
Szemle

Hitéletünk óre

Kevesen tudják, hogy a magyat görög ka
tolikus egyháznak Kárpátalján - az egy
kori Ung, Bereg és Máramaros megyében
- igen sok híve él. Ezek a magyar görög
katolikusok a munkácsi egyházmegyéhez
tartoznak, ennek keretében élnek a ruszin
és ukrán görög katolikusok is. (Az egy
házmegye székhelye már hosszabb idő

óta Ungváron található.) A kárpátaljai gö
rög katolikus egyházat 1949-ben felszá
molták a szovjet hatóságok, a 450 OOO hí
vőt, közöttük 28 ezer magyart, egyszerűen
bekényszerítették az ortodox egyház kere
tébe. Romzsa Tivadar püspök még 1947
ben az állambiztonsági hatóság által szer
vezett utcai baleset áldozata lett, utódát,
Chira Sándort huszonöt évi kény
szermunkára ítélték, igen sok lelkészt, kö
zöttük Ortutay Elemér teológiai tanárt, el
hurcoltak, a templomokat elkobozták, az
ungvári görög katolikus székesegyházat
átadták az ortodoxoknak: a Rómához hű

papok és hívők katakomba-létbe kény
szerültek, a papi utánpótlás is földalatti
körülmények között történt. A görög ka
tolikus egyház helyreállítására már csak a
kommunista uralom megrendülése után:
1989 decemberében került sor. Azóta szá
mos egyházi intézmény újjászületett,
megindult a lelkészképzés. s Szemeti Já
nos püspök visszakapta az ungvári szé
kesegyházat.

A Hitéletünk őre című görög katolikus
imakönyv megjelenése újabb fontos állo
mása annak az útnak, amelyen a sokáig
elnyomott egyházi közösség most az újjá
születés felé halad. Kárpátalján a szovjet
megszállás óta eltelt időben nem jelent
meg hasonló imakönyv. Szabó György lel
kész állította össze az 1958-as torontói gö
rög katolikus imakönyv nyomán, ő annak
idején Ortutay Elemér titkos papi szemi
náriumának növendéke volt. Az ima
könyv igen gazdag anyagot foglal magá
ba, a magyar miseszövegeken kívül végig
kíséri az egyházi évet, közreadja a szent
ségek kiszolgáltatása köré épülő imákat,

ezen kívül igen szép hagyományos ima
szövegekkel is szolgál, a többi között
Aranyszájú Szent János, Damaszkuszi
Szent János imáival, de szerepelteti a nyu
gati egyház imáit, például Aquinói Szent
Tamás, XIII. Leó és XV. Benedek pápák
imádságait is. Erdemes külön megemlíte
ni II. Rákóczi Ferenc imáját: "a hazáért ne
héz időben". Ebből szeretnék idézni, mint
egy minden kárpátaljai magyar fohásza
ként: "Add végül, mi Urunk, legkegyel
mesebb Atyánk, magyarok nagy, szent,
hatalmas Istene, hogy felvétetvén néped
kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk,
hanem igazságtételeid őrévé lévén, utunk
nyugalomban és békességben vezessen
Tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fog
va azt akartad, hogy kiszabaduljunk a
szolgaságból és megváltassunk." Amen,
így legyen.

Pomogáts Béla

Fráter Zoltán: Áprily Lajos

"Ember voltam, remeg9' daloló." Így látta
s jellemezte önmagát Aprily Lajos, egyé
niség és mű harmóniáját foglalva szóba.
Ezt a tökéletes önarcképet versekre s a
bennük rejlő emberi sorsra figyelve finom
ráérzéssel, árnyalt elemzéssel gazdagítja
Fráter Zoltán. Igaza van: valóban az em
lékek poézise s ~ természet hangulatának
zenéje szól az Aprily-versből. Van költé
szetében valami állandóság, a szűrt nap
fény szelídsége fényli be olykor tétova
melankóliáját, s a gyógyíthatatlan seb, a
szülöföld, Erdély elvesztése miatti enyhít
hetetlen fájdalom. Németh László jól ítélt,
amikor a szász származású, de magyarul
író költő helyét magas mércét állítva jelöl
te meg: "Nem primér jelensége az iroda
lomnak, de nem is epigon. A magyar líra
pillanatnyi bomlásából 6 szigetre szállt, és
szigetre mentett magvaiból gyönyörű fló
ra sarjadt. A kifejezés áhítatát, a természet
tiszta sugallatát, s ahogy ő mondja: az em
ber dallamát őrizte meg nekünk. Egyike
azoknak a művészeknek, akik nem utat
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törve, de tiszta és komoly szívüket felmu
tatva válnak új idők követévé." Rendre
megjelenő kötetei, az 1921-beli Falusi elégia,
a Rasmussen hajóján, Af: aranymosó balladája,
A láthatatlan irás, az Abel füstje, a Jelentés a
völgybo1, az utolsó, még életében napvilá
got látott A korfalára, s az 1969-beli, Győry
János által gondozott posztumusz Akarsz-e
fényt? valóban mind egy "remegő, daloló"
ember megkapóan tiszta életúljának a jel
zőkövei. Sokfelől sokféle kritikát kapott ez
a költészet, Bendek Marcelltól Vita Zsig
mondon át Görömbei Andrásig. Hozzám
Szabó Zoltán megfigyelése áll közel, mely
szerint Aprily a mikrokozmosz költője, a
"kicsiségében nagyszeru világ" ábrázoló
ja, aki Ifa mívességet múvészetté emelte".
Fráter Zoltán nagy erudícióval mozog a
nemes költészetnek ebben az otthonában.
Új és irányadó, amit a Jelentés a völgyből
verseinek, a költő híres négysorosainak,
"Oszikéinek" hanglírájáról mond. "A
hangvilág megszerkesztése, a hangok mu
zikalitása által" érzelem és gondolat kap
poétikai formát. Másként szólva: a hang
hatás, a verszene lényegi elem tartalom
hordozó érzelmi-gondolati modulátor is.
Fráter filolögiaílag is precíz munkája mél
tóan mutatia fel Aprily téveszthetetlenül
egyéni karakteru költészetét. (Balassi Kiadó
1992)

Pálmai Kálmán

Prágai Tükör

Néhány évvel ezelőtt szemináriumi órái
mon ült egy sudár, finom arcú, szép lány,
Lucie Szyrnonowská, aki a lehető legtöké
letesebben megtanuIt magyarul, és megis
merte irodalmunkat és történelmünket.
Amikor elvégezte az egyetemet, visszatért
Prágába, s most főszerkesztője lett egy in
duló magyar nyelvű negyedéves lapnak.
Ez a Prágai 1Ukör. A Cseh- és Morvaorszá
gi Magyarok Szövetsége adja ki, első szá
ma idén télen jelent meg. A szerkesztőségi

beköszöntő szerint a jelen állapotok reali
tásából indulnak ki, de programjuk jövő

központú. Nem határokban, hanem hi
dakban szándékoznak gondolkozní. Fel
adatuknak tekintik, hogy ezen a közös
múltú területen, "Európa szívében" hitet

tegyenek a polgári gondolat és az emberi
jogok sérthetetlensége mellett.

Szép verseket olvashatunk a számban
Vladimír Holantól, aki századunk egyik
legjelentősebb cseh költője volt: verseit
Vörös István tolmácsolta magyaraul, s ő

írt kísérő tanulmányt is hozzájuk. Szerepel
a számban Pilinszky János és Orbán Ottó,
van benne könyvkritika és színházi szem
le. A most induló prágai lap első számát
mégis azért olvassuk különös érdeklődés

sei, mert magunkat és a cseh-magyar kap
csolatokat láthatjuk benne cseh tükörben.
Azt, amit a cseh irodalomkritika klasszi
kusa, Felix Salda itt közreadott cikkének
címével így fejezett ki: Mi és a magyarok.

A szám középpontjában a mai cseh-ma
gyar kapcsolatrendszer áll, amely - mint
több írás is leszögezi - döntően fontos le
het egész Közép-Európa számára. Ez a
kapcsolatrendszer azonban - mondják az
írások cseh szerzői - távol van az ideális
tól, s nehezen leküzdhető akadályok áll
nak útjában. Bohumil Dolezal például a
bősi problémára utalva így fogalmaz: "Az
éretlen szlovák és a számító cseh politika
minden terhet Magyarországra hárít, és
annak a veszélye áll fenn, hogy ez a jelen
tősebb polgári demokratikus hagyomá
nyok nélküli, gazdasági problémákkal
küszködö ország, amely még mindig az
igazságtalan trianoni szerződés következ
ményeit nyögi (...), a jelenlegi politikai
rendszer összeomlásával és a háború előtti

politikai atmoszféra visszatérésével fizet
rá erre a helyzetre". Petr Príhoda a cseh
magyar jövőt latolgatva józan illúziótlan
sággal veszi számba a kapcsolatokat nehe
zítő akadályokat, s ezek fő forrását mind
két országnak Szlovákiához fűződő kü
lönleges viszonyában jelöli meg. Ebben az
összefüggésben még arra a veszélyre is fi
gyelmeztet, amely a cseh és magyar poli
tikai alvilág rossz szellemeinek esetleges
felébredésében rejlik. Megfontoltságra intő

szavait a következőképpen fejezi be:
"Nem látok más utat az esetleges kataszt
rófát elkerülendő, mint a valóban demok
ratikusan, európai módon gondolkodók
bevonása, természetesen a keresz
tényekkel együtt, mind a cseh, mind pedig
a magyar oldalon."

Kenyeres Zoltán
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Remegő légoszlop

Egy viszonylag ritkán hallható alapmű, a
Gran Partita hangzott föl február 4-én a
Zeneakadémián. Lukács Ervin vezényleté
vel a darab nem is hangzott másnak, mint
a hivatalos cime: B-dúr szerenád, Mozart
tollából. ÓVatosság és figyelem jellemezte
az előadást, egyneműség, kiegyensúlyo
zottság, kellem. Számomra ugyan nem er
ről szól a Partita, de elég volt egyetlen pil
lantást vetni Lukács madárként rebbenő,

szépen tartott, kifejező, de könnyű kezére,
hogy tudjuk. nagy érzelmeket, szélsőséges
tempókat nem várhatunk ezen az estén. A
zene közvetlen hatásának bizonyára jót
tett volna egy lassabban ívelő oboa- és
klarinét-dallam azAdagióban, egy hegye
sebb menüett aligha nem lett volna izgal
masabbb, de amit cserébe kaptunk, nem
megvetendő. Szép volt a hangzás, a fül
nek kellemes, és igazán elsőrangú mulat
ság. Az Allami Hangversenyzenekar fú
vósai együtt játszottak. és csekély kivétel
től eltekintve azt, ami a kottában van. S ha
feledhető volt is az este, legalább nem
rossz emlékű.

Fáy Miklós

Borges: A halhatatlanság

Emerson szerint a legjobb emberek - a
könyvekben élő és ma is létező emberek
- társaságában tölthetnénk életünket, mi
azonban nem őket keressük. hanem in
kább kritikákat és kommentárokat olva
sunk róluk. ahelyett, hogy kinyitnánk
könyveiket és megszólítanánk őket.

Ha a világ története valójában csak né
hány metafora története volna - ahogyan
Borges vallja -, akkor számára ezeknek a
metaforáknak a kulcsfogalmai: a könyv, a
halhatatlanság és az idő. Eletúljának végén
(1978-ban, csaknem nyolcvanévesen) tar
tott előadásai kíemelt helyet foglalnak el
életművében, gondolkodásának esszenci
ális összefoglalásaként. A hahaiatlanság
címmel megjelent esszékötete öt előadás

írott anyagát tartalmazza, amelyeket a
Belgrano Egyetemen (Argentína) tartott,
látszólag egymástól igen távoli témákból.
A belső, finom kapcsolatot az öt előadás

között nem nehéz fölfedezni; a művészi

lét örök problémája foglalkoztatja; a hal
hatatlanság. Ezért szerencsésebb a kötet
magyar fordítójának. Tóth Évának a cím
választása, mint az eredeti cím, amely az
élőbeszédet hansúlyozza (Borges beszél).
Borges eléadásainak írott változata az esz
széírás emersoni ősváltozatát idézi. Tudniil
lik Emerson előadásai folyamán csiszolta fe
szes, egységes szövegekké kedvenc témáit.

Az előadások sorrendje fontos. Az első

téma: a könyv, Borges számára az emléke
zet és a képzelet meghosszabítása. Könyv
nélkül életét elképzelhetetlennek tartotta.
Második a halhatatlanság; de a megoldási
kísérletek felsorolása ellenére sem talál
megnyugtató megoldást: "...testi halálunk
után megmarad emlékezetünk. s emléke
zetünk után megmaradnak tetteink.
mindaz, ami velünk történt, az egyetemes
történetnek mindez a csodálatos része, no
ha nem tudunk róla, és jobb is, ha nem
tudunk róla". A halhatatlanság az a "fe
nyegetés vagy reménység", amelyrőlmin
den művészálmodik. ami a múvészet java
részét motiválja. A harmadik előadása so
kak által félreértett/félremagyarázott svéd
misztikus, Swedendorgot tárgyalja, akitől

azt kéne megtanulnunk, hogy egy gazda
gabb élet során üdvözüljünk.: ~ igazság,
az erény és az értelem által. Es termé
szetesen - Borges szerint - a múvészet
gyakorlása által, ahogy egész életében ezt
próbálta megvalósítani. A krimiről - a
műfaj születéséről és kialakulásáról - E.
A. Poe kapcsán beszél. Utolsóként: állan
dóan visszatérő- verseinek. novelláínak,
esszéinek egyetlen - témájáról tartott elő
adást, az időről.

A könyv kétségtelenül legszimpatiku
sabb gesztusa, hogy nem kell feltétlenül
egyetértenünk vele. Borges lehetőséget ad
a beszélgetésre. (Európa)

]ászAttila

Új Magyar Tájszótár III.

Az Akadémiai Kiadó nagy vállalkozásá
nak a K és M betűk közötti tartományt
felölelő kötetét már a Balassi Kiadó hozta
tető alá. Aki úgy véli, csupa különös, is
meretlen szóra bukkan, az bizony téved.
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A B. Lőrinczy Éva főszerkesztői irányítá
sával összegyűjtött szóanyag először is
otthonos jóérzetet kelt mindazokban, akik
csak kicsit is járatosak a magyar vidék éle
tében, irodalmunk történetében, a néprajz
stúdiumában. Az észjárás, a szóalkotó lo
gika. a hangulati és hangalaki kifejezőerő

világítja át a címszavakat.
A majdnem legelső kaba szó "sas", "só

lyom", "vércse", "kánya" jelentésével
nyilván sokan tisztában vannak. A majd
nem utolsó művészetes közhasznú, közke
letű alapszava ellenére ebben a képzésben
a talán kevésbé várható "bűbájos", "va
rázsló" értelmet vette föl. Kis töprengés
árán szótár nélkül is rájöhetünk,. hogy a
lóheverdi a "lóhere" látható szinonimája,
Nem lennék bajban a köntörfarol igével
sem, bár jelentése nem teljesen cseng össze
a köntörfalazéval. Mellébeszélést jelent az
egyik, vonakodást a másik. Az viszont
nem lehet kétséges, hogy aki kioedel, az
.mohón iszik". A kosarjúban már nem
könnyű megsejteni a meggyvágót, azaz
egy madárfélét, a kissor pedig - noha a
lehető legegyszerubb összetétel - csak a
paraszti élet mindennapjaiban nyeri el tar
talmát, mint a növendék állatok jászla az is
tálló keskenyebbik oldalán. A kutya, a ló, a
macska is ennek a kötetnek a (fő)szereplője.

Egyszerre archaikus és jelenvaló benyo
mást kelt ez a hatalmas és szép tanulmány,
mely a hazai nyelvtudomány fölkészültsége
mellett a nyomdát is dicséri: a változatokat,
jelentéseket, előfordulásokat árnyalt tipográ
fiai megoldásokkal kellett elkülöniteni.

Jó lenne, ha a készülő lexikonjainknál,
szótárjaínknál mcstanában érzékelhető tö
rekvés az UMTSZ-re, az Uj Magyar Tájsz6
tárra is kiterjedne: gyorsabban haladna a
munka, s a befejező kötetre - vagy ahogy
elnézzük: kötetekre - nem kellene hosszú
esztendőkig várnunk.

Tarján Tamás

Jász Attila: Daidaloszi napló

"Azt mesélték, hogy egy ifjúnak könyve
jelent meg, lelki napló hattyú- és köver
sekkel. TItokban készült, mint minden
fontos mű. Négytagú formája bonyolultan
egyszerű volt, témája súlyos. A könyvben

ismeretlen hangon szólalt meg, azon, amit
ma alig hallani, ami nagyon régen volt.
Csak a halottak beszélnek így, akik igazán
nincsenek már velünk, s ez a hang csak
könyv által hallható. A görög mítosz, a ki
bogozhatatlan fonál egyik csomóját fogta
meg, a Daidalosz-történetet. A könyvben
a múvészi lét sorson túli legmélyebb kér
dése van felvetve: életem daidaloszi vagy
ikaroszi legyen-e. Daidaloszként éljek,
építsek labirintus-életművet, amelyben
szörnylelkem bolyong, tanítsam fiamat a
repülés vészes tudományára, s lássam,
amint a legmagasabbról azonnal a halálba
zuhan? Vagy éljek Ikaroszként, örökkéva
ló ifjúságban, szilaj örömben? Mindkettő

bukás. A könyvben beszélő hang, a költő,

egyiket sem választja, mert mindegyiket
elfogadja. Egyszerre a legmagasabbra
szállni és egyszerre daidaloszi naplót írni
a repülésról. a halálos zuhanásról. Parado
xonban élni. Ez a legnehezebb. Van egy
pillanat, amikor a mester és tanítványa ott
állnak a labirintus mellett, menekülni kell
valahová. A földi bajból, búnból. fogság
ból egyetlen út vezet - nyitva az ég. Sem
ikaroszi, sem daidaloszi módon nem lel
hető meg az ég.A költő keresi. A könyvben
van egy sor, amiben megszűnik a dilemma,
és az ég megnyílik, Nem is sor, hanem csak
két szó; azt mondja a hang: hiányzol: ámen.
A héber záró vagy nyomatékosító szó vissz
hangjában Isten hiánya eltalált. Legalább Is
ten hiánya legyen. Hát így láttam ezt a
könyvét, amikor azt mesélték, hogy ígéretes
indulás volt, de még senki sem tudta, hogy
egyetlen egy verset kell írnia..." - szólt Da
idalosz mester és intett, hogy hagyjam most
magára, mielőtt egy kérdéssel próbálkoz
nék.(Temn Kiado)

Somlay Gilbert

Shakespeare: Lear király

A színpad előterében földhalom. Az or
szág. Ezt osztja el az uralkodás nyűgétől

szabadulni vágyó Lear leányai között.
Szabdalná három felé, gyermekei száma
szerint, de két fele osztja végül. Legkedve
sebb leányát, a hízelgésre képtelen Corde
liát első haragjában messzire űzi. Acs Já
nos rendezése az Arany János Színházban
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nem az érzelmekre figyel. Nem bensősé

ges, hanem tárgyszerű: a mechanizmust
elemzi, amelyben a hatalom mámorától
megmérgeződöttLearnek már csak a hí
zelkedésre van füle, a tiszta, egyenes be
szédet rögvest árulásnak bélyegzi. A dör
gölődző képmutatás áldozata lesz, akár
csak Gloster. A tragédia fekete úrjében sa
ját hatalomittas gyermekeik által kell el
veszniük. Az őszinte beszédű Cordelia s a
halk szavú Edgar sem tudja megmenteni
őket. Apáik tévedése áldozattá teszi - így
vagy úgy - a "jó" gyermekeket is. Az elő

adás a végletekig szkeptikus. Nem csak
azért, mert megállíthatatlan örvény, egyre
sebesebben forgó erők rántják a mélybe
Leart és Glostert, hanem azért is, mert a
hatalom csúcsairól alábukó két nemes úr,
király és hűbéres, saját elvakultságuk ál
dozatai: a hatalom birtokosaiként ők sem
tudták elkerülni az álságos szépítés, a ha
mis dicséret csapdáját.

Nem bensőséges a tér sem, ahol kény
telenek viselni sorsukat. Nagy, üres terme
ken fut messzire a szem, mintha Tordy
Géza kissé konvencionláis Learjének és
Rajhona Adám hisztérikusból nyomorék
ká halkult Glosterjének személyes tragé
diája nem is tudná betölteni. A nagy, ott
hontalan termekben üresen kong a hang
juk, a kopár, lakhatatlan térben bódultan
támolyognak a végső magányig.

Akárcsak Lear, belesétált önnön csap
dájába a rendező is. A nagy, üres tér a
legtöbbször tehetetlenné sorvasztja a fi
guráit. A legnehezebb azoknak, akiknek
éppen nincsen szövegük. Lézengenek a
színpadon, vagy álldogálnak dologtala
nul, elnézelődnek,vagy lesütik a szemü
ket. A mechanizmust, amely szerint itt
minden múködik, értjük, de csak nagy
vonalakban. A részletek gyönyörét meg
tagadják tőlünk.

A testvérháború szaggatta Britannia
véres víziójának záróképében az ország
széttaposott térképén, a szertedúlt föld
halmon a halott Lear az ölében tartott
halott Cordeliára borul, és szép lassan
elsüllyednek az országgal együtt. Fenye
gető látomás. Lankadt szomorúsággal fi
gyeljük.

Kállai Katalin

Milan Kundera: A regény művészete

Vajon ma, a végparadoxonok korában, ami
kor az egykor kalandra vágyó Don Quijote
a brochi, kafkai hősökben vagy Svejk alak
jában tér vissza, milyennek láíjuk a regény
történetét? Van-e a regénynek léíjogosultsá
ga? Egyáltalán, szükség van-e rá vagy ész
revétlenül tűnik el a média egységesítő, az
aktualitáshoz s nem a léthez kötött szelle
mének sodrában? A Mérleg sorozatban
megjelent esszégyűjtemény egy gyakorló
regényíró vallomása mindezekről, illetve sa
ját művei geneziséről, amelyekkel csak az
elmúlt években ismerkedhetett meg a ma
gyar olvasá. (Tréfa, 1989; Búcsúkeringő,

1990;Az élet máshol van, 1991;A lét elvisel
hetetlen könnyűsége, 1992) A különböző

műfajú írásokból (esszé, beszélgetés, gondo
latok, beszéd, sőt regényei kulcsszavainak
szótára) álló kötet érzékeny vallomás a re
gény négyszáz éves életéről, szelleméről,

haldoklásáról, a [oyce és Proust utáni re
gény lehetőségeiről. Erzékeny vallomás ab
ban az értelemben, hogy a regény művé

szetének legmélyebb titkát nem elméleti
vagy szemiotikai síkon közelíti meg, hanem
személyes élményeiből fakadó erkölcsi-on
tológiai dimenzióban. A regény nem az el
mélet szelleméből született. A filozófiai lét
kérdéseknek nem művészi hordozója mivel
maga is filozófia: a lét fogalmát hivatott fel
térképezni a gondolat ésa forma ezen meg
ismételhetetlen egységében. Erkölcse, jogo
sultsága és állandó témája a megismerés
szenvedélye által elfeledett lét újabb és
újabb felfedezése - a humor relatív bölcses
ségével. Ez Rabelais és Cervantes öröksége,
akiknek tollán - Kundera szavaival élve 
"a regény művészete Isten nevetésének
visszhangjaként jött a világra." Európa so
hasem értette meg igazi örökségét, a regény
lehetőségeit. Napról-napra tanúi vagyunk a
műfaj halálának, a regény történetén kívül
rekedt regények halmazának. Kundera
mégsem a pusztulás hírnöke. Szavai a re
gény újra megtalált, még a 20. század végén
is eleven erejét, a létbe ágyazottság derüjét
sugallják. "A nevetés európai története vé
géhez közeledik." A regény csak addig él,
amíg valaki őrt áll Cervantes öröksége
mellett. (Európa, 1992)

Cseresznyés Dóra
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Ungaresca - 500év magyar zenéje

Ötszáz év nyugat-európai zenetörténeté
nek értékeit egy CD-válogatás keretei közé
szorítani - a stílusok, formák, műfajok

sokszínűsége miatt - teljesen reményte
len vállalkozás lenne. Közép-Kelet-Európa
és ezen belül Magyarország esetében va
lamelyest egyszerűbb a helyzet, mert a
művészetek, így a zenekultúra is közis
mert földrajzi, történelmi, politikai okok
ból következőert lassabban és szűkebb

spektrumban fejlődött, mint a kontinens
nyugati felén. Ennek ellenére nehéz, bár
rendkívül érdekes és hiánypótló feladatra
vállalkozott a Mandel Quartet, amikor cé
lul tűzte ki az 14~181O közötti Magyar
ország zenéjének egységes művészi szem
szögböl történő bemutatását.

A felvételen valamennyi mű az opera
énekesként is ismert Kállay Gábor feldol
gozásában szólal meg. Kállay meghatáro
zó szerepet juttat olyan különleges hang
szereknek, mint a tekerólant. a koboz és a
rebek, ezáltal megteremti azt a sajátos.
összetéveszthetetlen hangzásképet, amely
az együttes eddigi lemezeinek, koncertjei
nek is fontos értéke volt.

A válogatás nyitószámaként a Mandel
Quartet a magyar többszólamú egyházi
zene korai (15. század végi) forrásaiból tal
lóz. Az előadás visszafogott és mértéktar
tó, mégis oly jelentős mértékben tér el az
eredetitél. hogy az egyes tételek szinte fel
ismerhetetlenek. Ez a zavaró tényező a ké
sőbbiekben teljes mértékben megszűnik: a
Mátyás király udvarának zenéjét reprez
entáló három rövid kompozíció - mind
három élvonalbeli nyugat-európai, de a bu
dai udvarhoz valamilyen formában kötődö

zeneszerző alkotása -, a három szerivedé
lyes, Balassi-versekre írt dal és a kirobbanó
lendületű 17. századi táncrnuzsika előadása

szellemes, nagyvonalú és változatos.
A 17-18. század magyar egyházzenéjét

a Hungaroton felvételén a Kájoni János er
délyi ferences tudós és muzsikus által
összeállított Organo Missale és az Ester
házy Pál hercegnek tulajdonított, de min
den bizonnyal csak részben általa kompo
nált Harmonia Coelestis dmű gyűjtemény

néhány tétele reprezentálja, szokatlan és
(elsősorban hangszerösszeállítása okán)

különös, de stílusos tolmácsolásban. A leg
nagyszerűbb teljesítményt azonban kétség
kívül a válogatás zárószámaiban nyűjíja az
együttes. Felszabadultan, új meg új ötletek
kel, meglepetésekkel szolgálva játsszák a po
zsonyi ésbécsi forrásokból származó 18-19.
századi.!llagyar táncokat és Pálóczi Horváth
Adám Otödfélszáz énekek címúgyűjteményé

nek ismert darabjait.
Retkes Attila

Márai Sándor: Ihlet és nemzedék

Van Márainak egy alapvető sajátossága.
Legyen az akármelyik könyve, felüthető

bármelyik oldalon: magával ragad. Még
ha a cselekmény érdektelen is, a hangulat
elvarázsol. Márai számára mindegy, hogy
míröl ír. E kötetben felüthetjük egyaránt a
Montaigne-ről, a Cervantesről vagy a
Tolsztojról szóló fejezetet, a hatás azonos:
Márai saját gondolatait írja, saját stílusá
ban. Nem véletlenül Kosztolányi tanítvá
nya. Miként a kötetben mesteréről mond
ja, amaz még a zsumalizmust is a szép
próza rangjára tudta emelni. Nos, Márai
(persze Kosztolányi is) minden műfajt a
széppróza rangjára emel. Legyen az napló,
memoár vagy tanulmány.

Esszéinek jellegzetes kezdete: "Puskin
délután háromnegyed kettőkorhalt meg".
Akár egy novella. Es még valami: nem azt
írja, Puskin ebben meg ebben az évben,
ezen meg ezen a napon halt meg, hanem
háromnegyed kettőkor. Azonnal személyes
kapcsolatot teremt az olvasó ésa tanulmány
"hőse" között. De nem személyeskedőt! Hu
nyadyt azért nevezi Sandorkanak, mert
(mint megtudjuk) egy város hívta így.

A kötet egyik legszebb írása, a címadó
Ihlet és nemzedék, Márai akadémiai szék
foglalója: egy Petőfi-vers, a Szeptember vé
gén születésének rekonstruálása: tárgyts
meret, költői fantázia és irónia tökéletes
ötvözete.

Oktatni lehetne az esszéírást e kis re
mekművek segítségével: ahogy az iroda
lomelméleti nyersanyagból valódi szép
irodalom születik. Persze, még ha az esz
szét lehet is, Márait képtelenség tanítani.
(Akadémiai és Helikon Kiado)

SznbóÁdám
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Páll Lajostárlata

A bemutatott képek jelentős részének "fő

szereplője" a táj. Ennek elemei az emberi
élet megszilárdult lenyomatai is, akihűlt,
merev formák, amelyek túlélik a mozgó,
érzékeny életet: házak, kerítések eszkö
zök. Az ember ebben a részben a maga
alkotta közegben elenyészik. Nincs erre
jellemzőbb példa, mint a Nagy Pál emlékére
círmí festmény, ahol a halvány inges, fél
szeg portrét a vászon alsó sarkába szorítja
a mögé zsúfolódott, fákból-falakból egy
testté álló település. Az ember formálta
természet jelképe A csorda is, az általunk
szelídített bivalyokkal a szinte felbillenő

térben, amitől oly idegen afehér inges, úr
forma, háttal álló férfi. Am elveszettsé
günk idegenségünk a térben nem kelt
nyomasztó érzéseket a nézőben Páll képe
in. Inkább egyfajta ösztönös tudás, bele
nyugvás bizonyosságai. Még melegebb
ragaszkodás árad a festményekről életünk
végtelen tájai iránt: az evilág és a túlvilág
közti Kaptatón le- és felhajtó szekeresnek
a Holnap hólesz beszélgető szomszédainak
narancs, okker, bordó színekkel vakító ősz

végi megvilágosodása s az Önarckép tü
körbe néző, a tűnő tükörképet rögzítő

nyugalma ez.
A neves erdélyi fazekascsalád sarja az

örökbe kapott mesterség, múvészet ter
mészetességével formálja festői alapanya
gát. Néha hengerforma kerekített udva
rok kör alaprajzú szérúk, ívesen körbe
hajló falvak kerülnek a vászonra képzele
te korongjáról, máskor a térfelbontás ku
bista lehetőségeivel játszik. A rendbe be
olvadó s azt alakító ember hitvallását mu
talják végül azok a képek, melyeknek em
beralakjai uralkodnak a vásznon. Aho
gyan A nagy ivó örök, lázas szomjú
ságával befogadja, a gauguini arcú Dana
idák fáradt-erős cipekedő tartásukkal hor
dozzák az anyagot, ahogyan az Apám te
remtő kezével formálja a korongon a
szépség edényeit - ez Páll Lajos múvé
szetének imperatívusza.

Lackfi János

Kárpátaljai írök antológiája

Minden emberi közösség akkor válik
igazán nagykorúvá - s alkalmassá arra,
hogy maga intézze ügyeit -, midőn

meghódítja múltját, és tisztán látja saját
történetét. Vonatkozik mindez a kisebb
ségi magyar irodalmakra, kultúrákra és
népcsoportokra, így Kárpátalja magyar
ságára is. Ennek a magyar kisebbségnek:
nagyjából kétszázezer léleknek hosszú
évtizedeken keresztül alig volt lehetősé

ge arra, hogy megismerje önmagát és ki
fejezésre juttathassa érdekeit, törekvése
it. Talán a legmélyebbről érkezett a Kár
pát-medence magyar népcsoportjai kö
zül, hiszen, nyomban a szovjet csapatok
1944 végi bevonulása után, nagyrészét a
Gulág táboraiba deportálták, ahol több
mint húszezer kárpátaljai magyar pusz
tult el. Néhány évtizede még az ungvári
magyar újság is a hivatalos ukrán nyel
vű pártlap "tükörfordításaként" látott
napvilágot. Az Erdős-Kárpátok és a Fel
ső-Tiszavidék magyarsága azonban vé
gül is magára talált, s a szovjet biroda
lom területén végbement történelmi vál
tozásokat követve (és elömozdítva) ma
már kialakította a maga politikai, érdek
védelmi, oktatási és kulturális intézmé
nyeit. Ez utóbbiak közé tartozik az Inter
mix Kiadó, amely nemrég hét könyvvel
mutatkozott be a közönség előtt: a Kár
pátaljai Magyar Könyvek sorozat darabjai
val.

A sorozat egyik legfontosabb kötete a
Kisebbségi ének a beregi rónán cím ű kiad
vány' a kárpátaljai magyar írók antológi
ája, amely Dupka György szerkesztésé
ben az 1919 és 1944 közötti (tehát még
"csehszlovákiai") korszak íróit mutatja
be. Közöttük olyanokat, mint az egy idő

ben Beregszászon élő Győry Dezső, a
fiatalon a háború áldozatává vált Sáfáry
László és Mécs László, akinek Hajnali ha
rangszó címú első kötete az ungvári
nyomda terméke volt. A hasznos és gaz
dag válogatást a munkácsi származású s
Londoban élő költő, Rosner Arpád leve
le vezeti be, s a kárpátaljai magyarság
1919 és 1944 közötti történetének krono
lógiája zárja. Eligazítóak az írókról kö
zölt életrajzok és Dupka György tartal
mas összegző tanulmánya is. A kárpátal
jai irodalmi antológia így lesz a múlt bir
tokbavételének, következésképpen egy
kisebbségi magyar kultúra .felnötté vá
lásának" eszköze. (1ntermix Kiadó)

Pomogáts Béla
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