
terek nagy része ezt oktalanul túl
hangsúlyozza, mintha az utols6 tétel
nek az lenne az érdekessége, hogy
megsz6lal benne a triangulum is. S
hasonl6 tart6zkodás jellemzi Ferencsik
felfogását a tétel ujjong6 lezárásában.
A kottában szereplő Prestissimo jel
zést ugyan hiánytalanul megtartja ő

is, de fokozatosan ér el a csúcspont
ra, nem lihegve ront fel ide. Ahol
kell, ő is eksztatikus magaslatokba
emelkedik, akárcsak a mú zenei szii
vete a végső lezárásban, ahol a zene-

Tájékozódás
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A szabadgondolkodású Eötvös Károly volt
a századvég jó humorú ügyvéd-írója.
Gyakran megcsipkedteaz egyház nagyjait.
De megszelídült ironikus tolla" amikor Ra
nolder János veszprémi püspökről szólt az
Utazás a Balaton körül címü regényes kor
rajzában. Mert János püspök volt a Ba
dacsony-Balaton-táj első természetvédője.

Házat és kilátót építtetett a Badacsony leg
szebb pontjára, és korszerű szőlömívelésre

taníttatta a táj parasztnépét. :ts száz éve ő

alapította a Ranolder-intézeteket, a korszerű

nőnevetés előmozdítására, Veszprémben, Pá
pán, Tapoleán, Keszthelyen, Kaposvárott és
Budapesten. Kikötése csak az volt, hogy
munkáslakta kerületekben adjon telket a vá
ros, például Pesten a József- vagy a Ferenc
városban, és hogy magyar nyelven nevelje
nek leendő jó családanyákat, néptanítókat.
A:z; íntézetek első félszázada a magyar nyelv
ápolásban telt el. A második fél évszázada
pedig sajátos módon a hazai énektanítasban
hozott kiemelkedő eredményeket, hiszen az
azóta már világhírű Kodály-kórusoknak mín
tabemutatói voltak a Ranolder női énekkarok.
Amikor hangjukat a rádíó szerteröpítette,
nemegyszer meghívást kaptak Svájcba és
Angliába is. A budapesti Ranolder alapításá
nak százéves jubileumán - szeptember 28-án
- is felcsendült ez a hódító szépségü női

énekhang. A rögtönzött énekkarban voltak
olyanok is, akik ötven éve éneklik Kodály
remekműveit. Csorda Romána, a harcos
kóruskarnagy már csak mncroronhangjavat.
néhány szóval szólhatott egykori körustagfaí
hoz. Egy éve elhunyt. De ennek III fél év
százados európai hírű kóruskultúrának a ne
veltjei - köztük Kossuth- és Erkel-dijasok
is - itt vannak közöttünk. A névsort ilyen
nevek nyitják: Andor' nona, Andor :tva és
még sokan a zeneí n05nevelés nagyjai.

(VoUy István)
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költő az öröm e szédült percében még
egyszer összegzi és hangsúlyozza egye
temes mondanival6ját.

Ez a hűség és alázat emeli igazán
magasra a Kilencedik szimf6nia ma
gyar felvételét. Megbízhat6an játszik
a zenekar, ha nem is tökéletesen, de
színvonalasan énekel a Budapesti K6
rus, és két egészen kitűnő szólista
teljesítménynek örvendezhetünk: An
dor J!:váénak és S6lyom Nagy Sándoré
ruik (Hutuioroton: SLPX 11736-737).

(R. L.)

A Gondolat Kiadó újdonsága! között el
sőként említjük Georges Duby - Robert
Mandrou A francia civilizáció ezer éve c.
munkáját, amely Franciaországban egyete
mi tankönyvként használatos. A szerzők a
francia államalakulástól az 1950-es évckíg
kalauzolnak bennünket a francia kultúr
történet fejliídésében, mtndenütthangsútyoz
va a katollkus egyház és a kereszténység
ínspíratív és tevőleges szerepét a kezde
tektől szinte napjainkig. Részletesen elem
zik a vallási szokások és magatartások ki"
alakulását, a szerzetesrendek misszióit, az
egyház szociális és kulturális mozgalmatt,
valamint a XIX. század nagy "katollkus
megújulását". A rendkívül tárgyilagos és
elmélyült mű a széles köril ísmeretszerzés
és önrnűvelés gazdagító tárháza. Az Izmu
sok-sorozat újabb kötete A manierlzmus
Klaniczay Tibor értő szerkesztésében, tö
mör, átfogóan vizsgáló esszéjével az eddi
giektől eltérő megvilágításba helyezi ezt
a sok félreértést, szülő s méltatlanul kezelt
művészetí mozgalmat, Rónay György és
Vargha Kálmán szerkesztésében látott nap
világot a Miért szép? századunk magyar
novelláit elemző tanulmány-gyűjtemény. A

novellák mellett közölt, ritkán tapasztalt
magas színvonalú értékeléseket Béládí Mik
lós, Déry Tibor, Beney Zsuzsa, Czére Bé
la, Rónay György, Pornogáts Béla, Rónay
László, Gyergyal Albert és mások írták.
Mint minden válogatás, ez is inkább hiá
nyaival tűnik szembe: Móricz Zsigmond
három novellával szerepel, de Tömörkény
István eggyel sem. Csáth Géza, szomorv
és Bródy Sándor mellé kívánkozna Chol
noky László is. Ha Nagy Lajos - jelen
töségéhez mérten - három novellával mu
tatkozik be, helyes volt-e Bibó Lajost.
Kaffka Margitot vagy éppen llIés Endrét
nélkülözni? A tanulság mindenesetre az,
hogy folytatni kellene ezt a sorozatot
újabb és újabb novellák felfedeztetésével.
illetőleg ismertetésével.


