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Pani Gracja Kerényi
1980. október 27-én adta át Varsóban Juliusz Zulawski, a Lengyel Pen Klub el
nöke, Kerényi Gráciának a műfordítók évi díját, a lengyel irodalom magyar
nyelvre fordítása terén elért kimagasló eredményeiért. Eddig egyetlen magyar
műfordító kapott ilyen díjat: Mészáros István, a lengyel klttsszikus próza fordí
tója, 1959-ben. A díj átadásánál jelen volt Peter Elstob, a Pen Klubok Nemzet
icözi Szövetségének londoní főtitkára is. A meghitt ünnepségen Wiktor Woroszylski
Költő és prózaíró, a magyar költészet avatott fordítója rajzolta meg Kerényi Grácia
emberi és művészi profilját. Beszédét kíssé rövidítve ail alábbiakban közöljük.

Pani Gracja Kerényi a Szűz jegyében született. A Szűz horoszkopja az 1980-as
évre a következőket jósolja: "Jupiter, Saturnus és Mars csaknem egész éven át
kisérni fog. Az expanzió időszaka ez: szernélyiséged erősen megnyilvánul. hatá
rozott célkitűzéseid lesznek, és sok mindent egyszer s mindenkorra tisztázol. A
kitűzött célod felé törekvés sok fáradságot és' áldozatot kíván tőled. Hajlamos
vagy a perfekcionizmusra, és ez negatív hatással lehet az egészségedre, és ember
társaiddal való kapcsolataidra. Kritikus pillantásod elől semmi sem siklik ki.
Kiváló koncentráló képességed lesz, sikert, tíszteletet és elismerést aratsz."

Mint láthatjuk, mai esténk és Kerényi Grácia nagyon is megérdemelt Pen
Klub-díja meg volt irva a csillagokban, s a jóslatnak be kellett teljesülnie.

Szavaimat nemcsak tréfából kezdem a csillagokkal, hogy Pani Gracja barátai
által jól ismert asztrológiai érdeklődésére utaljak. Pani Gracja alakját, Pani'
Uracja életét, Pani Gracja sorsát többféle, egymásra rakódó sikon látom, és
azon a síkon kívül, ahol a tehetsége, a tudása, a szülői házból magával hozott
nagy kultúrája, s végül rendkívüli, szerzetesi szorgalma érvényesül, meg azon
kivül, ahol az ernber életrajza a történelemben, a nemzeti történelmek bonyolult
szövevényében, egy adott társadalmi szférában, s végül bizonyos nemzedéki sajá
tosságok összefüggéseiben játszódik le, Pani Gracját egy mágikus síkon is látom,
a jelek és jelképek síkján, ahol jóslatok és rituális gesztusok, a tenyér vonalai
és a csillagok állása, meg titkos jelentésű számok fonják be az embert az elren
delés hálójába. Ebben a bűvös körben látom őt ismeretségünk első pillanata óta,
1956 emlékezetes ősze óta, s bár ez a dátum elsősorban a történelmet juttatja
eszünkbe, egyúttal egy titokzatos ciklusba is beletartozik, amit a tizenkettes szám
Jelez, s ebben a ciklusban az 1944-es év előzi meg, s utána 1968, majd 1980 kö
vetkezik. Tehát 1956 óta, ismeretségünk első pillanata óta, az azóta eltelt huszon
négy év alatt - találkozásaink, beszélgetéseink, levelezésünk, közös munkánk,
barátságunk évei alatt - részint saját megfigyelésem és intuícióm -sugallata
alapján, részint annak alapján, amit másoktól és tőle saját magától tudhattam
meg róla - mindez persze csak törmelék, morzsák, cserepek, utalások, de a két
tucat év alatt mégiscsak sok minden felhalmozódott, összerakódott -, ebben a
bűvös körben látom Pani Gracját, akárha Csodaország lakója lenne (nem mint
ha jó katolikus létére bűbájossággal gyanúsítanám. ez a kisértés távol álljon
tőlern) ; olyasvalakinek látom, akinek útjait oly sűrűn belepik a jelek és jelen
tések, akinek minden egyes lépése oly jellegzetesen magán hordja a jövendölő

erejű elrendeltetés jegyeit, hogy épp ezért kellett a csillagokkal, az állatövvel
kezdenem, a horoszkóppal, mely íme, szemünk láttára teljesül be.

Most pedig, hogy a továbbiakban a tényekre szorítkozzam, s ne vétsek a
szabályok ellen, melyek szerint egy ember életéről - bármennyire rendkívüli
is az az élet - be szoktunk számolni: a Szűz jegyében született Pani Gracjáról
ártérek arra a Pani Gracjára, aki Budapesten született, a két háború között, a
nagy humanista, Kerényi Károly - alapvető görög mitológiai művek szerzöre,
Thomas Mann levelezőtársa - családjában. Anyja is klasszika-filológus, latin
es görög tankönyvek szerzője, gimnáziumi tanár. A fiatal lány, a családi hagyo-
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mányokhoz híven a budapesti egyetem magyar-latin-görög szakára ira.kozott
be; de még mielőtt tanulmányait megkezdte, még gimnazista korában élte át
ama események egyikét, melyek később vörös fonalként húzódtak végig az életen.
1941. április 3-án Magyarország miniszterelnöke, Teleki Pál, öngyilkosságot köve
tett el, tiltakozásképpen, amikor a hitleri Németország azt kívánta, hogy Ma
gyarország hitszegőn engedje· át a szövetséges Jugoszlávia ellen vonuló német
hadat. "Odadobtuk a nemzet becsületét - írta búcsúlevelében. - Gazemberek
oldalára álltunk." E napon két gimnazista lány, két barátnő, Grácia és
Erika, a Bem rakpart alatt tovadübörgő tankokra nézve megfogadta, hogy soha
nem felejti el ezt a, dátumot, és azt az embert, aki az életénél többre becsülte
az erkölcsi törvényeket, a becsületet, a jog sértetlenségének megőrzését. 1942. és
1943. április 3-án a két lány virágot vitt a temetőbe, Teleki sírjára, 1944. április
3-án azonban már nem kerülhetett erre sor, mert Pani Gracját, aki elsőéves

bölcsészlányként konspirált a hitleristák ellen, aznap reggel letartóztatta a Ges
tapo; a börtönből később Auschwitzba vitték. Igy vált az április :l-i dátum a két
lány számára kétszeresen emlékezetessé. Pani Gracja és Pani Erika a felszaba
dulás után ismét járni kezdett az évfordulón Teleki sírjához. oda viszik virá
gaikat mi nd a mai napig; s nem hinném, hogy a hajdani gimnazisták e rttuálissá
vá lt gesztusának jelentősége egy kicsit is csökkent volna az elmúlt évek alatt.

A fiatal fogoly lány 1944. június 20-án éjszaka érkezett meg Auschwitzba.
A Wiez hasábjain olvashatunk erről: leírja; hogyan tért vissza Auschwitzba 35 év
múltán, 1979 júniusában, hogy találkozzék a lengyel pápával, s eszébe jut, hogy
amikor először tette a lábát lengyel földre - épp Auschwitzban -, szerette volna
megcsókolni azt a földet, s csodálkozva kérdezi magától: "Vajon miér t ' Soha
nem voltam lengyel, csak valami érthetetlen, irracionális vonzalom ... Abban az
indokolatlan vágyban, hogy megcsókoljam a lengyel földet, talán a saját sorsom
tudat feletti megérzése volt, sorsomé. mely később oly szorosan összefonódott
Lengyelországéval ; vagy talán annak a pillanatnak az előérzete is, amikor a
Szenta tv a, ennek a nemzetnek a fia. kolumbusi gesztussal ugyanezt cselekszi
nlajd .. ' ,

Közelcdett már. szerencsére, a hitleri uralom vége Európában: épp annyira
közel volt az a nap, amikor megnyíltak a láger kapui, hogy a budapesti diák
lány önfenntartó ösztönének, akaraterejének megfeszítésével életben tudott ma
radni. De amit kihozott a drótok mögül, azt magával hordozza egy életen át:
egy rossz álmot, mely újra meg újra kísérteni fog éjszaká in. néhány súlyos be
tegséget, rnelyekkel mindvégig küszködnie kell, és - vigasztalásul? elégtételül?
vagy komplikációnak ? - a Iengyelséget. Hogy ne féljek a nagy szavak pátoszá
tól, kimondom bátran: magával hozta a drótok rnögül Lengyelországot.

Nem próbálom boncolgatui most, mllyen titkos kapcsolat van az életrajz és
az életmű között.: az ifjúkori szenvedés színhelye, a szívünkhöz közel álló ham
vak földje, a szerétet. a részvét, a közös élmények színtere és a kultúra szín
tere közott. az alkotás és a rekonstruálás színtere közt, ahova gyakran akarat
lanul lép az ember, de már saját választásából marad olt, és azért, mert olyasmi
vezérli , ami erősebb nála... Milyen szálak kötik össze a talajt, melyből merí
tünk. és melyet önmagunkkal termékenyítünk meg, a szöveggel, melyet megfej
teni igyekszünk, írunk és fordítunk. Az efféle boncolgatások különösen bonyo
lultak, ha Kerényi Grácia az, akire vonatkoznak, a tehetséges költő és író, a mé
lyen és sokoldalúan képzett filológus, a magyar honleány , aki egyúttal a lengyel
sorssal, a lengyel szóval is összenőtt, a lengyel romantikus viharok zúgásával
és a lengyel szürke hétköznapok mormolásával, - az antológiakészítő és rnűfor-:

dító, aki kettős szállal fűzte össze a két szerétett kultúrát, mindkét irányban
közvetítve közöttük : de ez a bonyolultság persze nem jelenti azt,' hogy nem
kellene egyszer megpróbá lkozni vele. Most bele se kezdek, de így is felmérhetem
e kaland dimenzióit: P.ani Gracja, "Gracja-W~gierka" (ahogy Miron Bialoszewski
emlegeti a prózájában) élete nagy kalandjának. lengyel kalandjának a dimen
ziói t, hőmérsékletét, sugárzását, lüktetését és gyümölcseit! Természetesen nem
csak Kerényi Grácia szorgoskodot t a lengyel irodalom fordítása terén a háború
utáni évtizedek folyamán Magyarországon. És az. amit csinált, és amit a többi
műfordító és polonista is csinált, nem töretlen tala jon csirázott ki, hanem a ré
gebbi, sokirányú lengyel--magyar kapcsolatok eleven hagyományaih~z kapcsoló
dott; az előttük szúntot t barúzdak megkönnyítették munk ájukat. De mégis, úgy
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látom, Pani Gracja kalandja a sors kűlönös ajándéka, jellegzetes vonásai teljesen
egyéniek, semmihez sem hasonlók: ajándék a kaland hősnőjének. ajándék nekünk,
akik többé-kevésbé közvetlenül a részesei lettünk, s ajándék mindkét fájdalmas
szülőföldnek.

S most itt az idő, hogy kitüntetettünk munkáit felsoroljuk ; eleve bocsánatot
kérünk a felsorolás hiányosságaiért. Kerényi Gráciának eddig öt eredeti költői

es prózai kötete jelent meg, a hatodik nyomdában van, a hetediket pedig 
kora ifj úságá ról szóló regényét - most fejezi be. Tanulmányai elvégzése után
194~-ben szerzett tanári oklevelet, majd a budapesti egyetemen és a parlamenti
könyvtárban dolgozott 1952-ig; azóta lényegében szabadúszó. Doktori értekezését
Miron Bíaloszewskí szinházáról írta, s 1970-ben védte meg a Varsói Egyetemen;
ez a munkája - második könyve - 1973-ban jelent meg a krakkói Wydawníctwo
Literackie-nál, A költészet eltáncolása címen. 1980 eleje óta Kerényi Grácia rnű
Iordítóí gyakorlatot vezet a budapesti egyetem lengyel szakán, a gyakorlat anya
ga a mai lengyel irodalom (Maria Dabrowska szövegeível kezdték) .

. Műfordítói munkásságáról szólván, hadd említsem első helyen az antik iro
dalmat: Szophoklész, Aiszkhülosz és Euripidész, Theokritosz és Ovidius, meg né
hány szanszkrit fordítás, több mint kétezer sor a Mahábháratából és a Rámájáná
ból. Németből apja Görög mitológiá-ját fordította le, S végül a lengyel iroda
lom. Az 50-es években kezdte, Igor Neverly három könyvével, köztük az Egy bol
dog élet-tel. Rögtön ezután felettébb nehéz és igényes feladatot vállalt: Maria
Dabrowska Éjjelek és nappalok círnű regényének fordítását, majd válogatott
elbeszéléseit. Utána újabb, másfajta nehézségek; Bruno Schulz prózája, a Faha
jas boltok és a Szanatórium a 'homokórához. Szívesen fordította a saját nemze
dékéhez tartozó írókat (kissé tágabb értelemben véve, tehát valamivel idősebbe

ket és fiatalabbakat is), talán az első helyen Miron Bialoszewskit : aNapraforgók
ünnepé-t, az Infarktus-t és sok verset. Jacek Bocheúskítól Az isteni Julius-t és
A száműzött Ovidius-t. Slawomir Mro:i:ektől elbeszéléseket és szindarabokat, töb
bek közt a Rendőrség-et, a Károly-t, A nyílt tengeren-t, A pulyká-t, a Mulat
ság-ot, a Bűbájos éj-t, a Tangó-t. Tadeusz Ró:i:ewicztől a Kartoték-ot és sok ver
set. Wlodzimierz Odojewskitől a Menedék-sziget-et. Engem is az az öröm ért,
hogy Pani Gracja lefordította Almok a hó alatt círnű regényemet. a Szergej
Jeszenyin életé-t, két gyermekkönyvemet és jó néhány versemet. Ezen kivül egy
novellaantológiát és két lengyel költészéti antológiát válogatott, illetve szerkesz
tett, s a versek egy részét ő maga fordította; a már említetteken kívül Lechort.
Pawlikowska-Jasnorzewska, Iwaszkiewicz, Broniewski, Stern, Przybos, Wa:i:yk,
Galczynski, Jastrun, Herbert, Buczkówna, Wirpsza, Nowak stb., stb. költeményeit.
A múlt század klasszikusai közül Slowackit és Fredrót fordított, a XX. század
drámairodaimából Witkacyt, Szaniawskít, Kruczkowskit; lefordította Jan Kott
esszékötetét, a Kortársunk, Shakespeare-t, lengyel népmeséket válogatott és for
dított, és lengyel nyelvkönyvet írt a magyaroknak. Nemrég jelent meg Ewa
Lipska verseskötete az ő válogatásában és fordításában: legutóbbi munkája, mely
most van nyomdában, Witold Gombrowicz regénye, a Ferdydurke. Fordítva, va
gyis magyarról lengyeire pedig: egy Kassak-kötet (Jachimowicz-csal és Wirp
szávai, 1967), egy Weöres-kötet (Bialoszewskivel. 1970), és végül a hatalmas rnű,

irodalmi életünk nagy eseménye: a Magyar költészet antológiája (PIW, 1975),
Természetesen többen dolgoztak rajta, de Pani Gracja tette a könyvet elevenné,
drámaivá és lüktetővé, mint a válogatók egyike, eredeti hangú életrurzí jegyzetek
és a filológiai apparátus szerzője, s a nyersfordítások készítője. A fordíták java
részt nyersből fordítottak, lengyel költők, akik mindaddig nem is sejtették. a rokon
ságokat, melyeket Pani Gracja felfedezett, talán olykor ki is talált, beléjük beszélt
(de milyen kitűnő eredrnénnyel '), párokba fűzve, például Balassi Bálintot és Witold
Dabrowskit, Babits Mihályt és Jerzy Litwiniukot., Szabó Lőrincet és Bohdan
Zadurát . ,. Velem is ilyesmi történt, már előbb, amikor Kosztolányi Dezső ver
seit adta elém, egy másik nemzedékhez tartozó, másfajta tapasztalatokból merítő,

rég elhunyt költőt; máig se tudom, költészetének melyik húrja tette, hogy annyi
ra megbarátkoztam vele, mintha csakugyan, közelről ismertem volna; kalauznöm
nyilván meg tudná fejteni e titkot. Feltételezem, hogya lengyel költészeti anto
lógiák, melyek Pani Gracja gondozásában jelentek meg Magyarországon, ugyan
ilyen elvek szermj jöttek létre; ott is összehozta a költőket, sugallt, válasz
tott, segített nekik megérteni •. , Alighanem ebben is van valami abból a mágíá-

56



búl, amit kezdetben említettem: megsejti vagy megfejti a rejtett jeleket, a ren
deltetés észrevétlenül kereszteződő vonalait, fölismeri egymást nem ismerő em
berek sorsának és hangjának hasonlóságát ...

Pani Gracja, a Budapest-varsói és Varsó-budapesti éjszakai expresszvo
natok utasa, a költő, asztrológus és tenyérjós, aki olvas a tenyerünkből, arcunk
ból és versei nkből, földjeink barázdáiból és városai nk köveiből, évek óta mindig
velünk van életünk legfontosabb pillanataiban, és ahogy a hazai, magyar kul
túrának. úgy a lengyel kultúrának, Lengyelországnak is nyitott tenyerébe és
szemébe néz; belenéz és horoszkópot készít - bízzunk benne, hogy kedvezőt,

][RODAJLOJM

Amikor Szentkuthy Miklós Prae cirnű

könyvének első kiadása megjelent, iro
dalmunk sajátos megosztottság képét
mutatta. Ezek voltak azok az eszten
dők, midőn a gazdasági ví lúgválság S11

lyos megpróbáltatásai ból lassan ocsúdó
szellemi élet más tájékozódási pontokat
keresett, s kezdte megismerni, értékel
ni a regény forradalmian új törekvé
seit, melyek széttördelték az idő addig
hagyományosnak látszó kereteit, s az
ábrázolásnak olyan lehetőségeit terem
tették meg, melyek a klasszikusan zárt
formákat szinte szétrobbantották. E tö
rekvések legparadoxabb, legszélsősége

sebb példája Joyce Ulysses-e volt. Mi
sem természetesebb, mint hogy a Prae
megjelenése után az ír származású író
neve merült fel elsőnek az irodalom
értők tudata peremén. Szentkuthy
Miklóst azóta is gyakran emlegetik
Joyce magyar megfelelőjének. s e vé
lekedés igazságát ő maga is táplálni
látszott, amikor lefordította az Ulysses t.

Bármily hálás és csábító analógia is
kettejük egybevetése, voltaképp csak
írói gesztusuk rokonítható. Az a törek
vésük, hogy a múltat új nézőpont alap
ján közelítsék meg, olyan fiktív hely
zetet teremtve, mely gondolat és idő

harmóniáját alakítja, ki, s a "történés"
legmélyebb rétegeit igyekszik itt és
most hozzáférhetővé tenni, jelenné téve,
ami már elmúlt, foghatóvá tenni az el
í llanót. Megkísérteni azt, amire író ad
dig gondolni sem mert: az egyén gondo
latait összhangba hozva a világegyetem
rnel. Ahogyannák idején a páratlan
érzékenységű Németh László írta: ,.Szer-

kezete nincs ennek a műnek abban az
értelernben. ahogyaregényeknek szer
kezetük szokott le!,ni... Ebben a mű

ben mégis il szer: zet a legfontosabb,
nem a részleteket összeí llesztő, hanem
a látó szerkezet : a tárgyától szinte füg
getlen perspektíva. Ez a perspektíva
ebben a műben emberekkel, tájakkal.
az epikai világgal játszik, de leválaszt
ható róla, s ráfordítható filozófiai, nyel
vészeti vagy lélektani anyagra is."

A harmincas évek közepéri - a Prae
1934-ben jelent meg - meghökkentő

merészségnek látszott - még Prousték
után is -, hogy egy író egyszerűen

fittyet hányjon az ízlésre, az írót és
olvasót egybekapcsoló hallgatólagos meg
állapodásra, s szuverén nézőpontot te
remt, mely alkalmat ad neki a világ
újraértelmezésére és az idő síkjainak
átépítésére. Meg lehet érteni a beteg
ágyán fekvő Babits Mihályt, aki ked
vetlenü! figyelte az olvasásra váró,
egyre nagyobb toronyba gyűlő könyve
ket, és szent borzalommal nézte Szerit
kuthy regényét, mely már küllemével
is szokatlan, meglepő volt. Mennyivel
inkább meglepő. hogy a Prae nem is
regény, hanem egy izgalmas tudatkísér
let terméke, egy zseniális ötlet végső

megformálása, amelyben az író meg
akarja találni a valaha volt "prae"-álla
potot. Ha példáit vagy ösztönzőrt keres
sük, aligha az irodalmi előzményeket

kell kutatnunk. Sokkal valószínűbb,

hogy az író fantáziáját a Zene termé
kenyítette meg, a hatalmas romantikus
szimfonikus költemények, melyekben je
lenné válhat, ami elmúlt, megfoghatóvá
és még egyszer átélhetövé az elillant
idő. A Prae nem szürrealísta regény!
(Llyen talán egyetlen van irodalmunk
ban, Határ Győző Heliane című alko
tása.) Inkább egy félelmetes, szor.mga
tó felísmerésé: az író egyszerre r.idöb
ben, hogy amit tudománynak neve-

Szentkuthy l\tiklós: Prae (M<.l~;VelÖ Konyvk,adó. HlitO)
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zünk. voltaképp csak kor-látozott isme
retet adhat a valóságról. Ezérj maga
indul annak felfedezésére. s benyomá
sait. hangulatait közvetíti ideges. szer
kezettelen egymásutánban. S miközben
impresszióit rögzíti. meg is feledkezik
a világról. Már csak a saját személyi
sége foglalkoztatja, s az a rnód, ahogy
az idő különféle rétegei átfolynak raj
ta, s pillanatokra - de ezek allókép
szerű pillanatok! - felvillannak az em
lékezés fílmszulagján. Szentku thy Mik
lós szerint maga az élet "ábrázolhatat
lan, de ezt az »ábrázolhatatlansagor
hozzá lehet kapcsol ni minden ábrázo
láshoz, hogy avval együtt adjon hitelt
érdemlöbb egészet".

A Prae zenei fogantatásáról rnár szól
tunk - s ezt az eszmét csak támogatja
a mű ellenpontozott szerkezete -. nem
kevésbé izgalmas azonban nyomon kö
vetni egy másik mintájának jelenlétét:
az élő természetét. Ahogya természeti
jelenségek tenyésznek, változnak, látszó
lag vak zűrzavarban. úgy válik sze
münk előtt egyre teljesebbé a Prae vi
lága, ugyancsak áthatolhatatlan rend
szertelenségben, egyfajta "bergsoni" lét
helyzetben, a változó állapotok és a re
latív nyugalom közegében. Nem vélet
len, hogy a Prae középponti kérdése
a zűrzavar és a rend ellentétpárjának
értelmezése. Nem filozófiai síkon. ha
nem az ábrázolás menetében. . Mert
Szentkuthy Miklóstól mi sem idegenebb.
mint az életről, a jelenségekről való
"szavalás". O átél, s meg akarja mu
tatni az átélés során kialakuló tudattar
talmak rendszertelen folyamát. mely
ugyanolyan tarkaságot mutat, mint a
teljes élet. Ebben az életben nincs ér
telme a poláris ítéletnek. a következ
tetésnek, magyarán az arisztotelészi lo
gikának. hiszen bármikor bármi önmaga
ellentétébe fordulhat. az igen éppúgy je
lenthet nem-et, mint a nem igent-t.

Persze, valahol a káosz mélyén van
egy olyan létforma is, mely az egyen
súly törvényeinek jegyében áll. ,.A szép
dolgok rnind azt magyarázzák, hogy van
egy igazságmentes életforma" - olvas
suk e gondolat paradoxitásig csigázott
kifejtését a Prae-ben. Ennek kifejtése
a regény egyik legizgalmasabb rétege;
itt valóban tanúi lehetünk a filozófia
jelenlétének, anélkül, hogy az író rend
szerezni akarna, vagy etikai normat í

vákat adna. De a lehelőségeket becsü
lettel végiggondolja és végiggondolta tia.
Az emberi magatartás legfontosabb er
kölcsi kérdései sorra előkerülnek a re
gényben, némelyiknek definícióját is
nyújtja. Véleménye szet-int a legtöbb
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humánus értékek abban a pillanatban
elveszítették kisugárzásukat. midőn meg
szakadt az élet eleven áramával való
kapcsolatuk és öncéllá váltak. Többre,
nagyobbra kell törekednie az embernek.
mi nj az elvont humanitás eszménye.
(Nem véletlen. hogy éppen Szentkuthv
Miklós illette megsemmisítónek szánt
bírálattal Kerényi Károly módszerér.)
Mihelyt ugyanis - ez a Prae monda
ruvalójának egyik csomópontja - el
vonatkoztatjuk az emberi magatartást,
az emberiességet a megélt, a tevékeny
élettől, abban a pillanatban elveszti ér
telmét. még a dolgok és eszmények
"prae". azaz megelőző állapotában sem
lehet· helye, mert nincsen szerepe.

Szentkuthy Miklós etikai koncepciója
leginkább a vaskos realitást veszi figye
lembe. Központi szerepet játszik az
akarat kérdése. Mivel a teljes. a ve
getáció folyamatában lüktető élet meg
ragadására és kifejezésére törekszik.
természetes, hogy elvet minden kon
venelót és szabályt. A szabad akarat
nála korlátlan. végtelen lehetőségeket

rejtő. hiszen az ember maga dönthet,
mit követ. a jót-e vagy a rosszat.

A Prae bámulatos szellemi gazdagsága
a legkülönfélébb értelmezések és ma
gyarázatok lehetőségét kínálja. Kitűnő

tanulmány szól arról, hol és miképp
találkozik az' író 'koncepciója a legmo
dernebb Iingvisztikai elméletekkel. Van.
aki az intuícióról szóló bergsont tan pél
daregényeként olvassa rnűvét, ismét má
sok az egzisztencializmus nagy hatású
irodalmi megnyilatkozásaként elemzik (s
nem is lehet belőle kizárni Heidegger bi
zonyos mértékű ismeretét). Kétségtelen:
Szentkuthy Miklós hatalmas műveltség

birtokában figyeli az egykori és mai vi
lágot, s döbbenetes erővel ábrázolja az
értékek relativizálódásának keserű fo
lyamatát. Am új értékeket. új maga
tartásformákat is felvillant. Hadd hi
vatkozzunk példaképp arra. hogy Szerit
kuthy Miklós irodalomfelfogásában le
hetetlen tetten nem érni az újfajta
misztika irányába való tapogatódzást. A
hagyományos misztika - mint ezt a
regény fejtegeti - kizárta az életet, a
csönd hermetikus világa felé tájékozó
elott. Az úinak az életből, a teljessé
tett életből kell merítenie. helyreállít
va annak szétszabdaltságát, kiegyenlitve
ellentéteit. Olyan szentekre volna szük
sége századunknak. akik az .Jrrácíó"
és a racionalizmus nagyszabású példái,

A huszadik század nagy szellemi ki
sérietei a múl t újraértelmezéseből fa
kadnak. Heidegger a Platón előtti gon
dolkodást akarja visszaúlmodrn, Szern -



k uthv Mik iós pedig magát az időt. Az
aztán nagy kérdes, hogy e zseniális
nak nevezhető gondolat megvalósul-e
azál ta l. hogy visszaálmotíja a terivésze
tP!. Hiszen - mint azt Hamvas Béla
rejtegette -- ct prae-állapot nem talál
haló meg; midőn az ember feleszmel
rá, már nem prae, hanem ..neo". Am
maga a kísérlet mégis lenyűgöző, akár
csak az a szellemi bátorság, ahogv
Szeritkuthy Miklós nyilvánosan megvall
ja : il század rnűvészete zsákutcába ju
tott. A szó elveszítette csengését, a
mondatok elkoptatott közhellyé váltak.
A használat megfakította az irodalom
hagyományos eszközeit, aki tehát hű

akar lenni küldetéséhez, Új lehetősége

ket kell keresnie. Ilyen új lehetőségek

felé tájékozódott Proust éppen úgy,
mint nála is merészebben Joyce, a lát
szólag hagyományos, valójában új irá
nyokat magába fogadó Giraudoux és a
magyar Szentkuthy Miklós, kinek pró
bálkozását Halász Gábor még a hagyo
mányos regény elleni kísérteties táma
dásnak nevezte, ma már azonban lát
juk, hogy e roham voltaképp a meg
újulast szolgálta s egy hatalmas euró
pai küzdelem része.

A nagy formateremtök és kísérlete
zők rendszerint magányosak; ha valaki
pontosan követné őket, az utánzás má
sodlagosságát vállalja. Ám eredményeik,
kezd~ményezésükmerész bátorsága még
IS pelda lesz, mely olykor észrevétle
nül hat és termékenyít, mert ráébreszt
olyan lehetőségekre, melyeket eddig
nem ismertünk. A Prae-ben olvasha
tunk az Amor-szobrokon látható már
vánvíjakról, melyeken nincsen húr az
olvasó mégis odaképzeli, az ábrá;'olás
oly dinamikus. A Prae maga is ilyen
szobor. volt keletkezése idején, melyet
az utobb eltelt évek rnűvészí próbál
kozásai tettek teljessé, anélkül, hogy
megfakították volna kezdeményezésének
szellemi izgalmat.

RÖNAY LAsZLÖ

L_

Études a exécution transcendente - ezt
a CImet csak romantikus, csak Liszt ad
hatta. Ha meg is hallgatjuk a művet
lehetőleg Lazarij Berman. előadásában'
tüstént ki is világlik, miért. Ezeknek
az etűdöknek nem az alakja transzcen-

JHI5, odatúli. csak az a mód, amit az
eluadás - s ha figyelünk a francia
szó jelentésére :: a végrehajtás, a kivitel
- számára előírnak. A mű puszta esz
méje, kottafejekben (azaz egy másik,
látható tartományban) rögzített, tökéle
tes terve itt van, innenső. A túlsó 
ahol az igazi forma, az idői, a hangzó
születik meg - számunkra, hallgatók
számára van. A kotta platóni ideája
mi magunk vagyunk, zenehallgatók. A
transzcendenciát az előadásnak kell lét
rehozni. Nem a tökéletlen hangzáskép
.deája a hangjegy, hanem fordítva. Ezt
csak a romantika révén és a romantika
óta merhetjük tudni.

Ha az előadás transzcendens, akkor
.terrnészetes, hogy etűdök előadása. Az
alkotás szellernalakja, asztrálteste
Benjamin leghiggadtabb írásaiból tud
juk - a befogadóval való találkozás
kor (és általa) ölti föl a lét mirnikri jét.
Amennyire formálja az alkotást a lét
re-jövés szándéka, annyira határozza
meg ezt a Iétesülest az alkotó terve,
hogy épp ez s ne más szülessen. Amaz
"Épp Ez" pedig nem egyéb, mint ma
ga az alkotó, aki második, dionüszoszi
születésre vágyik, Két születése közt az
ízekre tépett Dionüszosz - akiből csak
értelmes szíve maradt meg - tetsz
halott.
. A transzcendens kivitel egyedi alak
zatot szül. Ez az alakzat emberformájú,
antropomorf. Csak személyes születhet,
Ehhez a második születéshez képest az
első - az alkotóé és alkotásáé - csak
előgyakorlat, vázlat, etűd. Csak a ki
vitel és az értelmezés, az előadás te
hát és a bírálat állítja elénk a meg
formáltat és a személyest. Az egyedi
csak a forma révén érthető; a forma
csak az egyediség lét-szándéka miatt
mozog.

Az elmélet sem kivétel itt.
Benjamin esszéi maguk is transzcen

dens . kivitelre szánt etűdök ; ugyanak-'
kor igazolják a romantikus címadás
velősségét. Alapjában véve ő az egyet
len, aki tudott a filozófiai elmélet a
traktátus formaproblémáiról. A traktá;
tus módszere az ábrázolás. "A módszer
kerülő út - írja. - Az ábrázolás mint
kerülő út - ez volna hát a traktátus
módszertaní jellegzetessége. Lemondás
az intenció megszakítatlan menetéről:
ez első ismertetőjele."

Ez a módszer - az ábrázolás - egy
ben: a téma. A téma kitérő. Halogatja,
késlelteti a második megszületésr, A

• Walter Benjamin: Angelus Novus (Magyar Helikon. Bp, 1980, Válogatta:. Radnóti Sándor)
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mü belső Ideje 'l mű valósár-os létre
jöttéig tart. Célja is ez él második szü
letés. amely a módszert és a térn.it egy
aránt megsemmisíti. Persze, ki ak a r
hatna ezt: A második szuletést. zi -nó i
szer rnegaernrrusulését el lehet anrózru.

Alzár-latokkal.
Töredékek Jönnek létre így. A mól

tésagos értekezés, az alexandriai szél
jegyzet, a romantikus akart-fragmentum,
a szkeptikus aforizma egvaránt a böl
cseleti gondolkodás szemérmetlenül, he
vesen sürgető üdvösségvágyat mutatja:
gyarló fönség. "Ahogy a mozaíkok rrut
sem veszítenek fenségükbőlazáltal, hogy
szeszélyes részecskékre aprózódnak
írja Benjamin ,a filozófiai szem
lélődés sem félti lendületét. Különálló,
egyenlőtlen elemekből illeszkedik össze:
semmi sem tanúsíthatná hathatósabban
akár a szentkép, akár az igazság
transzcendenciájának sulyát. A gondo
lati töredékek értéke annál döntőbb,

minél kevésbé mérkőzhetnek közvetle
nül az alapvető koncepcióval, s . ettől
az értéktől ugyanolyan mértékben függ
az ábrázolás fénye, akár a mozaiké az
üvegfolyadék minőségétől."

Ritkán vesszük tudomásul - különö
sen most és különösen Magyarorszá
gon -, hogy a gondolatnak, a töpren
gésnek, a tűnődésnek, a szemlélődésnek

épp annyira terminus ad quem-je, meg
célzott végpontja a forma, mint a tu
dománynakaz elegáns, takaros-takaré
kos, axiomatikus építkezés, mint a régi
zenének az arányosan felelgető szím
metria. A nyers, ügyetlen, bárdolatlan
kifejtés nem azt jelzi, hogy nincs mö
götte eszme, csak azt, hogy alacsony
az eszme rangja, olcsón adják létrejö
vését. A filozófiai értekezés mozaik
-jellege arra utal, hogy a "világ"-nak
nevezett egységes látomás a gondolat
végtelenűl kicsiny moccanatainak tű

hegyeire támaszkodik. Ha "az intenció
menete" megszakítátlan lenne, akkor a
gondolat nem mozdulhatna el a máso
dik születés, a másik emberrel való
találkozás felé, hanem jelentés nélküli
hártyaként feszülne a világnagy rög
eszme képzetes testén.

A filozófiai értekezés mozaik - aho
gyan minden emberi együttlét csak tá
volból mutar megfejthető ábrát, és lé
nyegéhez is tartozik ez a távolság : a
szemlélet távolsága.

"Erósz - írja Benjamin - nem vá
lik hűtlenné eredeti törekvéséhez. ami
kor az igazságra vágyódik; mert az
igazság is szép."

A gondolat kerülő útján - az ábrá-
zolásban áthalad a tapasztalaton.
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Az ész elé ta ru ló idv<Ú1Y nem föltet
lenül az ész igazsága. -hiszen az ész
e llenséae is lehet <l'l1na~;, amit szemlel.
Am ez az ellenseuesseg (ha több, mint
'ertp'.t ;'iörtölődés) nem más, mint a
la tvány Igazság~. l:" ktt.,~rö nom ci,J. De
ha a gundolat. célba ért. a kerülő ut
nak iguzoiódniu kell. A mozaikszern
csékben nincs misztéríum. De a misz
tériumban vannak mozaikszemcsék.

Walter Benjamin életmunkájának pró
fétai természete összefügg fi lológusi
természetével. A Logosz, az Ige vonzza
fil"lóg:;'lját - ez az ige pedig prófétai
természetű. Keserű, lázító. A filológiai
Iöltárás és il kritikai rnérlegelés elmo
sódott, színjátszó tételeket teremt. Á
műítész előhívta kép életlen. Mert a
szeretve szeretett Logosz prófétikus. A

·prófétai igehirdetés gesztusa azonban
világos. Világos gesztus, homályos té
telképzés : rnindkettő beépíthetetlen. Az
értelmező által kutatott múlt "Most
lesz, s e Mostba a messiási Most szi
lánk jai fúródnak bele".

Benjamin nem emeli át szemforgató
ájtatossággal a história tapasztalati anya
gát a természetfölöttibe. Ama szilán
kok nem lényegitik át a matériát. Hi
szen megmondta: "Csak maga a Messiás
teljesít be minden történelmi folyama
tot. . .. csak ő az, aki beváltja, betel
jesíti, megteremti a történés vonatko
zását a messiási ra. Ezért nem akarhat
nak maguktól valami messiási ra vonat
kozni a történelmi dolgok."

Az a gondolat, hogy lehetséges ennek
a materiának evilági megváltása. nem
csak a megváltás eszméjéhez rnéltatlan,
de a történelmi-tapasztalati matériára
nézve is bántó. Ennek a matériának is
megvan a maga fénye. Föltűnő és je
lentős dolog, hogy utcákról, közönséges
és műtárgyakról, tájakról és emlékek
ről, egyszóval az úgynevezett apróságok
ról századunk két messianisztikusan és
prófétikusan gondolkodó filozófusa írt
igazán fontosat: Benjamin és Ernst
Bloch. (Erdekes az is, hogy a tárgyak
kal és eseménnyel zsúfolt pillanatnak
- ami a szokott, ésszerű beszédből ki
hull - egyetlen nagy költője van, akit
a férfias-racionális, civilizált-európai
beszédmód nem feszélyezett; Virginia
Woolf.)

Vajon miért tudta ezt Bloch és Ben
jamin?

Lehet, hogy azért, rnerj - minden
nek ellenére - egyikük sem hagyta
cserben a filozófiát. Mindketten átlá
baltak a kr í ttkai szkepszisen (néha tán
túl aggálytalanul, túl könnyedén), anél
kül, hogy közük lett volna a restaura-
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CIOS és neobarokk .,nagy" metafizika
g ipszhornlokzatrdhoz. Abban n korszak
ban. amikor Klages nagy tetszéstől kí
serve írt a szeltemről mint a lélek cl
lenlábasáról. a bölcselet it~azi szelleme
a melankóliá ba szenderülő lélek fölé
hajolt. elmerengett az avarra hulló ár
nvéksávokon.

. A mozaíkszemcsék külön-külön is föl
ragyogtak; még az unalom is, még az
iszonyat is, még a pállott ostobaság is,
még a ravaszdi alpáriság is. A gondolat
végtelenűl kicsiny rnoccanásaira támasz
kodó bölcselet nvrlvánvalóan sebezhető

és kigúnyolható ; ha el is ismerik pa
zarló bőségét, árnyaltsagát. kifinomult
ságát, csiszoltságát, varázsát, többnyire
azért teszik, hogy létre kívánkozo igaz
sága elől kitérhessenek.

" ... Az igazság nem leleplezés, mely
megsemmisíti. hanem kinyilatkoztatás,
mely helyesen ítéli meg a titkot" 
írja Benjamin. Ennél többet nem kí
vánhat az értelmezés. A filozófia éppen
azért lehetett az apró dolgok költésze
te, mert az igazságot kívánja, nem a
látomást: nem a világot.

TAMAS GASpAR MIKLOS

D

'Júa ;dók (}ánO-J
uoJiá40-1'-ditáliLi
Hajdók János Zsoltárkönyv című mun
kája az Oszövetség egyik iratának, a
Zsoltárok könyvének magyar fordítása,
kimerítő magyarázatokkal. Bevezetése
képet ad, igen korrekt módon, a szer
zö. illetve fordító munkamódszeréről,

és néhány gondolatot vázol a bibliai
zsoltárok modern értelmezéséről, köze
lebbről a szöveg mai "mondanivalójá
ról". Ez. s a könyv másik értekező

része, szigorúan a tárgynál marad, a
Biblia történeti megértésére törekszik,
értelmezése a szó közvetlen értelmében
nem egyházi szellemű, inkább a zsol
tárok egykori hivő vagy megrendült köl
tőinek gondolatait próbálja újratogal
mazni. A magyarázatok jó források
nyomán készültek, és nagymértékben
elősegítik, hogy a képzetlen olvasó
megismerje a zsol társzövegek történeti,
vallási, szertartási, gondolati hátteret.
olykor még a szöveg irodalomtörténeti
vagy fordítási problémáit is.

A fordítás néhány friss, a szaktudo
mányban (hebraisztika) nagy tekintélyű

nyugati - angol, német, francia - for
dítás, továbbá az ókori görög és latin

szöveg alapján készült. A héber eredeti
szövegre csak ott volt .tekintettel, ahol
ezt közvetlen forrásai megengedték. Az
utóbbi években a Biblia fordítása, ma
gyar nyelvre is, igen megélénkült. Nap
világot látott a hivatalos egyházi for
dítás mind katetikus. mind protestáns
részről, sőt más, kisebb vállalkozások
is. Hajdók János fordítása támaszkodik
ezen munk ákra, de általában önálló
megoldásokra jut. A hebrai.~ta szakem
ber, ha az eljárás egészét nézi, fenn
tartásokkal él. de a fordító kijelölte
keretek közott a megoldásokat elfogad
hatja ...

A maga választotta keretek között
szolid, tisztességes munka bizonyos ér
tékei - olvasrnányosság, könnyü mai
fogalmazás. az eredeti szövegek értel
mének tiszteletben tartása - közösek
a zsoltárfordítások L kiadásában ta
pasztaltakkal.

A Biblia különböző, alkalmas textu
saira szerzett éneket, himnuszt, könyör
gést vagy más verses adaptációt lehe-_
tővé tevő kísérletek meggyőző tónus
-azonossággal egészítik ki az 1978-ban
már egyszer közreadott zsoltárfordí iáso
kat. Ott figyelhettük meg először, a tol
mácsolás milyen erőteljes, képes kifeje
zésekkel tud olykor még Szenczi Molnár
Albert kihívásának is megfelelni. "Mig
len gerjedez haragodnak tüze Juhaid
nak nyájára oly igen?" - kérdi Szenczi
Molnár, kissé kacifántosan a 74. zsol-.
tárban. .Dühöd mért füstölög meződ

nek nyája ellenT' - egyszerűsít Haj
dók, megtartva a szavak köztí feszült
séget. A bukolikus szépségű 65. zsoltár
leírásaiban sem hat idegenszerűen a
Nyugat-korszak lírajára rezonáló hang
ü tés: "a puszta rét jei frissen pezsegnek.
gyapjú-gyöngy gondörül a nyájak vál
lán". Másutt, éppen monumentalitásuk
kal találóak az ilyen merészebb for
dulatok is: "nyelved vitorlázik az ál
nokságban",

A bibliai kantikumokban, a zsoltárok
nál már próbált módon szerenesés össz
hangot talált Hajdók a régi magyar
századok nyelvének archaikus fordulatai,
a félmúlt igealak használata és a min
dennapi beszélt nyelv között. ügyel a
verselés természetes zenéjére, követi az
eredeti szövegek szellemét a gondolat
ritmusok, allegóriák, képes példázatok
alkalmazásában. Nem igyekszik min
denáron költőles lenni, rímekkel sem
díszíti sorpárjait. de éppen a stiláris
beavatottság s a mérték tu rtó ízlés ré-
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vén nemeayszer váli}. sl'Jenil{ ~ et~sen

poétikussri k íf ejezésrnódjn.

.'l.hoJ:Y a sasmadár fészkpröl rebben
s fiokiÍÍl lehf>2Ve védi.
kibontja szárnyat, kapja l.ik er,
s t'vezőtoIlain hordozza.

(Mózes énf'k(-)

Fe)~öngyölöd a sorsomat t ak ács ként ,
hogy aztán a szövőszékről It'vaghasd.

(A meggyógyult öröme)

Színben. hangzásban kulönösen megka
pó Az Úr "menyasszonya". Intonáció-

(~wLw; J2(J ftfJ ra [eai.
(/ (ncm eeti {JaJf!-iáball

A kínaiak is azt mondják,
hogy egyet1en kép annyit

ér, mint tízezer szö,
(Fust Milán)

Az emberiség története egyben az erö
szak és brutalitás története is. A hu
szadik század pedig - mint oly sok
egyéb vonatkozásban -e téren kivált
képp kitűnik "okosságával", technikai
virtuozttását1al; válogatott és praktiku
san automatizált eljárásaival és mód
szereivel. Az ember e maga teremtette
helyzete - s ez közismerten nem új
felismerés - kétségbeejtően abszurd és
fájdalmasan groteszk egyszersmind. E
realitást sokiéleképpen lehet megélni és
különféle módon lehet reagálni rá; kín
zó felelősségtudattál a cinizmusig
csak egyet nem lehet tenni tiszta fejjel:
tudomást nem venni róla. Dürrenmatt
kiméletlenül fogalmazott: "Világunk épp
úgU a groteszkbe vezetett el, mint az
atombombához". Végeredményben e vég
zetesen groteszk lét magja hiján van
minden könnyed komikum nak - a "tét"
sem mindennapi.

Mindezek megértése és végiggondo
lása érződik Szalay Lajos munkássá
gában, amikor a rajz,a műrészet "ün
nepéluesséstét: hirdeti. A Nemzeti Ga
léria termeit megtöltő grafikák szem
lélője friss katarzisélsnénuén (már ez
sem mindennapi) töprengve, annak szo
katlan súlyosságát érezve, meggyőződ

het a míivész ars poeticájállak az eddi-

bZ

iabar- sz.n te t,dy :,ibliú:- párosza is átüt:
!larsciny örömmel örvendek az Orban,

nagyhangos Ujjongásra indit Isten., .
A Mária ,'neke (Magnificat)-ban pe

dig a hangzásnak és kifejezésnek azt a
súlyosságát szeretem, amely a XVI. szá
zadi és újkori költészetünkben egyaránt
jelen van:

Bermern rnegalkotá hatalmas müvór,
a hö~ Nae-vhatalmu O s a szentek Szentje.
Irgalma nemzedékről nemzedékre
azokr.a száHton száll, kik iélll< arcát.

FODOR ANDRAs

gi életműben történt megvalósulásáról.
És valóban: micsoda energia és mennyi
in-venció kell az olyan alkotómunkához,
melynek lényege és önmagával szem
ben támasztott követelménye "komo
lyan venni minden pillanatot".

Szalay múvészetét sokféleképpen pró
bálták megközelíteni és "leírni" külön
.féle jel<:őkkelmindenkori méltatói és
magyarázói. A legelsők között például,
még 1941-ben, ,a "Szalay Lajos hatvan
rajza" című könyvecskéhez bevezetőt író
Kassák. (Hozzászoktunk már j1 gondo
lathoz, hogy Kassák neve szinte tör
vényszerűen bukkan fel e század prog
resszív magyar műt'észeinek indulása
körül.) A fiatal Szalay munkdiról meg
állapította: "Vonalai szinte érzékien haj
lékonyak, körülzárt [ormaatakzatai mo
numentalisak és fájdalmasan gunyoros
vagy megdöbbentően agresszív hatá
súak". Talán már itt adva volt a ké
sőbbi, az emberiség "szenvedéstörténe
tét" "megkinzott vonalakkal" (László
Gyula) felénk kiáltó művészet, De csak
részben formajegyeiben, Sokkal inkább
abban. amitől egyaránt kegyetlenül hi
telesek a mívesen kevésbé kidolgozott,
korábbi expresszít' rajzok és az újabb,
technikailag bravúros, "professzionista"
gmfikák is - s. ez a vonalak ból su
gárzó erő. Indulat. energia ez, melyet
a vágyott harmonikus létet szüntelenül
sokkoló agresszivitás hív újra és újra
..ellenszérumként" életre.

Talán nem túlzás az állítás, hogy
Szalay Lajos pályáján a meghatározó
"élmények" között is a legfontosabbak.
közé tartozik a világháború. A háború,
mely politikaí és nagyhatalmi célok
.,fedezékében" is valahogyan mégis a
lényegre, a végső kérdésekre követelt
feleletet a kérdéseket még meqtuiüok»
lól. ,,11 szétzúzott üilágban minden em-



ber cserepekre tört és a sajá: sz ité nk
jaiból összehányt kaleidoszkópban min
denki sorsa ugyanazzal a szörnyű zűr

zavarral játszott. Ezért a háborúról szin
te mindenki csak magával.beszélgethet,
a saiát maga előtt tolt, felsebzett falra
véres borsóka t hányva" - írta önélet
rajzában a műl.'ész. A háború befejezé
sével azonban nem veszett ki minden
napjainkból az embert tipró erőszak. A
hatalmak és hatalmasok izommutogatá
sára, a militarizmus nyomasztó jelen
létére figyelmeztetnek Szalay rajzai.
Ezek közé tartozik az 1950-ből való,
ijesztő "Géppisztoly" és későbbi társai.
az "SS", a "Lelőtték" és a "Katona
volt". És hogy mennyire időszerűnek

érzi a művész változatlanul e félelme
tes témakört, bizonyit ja a közelmúlt
ban született "Roham" és a "Parancs
ra"< E grafikák lényegér és legnaayobb I

esztétikai erényét abba'n látjuk, hogy
bár végül is olyan jelenségek ("foua 1-

o male") ellen protestálnak, mint "erő

szak", "zsarnokság", "militarizmus"
mégis mindenkor megőI'zik az egyes
ember, egy adott jellem léptékét és né
zőpontját. Mindig csak elemi-individu
ális helyzetek, emberi magatartásformák

-jeleníttetnek meg az indulat lendületé
; vel és spekulációk nélkül, s ezáLtal meg
adati~ a nézőnek a konklúzióalkotás

. esélye és szabadsága. Mert Szalay La
jos rajzain emberi arcokba tekintünk,
arcokba. me/.yeknek képzeletünkben "tör
ténete" születik; vagy olyan beszéd-es
mozdulatokkal, gesztusokkal szembesit
tetünk, mint például az "Utő katona"
agyongyötört-összeroskadt tartása, kar
ján szerencsétlenül, üres kosárként ló
gó rohamsisakjával - önmagát elvesz
tett, tragikus prOfán bálvány. És ennek
rokona, az 1979-es keltezésű, ironikus
"Vitéz". (Külön érdekessége: ez az
egyetlen rajz a kiállításon. melyen a
vonalháló [eketeséoét más szinek is ki
egészitik.) Szalay vitéze már túl van
mindenen, hiába pompáznak egyenru
háján kitüntetései. Behunyt szemű, TO

hamsisakos feje fölött a megélt bor
zalmak gomolyognak, arcát kezével ár
nyékolja be. Vele emlékezünk.

Az életmű másik meghatározó erejű

ihletforrása a Biblia. De semmi esetre
sem abban az értelemben, hogy Szalay a
biblikus szoneüel: és történések mellé
egyszerűen illusztl'áLOrnak szegödné!-.:.
Munkásságában a Szentirás sohasem a
csodálat, hanem a megértés tárgya. En
nek gyökere pedig - a mÚ'vész vallo
mása szerint neveltetésében kere
sendö. Gwrmekkori élmer. yekbC'I'. ü ,.za·

varos érdességü" hitoktatásban. ami
..használhatóan élesre tente az agyat"
és az otthon katolicizmusánal;; hatásá
ban, mely ebben a környezetben ..nem
csupán a dogmákon múlik, ez egól ma
gatartás. amit nálunk nagyon komolyan
vettek az egész családhan". Gorkij ön
életrajzának népmesei bájú Nag.yanyója
jut eszünkbe Szalay sorai t olvasva tar
nabodi nagllatl.yjáról, "aki szinte kézen
fogva járt az Istennel". Valóban e mo
tívumok - az intézményesitett hitokta
tás szikársága és egyfajta naiv-p"-triar
chális "hivöség" - a magyar törté
nelmi múlthoz, a régi latin és magyar
nyelt'ű kultúrához szo. usan kapcsolódó.
"érzékeny idegekkel és gondolkodó agy
gyal" intellektuális 1)ilágképpé illesztése
lehet alapja a híres "Genezis"-sorozat
nak is, melyböl - az életműben elfog
lalt összefoglaló szerepe eHenére - saj
nos csak néhány lapot láthattunk a
mostani kiállitáson. Ez a szellemiség
táplálja továbbá a sokszor és változa
tos formában megjelenitett Káin és
AbE:l-motívumot is.

Nem véletlenül fedezte fel magának
- az előbbiek tükrében különösen nem
véletlenül - Szalay Lajos Dosztojevsz
kijt. A Dosztojevszkij-életműből pedig
majdnem töruényszerűen bukkant a ta
lán Jegtal,ányosabb, misztikus-titokzatos,
emberrel, lélekkel és Istennel viaskodó
Karamazov testvérekre. Az 1954-es Ka
ramazov-sorozat lapjai ismét arról győz

nek meg bennünket, hogy létezik a mű

vészetek világában egy bizonyos fajta
- műfajhatárokon is áthágó - mély
szellemi affinitás, ami esetenként olyan
új alkotások keletkezésére vezet, melyek
a kölcsönös esztétikai autonómia meg
őrzése mellett IS teljesebbé tehetnek
bármilyen - lezártnak látszó - ér
vényességi kÖI·t. Egyébként ez a nagy
művészet fegyelmező nyitottságának pél
dája is. Különösen bravúros a kölcsön
hatás a "Karamazovok" eserében. ahol
Szauu) rajzai (nem illusztrációi I) ké
pesek a nagy regény poiifóniájának
(M. Bahtyin) legmélyebb és lcgmeg
foqhatatlanabb hangzásaihoz kapcso
lódni.

Mindazok a témák, amiket Szalay mű
vészetébe Illeszt, valóban többé-kevésbé
.Lera izottuiuitlanok:" ; muszáj "megrajzol
ni" őket. A lerajzolás és meqro.izou.
közötti különbségtétel a ln űvész elul
-esztétikai elgcndolásainak sarkpontja.
Nem egyébről van itt szó. mint a re
produkáló és az úgynevezett' teremtö
jellegű alkotúi tevékenység ketté válasz
tásaró!. S Szaun; La.josncíl o dolgok-
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-jelenségek megrajzolásának igénye ösz
szeforr saját művészi (teremtő) munká
jának oki tételezésével: ":". az ~n szub
jektív élményem a ra]zalmrol, hogy
azoknak csak oka van. (.. .) A rajz,
amit én e nélkűl az oki inspiráció nél
kűl csinálok, rögtön viszolygással tölt
el" - teszi hozzá másutt. Vallomásai
ból is kitűnik, milyen ritka harmóniá
ban van itt egymással művészi morc
litás és a kiváltságos, mély (oki) al
kotói ösztön. "Az ösztönök nagyszerűek

határozatlanságukban; mitikus lények"
- tártotta Freud. és' lelkesedését kü
lönösen indokoltnak érezzük a művészi

kifejezés e nehezen definiálható belső

kényszerével kapcsolatban. A. "tudat
alatti" a huszadik század egyik nagy,
gondolkodásra késztető mitosza. Szalay
1976-ban készült, hasonló cimű rajzán
a bizarr, hétfejű, óriásamőba-szerú «.>
gura akár a művész dilemmája meg
'rajzolásának is vehető: " ... .előfordul
hat hogy bennem a személyes tudatom
mögött van egy olyan organizált visel
kedés, amiről én nem tudhatok, de ami
be beleépitve rajzaim célszedek is le
hetnek". Megkockáztatjuk a megoldást:
mi más kézenfekvőbb magyarázata van
ennek a rejtett "organizált viselkedés
nek", mint a fentebb már említett,
csakis művészi teremtéssei - és idő

legesen - csillapítható kifejezési kény
szer? Bizonyosnak látszik, hogy az így
felszínre törő, figuratív-informatív mű

vek sikeresen megvalósult formái a

[f)emOOj rDew
emlékecete. (1871-1937)
Születésének századik évfordulóján,
1971. január 29-én sehol, egyetlen sor
ban sem emlékeztek meg a kíváló pap
-karnagy, a neves zeneszerző és agilis
lapszerkesztő tevékenységéről. A meg
nem érdemelt feledés homálya borul
munkásságára. Ha már születésének
centenáriuma ilyen észrevétlenül múlt
el, hadd tegyük jóvá most a mulasz
tást.

A magyar zeneélet bővelkedik hozzá
értő kórusvezetést vállaló papokban. A
híre~ pécsi vegyeskar első karnagya.
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muvesz által áhitott "emberközpontú
rajzolás"~nak.

Van Szalay Lajosnak egy igen külö
nös munkája, az 1968-as "Csontváz fe~

jel". Ez a "negatív Hamlet" (ugya1!'ts
a képen hamleti pózban emberfe]et
emel maga elé egy csontváz) első lá
tásra morbid gegnek, fekete humornak
is tűnhetne, ha nem intene ó~atossá!7ra

a kompozíciót átható, a műveszre Jel
lemző finomság, a vonalak oly sokszor
megcsodált expresszív érzékenysége.
Nem Hamlet-paródia tehát, nem a
hamleti, önmagával viaskodó individua
litásból kiábrándult szakítás ez a rajz.
(Két ét)vel később Szalay ismét e té
mához nyúlt - minden idézőjel és ext
remitás nélkül.) A "Csontváz fejjel"
több mint ironikus kívülállás - bár
men~Yire is az értelem magabiztos "fe
lülnézete" áll esetenként az ilyen szem
lélet hátterében -; benne a cinizmus
morálís "visszavétele" valósul meg. En
nek a - Szalay. Lajos eddigi alkotói
útját hűségesen végigkísérő - földrajzi
távolságokkal és mozgékony társadalmi
körülményekkel dacoló - szilárd mű

véSz-etikának bázisa - a Galériában
látott életmű is erről tanúskodik - az
a tiszteletet parancsoló meggyőződés,

mely szerint "az ember valamiképpen
mindig a végtelen előtt áll, a végső és
személyes felelősségrevonatásnakszörnyű

és elkerülhetetlen állapotában".

ANDRASI CABOR

Glatt Ignác s utóda. Lajos Gyula, vagy
a kalocsai zeneszerző. Hennig Alajos,
majd a budapesti Egyetemi-templom
kórusdirigense, Koudela Géza éppúgy
az egyházi rend tagja volt, mint _Bo
gisich Mihály püspök, Járosy Dezso, a
Zenei Szemle szerkesztöje, vagy ama
is tevékeny Rajeczky Benjamin zene
tudós. Demény Dezső' is a muzsikus
-papok táborához csatlakozott, de későn

eszmélt rá zeneszerzöí elhivatottságára.
Felszentelése (1893. június 27.) után

jó ideig csak pasztorális tevékenységet
folytatott. Dömösön, AIsószerdahelye~

működött, majd 1894-ben a budapestí
érseki helynökség területén szentszéki
iegyzői minőségben teljesített szelgálatot.
'1897-ben segédlelkész lett a Várplébá
nián, s minj hittantanár . tankönyvek
szerzésével kezdte meg irodalmi mun
kasságát.



Új irányt vett pályája huszonnyolc
éves korában, amikor beiratkozott a
Zeneakadémia zeneszerzésí tanszakára,
ahol Herzfeld Viktor növendéke volt.
Profán zeneművert szívesen adta elő a
Budapesti FiJharmóniai Társaság zene
kara, mely a Serenato sinfonicá-t 1904.
november 23-án, az AlgéTi képek címú
orkesztrálís művet pedig 1913. novern
ber 29-én mutatna be közönség előtt.

Kitűnő hangszerelesi készsége elismeré
seként három ízben is pályadíjat nyert.
Felismerte igazi clhívatottságát ; s to
vábbi alkotásaival jórészt a musica sac
ra művészetéhez kapcsolódott, annak
irodalmát növelte, könnyen énekelhető,

a X. Pius pápának 1903-ban kiadott
Motu propriója alapján komponált li
turgikus miséivel és motettáival. Ilyen
előzmények után vette át 1913 végén
a budapesti Szent István bazilika híres
ének- és zenekarának irányítását és
csaknem negyedszázadon át dírígálta
kórusát. Miután a Bazilika énekkara
1907-w1 már 24 állandó taggal rendel
kezett, a hozzá kapcsolódó 24 tagú ze
nekarral Iehetövé vált nagyobb szabású
művek hétről hétre való bemutatása. A
számos mísekompozíció betanítása ha
sonló művek komponálására ösztönözte
a pap-zeneszerzőt. Ti7 míséje közül leg
fontosabbak zenekari kíséretei. Ezek ki
dolgozását minden tekintetben szerencsé
sen oldotta meg. Szent Imre misé~jében

kvintkánon jelzi az Et incarnatus est
textusát. Szegedi misé-je Dohnányiéval
együtt nyert díjat 1930-ban. Zenekari
kíséretes Requiem-je 19311. április 6-án,
a mű igényeinek megfelelően, hangver
senyteremben került bemutatásra..

Szívesen fordult Liszt pompázatos,
széles ívelésű zenekari misetípusához.
Missa Hungaricá-ját 1930. január 25-én,
Szegedi misé-jét pedig 1934. április
28-án adták elő a várbeli Mátyás-temp
lomban. Romantikus pátosz hatja át
musica aeternajának dallarnvílágát, de
zenéje 'megmaradt a liturgiailag helyes
ösvényen (D-moll mise, 1929; Boldog
asszony-rnise, 1935). Mint karnagy nem
kötődött kizárólagosan egyik zenei
irányzathoz sem. A bécsi klasszikusok
mesterműveit, Haydn, Mozart, Beetho
ven s a romantikus Schubert miséit
éppúgy műsoron tartotta, mint a rene
szánsz a capella szellemű - Anerio,
Gabrieli, Lasso, Monteverdi, Palestrina
stb. - alkotásait, polifon szerkesztésű
remekeit. Szívesen foglalkozott a Six
tusi kápolna pap-karnagva, Marziano
Perosi PatTiar"halisával. sbetanította
Rheinberger rnűvét is. Nem nagyon ro
konszenvezett a dél-német cecilianista

szerzők liturgiailag megfelelő, de kevés
bé invenciózus műveivel. Énekeltette • a
mise változó részeit Griesbacher - túl
zott kromatikája miatt sokat vitatott
- kiadványából is.

A .nagyar szerzők miséinek elterje
dés-t is segítette. Belíczay, Buchner,
Harmat, Király-König. Mosonyí, Perényi,
Szerényi, Vavrinecz és mások kompozí
cióit is rnegszólaltatta kórusával, me
Iyet 1937-ig, haláláig vezetett. Karmes
teri pálcaját Harmat Artúr, a belvárosi
plébániatemplom karnagya vette át, aki
nek Jézus Szíve című míséíét ajánlotta.
Elhunvtát gyászolta a Palestrína kórus,
amelynek tizenöt, s a Szent Cecília
egyesület, amelynek - 1926-tól halálá
ig - tizénegy éven át volt elnöke.

Demény munkájának nem kevésbé
fontos területe pedagógiai rnűködése.

1927 őszétől kezdve 1929 derekáig a Ze
neművészeti Főiskola egyházzenei sza
kán oktatott, mint a latin nyelv, szer
tartástan és hangszerelés tanára. Köz
vetlenmodor, jó előadókészség jelle
mezte nevelőmunkáját.

1902-től 1925-ig, tehát több mint két
évtizeden 'át szerkesztette a Zeneköz
lönyt. O maga írta a cikkek java ré
szét, nevét nem is jelezve írásai alatt;
elrejtőzött a D. D., vagy a Desiderius
pseudonim mögé, A Zeneközlőnll első

sorban a Filharmóniai Társaság zene
kari koncertjein műsorra kerülő kom
pozíciókat ismertette, de más, esztétikai
jellegű cikkek is jelentek meg hasáb
jain. A lap egyik rovata rendszeresen
ismertette a számottevő külföldi zenei
folyóiratok tartalmát. A kiadvány új
színt jelentett zenei szakirodalmunkban.
Demény. jó ítélőképességgel korán felis
merte Bartók jeleptóségét, akinek első

írásai itt jelentek meg. A Zenekőz}öny

1904. évi januári számában a huszon
három éves zeneszerző közreadta Kos
suth círnű szimfonikus költeményének
tartalmát. majd akkori eszményképé
nek, Richard Straussnak Sinfonica Do
mestica című kompozícióját elemezte
az 1905. évi 10. számban. Úttörő jelen
tőségű volt Bartóknak A hangszeTes ze
ne folklÓT;a MagyaToTszágon címú dol
gozata, amelyet a lap 1911. évi 5. szá
mában publikált. A kiváló zeneszerző

nek jó néhány cikke jelent meg még'
itt 1911 és 12-ben.

Mi Demény legfőbb' érdeme? Eltúloz
nánk zeneszerzőí tevékenységének érté
kelését, ha tíz misekompozícióját emlí
tenénk életműve csúcsaként. Elsősorban

karnagyi működése volt példamutató.
(Nyomtatásban megjelent műveinek lis
táját egyébként az Allelu;a címü folyó-
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irat _ 1937. évi 17-18. száma közölte.)
A Szerit István bazilika kórusa az ő

rnűködése idején érte el fénykorát.
Ugyanilyen fontosnak érezzük Iapszar
kesztőí tevékenységet is.

SONKOLY ISTVAN

D

XO-mnk fJ2..enije, 1980 (I.)
Korunk zenéje a zenetörténetnek az
ötvenes évek derekától napjainkig tar
tó rövid szakasza. A Korunk Zenéje
hangversenysorozat Magyarországon vi
szont csak most lett hétéves. Az lenne
tehát a feladata, hogy húszéves lema
radást segítsen bepótolni. A feladat
nagy, a lehetőségek korlátozottak, az
eredmény pedig még töredékes; mégis
örülünk ezeknek az eredményeknek. Az
utóbbi években szerzőí esten mutatko
zott be nálunk többek közt Penderecki,
Nono, Lutoslawski, Ligeti, legutóbb pe
dig Xenakis. . Tudjuk, sokan feltették
már a kérdést: Ge miért .csak most?,
miért nem tíz-húsz évvel korábban?
Valóban, ha azt szeretnénk, hogya ze
netörténet említett' szakasza Magyaror
szágon is történjen, hogy aktív részesei
legyünk a zenekultúra jelenlegi fő vo
nulatának, mindent meg kellene ten
nünk a minél teljesebb tájékozódás és
tájékoztatás érdekében.

Az idei hangversenyek közül a leg
jelentősebb lannis Xenakis szerzöí est
je volt. A koncertélmény, az egyes mű

vek felületes "elemezgetése" helyett áll
[ot itt néhány gondolat Xenakis zenéjé
vel kapcsolatosan.

"Prométheusz .. , ellopja Héphaisztosz
tói és Athénétől a feltalálóképességet ...
és a tüzet" - idézzük oly gyakran Pro
métheusz alakját a görög mitolőgiából,

talán mert a dinamikus európai gon
dolkodásmódra nagyon [elfemző [elta
lál6képességet akarjuk vele hangsúlyoz
ni. Amit a zeneszerzők megújítanak, az
a zene külső, technikai, nyelvi oldala.
Az eszközöket, a komponálási rnódsze
reket újítják meg az új kifejezés érde
kében, és abból fakadóan: €rdekes vol
na egyszer feldolgozni a kísérletezés
szerepét a zenetörténetben a kvíntpár
huzamoktól a komputer-zenéíg: a fel
találóképesség ott bábáskodik századunk
zenéjének folytonos születésénél, és így
van ez Xenakis esetében is. Az ő ta
lálmánya az úgynevezett sztochasztíkus
zene, mely különféle, matematikaból
kölcsönvett elméletek segítségével jut el
egy új zenei anyagkezelésig. Miután
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megismertük Xenakis néhány gondola
tát saját zenéjéről. bizony kissé gyana
kodva mentünk a Zeneakadémiára : va-'
Jon most sztochasztikus zenét vagy szto
chasztikus zenét fogunk-e hallani? A
kérlelhetetlenül kemény, mindennel
szembeszegülő. expresszív rnuzsika azon
ban hamar eldöntötte a kérdést.

Xenakis egyike azoknak, akik először

írnak tudatosan - és egyáltalán 
halmazelvú gondolkodásmóddal kompo
nált zenét. Ezzel a kifejezéssel egy
egész korszakra jellemző gondolkodás
és alkotásrnódra utalunk, melynek a
sztochasztikus zene csak egyik megje
lenési formája. Gondolunk a cluster
-technikára, a Ligeti-féle mikropolifó
niára, vagy az aleatória néhány alkal
mazási módjára l Sőt! Megkockáztathat
juk, hogy talán korunk zeneesztétiká
jának egyik kulcstontosságú kategóriája
rejlik a halmazelt'ű anyagkezelés gon
dolatában. Szorosan ide tartozik a zene
és a matematika kapcsolatának kérdése
is. Nincs ugyanis abban semmi meg
lepő, hogy a mai zene immanensen
magában hordozza a halmazelmélet, a
valószínűségszámítás, a matematikai sta
tisztika zenei megjelenési formáját, hi
szen mind a két terület összefügg a meg
változott emberi gondolkodással. Más
kérdés, hogy mindez mennyire tudato
sodott az egyes zeneszerzőkben. Tanul
mányt lehetne írni e kétfajta terület
kapcsolatáról, konkrét példákra lebont
va (például, hogyan függ össze a zenei
aleatória a vatószínűségszámítással, stb.).
Szólnunk kell azonban a zene matema
tizálásának divatjáról és veszélyéről is.
Arról, hogy amennyiben egy technikai
megoldás' (például a permutáció alkal
mazása a zeneszerzésben) eszközből cél
lá vedlik, máris feje tetejére állt az al
kotás rendje: már nem az alkotó em
ber zenei képzelete hozza 'létre vagy
kénvszerttí ki a technikai megoldásokat,
hanem mindenhatóvá válik az ötlet és
így rendszerint hamis zenét kapunk,
mely azzal próbálja megtéveszteni hall
gatóját, hogy zenének álcázza magát.
Ilyesmire is volt már példa aKorunk
Zenéje hangversenyein.

Hogy lássuk, e gondolatok mennyire
a valóságos életből fakadnak, idézzük
Xenakist Varga Bálint András riport
jából : "Mélyen belém ivódott a száz
ezernyi ember szabályos, ritmikus zajá
nak átalakulása, felbomlása valami fan
tasztikus összevisszaságba... Soha nem
gondoltam volna, hogy egyszer mindez
a felszínre kerül, és zenévé lesz: a Me
tastasissza. 1953-54-ben írtam és azért
neveztem kiindulópontnak, mert ekkor



vezettem be a zenébe a sokaság fogal
mát ..." Hallva a zenét és látva az
évszárnot : 195:~-54, indokoltnak véljük
a Meta.stasis és a Pithoprakta zenetör
téneti jelentőséget. Hiszen 1954-ben még
szrnte nem volt elektronikus zene. Lu
toslawski még nem írta meg a Gyász
zené-t, Penderecki sem a Hirosimá-t,
ekkor készült Boulez Le Marteau sans
Maítre círnű rnűve, Nono Il canto sos
peso-ja és valahol Amerikában Sztra
vinszkij elkezdett szcrrálisan komponál
ni ... Magyarországon Ligeti az 1. vo
nósnégyes-en dolgozott, Kurtág pedig
csak évek múlva írja meg az op. l-es
Vonósnégyes-t. Mindezt azért idézzük
fel. mert véleményünk szerint minél
többet ismerünk az egyetemes vagy az
európai zenetörténetből. a zeneesztéti
kának is annál inkább történeti szem
pontok szerínt kell ítélkeznie. "Törté
neti füllel" hallgatva Xenakis darabjait
első hallásra a korábbi művek tűnnek

döntően újnak és jelentősnek, míg a
későbbi §ynaphai, illetve Jonchaies ci;
müeknek az az igazi nagyszerűsége,

hogy bennük Xenakis fokozni tudja al
kotásai erejét, mélységét, megdöbbentő

hatását. A nagyszerű karmester, Mi
chel Tabachnik érdeme elsősorban,hogy
méltó tolmácsolásban hallhattuk ezeket
a kompozíciókat.

*
Ma már nyugodtan kimondhatjuk te
hát: a háború után Németországban lét
rejött szerializmus mellett Iegalábbis
egyenrangú jelentőségű zeneművek szü
lettek, például Párizsban Messiaen ol
dalán, vagy Lengyelországban, ahol
ugyancsak lépett egyet a zenetörténet.

S hogy milyen határozottat. azt az idei
hangversenysorozaton a lengyel Wila
nów vonósnégyes hangversenye bizonyí
totta. Kitűnő műsort hoztak magukkal,
komoly koncentrációt igénylő három
kompozíciót adtak elő: Meyer III. vo
nósnégyes; Penderecki II. vonósnégyes;
Lutoslawski Vonósnégyes. Bizony nem
volt könnyű a Vigadó félresikerült
akusztíkájú koncert termében végighall
gatni a három nagyszerű zeneszerző

fantáziabirodalmát. Mégis, megbirkózva
a feladattal, a következőképpen sum
mázhatjuk megújult csodálatunkat: a
hatvanas-hetvenes években Lengyel
országban egy új zenei klasszicizmus
született. Külön meg keH. említeni a
fiatal Krzysztof Meyer művének rno
zarti könnyedséget, teljes szell- ,,: szu
verenitását.

Ugyancsak a Vigadóban hallhattuk a
moszkvai Nagy Színház Kamarazeneka-

rát. A hangversenynek nagyon érdekes
volt a műsorösszeállítása. Pompás tol
mácsolásban szólaltatták meg Hindemith
Kammermusik No. 1. círnű darabját,
majd Gyenyiszov Fájdalom és csend
című kompozícióját. Gyenyiszov puritán
zeneszerző, kevés eszközzel, egyszerűen

és világosan igyekszik a legbonyolul
tabb, legkomplexebb elgondolást is meg
valósítani. Ezt már a tavaly bemuta
tott Siratóénekek-ben is éppúgy meg
figyelhettük, minj azt, mennyíre a drá
mai kifejezésre törekszik a szöveg, és
a szöveg mondandóját szolgáló, de azt
más szférába emelő zene segítségével.
Befelé zengő, lemondó zene az övé: a
négy részből álló ciklus második téte
Iének finom kidolgozását különösen di
csérnünk kell. Gubajdulina Concordanza
szerzeménye viszont nem volt meggyőző

erejű. Eszközei eklektikusak, kífejezés-,
módja stilárisan zavaros, a fáziskésés
tüneteit mutatia. Manszurjan Varázslat
című darabjának monologízáló egyszó
lamúsága is ezt érezteti velünk. Az
utóbbi darab rendkivül hosszadalmas
és . vontatott. A három szovjet szerző
művei közül Gyenyiszové tűnt messze
a legértékesebbnek. A műsorban fel
csendült még a század elején élt Ives
néhány rövid zenedarabja: tipikusan
amerikai, kellőképpen merész, néha egé
szen meglepő zenei jelenetek. (Ugyan
mit szólt volna a pesti hallgatóság
ehhez az 1910-20-as években?) Nagy
örömünkre felhangzott Ligeti Kamara
koncert-je is, s a műsort lezáró tragi
komikus, keserédes és egyúttal cinikus
Polifon tangó (Snitke szerzeménye) pe
dig szabadjára engedte asszocíácíóín
kat. Eszünkbe juthatott egy másik, szín
házi Tangó is, mely történetesen így
végződik: "Edek: Geniek úr, táncra per
dülünk? Eugeniusz : Magával? .. Tud
ja mít, akár táncra is perdülhetek." 
Az együttes, Alexandr Lazarev vezény
letével a legmagasabb színvonalon tol
mácsolta az est valamennyi darabját.

A London Sinfonietta előadásától töb
bet, jobbat vártunk. Bár az együttes
nagyszerű, a tolmácsolt darabok - ket
tő kivételével - meglehetősen közepes
színvonalúnak bizonyultak. Kivételt ké
pezett Ligeti igen pregnáns, változatos
Tíz da.rab-ja fúvósötösre, melyben a
mondandó remek arányban áll a mé
rettel, nem úgy, mint például Patter
son bemutatott kompozíciójában. A. má
sik kivétel Maxwell Davies A Mírror
of whitening light círnű darabja, mely
egy igen ihletett, folyondárszerűen ala
kuló, plasztikus, furcsa álom.

VACZI TAMAs
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