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Elfelejtett értékeink
KALAPIS ZOLTÁN: BETUK ÉS KÉPEK

Amikor olvasóként e16szörvettük kézbe Kalapis Zoltán Betuk és képek címu mu-
ve16déstörténeti írásokat tartalmazó kötetét, még nem tudhattuk, hogy a Híd-díjas,
azaz a vajdasági magyar irodalom ~ik legrangosabb elismerésével jutalmazott muvel
ismerkedünk. A díjat odafté16bizottsag múlt év márciusában hozta meg döntését. A Fo-
rum Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott kötet öt tanulmányt tartalmaz a Vaj-
daság, elscSsorbanBánát muve16déstörténeti múltjának témájából. A térség porlepte,
sokszor és sokak által tagadott muve16désihagyományát, annak fontos területeit, érté-
keit ismerhetjük meg belcSle.Kalapis Zoltán többek között felkutatta és feldolgozta a
kétszáz éves padéi nyomda történetét, s ezzel Takáts Rafael, az elscSbánáti Typotbeta
(mai szóval betúszed6) rendkívüli jelentcSséggelbíró, nem csupán a nyomdatörténet
szempontjából értékes és érdekes munkásságát ismerteti. Az elscSbácskai teljes gimná-
zium körüli bonyodalmakra (ha ez a szó egyáltalán kifejezheti az újvidéki iskola kitün-
tetésének, majd lefokozásának eseményeit) is fényt derít, majd következ6 írásában a
fényképészet múltjába tekint vissza felfedezeSszándékkal, amikor Oldal István bánáti
fényíró munkásságát, muködésének történetét dolgozza fel. A Betuk és képek negye-
dik tanulmánya világhíru személyiség nevéhez fúz6dik. A Bartók család bánáti kapcso-
latait, itteni .gyökereit. rajzolja meg benne (természetesen kutatásai eredményeképp)
az író. A kötetzáró írás öt szabadkai napilap történetét mondja el.

Az esztétikus kivitelezésú Kalapis-kötet valóban azt nyújtja, amit a címe (a be-
fogadóra tett elscSdlegesés meghatározó információ) ígér: betuket, képeket és hatalmas
munkával felkutatott tengernyi - a vajdasági muvelcSdéstörténeti múltat tagadók szá-
mára - igazoló adatot, minek látványa akár el is riaszthatja a muve16déstörténeti érté-
kek iránt kevésbé érdeklcSdcS,a mai modem esszéirodalomtól intellektuális élményt
váró (fiatal) olvasót. Pedig a kettcSnek- ha olykor csakáttételesenis - köze van egy-
máshoz, hiszen a történelem s a muve16désmúlt századaiban gyökeredzik intellektuális
fogékonyságunk is, csak sorsunk, kultúránk (s ezáltal önmagunk) ismerete vezethet
bennünket mélyebb felismerésekhez, a tények s a dolgok miértjére kérdezeSintellektuá-
lis írói-befogadói attitudhöz. Ha beszélhetek a mai huszonéves olvasók nevében, akkor
azt mondom, ha a Bartók-tanulmány (a név önmagában is felkelti az érdeklcSdésünket)
nem lenne ebben a kötetben, a jelen dilemmái iránt kifejezetten érzékeny fiatal olvasók
többsége talán bele sem fogna tanulmányozásába, mint ahogy az olvasók nagy része is
ezzel az írással kezdi a Betuk és képek olvasását. Ez a tanulmány azonban elég ahhoz,
hogy meggycSzcSdjünkróla, tengernyi érdektelennek tetszcSadat helyett gazdag és érde-
kes ismerettárra, gondolataiban újszeru, okfejtésében elmélyült, élvezetes olvasmányra
leltünk, úgyhogy érdemes a Bartók-tanulmány elé és azon túlra lapozni.

Kalapis Zoltán e kötetével kapcsolatban az irodalmi mufajok legváltozatosabb
skálája kerül rendszerint említésre. Tény, hogy írásait lehetetlen egy, azaz csak az esszé,
a tanulmány vagy a publicisztika mufajával azonosítani, hiszen egyik törvényszeruségei-
nek sem felelnek meg teljességében, miközben mindhárom sajátosságait tartalmazzák.
Ez a mufaji többszmúség, amikor a szépirodalom és bölcseleti próza, illetve ezek mu-
fajai közé nehéz határt vonni, jelen korunk irodalmának egyik jellegzetessége,nem ritka
a muvének múfajára kérdezeSírói magatartás sem. Kalapis Zoltán .muvelcSdéstörténeti
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írások"-ként jelöli munkáinak mufaját, bár azon meghatározásba, hogy "írás", szinte
minden belefér. Sokkal fontosabbnak tdnik azonban ennél maga az ismeretekben gaz-
dag tárház, az, hogy milyen tudással, olvas6i élménnyel lettünk gazdagabbak a Kalapis-
kötetet olvasva.

A padéi Typotbeta cÍmd írás érdekes portré Takáts Rafael Ferenc-rendi barátr61,
miközben munkásságának jelent6ségére is fény derül. Padéra, az alakuló bánáti telepü-
lésre, a Szeged környéki falvakból kirajzott dohánykertész famíliák közösségébe
Takáts val6színdleg 1788-ban érkezett, hol a lelkipásztori és a tanít6i teend6k mellett
magántevékenységként nyomdászattal foglalkozott, ismer6sökt61 kapott elavult esz-
közök segítségével. "Olyan korban foglalkozott nyomdászattal - magánemberként,
személyes tevékenységként -, amikor ezen a t~jon, a mai Vajdaságterületén semmilyen
nyomda nem volt" - állapítja meg Kalapis. Osszesen 19 nyomtatvány készült mdhe-
lyében, melyek közül a legértékesebb minden bizonnyal a Pápai-Páriz sz6tárhoz ké-
szült Toldalék, melyet Takáts "magánhasználatra s egyszersmind a magyar nyelv mí-
velésén fáradoz6 igen tudós férfiakkal val6 közlés érdekében készítette". A Toldalék
tájnyelvi elemekkel b6víti az említett híres kiadványt. "A Takáts-féle nyomtat6md-
helyr61 összegzésként azt mondhatjuk, hogy már a maga korában is kezdetleges volt,
primitÍv berendezésd, s termékei egy mdkedve16 nyomdász keze nyomát viselik, de ez
nem sokat von le a padéi ferences barát mdködésének nyomdatörténeti jelent6ségéb61,
különösen szdkebb pátriánk szemszögéMI nézve. Mdve16déstörténeti fontossága sem
lebecsülend6, még akkor sem, ha ez nem mérhet6 a XIV. századi könyvnyomtató re-
formátus vándorprédikátorok vagy a XVII. századi, nagy hatású T6tfalusi Kis Mikl6s,
de még a XVIII. századi kortárs Kaproncai Nyerges Mikl6s jelent6ségével sem... De en-
nek ellenére is megvan, meg kell hogy legyen a maga kis helye mind a nyomdatörté-
netben, mind a mdvel6déstörténetben" - összegzi munkájának eredményét Kalapis
Zoltán.

A Betuk ésképekben érdekes, tetszet6s, mind fot6technikai, mind esztétikai szem-
pontból kivál6 fot6anyagot találunk Oldal István becskereki fényír6, azaz fényképész
mdterméb61, hogy a könyv fed61apjánlev6 - ifj. Oldal Istvánáltalkészített- mdvészi
értékd fényképr61 ne is beszéljünk. Kalapis kutatásai során megállapította, hogy "Oldal
István becskereki mdhelye volt az els6 állandó jellegd fényképészeti mdterem a Vajda-
ságban és az egykori Jugoszlávia területén, amely 185+t61, csaknem hét évtizeden át
megszakítás nélkül mdködött". A mdteremben zajl6 munkának, s tulajdonosának (vég-
z6jének) életrajzi adatait a nyomdatörténeti esszé megformálásához hasonlóan, lényeg-
be lát6 kérdésfeltevésekkel, asszociatÍv ráhatásokkal egyetemben pergeti le e16ttünk az
ír6, miközben a mdvel6déstörténet s részkérdései iránt is jócskán felkelti szunnyadó
érdekl6désünket.

Bartók Béla csak igen kevésszer járt e vidéken kutat6i céllal, itteni gyökereinek
azonban szerepük volt karrierje, életpályája alakulásában, f6leg, ha elfogadjuk Kalapis
nézetét, miszerint - természetesen a tudomány is foglalkozik a kérdéssel - "a gének je-
lent6s része nem feltétlenül érvényesül a soron következ6 nemzedékben, hanem lap-
pang, és csak valamelyik kés6bbi utódban bontakozik ki, többé-kevésbé ismeretlen, de
bizonyára meghatározott körülmények között". Akár a kötet többi tanulmánya,
a Bart6k családról szóló sem csak azért fontos és élvezetes számunkra, mert tényeket
tudunk meg be16le(pl. a zeneszerz6 dédapja költözött a Délvidékre, Csernyén volt lak-
helyük, a család kifejezetten értelmiségi beállítottságú volt, haladó gondolkodású stb.),
hanem, mert egy ismeretlen kor hangulatát, s6t, egy földrajzilag közel es6, mégis alig
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ismert vidék múltját. szellemiségét hozza közelebb az olvasóhoz minden tudományos
ismerettel együtt. Ezek a megállapítások a kötet többi írására is érvényesek. különös

tekintettel az újvidéki királyi gimn&7.ium.a Regium Gymnasium Neoplantense törté-
netével foglalkozó. s a bácskai. pontosabban szabadkai napilapok socsat feltár6 tanul-
mányokra, hiszen az elóbbiból a jozefinizmus ko~~Hn::lk. az utóbbiból pedig a szá-
zadeló hangulata, társadalmi-politikai törekvései bontakoznak ki a szemünk elótt.
Azon olvasók számára. kiket e mdvelódéstörténeti kérdések mélyebben foglalkoztat-
nak. hiánypódó forrás ez a könyv. Ám az. hogy Kalaris az e kérdésekben laikus olva-
sót is képes lekötni. .magához láncolni. szövegeivel.koi készségének eredménye. Tény-
feltárás. szövegformálás közben ugyanis nem a szigorú értelemben vett tudományosság

ll, han 1 ' , hel hangsúl
, . ,. , dé-vezette to at. em az o vasmanyossagra yezte a rt. a nepszeruslto szan

kot helyezte elotérbe. Írásainak szinte regényszerd, azaz szépirodalmi betétei vannak,
gondoljunk csak a Bartók családot is sújtó pestisjárvány leírására. Takáts Rafael meg-
hurcoltatásának ábrázOlására,vagy az újvidéki gimn&7.iumfógimn~7.iummáavatásának

ünnepét. az egyb~tek magatartását. viseletét megjeleníto szöv~egységekre.
Kalapis Zoltan Betúk és kéJJe.kcímd könyve úttöro vállalkozas a vajdasági magyar

mdvelódéstörténeti kutatásban. ÉVtizedekigtartó, tengernyi munka eredménye. amely
eredményeket azonban olyan formában sikerült a kutatónak olvasói elé tárni, hogy az
a széles olvasóközönséget éppúgy. mint a tudományban jártas személyeket. érdeklodés-
sel tölti el. s hasznos olvasói élményben részesíti. S persze a könyv tudományos értéke
még véletlenül sem csorbult. (Forum. 1992.)
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A járványtörténet aktual itása
A nyolcvanas évek elején Kaliforniában feltdnt. hogy egymás után halnak meg

úgynevezett Pneumocystis carinii tüdógyulladásban fiatal homoszexuális férfiak. Ez a
fajta betegség addig igen ritkának számított; halmozódása élénk figyelmet keltett az or-
vosok között. Hasonlóképpen értedenséget váltott ki egy korábban szórványos daga-
natfajta, a Kaposi-sarcoma egyre gyakoribb fellépése - ugyanabban a betegcsoportban.
Viszonylag rövid ido után elóbb a kutatás, majd a közvélemény is megbizonyosodha-
tott róla: megkezdodött az emberiség történetének elso lassú vfrusjárványa, a kiszá-
míthatatlan következményekkel fenyegetó AlDS,epidémia. (Lassú vfrusbetegség eseté-
ben a fertozés és a kórkép kitörése között évek telnek el.)

Különösen veszélyesséteszi a helyzetet. hogy az AlDs'vfrushordozók az évek so-
rán szexuális úton igen sok embertársukat fertózhetik meg. és hogy a megbetegedés a
mai prógyítási lehetoségek mellett gyakorlatilag mindig halálos. Bár a fejlett gazdaságú
orszagokban a szerzett immunhiány még ma is inkább csak kisebbségi csoportokban,
a homoszexuálisok és a kábítószeresek között terjed - ami persze már önmagában is
tragikus -.Afrikajeleneelóveúti az északabbrafekvoországokjövojét.A feketeföld-

, ." tM' Ir J:. ,. J:!...r..' . kapcsolat E AIDC'kreszen ugyams a vlCUSat~ ~n::l 10 utja a leru-nOI new . gy ~ ong-
resszuson elhangzott kijelentés szerint az új fertozés Afrikában .a XX. század pestise'.




