
A Mátyás-templomban jubileumi kon
certen - VI. Pál pápa 110. születésnapján
- nagyszamúvendégsereg elött Liszt
Krisztus című oratónumaból a népszerű

"Tu es Petrus" tétel hangzott el Ger
geLy Ferenc orgonaművész eLoadásában,
valamint a nemrég elhunyt KiszeLy
Gyula két műve, a Balássy László szö
vegére komponált Békeoratórium és a
XXIII. János pápa mise.

Kiszely a romantikus iskola követöje
volt, li ez zenei szerkesztésében is meg
figyelhetö. A Mise kismotiL'um rend
szere Liszt híres Esztergomi miséjére
emlékeztet, amely Wagner kompozíci6s
technikáját követi. A sokféle elemet,
stílust ötvöző két mű közül ez ut6bbi
a sikerültebb. A BékeOl'atóriuM legna
gyobb problémája az, hogy a zene és
a szöveg legtöbllször kűlön életet élnek,
(Leszámítva néhány Tészletet, amely
illusztráci6s igénnyel készült.) Zenekar,
karmester és a szólisták: Madllrassy
Albert, Pal6cz Lászl6, Barlay Zswz.~a,

Szalma Ferenc - a narrátor SI...,kov;ts
Imre - igyekeztek h1tí"ytala'r/ul kink
ftázni a művekben rejlő lehet6ségeket.

MIT TEHET A KÖLTO?

Verseskötetek. Versek, verssorok, fél
be harapott szavak. Utak és kísérletek.
ts mindegyik mögött a I1a'6Y kérdés:
mit tehet a költő?

Alakítja magát. Keresi magát, hogy
egyszer mégis kiformálja a végső arcot,
Az ideális önarcképét. Melyen nem ls
a ráncok a fonto~ak, nem is az árnyak.
Nem is a szépség, nem ls a rútság.
Csak a szaretet tökéletessége. ahogy Já
nosy István írja új kötetének egyik
megrendítő önvallomásában:
Mindez voltam már. De sehogysem tudok
Aljosa lenni, pedig csak az szeretnék I
ki a rút·kls-kacsa-kisliú testét
megvédi gyermek-kegyetlen klnz6lt611
Az ösztönt _ legyehnez6 gyémántkemény

szeretet.
Mért úr a G2N? Miért nem választhatunk

szabadon szerepet?
(Karamazovok)

Van, aki kiszabadítja magát a bűvös

körből. Fellebben, le akarja győzni a
föld vonzását, és a nehézkedés új pont
jait keresi: "Naponta újra a zűrzavar

ból, - a szakadatlan ömlő, - mocskos
áradatból valamit, - valami viszony
lagosat legalább, - mert nélküle elvi
selhetetlen - ez a puha ölelésű téboly,

Gergely Ferenc a Liszt-műben nem
csupán regisztráló technikájával, hanem
bensőséges muzikalitásaval is kitűnt. és
csak sajnúLtuk, hogy a hangverseny túl
méretezett programja miatt a Pápai
Himnusz dallamához fűzött improvizá
cióra alig jutott idő.

Francesco Finotti olasz orgonaművés21

már az elmúlt esztendőkben is járt Ma
gyarországon. Az idén nyáron az Egye
temi és a Mátyás-templomban adott
hangversenyt. Giaui tanitványaként a
rovig6i állami konzervatóriumban szer
zett diplomát. Fő terűlete a német ba
rokk zene, de szívesen játssza és hazá
jában népszerűsíti Kodály, Lisznyai,
Antalffy és Kolbss István orgonamúveit
is. Egyetemi templomi műsorán Bach
c-moll fantázia és júgája, egy részlet
az Orgelbüchleínból és az Esz-dúr tri6
szonáta hangzott el. Finotti játékát a
technilcai virtuozitás és különböző stílu
sú darabok olaszos faktúrájú kidolgozá
sa jellemz!: az árad6 bel canto, a szé
les dallamrajz és a színes regisztrálás.

TOTH SANDOR

- ez a múlékony, képlékeny világ"
(Parancs János: A versírás természet
rajza).

Vagy az önemésztő hallgatás lenne a
megoldás? Felismerve mindennek a ki
szolgáltatottságát, és egy keserű pilla
natban ráébredve arra, hogy aversírás
eszközei is végesek és relatívak? Roz
gonyi Iván - aki Sőtér István Négy
nemzedékének idején, 1948-ban a fiatal
nemzedék legtehetségesebbjei közé tar
tozott - végigjárta a hallgatás útját is.
rOd6m ares, mert régen hallgatok
s kl most nem ért - az ls hallgaUlI log.
Mit mondjak még? - a száraz eget nézem,
hogy iszonyatát megértsem egészen.
l\lít tudom én, hol a reggeli szél?
- lehelni sem tud, aki nem beszél.
A mellemet próIJálgatom ft "állnl,
de csak ktniödni érzem ott, ahol
- mint gondolat és vér - egymásbalol:r
a kicsi sziv a túlságos halállal.

(Kt kezdte1)

Talán a következetes, mindig befelé
figyelő önépítés hozhatja a végső meg
oldást? Azzal a tiszteletet parancsoló
állhatatossággal, amivel Galambosi Lász
ló is teszi? Aki a boldogságot szűk

körben is megleli, mert van érzéke hoz
zá, hogy az élet apró, idillikus szép
ségeit ls felismerje? Ez a nyugodtnak



Játszó, kiegyenlített, az ellentéteket
tompító, de a csodákra mégis fogékony
magatartás vezetne a költői teljesség
hez ? Vajon az a sokat emlegetett bol
dogság így lelhető meg és fogható fel?

Az égi Ilv
tág teret faghat At.
Uvegben bor.
A kenyér btl barit.
Asztal meg ágy
A hajlék öröme.
Melengess még,
bOldogság klintllse.

(Boldogság)

Milyen tragikus életérzés lehet foly
vást bezárva, falakkal körülkerítve él
ni, mint ahogy az elsőkötetes Balázso
vícs Mil1ály él! Neklrugaszkodní az ös
vénynek, mely a fény felé vezet, aztán
visszatántorodni újból, keserű magányra
kárhoztatottan :
Atmásztam a falon. A tAJ. mint odaát:

élettel
dl1sftott végvIdék. NIncs változás. lehet4ség.
Bs mégis: karhoss,znylra 5Zé~nynik. összezárul

8 föld.
újabb falak gyQródneli: klirém.

(A lal)

~s mégis: kezében tartja, tolla vé
kony hegyén melengetí "az egyetlen
lehetőséget" (Lator László kötetének cí
me ez). Szembe vele a természet szün
telen változása és rnoagása, az anyag
folytonosan cserélődö alakváltozatai. a
teremtés lázas vegetácíója, Élményévé
vált a halál lépteinek tompa dübörgése,
de az élet újra meg újra felszikrázó
napfénye is. Hogy míndezt kifejezze,
nincs már szüksége állítrnányokra, elég
ha mellérendelt szóösszetételekkel, vagy
lazán kapcsolódö, leíró tagmondatokkal
dolgozik. Igy is seregszemlét tud tarta
ni, vagy így még inkább! Hiszen így
nem kötik az idő pántjai. A vers, mert
megszabadult az állítrnánytól, megszaba
dult a jelen, a múlt, és a jövő idő kö
telékeitől, s egy időtlen szférába emel
kedve vagy a pillanatot fogja át,
vagy a földi élet egész örökkévalóságát.
A teremtés csodálatos pillanata éppúgy
a birtoka lesz, mint a halál nagy kér
dőjele. A pusztulás és kegyetlenség je
leit éppúgy felfogja, mínt a kegyelem
titokzatos hívásának hangjait:

Honnan ez a tündökM Izenet.
a ritkuló földön váratlanul
f(OlIobbant kegyelem?
Egy szál jegenye éles rajza féUg
• halvány hegy· klterjedéstelen

T8a

lapján, féli' • már lombtalan tleo.
Vagy szfvúnk félhomályos falaID
az erek törékeny mIntázatan
fllldereng6 Jelek.
A szemhéj narancssárC8 tJjelEbell
a hús bomályos sejtelmelb61
mAr-már testté s6r6södő hUomúl
egy tllredezelt arc mf'gsajdul6
káprAzatában 6. micsoda évek
zúdUlnak feledékeny sejtJeinkre,
nevezhetetlen érzések slitét
vllh\maU lobbantva bens6
égboUunk fényér..ékeny l\ftyagábao.
Vag)' egy h.b: megroskadt oromzata
flilött az ég vlll\gos Ulktetésc :
egy tlimblit, egy formát kivág
az egynem6 létezés anyagáb61
emlékeinkbe rögződő pecst'tnJ.
J!:s hangol, ls egy még meg nem szilárdult
világ morajl6 katlanaIból.
egy tenger habz6 visszaáradása,
hordaléka vak barlangjatn át
a mozdUlatlan csönd fészkc felé.

(Váratlan l.egyelem)

Az ős-állapot visszaálmodása ez: a
büntelen paradicsomi lété, s egy olyan
független emberi léthelyzet kialakításá
nak kísérlete, mely fontos gondolata a
filozófiának is.

Mert ezek a költők alapvetően filozó
fikus Ihletettségűek. Mfg abban is van
filozófiai tartás, ahogy Parancs János
a verssel kísérletezik, s óráját figyeli,
vajon hány verssort sikerül megírnía,
hány ötletét, szabadon burjánzó asszociá
cióját sikerül formába tördelnie. Ime.
a vers is csak játékszer - mutatia fel
a kész művet, kicsit nosztalgikusan,
szkeptíkusan, de büszkén is, hiszen e
játékos, ám egyre komolyabbá váló kí
sérletei során irja ki magából azt a
görcsöt, mely . sok versét szinte gúzsba
kötötte, s találja meg a kifejezésnek
azt a biztonságát, a költőiség birtoklá
sának azt a tudatát, mely nélkülözhetet
len az igazi nagy költői teljesítmények
hez. Vagy nem az öregedő ember világ
ról való töprengéseit szélaltatja-e meg
krtstályos tisztasággal, a levegőért kap
kodó tüdő tompa zihálásával Jánosy
István? Nem a lélek felderítetlen tájain
kóborolva próbálja-e tetten érni az ős

élményeket Lator László? Nem a bölcs
belenyugvás gondolatát hirdeti-e Ga
lambosi László?

A kísérlet izgalma. A folytonos nyug
talan, vibráló, mindíg újat igérő, ter
mékeny nyugtalanság - ez is jellemző

je e kötetnek. Jánosy István így találja
meg zaklatottabb. nyugtalanabb hangjai-



nak ellenpontozását múltidéz6 "szerep
verseiben", kivált a remek Vörösmart1l
apokrif költeményében:
Mégis remélj l Ha Igaz volt az eszme,
mil a holt '''Jli költll hirdetett:
mint I1J sarj a löldblll kél kikeletre,
föltámad és fölkelti lelkedet.

:E:s kísérletezik, magúval a költői anyag
gal, Parancs János; a léthelyzet vál
tozatos megteremtésével Galambosi
László; a magány alakváltozatainak fel
vázolásával Balázsovícs Mihilly. A leg
befejezettebb, legvégérvényesebb vala
mennyiük között talán Lator László.
Ontörvényű, a sziklabércek magasába
hivó világ ez, a nagy költészet levegő

jét árasztva. Magányos ember üldögél
a lét peremén, és igazgyöngyökben ját
szatja a nap sugarait.

Magányosak valamennyien. Talán csak
Galambos: László érzi otthonosan ma
gát az élet áramában. ö találja meg
egyedül a köznapokban is a költé
szet anyagát. A többiek sziklás szakadé
kok peremén kóborolnak. s csak a saját
árnyékuk a társuk. Megdöbbentő ön val
lomás is Parancs Júnos Villám[ényben
círnű verse, melyet Kondor Béla emléké
re írt:
A magány nyirkos vermel. H(ltlen,
gyilkos eszmék, Omló falak és Iszapos
610mszürke táj. A fogvacogtaló alkohol.
Mert nincs remény és hiába hazudozol.
A barátokat a föld nyelte el. Csak a

szánalom
fojtogató gy(lr(ll, a hisztérikus utálkozás.
A cslirtetll gonosz hatalom megindul ellened.
Botladozva hátrál~z. oSs távolodnak,
ellisznak hld~gen a világ dolgai.
Ell"]ireo ktfosztottabb, kopArabb folyosókon.
A végtelen örvénylll partjához eltyre kllzelebb.
Mert a hlvAs egyre erllsebb s köayörtelenebb.

Ez a hívás újra meg újra felsejlik a
mai magyar költészetben. Ezt hallja

BUDAPESTI KlALLlTASOK

Augusztusban Budán, a Bartók Bela
út 32. számú épületben új kiáHítóteTem
nyílt meg. hogy csökkentse Budapest
nek galériákban, kiállítási helyiségek
ben való sajnálatos szegénységát.

Az új galéria első tárlata Rippl-Rónai
József, Czóbel Béla, Herman Lipót,
Uitz Béla és Domanovszky Endre
festöknek, valamint Keré1Lyi Jeno szob
rászmúvésznek munkájából adott váloga
tást. E hat mester műveín kivül helyet

Vas István, Jékely Zoltán, Kálnoky
László, Rónay György, ennek hangjait
próbálja lekottázni Zelk Zúitáh, ez ellen
tusakszik legkeményebb verseiben Jáno
sy István. Mert az ember előbb-utóbb,

de törvényszerűen elér lélekvesztőjével

a túlsó part közelébe. Mé6 a measzeség
ben sejlenek körvonalai, de napfényes
időben Jól ki vehetők a fehéren égbe törő

szíklák. Van. aki kiül a ladik szélére és
pontosan számba veszi a lútvány szép
ségét, mint Lator László, van, aki le
számol következrnényeível, mint Parancs
János, és van, aki most még a vissza
út lehetőségeit keresi kapkodó rnozdu
latokkal. mint Balázsovics Mihály teszi.
Van, aki szembenéz a sziklákkal s tor
kára forr a szó. Igy járt Rozgonyi
Iván. F:s amikor újr:1 szólna, kicsit té
továbban. bizonytalanabbul kezeli az
egyszer már oly könnyen beszélt nyelvet.

És az olvasó? Mí lyen érzésekkel hajt
ja be a versesköteteket. rnelyek újra bi
zonyítják számára a líra lehetősézeit és
szépségét? Maradandó nagy élményt
hagy benne Lator László vékonyka kö
tete, szép versekkel gazdagodik Jánosy
István könyvének olvastán, örömmel re
gisztrálhatja Parancs János kiteljesedé
sét, Galambosi László egyenletes biz
tonságát és Balázsovics Lajos ígéretes
indulását. Rozgonyi Iván .Jcönnyű já
rásért" esd. Vajha megtanulna újra
súlytalan léptekkel előre haladni I

SIKl GÉZA

Az Ismertetést il következ(l kötetek alapján
írtuk: Jáuosy István: A kövenetég (Magve
tó) ; Lator Lászlo: Az egyetlen lehetőség

(Békt:scsaba, Megyel Könyvtár); Rozgonyi
Iván: Könnyű járásért (Szépirodalmi);
Galambosi László: A forrás Iányaí (Szép
Irodalmi); Paranes János: A versirás ter
mészetrajza (l\1agvetél); nalázsovics Mihály:
A fáÁCltal a fOlyóval (Magvető).

kapott a kiállításon hét-nyolc állítóla
gos, erősen problematikus "Csontváry
kép" is, amelyek alatt ez a felirat ál
lott: "Feltételezhetően Csontváry-múvek,
Gegesi Kiss Pál gyűjteményéből".

Nehéz azonban - egy kis szemlélő

dés, stiláris rnérlegelés és "minőség!

ellenőrzés" után - elfogadni e festmé
nyek hitelességét... Vessük össze ezeket
a képeket a pécsi Csontváry Múzeum, a
Szegedy-Maszák-, a dr. Petró-, a Bedő-,

a Hidas-, a Tarján-gyűjtemények da
rabjaival, s nyomban ki fag tűnni, hogy
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