
júliusig kiállítást rendezett olyan
képző- és iparművészeti alkotásokból,
amelyeknek repródukelói a lap 19'16-08
számaiban megjelentek. Rideg Gábor, a
Művés:~ct főszerkesztője a képes kataló
gus előszavában elmondja. hogy a kor
Iátozott terjedelmű siófoki tárlat - ter
mészetesen - nem adhat képet a kor
társi magyar művészet egészéről, de

-érzékelterni kívánja napjaink hazai mü
vészetének stiláris és műf'aji sokszműsé

gét.
A siófoki kiállítás látogatói elé való

ban változatos anyag tárult; a kozönség
egy sor kitűnő művészünk (Bartha Lász
ló; Ország Lili, Deim Pál, Szenes Zsuzsa,
Geszler Mária stb.) munkásságából 1(8.
pott izelítöt. A bemutatott művek közül

NAGY MAGYAR ELOADÓMtJV~SZEK

ss TEHETSÉGEK

A Magyar Hanglemezgllá"tó Vállalat
egyik rokonszenoes sorozata viseli a
"Nagy mag'llar előadóművészek" címet.
Operai múltunk, félig-meddig jelenünk
legnépszerűbb, legem!ékezetesebb hangjai
csendülnek fel e lemezeken, s a technika
varázslata révén néhány percre ismét
t'észesei lehetünk régi nagy sikereknek, .
nem fakuló előadói élméllyeknek.

Ezúttal Udvardr 'rtbor idézi fel nagy
sikereit. Hozzá hasonló énekes természe
tesen rendkivül nehéz helyzetben van.
mikor legjelentősebb szerepeiból keU
körülbelül egy órányi műsort összeválo
gatnia, hiszen Mozartot kivéve mind
egyik stiluskörben otthon volt, Wagner
tőt Verdi.ig főszerepeket énekelhetett, s
-calamennyiben emlékezetes teljesitményt
7ly'Újtott. Sajnos nem haLLhatjuk a leme
zen talán legsikeresebb szerepét, annak
Tészletét. Természetesen a Peter Grimes
ra gonáolunk. Brttten operá3át IfI48-ban
mutéltta be Op~raházunk, a főszerepben

Vdvardyval, aki élete legnagYI)bb alakí
tását nyújtotta a rendkívül összetett
figu'ra étetre keltésében. Humoros víUa
?lásai éppúgy akadtak, mint tragikus
píllancitai. Valóban dickensi figura Peter
Grimes-é, s az angol humor éppúgy
körüllengi, mint a sokat emlegetett kedv
pusztító, komor albiani köd. Ugyancsak
kitűnően áHt helyt a mű 1958-as fel
újításán, melyen az első nagy siker
Tészeseivel, Losonczy Györggyel, Ma
leczky Oszkárral, Palánkay Klárával és
Németh Annával léphetett ismét a
.szinpadrll. Felejthetetlen együttes volt,
felejthetetlen operai est, szerep és éne-
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kiemelkedett Borsos Miklós - négy-öt
márványszeborból és két-három éremból
összeállított nagyszerű kollekcíója,
Tóth Menyhért "Macskák" című testmé
nye, a nemzedéke leglobbjal közé tartozó
Somogyi Győző grafikus két - egyéni
karakterű, nyugta I anító Iiatású - szita
nyomata ("Hollókő", ..Avvakum protopó
pa") és a fiatal Földi Péter "Madarak
ról" című - élénk színekben fürdő 
festménye. Földi azok közé a festők közé
tartozik, akik nem feledkeznek meg arról
az axfómáról, hogy a piktúra egyik leg
fontosabb kifejező eszköze a szín. amely
nek zengése a szemnek és a léleknek
annyi örömet szerez.

D. J.

kes ritka szerenr.sés találkozása. Nagy
kár, hogy az életmű gazdag változatos
ságát többé-kevésbé híven érzékeltető
lemezre ez az operatörténeti pillanat
nem került fel.

Puccinitól a Tosca Levélál'iáját hall
hatjuk, mi mást választhatna egy re
mek hangú, kitűnő színészi képessé
gekkel megáldott, ráadásul világosan
deklamáló tenorista? Volt azonban
Udvardy Tibornak egy talán ennél is
jelentősebb Puccini-sike,·e. "A köpen'll"
ben. Két évvel ~agy sikeriJ operaházi
bemutatkozása után é'IWkelte egyik fő

szerepét a többi kiJzött Palló Imre él
Walter R6zsí társaságában, Fa1Zoni ve
zényletével. Kár, hOO1l abban az időben

még nem készültek magnetofon-felvéte
lek. .• Szerencse, hogy sok más emlS
kezetes alakítlÍSát wr. megőrizték &

szalagok, $ az utókor is t~1túja lehet e
valóban izgalmas pálya teljesitménllei
nek (Hungaroton LPX 11822).

A XVIII. század első felének olan
muzsikája páratlamIl gazdag volt te
hetségekben. Mindegyik itáliai város
maga köré vonzott néhány muzsikust,
mindegyik jelentosebb templomi együt
tes élén feltűnt egy virtuóz muzsikus,
formák [esziünek: egymásnak s alakul
nak át, műfajok rendeződnek új struk
túrákba, egyszóval már-már pazarló
bőségben, tarkaságban egyszerre forr a
;elen és a jövő. Hiszen ki tagadnatná,
hogy Domenico Scarlatti' szonátái később

Mozartot és a bécsi klasszicizmust ili ,
megtermékenyítették? E rendkí?'ül so
kat értelmezett és vitatott műalkotá

sokat mindig a legkitűnőbb zongoramiZ
't,észek Wzik műsorukm, mintegy érez
tet've, hogy a zenetörténet nagy pillana-



tában születtek, s ezekben az egyté
teles alkotásokban voltaképp egész mik-,
T01,ilág rejlik. A Hanglemezgyártó is
átnyújt most belőlük egy csokornyit,
Schiff András toImácsolásában.

Goethe figyelmeztetett, hogy "az em
ber csak akkor tökéletes, ha játszik".
Ez a jcitékosság, a fo~ma kecses. mér
téktartó, ötletes virtu.ozU<isa jellemzi
milveit. Élvezetét leli a hangokban,
megismétli legszebbnek, legjobbnak hitt
formai leleményeit, néha többször is,
aztán váratlanul elér.zékenyedik, a tün
döklő olasz égboltot fellegek lepik el,
hogy rövidesen ismét a nap, a vidám
lág győzedelmeskedjék. Hallatlan nehéz
előadói feladatot jelent· mindennek ér
zékeltetése. Érzelmi ráhangoltságot kí
ván, jókora humorérzeket feltételez, s
ugyanakkor kristálytiszta biHentést kö
vetel. Schiff András áltc.Lában megfelel
a váralwzásnak, s némelyik darabot úgy

BETI ZOLTAN KIALLITASA

A lírai vers természetének a képző

művészetben leginkább az akvarell fe
lel meg. A spontaneítás (manapság már
nem erény, és nem divat l) a szín és .
a kép szétbonthatatlan egységében, az
érzés (látás) egyszeriségében ragadható
meg. Ennyiben az ímpresszlonízmusra
emlékeztet. Az akvarell lényegében min
dig is viselni fogja az ímpresszlonlz
mus je!D'eit. Korrigálhatatlan alkotást,
azonnali tökéletességat követel. Előnye

a mlndíg friss kolerit. az örökké aktu
ális téma: a táj. Mégsem mondható az
akvarellista pusztán természetmásolónak.
Virtuozitását manapság egyre inkább
felváltja a jól átgondolt szerkesztés.
Adottsága: tájalt áthasonítása, emberek
festői látása és megörökítése a nagyon
is esetleges vízfestékkel ez talán.
ami leginkább a spontaneítás Iölé emeli.

Réti Zoltán ezek közé a múvészek kö
zé tartozik. A festészet válságának ide
jén magas színvonalú akvarelljeí, saját
ságos, emezekkel rokon olajképei a
belső látás és láttatás erejével hatnak.
A nagyoroszi születésű, Balassagyarma
ton élő festőmúvész a tájak lelkét érzi.
Színekben, formákban úgy adja vissza
a látott - leginkább nógrádi tájat -,
hogy az esztétikai élményen túl meg is
gondolkoztat. Képei nem provinciálisak,
hanem egyetemes érvényűek. A rilkei
művészetelv: "Változtasd meg élted!"
kisüt képeiből. Goethe csodálata a te
remtett világ rendjén rész és egész kap
csolatának ontológiai mélységét idézi fel

tolmácsol;a, hogy a lf1gnagyobbakéi
mellett és után is akad felfedezése
(Hungaroton SLPX 11806).

Rásonyi Leila elsősorban erőteljes

játékával ragadja meg hallgatóJát. Ér
deklődése és ízlése bizonyára mélyül
még; a hangszerkezelése mindenesetre
máris nagyon jó. Lemezén Franck sokat
hallható Szonátája mellett néhány vir
tuóz. rövid lélegzetű modern mil sze
repel, melyek jó alkalmat adnak a
játékos virtuóz tehetségének kibontá
sára. kevesebbet az elmélyiLlésre. Az
elmúlt hangversenyévadban emlékezete
sen adta elő Mozart egyik hegedúver
senyét. Alighanem ebben az irányban
kellene keresnie nagyszerű adottságai
nak kiteljesedését. Zongorakíséretét
Mikl6s György látja el (Hungaroton
SLPX 11825).

R. L.

bennünk, ami nem más. mint a líra
metafizíkája. Ezt a világot pedig csak
az foghatja fel, aki a jelenségek mélyén
megtalálja a nyugalmat: a tenger tükrén
elterülő. Iélegző mozdulatlanságot, amely
minden pillanatban kitörést ígér, és vég
telen mezőkben a természet virágokba
bújó erejét. A festő akvarelljei efféle cso
dák. A Mednyánszky-terembelí ki41Wásán
látott Bánki tavon (két változatban) a
valószínűtlennek túnő éles kékség s a
tömörségben mealelt könnyedség. a Bú
zaföld pipacs-jelzései vagy a Viráazás
robbanó fényei a lét rendjét reprezen
tálják. amely "szélső pilléreken" nvua

.szik. Mi a híd középén állunk. Az Ipoly
vagy a Tisza partján köszálva (Kiöntött
az Ipoly, Komp a Tíszán) úgy ábrázolja
a hétköznapok témáit, hogy ünneppé
avatja. A hazai föld szerétetének alapja
nála az otthon, a magyar embertól év
századok óta megszekott szeros pátria
szeretete. Elemi költésze"tét olyan képeken
figyelhetjük meg leginkább. mint a
K~rtek, a Nyírjesi tó vagy a korábbi
Nógrádi dombok. A megművelt flóra,
a nyers természet szembesítésében azon
ban elmosódnak a határok, A fák. a
füvek, a vizek vannak jelen, amelyek
környezetében "megtel'em" az ember.
Érdemes külön megemlíteni a Gyász,
1944 című ákvarelliét, Az ecsetsubaná
sok nyomán keletkezett, csillagködökre
emlékeztető fényvonalak. utak., dombok
előterében, útmenti kereszt előtt két

. ember áll. Arvaságuk a veszteséget
jelzi: háttal állnak, arctalanul. A rnű

vésznek nem kell megerőltetnia magát
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