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Nyugtalan az ember szíve, ha a hírek halált közölnek. És nő a felelős
ség, az élőkre szabott. Hirtelen kicsiknek érezzük magunkat, mint egy ránk
nem illő mundérban. Nyúlunk egy kéz után, de már soha el nem érjük. 
Evekig laktam egy házban Szarka Gézával, mindenki Géza bácsijával, a
tanárral, mindenki "tanító urá"-val, az íróval, ítt, Fehérvárott. Napról napra
taJálkozhattam vele a lépcsőfordulóban, a kapuban; vagy sétái során az ut
cán tűnt föl sovány, enyhén hajlott, törékeny alakja a kisvárosnyüzRgő

sokaságában. Mikor ráköszöntem, kissé cinkos mosollyal nyúlt asapkájá
hoz, hogy egy "szerbuszt" intsen. Volt ebben a mosolyban valami bizta
tás, hisz tudta, hogy írásra készülök. Ha keveset beszéliiinlc is egymással,
oondolataink tauúkoztak, őt olvasva. Tudom, tudják ismerői, egykori ta
nítványai és bajtársai, hogy aki most elköszönt, a becsület hordozója volt
és vált örökké azzá tetteiben, írásaiban. Megjelent könyveí, antológia-da
rabjai, cikkei tanúskodnak rendíthetetlen hitéről.

A munka jelentette minden napját az idő fölhalmozta íróasztalán a
megírandó jeoyzeteket, az elintézésre váró hagyatékot, sajnos örökre. Fia
tal éveiben tanára, majd igazgatója a fehérvári leány gimnáziumnak. Sze
mélyéhez fűződik a Vörösmarty Társaság létrehívása, melynek elnöke, s a
"társaság" kiadványainak szerkesztője. Számos lap mumkatárea; szépíró, szín
darabok szerzője, ifjúsági regény írója. Munkáját többek között Móricz
Zsigmond méltatja a Nyugatban. ,A felszabadulás utáni írásai az Új Em
berben, a Vigiliában, a Magyar Nemzetben és a Művészetben találhatók.
Utolsó könyve, elbeszélés-gyűjtemén1.!e: a Hívom az élőket 1964-ben ,jelent
meg. A múlt évben még mert vállalni egy amerikai (USA) és hollandiai
utazást repülőgéppel. Ütijesnszete a Vigilia ez évi 6. számában olvasható
Hollandiai mozaik címmel. És posztumusszá nőtt cikkével temetése napján
kattogott a rotációs az Ú,j Ember hasábjain. Most elment, elutazott, nem
egy másik földrészre : messzebb, a visszahívhatatlanoa.

KÖNYVEK KÖZÖTT

FALU TAMAs KÖLTE:SZETE

Minden elismerést megérdemel a
Magvető, Könyvkiadó, elsősorban pe
dig a szerkesztő, Csanádi Imre, aki ér
tő, szerető utószavával ajánlja az 01
vasónak Falu Tamás összegyűjtött ver
seit. * Igaz, az olvasók alighanem job
ban ismerték és ismerik Iíráját, mint
az irodalomtörténészek, akik még az
Irodalmi Lexikonba sem tartották fel
vételre érdemesnek. Falu Tamás bizo
nyára nem búslakodott emiatt, hiszen
a "kimaradottak" is eléggé díszes ga
lériát alkotnak. (Talán őket is megté
vesztette ez a csendes, visszahúzódó,

* Vidéki állomások (Magvető, 1974.)

halk szavú szerény poéta, aki annyi
szor és olyan makacsul ismételgette a
maga esendőségét:

Kórusban énekeltem,
Kórista voltam én,
Ott álltam a tömegben,
Sosem voltam egyén.

Munkás voltam robotban,
Ki karban kesereg,
Piac és vásár voltam,
Népség és hadsereg.

Szájról szájra nem adták
Soha árva 'nevem,
Színlapra nem nyomtatták,
Maradtam névtelen.

(Kórista)

Valójában ez a visszavonultan, min
dig vidéken élő költő nagyon is kilát-
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szik abból a tömegből. Első olvasásra
talán azt hinnők, hogya konzervatív
hagyományokat őrzi, a figyelmes fül
azonban már korai verseiben is kihall
hatja a modernebb hangokat. Az ő lí
ráját is megtermékenyítették a "piros
kacajok" és titokzatos lángok, mínt
Adyét, s érte is eljött a "halál kor
mos, bús, fekete batárja", Előtte is
szinte a végtelenbe tágult és titkos
üzeneteket adott tovább a mező, mint
Juhász Gyulánál. O is a riadt, félszeg
kisgyerek panaszos gesztusával szem
lélte a világot, mint Kosztolányi. (Van
egy mesteri verse - Pest a címe -,
amelyben elmondja, hogyan ment anyja
kezét fogva, alóvonaltok tülkölését
hallgatva a pesti aszfalton, hogyan is
merkedett a nagyváros zsíbongásával,
és hogyan próbálta legyőzni fel-feltá
madó félelmét. Ez a vers a- maga egy
szerűségében és tudatosan kiszámított
rímeivel mintha a Szegény kisgyermek
panaszainak volna a párja.) Neki is
megvolt a maga szecesszíója, megvoltak
a maga izmusai, de nála nem egy
nyakkendő kelt lila dalra, hanem a
"kedves padok" a ház előtt, Nála is
fel-felsejlik a halál, a korai elmúlás
képe. Ady állandóan birkózott a ha
lállal. Falu Tamás szívesen választaná
korai verseiben az elmúlást, de egy
egy. halk, szerény képben rögtön azt is
érezteti, hogy mindez csak költői fik
ció, játék:

Oly jó volna a hidra lépni,
S velük a múltba szökni át ...
De valami úgy fogva tart itt,
Mint rézkapocs a bi1:>liát.

Van valami meseszerü a Iírájában,
Mintha Andersen egyik-másik történe
tét olvasnánk könnyes izgalomban, tud
va, hogya végén azért minden jóra
fordul, de addig a hősnek folyton szen
vednie, küzdenie kell. Mint ahogy szem
számára észrevétlenül küzdött és szen
vedett maga a költő is, akit azért
ugyanúgy "fogva tartott" a kisvárosi
környezet, mint Adyt a magyar Ugar.
Nem véletlen, hogy "levélben" idézi
az oblomovizmust, s ebben a már jel
zett Ady-verset visszhangozza: "Lel
künkön kétség molya nem rág, / ve
lünk hízik az unalom, / Repkény va
gyunk, kik annak élünk, / Hogy fel
ne kússzunk a falon".

Az első világháború kirobbanása pil
lanataban nagyon kevés költő tudott
szabadulni a mesterségesen felkorbá
csolt nacionalista közhangulattól. A
konzervatívnak elkönyvelt Falu Tamás
elsők között emelte fel szavát a vér-
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ontás és a pusztítás ellen. Egyik 1914
es versében, a Reggeli postában néhány
tőmondattal, néhány múlt századi fi
nom bókkal olyan izzóan hiteles, olyan
fájdalmasan őszinte bírálatát adja a
háború tényének, mint a legnagyobbak.
Ez a verse valóságos gyöngyszeme köl
tészetének, érdemes teljes egészében
idéznünk:
Mi jól vagyunk. Nincs semmi újság.
A nagymama már nem beteg.
HeggelenRént kék köd ülí meg
A fakó színű kerteket.
Ugye, hogy győzünk? Ú, énbennem
Tántorithatlan él a hit!
A napom munkában telik el,
Este olvasom Jókait.
A szüret rossz. A szölöhegyre
Még kinézni is színte fáj ..
A Chasselas-rouge mind-rnind lepergett,
S nem parfümöz a muskotály.
Már elültettük a rózsafákat.
Most itt ülök amelegen.
Küzdjön tovább... S ha néha fázik,
Tegye szívére levelem.

Hosszú lapokat tölthétne meg e vers
elemzése, s még akkor sem merítenénk
ki titkait, az idill elvesztésének bámu
latosan finom és pontos rajzát, a befe
jezés érzelmes, de nem könnyfakasztó
pátoszát, S itt érdemes feltennünk azt
a kérdést, melyet bizonyára feltett ma
gának Csanádi Imre is, amikor a sok
visszautasítás után kezébe vette a vas
tag dossziét, s a benne olvasható ver
sek egyszerre bűvkörükbe vonták: mí
a titka Falu Tamásnak? mí a magya
rázata, hogy míg az Új Idők körüli
lírát ma már menthetetlenül avittnak,
porosnak érezzük, az ő versei ma is
frissek maradtak?
Mindenekelőtt talán azért, mert olyan

eszmények szelgálatára szenteHe magát,
amelyek sosem válnak korszerűtlenné,

A szeretetnek, a megbecsülésnek kevés
olyan kitartó megszólaltatója van, mint
ő. Legszívesebben szívébe fogadná, zár
ná az egész emberiséget, mint Vonatok
című szép versének nyítanya bizonyít
ja:

Kimegyek sokszor az állomásra,
Jönnek lihegve fáradt vonatok.
Lelkem mozdonyát elébük fogom,
S ha elindulnak, velük robogok,
A sok ajtó lelkemre csapódik,
A sok utas lelkemre rohan.
ügy érzem, ők, akik itt maradtak,
S én hagyom itt őket boldogan.

Míndíg olyan érzéseket, érzelmeket fe
jez ki, amelyek ott vibrálnak mind
nyájunk szívében, s ugyanazt a nosz-



talgiát szólaltatja meg, mely mindünk
ben ott él az elveszített gyermekkor
iránt. Mert valóban gyermeki költészet
ez, a gyermeklélek minden tisztasá
gával és igazság-tiszteletével. Néha
úgy történnek meg a dolgok, mint a
mesében, vagy a képzeletben: az agg
legény felutazik Pestre, s már a vona
ton meghal. Temetése előtt elcserélik
koporsója feliratát, s őt gyászolja mín
denki, aki a sokgyerekes apa temeté
sére jött el (Az agglegény). És csak ak
kor eszmélünk a mese varázsából, ami
kor hirtelen szinte szíven üt egy-egy
mesteri költői találat, amikor tetten
érhetjük a versalkotó fantázia jelen
létét. (Az alkonyat leírása: ,,8 a bolt
ajtón szürke kosárával / Álmot venni
belép a homály.") Gyermeki - a szó
legszebb értelmében - a csendes, szí
vós. állhatatos hűség, az, amellyel köz
vetlen körnvezetét, de egész hazáját is
meg-megidézi, sose pátosszal, hanem
azt is mindíg az egyszerűség igézeté
ben:

Szeretlek apró, nádfödeles házak,
Szeretlek karcsú, ingó Iegenvék.
Szeretlek félénk nerelejcsvtrágok,
Kiknek lelke fehér és szeme kék ...
Házak, virágok, Iegenyék.

Szeretlek utcák, akik haza futtok,
Szeretlek kertek, hidak, temetők.

Szeretlek tornyok nyakának csengöí,
örök búcsúzóra sirva csengetök .•.
Tornyok, harangok, temetők.

Szeretlek fészkek, kikbe szívem tenném,
Kelnének belőle szelíd madarak,
Hogy amikor már messze-messze járok,
Mint álom s emlék rátok szálljanak,
Házak, virágok, sudarak.

(S még egy gyönyörű példája a hű

ségnek, de immár az életrajzból: az
idén ötven éve, hogy Falu Tamás
Ocsán él. Soha nem vágyódott el on
nan. S az évek során valóban róla lett
nevezetes a falu, ahogy Rónay György
írta a kötetben közölt Ocsa című ver
sében: "Főbb nevezetességei: / szép ré
gi román templom / meg hogy itt él
Falu Tamás, / a nyolcvanötéves köl
tő". A különbség csak az, hogy most
épp e hó tizedik napján töHi be ki
lencvenharmadik évét, melyhez továb
biakat kívánunk mi is neki sok sze
retetteL)

"A szívemben egy aggastyán sír, /
8 egy árvagyerek énekel" - írta a
húszas évek elején, híven fejezve ki az
akkori idők hangulatát is. Költészeté
ben ezekben az években bámulatosan
elmélyült. Új hangra talál, s az em-

lékekből. vágyakból és képzeletből

gyöngéd, áttetsző világot teremt, ahová
elhúzódhat, s ahol tisztán, érintetlenül
élnek a legnemesebb eszmények. Mint
ha Krúdy prózája támadna új életre a
Postakürtben :

A postakocsi kürtjét hallom,
Vedd fel, kedves, a rokoíyád,
Nem való ez a kor minékünk,
Gyerünk innen, gyerünk tovább.

Én fölkapom alvó gítárom,
S fölveszem vatermörderem,
Induljunk egymáshoz símulva,
Által virágos völgyeken.

Megállunk majd egy régi háznál,
Tölgyfák alatt, domboldalon,
Spinéthez . ülsz, én melléd állok,
S ezt a dalt is ott folytatom.

Ezekben az években tágulnak ki, kap
nak mélyebb, itovább-búgő zengést
verszárlatai. Ez költészetének különben
egyik legegyénibb sajátsága. A rövid
verset, melyet oly szívesen művel, ki
tágítja ezekkel a leheletnyi csattanók
kal, melyek majdnem mindig mély em
beri és filozófiai tartalmat hordoznak.

És még egy megragadó metamorfó
zis : a felszabadulás után új élmények
kel, új perspektívákkal gazdagabban
megtanulja Falu Tamás a "többes
szám" igazi jelenitését is. Néhány évig
a' maga módján ő is bekapcsolódott az
új életbe - (s megírja a pompás Ki
vándorlóhoz című verset, mely ugyan
csak a hűség dokumentuma) - on
nan azonban a negyvenes évek végén
sokakkal együtt kíszorul, s jóformán
csak a Téli kikötő (1957) című kötet
híradásával tér vissza. Sokszor érzi
úgy, emlékeibe zuhan. olvasóta azon
ban mindíg tanúja . lehet a felemelke
désnek is, mert a humor és irónia se
gítséeéveí min-tia mavasra tn" sz:'i.rnyal
ni. Ez a rezignált. fanyar. bár bölcs és
nazy-nazv szere-ettöt f,'íVitt macatar
tás [el lemzí ú iahb költészetét is. melv
még mindía t~l.ve van meglepetésekkel,
v:\.r'l.tl<l.n aiándékokkal.
Elmúlik az élet Ha a történelem
a sok semmivel, küszöbére lép,
az ember amig él, csak vizes szivaccsal
kevés - jót mível, írja fel nevét.

- írja. Itt azonban vitába kell száll
nunk vele-. A Vidéki állomások bizony
sága szerint maradandó lesz neve. is.
Mert lehet, hogy sokáig "névtelen kó
rista" volt: de eljött az idő, amikor
az ő szólójára is teljes lélekkel figyel
nünk kell.

SIKl GÉZA
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ZENEI JEGYZETEK

KET JUBILEUM
BÁRDOS LAJOS 75 :€VES

Egy-egy jubileum alkalom arra, hogy
visszapillantást tegyünk, felmérjünk,
értékeljünk. Bárdos Lajos esetében az
értékelést máris megtette az idő, hiszen
elmondlbatjuk: életműve a magyar és
az egyetemes zenetörténet maradandó
kincse. A jubileum alkalmával vallo
másokat hallhattunk, olvashattunk ta
nítványoktól, pályatársaktól, de úgy
érezzük: ideje lenne művészetével

behatóbban foglalkozni, rámutatva
kompozícióiban azokra a helyekre,
amelyekkel évtizedekkel elöl já1't, je
lezve korunk zenéjének útját. Bárdos
Lajos mindenkor korszerű zeneszerző

volt, és ma is finom érzékkel, óriási
zenetudományi ismerettel figyeli, elem
zi a legújabb zenei törekvéseket. Em
lékezetes számomra a két évvel eze
lőtti egyik OMCET közgyűlés, ahol
avantgard zenénk kitűnő képviselőjé

nek, Sáry Lászlónak miséjéről szólt el
ismeréssel, buzdítva a szerzőt és fl,a
tal társait a további munkára, egy
házzenei megújulásunk érdekében.
Mert - ahogyan ak/cor mondta - szük
ségesek új művek, hogy az egyház sa
játos zenei nyelven, ,a korhoz szabva
mondj,a e1 az ember imádságát, követ
ve az elődök példáját.

Mint karmester, már 1929-től szwen
viselte századunk zenéjének ügyét. A
Palestrima Kórus élén mutatta be pél
dául Sztravinszki.j Zsoltárszimfóniáját. S
hogy a mű azóta is foglalkoztatja, bi
zonyíték az elmúlt hetekben megjelent
"Tíz újabb írás" című kötete, melyben
a szimfóniát bámulatos egyszerűséggel,

pontossággal elemzi. Van a könyvnek
egy fejezete, amely az organikus zenei
szerkesztést vízsgálja, elsőnek a gre
goriánt. Ha az 1969-ben megjelent
"Harminc írás"-t forgatjuk, találkozunk
ezzel a címmel is: "Gregorián ritmus
a magyar népénekben". Két rövid, de
annál sommásabb tanulmány, amely ar
ra utal: Bárdos Lajos egyházzenei
anyanyel1)ünk egyik leghivatottabb mű

velője. A Magyar Kórus 1947. évi 68. szá
mában írja, hogy amikor Seckaub61
Pö.~ch Vilmossal és Kertész Gyu1ával
hazatértek ott tanulmányozták a
bencések koráli.~ éneklését.- ,.az élő

greC/oriánum" í~meretének birtokában
itthon "tanították. hirnették a liturGia
lelkét. amennyire raituk állott." Egy
házzenei anyanyelvünk: a gregorián és
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a magyar népzene szellemében alkotta
,alkotja kezdettől fogva kórusműveit,

miséit. 1935-ben jelent meg a Magyar
Cantuale, ez akorszakalkotónak mond
hat6 egyházi karénekeskönyv, amely
ben Kertész Gyula és Koudela Géza
mellett Bárdos Lajos is számos egy
házi népéneket harmonizált, látott el
szólamok1oal. Az Előszóban Shvoy Lajos
székesfehérvári püspök, az OMCE ak
kori elnöke X. és XI. Pius pápa ha
tározatait ismerteti az egyházzene meg
újításúról. A gyűjtemény a szerzők,

szerkesztők jóvoltából valóban azt a
hármas célt szolgálta, ami a két pápa
megnyilatkozásaiban ,a legfontosabb: "A

Bárdos Lajos
Szabó J. György litográfiája

gyermekek már korán kezdjék el a
gregorián és egyházi népénekekben va
ló jártasság elsajátítását, a hívek minél
tevékenyebben vegyenek részt az isten
tiszteleten és a gregorián ének a hívek
gyakorlatában visszaállíttassék", vala
mint hogya liturgikus zenei kompo
zíció "menetében, ihletettségében és ízé
ben" minél inkább közelítse meg a
"gregorián dallamát". Bárdos Lajos ér
demét ezekben a törekvésekben nem
lehet eléggé hangsúlyozni. Kristály
tiszta szólamait (ouermekíianqra is 1),
feldolgozásainak szakrális gazdagságát,
kifejező erejét mindenkor követen-



dőnek tartjuk. Hogy a Magyar Cantuale
cétkitűzesei ma is mennYire aktuálisak,
nem kell külön magyarázni.

Báraos Lajos ott voLt a Szent vagy,
Uram/ népenekes könyvünk születésé
néL is. A "Mai magyar ének" cimű
eLőadásvázlataiban (1939) a nemzeti
daLkmcsről szóLva, hogy az KodáLy és
Hartók [ellépéséu; mennyire eltetedett
voLt, utal az egyházzene útjára, kiemel
ve az 1932-ben megjelent Szent vagy,
Uram! jelentőségét. A könyv példája
a szerkesztők útmutatása és Kodály
nyiLatkoz.ata a megjeLenés után ("A

. munka nincs befejezve") mondatja ve
lünk: itt az idő, hogy népének-kin
csünket megmentsük a feledéstől, fel
vegyük a templomi gyakorlatba, hogy
általuk emeljük az istentiszteletek fé
nyét, gazdagítsuk nemzeti kultúránkat,
neveljük zenei ízlésünket. Ma is érvé
nyes Bárdos Lajos zeneszerzői tevé
kenységének aZa célkitűzése, hogy ze
neszerzőink vegyeskari és gyermekkari
kórusokat komponáljanak népénekeink
ből. Vannak bőven elfeledett népéne
kek, értékesebbnél értékesebb dalla
mok, amelyek felkutatásra, harmoni
zálásra várnak. De csupán orgonakí
sérettel is megállnák a helyüket a
szentmisén és más liturgikus cselekmé
nyeken.

Bárdos Lajos motettái, feldolgozásai
magyar egyházzenénk gyöngyszemei.
Bizonyára ezután is gazdagítani fog
ja. ezeknek számát, és kivánjuk: pe
dagógiai tapasztalatait, világos látá
sát - mint az üMCET társelnöke 
ezután is gyümölcsöztesse egyházi kó
l'usaink javára is, zenetudományi mun
kásságát pedig vezesse az az egysze
riiséq, amely a legbonyolultabb művek

vizsgálatánál is azonnal la lényegre
mutat. Munkáját jellemző egyetemes
igényét tOlJábbra is őrizze meg! Ki
vánunk sok-sok kórusművet legújabb
költészetünk értékálló verseire, szám
talan esztendőt, hogy zenei közéletün
ket, zenepedaqóqiánkat újabb és újabb
írásokkal szolgálja egykori mesterének,
Kodály Zoltánnak szellemében.

GERGELY FERENC GO 1;:VES

A kétszeresen kitűnt~tett muvesz
Budapesten született 1914-ben. Orqo
natanulmányai mellett a Főiskolán é
nektanári diplomát is szerzett. Pályá}a
azonban kezdettől összeforrt az orao
nával: koncertezik ítthon és kűlföldön,

orqonákat tervez. Az orgonisták pél
dája (Bach, Brixi, Mess~aen stb.) nyo
mán ő is templomi orgonista' a pesti

ferenceseknél 1931 óta. Tanftott a
Nemzeti Zenedében, az Erkel Zenemű

vészeti Szakiskolában. 1954-től volt a
Bartók Béla Szakiskola tanára, 1948 óta
tanár a Zeneművészeti FŐiskolán.

Nagykultúrájú művész, akit mindig
megcsodálok, ha egy-egy kevésbé is
mert orgonadarabról vagy magáról a
szerzőről kérdezem: válaszaiban azon
nal párhuzamot von a kor, az u-nalko
dó irányzat és a kérdezett mű között.
A.tfogó ismerete, stílusérzéke legutóbb
a francia orgonajáték történetét felö
lelő koncerteken kűlönösen kitűnt. A
bemutatókat mindig szívesen válLalja.
Az ő érdeme például, hogy másfél éve
megismerhettük Couprin 'gyönyörű Plé
bániaí miséjét. Ami Gergely Ferenc
legnagyobb erénye: improvizáló és re
gisztráló képessége. Bámulatos az a
1'ányérzék, ahogyan égy-egy mű alap
hangját, árnyalatait a játékokkal "be
méri", a rejtett szépségeket felvillant
ja. Nála nem a virtuozitás számít, ha
nem a hangok értéke, együtt és egyen
ként. Rendszerez abból a szempontból,
ahogyan számára legideálisabb a hang
záskép. Peiiia ; ösztönösen regisztrál.
Elég egyetlen tudatos "alapállás", hogy
pillanatok ·alatt felmérje a "távolsá
gat": színben, dinamikában. A felület
nála nem a csillogás, hanem ajtó a
mélységekhez. Kevés művészűnk érzi
úgy a zenei lényeget, ahogyan ő. Ez
pedig csak egyféle módon ragadható
meg: lélekből jövő muzikalitássaL. Ér
demes újra és újra meghallgatni le~

mezfelvételeit, hogy erről meggyőződ

jünk. Improvizációiban is a zenére
koncentrál. Sajátságos stílusa azonnal
felismerhető. Nem a homogenitása, ha
nem a sokszínűségben jelentkező egy
ség által. Ismeri az orgona csínját
bínját, szinte együtt lélegzik hangsze
rével. S ha technikája az utóbbi idő

ben nem is gazdagodott, koncertje
inek atmoszférája, tartalma annál in
kább.

Mint templomi orgonista ugyancsak
sokat vállalt-vállal. A pesti ference
sek templomának Liszt Ferenc Kórusa
minden orgonás bemutatóján közremű

ködik.
Kevés szó esik Gergely Ferencről, a

pedagógusról. Pedig a nyári kántor
képző kurzusok, a "Magyar orqonaiá
ték" címú kötetek, az általa lefordított
Klotz-lcönyv (,.Az orgonáról"), a hoz
zácsatolt kiegészítések a hazai orao
nákról, kántorok részére közölt útmu
tatások: a helyes orGnna1átékról, to
vábbképzésről - enutiil-eoüin a lelki
ismeretes tanárt állitják elénk.

TÓTH SANDüR
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LEMEZFIGYELO

(Haydn: Tóbiás visszatérése. 01'a~ó
rium. Hung«roton SLPX 11660-63. Koz
reműködik: Bende Zsolt, Takács Klá
riL Fülöp Attila, Kincses Veronika,
Kalmár Magda, a Budapesti Madrigál
kórus és az Allami Hangversenyzene
kar. Vezényel: Szekeres Ferenc.)

,A híres Haydn karmester úr folyó
hó' 2-an és 4-én előadott Tóbiás visz
szatérése című oratóriumával itt álta
lános sikert aratott, és elismert művé

szetének újabb bizonyítékát adta." E
szavakkal kezdődik az egyik bécsi új
ság beszámolója 1775-ben a bemutató
után. Pedig ez az előadás a szerző
életének meglehetősen zaklatott perió
dusára esik: Esterházy Mikl6ssal újra
és újra komor hangú levélváltásba
bonyol6dik, s a főúri üzenetek hang
jából bizony kiérződik, hogy Haydn
Eszterházán végső.soron mégiscsak
cseléd maradt urai szemében. Bizonyá
ra j6leső elégtétellel nyugtázta a sok
szor megalázott muzsikus 1773-ban
Mária Terézia királynő j-icséretét, majd
két év múlva orat6r,iuma bemutatása
alkalmából a zajos sikert, mely azt bi
zonyította, hogy a messzi Eszterházán
az ország legnagyobb zenésze él ás al
kot. "A rendkívül nagyszámú hallga
tóság el volt ragadtatva" s a korabeli
beszámol6 még hozzáteszi: "Haydn
most már itt is ama nagy művésznek

bizonyult, akinek művei keresettek
egész Eur6pában, és akiben a külföld
is felismeri az őstehetséget".

Persze, « Tóbiás visszatérése koránt
sem egy őstehetség műve. Az orat6
rium a nápolyi vokális művészet csil
laqzata alatt született. Mintha csak ez
a val6ban "őstehetségű" művész meg
akarta volna mutatni, hogy hibátlanul
beszéli a kor eur6pai nyelvét, igaz,
tehetsége már ekkor is fellázadt an
nak kötöttségei ellen. Az ekkor szinte
kötelező allegóriával' szakítva igazi cse
lekményt épített a műbe, s például a
híres Vihar-k6rusban minden békly6
t61 mentesen szárnyal fel a fény és
árny ellentéte iránt oly fogékony mes
ter képzelete.

Amikor Neukomm átdolgozta az ora
tóriumot, bizonyára a Teremtés és az
Évsza1f,ok példája lebegett előtte, s
ezért igyekezett kiküszöbölni a parti
túrából a felesleges cirádákat. Mind
azonáltal ez az átdolgozás többet ár
tott, mint használt, s ezért a zene
iránt érdeklődő világ nagy örömmel
hallotta, hogy körülbelül tíz esztende-
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je E. F. Schmidt az eredeti források
a/4pján visszaállította a partitúrát. Ezt
koveti a mostani magyar felvétel is.

De hadd vessünk lel egy kérdést:
v,aJon ,ez volt a legsürgetobb Hydn
felvétel? Már csak azért is szembe
kell néznünk ezzel a kérdéssel, mert
a. Hanglemezgyárt6 Vállalat más vo
natkozásban - különösen a fiatalkori
és az ismeretlen szimfóniák publ.ká
lása terén - példamutatóan hozzájá
rul a Haydn-kultusz terjesztéséhez.
Nyilvánvaló, hogy az igazán nagy al
kotóművészek megbecsültetésének nem
az a legszerencsésebb módja, ha a rá
juk kevésbé jellemző, s nem elsőren

dű alkotásaikat terjesztjük. A Tóbiás
vissz·atérése pedig nem állítható, a
nagy orat6riumok vagy az utols6 mi
sék mellé. (Milyen gyönyörű vállalko
zás volna például lemezre venni
Haydn összes miséit!) Ezért felvételét
csak a kitűnő előad6k indokolhatják,
akik valamennyien művészi tudásuk
legjavát adva szolgálják a zeneköltő

intencióit. Jó a sztereó-hangzás, s na
gyon szép, ízléses ,a lemezeket tartal
maz6 doboz kivitelezése.

(Népszerű dalok. Hungaroton LXP
11560. Közreműködik: László Margit,
Szirmay Márta, Kovács Kolozs, Melis
György és Réti József. Zongorán kísér:
Miklós György és Eőry Zsuzsa.)

Több ízben elmondtuk már, hogy a
lemezgyűjtők nem kedvelik ,a "vegyes
salátákat", tehát az olyan lemezeket,
amelyek több szerző vagy több kor
szak hasonló jellegű alkotásait kínál
ják. Ezúttal mégis kivételt kell ten
nünk. Hiszen ha ezekkel a közremű

ködőkkel és ezzel a műsorra l képzelet
beli hangversenyt hirdetnének a pla
kátok, bizonyár,a azonnal elkeIne min
den jegy. 19y koncert helyett a leme
zek lesznek kellendők, s aki végighall~

gatja ezt a felvételt, mely a magyar
előadóművészet aranykönyvének is e
gyik lapja, bizonyár,a nagy élménnyel
gazdagodik.

A lemez zenei rendezője nagyszerű

érzékkel válogatta össze a tizenöt dalt.
A legtöbbet természetesen Schuberttől (s
ha lett volna még hely, bizonyára sokan
szívesen hallgatták volna még a Rémki
rályt) és Schumanntól, akinek Két
gránátosa zseniális zenei megval6sítás
ban hallható. A csúcsteljesitmény
azonban alighanem Beethoven Adelai
de-je, melyet a csodálato.s Réti József
tolmácsol a legnagyobbakéval azonos
színvonalon.

(R. L.)


