
Visszaemlékezése a családja
több tagjának szemszögébõl láttatja
az eseményeket. A mû visszatérõen
három fõ helyszínen játszódik: Ve-
lencén, Budapesten és Kazincbar-
cika-Berentén. Külön érdeme, hogy
jó arányérzékkel válogat a családi és
a közügyek leírásában.

A mai olvasónak a letûnt élet-
módok plasztikus bemutatása miatt
is tetszhet ez a visszaemlékezés. Az
elsõ fejezetbõl megismerhetjük, ho-
gyan élt a dunántúli középosztály.
Még gazdálkodott, napszámosok se-
gítették a munkáját. Belelátunk a két
világháború közötti társadalmi
együttélés szabályaiba. Érdekes a
férfi�nõ viszony boncolgatása egy-
egy házasságon belül a szerzõ gye-
rekkori emlékképei alapján. Öltöz-
ködés, divat, életformaváltás több-
ször is felbukkan érzékletesen a
szövegben.

Az írónõ a Fejérmegyei Napló
1923�1940 közötti számaiból is
idéz, így a korabeli vidéki sajtó han-
gulatából is ízelítõt kapunk. Ebben
az idõben vált a Velencei-tó kedvelt
fürdõhellyé. Olvashatunk arról,
hogy 1940 júliusában negyedóráig
délibáb lebegett a sima víztükör te-
tején, és látható volt az égen Székes-
fehérvár fordított képe.

Központi alak a velencei nagy-
mama, akit a szerzõ külsõleg, belsõ-
leg végig találóan jellemez. Szinte
megelevenedik elõttünk sajátos szo-
kásaival, tiszteletreméltó személyisé-
gével. A velencei nagyapa megfor-

málásakor a szerzõ felidézi a híres
szalonka- és vadkacsavadászatokat.
Még a lovak és a vadászkutyák is
életre kelnek. A családtörténet sze-
replõit 29 fénykép illusztrálja.

A fõszereplõ nagymama velen-
cei háza 1944�45 fordulóján hétszer
cserélt gazdát. Kedvezõ fekvése mi-
att a németeknek és a szovjeteknek is
fõhadiszállása lett. A velencei Bence-
hegyi szõlõgazdaság újraélesztése
sok nehézséget okozott a megöz-
vegyült, az államosítással küzdõ
nagymamának. Izgalmas része a me-
moárnak a fõváros ostromának átvé-
szelése: az életre szóló reumás bán-
talmakat okozó éjszaka eltöltése a
havas-esõvizes ciszternában, a tojás-
gránát megtalálása a kertben, a fa-
gyott lóhús megszerzése az élelem-
hiány enyhítésére. A nyolc éves
Meszleny Mária ostromnaplót veze-
tett. 1945 márciusától jártak ismét
iskolába, s õ visszatekintve így érté-
keli ezt az élményt: �éhezõ, állandó
rettegésben tartott teremtmények-
bõl lassan újra gyerekekké váltunk�.

Ez a könyv is igazolja azt, hogy a
gyerekkor aprónak tûnõ emlékei,
egy-egy megõrzött szag, madár-
hang, mozdulat és egyéb jelentékte-
len vonások mennyire felértékelõd-
nek, ahogy haladunk elõre életko-
runkban, s mindezek nem csak
Marcel Proustnak vagy Kosztolányi
Dezsõnek fontosak, hanem visszate-
kintõ kortársainknak is.

A könyv végére kibomlik három
nemzedék küzdelmes élettörténete.
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ves tudósokat mutat be közelrõl (pl.
Szent-Györgyi Albertet), mûvésze-
ket (pl. Solti Györgyöt), színészeket,
politikusokat és az amerikai élet
egyéb jellegzetes figuráit hozza kö-
zel az olvasóhoz (akár a chicagói la-
kásmaffiát és a �Gengszter Szindiká-
tust� is).

S ha alkalmanként meg is kell
küzdenie a nyelvi kifejezés helyessé-
géért (pl. tudományos szakkifejezé-
sek vagy új fogalmak használata so-
rán), mûveltségének magyar alapja-
it máig sem feledte, Arany János-
vagy Madách-idézeteket helyez el
beszédében, pesti, bécsi (sõt szepes-
ségi) helység- és személynevekre hi-
vatkozik a legnagyobb természetes-
séggel. Emlékiratainak elsõ része a
�kezdetektõl� 1948-ig, az ínséges
bécsi napokig tart, a második rész a
küzdelem, a beérkezés és a siker ide-
jérõl számol be.

Az olvasó számára Hadek Ró-
bert (és a többi szépkorú hazai és
külföldi magyar) életrajza fölér egy
kalandregénnyel. Az elmúlt évszá-
zad szegényebb volna emigránsaink
élete és munkája nélkül, az olvasó
számára pedig példaértékûen érde-
kes, egyéni sorsok rajzolódnak ki
írásaikban.

LUKÁTS JÁNOS

(Mundus Magyar Egyetemi Kiadó,
Budapest, 2006, 278 oldal, 2700 Ft)

TREMKÓNÉ
MESZLENY MÁRIA:

ÉÉlleettrreezzzzeennéésseekk  
Emlékbe zárt világ

A szerzõ évekkel ezelõtt önéletrajzi
ihletésû családtörténet megírására
vállalkozott. Az a célkitûzés vezé-
relte, hogy gyermekei és unokái is-
merjék meg alaposabban gyökerei-
ket, legalább anyai részrõl. Évekig
csak a családja olvasgatta a fénymá-
solt példányokat, míg váratlan for-
dulatként 2004-ben a stockholmi
központú Erdélyi Könyv Egylet
(EKE) kiadója és lektora az in-
terneten rá nem bukkant korábbi
írására, a Svédországban játszódó
történelmi tárgyú regényére (Ki-
rálynék kegyeltje). A jó tollú író fel-
keltette a szerkesztõ érdeklõdését;
ezért jelenhetett meg az Életrezze-
nések az EKE Emlékirat-sorozat el-
sõ könyveként.

A memoár szellemes, gazdag
szókincsû és leleményes cselek-
ményszövésû mû lett. Tagolt mon-
datfûzés, élvezetes stílus jellemzi.
Tremkóné Meszleny Mária munkája
sokrétû, a szubjektív idõszemlélete
Szabó Magda Für Elise-ére emlékez-
tet. Kevésbé él ugyan a sejtetés esz-
közével, de egyéni a hangvétele.
Mindvégig képes önironikusan
szemlélni saját magát. Kellõ helyen
titkos kamaszkori verseket is elhelye-
zett a fõszövegben, ezektõl még sze-
mélyesebb lett a mû.
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Mindig életigenlõk voltak, képesek
az újrakezdésre. Helytállásukkal, er-
kölcsi tartásukkal példát mutatnak,
amire nagy szükség van a multimé-
dia mai felszínes világában. Nem
bánja meg az olvasó, ha kézbe veszi
az Életrezzenéseket: a két világháború
alatt élt generációk életkörülményei-
nek megismerésével lesz gazdagabb.

SÁRVÁRY MARIANN

(Erdélyi Könyv Egylet, Budapest, 2005,
220 oldal, 1500 Ft)

SZEDER FÁBIÁN:

AA��  ppaallóócczzookkrróóll

Nem kevés nosztalgiával gondolha-
tunk vissza a magyar történelemnek
azon korszakára, amikor érdeklõdõ
tudósok kívánták feltárni Magyaror-
szág különféle etnikai vagy nyelvi
csoportjainak együttélését, a közös
törzsbõl kinõtt ágak különbözõ haj-
tásai pedig csodálatot váltottak ki, és
nem váltak feszültségek forrásaivá.
Szeder Fábián (1784�1859) a ben-
cés rend azon nagy tudású tanárai,
tudósai közé tartozott, akik a 19.
század elején szívós munkával meg-
alapozták a késõbbi évtizedek tudo-
mányos kutatásait. Vasszorgalmú
anyagyûjtés, minden területre kiter-
jedõ érdeklõdés, objektív szemlélet
és a magyar nemzet kulturális fel-
emelésének szándéka jellemezte e

férfiakat. Szeder Fábián természet-
tudományos érdeklõdésén túl iro-
dalmunk, valamint a magyar nyelv
és nyelvhasználat kérdéseivel is fog-
lalkozott � e területeken végzett
munkájáért választották az Akadé-
mia levelezõ tagjának 1831-ben.

Csábon (ma �ebovce, Szlová-
kia) született, ezért természetes mó-
don a palóc nyelvjárás lett �anya-
nyelve�, s az iskolába kerülvén ta-
pasztalta meg, hogy nem mindenki
úgy beszél magyarul, mint õ. Sze-
rencsére már a középiskolában talál-
kozott Révai Miklóssal, a korszak
legnagyobb nyelvészével; õ hívta fel
az ifjú figyelmét arra, milyen értékes
és régi kincset õriz nyelvjárásában.
Ez a kezdeti intés húsz év múlva ve-
zetett el az elsõ, palócokról szóló
dolgozatához. A korszak legfonto-
sabb tudományos fórumának szá-
mító Tudományos Gyûjtemény cí-
mû folyóiratban jelentette meg Sze-
der Fábián A� palóczok címû írását,
melyet a korabeli tudósok kitünte-
tett figyelemmel olvastak. Ezen az
érdeklõdésen felbuzdulva folytatta
kutatásait, s 1821-ben, majd 1835-
ben újabb cikkeket publikált a téma-
körben.

A kezdetben nyelvészeti irányú
érdeklõdés idõvel kiszélesedett. Míg
az elsõ írás a palóc kiejtéssel, a saját-
lagos toldalékolással, a furcsa hang-
zású tájnyelvi szavakkal foglalko-
zott, addig a második már a palócok
történetét, származását vizsgálta, és
e szöveg végén tett kísérletet arra,
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