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mó ésfelszabadító, megoldást kereső és kikényszerl
tő konfliktust, mint kelet-európai "társa". Lehet,
hogy technikailag, a művészi eszközök felkutatásá
ban és felhasználásában, kifínomultságában és rom
lottságában .fejlettebb" a mai nyugat-európai mű
vészet, de nem tartom kizártnak , hogyajövő embere
korunk zenéjének legmélyebb tartalmú alkotásaít
elsősorban a kelet-európai (kultúrájában valójában
a NYI/gathoz kapcsolódó) zeneszerzők műveiben fe
dezi majd fe/.

Berio szerzői estjén mindössze két mű hangzott
el: az Il ritorno degli snovidenia és a Coro. Az
előbbi darab voltaképp gordonkaverseny egyetlen
tételben. A gordonkaszólamot Perényi Miklós ját
szotta, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Eöt
vös Péter vezényelte. A darab legfőbb erényének az
tűnt, hogy mindenféle külsőségtől, hivalkodástól és
hatásvadászattól mentes zenei alkotás. Muzsika a
szó nemes értelmében. Olyannyira, hogy forte hang
zás, "grandiózus tutti" , vagy "nagy kulminációs
pont" szinte nincs is benne. Könnyed, áttetsző,

plasztikus. Egy megállapítás azonban a mű kapcsán
ide kívánkozik. Az 1978-as Korunk Zenéjefesztivá
lon is a kiváló Perényi Miklás volt - a szerző ve
zénylete mellett - Lutoslawski Csellóverseny-ének
szólistája. Akkor és ott a hangversenyteremben

ILLYÉS GYULA A MAGYAR IRODALOMBAN

Lapunkban több ízben méltattuk már a Ságvári Endre
Nyomdaipari Szakközépiskola tanulóinak példamutató
munkáját, melynek során az irodalomtörténész tanár,
Téglás János vezetésével a hajdani Vajthó-sorozatot foly
tatják, s az intézmény egykori tanárának, Babits Mihály
nak tiszteletére és emlékezetére egyre-másra jelentetik
meg müveit s a vele foglalkozó írásokat.

A sajnálatosan hiányzó Babits kritikai kiadás legfonto
sabb előmunkálatait képezik e szép kőtetek, melyek most
Illyés Gyula Babits Mihályt idéző verseinek gyűjteményé

vel (Babits visszhangjaként eimmel szerkesztette Téglás Já
nos) és a Három öreg önálló kiadásával bővültek (az utób
bi előszavaként Babits Nyugatban megjelent tanulmánya
olvasható). Csak dicsérni lehet a szerkesztő ízlését és böl
csességét: egymás mellé állitotta a mestert és a tanítványt,
aki méltán lépett a halott költő örökébe, s vitte tovább an
nak legfontosabb eszméit a Nyugat folytatásának szánt
Magyar Csillagban. A Három öreg lirai fordulópont is,
benne találta meg legmagasabb rendű kifejezését és össze
foglalását az az új népies irányzat, melyet Erdélyi József
kezdeményezett, de amelyet Illyés állított európai távlat
ba. S ha Babitsra is hatott az új irányzat, az nyilvánvalóan
Illyés Gyula ösztönzésének, a vele való tanár-tanítványi
kapcsolatnak köszönhető. Így a Babits-kiadások sorát
nem véletlenül gyarapitották Illyés Gyula két művével az
irodalomtörténeti vonatkozásban is fontos és áldozatos
munkát végző szakközépiskolások.

- rítka pil/anat - "megállt a levegő". Ezzel a fura
szóképpel szoktuk érzékeltetni azt a hatást, amely
kézzel ugyan megfoghatatlanul, de mégis nyilvánva
lóan kifejezi a zene közönségre gyakorolt démoni
kus erejét. Hogy mindez csak szubjektív érzékelés
lenne? Nem hiszem. Mert most, 1981-ben nem állt
meg a levegő a Nagyteremben.

Az est másik művét a zenekar negyven hangszere
sének kíséretével az igazán csodálatra méltó Süd
funk-Chor énekegyüttes (karigazgató Ewald Lis
ka), valamint ütőhangszerek, elektronikus orgona
és zongora (Szücs Lóránt) szólaltatták meg. A Co
ro felépítésében és apparátusábanegyaránt egyedül
álló mű: az énekesek - negyven szólista - szokatlan
módon elvegyültek a hangszeresek között, és ez
rendkívül eredeti hangzásokat tett lehetővé. (Talán
különös, de a Coro szerkezete és stílusa legjobban
James Joyce irodalmi munkásságához hasonlítha
tó.) A két mű közül az utóbbit érzem jelentéke
nyebbnek. Hasznunkra vált volna, ha a Korunk Ze
néje műsorfüzete nem csupán azt kozli, mi/yen népi
szövegek és Neruda-idézetek dolgoztattak fel a da
rabban, hanem azokat olvasmányként közre is adja.

vÁCZ/ TAMÁS

A békéscsabai Megyei Könyvtár kiadásában ezúttal nem
új verseskönyv jelent meg a bibliofil kiadványokat gyűjtők
örömére, hanem DOMOKOS MÁTYÁS A rabszolga-óri
ás cimű, három Illyés-tanulmányt tartalmazó kötete. A
szerző Illyés Gyula életművének egyik legkitűnőbb isme
rője; joggal szerzett nagy népszerűséget azzal, hogy min
denfajta elméletjeskedéssel szembefordulva. erősen mű

centrikus elemzései révén, finom, ironikus stílusával az
igazi irodalomértés és -szeretet irányába kalauzolja olva
sóit. A három tanulmány közűl a kötet eimadó írásában
Illyés Gyula lirájának új korszakával foglalkozik, arra ke
resi a választ (s nemcsak keresi, meg is találja l), hogyan
lett e költészet a modern világlira egyik nagy teljesítmé
nye, hiteles emberi dokumentuma. A Költői feladvány a
.Különös testamentum" eimű Illyés-kötet analízisét végzi
el, A magánélet lázai - a kor izga/mai pedig a "Beatrice ap
ródjai" példamutató feltérképezése.

Az irodalomértő és -kedvelö olvasó némi szomorúság
gal nyugtázhatja, hogy korunk legnagyobb jelentőségű

hazai költőjéről mind ez ideig nem készűlt itthon össze
foglaló mű, könyv, monográfia, még kismonográfia sem.
Az első könyvet Illyésről az a Gara László írta, aki Párizs
ban élt, s ott vállalta a magyar költészet nagykövetének
nem mindig hálás szerepét. Domokos Mátyás kötetté fog
lalt három kitűnő tanulmánya azt a reményt keltheti,
hogy irodalomtörténetírásunk hamarosan törleszti majd a
fájó s aligha magyarázható adósságát. Bízunk abban,
hogy e kőnyvet is Domokos Mátyás írja majd meg, a töle
megszokott elfogulatlan nyitottsággal, bölcsességgel és
derűvel.
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