126

Figyelõ

rosállamok) történetével, hagyományaival hozza összefüggésbe.
1933-ban az erdélyi magyar zarándokok többfelé találkoztak az átalakuló Olaszország képével, intézményeivel, a nagy közmunkákkal, az
új divatú egyenruhákkal, a propaganda modern értelmezésével. A zarándokút szervezése bepillantást enged a kor vendéglátási-idegenforgalmi szemléletébe, amely nem volt
azonos a maival  néha bizony nosztalgiával idézi föl az olvasó. Az igényes szállodák, az étkeztetés színvonala és választékossága, a külön autóbuszok pontossága körültekintõ
rendezésre vall, pedig csak egy erdélyi zarándokcsoportról volt szó.
A Mundus Kiadó arra vállalkozott, amire 1933 óta egyetlen kiadó
sem: teljes egészében, csorbítatlanul
tette közzé Dsida egykori beszámolóját. Az eredeti kiadvány ma már
alig lelhetõ fel, késõbbi kiadásai csak
részleteket tartalmaznak, illetve Dsida egyéb prózai írásai közé sorolva
jelentek meg. Az olvasó ma is érzi az
élmény frissességét, az író (és a megszólaltatott útitársak) õszinte örömét a látottak fölött, a fiatalember
rajongását, hogy szemtanúja lehetett egy színes és gazdag országnak,
ahová ettõl kezdve visszavágyott.
Hogy láthatta a keresztény világ kitárulkozását, évezredes hagyományát, szellemi és érzelmi hatóerejét,
amelynek ámuló tanúja és résztvevõje volt kétszázhetven erdélyi útitársával együtt.

Az útirajzhoz Pomogáts Béla
részletes, igényes Dsida-életrajza és
-pályaképe kapcsolódik, a könyv végén pedig aprólékos, de hangulatos
beszámolót kapunk Perédi György,
az utazáson részt vevõ nagyváradi
újságíró tollából, amely képet ad egy
boldoggá avatás ritka szertartásáról
(Vinzenza Gerosát [17841847]
XI. Pius pápa 1933-ban boldoggá,
XII. Pius pedig 1950-ben szentté
avatta), amelynek a zarándokok a
római Szent Péter bazilikában megkülönböztetett tiszteletben részesített szemtanúi lehettek.
LUKÁTS JÁNOS
(Mundus Kiadó, Budapest, 2006,
93 oldal, 2100 Ft)

M ARGITTAI G ÁBOR:

Külsõ magyarok

Utazás a végeken

A Magyar Nemzet Könyvek sorozatban megjelent riportkötet ugyancsak kényes témát feszeget: a határon túli magyarság sorsa ma is az
elhallgatott, félresöpört vagy legfeljebb értelmetlen, egymásra mutogató viták keretében felvetõdõ kérdések közé tartozik. Tény, hogy nem
könnyû megtalálni egy ennyire húsbavágó téma esetében az arany középutat a habzó szájú, eltúlzott és
megalapozatlan vádaskodás, illetve a

Kultúra
rezignált, lemondó sóhajtozás két
véglete között. Nem könnyû, de korántsem lehetetlen: ezt bizonyítja a
Külsõ magyarok higgadt, megfontolt
hangneme, széles látókörû, lényegre
törõ tárgyalásmódja és humort, iróniát sem nélkülözõ stílusa.
A kötet mûfaja lehetõvé teszi,
hogy ne csak egy oldalról, egyetlen
szubjektum szemszögébõl lássuk a
dolgokat  a különbözõ korú, mûveltségû, eltérõ státussal rendelkezõ riportalanyok vallomásaiból árnyalt,
pontos és hiteles kép rajzolódik ki az
olvasó elõtt. A hetvenéves csángó parasztasszony vagy a moldvai kamaszlányok szavai éppúgy súlyt és hangsúlyt kapnak a kötet oldalain, mint a
polgármesterek, történészek, plébánosok és kultúrantropológusok gondolatai. Szó esik múltról és jelenrõl:
eredetmítoszok, babonák, vélt és valós történelmi események emléke
konfrontálódik a modernizációs és az
új viszonylatokat is tudomásul vevõ
törekvésekkel. A tárgyilagos beszámolók, helyzetjelentések polifóniájába azonban disszonáns hangok is
vegyülnek: a lerombolt templomok
és fogyatkozó gyülekezetek elgyötört
pásztorainak hangja, fizikai vagy lelki
terrorral elhallgattatott, megtört kisiskolások és tanáraik panasza, vagy
egy munkájában ellehetetlenített mûemlékvédõ kesergése. A szerzõ nemcsak szembenéz, de szembesít is a
feltáruló problémákkal, miközben végigkalauzol minket Kárpátalján, Délvidéken, Székelyföldön, a felvidéki
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Szepességen és Dél-Erdélyen. Leltárt
készít a düledezõ, de veszedelmesen
beszédes temetõkrõl, az õsi hagyományok, értékek maradványait menteni
próbáló múzeumokról, az egymással
hadakozó felekezetekrõl, az anyanyelvükön már csak hebegve-habogva beszélõ fiatalokról és a megkeseredett, fásult öregekrõl. Lehangoló,
mondhatni, kétségbeejtõ leltár, Margittai Gábor mégis úgy tárja elénk ezt
a történelmi-kulturális tablót, hogy
azt is látni engedi: a szellemi, lelki, kulturális sötétségben azért akad egy-egy
reménysugár. A román történészek
fiatalabb generációjának együttmûködés-igénye vagy a szombathelyi civilek
önkéntes munkálatai arról tanúskodnak, hogy nem teljesen reménytelen a
külsõ magyarok helyzete, amíg létezik felelõsségtudat az itthoniakban és
kompromisszumkészség a különbözõ
népcsoportokban.
A számtalan beszélgetést összefogó, eggyé forrasztó fejezetek nemcsak földrajzilag térképezik fel a végeket, hanem lélektanilag is: az ott
élõ emberek legbensõbb inspirációi,
vágyai és szorongásai fogalmazódnak
meg kendõzetlenül, olykor esetlen,
töredezett formában, de annál inkább hitelt érdemlõen. Ugyanezt az
érzelmi ráhatást erõsítik a megrázó
erejû fényképek: emberekrõl, épületekrõl, élethelyzetekrõl. Pillanatképek, melyek történeteket, sõt a történelmet sûrítik magukba. Látszólag
szenvtelen tényfeltárást végez a szerzõ, de valójában szinte magával ránt-
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ja az olvasót abba a világba, amelyet
bebarangol, s amelyet a maga kíméletlen valóságában mutat be. Kíméletlen ez a valóság a külsõ szemlélõ
számára, aki nem hunyhat szemet
mindezek felett, de még inkább kíméletlen annak, aki ezt kénytelen nap
mint nap megélni  sugallja a szerzõ
néhány odavetett megjegyzése.
A meglepõ mélységeket bevilágító riportok arra is felhívják a figyelmet, hogy bár a napi politikában
újra és újra felbukkan a határainkon
kívül élõ magyarsághoz való viszony
kérdésköre, de jobbára megragad a
hatásvadász vagy éppen semmitmondó szónoklatok szintjén, s csak
a legritkább esetben születik érdemleges felelet, amelybõl konkrét cselekedetek is származhatnak. Pedig éppen ezt, a valós hiányokra valós
megoldást hozó tetteket sürgeti a
kötet minden sora.
PALOJTAY KINGA
(Nemzet Lap- és Könyvkiadó, Gyõr, 2006,
272 oldal, 2670 Ft)

TAMÁS J ENÕ 
TAMÁS E RVIN:

A tõkétõl a pohárig

Amit a szõlõrõl, borról
tudni érdemes

Már többször leírtam, hogy ma,
amikor egyre erõsödik a borkultúra,

amikor a televízióban a somelierképzés szükségességérõl tartanak
szakmai beszélgetéseket, mert úgy
látják, hogy kellenek olyan éttermi
szakemberek, akik a mûvelõdni vágyó úri közönségnek részletesen taglalják, mitõl is jó egy bor, és hogy milyen ízeket kellene érezniük, s hogy
meddig és hogyan is kell dekantálni
egy nemes vörös nedût, szóval miközben azzal szembesülünk, hogy a
bor, a borfogyasztás divattá, társasági témává vált, addig a bor alapját jelentõ szõlõtermesztésrõl semmit
sem tudnak a belõle készült italhoz
valóban egyre jobban értõ fogyasztók. A pincének varázsa, a bornak elbûvölõ illata, a palacknak eleganciája
van, a jó bor fogyasztásához nem feltétlenül kell elhagynunk a város, a
társasház, a lakás vagy éppen az étterem, presszó, kávéház határait, így a
szõlõ- és borkultúra rendszerváltozás
utáni fejlõdése helyett inkább a borkultúra fejlõdésérõl, egyes témáknak
már-már sznobériába hajló szajkózásáról beszélhetünk. Ezért a bor mögött nem látszik a szõlõ, a borász
mögött  vagy éppen elõtt  nem látszik a szõlész, pedig mai legjobb
szakembereink, legfelkapottabb borászaink is kiváló szõlészek, pontosabban szõlész-borász mérnökök.
A jó bor készítése a gondos szõlõmûveléssel kezdõdik, s ha a talaj mûvelése, a telepítendõ fajták megválasztása, a tõkék ápolása, metszése,
alakítása, a növényvédelem nem megfelelõ, akkor azt a legkiválóbb, kor-

