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célszerűbb kézbe venni.) Hiányokat pótolnak inkább, további hiá-
nyok pótlására adva indítást. Bár részleteikben elégületlenségnek is 
tápot adva, összességükben örvendetesen tanúskodnak arról, amiről 
más oldalról a bécsi Deréky Pál recepciótörténeti vizsgálódásai vagy 
a jubileum évében folyóiratban megjelent tanulmányok is hírt adhat-
nak, hogy nem csupán megindult néhány évtizeddel korábban — fő-
ként Újvidéken —, hanem ma is van Kassák-kutatás. 

TAMÁS ATTILA 

TÁLTOSOK ÉS GARABONCIÁSOK 

(DÖMÖTÖR TEKLA: 
TÁLTOSOK PEST-BUDÁN ÉS KÖRNYÉKÉN) 

Síron túli üzenetként ért el hozzánk Dömötör Tekla utolsó könyve. 
Még fel sem ocsúdtunk az elvesztése fölött érzett fájdalomból, amikor 
— egész élet-magatartására oly jellemzően — ezt akesernyés-mosolyos 
üzenetet küldte nekünk, mintegy azt mondva: ne bánkódjatok, to-
vábbra is veletek maradok . . . 

Nem a mi feladatunk kijelölni Dömötör Tekla helyét a magyar 
néprajzkutatásban; sem megítélni művei jelentőségét a magyar s a 
nemzetközi folklorisztikában. De az irodalomtörténésznek is feladata 
tisztelegni teljesítménye előtt, melynek inkább csak marginális, de 
emlékezetes része volt a régi magyar drámai emlékekkel való foglal-
kozás. 

Utolsó könyvében Dömötör Tekla új oldaláról mutatkozik meg: 
az emlékíró lép előtérbe. Az első rész, a könyvnek körülbelül a fele — 
„Ifjúságom emlékei" címen — valóban a szerző ifjúságáról szól: 
emlékeit mondja el családjáról, neveltetéséről, út- és pályakereséséről, 
ifjonti külföldi utazásairól, házasságáról és a második világháborúról, 
melyet fiatal anyaként s aktív ellenállóként élt meg. Abban a már-már 
mindent elöntő memoáráradatban, amely évtizedünket jellemzi, üde 
színfolt Dömötör Tekla emlékirata: minimális személyesség, szinte 
teljesen hiányzó lirizálás; ezzel szemben szikár tény-elóadás, a saját 
életével kapcsolatosan is szociologikus érdeklődés jellemzi — s az e 
műfajban oly ritka humor, önirónia. 

A szerző életútja önmagában is érdekes, hiszen egy jelentős tudós 
életéről van szó; de megírása túlmutat önnön jelentőségén, részben a 
háború előtti egyetemi-múzeumi körök felrajzolásával, részben s talán 
még inkább baráti köreinek árnyalatos és meleg hangú megrajzolásá-
val. Valóban, az irodalomtörténész számára e könyv jelentősége Keré-
nyi Károly és baráti köre, a Stemma-kör, valamint a Devecseri Gábor 
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körül kristályosodott „Társaság" — majdnem azt mondanám élet-
rajzának — a megírásával nő meg igazán. Mindkettőben különös 
belső feszültségnek lehetünk tanúi: annak a viaskodásnak, amely 
egyfelől a szeretet és ragaszkodás, másfelől a már szükségesnek látott 
kritikai ítélet s az erre való lényegi képtelenség között dúl. Ő is érzékeli 
a Stemma-kör s maga Kerényi elég szélsőséges spiritualizmusát s en-
nek az inadekvát voltát, sőt lefegyverző hatását a kor mérgeivel szem-
ben, amelyeket egyébként Kerényi is határozottan elutasított magától. 
A „Társaság"-nak pedig talán ez az első, nem irodalmiasított leírása 
— bár a szerző is megtorpan ennek az összetartó erőnek a szociologi-
kus értelmezése előtt. Ki nem mondva, soraiból az derül ki, hogy ez az 
erő lényegében Devecseri Gábor karizmatikus egyéniségében nyil-
vánult meg. 

Magam is tanúja vagyok, így álmomban sem jutna eszembe csök-
kenteni akár Devecseri különös csoport-szervező képességét, akár a 
személyéből áradó s szinte minden körébe kerülőt lenyűgöző bájt. 
Mégsem érzem teljesnek ezzel a magyarázatot. Kezdetben, a „társa-
ság" megalakulásakor nyilvánvalóan a kitaszítottság, a margóra ke-
rültség érzése volt a kohéziós erő, meg a saját tehetségük tudata 
— tehetségé, melyet az adott társadalom nem akart engedni érvénye-
sülni, de amely ellen igazán csak dadaisztikus gesztusokkal tudnak 
lázadni. Ezekben a groteszk-lázadó gesztusokban fejeződött is ki a 
„társaság" lényege; s az idők múltával ezek mind üresebbé, majd az 
ifjúság felidézésének rítusaivá váltak. 

Mindezt azonban Dömötör Tekla nem így mondja el: ó „csak" 
leírja a folyamatot, a hangulatot, az alakokat s kapcsolataikat. Ez 
utóbbiban különös és íróilag nem teljesen szerencsés tapintatot tanú-
sít. Bizony a kapcsolatrendszerek e körben rendkívül bonyolultak s 
változók voltak, mint tudjuk; érdekes lett volna erről is többet 
hallani. 

„Ez a könyv is tükör akar lenni, és nem portré, nem saját magamról 
akarok benne szólni, hanem minél hívebb képet adni a megélt jelen-
ségekről." Ez a könyv utolsó mondata; s e szándék mondhatni, hibát-
lan teljesítését hordja magában a kötet. Talán ezért van az, hogy a 
második rész íróilag teljesebbnek tetszik, mint az első. Ezek közül a 
szememben kiemelkedik a „Naiv művészek" három írása, amelyek-
ben a szerző naiv művészek példáján valójában a művész-alkat, a mű-
vész-lét lényege után nyomoz; s „A népművészet szerelmesei", mely 
két portrét: Ortutay Gyuláét és Kardos Tiborét tartalmazza. Mind-
kettőt áthatja a szeretet, a jó barát és a nagy tehetség iránti jó értelem-
ben vett elfogultság; az ő esetükben sem a mérlegelést vagy éppen a 
kritikai megmérést tartja a szerző feladatának, hanem az általa megélt 
epizódok anekdotikus előadásán át az emberi-alkotói portré megraj-
zolását. 
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A két portré közül talán Kardos Tiboré a jelentősebb. Nemcsak 
azért, mert Ortutayról már sokan/és sokat írtak, Dömötör Tekla is, 
mások is; hanem elsősorban azért, mert a szerzőnek Kardos esetében 
sikerül tetten érnie a tudós lényegét: a költői vizionáriusságnak és a 
felhalmozott tényanyag mesteri kezelőjének különös egyvelegét, azt, 
amitől Kardos szinte a költői ihlet szárnyaira emelkedett, egy-egy 
általa szeretett korszakról, alakról vagy műről szólván. 

A halál mindig durva és fellebbezhetetlen pontot tesz egy alkotói 
pálya végére. Végül is esetlegesség, hogy ez lett Dömötör Tekla utolsó 
könyve. De ebben az esetlegességben van valami szükségesség: hiszen 
a tudós-író az itt összegyűjtött darabokban búcsúzkodik az általa 
szeretettektől, saját fiatalságától — talán kicsit saját életétől is. De e 
búcsúban egy szeretetre méltó egyéniség örökült meg a mai s a holna-
pi olvasók gazdagodására. (Szépirodalmi, 1987.) 

NAGY PÉTER 

SZEPES ERIKA-SZERDAHELYI ISTVÁN: 
A MÚZSÁK TÁNCA. VERSTANI KISENCIKLOPÉDIA 

A könyv a szó hagyományos értelmében vett enciklopédia : össze-
függő tárgykörökben adja elő a verstani alapismereteket, nem betű-
rendes címszavakban, mint a lexikonok. Négy fő témáját emelhetjük 
ki: ritmikai alapfogalmak (11 — 54.), hangsúlyos verselés (55—68.), 
időmértékes versformák (69—120.), a versforma hangulati szerepe 
(129-136.). 

A szerzők bevezetésként előrebocsátják: „ha nem bonyolítjuk 
mesterségesen azt, ami valójában meglehetősen egyszerű, akkor itt 
nem ütközünk olyan problémákba, amelyeknek áttekintésére ne lenne 
képes az olyan átlagember is, aki még sosem vett kezébe verstani 
szakmunkákat". E célkitűzésüket sikerrel valósítják meg. A könyv 
közérthető, és ma, amikor magyar szakos tanáraink sem rendelkeznek 
verstani ismeretekkel (kivéve, ha az egyetemen Szerdahelyi István 
hallgatói voltak), igen hasznos ez a kézikönyv. Az utóbbi évtize-
dekben megjelent, összefoglaló verstani munkák kö zül ez a köny-
vecske tárgyalja legérthetőbben, legvilágosabban az anyagot. 

Az általános fogalmakat ismertető első részben egyszerű példákon 
mutatja be a verstani alapfogalmakat (időmérték, láb, ütem, versszak 
stb.), és lépésről lépésre jut el a meghatározásig: „a vers olyan szöveg, 
amelyben a nyelv kifejezési síkjának — hangzásának és írásképének — 
építőelemei a szöveg egészére kiterjedően és a szótagok szintjéig le-
hatolva ritmikusan rendezettek" (28.). A ritmikus rendezettség miben-
létét is megmagyarázza: rendszeres, szabályos ismétlődés, más szóval 
sorozatosság. Legfeljebb az vitatható, hogy az íráskép valóban ritmus-


