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„Zenei miniatûrök” – ezt a cí-
met kapta az a kötet, amely vá-
logatást kínál egy „írástudó”
zenekari muzsikus publiciszti-
kai termésébôl. A Magyar Rá-
dió Szimfonikus Zenekarának
egykori csellistája, Udvardi Ist-
ván, annakidején különbözô fó-
rumokon adott hírt a muzsikus-
élet megannyi mozzanatáról,
eseményérôl, örömérôl-bána-
táról. 

A folyóiratok legtöbb száma
rövid életûnek bizonyul: köl-
csönadódik, eltûnik, stb. – rövi-
den, a benne olvasottak felele-
venítése (fôképp hosszabb idô
távlatából) gyakorlatilag lehe-
tetlenné válik. A rövid léleg-
zetû írások kötetbe tömörülése
hasonló hatású, mint a mesebe-
li orgonavirágoké (a parányi vi-
rágok megunták, hogy hiába
illatoznak, senki se méltatja fi-
gyelemre ôket, gondoltak tehát
egy nagyot és fürtökké álltak
össze – azóta is ilyennek ismer-
jük és kedveljük ôket).

Az elôszóból (amelynek „por-
lando” alcíme sejteti, hogy a
zenei ismeretekkel és humorér-
zékkel rendelkezôk számára
különleges csemege ígérkezik)
kiderül, hogy az eredetileg a
Kortárs, az Új horizont, a Ma-
gyar Rádió Zenei Híradó címû folyóira-
tokban és a Rádióújságban megjelent írá-
sok kiválasztása a szerzô munkája. Ezeket
tartja újraközlésre méltónak, mindmáig
érdekesnek tartalomban és stílusban egy-
aránt. Feltehetôen számolnia kellett meg-
adott terjedelmi korlátokkal – talán ezzel
menthetô, hogy az érdemleges helykihasz-
nálás következtében nem jutott hely tarta-
lomjegyzéknek.

A többé-kevésbé tudományos kiadvá-
nyok szokásos mutatóitól könnyen elte-
kinthetünk, azonban a tartalomjegyzék
mindenképp hiányzik. Az „étlap” szere-
pét töltené be, megmutatva a kínálatot,
ugyanakkor felajánlaná a tetszôleges vá-
lasztás/válogatás szabadságát.

De csakhamar kiderül: a tartalomjegy-
zék hiánya mit se von le a könyv értéké-

bôl. Aki kézbe veszi, nemigen tudja leten-
ni, legfeljebb addig hagyja abba az olva-
sást, amíg elmereng valamely tanulságos
beszámoló, karcolat felett, vagy épp a
szerzô tollának adózik elismeréssel. Mert
valóban, a szó legigazabb értelmében ol-
vasmányosak a miniatûrök – úgy olvassuk
ôket, ahogyan a jó elbeszélôt hallgatjuk,
akinek ízesen elôadott történetei bármiféle
„érdek nélkül” felkeltik az érdeklôdést.
Tarthatjuk az írást (mint olyat) mesterség-
nek, mûvészetnek egyaránt – most elsô-
sorban közösségi funkcióját érezzük. 

Visszakapjuk a szavak erejébe vetett (és
a valóság által olyan gyakran megkérdô-
jelezett) hitünket: megoszthatóak, átadha-
tóak az élmények, s miközben részesülünk
belôlük, olyan tanulságokkal is gazdago-
dunk, amelyeket – így, már-már példáza-

tok által átélten – másképp nem-
igen szerezhetnénk.

Udvardi István úgy vezeti
gondolatai fonalát, ahogy annak-
idején egyenes vonóval formálta
a legkülönbözôbb rajzolatú dal-
lamokat. Áthatja ôket a szemé-
lyiség és a személyesség vará-
zsa, bûvkörébe vonva az olvasót,
akit lebilincsel a stílus sokfélesé-
ge: a tréfás-szellemes írások
megannyi rejtett tanulsága, a le-
írások láttató ereje – vagy épp a
töprengô, együttgondolkodásra
késztetô gondolatébresztés. Ám
fôképp az utóbbiak esetében –
éppen azért, mert a felvetett
problémák némelyike mindmáig
nem vesztette el aktualitását – ta-
nulságos lenne ismerni az írások
keletkezési idejét. (A tartalom-
jegyzékben kevés helyen feltün-
tethetô lett volna a megjelenés
helye és ideje.)

A miniatûrök szerzôje nyil-
vánvalóan kedvvel (részben
kedvtelésbôl) írt – ezért közlen-
dôje várhatóan kedvezô fogadta-
tásra talál. Külön öröm, ha vala-
ki saját „ismerôseirôl” olvashat
– ilyenkor még inkább élettel te-
lik meg a sok-sok visszaidézett
pillanat, s a múlt (miképp a fény-
képalbumok lapozgatásakor) hir-
telen jelen idejûvé válik.

Miközben élvezzük a kellemes olvas-
mányokat, nem tudjuk elhessegetni a gon-
dolatot: vajon a mai zenekari tagok között
van-e, aki napjaink krónikásaként az utó-
korra örökíti élményeit-tapasztalatait? Az
emlékezet ad hosszantartó életet minden-
nek-mindenkinek – de vajon van-e fórum,
ahol napjaink szubjektív „lenyomatai”
halhatatlanságot biztosíthatna azoknak a
hétköznapi pillanatképeknek, amelyeknek
segítségével az utókor könnyebben tudná
elképzelni múltjának azt a szeletét, ame-
lyet mi, ma, jelennek tartunk?!

Fittler Katalin

(A könyv megvásárolható a LITEA köny-
vesboltban Budapest I., Hess András tér
4. szám alatt.)
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