
-ünnepségre ; az ott hallható szavalatok
sem ragadták el a hallgatótl) Egy-két
"izgalmas", temperamentumos előadás

(Kútvölgyi Erzsébet) s néhány becsüle
tes, korrekt versértelmezés (Bálint And
rás) mellett Ady, aki annak idején fel
rázott egy országot, csendes unalomba
fullad. (Hungaroton SLPX 13786)

Hézser Zoltán rendezésében Tajtékos
ég címmel jelent meg összeállítás Rad
nóti Miklés verseiből. Valamennyit Gáti
József mondja el. (Hungaroton SLPX
13673) Szeretném őszintén megvallani el
fogultságomat: nem rajongók Gáti Jó
zsef szavalataiért, ugyanakkor végtele
nül tisztelem áldozatos erőfeszítéséért,

ahogy a jó magyar verset igyekszik
propagálni és értelmezni. A versek vá
logatása kitűnő: Radnótinak arról a kor
szakáról nyújt keresztmetszetet, amikor
igazán nagy költővé nőtt. Nem tudom,
helyes volt-e a lemezt az A la recherche
-sel lezárni, a Razglednicák helyett. Ez
azonban mit sem változtat a lényegen:
az egyik legnépszerűbb költő lemeze
példája lehet a hozzáértő válogatásnak,

Tájékozódás

Az őszi hónapokban jórészt csak a ver
leskötetek között akadt néhány figyelmet
érdemlő szépírodalmí kiadvány. Tandori De
zsG Még igy sem (Magvető) címü verses
kötete egyértelmű elismerést keltett a kriti
kusok között, az olvasóban azonban halo
yány kétségek is ébredeznek: vajon nem
túlságosan sokról mondott-e le a kiváló
whetségii költő, hogy megtalálja a szavak
kal szinte kifejezhetetlent, illetve, hogy nem
lesz-e kisérletének eredménye túlságosan ki
csiny az áldozat nagyságához viszonyítva. Ka
lász Márton a lassan kiteljesedő költők közé
tartozik, önkifejezése jó ideig görcsös volt.
Új kötete, a Hajlék (Szépirodalmi) azonban
már a pálya csúcsát sejteti: korábban gu
bancba húzott gondolatai kisimulnak, szé
pen, harmcníkusan, áttetszően vall a világ
ról és benne önmagáról. 'rehetséges, sokra
hivatott költő Labanez Gyula Szüntelen
képmás (Magvető) címü verseskönyvében na
gyon sok ígéretes költeménye olvasható. Ezek
arra vallanak, hogy egy alapvetően zárt
YlIágú, filozófiai megihletettségü, Intellektuá
Ks költőnek is lehet új mondanívaíöfa, oly
lok szép kezdemény és jelentékeny ered
mény után is. Kárpáti KamUl Ezüstöntő

(Magvető) címü kötete ritkán hallható, rend
kivül temperamentumos, dinamikus, kitiin6
képekkel dolgozó lírikusról hozott hírt. A
most Indulök közül értékes, komoly, elmé
Jr(llt költőnek igérkezik Katona judit, akinek

s a színészi azonosulás mindig tiszte
letet parancsoló kísérletének.

Illyés Gyula hetvenötödik születésnap
ján jelent meg az a lemez, rnelyet a
Magyar Rádió és a Magyar Hanglemez
gyártó Vállalat közösen adott ki. Ez a
kiadvány valóban kortörténeti doku
mentum, hisz a költő maga mondia el
jó néhány versét, többi között a Zrinyi,
a költőt. Illyés legszebb verseit hall
hatjuk, melyek immár beleépültek a
magyar költészet halhatatlan remekei
közé. S aki például egyszer is meghall
ja az iskolai tananyagban meglehető

sen megkoptatott Nem menekülhetsz-et
Sulyok Mária elementáris tolmácsolásá
ban, az rögtön megérzi, hogy az igazán
nagy költő míndíg új arcát mutatja a
világnak, s már kimerítettnek hitt ver
sei is új életre kelnek, ha hasonló
tehetség szólaltatja meg őket. A lemez
borítón Juhász Ferenc autográf köszön
tőjének szövege olvasható. Elkeit volna
egy ismertető szöveg is... (Hungaroton
SLPX 13812)

(R. L.)

Farkasének (Magvető) címmel megjelent kö
tetében néhány igen szép vers olvasható.

A megíepöen kevés regény közül szakmai
körökben feltiinést keltett Kiss Irén: Allókép
-je, amely sejtésünk szerint kulcsregény,
A mai egyetemisták és értelmiségi fiatalok
ütkereséséröí, gyakori céltatanságér-ót, vágyai
ról és tétovaságáról rajzol érdekes, de egye
netlen képet. Nem válik regénye előnyére,

hogy f6hősét kissé idealizálja, így a mérleg,
melyen meg akarja mérni nemzeQékét, eleve
nincs hitelesítve. \

A Zenemdkiadó újdonságai közül három
érdekes, a modern zenével foglalkozó müre
hívjuk fel olvasóink figyelmét. Breuer János
Tizenhárom óra Kadosa Pállal címmel ki
tiinő riportkönyvet írt, mely értékes forrása
lesz majd az avantgarddal foglalkozó kuta
töknak. Kadosa gazdag zeneszerzöí és peda
gögusí éíetmüve rengeteg tanulságot kínál,
s a riporter igyekszik is feltárni valamenz
nyit. Izgalmas lapok szólnak a könyvben
Kassákról és József Attiláról. Várnai Péter
Beszélgetések Luigi Nono-val címmel hason
ló műfajú könyvet tett közzé. Luigi Nono
a legmodernebb zenei törekvések egyik izgal
mas alakja. Pályája a nagy egyéniségeket
szárnyra bocsátó Darmstadtban vette kez
detét. A vele való beszélgetésnek az ad kü
lönös jelentőséget, hogy legtöbb pályatársá
val ellentétben Nono etikus, elkötelezett al
kotó maradt, aki épp ezért a hagyományos
zene olyan összetevőít is megőrizte, metve
ket kortársai míndenestöt elvetettek. Merre
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vezet a zene útja? Van-e kiútja, kilátása?
ezek talán azok a kérdések, melyek

minden művészetet kedvelő embert fog
Iafkoztatnak. Nono egyenes, becsületes választ
ad rájuk. Feuer Mária Pillanatfelvétel című

riportgyűjteményében a Iegújabb magyar
zene kísérleteivel kapcsolatos ellentétes néze
tek ütköznek egymással. Vannak, akik el
ítélik az Új Zenei Stúdió munkáját, vannak,
akik a fejlődés egyetlen útját látják benne,
tehát a Vélemények szélsőségesek, olykor
polárisan ellentétesek. A könyv értéke, hogy
nem ítéletet hirdet, hanem megértésre ösz
tönöz, s azt sugallja, hogy e kisérletek mel
lett vagy ellen végül is az idő szavaz majd.

...
Béky: Gellért Szent Józsefről írt könyve

(Vallás és Elet sorozat, 1978) beosztásában
és szemléletében Jean Galot hasonló círnü
művével tart rokonságot, a téma megközelí
tésében és kifejtésében azonban lényegében
véve eredeti kövétkeztetésekre jutott. Manapság,
amikor a széntek kultusza érezhetőencsökkent,
nagy szükség van az ilyen jellegű könyvekre,
melyek maradandó életutak továbbvívö, egy
házunk egészébe beleépülő és ma is megél
hető tanulságait emelik ki és állitják újra
az érdeklődés homlokterébe, megtisztítva őket

a fölöslegesen rájuk ragadt mitikus elemek
től. Ezt a munkáját a japán míssztóban te
vékenykedő teológiai tanár Béky Gellért, ki
tűnően végezte el.

ÚJ LEMEZEK:

A Hungaroton-Melódia közös magyar-szov
1et hengíemezsorozat öt újdonsággal jelent
kezett. David Ojsztrah karmesterként és he
gedümüvészként szerepel egy-egy Csajkovsz
kij-felvételen (küíönösen a Hegedíiverseny
tolmácsolása elbűvölő). szvjatosztav .Richter
Csajkovszkij b-mon zongoraversenyét adja
elő az egyik lemezen (itt a "kisérő" kar
mester Herbert von Karajan) , Schumann és
Grieg versenymíiveit a másikon. Aki csak
egyszer is hallotta e két kitűnő művészt

• hangversenyteremben, annak teljesen fö
lösleges bármit mondanunk az előadá

sok jellemzéséül. Muszorgszkij dalaiból a
kor egyik nagy énekesévé növő Jevgenyij
Nyeszterenko . szólaltat meg egy csokornyír.
J4űvészetét talán Budapest fedezte föl elő

ször, s nem méltatlanra pazarolta közönsé
günk az elismerést...

...
Galló Olga a Népszava munkatársa volt

1944. március 19-ig, a német megszállás nap
jáig. 1944 októberét már az auschwitzi halál
tábor C lágerében szenvedte át, s iszonyú
megpr6báltatások közepette élte meg végül
19U májusát, a felszabadulást Burgweidé
ben. Könyve, a Túl hónap BabUonban - a
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szerzö kiadásában - e két dátum között
született, azokban a barakkokban, hevenyé
szett szállásokon írta, ceruzacsonkkal a ke
zében, nemegyszer sötétben tapogatózva, ame
lyek, tanút voltak Borsa keserű eseményeinek,
hányattatásainak. Szenvedéstörténete azé az
emberé, akinek semmi más büne nincs, csak
az, hogy ember, amilyennek megszületett,
Naplója egyszerű, nem tolakodó, nem han
goskodó, nem akar történelmi ítéletet rnonda
ni: olyan, amilyen az írója. Tiszta írás ez.
Nincs benne gyűlölet, nincs benne felbujtás,
pedig mínden emberi megcsúfolásáról, hozzá
tartozóinak, kedveseinek kálváriájáról szá
mot ad, de talán éppen ezért nincs benne
felejtés sem. Es ez az ut6bbi a szerény,
igaz szövegü, hitelesen valló könyv legfőbb,

napjainkban is érvényes tanulsága. Az in
dulatokat, a jogos haragot elmoshatja az
idő, de az emlékezetet soha. Galló Olga kö
tetének ezWt kellett megjelennie.

...

A Képcsarnok adta ki (5000 példányban l)
"a kortárs magyar képzőművészek jobb
megismerése - mínt a kötetben olvassuk -,
a műkereskedelem színvonalának emelése ér
dekében a vállalat dolgozói és műgyűjtök

számára" a Mdvész életrajzok címü ismertető

füzetet, egyfajta magyar képzőművészeti

kislexikont. Fest/'Sink, grafikusaink, szobrá
szaink és éremmüvészeínk legfontosabb élet
rajzi adatait, munkásságuk [ellemzöít tartal
mazza. Tasnádi Attila szövegezte meg (a
Művészeti Lexikonban és más enciklopédikus
összegezésekben jóval tartalmasabb és ponto
sabb elígazításra akadhatunk) , Szíj Rezső

lektorálta, B. Varga Sándor szerkesztette, a
müvészetí díjak táblázatát Zombory György
állftotta össze. A sok bába közt azonban, ha
nem is a gyermek, de jó néhány olyan név
is elveszett, meíyek nélkül kortárs magyar
képzőművészetről érdemben beszélni nem le
het. Nem találjuk Kondor Béla, Lossonczy
Tamás, Szenes Zsuzsa, Somogyi József, Gyar
mathy Tihamér, Mikus Sándor stb. nevét.
Találtunk Viszont sok olyat, akiket legfel
jebb a "beavatottak" ismernek, a szakma
sziik elitje.

*
A GONDOLAT KIADO meglepetése, a téli

könyvvásár eseménye volt Széchenyi István
Naplójának - kár, hogy még míndig csak
válogatott anyágú - kiadása, Sötér István
kitűnő bevezetőjével. Az 1814-től 1860. április
l-ig - ahol sajnálatosan megszakad - kelte
zett, eredetileg német nyelven írt Napfőt

Jékely Zoltán és Gy/'Srffy Miklós fordította
magyarra. Nemcsak a nagy magyar politikus
intim arcképe rajZOlódik. ki előttünk, hanem
az esendő emberé is, a hivő léleké is. 
Kulcsár Zsuzsanna Rejtélyek és botrányok a



középkorban eímü könyve nem nyújt sem
többet. Bem kevesebbet, mínt . amit a címe
ígér. Már-már a pletykák szintjén avat be
híres vagy hirhedt emberek magán- és köz
ügyeibe. Ahhoz. hogy tudományos értékű

munka lehessen, hiányzanak a megnevezett
források, kutatási hivatkozások, mert vajon
honnan, miből összegezi a szerzö a középkor
"régebbi és legüjabb történeti kutatásainak
eredményeit"? Az igényes olvasó erre is kf
váncsi. Igy könyve valójában botránvkröní
ka, ha mégoly érdekes, fordulatos, olvasmá
nvos is. Hadd jegyezzük le ide a szerzönek
könyve egészére is vonatkoztatható megjegy
zését : "Milyen különösek is a történelem

útjai! Ahol a legsötétebb bűnök megterem
nek, ott tiszta erények is kisarj-adhatnak."
- A Magyar História sorozat Iegújabb kö
tete Merényi László munkája, a Boldog bé
keidók. • • Az 1914 előtti éveket dolgozza
föl, a viszonylagos nyugalomnak azt a szá
zad eleji, szűk időszakát, amely egyúttal
a Monarchia alkonyat, a dualizmus válságá
nak kiteljesedését is jelenti, amikor a hazai
gazdasági és politikai ellentmondások, a tár
sadalmi ígazságtalanságok mélyén robbaná
sok, megrázkódtatások éríetödnek, s ha pil
lanatnyilag a társadalmí-történeímí mozgások
le is fékeződnek, tudjuk, végül is az első

vílűgháborúba torkollanak.

BALÁZSOVJCS MIHÁLY VERSEI

Ikon

Hideg falak
Egy férfi nézi önmagát
Az ég kékjébe merevült a szárnya
Zokog
Felette arany
A sötétbeérett-arc
Tiéd is lehetne

Tükröt tart

gyanúsak lettünk mindannyian.
jóban rosszban megbélyegezettek.
létünk s nemlétünk hasonlatok
miértek nélkül teremt sorsot,vigaszt. . .
aztán kibékül önmagával a mosoly,
fanyar tükröt tart az időtlennek. ..

És egyare

szempillarezdülés
a sarkon
megcsavarodik a lámpaoszlop
radarként nyelem a csendet
a létezést - fulladásig
előttem vonalak:
egyenesek kuszáltak
és egy arc
mely túl van
a háromdimenzi6n

Elhelyezhetetlen

csak a partok
az igaziak, a valódiak?
- vagy állandóságuk látszatát
makacsul megőrzik?

kérdéseim
válasz~im, mint pikkelymezek
rólam levedlettek rég.
úszom az árban.

- szemben, előre?

mindegy.
a fönt. a lent.
(a lényeget csak megközelíti
a szó, és elbotol.)
létem az árban.
hasonló egy jeladáshoz
mely az égben fogant, és itt ...
itt eihelyezhetetlen.

Korál étll e)(jjá'ték

az ablak mélységét
nem láthatja a szem,
ó csillogni megfejthetetlenül!
(önmagad belsejében záródol kin1Jitóds2 a
végtelenre:
saját testedre: történetedre, mint a har
mat.)
és csillogni megfejthetetlenűl...
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