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Az ebbeni lépések: a remittenda folyóiratok
határon való szervezett átjuttatására történt kísér-
let. Az azóta már megszûnt Rónahír lapterjesztõ
vállalta a kiadók által felajánlott remittendák ha-
tárra való leszállítását, de személyes okok miatt
ez elakadt, sajnos kérész életû kezdeményezés
volt. Erre vonatkozóan vannak újabb kezdemé-
nyezéseink, kísérleteink, ezek azonban csak szór-
ványosak. Mindezekrõl és a könyvekkel való
támogatásról késõbb fogunk szólni.

Feltétlenül szeretnénk megjegyezni, hogy a
krosnói közkönyvtár komoly vezetõ, koordináló

szerepet tölt be az eurorégióban könyvtárszakmai
vonatkozásban. A történeti áttekintésbõl már ki-
derült, hogy az 1996-os elsõ eurorégiós konfe-
rencia is az õ kezdeményezésükre jött létre. A
lengyel csoport programját is õk készítették elõ
az 1998-as egri találkozóra.

A svidniki Poduklianska Kniznicával kidolgoz-
ták a régiók közötti partnerség programtervezetét.
Szerveztek egy kvízt és egy mûvészeti versenyt
Krosno és Svidnik fiatal olvasói részére, egy konfe-
renciát A könyvtár mint az interkulturális integráció

helyszíne címmel, egy írótalálkozót a lengyel–szlo-
vák határ mentén élõ alkotók számára.

III. eurorégiós könyvtáros konferencia,
2002. május 5–8., Nyíregyháza
(Magyarország)

A fent említett eredményekrõl Nyíregyházán
számoltak be a delegáció tagjai.

E találkozó témája: kisebbségek és hátrányos
helyzetûek könyvtári ellátása a KEUR országaiban.
A kétnapos találkozón a területfejlesztés hazai szak-
értõi is tartottak elõadást. A lengyel, szlovák, ro-
mán, ukrán könyvtárosok mellett a régió magyaror-
szági könyvtárosai is képviseltették magukat. Vala-
mennyien érdeklõdve hallgattuk a szakminisztérium
és a Könyvtári Intézet képviselõit arról, hogy a te-
rületfejlesztés új stratégiái hogyan érintik a magyar
könyvtárügyet. Továbbá a régió minden országa,
illetve az érintett magyarországi megyék egy-egy
képviselõje beszámolt a kisebbségek könyvtári ellá-
tásának helyi sajátosságairól. Részben az adott terü-
leteken élõ nemzeti és etnikai kisebbségek ellátásá-
ról, részben pedig a határon túl élõ kisebbségekkel
való kapcsolattartásról.

Mivel az eurorégiós kapcsolatokat ez utóbbi
érinti inkább, mi is ezen eredményeinkrõl kíván-
tunk itt röviden beszámolni.

A Yeats család
Nemzeti kincsek és értékek
Dublin, 2004. december

„Hammer your thoughts into unity.”
(Kovácsold gondolataid egységbe.)

W. B. Yeats

A 2004. év évfordulók tekintetében igen gazdag
Írországban, ami valószínûleg összefügg némikép-
pen a  nemzeti mozgalmak és intézmények törté-
netének alakulásával a századfordulón. Jelentõs
személyiségei ennek a hazafias mozgalomnak a
Yeats család tagjai.

Nálunk a legismertebb William Butler Yeats

(1865–1939), Nobel-díjas költõ, aki, amellett,
hogy meghatározó személyisége a XX. század
angol irodalmának, egyben az „ír reneszánsz”, az
ír nemzeti újjászületés irodalmi és politikai moz-
galmának alapító tagjai közé számít, és nagy
népszerûségnek örvend Írországban.

Mint költõt, Babits így méltatja Az európai

irodalom történetében: „A vers csak Angliában
mutat nagyobb elevenséget. Itt még él Yeats, az
ír költõ, aki a kelta õsmondákat (…) tudta a de-
kadens hanggal egyeztetni. Sõt, Yeats öregségére
váratlanul megújult és maivá lett.”

Poeta doctusként sajátos konzervatív költésze-
te, bölcseleti rendszere, mitologizáló hajlama és
szimbolizmusa nem csupán az angol nyelvû ír köl-
tészetet újította meg, hanem jelentõs személyiség-
ként részt vett és jelen volt a közéletben mint az ír
szellemi értékek védelmezõje és képviselõje, késõbb
pedig, a szabad állam megalakulása után, mint an-
nak szenátora adott példát.

De az ír nemzet nagy kincse az egész Yeats

család, amelynek nevét errefelé „é”-vel ejtik.
Kereskedõ õseik a XVII. században költöztek át
Angliából, de feljebbmenõik között büszkén
tartják számon Ormonde hercegeit is, az õsi
Butlereket, akik az angol–ír középkori családok
legelõkelõbbjei közé tartoztak. A költõ édesap-
ja, John Butler Yeats, tehetséges és termékeny
portréfestõ, irodalmár és elbeszélõ volt, aki igé-
nyesen és figyelemmel nevelte gyermekeit. A
legidõsebb gyermeke volt a költõ, William
Butler, de húgai, Elizabeth Corbet és Lily Susan

is meghatározó szerepet töltöttek be a nemzeti
éledés mozgalmában, és megalapítói voltak az Ír
Képzõ- és Iparmûvészeti Mozgalomnak. Eliza-
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„A kishivatalnok” J. B.
Yeats

beth emellett igényes kiadványokat készítõ nyom-
dájáról is híres.

A család minden tagját és persze a baráti kört
is megörökítette az apa, John Butler Yeats. A
legfiatalabb testvér, Jack Butler Yeats pedig igen
jelentõs festõ és rajzmûvész lett, számos munkája
szerepel a Nemzeti Galéria gyûjteményében.

A költõ William B. Yeats és baráti köre, John

Millington Synge és Lady Isabella Augusta

Gregory 1897-tõl a nemzeti színház megalapítá-
sán munkálkodott. Az Abbey Színház (a mai
Nemzeti Színház) végül is 1904-ben nyílt meg az
Abbey streeten. Méltó és igényes irodalmi indítá-
sához a szellemi muníciót Synge, Lady Gregory
és Yeats színmûvei, vígjátékai és drámái szolgál-
tatták. Az õ munkásságukkal indul a nemzeti
dráma az Abbey deszkáin, az ír függetlenségi
mozgalom szolgálatában, a kelta–ír hagyományo-
kon épülve. Késõbb, 1937-ben, amikor összegyûj-
tött mûvei teljes kiadását tervezte, ezt írta színmû-
vei bevezetésében errõl az idõszakról: „Az a szín-
ház, amelynek ezeket a darabokat írtam, hét ember
munkájaként született meg: négy színész volt
közöttük (…), valamint három író, Lady Gregory,
John Synge és én.”

A Svéd Királyi Akadémián a Nobel-díj átvé-
telekor tartott elõadásának témája is az ír drámai
mozgalom volt, ami érzékelteti azt is, mennyire
fontosnak tartotta a nemzeti dráma ügyét a nem-
zeti függetlenségért vívott harcban.

A Cathleen grófnõ

címmel megjelent írásai
elsõ kiadásán látható elõ-
ször a címlapon az a ké-
pecske, ami az õsi ír,
ulsteri mondakör egyik
hõsét, a nagy erejû Cu-
chulaint ábrázolja kutyá-
jával. Késõbb ez lett az
Abbey Színház logója, és ma is visszaköszön
minden kiadványon. (A képen A Cathleen gróf-

nõ elsõ, 1892-es kiadásának címlapja.)
A Nemzeti Színház önálló épületbe kerülése-

kor megnyitása igazi nemzeti ünnep volt. A szín-
ház belsõ tereiben, az elõcsarnokban és a folyó-
sokon impozáns portrégaléria fogadta a látogató-
kat, többnyire John Butler Yeats munkái, ame-
lyek híres színészeket, írókat, adományozókat, il-
letve a színház ügyéért dolgozó neves személyi-
ségeket ábrázoltak. Ezzel párhuzamosan a fenn-
állásának százötvenedik évfordulóját az idén ün-

neplõ Nemzeti Ga-

léria is kialakította
a maga portrégyûj-
teményét, ebbõl a
két mûtárgyegyüt-
tesbõl nyílt kiállítás

2004-ben az Abbey századik és a galéria száz-
ötvenedik évfordulójának megünneplésére, szá-
mos elõadás és egyéb esemény kíséretében. A
Nemzeti Galéria ad otthont a Nemzeti Kamara-
kórus programjainak. Az évfordulót ünneplõ so-
rozat kiemelkedõ koncertjén kortárs zeneszerzõk
mûveit adták elõ, közöttük Deirdre Gribbin Yeats
verseire írott dalait.

Az elõadóterem szomszédságában van a Nem-
zeti Galéria ún. Yeats múzeumi terme, ahol a fes-
tõcsalád tagjainak jelentõs alkotásai szerepelnek,
közöttük a legifjabb W. B. Yeats leánya, Anne

Yeats szép képei is. A legnevesebb persze a költõ
öccse, Jack B. Yeats, akinek nagyszerû gyûjte-
ményes kiállítását viszont a Trinity College
Douglas Hyde Galériájában rendezték meg ez év
szeptemberében. A kiállítás címe Barátok között

volt, és egy ismertetõ tanulmánya szerint (Bruce

Arnold), halála (1957) óta nem került sor ilyen
nagyszabású tárlat megrendezésére. Több mint
negyven nagyméretû olajfestmény és több nagy-
szerû rajz, sorozat, karikatúra és akvarell volt még
látható.

Tehetséges és termékeny család volt az övék,
maga a költõ is képzõmûvészeti fõiskolát végzett
és kiválóan rajzolt, s persze nagyszerûen értettek
a szavak mesterségéhez is, aminek sokféle mó-
don adták bizonyítékát. Jack B. Yeats például
képregényekkel, Elizabeth kiadványaival. Nagy-
szerû elbeszélõk is voltak, mint a mûvelt írek
legtöbbje.

W. B. Yeats idézi egy alkalommal Oscar

Wilde egyik szellemes mondását: „Mi, írek, tú-
lontúl költõiek vagyunk ahhoz, hogy költõk le-
gyünk. A ragyogó kudarcok nemzete vagyunk,
de a legnagyobb beszélgetõk a görögök óta.”

Gazdag nemzet – kincsei és értékei örökké
élnek és hatnak!

Bobok Beáta


