
aranyborjú imádását (ll. felvonás), M6
zes haragját és halálát (lll. felvonás).
Romantikus jelenet volt a sziklán ver
gődő főhősé. A lelki gyötrödésnek ez ti
formája nem csupán erőtlenségével,

hanem [elesleqes gesztikulációival is ki
csit komikusan hatott. (Elsősorban a ren
dezés hibája!)

A zene ren!!kíviil árnyalt, gazdag. Szö
veg és muzsika olyanféle összetartozása
van itt, amikor a hang vonzza a sz6t,
és nem fordítva. Ennek instrumentális
és vokális kifejezése legmagasabb re'lldú
eszk(jze a tiszta zenének. Talál6 a
megjegyzés: "kultikus hang". Amely
akkor is érthető, ha a szereplő ajka
néma marad. Gyakran találkozunk a
műben elhallgatásokkal, s Uyen1ror csak
a zenekar ábrázol. Felejthetetlen a II.
felvonás természet-zenéje: a napnyugta,
a csillagos· ég kozmikus képe hárfán,
eselesztán, xtlofonon, harömgjátékon, s az
O1'chester mozgó harm6niáin.

TAjékozód4s

A GONDOt..AT IOAOO djdonságl1i közül
elsc5nek említjÜk a. kitün4 irodalomtörténész,
Pomogllts Béla monográtiáját Radnóti Mik
lósról. A tragikus hIllAló, immár halhatatlan
magyar költ6r61 az eddig megjelent legjobb
munka az övé; teljességre törekvö, élet és md
példás rendjének összefüggéseit láttató. A
magyar irodalomtörtenet korszakos lírikusa
ként. Ady és József Attila közvetlen utód
jaként, kÜzdelmeik IolYtatójaként mutatja be
RadnótIt, olyan humánus - a kereszténytvel
kétségtelen rokon eszmények hirdető

jeként, aki magyarságból. emberségbIll.
közéleU tlsztasAgabOI példát ad köl
~6nek, olvas6nak egyaránt ma is. - Fajth
Tibor és dr. Nádor Tamits Puccinlrc51 ír'; esz
széje a Szemt61 szemben sorozat kötete. A
szazadunk legnépszerűbb operakomponístájá
nak eseménydús életútját, rnunkáaságát,
belsc5 harcait gazdag dokumentumanyag fel
használásával, olvasmányos stílusban tárgyaló
könyv gondot fordít az egyes operák szüle
tésének. bemutatásának és kritikai vísszhang
jának Ismertetésére ls. Fajth Tibor pompás
tollának ez volt utolsó terméke, halála után
Nádor Tamás fejezte be. Fajth nagy tudással,
élménnyel papírra vetett, muzslk~ népszerű

51t6, az operának lelkes közönséget verbuváló
irásait j~ lenne összegyűjtve új kiadások
ban forgatni. - Stefan Heym Lassalle-ról
szóló életrajzi regénye mintha egy politUta!
tézis igazolásául született volna. Olvastán
nem 51kerül eldönteni: forradalmár vagy ka
landor volt-e hőse? Személyébe sár1tve hor
dozza egy Iessíngí drámaíró, nagy remények
re jogosító filozófus, poll~1U agitátor, szo-
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A térből kimozduló szerepek: közül
Mózesét Horváth J6zsef énekelte. ~rez
hetően élvezte a játékot és megsejtette:
ebben a karakterben a disz/tréciá akkor
is kötelező, ha nagy kitörésekf'e van le
hetőség. Hasonlóan vélekedünk Tokody
Ilona anya-alakításáról: színesen formál
ta meg szerepét, koloratúraja gazdag
volt, muzi1calitása kivál6. Kellemes
meglepetést okozott Zempléni Mária
(Mirjam): bátor fellépése színpadra
termettséqét igazolta. Leblanc - Győző
"angyali" karaktere, szép hangja (Jó
zsue) telitalálat. Aron szerepér Polgár
László, . Hurét Fülöp Attila, Abiramét
Németh' Gábor énekelte. A több esetben
kamara-jellegű kórus meglehetósen in.
diszponáltan énekelt. Az első sorokban
alig hallottuk hangjukat, szövegkiejté
sűkMI alig értettünk valamit.

A fiatal karmester, Koncz Tamás végig
kézben tartotta az előadást.

TÓTH SANDOR

ciáldemokrata pártkortes és egy kisvárosi
Don Juan valamenny! vonzó tulajdonságát. A
szerzc5 fordulatosan, hatásosan ábrázolja ugyan
Lassalle ellentmondásosságát. de a megoldás
sal, a kérdés lényegi megválaszolásAvai adós
marad. Ezen pedig nem segít a könyvhöz
kapcsolt két utóirat és fflggelék sem, mert
mtadennek a regényb61 kellene kíderüíníe,
- Ronald Melzack angol pszícholögus A
flijdalom rejtélye ctmtl munkája a fájdalom
mal kapcsolatos elméletek tárgyszertl, tudo
mányos fejtegetése. Els6 része Pszichológiai
és orvosélettani szempontból vizsgálja, míg
a második a legfontosabb fájdalom-teóriákat
foglalja össze. Bármilyen szakszerű ls a
könyv, végleges feleletet nem ad a kérdések
re, csak a probléma lehetséges megközetrtéseít
taglalja. - Kovalovszky MIklós Irodalom
történész szerkesztette-állitotta össze az Ady
Endre f:letem nyitott könyve címü dokumen
tumgyüjteményt, amely a költ6 önéletrajzi
Irásaíból, verseíböl, tevetezésemöt Idéz részle
teket, zavaró rövidítésekkel, legtöbbször ki
szakítva összerüggésetkböl, szűkebb-tágabb

körnvezetükböl, gyakorta a szerkesztő saját
szavaival kommentálva, magyarázva azokat.
Ezenfelül szemelvényeket közöl Ady kortár
sainak - költők, müvészek, polítfkusok, mü
bírálók stb. - méítaeásaíbóí, az Adyt dicsérő

és mocskoló véleményekből. Sokkal többet
azonban nem tudunk meg belőle Adyról, mint
amennyit eddig is tudtunk, legfeljebb egy
szubjektív válogatásban, sajnos nagy arány
talanságok és kihagyások árán - pl. Ady
bírkózása Istennel, Ady vallásos Urája -,
míntna ennek a nyitott könyvnek egyes fe
jezetei becsukódnának előttünk.


