
evangéliumi elvekre hivatkozva, de föl
tűnő magabiztosan és önfejűen egy
egész sor emberi értéket egyértelműen

megtagad. Nem az "egy szükséges"
szolgálatában, hanem az egy szüksé
gesnek valami szűkös, nagyon emberi
megfogalmazása nevében.

Jézus apostolaitól megkövetelte, hogy
mindent elhagyjanak érte. S végső so
ron minden üdvösségkereső ember szá
mára kötelezően fölállította a mércét:
a drágagyöngyöt, a földbe rejtett kin
cset csak az szerzi meg, aki mindenét
odaadja érte. De a kafarnaumi királyi
tisztségviselőtől nem kívánta, hogy
hagyja ott hivatalát, pedig az "egész
házanépével együtt hivő lett". Szent
Pál sem lehet az evangéliumnak ha-

NAPLÓ

A NAGY PRÓZA ÁRAMÁBAN

Súlyos és elgondolkoztató novelláskö
tete jelent meg Galgóczi Erzsébetnek*,
akit joggal nevezhetünk a mai magyar
prózairodalom egyik legértékesebb tagjá
nak.

Galgóczi Erzsébet prózánknak azt az
irányát követi, melyet Móricz Zsigmond
neve fémjelez. Kevésbé érzi fontosnak a
modern prózaírás intellektuális irányza
tát, inkább újra meg újra rádöbbent,
mily sokrétű és gazdag a valóság maga,
mennyíre izgalmas és korszeru vállalko
zás a hétköznapinak látszó események
mögül az egyetemes összetügéseket fel
mutatni.

Két vonatkozásban is igyekszik kitelje
síteni e hagyományt. Egyrészt könyörte
1enü1 ragaszkodik a megtörténthez. Nem
elemzi, nem fűz hozzá kommentárokat,
nem eszményíti. Egyszerűen megírja azt,
ami volt, ahogyan történt. De ezt sem
vágásokkal, filmszerűen, hanem igazi
epikus lélegzetvétellel. ráérősen, aprólé
kos részletezéssel, olyan biztonsággal,
hogy olvasója rögtön megérzi: ez az író
valóban birtokában van az anyagnak is,
a formálás képességének is. Rendkívül
gazdag életanyag rejlik elbeszélései mö
gött aranyfedezetül, s ő türelmetlen
szenvedéllyel nyúl az új abb meg
újabb jelenségek mélyére, hogy felmu
tassa azt a tragédiát, mely szükségsze-

mis magyarázója, amikor azt írja a
korintusiaknak: "Minden a tiétek. Ti
Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az
Istené."

Nincs hát mit tennünk: az egyház
s a keresztény ember életére Krisztus
szándéka szerint a szükséges és feles
leges dialektikája jellemző. Alázatosan
el kell fogadnunk a keresésnek és a
készségnek életformáját -- kockázatai
val együtt. El nem veszve a sokfélében,
de túlhevült indulattal ki nem szórva
a "feleslegest". Figyelve inkább arra a
selejtezésre, amit nem a mi önkényes
buzgólkodásunk vezet, hanem Isten
maga végez el bennünk s mindazok
ban, akik igazán szeretik őt.

TOTFALUSY ISTVAN

rűen felkelti bennünk a. katharzis meg
tisztító és meggondolkodtató élményét.

Komor, súlyos, tragikus világ az övé,
mégsem kietlen. Hősei sokszor iszonya-

. tosari szerivednek az élet présében, el is
buknak keresztjük alatt, bukásuk mégis
mindig tisztáz valamit, sorsuk tanulsága
előre mutat; arra int, hogy igyekezzünk
jobbá és szebbé tenni jövőnket. Néhol
legszívesebben közbekiáltanánk: "hát ez
is büntetlen marad"? Aztán az elbeszé
lés vagy a kisregény végén ráébredünk,
hogy az Író nő éppen az ábrázolás kö
nyörtelen igazmondásával, a keményre
gyúrt, kérlelhetetlen jellemábrázolással,
az epika feszesre húzott szövetével érte
e' célját: azzal, hogy ábrázolt, le is lep
lezett, arra kényszerített, hogy mi is rez
zenéstelen tekintettel nézzünk szembe a
valósággal és merjük vállalni az igazság
kockázatát. Mert amig az egyszeru em
ber, az olvasó ugyanúgy behúnyja a sze
mét, mint az elbeszélések egyik-másik
hőse, míg a mi kis életünkben is ugyan
úgy összefolynak az események, ugyan
Úgy összefonódik a jó és rossz, mint a
novellákban, míg nem merjük tisztára
seperni a magunk portáját, addig szük
ségszerű, hogy abban a konglomerátum
ban, amit életnek nevezünk, az ember
telenség és az igazságtalanság is gyak
ran felszínre törjön. Kevés ilyen etikus
kötete van a mai magyar prózairoda
lomnak : nemcsak állásfoglalásra késztet,

"Galgóczi Erzsébet: A vesztes nem te vagy (Magvető-Szépirodalmi, 1976.)
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nemcsak együtt-gondolkodásra indít, ha
nem cselekvésre is. Es valahol itt kez
(R)dik az igazi irodalom.

A másik és nem kisebb írói bravúrja,
ahogy magától értetődő természetesség
gel kiteljesíti prózai hagyományunk bal
ladaíságát, amely már-már utolérhetet
len tökéletességgel reveládódott annak
idején az Arvácská-ban, hogy aztán új .
színekkel gazdagodjék Sánta Ferenc So
kan voltunk-jában s Galgóczi Erzsébet
jó néhány elbeszélésében. Mintha a nép
balladák iszonyú tragédiája és tiszta
szép íve sejlenék föl az Aknamezőben

A kiskatona pénze című novelláb~
vagy a Nyolc karéj kenyérben. Az ak
namező története látszólag egyszeru
hétköznapi tragédiát tár elénk. Az asz~
szonv baltával sújt alvó fia nyakára
majd tettétől megriadva hívja a rendőr~
séget, Az ügyész első pillanatban kissé
kedvetlenül kezdi bogozní az ügyet: hét
köznapi ügy, a fiú a szövetkezetbe akar
ta vinni a birtokot, az anya pedig nem
tudott ~egbarátkozni a gondolattal, hogy
elveszti azt, amit míndig a magáénak
tudhatott. A nyomozás azonban drámai
fordulatot vesz - s ez a tragikus ese
ményekkel terhes fordulat Galgóczi Er
zsébet mindegyik elbeszélésének köz
ponti magja -: az ügyész ráébred arra
hogya gyilkolni kész anya voltaképp
tragikus téveszme áldozata. Annak ide
jén férje háborúba ment, s ó megigérte
neki, mindent változatlanul, érintetlenül
őriz meg számára. Mindenki kapott már
valami hírt a faluban, hiszen tizenöt év
telt el a háború óta. Az asszony azon
ban makacsul várja vissza a férjét, nem
nyugszik bele a gondolatba, hogy meg
halt. Amikor a fia bejelenti, hogy a kö
zösbe viszi a birtokot és az állatokat
úgy érzi, meg kell akadályozni. hiS'Ze~
ő. annak idején igéretet tett a fériének
hogy mindent megóv a változástól és ~
nusztulástól. és ki tudta, melvík napon
tonnan maid be az ember, hogy számon
kérle, hogyan sáfárkodott a vasvonnal ?
Ezért ragadja föl a gyilkos szerszámot,

Aknamező - gondolja rémülten az
ügyész. Tizenöt esztendővel a háború
után még mindig felrobban egy-egy el
rejtett akna, s pusztít, szerencsétlenséget
hoz. Az asszonyt fölmentik, de ő nem
menti föl magát, nem is mentheti, mert
hirtelen beléhasít a felismerés: férje
meghalt. Akkor hát mi értelme volt az
egésznek? Megindul hazafelé. "A moz
donyvezető nem látta a pályatesten előt

te gyalogló alakot, mert november volt.:
s korán leszállt az este meg a köd. Hogy
az asszony látta-e a nyitott szemmel fe-
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lérobogó halált - ezt már sohasern fog
juk megtudní, testvéreim."

Ez a puritán befejezés, ez a néhány
mondat, mintha a magyar irodalom
múltjából vísszhangozna. Mintha a Ha
lotti Beszéd komor figyelmeztetését is
mételné valaki a halott fölött: "Látjá
tok, feleim", mintha Pázmány fenye
gető ígéi, vagy a tábortűz körül ülő ku
rucok balladája szorítanák el szívünket.
Mert Galgóczi Erzsébet prózája, nyelve,
látásmódja integrálja a hagyományt, s
abból bontakoztatja ki azt a Iátásmódot,
azokat a művészi eszközöket, melyek
egyedül az övéi, s amelyek számára a
legalkalmasabbnak látszanak, hogy ízig
vérig mai legyen, hogy mindenkihez
szólhasson.

A kiskatona pénze aránylag rövid ter
[edelrnű elbeszélés. Az öregasszony dü
ledező viskóban lakik lassan halódó ura
mellett. Gyermekeik szétszóródtak a vi
lág minden tájára, csak a legkisebb tö
rődött eddig szüleivel, velük élt, dolgo
zott. Most behívták katonának. Az öre
gekről azonban nem feledkeznek meg a
faluban. Néha megáll házuk előtt a ter
melőszövetkezet lovaskocsija, hol egy
zsák krumplit dobnak le róla, hol tüze
lőt. Az asszonynak lassacskán fogy az
ereje, de életben tartja az a tudat, hogy
nincsen egyedül.

Aztán meghal a férje. A temetésre
csak két gyereke jön haza, azok is siet
nek vissza a városba. Most szakad rá a
magány. De még mindig reménykedik:
s egy napon betoppan legkisebbik fia.
Tőle várja, hogy életet, tartást adjon
még meglévő éveinek. A fiú izgatottan
keresi ünneplő ruháját. Hiszen abba te
mették el az apját! Nem is volt más
rendes ruha idehaza! A fiu elsápad, or
dítani kezd, majd elrohan, hogy aztán
részegen támolyogjon haza. Töredezett
szavaiból kiderül, évek óta gyűjtött ma
gának, hogy saját háza legyen, hogy el
vehesse azt, akit szeret, hogy ne nézzék
le az idegen faluban, hogy ne úgy kell
jen élnie, mínt szüleínek. De vissza
szerzi az ünneplő ruha bélésébe varrt
takarékkönyvet, ha belegebed is! írást
Jök az öregasszony elé. írja alá: hozzá
járul a férje exhumálásához. Majd le
szedik róla a ruhát, és visszahantolják.
Az öregasszonyban is megszólal a tá
voli hang: "Látjátok, feleim, mik va
gyunk, bizony por és hamu vagyunk..."
Aláírja a nyilatkozatot és lassan megin
dul a kút felé.

"Miért éppen én?" - ordítja dühösen.
részegen, lelkifurdalásosan a fiú, amikor
anyja rémülten kérdi tőle, mi lesz most
már vele, ki viseli az ő gondját? "Miért



éppen én?" - gondolja a Kinek a tör
vénye? elnök-főhőse, Máté. Miért éppen
én bukjam le? Miért éppen én ne ke
ressek? - kérdi Indignálódva A sírásó
vallomása temetőőre. Mert ez az egyik
legfontosabb, új meg új változatokban
visszatérő kérdése Galgóczi Erzsébet epi
kájának..Erre a kérdésre aző hősei nem
válaszolnak. Nem tudnak válaszolni,
mert gyengék. Vagy túlságosan is bele
nőttek a hatalomba, s nem tudják már
elképzelni önmagukat régi alakjukban,
vagy túlon-túl is gyengék, hogy változ
tassanak sorsukon. Az élet ajándékozott
jai és számkivetettjei kavarognak előt

tünk tarka összevisszaságban. Az előb

biek egy nemzedék alatt akarnak meg
szerezni mindent, s úgy, hogy ne veszít
senek el semmit, az utóbbiak kiszolgál
tatottan, megverten és megvetetten tá
molyognak az élet szűk útjain. De a
sorsuk mindegyiküknek elvégeztetett.

Miért éppen én? - ez a kérdés az
olvasóban is gyakran felmerül. Miért
éppen én legyek az, aki szembeszállok
a rosszal. mely sokszor félelmes arcát
mutatja felém? Miért én kiáltsak, ami
kor oly sok a néma? Miből, honnan me
rítsem azt az erkölcsi bátorságot, amely
elég határozottá tehet? Mely talpra seg'ít
és talpon tart?

RÁKÓCZI KANTÁTA

Farkas Ferenc Aspiratíones Princípis
címmel kantátát írt, amely május 6-án
hangzott el, bérleti hangverseny kere
tében, a Zeneakadémián. A zeneszerző

filolóqiaí gondosággal válogatta ki azo
kat a szövegeket, amelyek a Fejedelem
latin és francia nyelvű műveiből valók:
az Önéletrajzból, az Aspirationes Prin
cipis Christiani-ból (áhitatos elmélkedé
sek) és a Meditationes-ből. Ugyanakkor
megzenésített egy részletet a Ráday Pál
által fogalmazott hires Manifesztumból,
Mikes Kelemen leveleiből és külön té
telbe foglalta a Fejedelem konstantiná
polyi, a Xavéri Szent Fel'enc templom
ban levő sírfeliratát.

Ha néhány mondatban felidézzük az
eddigi, Rákóczival kapcsolatos zeneiro
dalmat, nem sok maradandó alkotással
dicsekedhetünk. A híres induló, amely
a múlt században reprezentatív zene
volt, őrzi azokat a motívumokat, ame
lyek a fejedelem koráig nyúlnak vissza;
legemlékezetesebb a Rákóczi nó
ta (Rákóczi kesergője), amely a XVIII.
században - úgy tűnik - széles kör-

Galgóczi Erzsébet nem ad semmiféle
biztosítékot, nem is adhat. Csak ábrázol.
De ábrázolása olyan kérlelhetetlen, olyan
őszinte, annyire állásfoglalásra késztető,

hogy szinte kényszerítő erővel paran
csolja: keresd az igazi utat! Ne a hall
gatás kényelmet válaszd, hanem a szó
és a tett sokszor nehéz, sokszor kiszol
gáltatott, sokszor' sebző állapotát. A Kő

nél keményebb hősnője inkább "ele
venen megy át a tűzön", hogy tiszta
maradjon. Pedig biztosan tudja, hogy
súlyos szenvedések várnak még rá, hogy
a tűz nemcsak tisztít, hanem pusztít is.
Mégis elindul. Vállalja a magányt. Vál
lalja a csapásokat. Mert csak így telje
sítheti ki önmagát.

Mélyen keresztényi tanítást ad ez a
könyv. Ráébreszt arra, hogy élni nem
csak szép dolog, hanem felelősség is.
Újra meg' újra arra figyelmeztet, hogy
aki nem vállalja a Gazda pénzének for
gatásával járó kockázatot, sosem válhat
boldog, tiszta emberré. Az elbeszélések
hősei majdnem míndig eljutnak e fel
ismerés belátásig. tenni azonban képte
lenek, megbénítják őket beidegzéseik.
Nekünk azonban tennünk kell - figyel
meztet az író. Kinek kinek adottságai
és tehetsége szerint.

SIKl G2ZA

ben ismert volt. Liszt és Berlioz feldol
gozásai természetesen örökértékűek. De
ki emlegeti már Zichy Géza 1909-ben be
mutatott Rákóczi-operáját, Aggházy Ká
roly szimfónikus költeményét? Kacsoh
dalművéből is csak a Rákóczi búcsúja
közismert. Századunk zenei nyelvén ez
ideig Lendvay Kamill6 "mondta el" az
évfordulón Rák6czir61 zenei gondolatait
(néhány hónapja mutatták be művét) és
Ottó Ferenc (kantátájának bemutat6 idő

pontjáról nincs tudomásunk) és
Farkas· Ferenc. Míg Lendvai kompozí
ciója a politikus és hadvezér portréját,
az Aspiratipnes a Fejedelem belső éle
tét sűríti össze.

Ha Farkas Ferenc kantátájának zenei
anyagát vizsgáljuk, egyetlen mondattal
jellemezhetjük: a bécsi újklasszicízmus
távoli visszhangja. A zeneszerző, aki év
tizedek 6ta foglalkozik a kuruc zenei
hagyományokkal, vérében hordozza a
kor melodikáját, ritmikáját, s olyan je
les művekkel dicsekedhet, mint a Csi
nom Palkó, vagy a Rák6czi hadnagya
című film kísérőzenéje, ebben a dode
kafon "keretben" sem szabadulhatott a
régi pillanatokt6l - a,mű javára. Ki-



·vételes hangszertudással, színek, effek
tusok alkalmazásával XVIII. századi
"hangulatot" teremtett 'Úgy, ahogyan
egy-egy kitűnő költő "párlatot" készít,
s kora nyelvén mondja el azt, amit ré
gen is elmondtak. A téma ugyanis örök:
az ember bensejében mindig önmagát
hordozza s csak megközelítések kérdése,
ki mit ragad meg belőle. Ha az imént
"hangulatról" szóltunk, itt annyiban
igaz, hogy barokk uralkodó áH előttünk

s vaH belső életéről. S mivel Farkas Fe
renc zenei manírjainak is mindig jelen
tősége van a mondanivaló szempontjá
ból, 'Úgy véljük: sikeresen oldotta meg
a kettős feladatot: egyszerűnek, már
már szürkének kellett lennie a zenei
szövetnek 'Úgy, hogy mégis átderengjen
rajta aZ aranyos tónus. Lehet és keil. is
hosszan, komolyan vitázni erről a mu
zsikáról - de ehhez sokszor meg keH
haHgatni a művet! -, egyet azonban
máris elmondhatunk: vannak kivétele
sen szép piHanatai. A 6. tételt idézzük,
A csendről. A szöveg - Czigány György
fordításában - így hangzik: "Lelkem
békéjét sokan zavarják ! aggaszt muland6
idegen hívság. ! Te vagy a segítő, isteni
jóság! és hazavezérlőm, igaz alázatosság.
Igaz megnyugvást lelkem / meglelé a
csendben. I Mit se kívánó szolgád, (hogy
is szóljon Uram, hozzád? I Az igaz dicső

ség fényeskedjen általad a csendben, !
fenséges jogod vaHva mindenséged, !
alázattal dícsérjen Téged. / Tartsd meg
szívemet szerénynek a csendben, ! hi'Ú
szavak közt el ne uesszeni ]mértéket el
mém Nálad keressen ! hogy élhessek
mindég igaz szeretetben." A "hozzáfű

zött" zene nem kérkedő, s nem is il
lusztratív. Önmagában áH, mégis a szö
veg "párlata". Ahogyan H. Schütznél
vagy Bach koráUjaiban. Izgatott, zizegő

vonósok; a sejtetett belső csend, amely
még nyugtalan a külvilágtól. Majd az
"igaz megnyugvás" az elbeszélt, már
már monoton imádság hangján, amelybe
belecsendül a t'Úlpartok hívó jele: csend
és biztonság annyi veszedelmen át,
egyetlen fuvolán, hogy utána elhaHgas
son minden hangszer s már csak az I

emberi ének hangozzék, mint prefációk
doxológiája: "Angyalok és főangyalok;

boldog lelkek, ama tiszták, ! színed előtt

orcájukat mind eZfátyolozzák; ! immár
én is közeledni merészelek Hozzád, ! im
magadhoz méltoztatod szólítani szolgád."
És 'Újra, közbe-közbe szőve, messziről

az ismert fuvolahang, hegedűk zsoltára
kíséretében. A tételben a hangszerek
önáHó életet élnek..

A 4. tétel: a holttesteket megpillant6
hadvezér túl "ezer halálon" az életet sö-
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hajtja azoknak, akik a harcmezőn [e
küsznek. Úszövetségi kép, Balassi Bá
lint látomása a végvári katonákról, de
"Szép könyörgés" is, fagott kísérettel,
tenor hangon. 1i:let és halál közt az át
vezető híd az énekelt imádság: "Ter
jeszd fölébük Uram, irgalmas kezed! I E
holtak osztoznak a mi életünkben - I
add nékik kegyelmedet, ! hogy megér
lelvén jóságod gyümölcseit I dicsérjenek
a mennyben mindörökkön I és a mi lel
künkkel egyesít: I magasztaljunk Téged
mí is a földön."

De emlékezetes Mikes Kelemen levél
részlete is: "HuHassuk bővséggel könnye
inket; mert a keserűségnek ködje va
lóságosan reánk száHott." Súlyos, ke
mény gyász-zene vezeti be, régi, régi si
ratók ébrednek a hanqszereken, majd
hárfa illusztrálja a mennyeí örömet. A
harangjáték temetésre csendít, a fúvó
sok gyászmenete t kísérnek. Csupa egy
szerű díszítés, mégis komoly, magasztos.

A két férfi szólóra (tenor, basszus),
zenekarra komponált kantáta Medveczky
Adám vezényletével hangzott el. A két
szólista: PaZesó Sándor és Sólyom Nagy
Sándor tolmácsolása közül az utóbbié si
került jobban. Palcsó hangjának a fénye
hiányzott. A Rádiózenekar pontos kisé
rete, az önáHó részekben tiszta hangzása,
a karmester szuggesztiv ereje, szerkesztő

képessége dicséretre méUó. Csupán az
első tételben éreztük soknak a dinamikai
[okozást, a szóZóhang kárára.

A koncert további részében - ugyan
csak a Rádiózenekar játszott, Medveczky
Adám vezényelt - Chopin e-moH zon
goraversenye hangzott el, a szünet után
pedig Schumann III. (Rajnai) szimfó
niája.

Sokszor leírták már, hogy Chopin a
zongora Anteusa. S m(ként a föld ó-gö
rög istennőjének, Giiáruik fiát elhagyta
ereje, ha nem érezte lába alatt a talajt,
a zeneköltő is elbizonytalanodott, ha
nem zongorára komponált. A vélekedés
igaz, főleg az f-moH koncert esetében,
az e-moH koncert szépségével azonban
minden bizonytalanságot feledtet. 1i:s a
zeneköltő személyes vaHamása is a ver
senymű előadásához segítséget nyújt:
"Adagiómnak nem keH lennyűgöznie, jel
lege inkább romantikus, csendes, melan
kolikus, meleg visszapillantásként has
son; vis.~zapillantásként olyan helyre, a
mely bennünk ezer kedves emléket éb
reszt. Almodozás legyen holdsugaras szép
tavaszi éjszakákról. Ezért hagyom szor
dinós vonósoktól kísérni .. . Talán sikerü
letlen ez a darabom is, de néha nem szé
gyen jobb belátás ellenére, valami rosz
szat írni ..." Tutus barátjához kelt sorai



1830. május Ls-én, a versenymű má
sodik téte~ét elemzik, s a legőszintébb

vaUomások Chopin művészetéről. Az
"örök" Chopin szól a szavak mögött,
aki húsz éves fiatalságát megőrizte

zongoraműveinek uto~só darabjaiban
is. Az emlékek: az ifjúság. Ha
valaki járt már Zselazowa Wolá
ban, a park fái közt, a szülőház

szobáiban, talán megsejtett valamit a
zeneköltő ars poeticájából. Mert az nem
csak a Zene, hanem a lengyel föld is.
Az e-moU zongoraverseny legendájához
pedig hozzátartozik, hogy ezzel ci művé
vel búcsúzott Chopin hazájától 1830. ok
tóber ll-én. Novemberben végleg el
hagyta Lengyelországot. Mintha előre

megérezte volna, amikor szeptemberben
ezt írta barátjának: "Mily vigasztalan
lehet a halát ott, ahol nem születtünk".
Visszaemlékezések, tűnődések, áimok:
valójában ez a koncert mindhárom té
telének mondanivalója. A lebeqések, az
etéqikus vágyak, gyönyörű belcanto íve
ken szérnuatnak föl, s valahol Viotti ki
meríthetetlen daUamaira, Hummel vir
tuóz passagaira emlékeztetnek. Minde
nen túl azonban ott a chopini viláa,
ahol "Arccal simulnak egymáshoz a
fák" és "Csillámló fények szökőkútjai
nál ! Egymás szívén alszik két falevél"
(Székely Dezső: Sorok egy Chopin-me
lódiához). A forró hangulatú első tétel,
meluet felold a zongora .ezüstös hang
özöne, áradó és transzcendenssé szűri az
emlékezést. A formájában is új Roman
ce (Adagio) "holdlepte" főtémájával

Mendelssohn-i meseerdők hangulatát
idézi, az ifjúság napfényes tisztásait,
ahol mégis bujkál a 'homály s az ér
zések ~egparányibb mozdulatát is követő

"delicatissimo" fumatokban értetlen szü
netieleket készül írni az idő, amely Cho
pin számára alig létezett ts végül az
utolsó tétel rondó témája, ahol bukfen-

AMARCORD (Fellini),

ARVACSKA (Ranódy László)

Az "Amarcord" emílíaí rtájszó, amely
a nyelvi változatosságban gazdag itá
liában annyit jelent, hogy "emléke
zem". Ez is, mint a legtöbb Fellini mű,

a rendező életvallomása, sok hasonló
vonást mutat egyik korai filmjével, a
Bikaborjakkal (1953). Ott is, akárcsak
az Amarcordban (1973), egy kisváros
jellegzetes figuráit vonultatja föl, el
elidőzve az aranyifjak semmittevő tár
saságán, azokon a színhelyeken, ame-

cet vet a költő, majd tovább énekel; bo
hóc-játékot űzve az élettel, valami ab
szurd helyzetben, de spirituális-tisztán,
könnyek és fények közt, mint Mozart.

Az előadást különös élménnyé avatta
az avatott Chopin-zongorista, Szabó
Csilla. Játékának törékeny biztonságá
1,al, olykor beethoveni erejével. Egyéni
sége, alkata azt igazolja: különös érzé
kenységet hordoz az effajta zenék meg
szólaltatásához. A Rádiózenekar kitűnő

"partnernek" bizonyult, bár az utolsó té
tel első hangjainál a karmester mintha
egy pillanatra elvétette volna a tempót.

Schumann a da~ és a zongora kö~tője.

Szimionikus művei is miniatűr részekből

épü~nek [el. A zenei szerkesztés hiányát
azonban pótolja a gazdaa daUaminven
dó, s a Rajnai szimfóniában is érdekes
"daUamportrét" rajzol önmagáról. A me
lódiák dús szövetén derűs és borongós
színek váltják egymást, a zeneköltó ke
délyhuUámzásának jelei. Mint mély er
dők taván, ha fények játszanak: elsö
tétülnek és felragyognak ugyanazok a
pontok. A Rajna-vidék táji szépségei
csak alkalom, hogy kimozdítsák Sctiu
mannt melankólikus álmai kiizill; hogy
végül visszatérjen önmagához. Ha látja
a nép táncát, napos hegyoldalakat:
messze tekint, borongva. Hangját a misz
tikus fúvoshangzások közt találja meg
(IV. tétel), gótikus katedrálisok lehajló
ívei alatt, hangulatok, érzések homá~yos

csarnokában. A. Karnevál költője ő itt
is, aki csalhatatlan biztonsággal feldí
szíti témáit és egy kicsit a zene ünnepi
köntósbe öltözött főpapjává válik.

Medveczky Adám a Zenekar élén ki
tűnően követte ezeket a finom hangu
latváltozásokat és megtalálta a sok rész
letet összekötő szálat, amellyel egységet
teremtett - a tételek mélyén rejlő ün
nepéll/ességból.

TÚTH SANDOR

lyek oly mély benyomást gyakoroltak
ifjúságára, meghatározták világképének
alakulását. Amíg azonban a Bikabor
jak csehovi borongású, csöppnyi ciniz
mussal keserített tréfa, addig az Amar
cord vérbő vásári komédia, reneszánsz
remeklés, Boccaccio is megtrígyelhetné.

Mintha felszakadtak volna a rende
zőnek gyermekkorától őrzött gátlásai,
elfojtott kíváncsisága végre kielégülést
nyerne, hogy szabadon beszélhet élmé
nyeiről, az a mámor és szorongás,
mellyel akkor a nemiség megnyilvánu
lásait kísérte, most egyszerre felhatol
na a tudatalattiból, hogy megoldáshpz
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segitse és végképp megbízonyosodjon
"leni és nő vonzaírnának, az érzelmek
magneses játékának nagy talányairól.
Hogy tisztázza régóta titkolt, bújitatott
és sejtetett pubertás-dilemmáit, meg
alkotta a maga kisvárosi Dekameron
ját. Az élet természetes ösztönkitörésel
térnek szokásos, hétköznapi medrükbe,
amiket igyekeztek mesterséges kordá
ba szorítani a valláserkölcsi nevelés
téves dogmái a jóformán csak külső

ségekre összpontosító módszerekkel: az
álszenteskedésre való hajlandóságot bá
torították, álarcok viselésére késztették
az éppen pezsdülő, önmagukat értet
lenül szemlélő, de vérüktől-idegeiktől

sarkallt fiatalokat. Ahelyett, hogy a
szexuális magatartás, a két nem vi
szenyának kultúrált formái t és benső

séges tartalmát nemesítették volna,
csupa tiltásban fogalmaztak, a nőt ta
buként emlegették, hol követhetetlenül
eszményítették, hol a bűn fészkének
tartották,

Fellini mínderről úgy mesél, mint
egy nyakigláb kamasz, egykori önma
ga, akinek folyton a nemiség jár az
eszében s akinek ez még mulatság, is
meretlen viccek forrása és inger-csik
landozó nevetség tárgya. Csak néha,
kudarcai közben vagy keserű-édes fel
ismerései után szorul össze a torka,
érzi rabszíjra fűzve indulatait és er
nyedt melankóliába hull vissza kezde
ményező öröme, a tapasztalni vágyás

,megannyi izgalma. Nyilván sokaknak
nem fog tetszeni Fellini kendőzetlen

nyíltsága, már-már a közönségességig
harsány őszintesége, sokan megütköz
nek majd az ízlés határait súroló je
Ienetein, leplezetlenül alpári kiszólá
sain, azon a nagystílű, itt-ott talán túl
ságosan is felhőtlen bohóckodásán,
amit azonban mindíg megment kivéte
les képalkotó tehetsége, felemel szí
nekben és látványosságban tobzódó
fantáziája. művészetet teremtő és néző

sereget igéző egyénisége.
Ú gy tűnik, az Amarcord a Róma

(1972) egyenes folytatása, csakhogy a
Rómában - amelynek története bár
mely más olasz városban is játszódha
tott volna - a város egészéről kapunk
hangulatos reflexiókat, általános at
moszférát, néhány csalhatatlan jelleg
zetesség felvillantásával, itt a város
egy szeletét láthatjuk viszont, valame
lyik elővárosának vagy kerületének zsi
bongó életébe ptllantunk bele. Éppúgy
felsorakoznak sajátságos alakjai, mint
előzőleg: a monstruózus matróna, a
kaján törpe, a kikent-kifent szépfiú,
az éjszaka lányai, a nimfomániás őz-
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vegy, a gimnázium különc tanárai stb.
De ismétlődnek a színterek is: a kép
rnutatásra ösztönző iskola, az őrzőan

gyalos polgári otthon, ,a zsongító korzó,
a templom ájtatos hajója, a fülledt
erotikájú mozi stb. Ezek a vissza-visz
szatérő emberek, és helyzetek tulajdon
képpen a rendező múltjának legtapa
dóbb személyes emlékei, nem képes el
veszíteni őket az időben, fogva tartják
és kényszerítik, hogy felidézze árnyé
kukat, szellemüket, hátha megúriják a
megelevenítést és nem kísértik többé.
A hasonlóságok és azonosságok azon
ban meg-megakasztják a filmet, sod
rását tartóztatják, alig-alig tud meg
küzdeni az apállyal, a helyenkénti von
tatottság veszélyével, a már látott dol
gok monotóníájával, Ott emelkedik ma
gaslatokra, hullámhegyekre. ahol nem

. enged a mágikus csábításnak, emlé
kei zsarolásának, ahol még az ismertet
is újabb gondolattal, találóbb hang
súllyal, érettebb vonással egészíti ki.
Ilyen a gimnáziumi tanárok arckép
csarnoka, röpke karikatúrák egymás
utánja, "de olyan hiteles portré rnínd
egyik, hogy a Daumler-íval vetekszik.
Fölényes íróníájával, poénokra kihe
gyezett élével, tónusában árnyalatnyi
részvéttel nemcsak embert, hanem kort,
társadalmat rajzol meg, az ideológiák
tudat szárító hatalmát érzékelteti. Ez
érvényesül a terpeszkedő, önelégült fas
izmust ábrázoló villámtréfákban is, a
rettenet és az undor jelzésével, ez a
csőcselék eufóriás vigasságát, a gerar
cák kegyetlen hecceit a nevetségességig
komolyan 'intonált, tragikus felhangok
ig jutó jeleneteiben. A tenger már
nem az a végtelen nyugalmú, tisztább
többletet vagy megérdemelt büntetést
hordozó ár, mint Fe1lini előző munkáí
ban, aminek partjainál megváltódást
kerestek a bűnösök, kegyelemre leltek
a szenvedők, intő jelet kaptak a meg
átalkodottak. A fehér tajték már nem
Veronika kendője, a hullámok már nem
Jónást és acethalat ringatják, hanem
a társadalom és a történelem szennyét,
Noé bárkáját az utolsó igazakkal, a tu
catnyi hűségessel. akikért még érdemes
fenntartani a világot. A tenger fojto
gató. a tenger emésztő, a tenger meg
bocsájthatatlan.

Fellini oeuvre-jében egyre felismer
hetöbb műveinek szerkezete, láncolatos
összekapcsolódása és folyamatosan egy
másra épülő, egymást építő teljességre
törekvése, Olyan az egész, mint egy
kirakós játék, amelynek kockáit a ta
pasztalt varázsló mindig másként és
másként illeszti össze, a felületek



mindig más és más szögben találkoz
nak s ezért állandó változásban állít
ják' elénk az emberi élet alaptényeit, a
történések rendjét. De talán éppen et
től válik mindaz, amit csinál, időtlen
idejűvé.

*
Csöre maga a kítaszítottság, Az el

veszített emberség. A szeretet kis kol
dusa, Vagy inkább - a testben ért sze
retet. Szelíd és gyöngéd, türelmes és
adakozó, mindig kész a szolgálatra, ki
tart a jóban, mert viszonzást vár, re
ményt és hitet. Azt hiszi, nagyon ke
veset kér, alig valamit, morzsát az asz
talunkról, elhasznált párnát a feje alá,
kacatot a mezítelenségére, Szívét, két
serény kezét nyomban felajánlja, ha
egy leheletnyi melegséget kölcsönözhet
tőlünk, befogadjuk magunk közé, mint
magányos öregségünket. egyedülvalósá
gunk titkos társát, forgandó sorsunk
biztos üzenetet. Csörének nincs polgári
neve: ő az Állami Árvácska, a talált
tárgy, az örök hozd ide-vidd oda, a
kisemmizett élet, Azt hiszi, amit meg
kíván, magától értetődő, amire vágyik,
természetes ajándék, pedig a legtöbbet
meri, a kincsért könyörög, a legértéke
sebbért, amit ember adhat, a szeretet
ért, aminek - úgy látszik - menthe
tetlen híjával vagyunk.

Móricz Zsigmond fejezetek helyett
zsoltárokra" tagolta Árvácska szenve

déstörténetét. Alföldi paraszt-passiót írt
meg - amint ő nevezte: "Szentírást",
irtóztató könyvet" - kísregényében,
~ely az ószövetségi próféták háborgá
sát, eget ostromló tiltakozását hordozza.
Árvácskája a mí belső elárvultságunk
nak, kiüresedett lelkünknek, pogány ke
gyeskedésünknek szégyenletes tanúsítá
sa. Vádirat azokról amerényletekről,

amiket ördögi indulatoknak engedve
követünk el pénzért, hulló javakért,
ingatag hatalomért, kétes hírnévért, hogy
erősebbnek, kíváltságosabbnak, tehető

sebbnek lássanak mások, miközben ve
szik az ember, törik az élet, pusztul a
világ. Az író vitatható műfajú és meg
valósűtásában ellentmondóan értékelhe
tő munkája a leghitelesebb mélységeket
szántja a 30-as évek társadalmi talajá
ba, olyan rétegeket érint, amiket a mo
dern magyar prózairodalom azóta is
alig forgatott meg. Naturaltzmusig hű

őszintesége, keresetlen pátosza, lírai
szenvedélye olyan fokra hevítik mű

vét, hogy feledtetik egyenetlenségeit,
csapzott mondatait, nyers fogalmazá-

sát, művészet lesz belőle,. póztalanul
egyszerű, gyermekien takaratlan drámai
vallomás. Egy bírósági kihallgatás jegy
zőkönyve, dokumentumanyag. ami egy
részrehajlás nélküllefolytatott perhez
döntő bizonyítékként csatolható.

Banódy László filmjében tovább
emelte a történetet, nemesítette, új,
termő ágba ojtotta. Különös tehetsége,
beleérző és átélő képessége van ahhoz,
hogy a magyar irodalom remekeit a
magáévá tegye, örökbe fogadja a vá
szon számára s átértékélje a maga
rendezői felfogása szerint. Móricz regé
nyét újrateremtette: megszerkesztette,
illesztette, válogatta a részleteket, el
hagyott, betoldott, javított, ha kellett,
hogy Árvácska a filmen is a maga ön
álló életét élje, semmiképp se keltsen
regény-írnitácíót, rosszízű másolást vagy
szöveg-Illusztrációt. Emlékezetes alkotá
sai közül a Szakadék (1956) és az Aki
ket a pacsirta elkísér (1959) mintha az
Árvácska előtanulmányai lennének, ne
kigyűrkőzések egy majdani nagy fela
dat megoldásának. Felcsillan bennük
művészetének minden erénye; meggyő

ződésének keménysége együttérzést fa
kaszt, képi világának sajátosan lírai
hangulata, levegőssége, hol szikrázóan
éles, hol borongósan elmosódott kontu
rossága a látvány élményét kínálja, de
a mű még sok szépsége ellenére is
provinciálisnak hat, részeredményeket
mutat föl, egy-egy kiemelkedő sikerű

jelenetre szűkül, néhány kivételes ala
kítást ' érlel. Témáinak kidolgozásában,
motívum- és élettér kezelésében nem
nő fel az általánosíg, az egyetemes ér
vényűig. az események annyira hely
hez kötöttek, határok közé szorítottak,
hogy megmaradnak egy történelmi
korszak számadásaínak, egy korrajz tö
redékeinek és nem lehet mai áthalláso
kat mai mozgatókat érzékeltetni velük.
Az 'Árvácska azonban már nemcsak egy
sors. egy társadalmi adalék, egy körül
kerített tájba ágyazott megrendítő el
beszélés, hanem örökértelmű vágyak,
ősi és elemi vigasztalás-keresések. ak
tuális szeretet-kiáltások tolmácsolója is.
Múltidejű és jelenidejű egyszerre, a
régmúlt éppolyan megrázóan merül föl
benne, mint napjaink izgató erkölcsi
tétie: csak a szeretet az, ami igazán
emberré tesz.

Filmje nem érzelgős, nem egy, mű

vészí alkotásokban néha itt-ott felbuk
kanó szegénység-romantikából táplálko
zik, nem alföldi rémtörténet vagy rí
kató gyermek-zsoltár, ez a hamisítatlan
móriczi világ, mínderf [ajával-panaszá-
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val izzani tudó Iíráiával, amely az
~tatlanságnak, a szeretetlenség áldoza
tanak kölcsönzi fényét, azt ragyogja be
egyedül. Megvalósítja a filmben, amit
Bóka László így jellemez a regényben:
" ... a mítoszok patetikus Iíráía ez, Is
ten és a. lázadó angyalok, Angyal és
Ördögök ősvilágí harcának Iírája, Is
tennel feleselő próféták zsoltárainak Ií-

A SÁMSON, VAGY AZ OPERA
BECSŰLETE

Kétségtelenül volt valami igazsága
Pierre Bouleztiek, amikor az operamüfaj
válságáról, agóniájáról írt. Szerinte 1935
óta nem mutattak be a vHág színpadain
jelentős operát, ebben az értelemben AI
ban Bera Lutuia lett volna az utolsó
emlékezetes remeklés. Nyilvánvalóan
szélsőségesen fogalmazott, túlságosan
élesnek mondta ki véleményét, tagad
hatatlan azonban, hogy amit az opera
színpadon egy bizonyos formúban, az
érzelmek egy meghatározott skáláján el
lehetett mondani, azt elmondta Verdi és
néhol már-már túlságosan is bőbeszé

dűen a ,dallam másik zsenije, Puccini.
A modern zenerszerzők egy raja meg

is érezte, hogy ezen az úton nem lehet
tovább jutni. Nem véletlen, hogy pél
dául Britten színpada sokkal inkább
idézi a klasszikusokét, Mozartét vagy
Rossiniét, mint a romantikusokét, s a
kifejezés hasonló lehetőségeit lwtatja
például Orff és maga Boulez is. A zenei
forma természetsen mindnyájuknál más
és más, de az alapprobléma ugyanaz: a
hagyományos színház válságával eayidő

ben az opera is válságba jutott, s ki-ki
hite és vérmérséklete szerint igyekszik
megtalálni a kiutat.

SZOKOLAY SANDOR jelentőségének

talán az a titka, hogy életét tette az
operaszinpadra, s máTis sikerült bebi
zonyítania, hogy még a romantikus ope
rának is maradtak tartalékai, még ebből

a látszólag teljesen eldugult fOT1'ásból
is meg lehet termékenyülni. Neki azon
ban kényesen vigyázni kell a szöveg
egyensúlyára. Verdi megengedhette ma
gának, hogy csapnivaló szövegekkel dol
gozzon, meg kellett hát erősítenie művét

melódia szárnyalásában. Ha meggondol
juk, Puccini operáinak szövegrétege sem
mindenütt hibátlan remeklés, de mö
götte is ott volt az olasz hagyomány,
amely egyedülálló a világon: az itáliai
embernek valahogy vérében van a drá
ma, mintha mindig színházban lépne fel,
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rája ..." A néző számára nem is az
a kérdés: volt-e, van-e több elmondani
való Árvácskáról, vajon kivirágzik-e a
szeretet az alföldi szíken, hanem az,
hogy elegendő-e a mí mai szeretetünk
ahhoz, hogy a mai Árvácskákat befo
gadjuk és a szívünkben otthont készít
sünk nekik? !

H. B.

melyben hol tragédiát, hol vígjátékot
játszanak, s mindegyikhez megvan a
megfelelő álarca is. Szokolay Sándor
nem támaszkodhatott ilyen hagyomá
nyokra, meg kellett hát erősítenie művét

a szöveg tökéletességével. A hatalmas
sikerű VÉRNASZ-ban és a SAMSON
ban ma már klasszikus művet vitt ope
raszínpadra, a HAMLET-ben pedig a
világirodalom egyik egnagyobb remekét.

Azzal a szerencsés adottsággal ő is
rendelkezik, mint a legnagyobb opera
szerzők: látja az ellentétek mozgását,
melyek véaeredményben magának az
életnek legfontosabb hajtóerői. A Vér
nászban a szív és az ész, a Hamletban
a cselekvés és a gondolat, a Sámson
ban pedig a hívás és a hivatottság
konfliktusát vitte színpad1'a, ebből bont
va ki azt a hatalmas tablót, amely nél
kül talán nincs is opera.

Vagy talán mégis? A gondolatok üt
köztetéséből, a személyes cselekvés fel
szikrázó indulataiból is lehet operát
alkotni? A Sámson sikere azt mutatja:
lehet. Csak bátorság kell hozzá, olyan
fokú merészség, mint Boulezé volt, aki
azt mondja: robbantsuk fel az operá
kat, mert nincs értelme az egésznek,
csak hogy Szokolay bátorsága nem a
rombolásra, hanem az építésre irányul,
hisz meg akarja őrizni, meg akarja
újítani az operát. Abban a pillanatban,
amikor választása Németh László Sám
sonára esett, tudnia kellett, hogy új
útra tért: a gondolati opere megalkotá
sának jórészt járatlan ösvényére. A
Sámson nem hagy lehetőséget fordula
tos, izgalmas színpadi helyzetek meg
teremtésére, vagy lírai nyugvópontok
beiktatására. Itt a párbeszédek mozgat
ják a cselekményt, ami az opera nyel
vére lefordítva azt jelenti: az énekesek
nek kell megnyerniök az ütközetet. És
elsősorban ezért volt nagyszerű ötlet
lemezre is venni a Sámsont, hiszen ma
gyar mű előadása során győződhetik

meg az operaműfajt már szkepszissel
szemlélő külföldi zenerajongó, hogy ná
lunk most születik csak a tradició, most



alakul ki olyan műhely, mely tisztán
és érintetlen elhivatottsággal őrzi-óvja

az opera becsületét.
A lemezfelvétel szinte hiánytalan tel

jességgel őrizte meg a bemutató forró
hangulatát. . Ismét megcsodálhatjuk Me
lis György kivételesen érett, nagy mű

vészetét, Házy Erzsébet jellemábrázoló
készséqét, Palcsó Sándor kitűnő szöveg
mondását, Nagy Lajos alázatos, de ön
tudatos alkalmazkodását, s a többi sze
replők kabinetalakításait, melyek végül

Tájékozódás

Berzsei Dániel születésének kétszázéves év
fordulóján szép kötettel hódolt szellemének
és emlékezetének a kltünően szerkesztett So
mogyi Almanach. ,Takáts Gyula Hódolat Ber
zsenyi szeilemének címü, verseket és tanul
mányokat tartalmazó kötete a kései költő

utód szép tísztetgése és örökségvállaló gesz
tusa. Takáts Gyula, aki maga is Somogy
szülötte, s ugyanannak a tájnak ihletéséből

forrásozik gazdag Iírája, mint Berzsenyeié, a
versek vallomásos szavával és a tanulmányok
beleérző elemzéseivel azt a folyamatot érzé
keli, hogy a táj hátteréből kiemelkedve, a
vele való kapcsolatot soha el nem veszítve,
inkább újra meg újra belőle megterméke
nyülve egyetemessé válik a gondolat és an
nak költői kifejezése.

Berzsenyi erőtől duzzadó költészetének, Ho
ratiust és az antikvitást oly természetesen
nyelvünkbe oltó Urai Ieíeményének hatása vé
gighúzódik tizenkilencedik és huszadik szá
zadi irodalmunk történetén, s elsősorban a
Nyugat nagy nemzedékének poézisét termé
kenyítette meg, hatott Füst Milán szabadver
seire is, s innen Ilyés Gyulára. De talán

egyetlen huszadik századi költőnk se tett oly
sokae Berzsenyi emlékének ápolásáért, mint
Takáts Gyula, mínt a Berzsenyi Társa,ság el
nöke, majd a most Rippl-Rónairól elneve
zett múzeum igazgatója. Emlékét ébresztette
tanulmányaiban is, melyek egyaránt példái a
finom esszéírásnak és az elmélyült, tudós fi
lológiai munkának.

Már Kakuk a dombon címü kötete is Ber
zsenyi emlékéhez kötődik, hiszen a Berzsenyi
Irodalmi és Müvészetl Társaság a kis köny
vet a nagy költőelőd halálának századile év
fordulóján tette közzé 1937-ben. Előbb a Kút
címü kötetében jelentette meg egyik első

versét, A somogyi klasszikust, melyben így
idézte Berzsenyi emlékét: "S bár közel egy
század óta holt, - de Horáci-cédrus, meilet
ted - a legnagyobb latin - a hétszilvafás
Berzsenyi volt."

E mcstaní kötetében "Nildai koszorú" eim
mel ciklust gyüjtött egybe Berzsenyi emié-

zenetörténeti pillanat részesewe tesz
nek. Emlékezetesen szép a mű zenei
megvalósítása, mely elsősorban a ve
zénylő Kóradi András érdeme. Hason
lóan magas színvonalú volt az a mun
ka is, mellyel a Hanglemezgyártó Vál
lalat munkatársai (mindenekelőtt a ze
nei rendező: Mátyás János és a hang
mérnök: Lukács Judit) segítették az új
magyar opera megörökítését (SLPX
11738-9).

R. L.

kezetére. Jó néhány kötetben eddig kiadatlan
verse szerepel itt, melyek Urájának minden
ízét, zamatát felidézik, s jelzik, hogy a kife
jezés új útjain oly szívesen kalandozó költő

azért sosem hűtlen emlékeihez és ihletőihez,

ezek mtndíg megajándékozzák a szépség igé
zetével és az igazság kimondásának képessé-.
gével, Különlegessége a jelentős kiadványok
nak a Berzsenyi és Hörderlin közötti izgal
mas párhuzamokról szóló ragyogó tanulmány,
a Harmónia és Dlatíma, mely az első ilyen
kisérlet Irodalmurikban.

*
Néhány figyelemre méltó kiadvánnyal gya

napodott a külhoni magyar szépírodalom ter
mése. Ezt az irodalmat aligha lehet egysé
gesnek nevezni, jórészt különböző magyar
nyeívű folyóíratok, egyesületek és társaságok
körül verődnek össze képviselői, akik sokszor
évek hosszú során várnak arra, hogy gyüjte
ményük, kötetük megfelenhessék.

Hogy milyen rendkivüli nehézségekkel küzd
het egy költő az emigrációban, annak hü bi
zonysága Sári Gál Imre "Az ür beépítése";
"Tájak a légihidról", "Tüzes ikerség"; "Hor
dozható utak" és "Gépek imádása" címü
gyűjteménye, .mely egy kötetben jelent meg
összesen kilenc (l) példányban. Pedig Sári Gál
Imre valóban eredeti müvészegyéníség, aki
merész, meglepő képzettársitásokkal igyekszik
az élet minden jelenetéből, történéséből köl
tészetet kicsiholni. Nemcook a szót tekinti a
kifejezés eszközének, hanem mögöttes tarto
mányát, az asszociációkat is, malyeket ötletes
módon igyekszik manipulálni egyszerre felidé
zett vizuális és hang-éírnényekkel. Az ameri
kai élet alighanem sosem válik az Európából .
odaszakadtnak igazán otthonossá. míndíg ki
vül rekesztve érzi magát, idegen marad ebben
a furcsa kavargásban. Az idegenség, nyugta
lanság vibrál Sári Gál Imre kötetében is,
mely nemcsak izgalmas, hanem szívszorítö
híradás is: a messze szakadt, de míndíg ha
zavágyó férfi üzenete.

Szirmai Endre "A magányos óriás" eimmel
jelentette meg Szirmai Károly életének doku
mentumait. Jelek szellint ez a kötet egy na-
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