
TÉKA

marad el a hasonló jellegű országos kiadvá-
nyoktól, s a Zounuk korábbi köteteitől sem.

A kötet a JNKSZ Megyei Levéltárban
kapható.

Bagi Gábor

A kelet igézetében
Körmendi Lajos Kurgán című

kötetéről
Körmendi Lajos legújabb verseskötetében

ázsiai utazásainak költői termését gyűjtötte
össze. Ez a sokrétű és gazdag tartalmú könyv
hatvannégy verset tartalmaz, ezek legnagyobb
része azonban úgy marad meg az olvasó em-
lékezetében, mint egyetlen hatalmas lélegzettel
elmondott költemény. Talán csak a „kínai"
versekre nem igazán érvényes ez a megálla-
pítás, a többit összeforrasztja a táj és az ember
sajátos, a mi számunkra már-már egzotikusnak
tűnő egysége.

A könyv mondanivalóját több rétegben
hordozza, ez adja sokszínűségét, jelentésbeni
gazdagságát. Az első réteg, a felszín szép
táj verseket mutat. Szinte bárhol felüthetjük a
könyvet, azonnal találunk ilyen tájleíró
részleteket:

„Medvés, rozsmákos dús tájt ék a tajga,
Medret vág a víz buja őrületben
Kiritkul az erdő, a zöld álom lebben,
Kibukkan lomb alól vad sziklák haragja."

(Utazás a Bajkál felöl)

Ha csak szép tájverseket olvashatnánk a
kötetben, az sem volna kevés, de nem lenne
igazán fontos, jelentős költői teljesítmény.

Körmendi Lajos azonban nem csak a tájat
látja, nem csak abban gyönyörködik, fölfedezi
a tájban élő embert is, aki úgy része annak,
mint a fa, a szikla, a folyó. Ez az összeolvadás
a költő másik nagy, ma a mi tájainkon
őszintén így már átélhetetlen élménye. Ezt
fejezi ki frappáns rövidséggel a Nemzedékek
című verse:

,,A virág a föld
testet öltött álma -
szólt a tört öreg,
s rámosolygott
a nyurga unokára."

De idézhetnénk az Ujgur emlék vagy az
Ujgur akin című verset is.

Végül a legbelső rétegben a táj és a benne-
rajta élő emberek mellett megjelenik a költő

maga, és így válik teljesen egésszé és öntör-
vényű művészi alkotássá a kötet.

Körmendi Lajos nem az érdekességekre rá-
csodálkozó idegen, nem is merengő széplélek,
aki saját hangulataivá alakítja a tájat, ennél
többet akar és tesz is: nem csak arról van szó,
hogy hun, magyar, kun ősöket kutat, hanem
saját énjét, a saját maga jobb megismeréséhez
vezető utakat is keresi, és legihletettebb
pillanataiban meg is találja mindabban, ami a
szeme elé tárul.

,,... Elszántan próbálok átkelni az idő
tajtékos medrén, őseimet keresi odaát,
az árnyékos túlparton, megtudni,

ki vagyok én."
(Emberi vad)

Kevésbé egyértelműen, de érzelmileg ha-
sonló intenzitással vall erről Hajnal című
versében.

,,Az Úr csóvát dob az égre
Patak pezseg.
Hallgatsz? Beszélsz? Mondd, mivégre?"

Körmendi Lajos költészetében eddig is
mindig fontos helyet kapott ragaszkodása a
kunsági szülőföldhöz. Ez a kapcsolat a Kurgán
című kötetben új dimenziókat kap térben és
időben, elmélyül és összetettebbé válik.

(Barbaricum Könyvműhely, Karcag, 1997.
Kapható a karcagi múzeumban.)

Bistey András

Koós Judith: Hamza D. Ákos
(1903—1993)

képzőművészeti életműve
Egy különös és különleges sorsú művész

munkásságát feldolgozó, dekoratív kiállítású
kötetet adott közre a jászberényi székhelyű
Hamza Múzeum Alapítvány. A könyv szer-
zője igen nagy feladatra vállalkozott, kísérletet
tett arra, hogy egy töredékesen hozzáférhető,
eddig alig méltatott és összetett életművet
mérlegre tegyen. Az élete alkonyán hazatérő,
Jászberényben letelepedő képzőművészt itthon
sokkal inkább tartották és tartják számon
filmesként, mintsem képzőművészként,

A mű szerzője elismerésre méltó igyeke-
zettel kísérelte meg felderíteni Hamza mun-
kásságának fontosabb állomásait. A gazdagnak
semmiképpen sem nevezhető forrásanyag fel-
dolgozása nyomán képet kapunk a pályakez-
désről és a termékeny párizsi évekről. Meg-

119



tudjuk, hogy ott az ifjú festőművész a film
bűvkörébe került, és a filmművészet egyik
zsenijének, René Claimek asszisztense lett.
Ezt követően azonban sokkal inkább sejthető,
mintsem állítható tények sora következik.
Hamza talán történelmi személyiséggé lett
barátai (Bajcsy-Zsilinszky, Ortutay Gyula),
talán a kihívást jelentő filmes és televíziós
feladatok hatására hazatért, majd 1946-ban
váratlan fordulattal távozott. Nem pontosan
derül ki, hogy milyen indítékok hatására, de
olasz közvetítéssel Brazíliába ment. A távoli
országba elsősorban mint filmes alkotót invi-
tálták, de az újabb törekvésekből kiviláglik,
hogy filmes elképzelései nem váltak valóra, és
inkább képzőművészként kísérelt meg elisme-
rést szerezni és egzisztenciát teremteni.

A képzőművészetet közel hozni szándé-
kozó fejezetekből érzékelhetjük, hogy a fil-
mesből képzőművésszé váltás eredményesnek
bizonyult. Az életmű fontos állomásait jelentő
brazíliai kiállítások mellett nyugat-európai
tárlatok jelezték: Hamza nem akárhol, hanem
rangos bemutatókon szerepel műveivel. A
művészi pályát reprezentáló-elemzö fejeze-
teket szerencsésen egészíti ki a kötet minden
bizonnyal legértékesebb része: a gazdag és jól
válogatott képmelléklet.

Külön kiemelendő, hogy az ínségesnek
számító időkben testet öltött vállalkozás egy
kisváros közösségének és művészetpártolóinak
igyekezetéből és adakozásával látott napvi-
lágot. A kiadásra vállalkozó Hamza Múzeum
Alapítványt Jászberény város önkormányzata,
a Jászok Egyesülete és az Aprítógépgyár segí-
tette. Három magánszemély (Batta Józsefné,
Tóth Imre jászberényi és Koós Sándor jász-
fényszarui polgárok) is támogatta a kötet meg-
jelenését. Felkarolta kezdeményezésüket és
társult hozzájuk a Brazil Köztársaság Nagykö-
vetsége és a VARIG Brazil Légiforgalmi Tár-
saság, akik közreműködése szintén segítette a
könyv megjelenését. A kötet a Hamza
Múzeumban (5100 Jászberény, Gyöngyösi út
7.) vásárolható meg.

Pethö László

Kerékpárosok!
Ökoturizmust kedvelők!

Megjelent A Tisza menti kerékpártúra-
kalauz (árvízvédelmi töltésen Szegedtől
Tokajig) című útikönyv.

Dr. Nagy Illés vízimérnök, a könyv szer-
zője — aki negyven éven át munkálkodott a
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Tisza árvízvédelmi töltésem — a kipufogó
gázoktól szennyezett és balesetveszélyes köz-
utakról kívánja a kerékpáros túrázókat a mint-
egy 500 km hosszú, a természeti környezetben
lévő, jó levegőjű Tisza menti töltésekre
csábítani.

A könyv elsősorban fiatalok számára ké-
szült, ezért felépítése enciklopédikus. Felöleli
— több mint 200 illusztrációval — a Tisza-táj
geológiai, történelmi, földrajzi, biológiai,
építészeti, néprajzi és irodalmi ismereteit.

Négy részből áll. A kerékpártúra ABC az
első rész, amely ismerteti a kerékpártúrázás
magyar történetét, a kerékpár-típusokat, a
kerékpártúrák szervezését, a túrafelszerelést és
csomagolást, a kerékpáros KRESZ-t, a térkép-
olvasást, a tiszai fürdőzés szabályait, valamint
a táborozás fortélyait.

A Tisza-táj, amely bevezetőként lírai átte-
kintést ad a térség irodalmáról, majd ismer-
teti a táj kialakulását, az ősi ártéri gazdálko-
dást, a Tisza-szabályozás munkálatait, a Tisza-
tavat, a termálvizeket és a táj éghajlatát.
Számos illusztrációval mutatja be a táj élővilá-
gát, a védett növényeket, állatokat és a gazdag
madárvilágot.

A túrakalauz a harmadik rész, amely is-
merteti a Tisza-menti települések történelmét,
látnivalóit, múzeumait, a tájvédelmi körzetek
természeti értékeit, a szállás- és vendéglátó-
helyeket, valamint a kerékpárszervizeket. El-
kalauzol az Opusztaszeri Nemzeti Emlék-
parkba és a Hortobágyi Nemzeti Park terü-
letére is.

A túratérkép léptéke M=l:100 000, és Sze-
gedtől Szolnokon át Tokajig tartalmazza a
Tisza folyót és töltéseit, a Tisza-tavat, a vasúti
és közúti csatlakozásokat, a településeket, jól
kiegészítve ezzel a könyvben leírtakat.

A könyv ára: 980 Ft+postaköltség. (50 da-
rabos megrendelés esetén 900 Ft + posta-
költség. Cím: dr. Nagy Illés 5000 Szolnok,
Batthyány u. 12.; Tel.: 56/375-743)

Tanulmányok a török népi
kultúráról

Ökrösné Bárt ha Júlia: Fogyó hold

A szerzőről: a KLTE-n szerzett néprajz-
kutató-muzeológusi diplomát, jelenleg a kar-
cagi Györffy István Nagykun Múzeum mun-
katársaként dolgozik. Kutatási területe a
kunsági folklór és keleti kapcsolatai, a török
népek néprajza. Jelentősebb munkáit Kaza-
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