
veti is a Requiem műfaját, a mú fel
építése minduntalan visszautal arra..
Nem hiányzik ebből az alkotásból a
keménység sem, de a megejtő lírai
szépség sem, ami talán a szopránáriá
ban· fejeződik ki a legteljesebben:
"Kagyló vagyok I Gyönqyök szülője és
ől'zője / Torony vagyok / Harangazok
és világítok I Kereszt vagyok / .Az or
szágúton / Jelképe életnek halálnak /
Ne tagadj meg föld I Boruljatok rám
csillagok". Ezt a valóban egyetemes tá
gasságú szöveget a zene mindvégig kö
vetni bírja, s úgy követi, hogy a ma-_
ga képére gyúrja át. Ez talán a leg
nagyobb dicséret, amit elmondhatunk
Balassa Sándor kitűnő művéről. De
hasonló elismeréssel kell méltányol
nunk a Dsida Jenő versére készült
Legendát ésa Beney Zsuzsa szövegé
re írt Y kantátát is, melyben a szeren-

Tájékozódás

A Zeneműkiadó igazi kulturális küldetést
teljesít az Orfeusz könyvek sorozattal. Ez
úttal Kroó György Bartók kalauza jelent
meg második kiadásban e sorozatban. A
finom műelemzésekben, találó zenei meg
figyelesekben bővelkedő kötetből bárki meg
ismerheti Bartók zenéjének szinte kimerít
hetetlen gazdagságát és nagyságát, és meg
érthetj ük, míért tartják őt a világ minden
táján a modem kor egyik legnagyobb
alakjának. A magyarság és nemzetköziség
szmtézísére talán ő szolgáltatta a legszebb
és legigazabb példát; s Kroó György elem
zésej épp ezt a példát igazolják.

A Beethoven-irodalom maradandó értéke
ként ismertük eddig is Bartha Dénes Beet
hoven és kilenc szimfóniája című kitűnő

murikájat, mely ezúttal bővített kiadásban
jelent meg a Zeneműktadónál. Az új feje
zetek jóvoltából az eddig nagyjából inkább
csak a szímtöníákra figyelő kép kitágult,
s Beethoven egész gazdag életművével meg
ismerteti olvasóját. A szakszerű és részle
tes zenei elemzések mellett rendkívül gaz
dag a bibliográfiai, történeti rész is, mely
a zenéhez nem értő számára ls fölfogha
tóvá és érthetővé teszi a zenetörténet ki
magasló óriásának világát (Zeneműkiadó).

A Gondolat Könyvkiadó újabb választé
kából három könyvet emeltünk ki. Abra
bam A. Moles strasbourgí professzor mun
kája, A giccs, a boldogság művészete a
-giccs természetrajzát vázolja fel. A giccs
"Ismeretelméletén" kívül hatásának, pszt
-chológíaí és szocíológtaí vizsgálatának is te-
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csésen kiválasztott szöveg szárnyán
megint magasba ível a zene: "Megre~

meg a tenger fodra / És a selyem ég
sok csillaga; / Végtelen ragyogás, / A
teremtmények zengő serege, I Hullám
zó, messze szálló, / Táguló íves pályá
kon, ! Zengő, végtelen ragyogás, / Mit
betölt sugár hang, / Fény hangja, / A
csend lobbanó lángja, I Hang, I Pen
dülő, távoli hang, ! Harang, ! Alma
ink elfelejtett kékje".

Az UNESCO Mai zene sorozatában
megjelent lemez valamennyi előadója

részese lett a magyar zene nagy sike
rének.- Közülük is hadd emeljük ki az
énekes szólistákat: Sziklay Erikát, Pal
csó Sándort és ütő Endrét. S hogy
a költők szövegei a kUlföldi olvasókat
is meghódíiják, annak biztosítéka Ger
gely Agnes kitűnő angol nyelvű mű

fordítása. (R. L.)

ret szentel. Nemcsak az irodalmi, a zenei
és a képzömüvészetí giccs érdekli, hanem
beletekint a vallásos giccs világába is. Né
hány vitatható megállapítása ellenére mun
kája a legjobb, amit eddig hazai viszony
latban a giccsről olvashattunk. Richard
Hoggart könyve, a Művelődés. gondotko
dás, szokások az angol munkásság kuttú
rájanak felmérésére vállalkozott az eltelt
30~40 esztendő során végbement változások
alapján. Egyik érdekes fejezete az "elemi
vallásosság" felderítésével foglalkozik, a
szokás-vallásosság kialakulását és a szeku
larizációt elemzi, sok értélres gondolattal
világítva meg a hagyományos vallásosság
rossz sémárt és a belső megújulás hiányá
nak buktatóit. Ezen az úton jutnak el az
tán tömegesen ahhoz a leegvszerűsítésnez ,.
hogy "végtére is, az a kereszténység, ha
nunden tőlünk telhetőt megteszünk. hogy
»közönséges, rendes emberként éljünk-:.(".
Szenczi Miklós válogatásában ismerkedhe
tünk meg a XVII. század második fele ki
emelkedő angol költőjének, Miltonnak pró
zai írásaival (Milton, az angol forradalom
tükre). A kitűnő összeállítás gazdagon il
lusztrálja szemelvényeivel a politikus és
egyházreformátor gondolatait, de vajmi ke
véssel éri be, amikor Milton vallási vüág
képét, teológiai munkásságát érinti. Már
pedig a tudós magyarázó is elismeri, hogy
Milton teológiai nézeteinek és legalább két

_fő múvének, a De Doctrina Chrtstlaná-nak
(A keresztény tanítás), valamint az Aero
pagítícá-riak beható ismerete nélkül a nagy
angol költőt nem lehet csak felületesen
megközelíteni.


