
Domokos Pál Péter

Március 15-én, nagyböjt 2. vasárnapján
összegyűltünk a Szent Péter bazilika ma
gyar kápolnájában hazai és római magya
rak, hogy imádkozzunk kiváló honfitár
sunk, Domokos Péter Pál lelkiüdvéért,
akit február 19-é!" 91 éves korában magá
hoz szólított az Uristen.

Ki volt Domokos Pál Péter? Gyászjelen
tésében - némi kiegészítéssel - ezt ol
vassuk: Tanárember volt, a néprajztudo
mány doktora, aki 1901-ben született
Csíksomlyón. Székely ember volt, s mint
zenetörténeti és néprajzkutatót f61eg a
moldvai csáng6-magyarak zenevilága, s
azon keresztül egész népi műveltsége és
magyar sorsa érdekelte. Székelyföldön és
a keleti végeken felkutatta a magyar népi
hagyomány és művel6dés értékeit, s ezzel
szolgálta a magyarság ügyét hosszú élete
során minden erejével és tehetségével.

Szívb61 örülök, hogy ezen a nagyböjti
vasárnapon nem a gyászmise megszokott
szövegével imádkoztunk érte. A vasárnap
evangéliuma Jézus színeváltozásáról
szólt. Ez a Tábor-hegyi jelenet el6revetíté
se az Ur feltámadásának és megdicsőülé

sének, de ugyanakkor prófétai hirdetése is
annak, amire Jézus minden követője hi
vatva van. Az Aposto! erre így emlékeztet
a szentleckében: az Ur "azzal az erővel,

amellyel mindent hatalma alá vethet, át
alakítja gyarló testünket és hasonlóvá te
szi megdicsőült testéhez". (Fil 3,21) Ezt
hisszük, s ezért könyörgünk Urunkhoz,
hogy adja meg Pál Péter testvérünknek az
üdvösségnek azt a teljes kegyelmét, ami
hasonlóvá válás Hozzá a feltámadásban.

Ám ez az imádságos óra az emlékezés
nek is, nemcsak a könyörgésnek volt az
ideje. Emlékeztünk arra a székely ember
re, aki hosszú életén át hazáját és népét,
népe keresztény és magyar hagyományát
és műveltségét szolgálta.

Ha igaz az, hogya gyermek a férfi aty
ja, kétségkívül áll az az igazság Domokos
Pál Péterre, aki szül6helyén, Csíksomlyón
gyakran járt a ferences atyák híres kegy-

Szemle

templomába, és részt vett a Székelyföld
r61, Moldvából és Bukovinából érkező za
rándokok fogadásán. Ott ivódtak lelkébe
a nép egyházi énekei: ott élte át élmény
szerűen azt, ami később tudományos ku
tatásának tárgya lett.

Fiatal tanárként már énekkarokat szer
vez, s amikor Kodály Zoltán tudomást
szerez róla, maga küld neki kottákat.
Ugyanakkor Bartók Bélának a magyar
népdalról írt könyvében arról olvas, hogy
a népdalgyűjtés az egész magyar nyelvte
rületen megtörtént, csak a moldvai csán
gók vidékére nem terjedt ki. Ez indítja a
fiatal Domokost, hogy 1929-ben Moldvá
ba menjen, és - Kájoni János ferences
atya egyházi gyűjteménye, a Cantionale
Chatholicum nyomán - szakszerű zene
történeti kutatáshoz fogjon. Kájoni 1676
ban 560 magyar és 260 latin nyelvű egy
házi éneket gyűjtött össze, de csíksomlyói
nyomdája szerény felszerelésével nem
volt alkalmas a hangjegyek nyomására, s
ezért a megfelelő dallamokat nem tudta
közölni. Domokos vállalkozott rá, hogya
források felkutatásával és a nép ajkán
megőrzött dallamok összegyújtésével el
végezze ezt a jelentős zenetörténeti mun
kát. Ezzel bizonyította, hogy Moldva kato
likus magyar népe milyen gazdag forrása a
népzenének, az egész népi kultúrának.

Mindez kitágította Domokos látókörét.
Az egyházi énekek gyújtése mellett tanul
mányozni kezdte a moldvai magyarság
hagyományos kultúráját és történetét. Er
re főleg Petrás Incze János, egy másik fe
rences atya munkássága indította, aki
egész életén át Moldvában működött,Klé
zsán volt plébános. Petrás 1838-1886 kö
zött, szinte ötven éven át rendszeresen
küldte tudósításait a moldvai magyarok
életéről a budapesti Tudományos Akadé
miának és a szórvány magyarokkal foglal
kozó Szent László Társulatnak, remélve,
"hátha valaki közülük észbe veszi ennek
a távoli, elfelejtett magyar kisebbségnek a
sorsát".

A harmadik egyházi személy, aki döntő
hatást gyakorolt Domokos keresztény
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egyéniségének és magyar érzésvilágának
kialakulására, Márton Aron gyulafehérvá
ri püspök volt. Utolsó könyvének elősza

vában Domokos így ír err61: "Életem nagy
adományának, máig energiát adó forrásá
nak tartom, hogy kora gyermekségét6l ha
láláig szoros emberi kapcsolatban (éveken
~t munkakapcsolatban) álltam Márton
Aronnal... Évtizedek óta írom könyveimet,
s el6adások százait tartottam a moldvai
magyarságról, Erdély történelméről, val
lástörténetér61. Az utóbbi években számos
helyen szóltam Márton Áronról is... A
nagy püspök tudta és vallotta, hogya ma
gyarság egy és oszthatatlan, éljenek tagjai
a világ bármely pontján is."

Domokos Pál Péter a magyarság sorsa
és a magyar művelödés ügye iránt érzett
felelősség vállalásában valódi szellem
i örököse a keleti végeken fáradhatatlanul
tevékeny két ferences barátnak, Kájoni Já
nosnak és Petrás Incze Jánosnak, és lelki
testvére Márton Áron püspöknek.

Nem csoda, ha március 4-én, amikor a
Farkasréten eltemették, sírját azok vették
körül, akikért képességeit és munkásságát
áldozta. Temetésén Moldvából érkezett
csángó-magyarok, Csík vármegye és Szé
kelyföld képviselői vették körül. Benedek
Domonkos csíksomlyói plébános, a feren
cesek erdélyi tartományfőnöke temette,
Andrásfalvy Bertalan művelődési és köz
oktatási miniszter, valamint Tempfli József
nagyváradi megyéspüspök búcsúztatták.
Jelen volt Bálint Lajos gyulafehérvári ér
sek is, aki a temetés után a Nagyboldo
gasszony budavári templomában a gyász
misét celebrálta.

ŐSi székely és csángó szokás szerint a
sírhely beszentelése után megtörtént az
"ágyvetés": a földbe süllyesztett koporsó
ra először szülei sírjáról hozott földet szór
tak, majd a székely- és a csángóföld egy
egy darabkájával és Csíksomlyó fenyőá

gaival, virágaival borították el a koporsót
a csangó-magyarok temetési énekeinek kí
séretében. Alljon itt befejezésül az egyik
ének néhány költői sora:

"Jaj mely hamar múlik a vilJíg ereje,
mely hamar elbomlik minden er6ssége,
s változik szépsége.

Hamarébb a süstnél minden erőssége,

tétova elszéllyed szélvésztől elterjed
az 6 dicsősége.

Mint a szép virágszál tavaszkor kinyl1ík
a több faszálak közt ő is megvirágzík
és hamar elalszík.

Ki-ki életében azértelkészítse
testét a férgeknek, lelkét az Istennek
örök dicsőségbe.

Aggyon az Úr Isten mindnyájan kimúlást
boldog feltámadást és jobb kezefelöl
velem együtt állást."

Lélekben vele állunk Isten színe előtt.

Szelleme arra buzdít, hogy hűségesek le
gyünk népünkhöz mindhalálig.

Békés Gellért

Mikszáth Palócföldön

Mintha kevesebbet beszélnérik mostaná
ban Mikszáth Kálmánról. Pedighát régóta
mondom: ma aktuálisabb, mint bármikor
ezelőtt. Mert hiába is tanítottuk a Két vá
lasztás Magyarországon című regényt, fő

ként pedig Katánghy Menyus leveleit, a
diákok azt se tudták, mi az a parlamenta
rizmus. És hiába beszéltünk a megyei élet
r61, amikor senki sem ismerte az önkor
mányzatot. Nos, most már mindenki hall
hatja a rádióban, olvashatja az újságban,
sót saját szemével láthatja a televízióban,
mit is jelent mindez. És sokszor nem tud
mit kezdeni vele, hiányzik hozzá történel
mi iskolázottsága. így azután elóbb-utóbb
fel kell fedezni azt a Mikszáthot, aki vé
gigkísérte a magyar parlamentarizmus
hőskorát. Iróniája éppen azt nyugtázza,
amivel a mai néző nem tud mit kezdeni: a
különbözést az elvek és a valóság között.
Mikszáth megtanít a látszólag fenséges
ben meglátni a komikusan kisszerűr, és
fordítva, a látszólag komikusban a nagy
szerüséget.

Praznovszky Mihály Nógrádi Míkszáth
lexíkona azt a környezetet mutatja be lexi-
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kont játszva, amelyben Mikszáth élt. Azo
kat az embereket, akikből a parlament és
az önkormányzat alakult abban az idő

ben. Különbözö karakteru, tehetségű,

más-más képmást mutató emberek galéri
áját idézi meg a szerző, főként Mikszáth
jellemzései alapján. De az írói bemutatást
össze is veti az adatokkal, amelyeket mu
zeológusként, levéltárakban böngészve
évtizedek alatt összegyűjtött. Tudo
mányosan megbízható "életrajzi esszé le
xikont" vehetünk kézbe tehát, ahogy szer
zője jellemzi a könyvecskét, melyet (no
men est omen!) a Mikszáth Kiadó bocsá
tott közre. (Mikszáth)

Kabdebó Lóránt

Konrád György:
Az újjászületés melankóliája

Le kellene írni mindent. Nem mintha a
szavak kHoghatnának az időn, de bennük
testet ölthet, aminek el kell múlnia, ami
nyomot hagy bennünk, ami anyagtalanul
úgyis jelen van. Ha megérthetjük egyálta
lán, mi történt, mi történik velünk, ez az
egyetlen lehetőség rá: a visszalapozásé.
Am ez bátorság dolga is. De a jó szöveg
mindenkor indokolja önmagát - ha nem
is értünk már egyet egészen a benne fog
laltakkal-, hisz egy pontos mondat véd
jegye mindig az igazság: a hazugság unal
mas, megbicsaklik rajta a szórend.

Konrád György kicsiny mozaikdara
bokból összeillesztett könyvében egy idő

södő férfi, egy magyar regény- és esszéíró
lapoz így vissza utolsó néhány évének
naplójában. Erdemes megtennie, mert a
köröttünk kavargó események könnyen
magukkal ránthatnak bennünket is, ha
nem vigyázunk, beaprítanak pártokba,
zászlós bandériumokba, gittegyletekbe.
Am aki megélt már ötvenhét évet, és itt
élte meg, annak már van ideje. Sétál a ka
cér, meghatározhatatlan korú Buda egyik
kertes övezetében, avagy Amerika lehetet
lenül szúk közegéből tekint vissza az on
nan egylélegzetűnek látszó Európára, s
azon gondolkodik, amin már Csokonai is:
Hogyan lehet itt valaki "ember és polgár".

Mert hogy itt, azaz Magyarországon
kell azzá válnia, ahhoz nem férhet kétség.
Mégis miért ez a tűnődő melankólia? Ta
lán sejtünk valamit, vagy az éppen újjá
születőtől elvárható föltétlen bizalom hi
ányzik belőlünk? Lehet, hogy nincs is
olyan szó: "újjászületés"?

Nem tudom. Maradjunk aszövegnél,
ahol többé-kevésbé képesek vagyunk tájé
kozódni. Ez a kötet szellemi öröm annak,
aki jobban szereti a kérdéseket az elha
markodott válaszoknál. (Pátria)

Schein Gábor

Dosztojevszkij:
A Karamazov testvérek

Göcsörtös fába vágta fejszéjét Kapás De
zső és a főiskola elvégzése után is együtt
maradt színészosztálya, mikor elhatároz
ták, hogy "Fivérek és nővérek" címmel a
[átékszínben színpadra viszik Csehov mű
vének Nagy András-féle honi verzióját, a
Magyar három nővért, majd Dosztojevsz
kij dramatizált regényfolyamát, A Karama
zov testvéreket. Előbbiről már beszámol
tunk ehelyütt - most az utóbbi is szín
padra került a rendező maga készítette
színpadi adaptációjában. (Bevallott-beval
latlan folytatásaként egy másik Doszto
jevszkijnek, a Veszprémben bemutatott
Bún és bünh6désnek.) Az Oroszország föld
jéből kitépett s a nyírségi falucskába tele
pített három nőtestvérmég megállt a saját
lábán, a Karamazov fivérek bizonytala
nabbul imbolyognak azon a komor rava
talozónak berendezett színpadon, ahol ez
úttal megjelennek.

Kapás adaptációja lelkiismeretes. Lelki
ismeretes, mert Dosztojevszkijhoz hűen

foglalkozik az emberi tetteket meghatáro
zó és kontrolláló lelkiismerettel, s kapcsol
ja össze azt a hit és hitetlenség, szerétet és
gyúlölet örökérvényű dilemmájával. On
magában azért sem hibáztatható, hogya
színházi műfaj öntörvényűségét kihasz
nálva a hangsúlyt a fiatalabb fivér, Aljosa
figurájáról áttette a legidősebb testvér, a
karamazovi bővérúséget öröklő, fékezhe
tetlen Dimitrij alakjára. A darab valójában
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az ösztönösen cselekvő Dimitrij szenve
déstörténete, fivérei, az Isten világát tuda
tosan elutasító Iván és az istenhitben tu
datosodó Aljosa sorsának tükrében. B0
nyolult pszichológiai, érzelmi, filozófiai
kapcsolatrendszer fűzi össze ezt a három
embert, s vezeti el az eseményeket a bru
tális apa brutális megggyilkolásáig. Fájda
lom, hogyagyúlölettól a szeretet felé tartó
Dimitríj, a világ bűneit lajstromozó, ám
valójában egyre közönyösebbé váló Iván
és az Istenbe vetett hitből erőt merítő Al
josa drámája a színpadon nem lesz valódi
dráma. Sok tehetséget mutató, de elfúló
hangú előadás ez, amely kivételes pillana
taitól eltekintve (pl. ahogya Dimitrijt ját
szó ifj. [ászai László megismétli egy ha
sonló helyzetben az apát alakító Csákányi
László egyszerre őszinte alázatot és gyáva
képmutatást.eláruló pillantását) valójában
mindvégig őriz egyfajta illusztratív jelle
get. Ami a Bún és bünhMésben mélyről fa
kadt föl, itt most illusztráció egy regény
lapjaihoz.

Kállai Katalin

Szilágyi Ákos: Gyönyörök kertje

Aki rendelkezik elemi képzőművészeti is
meretekkel, a cím és a borítólap festmény
részlete alapján rögvest ráébred, hogy Hi
eronymus Bosch Az Ezeréves Birodalom
címen is számon tartott monumentális al
kotása ihlette a költöt, A könyvecske azon
ban a kétszáznegyvenhárom, számozott
négysoros strófa ellenére "nem verseskö
tet", sőt Szilágyi Akos azzal bocsátotta út
jára: "magam is szeretném tudni, mi is tu
lajdonképpen"; "nem én hoztam létre, ha
nem én voltam az, aki a legkevésbé tud
tam ellenállni annak, hogy létrejöjjön, s
egy Enlény kínjaiból egója zárt kagylójá
ban rímek gyöngyei szűlessenek meg. E
kínrírnek groteszk szó-végvonaglásának
maga a századvég, az ezredvég adott apo
kaliptikus végkiesengést".

A mű sokszorosan megcsavart, szavai
a saját tengelyük körül pörögnek - de az
egész egyáltalán nem nyakatekert. Figyel
mes benső hallásra, a kakofón szó-zene el-

fogadására, szavak, betűkapcsolatok szí
nénekérzékelésére van szükség a mondan
dó, az én-állapot értéséhez. A legtanácso
sabb út a néma hangosan-olvasás. Legjobb
részleteiben - igazi poétai bravúrral 
anyagtalan matériának hat a szöveg,
amely szellemes, megdöbbentő, kacagta
tó, botrányos paradoxonok tömkelegével
.fejezi ki a mai ember és a mai nyelv satu
baszorítottságát. "Sír a világ négy sarka"
- talán ez a sor a leghívebb magyarázat
a keletkezés miértjére. Ez a világsírás a ki
tudja, hány milliárd egyes ember zokogá
sának összhangzata.

Bosch szárnyas táblaképének jellegéból
és tárgyából természetszerűleg követke
zik, hogy Fölt~,!,adás,Testdmentum, A halál,
Színeváltozás, Orök élet belső címekre is rá
lelünk (bizony, hiányzik a tartalomjegy
zékl), az INRI egyik szakasza pedig így
hangzik: "kínhalál tündököl: kínrím, / rí
mek kínpadján írni, / mint ki az űrben

kinn rí, / s nem un rá: INRI-INRI!" Az
idézet a ciklus emelkedettségét és helyen
kénti eróltetettségét, a Szilágyi Akos által
mesterfokon rmivelt akusztiko-vizuális köl
tészet gondjait is jelezheti. (Holnap Kiadó)

Tarján Tamás

Gyurkovics Tibor: Halló, Krisztus

"Első kötettől aligha várhatunk teljesen ki
forrott költészetet, és Gyurkovics Tibor
nak első kötete a Grafit: az sem mindenna
pi dolog viszont, hogy egy első kötetnek
annyira meglegyen a saját színe-hangja,
mint ennek." Ezekkel a szavakkal vezette
be Rónay György a Vigilia 1961. évfolya
mában könyvismertetőjét.

A Halló, Krisztus immár második válo
gatott verseskötete Gyurkovics Tibornak.
1978-ban adta közre Istenigazából címú
könyvébe összegyűjtve öt kötetének alko
tásait.

Költői világa ma is csalhatatlanul sok
rétű. De alkosson akár család verset, sze
relmesverset, hazafiasat, tollát a szeretet és
a várakozás-vágyakozás vezeti. Erre utal
nak ötletes fejezetcímei: En atten
dant.i.moi-méme, Godot, stb. Meggyőző
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lélektani eszköz, hogy rövid ciklusokra
osztotta verseit, s ugyanazzal a címmel
szerepeltet több fejezetet. Vallomás ez a
kötet, várakozás, s egyben egy termékeny
élet szép összegzése.

Mindaz a vonulat, amely szarnos iste
nes versében, s kötetcímekben sejtet vala
mit (Hold, A másik élet, Szerzetes, Jeruzsálem,
Mezítelenül, Bevonulási zsoltár, Próba, Em
berfia, Kenyértörés, Istenigazából, Isten nem
szerencsejátékos, Isten bokrétája, stb.) most az
egész kötet fölé emelkedve, egységes En
attendant Godot-fejezetté sűríti a válogatott
verseket.

A könyv fülszövegében a szerző így
vall: "Sosem akartam más lenni, mint köl
tó. Az Isten rokona. Köszönörn azoknak,
akik ihletet, életet ad tak, és szerelemmel,
szeretettel elhitették velem, hogy az va
gyok. Hogy leírtam egyetlen jó sort. Hogy
meghajolok önnön nagyságom előtt. Es
van erőm ezt kinevetni. Hogy hazát, is
tent, szerelmet, társakat találtam ezen a
kis, Kárpátokon belüli, európai földön.
Hogy magyarul írhattam, azoknak, akik
fölmutattak engem az ég felé. Köszönöm."
(Szépirodalmi)

Nagy Imre

Egy régi Esterházy-mű

Bizony elég régi, lassan háromszáz éves, a
címe Harmonia Caelestis és a szerzője Es
terházy Pál. Nem igazán jelentős munka,
összegyűjtött,néhol újonnan alkotott dal
lamok, kísérettel, mégis fontos, hiszen a
magyar műzene egyik első emléke. És
nem csak ennyi.

AHarmonia Caelestist öröm hallgatni,
főleg akkor, amikor nem akar több lenni,
mint ami, néhány egyszeru dallam, szép
dal. Amint nagyobbra tör, rögtön elveszíti
kedvességét, amint igazi barokk zenemű

kíván lenni, mint mondjuk az egyetlen
dialógus-kantátában, rögtön előtűnnek

gyöngéi, lapossága, állandó ismétlései, és
nem lehet nem gondolni a nála sokkal kű

lönb elódökre, kortársakra. Am a mű javát
kitevő dalszerú kanráták szépek, könnyen
megjegyezhet6ek, kiválóan énekelhetőek,

sokszor, leghatározottabban a záródarab
ban, megrázóak.

Esterházy Pál alkotásának (ha egyálta
lán az övé, és nem az udvarában élő mu
zsikusoké) a Hungaroton immár második
felvételét adta ki, ezúttal a Capella Savaria
közremúködésével. Az énekesek közül el
sősorban a hölgyekről érdemes szót ejteni:
Zádori Máriáról azért, mert látszólag esz
köztelenül, valójában óriási technikai tu
dással énekel, és mert nem szolgája hangja
szépségének, hanem úrnője, Fers Mártáról
tiszta, kicsit fiús hatásu szopránja miatt.
Gémes Katalin teljesítményét figyelve ész
revehető, mennyire elválik ma már a ha
gyományos és a régi stílusú éneklés. Az ő

hangja ugyanis akármilyen szép, nem illik
ebbe a környezetbe, mert minden mérték
tartás ellenére túlságosan vibrál, másutt
képzett, mint a többieké, és ettől a kifeje
zés erőltetetté válik, elveszíti őszinteségét.

Károlyi Katalin az ötvenöt kantátából
mindössze hétben működik közre, ezek
ben azonban nem kelt rokonszenvet.
Hangfekvése ugyan érdekes, izgalmasan
mély, de annyira fátyolos - nem tudom,
ez állandó állapota-e, vagy csak múló re
kedtség az oka -, hogy mindig, minden
egyes hang mellett ott szól egy másik is, kel
lemetlen borzongást keltve a hallgatóban.

Fáy Mikás

Erdélyi krónika

Fontos és izgalmas tanulmánygyújte
ményt adott közre Kántor Lajos, a kolozs
vári Korunk című folyóirat főszerkesztője,

egyszersmind a két világháború közötti
erdélyi magyar irodalom történetének
egyik legszorgalmasabb és legeredménye
sebb búvárlója. Az Itt valamimásvan című

és "Erdélyi krónika 1911-1959" alcímű

gazdag kötetben elsősorban forráskutatá
sok eredményeit találjuk, eddig ismeretlen
irodalom- és művelődéstörténeti adatok
és összefüggések világosodnak meg előt

tünk. Csupán néhány példát említenék a
sok közül: Kós Károly erdélyi helyzetis
merete még az első világháború előtt,

Kuncz Aladár tervei az Erdélyi Helikon
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szerkesztői politikájának átalakítására, Ba
bits Mihály erdélyi irodalmi kapcsolatai,
Jékely Zoltán közreműködésea Világosság
címú, 1944 végén indult kolozsvári napi
lap tevékenységében vagy éppen Remé
nyik Sándor sokáig elhal1gatott költészeté
nek értelmezése és Szabédi László 1945
utáni irodalmi és politikai szerepvállalásá
nak története.

Kántor Lajos munkájának nagy érde
me, hogy igazi irodalomtörténész és for
ráskutató módjára keresi fel a könyvtárak
és levéltárak mélyén megbúvó régi újsá
gokat és leveleket, s éppen ezek vizsgálata
következtében tud kinyilvánítani a jelen
ben fontos és érvényes igazságokat. Példá
ul arról, hogy az erdélyi magyar irodalom
a teljes magyar nemzeti irodalom rendjébe
tartozik, vagy éppen arról, hogy az erdélyi
magyar kultúra olyan műhely, amelyben
a közép-európai nemzetek és kultúrák
kölcsönös kiengesztelódésének és termé
keny együttműködésénekeszméi forrnak.
Ezek az eszmék a jelenben persze ugyan
úgy el vannak temetve, mint a könyvtári,
levéltári csendben pihenő régi levelek és
folyóiratok, a jövőt mégis nekik kel1alakí
taniuk. Az erdélyi műhely, az erdélyi gon
dolatok alkotják azt a "mást", ami a ha
gyományosabb erdélyi irodalmi legendák
mögöttes terében készíti el a reményeink
szerinti jövőt.

Pomogáts Béla

Ördögh Szilveszter: Dobol a hó

A minket körülvevő valóságról, a környe
zetünkben alakuló-zajló emberi életsor
sokról, saját évgyúrűink gyarapodásáról
általában az az alig ellenőrzött benyomás
él bennünk, hogy átlátjuk. birtokoljuk, ért
jük mindezt. Váratlan eseményeknek, for
dulópont-pillanatoknak kel1 elkövetkezni
ük, hogy a hirtelen fölcsigázott értelem és
a fájdalmas érzékenységbe váltó lélek föl
ismerje, átérezze tévedését, és felül
vizsgálva addigi sietős, szavakká és néze
tekké kevéssé formált vélekedését, valódi
számvetésre bátorodjék. Ördögh Szíl
veszter kivételes írói erénye az ilyen ha
tárhelyzetek iránti figyelem, a hasonló szi-

tuációk kíméletlen katalizalása. és a vívó
dásban, tépelődésben is egy lendületűnek

tetsző múvé formálása. A Dobol a hó kötet
ám mély és komoly magánhangzóinak
sötét, egyhangú muzsikája mély, komoly
és sokszínű, változatos könyvet zendít
meg. A novel1ák egyik nagy köre önélet
rajzi szővésú, a másik szentírási parafrázi
sokkal él, s természetesen e kettő találko
zik is. Ördögh "régivágású" prózaíró. már
ami a mívesség, a szép szó igényét illeti.
Mily gyönyörű például suvickoltan vásár
ra vitt lovuk lefestése: er...szőre csillogóan
ébenfekete, csüdjén liliomzokni. s a nyaka
ajzott íj." Nem a Mándy Iván által joggal
ostorozott "hülye, gennyes, költői próza"
ez, hanem akár az érzelmességig lírai,
mégis mindig szigorúan tárgyszerű,valla
tó-gyónó epika.

A mestermű Az udvaron, hátul című el
beszélés. A csak-válaszadó látszólagos ri
porttechnika a félárva (halott apját a saját
udvarukban elföldelő, a hantot naponta
kövídínkával lelocsoló-megszentelő) kis
fiúról szóló írást a dokumentumpróza és
a klasszikus történetalakítás mezsgyéjén
tartja. A gyerek különbséget tesz az apa
"szokásos" ittassága és baleset utáni 00
dulara közt: "Amikor kétkezűen rúgott be,
nem esett bele az árokba...rr Ugyancsak
megragadó, torokszorító a "Jászolában
megsimul" portréja egy félnótás szénége
tóről. A legnagyobb lélegzetű mű, a Fölol
dozás szaggatott, nagy bekezdései kapkod
nak leginkább levegő után. Az idősödő

férj és feleség konfliktusa, az asszony mo
nológja, az immár orvosolhatatlan szere
tetlenség ezernyi elrontott házasságra em
lékeztet - s mégis (vagy ezért) szinte
minden ízében közhelyes. egyénítetlen.

Ordögh Szilveszter hivatásos töprengő,

krisztiánus író - szokták róla vagy elis
merően, vagy némi ironikus él1el megálla
pítani. Valóban az: egy laszólag korszerűt

len írói magatartás őrzője és megújítója. A
Dobol a hóeddigi legkitűnóbbnovel1agyúj
teménye.. Közös barátunk azt írta recenzi
ójában: Ordögh "a magyar írás legjelentő

sebb alkotói közé emelkedett." Engem
megnyugvással és reménnyel tölt el, hogy
még nem érkezett el ebbe a körbe. (Pátria
Könyvek)

Tarján Tamás
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Ezerkilencszázötvenhat, te csillag

A magyar szabadság ügye évszázadok óta
témája és forrása irodalmunknak. A Rá
kóczi-szabadságharc korszakától kezdve a
magyar jakobinusokon, majd a Pet6fi és
Jókai által vezérelt 1848-as küzdelem él
ményvilágán át nyílegyenesen vezet az
eszmei út 1956 fénylő valóságáig.

Ezek a korok telistele vannak remek
művekkel, s ilyeneket hívott életre 1956
októbere is. A Püski Kiadó gondozásában
rendkívül fontos időszakban - amikor
már kissé halványulni látszanak fényei 
látott napvilágot ez az értékes kötet. Amint
egyik szerkeszt6je, Pomogáts Béla hangsú
lyozza: nálunk "er6szakos kezek olykor da
rabokra törik az igazmondó tükröt és szét
szórják cserepeit." Ilyen széthulló (de belül
erosen munkálkodó) értékeket foglal magá
ba és tár hasznos és példamutató olvasó
könyvként a magyarság elé e kiadvány.

Albert Camus a szent hevületnek meg
felelő érzelmi áradással vallja: a magyar
nemzet a dics6 1956-0s forradalom során
"királyi örökséget" hagyományozott az
emberiségre, s ennek szellemi sugárzását
valamennyiünknek híven meg kell 6riz
nünk.

Szívbe markolóak az egyes fejezetek,
hiszen a történelem szavatolja mondani
valójukat: Piros a véra pestiutcán, Emelkettő

nemzet, Gond és hitvallás és V~nnak magya
rok... Németh László, Tamási Aron és Illyés
Gyula szellemi örökségeként élnek tovább
ezek az írások.

Merjük remélni, hogy az irodalomtól,
szellemi javaktól elidegenített magyar if
júság is sokat meríthet a magyar történe
lem legszebb fejezeteit felidéző, szép kö
tetből. (Püski Kiadó)

Szeghalmi E/emér

Mezey Katalin: Szárazföldi tél

Válogatott és új versek 1960-1991.

Az 1969-es esztendő szellemi életének bö
rösöd6 állóvizébe tavaszváró kedvvel
rúgtatott Utassy József vezetésével, a ki
lencek szabadcsapata, melyben nem Me
zey Katalin volt a legkisebb vitéz. Sötét er-

d6ben fütyörészik olyan dacos éntudattal
a hangját kereső vándor, ahogy ő szólal
meg végleteket igéző hangján. Egy sza
bad, szuverén egyéniség harcol önkitelje
sedéséért még szerelmes verseiben is, sa
szabadság nevében vajákolja ki a beteg
társadalomból a rosszat, miközben a vers
szabadságfokait sokszorozza formai kísér
leteiben egy olyan világban, ahol az
avantgárd muzeális értékű, bár szalon
képtelen irodalomtörténeti csecsbecs. Az
után problematikussá válik az eleven be
szédból kiszakított, leírt szóhoz való vi
szonya; utcai beszélgetéstöredékekb6l,
életdarabkákból próbálja összerakni a
makrovilág értelmezhetőségének kereteit,
ismerős tárgyaiba kapaszkodik, de azok is
mikrovilága káoszának árulói. A töredé
kes tudásból hiába próbálja önmagában
újraépíteni a rendet - "Ez a ki nem rak
ható mozaik. / Hiába volna meg minden
darabja, / az egészet úgy többé ki nem
adja, / ahogy egyszer volt. Ahogy lehe
tett" (Egy régi témára). Mesebeli groteszk
karikatúrát ad a szavak életértelmét el
pusztító korról, ugyanakkor kedves Ham
letjét követve rajzolja paradoxonokkal
maga köré élhet6 világának megtartó, má
gikus köreit. Lassan az "emlékezet boros
tyánkövében" megőrzött arcok is semmi
vé válnak körülötte, sönsorsvizsgálatában
egyenként hántja le magáról emlékeit "lé
lekhányadékokat". A lélek "romlékony
ságtudatával" számol le sanzonba oltott
népdalszerü gondolati verseiben, búcsú
zik zsoltáros, istennel perlekedő versei
ben, testálkodik reánk villonos vásári bal
ladáiban, készülödve, hogy majdan költő

pajtásával, néhai Lónyay Erzsébettel ver
senkedve írja tovább szerelmesverseit az
élethez. (Széphalom Könyvmúhely)

Kofrán László

Lékai Lajos: A ciszterciek

Ha összehasonlítjuk Lékai könyvét más,
magyarul kiadott rendtörténeti tárgyú
dolgozatokkal. akkor önként adódik a
megállapítás, hogy ilyen átfogó és főleg új
rendtörténet még nem jelent meg a Ma
gyarországon honos rendekről. Lékai La-

395



jos szerenesés helyzetben volt Ameriká
ban, amikor elhatározhatta kutatásainak
kiszélesítését: itthon erre bizonyosan nem
lett volna lehet6sége. Könyvének alcíme:
"Eszmény és valóság", rögtön arra a fe
szültségre utal, amely a rend 1098-as kez
deteitől fogva végigkíséri a ciszterci mo
nostorok történetét. Az ihlet6 benedeki re
gula szigorúbb értelmezése jelentette a
ciszterci élet kiindulópontját; ez volt az a
ciszterci értelmezésű eszmény, amelynek
gyakorlati megvalósítása komoly, részben
fizikai, részben szellemi munkát, teljes
embert kívánt. Már az első szerzetesek
mindennapi élete és munkája is ellenérzé
seket keltett egyes kortársakban - a cisz
tercieknek meg kellett védeniük eszmé
nyeiket és válaszolniuk kritikusaiknak.
Ebből a védekezésből nőtt ki az egyre tere
bélyesedő ciszterci irodalom. Az óriási
anyag biztos elrendezésén túlmenően

ezen a ponton is sikerült a ciszterci Lékai
nak megőriznie pártatlanságát és tárgyila
gosságát. Amennyire a források engedték,
a szerzö ezek elemzésével vezeti be az 01
vasót a szerzetesek mindennapjaiba, fő

ként pedig liturgiájába, mint a monaszti
kus élet középpontjába. Ugyanakkor nem
feledkezik meg a szerzetesség és a kor tár
sadalmának kapcsolatáról sem. A történeti
és kulturális (spirituális) fejezet mellett a
kötet egyenrangú részét képezik a függe
lékekben közölt ciszterci okmányok fordí
tásai, valamint a térképek és a statisztikai
kimutatások; olvasás közben a rend törté
netének és lelkiségének főleg korai szaka
szára vonatkozóan minden szerzöí megál
lapítást itt lehet ellenőrizni. A könyv feje
zetenként tagolt bibliográfiája is külön la
udatio tárgya lehetne, ennek ismerete nél
kül elképzelhetetlen már Magyarországon
ezután ciszterci tárgyú kutatásokat foly
tatni. Lékai jól "sáfárkodott" talentumai
val: ezt művének kiadásai és a különbözö
nyelveken megjelent fordításai bizo
nyítják, amelyekhez kiegészítésképpen az
illető ország vagy terület szerzeteseinek
történetét az általános képnél jobban, ár
nyaltabban, a helyi körülményeknek na
gyobb hangsúlyt adó tanulmányok kap
csolódnak. Az itthoni magyar kiadás ma
gyar voltát azért kell hangsúlyozni, mivel
Hervay 1984-ben latinul kiadott egy ma-

gyar rendtörténeti repertóriumot a Biblio
theca Cisterciensis 7. köteteként, amelyet
Solymosi László (Levéltári Közlemények
55,1984,237-251) kiegészítéseivel együtt
kell forgatnunk. Ez utóbbi kiegészítés saj
nos kimaradt a bibliográfiából. Lékai
könyve magyarul, éppen Hervay fejezete
révén egyben nemzetközi újdonság is,
amely számot tarthat az európai és tenge
rentúli rendtársak és kutatók érdeklődésé

re. (Szent István Társulat)
SarbakGábor

Szépmíves Céh

Bizonyára igen sokan ismerik a valamiko
ri Erdélyi Szépmíves Céh egységesen sár
gásbarna vászonkötésbe kötött, Erdély ha
gyományos címerével díszített könyvso
rozatát. Ez a sorozat a két világháború kö
zötti időkben a legnépszerűbb könyvki
adói vállalkozások közé tartozott: 1923 és
1944 között több mint százhatvan kötetet
adott közre, és igen széles körben tette
közismertté az erdélyi magyar irodalmat,
a többi között Aprily Lajos, Reményik
Sándor, Dsida Jenő, Kós Károly, Bánffy
Miklós, Nyíró József és Tamási Aron rnü
veit. A Szépmíves Céh néhány áldozat
kész erdélyi magyar író - így Kós Károly
és Nyirő József - kezdeményezésére jött
létre, annak a meggyőződésnek a nyo
mán, hogy az erdélyi magyarságot minde
nek előtt az irodalomnak kell összefognia
és megtartania. Ez il meggyőződés lendí
tette előre a munkát igen nehéz körülmé
nyek között is, hiszen a kolozsvári könyv
kiadó mögött nem állt sem biztos gazda
sági erő, sem vagyonos olvasóréteg. Erejét
az írók és az olvasók áldozatkészségének
kellett megalapoznia.

Erre az áldozatkészségre kívánnak épí
teni azok is, akik nemrégiben felújították
az Erdélyi Szépmíves Céh tevékenységét.
Az erdélyi magyarság most ismét ínséges
helyzetben él, kulturális intézményeit még
korábban tönkretette a bukaresti diktatú
ra, az olvasóközönség elszegényedett,
nincsenek megfelelő nyomdák, nincs pa
pír. Az új Szépmíves Céhnek ezért hatal
mas szervezö munkát kell vállalnia. En
nek jegyében mutatta be nemrég Mózes
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Huba a Céh múltját és terveit a budapesti
íröszövetségben, s jelentette meg az Erdé
lyi Szépmíves Céh füzetsorozatának els6
darabjaként Az Erdélyi Szépmíves Céh és a
Helikon indulásának dokumentumaiból 1924
1928 című kis összeállítását. Szeretném
hinni, hogyaSzépmíves Céh újjászületése
itt, Magyarországon is érdekl6désre talál.
Az erdélyi magyar könyv és irodalom
megmentésében míndan.iyíunk áldozat
készségére szükség van, a jó ügy széles
körű összefogást követel.

Pomagáts Béla

Dietrich von Hildebrand:
Átalakulásunk Krisztusban

Dietrich von Hildebrand (1889-1977)
századunk filozófiájának egyik nagy
iskolaalapítója (hatással volt a lengyel eti
kai perszonalistákra, így Karol Wojtylára
is). A fenomenológus Husserl tanítványa,
etikai írásai révén a müncheni egyetem
magántanára lett. Szoros barátságot kötött
Max Schelerrel, akinek materiális értéketi
kája nagy befolyást gyakorolt rá, de érték
fogalmát korrigálta és elmélyítette. Még
sok más témában gazdagította az etika tu
dományát például értékvakság, szexuali
tás, indirekt szabadság, az affektivitás er
kölcsi jelentósége, az erkölcsi követelmé
nyek forrása, szeretet, erénytan stb. 1933
tól a nácik elől több országot érintve egé
szen New Yorkig menekült, ahol aztán ha
láláig dolgozott. 1914-ben tért át a katoli
kus hitre, attól kezdve több vallásos mű
vet is alkotott, így az 1940-ben írt Ilmges
taltung in Christus címú könyvét, amely a
német nyelvű és az angolszász katolikus
világban számtalan papnak és világinak
mutatott utat az erények gyakorlására.
Most Kisberk Gizella igényes fordításában
magyarul is megjelent. "Klasszikus" ez a
mú, hiszen bemutatja az egész keresztény
spiritualitást, de korszerű is, mert számot
vet a mai ember differenciáltságával. Biz
tos tekintettel bevilágít az emberi lélek
alapszerkezetébe; a megtapasztalható és
ezért végrehajtható belátások alapján
megláttatja, miként alakul át és emelkedik
föl a természetes erkölcsi törekvés a meg-

váltás kegyelmében. Fölragyogtatja előt

tünk annak az "új teremtménynek" egész
életteljességét, amelyben létünk értelme
egyedül és fölülmúlhatatlanul megvaló
sul. Szemünk elé tárulnak a keresztény
egzisztencia igazi kritériumai: miként ala
kítja át az egyént Krisztus lelke és élete.
Csak ha szemlél6dve engedi magát eltöl
teni az isteni fénnyel, csak ez az önmagán
végzett munka nyit tért Krisztus számára,
és lobbantja lángra azt a diadalmas feleba
ráti szeretetet, amely több a szociális szol
gálatnáI. Mert a földi létünket megtámo
gató puszta emberbarátságon túl Krisztus
örök igazságát és szerétetét közvetíti em
bertársunk lelkének. (Szent István Társulat)

Tuba/ván

Horváth Iván: A vers

A hatvanhét éves Cézanne három nappal a
halála előtt állítólag azt mondta, most kezdi
érteni a festészetet. Csak kevesen jutnak el
idáig. Oda, ahol a színek, a formák, a har
mónia és a diszharmónia a sejthető teljessé
get érintik, ahol nem marad más lehetóség a
megszólalásra, egyedül a csönd.

Igy Horváth Iván könyve sem teljesít
heti, amit címében fgért, nem tudjuk meg
belőle, mi a vers. Am ez nem is várható
el. A szerző ehelyett bemutatja azt a há
rom egymástól jól elkülöníthető poétikai
szemléletmódot, ami a versről való nem
tudásunkat meghatározza. E három isko
la, a transzcendenciára hajló, a grammati
kus valamint az irodalomtörténeti megkö
zelítés egymásmellettisége természetesen
a magyar esztétikában is nyomon követ
hető, és a szerző komoly ismeretanyagra
támaszkodva itt is helyesen jelöli ki a leg
fontosabb csomópontokat.

A legújabb nyelvészeti kutatásoknak
megfelelően a verset már ő sem a prözá
hoz képest tartja vízsgálhatónak, hanem
az élóbeszédhez viszonyítva, amelyből a
prózaval éppen ellenkező múködések se
gítségével juthatunk el a költői nyelv le
hetséges megnyilvánulásáig.

Ez az élvezetes stílusban megírt tanul
mánykötet mindenképpen hozzájárul egy
a mainál alaposabb és modernebb hazai
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irodalomelmélet kialakulásához. Hiszen
sokat kell tanulnunk, kutatnunk, míg Cé
zanne-hoz hasonlóan érteni kezdjük, mi a
vers. Talán mégsem lehetetlen. (Gondolat)

Schein Gábor

Magyar NéprajzIn.

A tárgyi néprajzi szakmunkák színvonalét
azzal mérem, hogy magamban fölteszem
a kérdést tetszene-e a mű Tálasi István
nak? Hajdani kedves professzorunk, ez a
pirospozsgás aTCÚ, szálfa termetű, a hetve
nes évek elején már nagypapa külsejű, ám
kedvesen szigorú férfiú nem volt mentes
némi bogarasságtól - legfőbb gond ként
ügyelt például arra, hogya szemináriumi
helyiségben egyéb oda nem illő tevékeny
ségeken kívül ne f6zzőn senki, bár ember
emlékezet óta nem is akart ott senki főz

ni... -, ám fölemelt kezével, ujjának felki
áltójelével nagyon fontos szakmai és er
kölcsi igazságokra intett valamennyiün
ket, és tucatnyi megírandó, kifejtendő

néprajzi témával látta el azt is, akiről pe
dig tudta, hogy nem marad meg e tudo
mányszak szolgálatában. Aklából elkó
dorgott báránynak tekintett mindenkit,
aki megkezdte, folytatta, de nem szent hi
vatásként gyakorolta stúdiumunk egyik
vagy másik ágát.

Egy ilyen elkódorgott, tehát nyilván fe
kete bárány kérdezi most a Magyar Nép
rajz sorozat legfrissebb, lll. (de már negye
diknek megjelent) ezeroldalas kötetét for
gatya: tetszene-e a könyv Tálasi István
nak? A Kézművesség tomuszában, gondo
lom, tetszene neki a szerzőgárda: Domon
kos Ottó és Nagybákay Péter a legjobb (és
legjobban fogalmazó) szakembereket to
borozták maguk köré. Tetszene, hogy
önálló kötetet vívtak ki a kézművesség

nek, bár ezt talán az utóbbi harminc év
erősen megszaporodott részpublikációi
sem feltétlenül indokolnák. Nem tetszene,
hogya Fémművességfejezete beékelődött

a Húsipar, meg a Bór- és lábbelikészítés
közé. Nem tetszene, hogy nincs tárgykör
mutató (sót kellene személynévmutató is).
Tetszene a gazdag fotóanyag; nagyon tet
szene, hogya paraszti kultúra, a népi kéz
művesség tárgyi- és anyagvilága mellett a

tevékenységek emberformáló hatására is
ügyet vetettek.

A professzor úr neve, sajnos már ke
reszttel jelölve, e kötet élén is ott áll a szer
kesztőbizottság névsorában. Valószínűleg

egy kicsit hümmög, ha valahonnét a ma
gasbólletekint e könyvre; hümmög, de 
mint a magyar néprajztudomány nemzet
közileg is jelent6s teljesítményére - örö
mest adja áldását rá.

Tarján Tamás

Megmentett Trubadúr

Kissé bemelegítés jellege volt az Erkel
Színházban február 29-én elhangzott Tru
badúrnak. készűlődésa három nappal ké
sőbbi előadásra, amelyen Piero Cappuecll
Ii vendégszerepelt. A jelenlegi rendezés,
mint színpadi esemény mára már annyira
leegyszerűsödött,hogy nyugodtan nevez
hetjük primitívnek is: minden szereplőnek

csak egy jelmeze van, a díszletekee vetítik,
és a vetítőgépek vagy a vásznak mozgása
miatt a néző a tengeren érezheti magát,
ráadásul időnként elfelejtik kicserélni a
vetítendő képeket, ami aztán a jelenetek
középén eszébe jut az erre illetékesnek, és
akkor gyorsan lebonyolítja a színválto
zást. Az előadás azonban mindennek elle
nére élvezetes, időnként nagyon jó, és egé
szében véve felvillanyozó volt az éneke
seknek köszönhetően.

A címszerepben B. Nagy János énekelt
kitűnő formában, erővel, lendülettel, mel
lette ismét, mint mindig, bámulatos volt
Tokody Dona, ezen az estén nem is első

sorban a hangja, mint inkább színpadi sú
lya, jelentősége miatt, ahogya negyedik
felvonásban egyedül betöltötte a körülötte
lévő hatalmas, üres színpadi teret. A Ko
lozsvárról meghívott Bancsov Károly Lu
na gróf szeropében nem tett jó benyomást
kapkodott, időnként megdöbbentően ha
misan énekelt, és képtelen volt bármilyen
együttes játékra a többi énekessel- talán
a vendégszereplés okozta izgalom miatt.
Mészöly Katalin Azucenája ugyan semmi
vel sem volt több, mint a szereppel kap
csolatos közhelyek elösorolása, sót, néha
veszélyesen közel járt a nevetségesség ha
tárához, de korrekt alakításával végül si-
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került mindvégig azon innen maradnia.
Ferrando szerepében Bátor Tamás játszott
kissé ostobán, de határozott, szép éneklésé
nek köszönhetően mindez alig volt zavaró.

Fáy Miklós

Oláh János: Vakító fény
Válogatott versek 1959-1991.

Oláh János versválogatása egy szerivedé
lyesen igazsághívő nemzedék romlás el
len való énekeinek példatára. A válogatott
kitétel akár arra is utalhama. hogy egy po
éta gazdag életmúvéból kiválaszt egy ve
zérszólarnot, és arra fűzi fel termésének
legjavát. De nem Oláh János, aki szinte el
ső kötetétől kezdve a visszafogott indulat,
az (ön)iróniával egyensúlyozott emelke
dettség húrjain találja meg hangkörét.
Csak a hangsúlyok változnak; amíg a fia
tal, kudarcaiból kultuszt teremtő költő az
emberbe és tájba magát beléevő rosszat
romlásölő látomásokban teszi megfogha
tóvá és legyőzhetővé, a táj, a magaterem
tette ég és föld körülzárja, önmagába
száműzi a költöt, Az 1969-es hányatott
sorsú (Péntek Imre szavával) "elhantoló
gia" Oláh János írta címadó versének szel
lemében küzdi magát elérhetetlen földek
felé egy tótágast állt világban. Kora és vi
lága így ad folyton alkalmat a közéleti fe
lelősségű ember számára, akinek a költé
szet nem hivatás és nem elhivatal, hanem
életforma, vagyis erre-a-földre-hivatás lét
kérdése. Az egyszeri lété, melynek kihívá
saira adandó költői válaszok inflálódását
annak érvényes valóságfedezete akadá
lyozza meg, de ez is szab határt - " ...a
legtisztább titokról mindenki maga hall
gat" (Vissza rnindeni). S később sem tuk
málja az olvasóra élet-antireceptjeit a köl
tő, versei mégis maguktólértetődőenkala
uzolnak egy ember- és nemzetféltő gon
dolat ihlette tájon keresztül az eszmények
ködbevesző,mégis jól sejthető enyészpontú
horizontja felé. Két horizont közé ékelve, se
az égben, se itt a földi világban otthont nem
lelő "végleg eltévedt világutazó" (Egytűszú
rás) szélbe szórt útijegyzeteit gyűjti össze ez
a kötet. (Széphalomm Könyomúhely)

KofránLászló

Érmezei Zoltán
és Rauschenberger János kiállításai

Kevés olyan nehezen elviselhető látvány
van, mint a kiüresedett tükör. Nem maradt
benne más, csak a közömbösen tükröződő

világ határ-fala. De mi történik akkor, ha va
laki önmagát keresve a tükörbe lép? Megta
lálja-e magát, ha mindig valaki mást, egy
másik képet érintve juthat csak tovább?
Meddig juthat el és visszafelé vezet-e út? Mi
az.amí a tükörben szétválik és hol egyesül?

Ermezei Zoltán és Rauschenberger Já
nos a Bartók 32 Galériában márciusban
megnyílt kiállításán egyetlen falra füg
gesztett festmény, a "Rajzoló tükörkép" és
a kép rekvizitumai voltak láthatók. Két,
egymással szembeállított tükör, a kép fó
liára leképezett körvonala, a kép lenyoma
ta és a padlóra fektetett üveg és tükör. A
képen a két festő rajzolja egymást egy-egy
önmaguk elé állított tükörben, egymás so
rozatos leképezésén át próbálnak találkoz
ni. Itt minden egymásba ér: a valóság és a
tükröződés, tér és sík, átlátszóság és átlát
hatatlanság, a leképezett és a leképező. Ta
lálkoznak-e valahol? Nincs válasz, csak a
két szembenálló tükör figyeli egymást.

Érmezei Zoltán emlékkiállításán a Ber
csényi 28-3D/Magyar Műhely Galériában
a törékeny csomagolópapírra festett ké
pek, rajzok, mint egy-egy falra függesztett
tükör. A képeken a leképező, a festő érinti
meg ecsetjével tükröződését, egy másik
világ áthatolhatatlanná vékonyult határa
in. Mintha ez a sorozatos kettéválás lenne
az egyetlen lehetséges azonosság, ahová
ezek a vaktükrökké vált képek vezetnek.
De többé nem tudni, hogy melyik oldalon
áll, nem tudni, hogy ki az, aki itt láthatá:
a képmás, vagy képének mása, vagy má
sikuk képének másolata. Hová vezet a kö
vetkező lépés? Mit érinthet ,meg, mivel
érintkezhet, aki itt látható? "Es ez a lélek
igazi célja, megérinteni Azt a fényt és az
O fényénél szemlélni Ot magát, nem vala
mi másnak a fényénél. és éppen Azt szem
lélni, aminek a fényénéllát. Azt kell szem
lélnie, ami által megvilágosodott, amikép
pen a napot sem valami másnak a fényé
nél látjuk, Hogy ez miképpen lehetséges?
Hagyj el mindent," (Plótinosz)

Ke/ényi Béla
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Keresztury Tibor: Félterpeszben

Csengey, Csordás, Esterházy, Géczi,
Krasznahorkai, Kukorelly, Markó, Marno,
Márton, Parti Nagy, Szilágyi, Sziveri,
Szőcs és Zalán - az elmúlt két évben az
Alföld lapjain közölt interjú-csokor ala
nyai. A velük folytatott diskurzusok iro
dalmi értéke és minősége valóban fontos
sá tette a kötetré formálást. Sokuk meg
szélaltatása már önmagában félsiker, ám
hogy nem csupán annyi maradt az a "fag
gató" debreceni szerkesztőérdeme is.

Keresztury e műfajban nem várt, színvo
nalas kérdező, szokatlan hozzáértése külőn

leges szituáciö t teremt. Az elemző kritikát
csempészi be interjúiba, ezáltal lépve át 
nem egy esetben ~ a polemizáló beszélge
tések színterére. Ugy tűnik azonban, a fel
készültség is járhat hátrányokkal: szép
számmal találhatunk ugyanis a kötetben
erőltetett, prekoncepcionális kérdéseket,
melyek szinte előre sugallják a választ.

Ez a könyv tehát több annál, aminek
kézbevételekor látszik. Nem csupán széles
körben népszerűségre igényt tartható inter
júkötet, hanem a 70-es, 80-as évek irodalmi
keresztmetszete, kis posztmodern iroda
lomtörténet, az akkori kulturális közélet kár
képével. Nem utolsó sorban pedig a válasza
dók autobiográfiája, szellemrajza is, azzal a
kuriózummal, hogy berekinthetünk alkotói
lélektanuk módszerébe. Utólag egymás rnel
lé állítva őket, még szembetűnőbb az, ami
elválaszt és ami összeköt. A kérdés eldönté
sében, hogy tudniillik nemzedékről vagy in
kább az 50-es években született korosztályról
van-e szó,maguk sem egységesek Az utolsó
JAK-füzet az utóbbiról győzi meg az olvasót,
ma még nem olyan egyszerű együvé látni 
mondjuk - néptribunt és ezoterikus költót.
A vállalkozás jelentóségét viszont jelzi, hogy
ugyanakkor egy nernzedéki mítosz létrejöt
tének lehetóségét sem lehet belőle kizárni.
(Magvet6)

AczélÁkos

Psalterium Beatae Mariae Virginis
Beatrix-királyné imádságoskönyve

A budapesti "Helikon" kiadásában már
korábban is napvilágot láttak olyan il
lusztrált magyar kéziratok, amelyek a kö-

zépkor, illetve a rinascimento hazai vallási
életének értékes bizonyítékai. Ezen kiad
ványok közül is kiemelkedik a fenti címet
viselő, nemrégiben megjelent szépséges
könyvecske. A 175 lapnyi bórkötéses mű
vet, amelyet II. János Pál pápa magyaror
szági látogatása alkalmából a melki apát
ságban őrzött kódex alapján adtak ki, Csa
podi Csaba kísérőtanulmányaszerint Fer
rarában illumináltak, a xv. században. A
virágos díszű címlap iniciáléjában egy
püspök arcképe látható, a könyvecske vé
gén pedig a sírjából felemelkedőMegváltó
ruhátlan félalakja tűnik szemünkbe.

A "Psalterium" valójában nem zsoltá
roskönyv, hanem különböző imádságok
foglalata, amelyek Szűz Mária tiszteleté
hez kapcsolódnak. Az első, legnagyobb
fele (l-98. folíoig) csak megjelölése szarint
zsoltároskönyv, valójában hosszabb-rövi
debb imádságok gyűjteménye,amelyek a
Dávid-zsoltárok, illetve himnuszok fel
használásával a Szent Asszonyhoz szél
nak. A mariológiai szempontból nagyon
gazdag gyűjtemény további részei közt
szentek búcsúimádságait, [acopo da Todi
híres himnuszát, breviarium részeket és
más könyörgéseket találunk. Ez tehát egy
vegyes tartalmú imádságoskönyv, amely
a kutatások szerint Esztergomba került,
ahol a királynő Mátyás halála után 1502-ig
élt, midőn visszatért Nápolyba. A kódex
1595-ben, Esztergom törökök alóli ideigle
nes felszabadulása után, mint a kötet vé
gén olvasható bejegyzés tanúsnja. Koháry
Péter tulajdonába jutott, aki a város felsza
badításában döntő szerepet játszó Pálffy
Miklós seregében küzdött. Késoób Melkbe
került, a mostani hasonmás kiadást az ot
tani bencés apátság és a bécsi Nemzeti
Könyvtár magyar tudós tisztviselőjének,

Németh Istvánnak segítsége tette lehető

vé.
Csapodi Csaba feltevése szerint a

könyv első részét képező Psalteriumot a
Prológussal együtt: "egy olyan kódexból
másolták, amelyet férfinak száritak s az
imádságoskönyv másolója ezt észre nem
véve csatolta hozzá a női imádságokat. Az
első iniciáléban látható püspökalak pedig
esetleg a képzelt szerző portréja..."

Kádár Zoltán
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