foglalkoztató téma em
bercsoportokat gondolkoztat meg, hogyne töprengtem volna el hát én is rajta. 
Annál inkább, mert ez értünk van, hozzánk szól. Hagyomány jussán szó esett 
már meséskönyvről, kapuzábéról, torockói varrottasról meg háromszéki tánco
sokról... Magunk megnevezésének egyik igen érdekes formájáról azonban, az 
utcákról és utcanevekről hosszú idő óta nem hallottunk. 

Erre mifelénk a falu útjai az emberekért vannak. S nemcsak a szekérrel 
járhatók, még az ösvények is. Hallok ma is Gecse-féle közről, Ibla-ösvényről, 
Veress-hídról meg a Boross Misi útjáról, pedig sem névtábla, sem másfajta jel 
nem hívja fel erre figyelmünket. Mégis itt vannak közöttünk, fogadnak, várnak, 
visznek... A név első hordozója áshatott talán valamikor kucsma-nagyságnyi 
gödröt csemetének, vagy darabnyit levágott földjéből — ha volt honnan! — 
termést szállító szekérútnak. Ha szükség volt aztán a szűkülő földre, beállítot
ták ekéjüket a ledöngölt útba. 

Ember adott életet az útnak, hogy aztán az nemzedékeket meghaladó időkre 
leelőlegezze annak nevét. A név pedig a nagy kékségbe tágítja olykor sze
münket, töprengésre kárhoztat, vagy hálára kötelez. Elfut lelkünk mellett, 
vagy nyomdokait kínálja. És a végén már kisbetűvel írják, egy-két hangjában 
megváltozik, hogy nyelvészek témája legyen; de megőriz valamit magunkból, 



kezünk egy moccanásából, tovább viszi szívünk egy dobbanását... talán az 
időbe. Még ha azt történetesen egy falu határa szegi be, akkor is. 

Az Üt az emberért van, még nevében is. A nép ama megtartó ösztönének 
a megnyilvánulása, amely saját maga megnevezésében mutatkozik meg első
sorban oly természetességgel, mint ahogy földnek tudja magát a föld emberem
lékezet óta. 

Számomra az utak névadása profán keresztelő képzetét kelti, persze azzal 
a különbséggel, hogy embernek egy — legtöbbször egy — nevet szokás adni, 
erre mifelénk legalábbis egyszeri a keresztelő. Az UTCA — az egészen más! Ott 
van nagy emberek születésénél, hevenyészett szónokavatásoknál, véres tünte
téseknél és trónszékek felgyújtásánál. Éppen ezért fontos történelmi hivatás vár 
rá a látottak, a hallottak, a történtek továbbadásában: tegnapjainknak, mánk
nak holnapra való hagyományozásában. Nyomtalan az a hely, amelyiknek nincs 
neve; jövő-tudatunkban nyomtalan maradhat, ha méltatlanul aggatjuk rá ne
vét. Elsősorban szaporodó új utcáinkra, új útjainkra. 

A Via Appián Róma aranypénzű lovai szétkocogtak szerte Európában; a 
Hadak Útja ,.élő bizonyíték" Csaba népéről. De jöjjünk közelebb! Párizsban út 
őrzi a kommün kegyességeinek és kegyetlenségeinek az emlékét — falumban 
pedig mezei út viszi ma is a székely katonaság cifrán vasalt szekereit fel a ka
száló oldalán... S ha otthonról, az emlékek falujából tartok mai itthonom, az 
iparban ágaskodó Torda felé: a Vörös Hadsereg úton, a Varga Katalin téren, 
a dr. Ioan Raţiu úton kell átmennem, hogy mai utcám befogadjon. 

Valóság és költészet útjait járja mifelénk az ember. 
Szabó István 

Jakab Ilona: Portré 


