
'letett zenekar nagyszerű lemezfelvéte
lei is igazolják), aki a szélsőségek ösz
szebékítésére tesz kísérletet.

Az előadóművészek világa külön bi
rodalom, akár a nagy szinészeké, Ok
is primadonnák, legfeljebb az a kű

lönbség közöttük, hogy van, aki rá is
játszik szerepére (mint a világhírű Her
bert von Karajan, akiről kevés jót
mondanak pályatársai; ennek persze
sok oka lehet, többek között a [élté
kenység ...), s van, aki hangsúlyozottan
szerény, visszahúzódó, mert így tudja
magára irányitani a figyelmet. Az egyik
legérdekesebb ilyenfajta egyéniség volt
Hans Sioarosku, akinek keze alól olyan
- ma már világhirű - karmesterek
nőttek ki, mint Zubin Mehta vagy Ab
bado. Ha Swarosky vezényelt, a hall
gatónak hátán futkározott a hideg: so
ha nem lehetett tudni, mikor borul fel
a zenekar, tör ki a teljes káosz. Ugyan
akkor mégis lenyűgöző egyéniség volt,
aki tudott valami olyat is a zenéről,

amit elegánsabb, tévedhetetlenebb kor
és pályatársai soha sem fognak meg
tudni.

Még valami nagyon fontosat meg le
het tanulni e művészektől: a kritikai
szellemet. Mi kicsit hajlamosak va
gyunk arra, hogya nagy név bűvöleté

ben figyeCmen kívül hagyjuk annak

Tájékozódás

Vészi Endre: Angi Vera és a többiek
(Magvető). Vészí Endre egyik legkövetke
zetesebb írónk, Mélységes részvéttel, érez
hető elkötelezettséggel és szeretettel ábrázol
ja a társadaom peremén élőket, akik pa
radox módon ugyanakkor a közösségí élet
legnemesebb eszményeit 6rzlk szívükben.
Minde~ylk elbeszélése lelkiismeretvizsgálatra
késztető, kényszerítő híradás ezeknek a sze
rényerr. magukba húzódó, álmaikat palástol
gató, eesett embereknek sorsáról. Az író
sztnte szerivtelen egyszerűséggel mondja el
élettörténeWket vagy ragad kl abból egy
jellemző részletet, de e szenvtelenség vádol
is: arra figyelmeztet, hogy kl kell lép
nünk önzésünk szűk körelb61, s nyitottan
kell embertársainkhoz közetednünk. mert

csak így tehetjük Igazán értelmessé az éle
tet. Sz ép, elgondolkodtató és jellemző no
vellák füzére Vészl Endre új kötete, mely
korun k alakuló, kereső, válságokat is meg
él6 morátjának igaz szívű krónikáját adja.

esetleges gyengeségeit, s akit egyszer
kegyébe fogadott a közízlés, annak min
den múvét, minden mozdulatát klasszi
kusnak érezzük. (Ez sajnos a kritika
minden területén hovatovább szabály
nak mondható. Hol vannak ma az olyan
vitázó kedvű, a maguk - mai szem
mel nézve megdöbbentő - tévedéseit
is vállaló egyéniségek, mint amilyen
Tóth Aladár volt, vagy Molnár Antal,
aki alaposan elverte a port Sztraoinsz
kijon? De ha más műnészetek kritikai
állapotát nézzük, ott sem sokkal rózsá
sabb a helyzet... Bezzeg az itt telvo
nuló műoészekt Némelyik kijelentésü
ket háromszor is elolvassa a meghök
kent zenekedvelő, mert egyszerűen nem
hisz a szemének. Hogy Walter Legge
élete egyik nagy tévedésének érzi Kiem
perer szerződtetését a Philharmonia
Zenekar élére? Hogy Nadia Boulanger
szerint Casals megállt a zene egy bizo
nyos pontjánál? Hogy . . .-de miért is
szaporítsuk ezeket a megállapításokat?
A zenében épp a .sokféleséq, a tündéri
változatosság a legizgalmasabb, s Var
ga Bálint András könyvét is az teszi
kortörténeti dokumentummá, hogy tor
zítás nélkül ábrázolJa a szivárvány min
den színét, mely épp árnyalatai miatt
oly kimeríthetetlenül gazdag és gyönyör
ködtető.

(R. L.;

Trencsényi-Waldapfel Imre: Ember vagy
(Európa). A szerző a marxista szemléletü
ókortudomány és vallástörténeti kutatás
egyik legjelentékenyebb tudósa a magyar
műforditástörténetnek is kiemelkedő jelentő

ségű képviselője volt. Legszebb, legjellem
zőbb fordításainak gyűjteményét tanítványa,
Szabó Kálmán rendezte sajto alá. 'rrencsé
nyí professzor elkötelezett szenvedéllyel ku
tatta az ókor klasszíkusainak az emberről

és az emberhez méltó életről vallott felfo
gását, Iletve azt, hogyan vált ez minden
kor embere számára ösztönző példává. For
dításai ls a korszerűsítés Igényével készül
tek, költői szépséggel, példamutató rriérték
tartással. az úgynevezett analitikus elv hű

ségével. A kötet érzékletes keresztrnetszetét
adj~ hatalmas méretü fordítól munkásságá
nak', legfeljebb azt sajnálhatjuk, hogy a
szerkesztő nem tüntette föl mindegyik tol
mácsolás keletkezésének időpontját; így még
hitelesebb képet kaphattunk volna a szerzö
belSŐ fejlődéséről. Külön érdekessége a kö
tetnek, hogy Ezékiel Kivonulását is tartal
mazza.
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