
KULTÚRA
A magyar kultúra napján

Irodalmi gyöngyszemek megzenésített
A magyar kultúra nap

ját Kárpátalján több hely
színen rangos események 
keretében ünnepelték. A 
Pro Cultura Subcarpathica 
civil szervezet január 23-án 
az irodalmi gyöngyszeme
ket feldolgozó budapesti 
Kávészünet zenekar kon
certjével méltatta a kultúra 
napját a Rákóczi-főiskolán.

A  c iv il szervezet program
ja i által rendszerint valam ilyen

dinamikus, aktív programokkal 
szolgálnak a kárpátaljai közös
ség számára. H ozzátette: „A  
Kávészünet együttes a Csillag 
születik tehetségkutató verseny 
á lta l vá lt ism ertté, s a fő isko
la  is sokat tesz azért, hogy a 
tehetséggondozást fö lk a ro lja  
Kárpátalján. Köszönet ezért.”

A  Kávészünet zenekar kon
certje in  klasszikus és kortárs 
kö ltő k  m űvei szólalnak meg 
modern, dinam ikus hangzás-

-  Nagyon sok helyen já 
runk koncertezni, többek között 
rendhagyó irodalom órák kere
tében szerte az országban és a 
határon tú li területeken is. Sokat 
já run k  Erdélybe, Felvidékre, 
Brüsszelben is vo ltunk. M ost 
tavasszal m együnk ism ét Né
metországba. Sok helyre tudjuk 
e lvinn i a zenénket és bemutatni 
azt, amiben hiszünk és ahogyan 
gondolkodunk.

-  Hogyan kerülnek kivá
lasztásra az irodalmi művek?

-  Igyekszünk olyan verseket 
választani, amelyekről érezzük, 
hogy m egzenésített vá ltoza
tuk sláger lehet. Az ötödik le 
mezünk most készült el, am iről 
azt gondolom, hogy az eddigi 
legérettebb albumunk. Próbáltuk 
azokat a gondolatokat, érzéseket 
zeneileg-beletenni, amelyeket 
az elm últ években átéltünk. Az 
ötödik albumnál nem vo lt sem

napon a magyarság idehaza, ha
tárok nélkül és szerte a világban 
megemlékezik a magyar kulturá
lis értékekről”  -  mondta a főkon
zul űr. M ajd kellemes időtöltést 
és jó  beszélgetést kívánt minden 
megjelent művészetszeretőnek.

Ezt követően az ungvári 
születésű festőm űvész, Erfán 
Ferenc, aki a M agyar M űvé
szeti Akadémia tagja, és 2009 

óta az ungvári Boksay Jó
zsef M egyei Szépművészeti 
Múzeum igazgatója, szintén 
köszöntötte a megjelenteket, 
és elm ondta, hogy minden 
k iá llíto tt képen látható tájnak 
van valam ilyen köze a ma
gyar identitáshoz. Köszönetét 
fejezte k i a szervezőknek, a 
konzulátus m inden munka
társának és a megjelenteknek, 
hogy é lte tik a művészetet, va
lam int lehetőséget biztosíta
nak és otthont adnak hasonló 
események lebonyolításához.

A  továbbiakban a megje
lent vendégek megcsodálhat
ták a k iá llíto tt festményeket, 

ezalatt a kellemes hangulatot a 
nagyszőlősi m űvészeti iskola 
zenészei fokozták.

K. K.

változatban
játszottunk, akkor is feltették ezt 
a kérdést, és nagyon lelkes let
tem. Nagyon sok verset nézünk 
át, és sokat agyalunk azon, hogy 
m elyik sorhoz m ilyen dallam  
illene. Jelen pillanatban nagyon 
izzadságszagú lenne, hogyha 
csak azért is feldolgoznánk egy 
a kárpátaljai alkotást. A zt gon
dolom, hogy ami késik, az nem 
m ú lik , és remélem, hogy egy 
legközelebbi Kávészünet-kon- 
certen Kárpátalján már elhan
gozhat m ajd egy ká rp á ta lja i 
kö ltő  műve is.

-  M ilyennek lá tjá to k  a 
kárpátaljai embereket?

-  Nagyon sokat járunk Er
délyben, am elyről azt ha lljuk, 
hogy m ilyen szívélyes és ked
ves a fogadtatás. És nem akarok 
senkit sem megbántani, de azt 
kell mondjam -  bár én mindig is 
tudtam, mert innen származom - , 
hogy a kárpátaljai vendégszeretet

nemes ügy mellé á ll. A  mostani 
alkalom m al kárpátaljai művé
szeti iskolákban tanuló diákok 
számára gyűjtenek, egész évben 
váiják a felajánlásokat, ezáltal is 
támogatva m inél több tehetséges 
diákot.

A  K á v é s z ü n e t-k o n c e rt 
m egnyitóján dr. Orosz Ild ik ó , 
a II.  Rákóczi Ferenc Kárpát
a lja i M agyar Főiskola rektora 
köszöntötte az egybegyűlteket, 
aki úgy fogalm azott: m inden 
magyar ember büszke lehet a 
himnuszunkra, hiszen az -  más 
nemzetekétől eltérően -  nemzeti 
imádság is, amely „bekerü lt a 
tö rténe lm i egyházak énekes
könyve ibe . Egy nem zetnek 
sincs ilyen himnusza, a legtöbb 
him nusz harcias, arra buzdít, 
hogy másokat letipoijanak, hogy 
m inél nagyobbak és erősebbek 
legyenek, míg m i a himnuszunk
ban Istenünkhöz imádkozunk, 
és kérjük, hogy tartsa meg nem
zetünket” .

S zilágyi M átyás, Magyar- 
ország Beregszászi Konzulátu
sának főkonzulja ünnepi beszé
dében hangsúlyozta: irodalmunk 
egyik gyöngyszeme K ölcsey 
Him nusza. A  konzul gra tu lá
c ió já t fejezte k i a Pro Cultura 
Subcarpathica csapatának, hogy

Erfán Ferenc festőművész 
kiállítása a konzulátuson

ban, zenéjük 
hidat képez a 
m ai fia ta lság  
és az irodalom 
k ö z ö tt.  A z  
együttes m u
zs iká ja  m in 
den k o ro s z 
tá lyhoz szól.
A  koncert alatt 
fergeteges ze
nei élménnyel 
tá rs ítva  ked
venc irodalm i 
a lk o tá s a in k  
szólaltak meg.

Az előadást követően a ze
nekar frontem berével, a kár
pátalja i származású Popovics 
G yörggyel beszélgettünk, aki 
elmondta:

-  Nagyon jó  érzés itthon  
lenni, főként úgy, hogy zenélhe
tünk, és bemutathatjuk az itthoni 
közönség számára is, hogy m ivel 
foglalkozunk. Akárhol já rok a 
világban, m indig jó  érzés Kár
pátaljáról származó emberekkel 
találkozni. Am ikor pedig itt já 
rok, akkor m indig visszajönnek 
az emlékek.

-  K árpáta lján  második 
alkalommal léptetek most fel. 
Milyen helyeken, eseményeken 
láthat benneteket a közönség?

milyen tematika, ami mentén ha
ladni szerettünk volna. Az előző 
lemezekkel próbáltuk a diákok 
igényeit is kielégíteni, hogy egy- 
egy verset könnyebben tud ja
nak m em orizálni. A  je len le g i 
albumon a saját érzéseinket és 
gondo la ta inka t igyekeztünk 
megfogalmazni. Annak is örü
lök, hogy olyan kortárs kö ltők 
művei is felkerültek az albumra, 
m int Kányádi Sándor, Csukás 
István vagy Závada Péter.

-  Kárpátaljai származású
ként esetleg nem fordult meg 
benned, hogy kárpátaljai költő 
művét is feldogozzátok?

-  Egyelőre ez még várat ma
gára. Öt évvel ezelőtt, am ikor itt

is van olyan jó , sőt lehet, még jobb, 
m int az erdélyi, és erre nagyon 
büszke vagyok és köszönöm.

-  Milyen terveitek, célja
itok vannak a jövőre nézve?

-  M ost tavasszal rengeteg 
koncertünk lesz. Az egyik büsz
keségünk, hogy a Republicnak 
most lesz a harm incadik ju b i
leum i koncertje a Papp László 
sportarénában. Nagyon sokat 
fogunk erre készülni. Az In tim  
Torna Illegá lla l fogjuk végigtur
nézni az országot, ille tve  a jövő 
héten fog juk le fo rga tn i a Két 
nyárfa dalunkból a videoklipün- 
ket. M ost ezek a nagyobb tervek, 
amikre készülünk.

Váradi Enikő

Erfán Ferenc festőmű
vészalkotásaival ismerked
hettünk meg január 22-én, a 
magyar kultúra napján. A 
kiállítás megnyitójának a 
beregszászi magyar kon
zulátus új rendezvény- és 
kiállítóterme adott ott
hont.

M in t ism eretes, a ma
gyar ku ltú ra  napját január 
22-én annak em lékére ün
nepeljük, hogy Kölcsey Fe
renc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Szatmárcsekén a 
Himnusz kéziratát. Az évfor
du lóról való megemlékezés 
a lka lm ábó l a beregszászi 
magyar konzulátus ünnepi 
tá rla tta l tiszte lge tt, melyen 
E rfán  Ferenc n a tu ra lis ta , 
im presszionista és posztim p
resszionista stílusjegyeket kö
vető festőm űvész a lko tása it 
á llíto tták k i.

A  tárlatot Szilágyi Mátyás 
beregszászi főkonzul nyito tta  
meg, aki köszöntőbeszédében

ism erte tte  a m agyar ku ltú ra  
napjának és Kölcsey Ferenc 
H im nuszának tö rténe lm i vo
natkozásait. K iem elte , hogy

az évfo rdulóval kapcsolatban 
megrendezett megemlékezések 
alkalm at adnak arra, hogy na

gyobb figyelm et szenteljünk az 
évezredes hagyományainknak, 
nemzeti tudatunk erősítésének. 
„A z  ünnep alkalm ából, ezen a

Versajánló
B a k a  Is tv á n  

m indössze°négy rö 
vidke versszakban utal 
B a rtók  B éla C antata 
profana, A  kilenc cso
daszarvas cím ű művé
re, am ely világszerte  
ism ert és szeretett nagy 
zeneszerzőnk gyű jté 
séből, egy rom án ka
rácsonyi énekből ered.

A  történet így kez
dődik: „V o lt egy öreg
apó, /  V o lt néki, v o lt néki /  K ilenc szép szál fia , /  Testéből 
saijadzott /  Szép szál kilenc fia . /  Nem nevelte őket / Semmi 
mesterségre, /  Szántásra-vetésre, /  Ménesterelésre, /  Csordatere
lésre; / Hanem csak nevelte /  Hegyet-völgyet já rn i, / Szarvasra 
vadászni.”  A  történet lényege pedig az, hogy ez a kilenc szép 
szál fiú  addig-addig vadászott, űzte, hajtotta, figye lte a szarvast, 
mígnem m ind szarvassá változtak, és soha többé nem térhettek 
vissza a szülői-családi házba, nem viselhettek többé emberi 
ruhát, nem ihattak pohárból, „csak tiszta forrásból”  -  ahogyan 
zárul a csodálatos mű.

Baka István verse ennek az átváltozásnak-átminősülésnek 
az illú z ió já tó l megfosztva beszéli e l az ember sorsát. Itt már 
„szarvassá”  nem változhat át az ember, vagyis nem lehet ál- 
m ai-vágyai jö vőbe li megtestesítője. „A  legenda”  szertefoszlá- 
sából, „lehullásából”  ered a vers záróképe: „á llunk, m int holtra 
dermedt erdők agancs-sora” ...

Penckófer János

Baka István
Legenda, hát lehullasz

Pass Lajosnak

Legenda, hát lehullasz, 
jövőnkből varrt ruha!
Erdővé válhatunk m i, 
szarvasokká soha.

Havas táj keszkenőjét 
bevérezzük ma még.
Holnapra lágy humusszá 
feled már e vidék.

Szél leng az alkonyatban: 
ingünk vo lt -  ám mi többet 
magunkra fö l nem ö ltjük.
Soká késett az ünnep.

Legenda, hát lehullasz, 
sorsunkká nyűtt ruha!
Á llunk, m int holtra dermedt 
erdők agancs-sora.
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