
LABORARE FRATRES IN UNUM
Tanulmánykötet Dobszay László
60. születésnapjára

A Weidmann gondozásában Szendrei Janka
és David Hiley szerkesztette a kiváló zenetu
dóst köszöntő német, francia, angol és olasz
nyelven írt tanulmányok gyűjteményét,

amely ugyanazokat a témákat világítja meg,
amelyek az ünnepelt tevékenységének kö
z éppontj ában állnak.

Dobszay László a zenetörténet és ezen be
lül is a népzene és az egyházi zene világszer
te ismert kutatója. Összefoglaló nagy munkái
(A Magyar dal könyvei Magyar zenetörténet
[mindkettő: 1984-ben], A magyar népdaltípusok
katalógusa I. 1988, Magyarország zenetörténete
I. Középkor 1988, A gregorián ének kézikönyve,
1993; és a legutóbb megjelent A magyar népé
nek, 1995) mellett zenei múltunk különféle stí
lustörekvéseiről és művelőjéről írt alapvető

forrásmunkákat (csak ebből a tárgykörből kö
zel 20 könyve jelent meg), felelős kiadója az
Egyházzenei füzetek sorozatnak (az 1. sorozat
ban tankönyvek jelennek meg, a 2. a gregori
án műfajait, a 3. az egyházi kórusműveket

tárgyalja, s cáfolva azt a vélekedést, hogy a
tudományos könyvkiadás válságban volna,
egyre-másra tesz közzé értékes, elemző tanul
mányokat, nemrég például Barsi Balázs tollá
ból A liturgikus év 1995 ünnepköreit tárgyaló
füzeteket), vezeti az egyházzenei tanszakot,
lemezfelvételeket készít, zenepedagógiai s az
egyház életével foglalkozó könyveket, tanul
mányokat ír. Azt mondhatjuk hát, hogy ko
runk zenetörténeti és -pedagógiai tevékeny
ségének meghatározó személyisége. Emellett
a JI. . Vatikáni zsinat liturgikus reform
elképzeléseinek legkövetkezetesebb képvise
lője, s nem rajta múlik, hogy e reformok be
vezetése és megvalósítása meglehetősen ne
hezen indult s még vontatottabban halad el
őre.

Komolyan, a hívő ember felelősségével,

munkáival bizonyítja a világiak nagykorúsá
gát, igazolva azt a gondolatot, hogy egyes
szakterületek hozzáértő ismerői és kutatói
hatalmas mértékben járulhatnak hozzá az
egyház korszerűsödéséhez. E tevékenységei
során vállalja az ütközéseket is, s igaza kifej
tésében nagy segítségére van, hogy kiválóan
ismeri az egyház életének m últj át is.
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Sokoldalúságát és tekintélyét a tiszteletére
született és egybegyűjtött tanulmányok is
igazolják. A világ minden táján valóban kö
zös célért fáradoznak e tudósok, akármelyik
részterülettel foglalkozzanak is. Írásaik teljes
mértékben igazolják a 132. zsoltár David Hi
ley bevezető köszöntőjében idézett mondatát.
"Ecce, quam bonum et quam jucundum labo
rare fratres in unum." A közös célért való bé
kés összefogás, amely oly nehezen valósul
meg hétköznapi életünkben, szűkebb és tá
gabb környezetünkben, ebből az ünnepelthez
is méltó, gazdag kötetből ígéretesen és köve
tésre érdemesen bontakozik ki.

RÓNAY LAsZLÓ

SHAKESPEARE: MACBETH

Shakespeare ugyan még mindig színpadjaink
leggyakrabban elővett drámaírója, de bizo
nyosan fájóbb eredménnyel járna, ha azt ku
tatnánk, hogy egy-egy darabját hányszor le
het egymás után eljátszani. A legbiztosabb az,
ha egy kisebb helyre szorítjuk a szerzőt, Ez
történt a győri Kisfaludy Színházban is, ahol
Kiss Csaba írta át és vitte - egészen kicsike
- színpadra aMacbethet.

Ilyen esetben a legtermészetesebb kívána
lom, hogy lehetőség szerint ne legyenek töb
ben a színen mint a n éz őt éren. Nos, az ered
mény egy egészen hatásos kamara-Macbeth
Nyakó Júliával és Horváth Lajos Ottóval a fő

szerepben. A történetben - tegye mégoly ha
talmas politikai indulat a legnagyobb sz ín
padra is a művet -, ha jól belegondolunk,
mégiscsak a házaspár pillanatnyi kapcsolatán
múlik szinte minden. Ha nem közös cél, ho
gyan bujthatná fel a Lady mindjárt királygyil
kosságra Macbethet? S nem az érzelmi egye
sülés csábítja-e további bűnökre őket? Nem a
közös hatalomvágy keni-e föl őket uralkodó
nak, s nem a gyermektelenség szikkadt keser
ve préseli-e őket még jobban össze? Nem a
Lady idő előtt elpergett ereje ítéli-e bukásra
Macbethet, aki egy megindult erdőt is legyőz

hetne, csak az egyedüllétet nem győzi le?
Ennek a kapcsolatnak a mindenre elszánt,

gyilkos szenvedélyét viszi színre a darab ren
dezője. Furcsa , zaklatott belső monológokat
hallunk, sejtelmes vágyak, rejtett érzelmek



megnyilvánulását, hálószobai dialógusokat.
sikolyt és nyugtató szavakat, miközben egy
gyermek - az elhalt közös gyermek - ha
lotti maszkja tekint bele az események sötét
jébe. Fájdalma rezzenéstelen.

KALLAI KATALIN

SZOKOLAY KÁROLY: SZELLEMIDÉZŐ
Válogatott versfordítások

Az Egerben élő költő és műfordító, Szokolay
Károly szellemi hódítást, értékhonosítást végez.
Fordításai számos antológiában - az Európa
Kiadó gondozásában - jelentek meg: Klasszi
kus angol költők, Amerikai költők, Csillagok órája,
Litván költÓK, lengyel költők antológiája... Eddigi
termésének mintegy a felét, kilencvenkilenc is
mert és több ismeretlen költő verseinek fordítá
sait jelentette meg Szellemidézőcímen.

A költői műfordítás alázatos szívű műve

lőjeként joggal hangsúlyozza bevezetőjében:

.Versfordítés-írodalmunk Arany János óta
egyedülálló a világon. Ha a magyar versek is
olyan mesterek hangján születtek volna meg
angolul, németül, spanyolul vagy franciául,
mint a nagyvilág költészete magyarul, akkor
Iíránk nem nélkülözné azt a megbecsülést,
amelyet érdemel".

A Régi szép századokból fejezetben Catullu
son, középkori himnuszköltőkön,ónémet, ó
francia, ismeretlen angol és spanyol poéták
művein át kalauzolja olvasóját egészen a Car
mina Buranáig. A Könnyes, gunyoros XIX. szá
zad ciklusban a romantika tájáról választott
verseket. Többek közt Wordsworth, Byron,
Thomas Hardy, Heine, Hölderlin verseit szó
laltatja meg. Kötetébe a sokszínűség, a bőség

miatt kellett beiktatnia az Ezerszíníi szivárvány
című összeállítást. A különböző nyelvű és
irányzatú alkotók pompás versesokrában Ril
ke, [imenez, Yeats, Robert Graves, Dylan Tho
mas, [eszenyin, Paszternak, Cvetajeva, Ah
matova, Marsak, Jevtusenko, Viszockij verseit
gyűjtötte egybe.

Túl az óceánról címen 20. századi amerikai
költőket mutat be. Az első közlést tekintve itt
hozza a legtöbb igazi újdonságot, nálunk is
meretlen vagy kevésbé ismert költők versei
nek tolmácsolásával.

Szokolay Károly láthatóan dalkedvelőmű

fordító, éppen ezért a dalköltészet két géniu
szától, Robert Burnstől és Jeszenyintől több
verset is szívesen olvastunk volna. Angol,
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orosz, lengyel, latin, német és spanyol erede
tiből fordít, a többi nyelv esetében nyersfor
dítást használ. Számos verset találunk az ed
digi műfordítói életművét reprezentáló
Szellemidézóben, amelyet csak az ő fordításá
ban olvashatunk. (1995, Eger)

CS. VARGA ISTVAN

PAP JÓZSEF: KERT(V)ÉSZÉNEK

Amint a sajátos szókombinációval készült,
két - egymással összefüggő, egymást kiegé
szítő - jelentésű címből (Kertészének, Kert
vészének) is következtetni lehet, Pap József új
kötete a kert jegyében írt versekből állt össze.

A jugoszláviai magyar költészet rangidő

sének 70. születésnapjára - Kass János ver
sekhez illeszkedő ihletett grafikáival - meg
jelent szép kötet új minőséget hoz, jelent a
költő életművében. Mind kényelmes hörn
pölygésű, leíró jellegű helyzeljelentés - ver
sekből (Késő satrinci riport, Türelmem fogytán,
Hóhulláskor, Tévedéseink), mind pedig a tizen
hét szótagra mért, versmorzsákként is önálló
ságukkal tüntető haikukból - költőnk leg
kedveltebb két versformája - olyan öregkori
bölcsesség árad, amely a költemények meg
formáltságát egyenletessé, befogadásukat pe
dig minden olvasója számára könnyűvé. él
vezetessé teszi.

A világot megérteni kívánó és tudó bölcs
költő szólal meg, fordul olvasóihoz. és ez a
szándék, ez a magatartás napjaink vérzivata
ros éveiben - a kötet az utóbbi tíz év termé
sét gyűjti be - fölöttébb figyelmet, megbe
csülést érdemel. Pap József könyvének költői

és emberi értékei teljes mértékben összefüg
gésben vannak azzal, hogya költő rálelt "bi
rodalmára", amely számára nyugalmat és
biztonságot nyújt(hat) - a kertre. Olyan pont
ez a költő életében, ahová elvonulhat a világ
emberi piszka és társadalmi zaja elől, otthon
érezheti magát a rend és a rendezettség vilá
gában, ami a kerten kívül szinte megszűnt.

De miközben a kertben a természet harmóni
ája érvényesül, a költő egyetlen percre sem
tud, képes megfeledkezni arról a világról,
amely ellenségesen veszi körül e paradicsomi
kertet, ahol a költő - kedvét lelve benne 
esik bűnbe a költészettel. Pap József kertje,
mely nemcsak valós kert, ahol díszcserjék és
virágok nyílnak, végében jegenyetölgy áll őrt,

ahová madarak szoktak, kik "mindenben sza-



kasztott" olyanok, "mint az ember", hanem a
költő verseinek, lelkének kertje is, nem azi
lum, inkább jelkép. A vágyott világ kicsinyí
tett mása, ahová megpihenni vonul(hat) el az
ember, legalább addig, míg napi kávéit szür
csölgeti, miközben az égen .Kondenzcsíkok
közt/ollóban a Nap". Olyan természettel
díszletezett világ ez a "kert", ahol az ember
megszabadulhat, mégha rövid időre is "vég
telen védetlenségének" nyomasztó érzésétől.

ahol varázsigéket - verseket - mormolhat
"Háború és más rontások ellen", legyőzheti

"fekete vagy fehér önmagát".
A kertész költő, Pap József versei a kertet

fenyegető vész ellenében szólalnak meg meg
teremtve a huszadik század végének sajátos
vajdasági (magyar) valóság és álom, reál és
ideál kettősségét, azt a kibékíthetetlen és el
választhatatlan ellentétet, amely az élet és a
költészet ősi meghatározója az egész magyar
poézisben. (Forum 1996)

GEROLD LÁSZLÓ

VÉGEL LÁSZLÓ: WITTGENSTEIN
SZŐVŐSZÉKE

Mit idéz föl a Duna folyónév? A kitűnő Cla
udio Magrisnak kitűnő Duna-könyvében egy
sereg jelentésgazdag anekdotát. A Magris
művére visszaemlékező Végei Lászlónak 
Palánka és Pétervárad környékén - a folyó
által partra vetett holttestek materiális való
ságát. Mi az ablak? Pár éve Ujvidéken: élő

tévé-híradó, ablakkeret, amelynek négyszö
gében az orvlövész golyójától rettegő beszélő

elmondja az utca népének, amit máshol nem
mondhat el. Mi a magány? Végelnek "ész
bontó kényszer, vagy pedig divatos hazug
ság". "Milyen hiúk azok az írók - teszi hoz
zá -, akik veszélytelen időkben bejelentik,
hogya magányt választjék..,'

Az 1941-es születésű, az Uj Symposium le
gendás első nemzedékével indult író lírai
esszénaplóját publikálta Wittgenstein szövőszé

ke címen. A hét szövegtömb a Balkáni testa
mentumtói, a Kafka sürgönyén át aVisszanézés
a képzeletbeli jövó1Jől víziójáig a három-négy
évvel ezelőtti létbizonytalanság meditációvá
szőtt dokumentuma. Akkortájt a délvidéki
háborúról még nem Taszár és nem az IFOR
erők jutottak a magyar olvasó eszébe. A ka
tonaköteles korú férfi, a higgadtan zaklatott
elbeszélő, a személyes és .alkotói szabad-
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ságában korlátozott író textusaiban aligha vé
letlen a fény, a fény-képek kitűntetett szerepe.
"Jó, hogy halogénlámpát vásároltam a dolgo
zószobámba... a hideg f~nysugár kis kört vi
lágít be - mondja. - Eppen ennyi elég ah
hoz, hogy világos elmével lássam az idő fo
lyását. A sötétség fegyelmezi, valószetűvé te
szi a képzeletet, a fény pedig játékossá. fele
lőtlenné." Máshelyütt a kihunyó lámpafény,
a lejárt szavatosságú higanyszál a halál szim
bóluma, megint másutt a kivilágított temp
lomtorony indít a fohászkodással kapcsolatos
töprengésekre.

A Wittgenstein szövőszéke'címéhez illően fi
lozofikus, de áttetszően szövegezett, közért
hető. Aforisztikussága nagy bekezdésekbe nő

át, epikává szilárdul a rejtett líra. Még rímek is
szivárványianak az ilyen (prózai) sorokban: "A
testem már törékeny, a szélfodor is meghorzsol
és könnyedén elsodor". Végei László új kötete
- hangulatával. díszleteivel - jellegzetesen éj
szakai könyv, az éjszakai tudat viaskodásainak
kivetülése. A félelem és az elmúlás szinte meg
testesült szereplőkként járnak-kelnek az esszé
epika színterein - holott a kötet éppen ellenük
íródott, a fájdalmas józansággal latolgató érte
lem jegyében. (T-Twins)

TARJÁN TAMÁS

SPIRÓ GYŐRGY.-MÁSIKJÁNOS:
AHOGY TESSZUK

Ezúttal roppant zavaró, hogy férfi a szerző,

de az is lehet, hogy a rendezőnő tett rá egy
lapáttal - a vígszínházi ősbemutatón még
nem volt ilyen tendenciózus a mű -, hogy
elfogulatlanságát bizonyítsa. A történet az
után kezdődik,amikor egy másik valaha, va
lamikor véget ért. Egy szakítás történetét lát
juk, amely Gaál Erzsébet verziójában arról
szól, hogy egy békésnek ígérkező válást mi
ként tud tönkre tenni a feleség, miközben ar
ról nem ejt szót, hogy egy békésnek induló
házasságot miképpen tehet tönkre esetleg
maga a férfi. Az apokaliptikus világvége,
amelyet a Várszínház Refektóriumában az
AllOgy tesszük című musical fölvázol nekünk,
azért olyan apokaliptikus, mert Spiró György
tárgyszerűentragikus szövege és Másik János
szociológiai pontosságú zenéje egy adott
helyzetet tár elénk szétroncsolt kapcsolatok
ról, panelba zárt érzelmekről, kényszeresen
ismétlődő léthelyzetekről.miközben az elko-



pott érzelmek megújításának vágyát, tudását,
energiáját megtagadja tőlünk,

A tragikumot panellakások panelbútorai
között éljük meg, a bezártság kínját árasztó
kockalakás a szemünk előtt válik ketté, így
szolgál majd szabadabban átjárható, mégis
kiúttalan, két külön élettérül.

A külvilágot reprezentáló, mechanikus
mozgású figurák, az eseményeket háttérből

figyelő, a történetet olykor dalokkal, életké
pekkel kommentáló alakok, egyszóval a
brechti játékstílus eltávolítja, ugyanakkor él
vezhetőbbé teszi, a reményeiktől különvált
házaspárt adó Peremartoni Krisztina és Végh
Péter játéka pedig közel hozza és létállapo
tunk kínjával telíti a szűk játéktér eseményeit.
Peremartoni olyan erővel termeti meg a légü
res térben dühödten vergődő asszony figurá
ját, hogy alakítása érzékenyebb lelkű vagy a
színházra túlontúl fogékony férfiakból
könnyedén felszínre hozhatja a nőgyűlölöt.

De azért már nem a szerzőt okoljuk.

KÁLLAI KATALIN

GYÖNGYÖKKEL GYÖKEREZTÉL
Gyimesi és moldvai archaikus imádságok

Manapság, mikor a hivatásos könyvészek is
mindinkább feladják, hogy folyamatosan
nyomon kövessék az egyre áttekinthetetle
nebb hazai könyvkiadást, a Hargita alján pár
ezer példányban megjelenő szerény munká
nak úgyszólván alig van esélye az értékének
kijáró közfigyelemre. Pedig e jórészt talmi di
vatoktól habzó "pannon szövegtenger" mé
lyén olykor valódi igazgyöngyök várják tű

relmesen, hogy némi fény rájuk is vetüljék...
Egyebek közt az a páratlan szépségű, sok

évszázados szájhagyomány formálta, archai
kus népi imagyűjtemény, ami nemrégiben
Tánczos Vilmos, erdélyi etnográfus eredeti
gyűjtéseként jelent meg egy csíkszeredai ma
gánkiadó és nyomda: a Pro-print Krónika
Könyvek sorozatában. Ez a munka - mint
ajánlása is kiemeli - nem holmi ráadás Er
délyi Zsuzsanna kerek két évtizede publikált,
máig úttörő jelentőségű vallásos folklórgyűj

teményére, inkább a Hegyet hágék, lőtöt lépék
izgalmas folytatása, a szakrális népköltészet
újabb - jóllehet eredetét tekintve talán legő

sibb, legautentikusabb - gyimesi és moldvai
magyar forrásanyaga. E sajátos művelő

déstörténeti jelentőségű műfaj feltérképezésé-
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re Magyarországon a hetvenes évek elején
valóságos mozgalom indult: püspöki, érseki
körlevelek mozgósították a papságot, az egy
házi sajtóban egymást követték a gyűjtést

szorgalmazó felhívások, s a terepmunkát irá
nyító Erdélyi Zsuzsanna - nem ritkán előa

dóművészek népszerűsítő műsoraival támo
gatva - sorra járta az ország hagyományőr

ző vidékeit. A mintegy húszezer gyűjtött ima
szöveget tanulmányozva csakhamar kiderült: a
középkor mélyéig visszakövethető közös euró
pai kultúrkincsről: a liturgikus passió-elemek,
himnuszok és Mária-siralmak latin mintáinak
sajátosan folklorizálódott továbbéléséről van
szó. A magyar példa biztatására ekként nemso
kára másutt - így Lengyelországban és Szlo
vénjában - is megindult a kutatás.

Arn Erdélyben és főként a csángóföldön 
az orális folklór e páratlanul gazdag forrásvi
dékein - a diktatúra sokáig csak konspiratív
gyűjtőakciókra, magányos leletrnentésre ha
gyott lehetőséget, amivel csak a valóban bát
rak, a bensőleg elhivatottak éltek Egyebek
közt az a Tánczos Vilmos, aki másfél évtize
den át fáradhatatlanul járta a Tatros és Szeret
völgyeit, hogy a "morzsa házakban" lakó
öregek féltve őrzött fohászait és ráolvasásait
magnóra vegye és lejegyezze. Mindezt alig
hanem az utolsó órában tette, hisz a kultúra
(s a csángóknál egyúttal) nyelvváltás mind
drámaibban fenyegeti e bomlásnak indult ha
gyományos közösségeket. Kiváltképp a Ha
lotti beszéd archaizmusait és a katolicizmus
középkori kultuszait sokban máig átmentett
moldvai magyarság veszélyeztetett, mint arra
Domokos Pál Péter, Kallós Zoltán és mások
immár évtizedekkel ezelőtt figyelmeztettek.
A még magyar ajkú, magyarul imádkozó idő

sebb nemzedék kihalása, az anyanyelvi litur
gia s a papság sok évszázados hiánya hama
rosan végleg elzárhatja előlünk e "terra in
cognita spíritualíát" - mielőtt még gazdag
kincseit egyáltalán számba vehetnénk

A Gyöngyökkel gyökereztél épp ezért nem
csupán lélekemelő, gyönyörűségesolvasmány,
de felhívás, visszhangos fohász is egyben. Ez a
gyűjtőmunka folytatásra: további szakértőkre,

segítő önkéntesekre vár. Csak remélni lehet,
hogy lesznek ilyenek, hiszen akinek kezébe ke
rül e beavató kísérőszővegekkel, útibeszámo
lókkal, kottákkal. fényképekkel illusztrált kötet,
azt bízvást megigézi majd e térben és időben

oly távolról felhangzó "angyalszámysuhogás".
(Pro-print Könyvkiadó, 1995)
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