
PAUL CLAUDEL GONDOLATAIBÓL

Az ékesszólás olyan tűz, amit bármivel lehet táplálni.
A történelemben semmi sem ismétlődik. -es minden a múlt folytatáMl.
Aki kér, az kap, noha talán nem mindig azt, amit kívánna.
Hangosan kell szólnunk, ha azt akarjuk, hogy meghaCljanak bennünket. De ha

a~t akarjuk, hogy meg is hallgassanak, csendesen ,kell szólanunk.
A dolgok annyira láthatatlanok, hogy vaknak kell lennünk, hogy meglássuk

őket.

I}ét eszme van, amelyek közül hatvan esztendős koromtól állandóan ott foro(1
nak a gondolataim: minden, ami létezik - szimbólum, s minden, ami történik
parabola. A természet nem illúzió, hanem - allúzió.
Vigyázzunk, nehogy terméknek tekintsü.nk olyasmit, ami - hulladék.
A zsenialitás - tartós türelmetlenség.
Időszerűség - mindaz, ami elkísér bennünket az örökkévalóságba.
Az önámítás virágai valóságokat gyümölcsöznek.
Sartre azt mondja: "A pokol - a többi ember." -en ped.ig azt átlftom: "A

mennyország - a felebarátaink. Ole őrzik mennyországunk kulcsát."

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Harminc évre százhatvan lap, és ab
ból is majdnem húsz próza: ehhez ké
pest még Rimbaud is túláradó bőség.*
Bár, rnondja a költő, "nem baj, ha va
laki sokat ír, az se baj, ha keveset, az
a baj, ha valaki túl sokat vagy túl ke
veset fr." És: "Nem az a fontos, hogy a
madár hányszor csap a szárnyával, ha
nem hogy íveljen."

Ivel? - Három részre tagolódik a
könyv. Az első: a Trapéz és korlát. Pi
linszky tüneményes indulása, hat év
(1940.1946) anyaga, az új magyar líra
legmagasabb szí ntjén, legizzóbb hőfokán.

'Semmi bravúr, semmi látványosság, sem
mi "formabontás"; engedelmes bekapcso
lódás egy jól kidolgozott formai hagyo
mányba, mlnd közt a legszürkébbe, leg
kevésbé mutatósba, abba a [ambusíba,
amelynek már nem is lehetnek meglepe
téseí, amelyben minden zajtalanul, olajo
zottan működik: ritmusok, rímek, strófák'
szabályosan peregnek, sor szabályosan
fonódik sorba, itt-ott a hang olyan fölü
tésével. kitartásával egy-egy rímben,
vagy olyan kötésével az átvonásokban,
ami az akkori. Toldalagi hanglejtésére
emlékeztet (és talán ez az egyetlen olyan
származásrendi rokonság, amit a Trapéz
és korlát Iírájábam ki lehet tapíntaní).

Kész huzalok; de ritka feszültségű áram
kering bennük. Pilinszky - néha úgy
érezní, hogy valami alvajáró biztosság
gal - mélyebb, elemibb forrásokba kap
csolja ezeket a huzalokat, mint ahová fi
atal költők általában szokták: nem a mű

vészet, hanem a lét áramkörébe. Ezért
nem érdekli - úgy látszik - semmi. ami
jellegzetesen, vagy pusztán művészl: sem
mi mutatvány, semmi bravúr, semmi kí
sérlet nyelvi kifejezésben, rítmíkában.
szókötésekben, versformálásban. Neki
nem ez a fontos; ez egyáltalán nem fon
tos neki. A fontos: kifejezni egy létér
zést, Iétszorongást. Hogy mit? Amit a
Halak a hálóban mond: ,.esillaghálóban
hányodunk - partravont halak, - szánk
a semmiségbe tátog, - száraz űrt ha
rap. .. - Roppant hálóban hánvódunk
- s éjfélkor talán - étek leszünk e~

hatalmas - hálász asztalán"; a lét bűn

hődés-voltát, s benne a szeretet vigasz
talan virrasztását; azt a Kafka világával
rokon hajsza- és szorongás-Iellegét, s azt
a csillagmagányát. amit a Trapéz és kor
lát felejthetetlen záróképe érzékeltet:
"ülünk az ég korlátain, - mint elítélt
fegyencek" ; a kegyelem "kárhozatát", a
semmiben dídergést a világért vezekel
ve a semmibe veszés - lehetősége nélkül,

• Pil1llS2!ky JálllOS: Nllgyvérosi lkonok. Összegyl1jtött versek 1940-1970. S0ép1rodalmi Könyvkiadó.
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amiről a Késö kegyelem beszél: "Fogód
zanék akárkibe, - de nem lesz többé
senkije; - szeméből, mínt gazdátlan ág,
- kicsüng a pusztuló világ."

Ma, huszonöt év múltán olvasva ezeket
a verseket, hangjukban nem egyszer
érezzük azt a friss tenort, amelyben még
benne lappanganak a mutálás emlékei;
egy hajlékony, (megint csak azt kell mon
danom: itt-ott toldalagis) tenort, melyből

akkor is a magára találás boldogsága
árad, ha fé.elemről,borzalomról. szörnyek
ről és földalatti harcokról énekel. Ez a
fényes bel canto itt szól utoljára, önfe
ledten, míntegy az énekes akarata ellené
re, a gyanútlan fiatalság varázsával, át
áthidalva a kifejezésnek azokat a később

soha nem ismétlődő lazaságait is, ame
lyek a forma kitöltésének önként vállalt
kényszeréből következtek.

Az összegyűjtött versek második része,
a Harmadnapon, Pilinszky második kö
tete tizenkét esztendő múlva követte az
elsőt. Tizenkét évre (1946-1958) harminc
négy vers. Kevés? Súlyra sok, a kortárs
európai líra néhány kivételes és kikezd
hetetlen remekével. Amilyen - nem is
a talán legismertebb Harbach 1944, vagy
a Francia fogoly, mindkettő még a "régI
fekvésben", még csak nem is a Frank
[urt; egyik első példája annak, hogyan te
remti meg Pilinszky a valóság legeldobál
tabb, legütöttebb-kopottabb kellékeiből,
akárcsak Beckett, a kor végletes elidege
nedésének gyötrelmes mítológíáját és
szímbolíkáiát, hanem - az Aranykori tö
redék, A szerelem sivataga, vagy az Apo~
ri!. Ha az első kötet legjobb verseinek
sugalló élménye valami, pontosan nem
míndíg megfogalmazható létszorongás
volt: most ez a szorongás konkretízáló
doh, a metafízíkarmból beletestesült a
történelembe. ,,:€S tudjátok nevét az árva
ságnak?" - kérdezi az Apokrif. A költő

már tudja. Az árvaságét és a fájdalomét,
a szégyenét és li megaláztatásét. Nem
pusztán nomínálísan, hanem reálisan. El
sősorban reálisan. A "ravensbrücki pas
sióból" nem annyira Ravensbrücköt, a
nevet, mint inkább a passiót, a valósá
got. Hogy hogyan élte át, hogyan élte
magába, élete középpontjává a negatí
vumnak ezt az "iszonyú terhét", hogyan
vérezte ki magában a lágerek sebét az a
Pilinszky, aki az "igazi" lágerek borzal
mát sohasem tapasztalta meg? Ez már a
"teremtő képzelet" titka. A részvételé
azon a lakomán, amit a történelem gyöt
relmeiből mindnyájunknak egyformán
terít. a Gondviselés: mert hiszen - írja
Pilinszky a "teremtő képzelet" sorsáról
elmélkedve korunkban - "az isteni kon-

textusban: legtöbbször más, aki az érté
ket megéli, s megint más, aki esetleg
megírja."

Bár mí más a megírás, mint a meg
élés egy formája? Az Apokrif hőfokán:

általános érvényűvé élése a virtuálisan
vállalt egyedi sorsok összességének.
"Szemközt a pusztulással - egy ember
lépked hangtalan. - Nincs semmije, ár
nyéka van. - Meg botja van. Meg rab
ruhája van." De ez az "egy ember" már
az ember. És ahol lépked: az már nem
az esemény, hanem a sors síkja. A tör
ténelem szövete átvérződött; és az elvé
konyult szöveten átlátunk - átlépünk?
- az esetlegesből az érvényesbe. Mert
bármennyire tudjuk - legalábbis sejt
jük - az Apokrif reális és aktuális kan
csalódásait egyrészt a "láger-élménnyel",
amelyből, másrészt a személví kultusz
legnehezebb éveinek ,,levegőtlen prés"
légkörével, amelyben teremtődött: lénye
gében túlmutat a történelmi szituáción.
Nem dllusztrácíóta, hanem értelmezése a
történelemnek. Válasz az örök kérdésre:
mi az ember sorsa? Ez - a történelem
nek ebben az adott pillanatában úav lát
szik. hogy ez: lénkední a szenvedés tö
kéletes kíüresítettséaében, "szemközt a
pusztulással", egy elveszített paradicsom
emlékének árnyékában; keserű léptekkel,
de mégis lépni; - és végül. talán "haza
jutni. ahogy a Bibliában", minden nél
kül és rníndenen túl mégis megérkezni,
a könnytelenné kövült arc üresen alá
csorgó árkaíval, melyek talán már csak
az Isten könnyeit várják.

Vagy, egy másik fogalmazásban: elnyo
morodásunk legalján. semmiségünk siva
tagában, kezünkben a lehetetlen mene
külés szakadékony kötelével, várni a ta
lán lehetségest: "Godot"-t. Mert nem
csak a díszlet rokon: kallódó kellékeivel
egy világvégi láger vagy szemétteleo, ha
más-más hangnemben, de rokon a válasz
is, amit a világ két különböző pontián.
de nagyjában ugyanabban az időben

Beckett és Pilinszky az ember legvégső

sorskérdésére ad. Az Apokrif (és kör
nyezete) a Godot-ra várva mellett ta
lán a legmaradandóbb, és a legegzisz
tenciálisabban keresztény szólam a szá
zadközép tragikus De profundisában.

Az összegyűjtött versek harmadik ré
sze a Nagyvárosi ikonok, 1959-1970 jel
zéssel. Két ciklusra bomlik. Az elsőnek,

az Inroitusz címűnek az anyagát már is
merjük Pilinszky legutóbbi kötetéből. A
két vers, az Utószó és az Introitusz, vál
tozatlanul az Apokrif lírai magas fenn
síkján, a költő - és a kortárs európai
költészet - remekel közé tartozik. A rá-
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juk következő KZ-Orat6rium? Másod
szor jelenik meg könyvben, immár kül
földi síkerek pecsétjével; és mégsem, é~

most sem tud meggyőzni. Ki tagadná
részleteinek, szakaszainak, sorainak kivé
teles költői értékét? Az egész azonban:
a szcenírozás, a lényegében egynemű

mondandó három szereplő között vafó
tölosztása, a variálás technikája - végül
is kitérés egy szerves, egységes, e$J'
tömbből kifaragott mű, ha tetszik: egy
új, egy második Apokrif elől; megtévesz
tő szcenikus mű-kompozíció (csak azért
nem mondorn, hogy ál-kompozíció, nehogy
bántó mellékíze legyen) a "dolog" belso
törvényeit kíteljesítő igazi műalkotás he
lyett. Első jele - ismétlem, minden re
mek részlete mellett és ellenére - annak,
hogy Pilinszky addig oly homogén költői

világának valahogyan meglazult a kohé
ziója. Az elemek kezdenek külön kerin
geni; a központi vonzás, amely egységes
organizmussá rendezné őket, ki-kihagy;
a szerves vonzásokat föl-fölváltj a a művi

rendezés. S mint Ilyenkor lenni szokott:
már helyenkint a költői mechanizmus
működését is kí-kíhallaril. Talán ez volt
az a pillanat, amikor szét kellett volna
zúzni az öntőformákat. össze kellett vol
na tömi a szerkezetet, s a rombolástól
sajgó és véres kézzel elkezdeni valami
egészen mást és újat? Lehet. Tény, hogy
az 1959-1970 időjelzésűrész második cik
lusa, a Nagyvárosi ikonok, tehát az utol
só nyolc-tíz év termése összesen tizenhá
rom vers (ebből három négysoros, egy
kétsoros, egy mindössze egy sor): bőven

számolva száztíz sor.
Persze "nem baj, ha valaki sokat ír. az

se baj, ha keveset, az a baj, ha valaki
túl sokat vagy túl keveset ír". De ez a
kevés már nem közelíti meg a túl keve
l',et? Az indokolatlanul keveset? Nem fé
lő-e, hogy a madár, ha ennyire keveset
csap a szárnyával, végül elfelejt ívelrii ?
Vagy hogy csak a saját, régi íveit ismét
li, mind szűkebb körben? "Akkor lépek.
ha lépni kell" - mondja Pilinszky. Es
már rég lépni kell; már rég sürgetik,
hogy lépjen; és még míndig nem lép. A
sakkparti évek óta áll.

Egy hivást hallott, mely "élete egészét
követeli már", s melynek "nem lehet
nem eleget tenni, ha mindjárt a végle
ges és tökéletes elnémulás kockázata
árán is"? Ha igen: egy ilyelll csend
del szemben csak egy magatartás lehetsé
ges - a tisztelet. Szentélyekben nem il
lik fecsegní. Térdet kell hajtani, vagy
lábujjhegyen el ken menní. Csak az a fe
szélyező, hogy ezúttal a szentélyben ka
tedra is áll, amelyről a csendet megma-
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gyarázzák, És ez a magyarázat elfogad
hatatlan.

Még egyszer ismétlem, nehogy félreért
senek: - hogy egy pálya, egy út, egy iti
nerarium mentis mikor és míért torkol
lik a csendbe, az lehet alkat, hívás, ke
gyelem kérdése; míndenképpen olyan sze
mélyí - mondhatnárn üdvössegí - kér
dés, amely sokkal inkább tartozik a lé
lek Istennel való párbeszédének, és Is
ten iránt való felelősségénekminden pro
Iámrmot kirekesztő körébe, mint a krítí
kára, De ha valaki a maga csendjét, vagy
egyelőre csak hallgatását elmélette, ars
poeticává fogalmazza, és a szígorúan sze
mélyesen és egyénin túlmenőleg akárcsak
egy árnyalatnyi általános érvényt is tu
lajdonít neki: itt a kritikának már meg
van a maga vitathatatlan illetékessége.
Kivált, ha olyan nagy költői személyíség
és mű ad súlyt a problémának, amilyen
Pilinszkyé.

Két esszé zárja a kötetet: A "teremtő
képzelet" sorsa korunkban (eredetileg
előadás egy, a témáról rendezett nemzet
közi konferencián) és az Ars poetica he
lyett, melyben - mondja Pilinszky
"arra az egyetlen kérdésre kísérelnék meg
némi választ találni, hogy személy sze
rint miért tartom aktuálisnak a keresz
tény ihletésű költészet szerepét, s miben
is látom annak föladatát a mai világban",
Mínd a kettő abban a ragyogó, megvesz
tegető, sokszor a talányosságíg metafori
kus modorban fejtegeti tárgyát, ahogyan
ma konferenciákon és folyóiratok hasáb
jailll a múfaj legjobbjai az ilyen kérdé
seket fejtegetni szokták ; mind a kettő

párhuzamosan fut, mind a kettő ugyan
oda konkludál: a csend, az elnémulás
végső kockázatának" vállalásába. So

ha szofizmákat meggyőzőbb erővel és mé
lvebb hittel még nem adtak elő.

. Hogy mí a "teremtő képzelet" sorsa ko
runkban: az effajta kérdések gombamód
szaporodva születnek újabban a pihent
elmékben és a nemzetközi konferenciák
rendezőinek leleményes agyában. S mínt
az effajta témák általában: ez is kíváló
an alkalmas rá, hogy módot adjon tüne
ményesen szép "szövegelésekre" arról,
amiről Illem beszélni ken, hanem amit be
széd helyett csinálni kellene. Hogy mí a
teremtő képzelet sorsa korunkban? Sem
miféle "sorsa" nincs; az lesz a "sorsa",
amit csinálunk vele; S ha nem csinálunk
vele semmit, csak beszélünk róla, akkor
persze hogy rossz sorsa lesz. Minthogy el
mém - gúny nélkül mondom - sokkal
rusztikusabb berendezésű, semhogy az
ilyesféle sorskutatások tekervényes Spitz
jindigkeitjeiig fölérne, én inkább így ten-



ném föl a kérdést: mí a teremtő képze
let dolga korunkban és erre csak egy vá
laszt tudok: teremteni. Minden egyéb ki
térés, elhárítása annak a föladatnak, ami
re a képzeletet egyáltalán kaptuk. Hogy
a művészet - PiliJnszky megazenvedetten
szép fogalmazásában - "a képzelet mo
j'átja, hozzájárulása, verítékes munkája a
teremtés realitásának, inkarnációjának a
beteljesítésére, helyreállítására": megra
gadó (bár nem új) gondolat. Az azonban,
hogy "ennek az inkarnációnak a betel
jesítése tökéletesen szellemi természetű",
már maga a klasszikus contradictio in
adjeoto, mert hiszen semmiféle incarna
tio nem lehet "tökéletesen szellemi ter
mészetű"; nem lehet az a művészetben,

az irodalomban, a költészetben sem
hacsak "testül" nem fogadom el a nem
testet, a csöndet. Igen, az irodalom, a
művészet is inkarnál, ha talán nem is a
.Jielyreállítés" értelmében (ami kegyel
mi és nem művészetí kérdés), hanem
analogikusan, ahogyan már Charles Du
Bos nagyon jól látta, egy egész iroda
lomelméletet építve a megtestesítés fo
galmára (Qu 'est-ce que la littérature c.
könyvében); de ugyanő ugyanakkor vilá
gosan kimondta azt is, hogy az irodalom
kifejezés, és a kifejezésen innen nincs
irodalom (szemben Bremond abbé "misz
tikus" írodalomszemléletével) ; s éppen itt
válik külön a lélek misztikus-vallási meg
irodalmi élete. Amaz, Szent Ambrus gyö
nyörű kifejezésével, sottet sine sono, hang
nélkül beszél, mert már túl van II han
gon, a hang szükségszerű anyagiságán ;
emez azonban míndenestül aszavaktól
függ, a hangtól. a beszédtől, attól, hogyan
sikerül a maga "verbum"-át, eszméjét,
látomását hangokba. szavakba, képekbe
testesítenie, vagyis "megteremtenie" kö
zölníe, mások számára is létezővé t~nnie.
A mísztíkazs célja, amely felé tart: a tel
jes kontemplatív csend; de a művész cél
ja, éppen megfordítva, a szó. (Ahogy
egyébként ezt már nagyon világosan és
alaposan tisztázták egyszer, vagy még
egyszer Maritainék, Jacques és Raissa a
Situation de la poésie esszéíben.)

A szó - folytathatnám. változatlanul
az ,,!inkarnáció szellemében" - a cél a
szó, és szerétetből. Mert legvégső soron

minden inkarnálódás, tudva vagy tudat
talanul, szeretetből történik. A kifejezés,
tudjuk, munka, fáradság, sokszor kín,
gyötrelem (benne lappang ez magában a
szóban: exprimer, ausdruokenf, mínden
képpen tevékenysé~ szemben a csönd
nyugalmával ; gyötrődés, amit vállalok 
miért? annak a' "javáért" - hogy sko
lasztikus módon mondjam -, amit ki
akarok fejezni, és mindazoknak a [aváért
is, akiknek azt, amit kifejezek, közkíncsé
vé, értékévé teszem. De a csend áldozatát
vagy kockázatát miért vállalom? Nem
egy félelmes önzés kísért itt a leg
csupaszabb önzetlenség alakjában? Nem
egy paradoxon: egy közösségért vál
lalt, magát a közösségí élmény pe
csétjével igazolni akaró szolípszízmus?
Nincs "mozdulatlan elkötelezettség", mert
az elkötelezettség illem a mozdulatlanság
kényelme. A részvét nem magatartás, ha
nem mozdulat; az irgalom, mely nem ir
galmas, csak fényes paródiája az irga
lomnak. Ji:s nemcsak a passé realitás, ha
nem a futur is, nemcsak a sóbálvánnyá
meresztő múlt, hanem a jövő is, amely
bennünk és belőlünk épül, a mí mozgó
elkötelezettségünkből. Az Inkarnácíöt
nem a világ csöndje fogadta hanem a
világ megsz6lalása, angyalok ~ pásztorQk
eneke; és nem mozdulatlan elkötelezett
séget keltett, hanem csupa mozgást: pász
torok, mágusok elindulását, barmok fój
tató Iélegzését, hogy meg ne fagyjon a
Gyermek. Ez adja a konkrétum igazi ízét
és élményét; ez az, ami nem láza és le
hetősége,a konkrét tettnek, hanem maga
a konkrét tett: a lépés, az alkotás, a te
remtés. Es - azt hiszem - erre szól az
igazi, .a hiteles hívás.

Mert sokféle hívás van; és nem biztos,
hogy amelyik a csendé, az az igazi. Az
Isten hangját is sokan tudják utánozni.
De az Isten hangját azért végül mégis
meg lehet ismerni. Arról, hogy a legegy
szerűbb, legigénytelenebb, a legkevésbé
mutatós. Az Isten hangja nem legendák
felhőiben sétál. Amikor az ács fölveszi a
szerszámát és ácsolni kezdi a tetőt, amít
ácsolní küldetett, hogy másoknak is le
gyen fedél a fejük fölött - altghanem ez
az Isten hangja.

RÓNAY GYORGY

Inkább minden sebet, mint a ezeretet kristályán egyetlen karct>lást.

Prohászka Ottokdr'

Az ember az Istennek élő ell1lháza.
KiJlcsetl Ferenc
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SZiNHÁZI KRÓNIKA

Gyurkovics Tibor jó úton jár, amikor a
ma színházba járó "kispolgáriasodó", sőt

"kispolgáriasodott" közönségének ad né
hány frics,fcát A z Ö r e g címú grotesz1,
komédiájában. Moliere merte korának
"Orhatnám polqárát" kifigurázni és Bedu
marchais Figaró alakjában adott döfé
sei állítólag szintén hozzájárultak a fran
cia arisztokrácia akkori végnapjaihoz. G.
B. Shaw a viktoriánus korból kinőve fe
szegette a .kapitalizmus önhitt hájfejűinek

biztonságát, s bizony sok mindent leiolua
tott osatornázatlan lelkekben is a velünk
született, vagy bölcsőnktől kezdve rán1c
szuggerálódott polgári előítéletekből.

Van egy művészi, egy emberi és egyben
hitbéli szabadgondolkodás. A szent-fe
rencek-erzsébetek-margitok mindig fity
tyet tudtak hányni a polgári konfor
mizmusnak ezért lehetne!G a művészi
ábrázolás tdrgyai legendáriumokon túl is.
A kispolgáriság viszont meg tudta gyű

löltetni velünk még a polgári ~rénye1(

azon hányadát is, amelyeknek morális
gyöker,ük ís volt. Mert a IV. parancso~~

ton túl is érvényesek az enyém-tzed
anyagban és élő emberí testben, tehát
birtoklásban rejlő parancsai, és száza
dunk ,közizlése éppen azért lázadt ezek
ellen a parancsolatok ellen művészetben

és magánéletben is, mert a nyárspolgári
ság póknyálával cseppfolyósítva a polgári
önzés már-már magába nyelte a paranc
csouitok erkölcsi értelmét. A póko/(
ugyanis testükön kívül emésztene1G: mér
gükkel megbénított rovaráldozatukat el
folyósítjálé s így szívják fel nedvalakban.
A polgári hedonizmus megkezdte ennek
az elnyelés előtti erkölcsi cseppfolyósí
tásnak az előmunkálatai t, s erre jött az
ép szocialista érzék visszavágása: a pol
gárellenes, kapitalista-ellenes és hazug
morM-ellenes forradalom.

Gyurkovics Tibor ott tapogat helyes
irányban a Pesti Színházban bemutatott
daraoooskájában, "Az öreg"-ben, amikOl'
leadja a vészjelet: van egy nagypolgárság
utáni nem kevésbé veszélyes kispolgári,
szocializmust cseppfolyósító, mert min
denfajta erkölcsí normát negligáló jelen
ség ís társadalmunkban, éppen a mai tár
sadalmunkban, szocialista tál'sadalmunk
ban is. Egy olyan világnézet és életforma,
amire bízvást mondhatnók: linkség a kö
bön. S hogy ezt Gyurkovics valahogyan,
a konformizmus palástja alól nem na
gyon kinyújtózva, megírhassa, beevezett a
aroteszt« múfajának kíkötőjébe. Ertsétek,
ahogy értíte.Tc, érezzétek maaatokat egy
cseppkőbarlangban, ahol a megvilágitás
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szerint ki-ki azt veheti ki a sztalaktitok
ból, amire fantáziája hajtja. en csak fel
villantom a fényeket, de a fényszóró ke
zelését is a kezetekbe adom, járjátok be
barlangomat kedvetek ezerint.

Amde kicsit szűk: ez a barlang. GYUl'
kavics nem merte na.gyobbra tátani .~záját.
A barlang száját sem. Egy kis odúba visz.
amit egy régi idők munkása (a szaki)
fabrikált össze a két kezével. Kicsinyke.
manzárdos ház, alig egynéhány helyiség
bő~ álló. És az egész terület, amin ez a
kis házikó fekszik, szanálásra vár. Nyug
talan tájék, forognak az idő kerekei. Az
öreg szaIci - persze Páger Anta~ számára
írtál! ezt a szerepet - szabadulni szeret
ne fia és menye rabságából. Mert az
unokát még csak elringatja, a ház körüli
1,ízhordást, mieauebet is elvégzi, de mikor
nagyralátó kispolgári fia és menye kol
dussá akarja álcázni, hogy kéregetésb61
az autó ára mihamarabb összegyűlhessen,

az öregnek is felforr a galambepéje. O is
lépik egyet, és egy bekukkanó teherautó
sofőrnek. előleg átvétele mellett, elszer
ződí a házát. No de a iiataloknak is meg
vannak a maguk plánumai, s ők különbö
ző lakáscserélc által akarnak az úgyis
lebontásra ítélt házból jobb lakásba jut
ni, még ha az öl'eget kutyaápolásra vagy
betegápolásra akarnák is az új lakó mel
lett elszegődtetni.

Az általános, sőt köbre emelt ~inkség

eme lakás csereberélési és házeladási for
gatagába azonban az öreg nem elég lo
gikusan bár, de többször be~eszól. Elő

ször is a házeladásból fö~vett elő~eggel

néhán1l napra eltűnik, majd éppen akkol'
keriil haza, mikor a iia bárgyú főnökét

és annak nejét »eruiéaeli, hogy az öreg
meué a főnök magatehetetlen anyja vagy
anyósa kerü~jön társbérlimek, Persze a
'fiatalok az anyós terhének átháritása
folytán 1cü!ön lakást kapnának. S az öreg
ezt az űzietet is elrontja: a főnök nem
csak a lakáscserétől áll el, de még az
öreg fiának is fölmond. A fiatalok két
ségbeesve menekülnek a linkségüket linZc
séggel kivédű öreg elől, ez pedig össze
seper egy csomó orvosságot a kasztniból
és látszólag megmérgezi magát. De csat:
addig hever aléltan egy karosszékben,
amfg a fiatalok érdekeikre eszmélve visz
szasettenkednek és elsiratják Erre az
öreg föléled és valószínüvé teszi, hogy to
vább folyik majd köztük a linkségek bi
liárdgolyóival űzött játszma.

A darabban csak két mordlisan mea
ítélhető figura van. A tenerauto so/6r,



akit majdnem mint szédelg6t ,ktrgetnek
ki a házból az előleg részleges visszaadá
sa mellett, és a dal'abba valahogyan bele
csöppent leányfigura, aki nemcsak ígéri,
de meg is szerzi az öregnek a szociális
otthonba szóló beutalót. Ennek is szé
gyenszemre kell elvonulnia az általános
linkség csatateréről, mert az öreg a tele
wiós, tár3algószobás, kiszolgálásos öl'e
gelC-otthona netuett is a megszokott sze
métládát választja. A maga vackát a ma
ga ivadékaival.

Van valami elijesztő, közönség-viszo
lyol/.ató es e.ldegemtő is ebben a napja
in/Wol másolt komédtában. A penészjol
tOK, ami« a roskatag ház falain kiiitnek,
mí.ntha társadalmunk enyészetre méltó
formáin.a-k jelképei is lennenek. S valami
OLyannalC, ami szanálásra vár, A szerzó,
nemhiába me,lesleg orvos is, eléggé pon
tos diagnózist adott a lappangó betegség;
r6t és meqkiséreite, hogy ezt a diagnózis l
a groteSZK nyelvén mondja el. Vállalko
zása azonban csak félsiícert hozott.

Vauy ódzkodott többet mondani, mint
I amit mondott, vagy nem munkálta ki
eLeggé tetetet. "Az oreq" probLémája na
gyoob szerzői, rendezői gondot és rész
ben jobb színészi megoldást is igényelt
volna. Ha egy bör kicsi, a legjobb susz
ter sem tud mintacipőt alkotni belőle.

Gyurkovics cipője olyan csalogató minta
példány, mint egyes régi suszterek kira
katában látható kanári-nagyságú ember
cipő. Aki ilyen kis cipőt ilyen csinos
ra tud varrni, kaptálni, talpalni, az való
színűleg emberméretű cipőt is helyesen
tud gyartani. Ez a reklám-cipő, amivel
Gyurkovics Tibor féllábbal belépett a
magyar színműirodalom minden lápnál
süppedősebb s több lehúzó hinárzattal fe
nyegető csábösvényeire, még csak kényes
kén, a terepet nagyon válogatva, sőt ere
deti céljá:ól eltérve váltogatja a lépést,
hogy valami kis biztonságot adó szigeten
pillanatnyira megvethesse a lábát. Gro
teszket ír groteszk környezetben, s a kör
nyezet épp a maga hasonmására .?'tagyon
érzékeny. Szabad-e púposságról beszélni
egy púpossal? Vagy egy púpos társasá
gában? Gyurkovics' a púpos társadalom
jól nevelt fiaként csak szalon-spicc őszin

teséggel penditge:i meg témáját. Hisz a
vájtfülűe.le, ugye, úgyis értik, a nem értők

pedig ne avatkozzanak a darabba még
meg nem értésükkel sem.

No de itt van nálunk egy most színház
ba serdülő bérlősereg. Az öreg kritikus
hirtelen korára eszmél egy-egy bemuta
t6n vagy bérleti előadáson, hogy mennyi
fiatal pár surran be a széksarok közé. Es
6z_"-t a fiatalokat éppen magyar szerző-

nek nem szabad megcsalní, Annál kevél!
bé, mert hiszen Gyurkovicsban megvan
a képesség, hogy hiteles színpadi világot
teremtsen, Minden alakja él - a két be
csületesnek látszó és ezért a színpadról
gyorsan kisepert alakjától, Stolztól és a
jótékony Katától eltekintve. Dávid Kiss
Ferenc éppenenne.k a Stolznak tudott
ugyan maian is érvényesen színt, szagot,
stliust adni, ő egyik legtehetségesebb fi
atal színészünk, Szmerdjakov-alakítása
óta azonban ritkán látjuk méltó szerep
ben. Most sikerült egy meg nem írt epi
zód-szerepből ismét embert formálnia.
Pap Eva a másik pozitív alak a komédi
ában. Apró kis emberségét azonban sze
repe levegőben lógó megfl'atlansága kép
telen sarkponttá súlyosítani.

A többi szerepek a groteszk bővebb bo
hócköntösében ágálhatnának, de itt
rendezési hibák muui is - ismét lema
radnak A fiatalok, Tordy Géza játssza 
játszaná - a koldus-szemináriumtól meg
szökő öreg szaki fiát. SzinteIen. Igaz,
hogy Tordy is, Halász Judit is olyan fia
talokat játszanak, akiből tizenkettő ey'U
tucat. Szerzői, l'endezési vagy szinészi hi
ba-e, hogy csak a tucatmunkát érezzük
és a tucatember tucatságának groteszk
magunkra ismertető tükrébe alig-alig
tekinthetünk be.

Eraekes tünet, hogy ezt a nagyon mai s
ná,unk még bejáratIan. groteszk terepe!
éppen az öregek színpadi rutínja birja
legjobban szu~szal, öníl'óniás komédiázás
sat leplezve az egyes kifulladásokat is.
Páqer Antal a testél'e írt- szerepbe is be
leadja azt a pluszt, ami szinészileg min
dig az átlagaLkotók fölé emelte. Ezúttal
kettőzötte.n nehéz dolga van. Csupa ellen
tétpárokból kell megszerkesztenie szere
pét és elidegenített környezete. sem segí
ti hozzá, hogy tömegatmoszfé'l'át teremt
sen maga .körül. Fázós kis szerepében íUtI
ő se tudhat nagyobb melegséget gerjesz-;
teni maga körül. Az est másík hőse igazi
epizód-Herkules. Egy lakótelep házmes
tere, és kísértetiesen az. Szerepét vagy
oldalakan át, vagy sehogy sem szabad
elemeznünk. tgy a darab megtekíntését
ajánljuk. Somogyvári RudOlf eglJ intéz
mény igazgatója. Hihetővé teszi, hogya
dzsentri-protelcci.onizmus kiirtása után
ma is létezhetnek ilyen korlátoltságuk
ban halhatatlan igazgatók. Békés Rita,
Táborí Nóra, Andai Györgyi és NaglJ
István karikaturisztikus szerepei, bár
egyedileg jó alakítások, a rendező Ka
pás Dezső bátortalanságából nem [orrot
tak igazi groteszkké a félig-hús, félig
hal előadás átgondolatlanságában.

POSSONYI LASZLJO
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KtPZ()MŰVÉSZET

ú j m Ű v é s z e t i k Ö n y v e k. Az egyik
legnagyobb élő magyar festőről, Czóbei
Be.árol nagyszerű monográría jelent meg
karácsonvra a Corvina kiadónál. Az al
bum alakú kötet PhHipp Ctarisse művé

szettörtenész kitünő tanulmányát és a
mester huszonnégy festményének színes
reprodukcióját tartalmazza. Philipp Cla
rísse írása bemutatja Czóbel múvészeté
nek küiönbözö állomásait: a mester ko
rai, nagybányai plein-air korszakát, az
19U5/06 körüli "fauve"-műveket, az ed
dig idehaza nagyon hiányosan ismert hol
landiai periódust (1914-1919), a húszas
évek elejen a német expresszionizmus
sal rokon Czóbel-képeít, majd, az érett,
diadalmasan kíteljesedett, delejes kolori
tú czóbelí 'piktúrát, amelyet Füst Milán
igy jellemzett: "Az az érzésem, hogy színte
vérezni kezdenek a tárgyak Czóbel keze
alatt, - úgy tépdesi őket anyag -, szín
és formaszeretete mohóságában."

Azonban nemcsak a szöveget illeti di
cséret, de a kötet képanyagát is: a kül
földi köz- és magángyűjteményekben őr

zött, itthon sosern látott Czóbel-képekről

készült jó mínöségű nyomatok mindegyi
ke meglepetés... A magyar közönség
most élvezheti először a "l"estők a sza
badban" (1906; Musée National d'Art Mo
derne, Párizs), a "Labdát tartó fiú" (1916;
hamburgi gyűjtemény), az 1918-as "A ber
geni protestáns lelkész" és az 1926-os "Pí
ros turbános női akt" (mindkettő egy
genfi műgyűjtő "tulajdonában), az 1928
ból való "Akt vázával" (chicagói gyűjte

mény), az "Alarc és rnandolin" címü
csendélet (1928; Segonzac-kollekció, li'á
rizs) parázsló színeit, (Azt viszont sajnál
juk, hogy a "Kislány ágy előtt", a "Mú
zsa", az "ülő férfi", a "Vénusz-fej" s más
reprezentatív Czóbel-rnűvek hiányoznak
a képmellékietek •közül.)

Az utolsó festmény, amelyet Philipp
Clarisse könyve közöl, az "Egy művész

portréja", 1968-ból. Czóbel nyolcvanöt
éves volt, amikor ezt a képet festette, 
a festmény azonban nem egy aggastyán
munkája, hanem egy alkotóképességének
teljében lévő, fiatalos lelkű festőé,

A közelmúlt és a jelen magyar művé

szetében - sajnos - akifáradó, hanyat
16, megtorpanó. leromló festők és szobrá
szok vannak többségben; Czóbel (s még
egy-két társa: Kassák, Frank Frigyes,
Barcsay ...) a vigasztaló kivételek közé
tartozik.

A könyv szövegének és képanyagának
v6iére érve, ~ olvasó örömmel ad iga-
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zat az idős francia festőnek, Dunoyer de
Segonzac-nak, aki szerint Czóbel "a XX.
század művészetének egyik legtisztább
alakja", s egy másik jeles francia rnűvész

nek, Marcel Gromaire-nek, aki egyik 
Czóbel Bélához szóló - levelében a kö
vetkezőket írta: "Ön egyike e kor legkü
lönb festőinek."

Ugyancsak az elmúlt esztendő végén ke
rült a könyvesboltokba a Képzőművésze

ti Almanach második kötete (Corvina ki
adó). A Szabadi Judit által szerkesztett,
változatos tartalmú kiadványból első

sorban Beke László Amerigó Tot-ról szóló
írását (amely higgadtan, tárgyilagosan
helyezi mérIegre a magyar származású,
divatos szebrásznak a hazai kritikusok
többsége által erősen túlértékelt munkás
ságát) és Székely Andrásnak a "Kilencek"
kiállításáról beszámoló eikkét emelnénk
ki. Székely véleménye szerínt "az a nagy
anyagi és 'erkölcsi támogatás", amelyet a
"Kilencek" (Sarkantyú Simon, Vati Jó
zsef, Raszler Károly, Ridovícs, Szabó Zol
tán stb.) élveznek, - nem áll arányban
felmutatott művészi eredményeikkel.

Körner Evának a századeleji orosz
avaritgarde művészetről szóló tartalmas
tanulmánya, Egry József harmincnégy le
levele (amelyet dr. Rácz István gyűjtött

össze és látott el bevezetéssel) s Szíj Bé
lának Egry fiatalkori munkásságát vizs
gáló cikke tartoznak még az Almanach
figyelemre méltó közleményei közé. A
magunk részéről is egyetértünk Szíj Bé
lával, aki szerint a korai Egry-műveknek
- amelyeket az eddigi művészeti iro
dalom meglehetősen elhanyagolt
"számbavétele fontos feladat", hiszen nem
alap nélkül írta már 1909-ben az Esti
Újság kritíkusa: "Egry őserejű,nagyon ki
vételes tehetség; megjelenése nagy művé

szí esemény."
A zebegényi Szőnyí István Emlékmű

zeum Baráti Köre kiadásában kilencven
oldalas kis könyv látott napvilágot nem
régiben; a címe Tizennégy nyár Zebe
gényben, - szerzője Elekfy Jenőné, a
pár évvel ezelőtt elhunyt festőművész
özvegye.

A könnyed hangú, élvezetes stílusú
könyvecske a zebegényi múvészcsoport
tagjainak hétköznapjait idézi fel. Elekfy
né emlékiratában a legtöbb szó termé
szetesen Szőnyi Istvánról, a Zebegényben
működött festők legkiválóbbjáról esik,
arról amesterről, akiről Rabinovszky
Máriusz a Nyugat 1929. február l-i szá
mában így írt: "Szőnyi István ígazobt mín-



den várakozást, amelyet művészetének

barátai tehetségéhez fűztek... Nincs ma
még egy festőnk, aki méretben, gazdag
ságban Szőnyihez hasonló teljesítményre
volna képes."

Elekfyné esztétikai kérdésekkel és a
piktúra műhelyproblémáival nem foglal
kozik könyvében; ehelyett apró, hiteles
történeteket mond el és éles pillanatfel
vételeket sorakoztat fel Szőnyí eletéről és
emberi lényéről.

Elekfy Jenőné szerény, rokonszenves,
megbízható krónikás. Könyvének megje
lenése nyeresége művészetí irodalmunk
nak.

A szegedi Móra Ferenc Múzeum érté
kes tanulmányt adott közre 1969-es év
könyvében: Szelesi Zoltán művészettör

tériész Párizsba induló szegedi művészek

a század elején című írását, amely Brum
mer József, Csáky József és Bánszky
Sándor szobrászok pályafutását tárgyal
ja. A ma is élő Csáky a kubísta szobrá
szat egyik kezdeményezője volt 1910 kö
rül, - Brummer - a szobrászattal fel
hagyva - híres galériatulajdonos lett
előbb Párizsban, majd az óceánon túl 
Bánszky pedig Constantin Brancusí pl~z
tikai törekvéseinek nyomdokain haladt,
azonban korai halála művészetének teljes
kibontakozását meggátolta.

Szelesi bőségesen dokumentált érteke
zését hadd egészítsük ki avval a kis, de
talán nem érdektelen adalékkal, hogy
Brummer József - Rodin és Matisse ta
nítványa, a "Finánc" Rousseau barátja
- Adyval is kapcsolatban állott (a költő

párizsi tartózkodásainak idején); Bölöni
"Az igazi Ady" című könyvében ez ol
vasható: "Ady párizsi hívei között volt

ZENEI JEGYZETEK

(HANGVERSENYEK SCHUTZTŰL

BEETHOVENIG.) Egy időben Beethoven
volt a' zenei közizlés végpontja. Aztán
Mozart, manapság pedig Vivaldi és Bach
a "legsikeresebb" szerzők. .4.zelőttük való
hihetetlenül termékeny és gazdag kOTTó~

alig van tudomásunk Egy-egy 6riás emel
kedik ki innen, j6részt homályban mara
dó vonásokkal, melyek közül csak néme
lyiket ragyogja be a kegyeletes emléke
zés fénye. Ilyen kivételes alkotó Heim'ich
Schütz, aki száz esztendővel Bach előtt,

részben a százéves háború pusztításainak
hatására - megteremtette már a drámai
passi6t, amely egyszerre fejezi ki a szen
vlld~störténetet és a meggyötört ember

egy donatellósan finom fejii, maglltlT Imb
rász: Brummer, aki pénz híján néha me
dellt állt ebben az időben; ma New York
egyik legnevesebb műkereskedője."

•
Rövid kiállítási jegyzetek. A

földrengés sújtotta jugoszláv város: Ban
ja Luka vezetői avval a kéréssel fordul
tak a világ képzőmúvészeihez,hogy mun
káikból ajándékozzanak a romjaiból fel
épülő Banja Luka-i múzeum modern
gyűjteménye számára. A magyar festők,

szobrászok és grafikusok által felajánlott
alkotásokat - mielőtt azok "útrakeltek"
volna Boszniába - kiállították a Műcsar-'

nokban. Az egyenetlen színvonalú anyag
ból Kmetty János, Bálint Endre, Híncz
Gyula, Gyarmathy Tihamér, Deim Pál.
Orosz Gellért, Faj6 János, Bak Imre és
Rádóczi Gy. Gábor munkáí emelkedtek
ki.

A Török Pál utcai Kosztolányi Dezső

Művelődési Otthonban rendezte meg első

kiállítását Kracker Magda festő. A tár
lat legjobb darabjai az' akvarellek ("He
rendi halmok", "Badacsony", "Gdyniai
halászbárkák", "Vörösberényi templom"),
amelyeket friss természetlátás. posztimp
resszionista-posztnagybányai előadásmód

és a vízfestés egyáltalában nem köny
nyű technikája feletti uralom jellemez.

A Rottenbiller utcai Huszonötödik Szín
ház folyosóján decemberben néhány te
hetséges fiatal íparművész állította ki
népművészeti íhletésű munkáit. A "mini
tárlat" látogatóinak figyeimét elsősorban

Kun :Sva kerámíái, Sink6 Veronilca festett
textíliáí, Hubay Gyöngyi hímzéseí és Sá
rossy Gábor fafaragásal ragadták meg,

D. r.

fájdalmát. Részint e műfaj ktsé'f'lete, ré
szint az egyházi év zenei feldolgozása a
Simphoniae Sacrae sorozat, amelynek két
részletét hallhattuk a Liszt Ferenc Ka
marazenekar és a Főis,leala Kamarak6ru
sának előadásában. (A szép hangver
senyt Sándor Frigyes vezényelte.) A meg
lehetősen mérsékelt sikert semmiképp sem
az előadás hiányosságainak tulajdo.níthat
juk: ritkán lehet ilyen fényes zenekari
hangzást, s ilyen finom színekkel kidol
gozott k6rusprodukci6t hallani hangver
senytermeinlcben. Az igazság az, hogl.
Schützöt ugyanúgy nem fogadta be még
a mai közönség, mint Bachot a századdal
ezelőtti. Pedig milyen mélyről fakad6, izz6

lag



hitel1.í zene ez! Me,nnyire hiteles vallo
mása egy' olyan korszak lelkiségének,
amely minden er,ejével és tehetségével
fölfelé törekedett, s önmagát egy telje
sebb világrendne'k igyekezett alárendelni.
Oszintén reméljük, hogy hamarosan mél
t6 helyére kerül tudatunkban ez a korszak
s zenei kivetülése is, hiszen nélküle a
barokk monumentális műformái is a "le
vegőben lebegnek", előzmények, magya
rázó kezdemények nélkül. (Ennek a hang
versenynek legforróbb si./cerét is barokk
zene, Hiindel Vízizenéje szerezte. A köz
ismert alkotás új színekben villódzva,
nagyszerű tempókban osendült fel, s ma
radéktalan élményt hagyott mi,nden hall
gatójában.)

Vivaldi, nos igen, Vivaldi az egészen
más. Alig fél százada indult a könyvtárak
ból hódító útjára, s máris a legnépsze
rűbbek közé tartozik. Igaz, olyan nagy
szerű együttesek szegődtek szolgálatába,
mint az IMusici di Roma, az I Virtuosl
di Roma, a Moszkvai Kamaraze,nelcar, s
a többi gombamódra szaporodó kamaraze
nekarok (amelyek közül a kitűnően induló
Magyar Kamarazenekar, ki tudja miért,
lassan kiszorul). De az is tény, hogy ilyen
fényes zenekari hangzások, ilyen rafinált
kórustömbök s a tempó ehhez fogható sze
szélyes inaadozá~ai sehol másutt nem for
dulnak elő. Igazi olasz világ ez, amelybe,n
éppúgy helyet kapott a velencei ég tün
dökletes békéje, mint (lz utcák emberé
nek zűrzavaros lármája. S a kettő szinté
ziséből bomlanak ki a concerto grossók, a
versenyművek és a "musica sacra" gyö
nyörű példányai. Ez utóbbialc sorába tar
tozik a Juditha Triumphans című orató··
rium is, amelyet a Magyar Allami Hang
versenyzenekar és a Budapesti Madrigál
kórus szólaltatott meg Sze,lceres Ferenc
vezetésével. Nehezen lehetne megállapí
tani, mi hiányzott ebből az előadásból. A
zenekar alighanem fáradtan játszott. en
ne Tc tulajdoníthatjuk a hegedűk színtelen
hangját s a fúvósok apró bízonytalansá
gait. A szólisták (László Margit, Barlay
Zsuzsa, Fülöp Attila, Bende Zsol~ és Dene
József) igyekeztek tolmácsoIni a mű ola
szos dallamait, de László Margit kinéte
lével épp a hang olvadó szépségét hiá
nuoituk; a karmester, Szekeres Fe"'/mc pe
dig nem termett zenekar élére. A1ckor ér
zi igazán elemében magát, amikor ki
csiny kóruseguüttesének tumaszerén. ját.~z

hat. abból valóban minden árnyalatot ki
csalt. s ilyenko". sikerült felhe1,ítenie a
hanqt'er.~o.n1! TcüW"'ben megleh,etmen lan
gyos hófoTcát. Szénen. sikerül, vi~zont a
mű záró részletének megszó7altatása, s
íOY, ,.ha a vége 7Ó. minden'ó". leTkes taps
honorálta a művészek uruekezetét.
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Ferencsik Jdnos Beethoven-sorozata
alighanem az évad legnagyobb eseménlle
lesz - s ugyancsak Ferencsiknek köszön
hetjük a Székelyfonó újrafelfedezését tan
dö7cletesen szép előadásban -, bár igazi
"nagy" számát, a Hetediket még nem di
rigálta el. De már a Második szimfónia
magára találásának gesztusát, a Harma
dik tompa gyászát (elég gyászosan Ját
szottak a Hangversenyzenekar mély vo
nósai is), a Negyedik kisérletét és az
Ötödik heroikus felszárnyalását is olyan
klasszikus mértéktartá~sal, benső izzás
sal vezényelte, hogy szinte minden pilla
natban érezni lehetett a kivételes egyé
niség jelenlétét. Az évad elején aggo
dalmas hangokat olvashattunk közönsé
günk ízléséről, mert a nagy nevekkel hir
detett bérletek megmaradtak, s elfof1yott
a Beethoven-ciklus Ferencsikkel. ~rzé

sünk szerint a ,lcözönség ezúttal is jól
érezte meg az igazi élmény kisugárzását.

(LEMEZFIGYELO) Lehotka Gábor új
Bach-lemeze megkülönböztetett figyel
met érdemel (Hungaroton LPX 11448).
Azért is, mert ez a felvétel is a soproni
Szent György-templom barokk orgonáján
készült, s azért is, mert ez a .1citűnő mu
vész mindegyik alkotásból felszínre tudja
hozni szépségeit. Játékából teljesen hiá
nyoznak a romantikus gesztusok ....:. talán
ezért is regisztrál kicsit halványabban tl
kelleténél -, rendkívül tisztán, világos
kontúrokkal építi fel a műveket s mind
eauu: taktusából érződik, hogy nagllo1,
mélyről fakadó koncepciója van. Az új le
mez kiemelkedő száma az öt korálelőjáHk.

amelyek bensőséges áhítatát is érezteti a
mértéktartó előadás. A stereo-jeloétei hi
bátlan illúziót kelt, s igen szép a lemez
borító kivitelezése, Papp Oszkár Fantá
zia és fúga című festményével.

Liszt Kórusműveinek másodiTc le171€ze
(Hungaroton LPX 11447) a szinte teljesen
ismeretlen Szekszárdi misét is tartalmaz
za, a kései korszak e mélyen áhítatos re
mekét, amely talán leghívebben valósítja
meg a zeneköltő utolsó éveinek törekvé·
sét: az egyházzenei hagyomány és a ro
mantika szintézisét. A misét bravúros
tÖ~életességgel szólaltatja mega Magyar
Népiuuisereq Férfi kara Kis István vezénll
letével, akit kitűnő sző1.istaegyüttes tá
mogat Réti József, Palcsó Sándor, Melis
GYörgy és Greqor József személyében. Az
orgonakíséretet Lehotka Gábor látja el s
itt érzékelni, hogyaművészetébőlhiány
zó .romantikus vonások nem mindenütt
válnalc játéka előnyére. Négy vallásos in
letésű kisebb kórusmű is szerepel li re
mek kivitelezésű lemezen, amelll a Ma
guar Hanglemezgyártó Vállalat európai



viuontllatban vett nauukorúságának
újabb bizontlsága.

Kodtil1l kamaramiLveinek teljes kiadá
.át tervezi hanglemezgyártásunk. A so
,.ozat els6 lemezén a Trio-szerentid, In
te1'mezzo, Sonati na, Adagio, Capriccio s
a Prelúdium és fúga hallható Tátrai Vil
mos, Vár/co,nyi István, Konrád György,
Banda Ede, Mez6 László és Szűcs Lóránt
hiteles tolmácsolásában. Legszebben ta
lán a Wohltemperiertes Klavierból ké
szült Prelúdium és fúga címet visel6 át
irat megszólaltatása sikerült, pedig Me
z6 Lászlónak nem kisebb művész emlé
kével kellett itt meaküzdenie, mint Pab
lo Casalsé, akinek Kodály e művét aján
lotta. Ennek a lemeznek is mintaszerű a
zenei kivitelezése, technUcailag is hiány
talan élvezetet nyújt, s szép a tasakterv
(Hunga,.oton LPX 11 449).

Régóta időszerű volt már, hogy új fel
vételben jelenjék meg a Missa brevis és a
Budavári Te Deum, századunk egyház
zene-irodalmának e két kivételes remek
lése. A ,.égi felvételeRet ugyan Kodály
karmesteri szereplése szentesítette. ezelc
azonban mégis meglehetősen elavultak
már, hiszen a magyar lemezgyártás 6sko
rában készültek. A nagyszer'i1 új felvé
telen Fere.ncsik János vezényli a Rádió
Hnekarf és a Rádióénekka,.t, , talán leg-

jobb O1'at6rium-énekeseink éneklik a .~

lókat: Andor Eva, Szirmay Márta, Réti
József és Greqor József. Mind/cét mű ze
nei megszólaltatása példamutató, Feren
csik János alighanem megteremtette azt
az előadási hagyományt, amelyet ideá!is
nak nevezhetünk (Hungaroton LPX
11 397).

Barokk mesterek legszebb orgonamű

veiból játszik néhányat a Veriton (len
gyel) újdonságán Józef Chwedczuk. Világ.
szerte divat a még fellelhet6 barokí« kOl·t
orgonákon késziteni a korabeli felvétele
ket. A lengyel lemezek közül ez a negye
dik ilyen; mindegyiken Józef Chwedczuk
játszik gazdag regisztrá'ással. Emlékeze
tesen szólal meg keze alatt Buxtehude d
mol'l passacaglia című szel·zeménye. A fel
vétel technikai kivitelezése nem épp a
legtökéletesebb, kü'ö.nösen a középregisz
terek szólnak néhol tisztátlanul.

Egy ragyogó sorozat talán legszebb le
meZe a Melódia (szovjet) ú1donsáqa.
Beethoven c-moll zongoraversenyét adJa
elő rajta - stereo változatban is - Emil
Gilelsz és Széll György. Ez a Icett6s' vette
fel Beethoven összes zongoraversenyeit. s
ez a lemez is bizonysá!J'a. hom} tnlmá
csolásukat nem vélqtlenül emlegetik a
szakkönyvek a legjobbak között.

RONAY LA.$ZLO

SOK tVE MAR

vonultak

forgácsain
az utcán k4tonák

fegyver,lcattogás
a lántlt elvitték

hideg hajnalok

fegyver vállukon
Chopin-ballada szól't
fekete sárga fények
diák voltam és ő

6 is Chopint szerette
a ballada a ballada
eZcsuklik bent a zongora
húrjain

f'ettegé".e

&>k íve már
magános zongora

komor zenéje zörget
fakó emlékeimben
.gtl lány néz vissza

könntlek
folyna/c szomorú arcán
ablakuk udvarunkra ntlílt
apja érkezett éppe,n
a városból

kabátján
nagy sárga csillag égett
a lánll a sápadt esti villantl
tWben ült a széthull.6 zene

emlékeznek a
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