
megszállottsága e ponttól válik val6sággá (lásd a
téma másik világhírtí filmfeldolgozását, a Mater
Jobanná-t); a Hatalmasok soha nem is éltek;
Laubardemont cinkosa, az ánJIó Mignon pap
beleörül ánJlásába; Loudoun városát többé nem
védi meg a romlástól Fala.Az özvegy az egyetlen
túlélő.A törmeléken át elindul az úton. Mögötte
az elpusztult város. Kerékbe tört protestánsok
oszló hullái szegélyezik a távolba vesző föld
sávot. Iszonyúan szabad.

Ken Russel hátborzongatóan hatásos, már-már
destruktív kegyetlenséggel szókimondó film
jében egy lidércnyomásos középkort jelenít
meg. Képei egyszerre idézik Bosch-t és a barok
kot. Arcok és gesztusok és falak és díszes felüle-

Zene

Vladimir Horowitz

1989. november 5-én manhattani otthonában
szívroham következtében meghalt egy öreg zon
gorista.

1904-ben született a világ másik felén 
Kijevben. Ő a legkisebb gyerek a családban. A
mamát úgy hívják: Sophie, a papát így: Samuel.
Szegény Sarnuel Gorovic szibériai száműzetés

ben hal majd meg 1939-ben. A legkisebb királyfi
zenét tanul, mert zeneszerzőszeretne lenni, de
eközben, csak úgy mellékesen zongoristaként is
fellép, és mindenki el van tőle ragadtatva. 1928
ban egy kis bőröndbe összecsomagol hat inget,
hat zoknit és hat csokornyakkendőt, azzalvilággá
indul, szerencsér próbálni. Pontosabban csak
egy féléves berlini tanulmányútra. De a cipő

jében néhány elrejtett százdolláros lapul, mert
tudja már, hogy egyhamar nem tér vissza.

Még ebben az évben lába előtt hever New
York.Amerikai bemutatkozásakor - mi mást is
lehetne - Csajkovszkijb-moll koncertjét játssza.
A darabot igazán versenyműként fogják fel ket
ten a karmesterrel. Horowitz nyer, több hangot
üt le, mint amennyit a szerző előírt, mégis előbb

ér a végére, mínta zenekar. A közönség tombol,
ő szerénykedve hajlong, hátrál, és szorongatja a
saját kezét. Dől a pénz.

Most hagyjukegy kis időre magára ezt alenyalt
hajú, elálló fülű, duplasoros zakót viselő, ala-
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tek és árnyak. Azegyes kompozíci6k zsúfoltságát
csakfokozó, kevert színű fények mélyítik el a né
zőben a bezártság, fojtottság, egymásrautaltság
- s ennek révén: az egyes történésekben val6
személyes részvétel, sőt cinkosság hatását. Sza
bad eget, természetet, teret, tágasságot csakis
Grandier és "asszonya" köré komponál olykor
David Watkin operatőr. Peter Maxwell Davies
zenéje átszövi, szinte operaszerűvéstilizálja ezt a
kavargást, kontúrjait irracionálisan kiemeli; s
hozzá kell még tennem - elsősorban - Oliver
Reed és Vanessa Redgrave expresszív alakítását:
ránkzúdul, maga alá temet ez a film. Rendkívül
figyelemreméltó munka, egy hazánkban kevéssé
ismert, noha világhírtí művész mesterdarabja.

Tóth Péter Pál

csony, vézna fiatalembert, azután újra keressük
meg őt egy hoZZánk közelebbre eső helyen és
időpontban, 1987-ben, Milánóban. Hosszú és
szép pálya áll mögötte, Készített már több mint
százötven lemezt, de csak most, 83 évesen rögzít
Mozart-zongoraversenyt. Vegyük figyelmesen
szemügyre! Haja nem sokat őszült, de feje tetej
éről teljesen eltűnt. Hosszú arc, kampös orr,
hatalmas orrlikakkal. Apró szemréseiben szinte
egyáltalán nem látható a szem fehérje. Jobb
halántékán anyajegy.Vaskos csuklóján aranyóra.
Visszahajtott kézelőjű, aranygombos ingéból tű

nik elő két öreg, csupasz, májfoltos, száraz keze.
TIz híres ujj. Kicsit különös az egész alak, de
igazán csak egészen kicsit. Annyira, mint mond
juk sötét ruhához egy rikítósárga, fehérrel spric
celt mintázatú csokornyakkendő.

Afiatal,varázslatos tehetségból öreg bácsi lett,
aki nagyon büszke a korára. "Wanda!" - szól oda
a feleségéhez, aki egyébként a nagy Arturo
Toscanini lánya. "Wanda! Én vagyok a legöre
gebb az egész teremben" - és az idős emberek
módján kuncog hozzá. Végre odamegy a hang
szerhez, lezökken a zongoraszékre. egy kicsit
bemelegíti az ujjait, azután a mindvégig türelme
sen várakozó karmesterhez fordul: "Kezdhet
jük!"

Szól a zene. Szívszakasztóan gyönyörű. Horo
witz billentése a régi, könnyed, mégis határo
zott, pergő, bár talán nem olyan pontos, mint
azelőtt. Színesen játszik, váratlan helyekre teszi a
hangsúlyt, hirtelen elhalkul, másutt pedig
gyorsít egy keveset. A zárótételben kijavítjaMo
zartot, négy G helyett három G-t és egy A-t üt le.
"Thdják, Mozart olyan elfoglalt volt, amikor ezt
írta, hogy nem tudott mindenre odafigyelni.
Egyébként is ez így sokkal szebb. Maguk azért



játszhatnak négy G·t, ha akarnak.• Neki mindent
szabad. Akánnit megtehetne, mert minden szép
maradna, és bizonyos módon hiteles is. Nincs
szüksége arra, hogy bánnit is megindokoljon.
Igazolásul saját magára mutogathat.

Kulturális krónika

Az újabb magyar irodalomtudománynak kez
deményező alakja az újvidéki Bori Imre, aki
abban az időszakban is kiállt az avantgárd írodal
mi törekvések mellett, amikor azok még 
enyhén szólva - gyanúsak voltak. Felmérhetet
len tette volt Kassák jelentőségének, életmű

vének alapos elemzése, elsőnek mutatta be az
újabb magyarlíra két jelentős alakjának, Juhász
Ferencnek és Nagy Lászlónak legjellemzőbb lírai
sajátosságait, számtalan monográfiában és ta
nulmánykötetben kötelezte el magát az értékek
mellett. Újabb könyvsorozatában A magyar iro
dalom modem irányait tekinti át. A háromköte
tesre tervezett sorozatnak most a második köte
te jelent meg. Ezúttal a századvég magyar prözá
jának naturalizmusáról ad a rá jellemző ala
possággal, érzékeny szöveganalízisekkel al~pos

képet. A naturalizmus világképe megleheto~n

határolt volt, kétségtelen azonban, hogy bIZO·
nyos vonatkozásokban felszabadító hatást tett
íröínkra, és segítette az epigonizmusból való
kibontakozást. Bori Imre még olyan irók élet
művében is felfedezte jelenlétet (például Jó
kaiéban ), akiket senuniképpen sem nevezne
tünk naturalistáknak, de nyitottak voltak minden
új iránt. A könyv bizonyára segítségünkre lesz az
irodalmi folyamatok alaposabb mérlegelésében.
(Forum) .

Hamár déli szomszédaink könyvújdonságairól
esett szö,nem hagyhatjuk említés nélkül Dobri·
ca tosié: 7 napBudapesten című naplóját sem,
amelyVujicsics Sztoján fordításában és ~endkívill

érdekes záró esszéjével jelent meg. Cosiéot a
Nagyvilágszerkesztősége hívta meg Budapestr~,

ahová 1956. október 23·án érkezett. Az eseme
nyek elsodorták, s az igazi író érzékenységgel
ébredt rá, hogy történelmi napok tanúja Naplója
elfogulatlan, nyitott szemű tanú vallomása, az
akkori időszaknak ezért is fontos forrásmunkája
A Bethlen Gábor könyvkiadó méltánylandó tet
tet hajtott végre megjelentetésével.

Vladimir Horowitz nem volt tudós-zenész,
elmélyült gondolkodó, mint Ferruccío Busoní,
de még oly kedvesen léha, sokszínű, melegszívű,
magával ragadó muzsikus sem, ~t Artur .Ru.
binstein. Zongoristavolt, egyszeruen zongonsta
Nagy zongorista

Fáy Miklós

A Szent István Társulat "újdonságaként" jelent
meg B. S.Aldrich: Ella kisasszony című regénye.
Nevét mindenki ismeri, hiszen az " ...és lámpást
adott kezembe az Úr" hatalmas könyvsikervolt a
harmincas évek elején a magyar olvasók között
is. Az írónő középiskolaí tanárként rendkívül
alapos tapasztalatokat szerzett a gyermeklé~ek.

ről, könyveiben majdnem mindig a munka e~ a
nevelés úttörőinek állított emléket. Az Ella kis
asszony eredeti címe Miss Bishop, sikeres film is
készült belőle az Egyesült Államokban.•Új"
kiadását bizonyára örömmel fogadják a megne
mesített érzelmeket kedvelők, akik szeretik a
regény főhősénekgondolatai nyomán kicsordu
ló könnyeiket törölgetní, Ezek az új kiadások és
újranyomások azonban óhatatlanul felvetik azt a
kérdést is: nincsenek-e korunk világirodaImának
olyan értékei, melyeket érdemes volna hasonló,
óvó szeretettel megismertetni az érdeklődökkel.

Már csak azért is, mert az Ella kisasszony azért
mégsem a modem regény iskolapéldája ...

Ha már a népszerű könyveknél tartunk, ne
hagyjuk említés nélkül a Ze~~m~ó
újdonságát sem, az "ibolyakék szemu fílmcsil
lag, Elizabeth Taylor: Kövéren, soványan, bot
dogan című könyvét. Kitűnő fogyókúrás recep
tek olvashatók benne... Egyébként a modem
kor sztárjainak élete, a sikerért vívott kegyetlen
küzdelme érdekes és hálás téma. E könyvből

azonban ezek az emberi jellegzetességek alig
alig bontakoznak ki, sikerét mégsem merészség
megjósolnunk.

Napjainkban kezdünk elfogulatlan érdek
lődéssel megismerkedni azoknak a magyaríro
dalmi g6coknak a tevékenységével, amelyekrőla
körülmények kényszere folytán eddig csak ho
mályos tudomásunk lehetett. Dohos Marianne
izraeli útját használta föl arra, hogy tanulságos
riportkönyvben, szemelvények fordítása és be
mutatása révén adjon képet az ottani irodalom
egyes hazai gyökereiről (A szívnek kötelessége

159


