
1883-ban, amelyben azt írja, nem megy
el Wagner temetésére,.nem híve a hival
kodó gyászszertartásoknak. "Maga ismeri
szomorú felfogásomat az életről - írja
Carolyne-nak (idézetünk forrása Hankiss
János kitűnő Liszt Ferenc dokumentum
kötete) - - meghalni egyszerűbbnek

látszik nekem, mint élni!... Jób az én
ószövetségi patrónusom - és szerit Dí
mas, a jó lator az újszövetségbeli. Hat
hét múlva nyugodt fejjel látom majd
viszont Cosimát Bayreuthban." Am ha
nem' is kedveli a pompázatos ünnepsége
ket, azért a weimari Wagner-emlékünne
pélyen ő vezényli a Par.sifal Előjátékát

és a Nagypénteki varázst, és megírja ka
maraművét, a Richard Wagner sírjá.nált.
Mert a világtól visszavonulva is a sí
kerért és a szereplésért égett.

Az öregedő Lisztet egyre inkább át
hatja a kegyelem áhítása. Még nem jött
el az a kor, amikor a kétkedők és
hitetlenek egy varázsütésre hittek, pe
dig Liszt egész életében ilyen érintésre
vágyott. Az isteni útmutatásnak ment
elébe jó néhány vallásos ihletésű

művében, így az Années de Péleri
nage-ban (Vándorévek) is. A III.
kötet 1877-ben zongorára, illetve har
móniumra írt nyítódarabját, az Angelust
később átírta: vonósötöst formált belő

le, s ebben a formában talán még job
ban érvényesül a kompozíció elmélkedő

Iíraísága, mely számtalanalakváltozat
ban jut kifejezésre. Atirat a Koronázási
mise zongorára és hegedűre készített
Benedictusa is, melyet Reményi Edének
szánt. A kitűnő hegedűművészt nagyra
becsülte. 1867-ból olvasható ajánló levele.

Tájékozódás

A GONDOLAT KIADO Etikai Gondolkodók
sorozatában jelentette meg Charles Fourier
A négy mozgás és az általános rendeltetések
elmélete címü müvét, Fourier egy olyan
álom megszövegezöje, melyben az emberek a
legteljesebb szabadságban és kollektívításban
hódolnak testi és szellemi szenvedélyeiknek
- s nem ösztöneiknek I -, azaz "a lélek
mozgásaínakv. Különös módon, Fourier úgy
képzelte, hogy a messiási birodalom, a vágy
va vágyott "ezeréves boldog aranykor" majd
az ő utópíáínaje megvalósítása révén köszönt
az emberiségre. Saját szerepét ezért mint
valami messianisztikus szerepet tekinti s az
általa felrajzolt társadalmi képet "Krisztus
kiteljesítésének". Nem az a baj, hogy az em
berekben szenvedélyek munkálnak írja

melyben Andrássy miniszterelnök figyel
mét hívja fel rá: " ...Reményi tehetségé
nek ragyogó kvalitásalt mindenütt elís- •
merik, A leghíresebb virtuózok közül
egyik sem ér fel hozzá hév, művészí

lendület, bravúr és magyar nemzeti jel
leg dolgában." Am ha kellett, keményen
bírálta is barátját: az egyik, Augúsz
Antalnak írt Levél tanúsága szerint óvta
Beményit a siker hajhászásától és a mű

vészí fellazulástól, mely ott leselkedik
a felkapott emberek nyomában. Neki
írta Epithalam (Nászzene) című szerze
ményét, mely nem annyira mély érzései
vel, mint inkább könnyedségével, a meg
fogalmazás játszi eleganciájával kelt ha
tást.

Bartók nyomatékosan hangoztatta,
hogy Liszt a huszadik századi zene egyik
legfontosabb, legjelentősebb előfutára. A
kamaraművék között hallható Elégia,
melyet gordonkára, zongorára és hárfára
komponált, már a mí századunk nyelvét
beszéli, s merész hangszercsoportosításá
val, váratlan fordulataival Debussy felé
mutat előre.

Ritka szép, zenetörténet! jelentőségű
lemez. Az előadók közül külön említést
érdemel Lantos István bravúros és. mé
lyen, érző zongorajátéka, Lubik Hédi
virtuóz hárfaművészete, az Új Budapest
Vonósnégyes (Kiss András, Andrássy Pál,
Popa Tivadar, Párkányi Tibor) ígéretes
játéka és a Magyar Kamarazenekar
(hangversenymester: Tátrai Vilmos) érett
művészete. Jól sikerült a lemez technikai
megvalósítása, és ízléses a lemeztasak
is (Sajnovits Sándor munkája).

(R. L.)

többek közt -, hanem az, hogy e szerivedé
lyek között nincs igazi harmónia. A müvésze
tet olyan jelenségnek tartja, amelyre minden
embernek szüksége van, hiszen nélküle már
kifejlett képességeink nem teljesednek ki. A
kötetet Hermann István utoszava zárja. 
A vítághírü magyar származású amerikai
filmrendező, Székely István, a magyar han
gosfilm-korszak első szakaszának (1931-1937)
egyik kiváló mesterembere, e néhány rövid
év során huszonnégy film forgatója, a Hy
polittól a Lila ákácig címmel írta meg em
lékezéseit. Könyve nemcsak fordulatökban
gazdag élettörténet, hanem a magyar han
gosfilm küzdelmeinek hiteles felelevenítése is •.,
sok új, eddig ismeretlen adattal, közléssel. A
könyvet Nemeskürty István Székely rendezői

tevékenységét és legjobb filmjeit bemutató
elemzése egészí1:i ki.
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KüLFÖLDÖN MEGJELENT
MAGYAR NYELVű KIADVÁNYOK:

Theodor Bovet: Félelem és elrejtettség. A
modern életérzésnek egyik [ellemzöje a fé
lelem és a magány szorongató valósága,
melyet különösen az egzisztencialista filozó
fia fejezett ki sok változatban. Theodor Bovet
ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet,
hogy a hivő ember nem lehet magányos.
ha belekapaszkodik Krisztusba, s nem té
veszti szeme elől ígéretét: "Békességet ha
gyok rátok, az én békémet adom nektek.
Én nem úgy adom nektek, amint a világ
adja. Ne nyugtalankodjék a aztvetek és ne
is szerongjon. Hiszen hallottátok, hogy azt
m.ondtam: Elmegyek, de majd visszajövök
hozzátok" (Jn 14,27-28).

Béky Gellért, teológiai tanár. a világ má
sik végén. Japánban él. Munkája nem k/)ny-

()LBEY IRÉN VERSE

nyű, hiszen itt szinte minden szellemi irány
zat megtalálható : pünkösdisták éppúgy dol
goznak Japánban, mint a zen hívei, s az
eímétvüíésének, a lelki tökéletesedésnek is szá
mos módszere létezik. Annál inkább izgalma
sak számunkra Béky Gellért füzetei, melyek
a "Vallás és élet" sorozatban jelennek meg
Ohio államban. A Tudom, kinek hiszek címü
füzet a kereszténység istenképének világos,
könnyen érthető összefoglalása. A Ti kinek
tartotok engemz-ben a történeti Krisztust kö
veti nyomon tetteiben és a szentírasí tanítás
ban. Rendkivül érdekes az Isten tükrei címü
füzet, mely voltaképp egy praktikus hittan
könyv. Isten nyomai alapján haladva, a ter.
mészet eseményeiből, jelenségeiből következ
tet az alkotóra. Pedagógiai tisztasága, Ieírá
saínak, magyarázatainak érzéktétessége arról
is képet ad, milyen eszközökkel lehet teoló
giát tanítani Japánban.

Halás.oh

Ráhasalt az arany Tiszára
s itta a vén folyót a nap
tikkadt szájjal. Mint méltóságos
óriás gázló madarak,
láboltak a fáradt halászok
a hullámokban végtelen
türelemmel. Néha rikoltott
szárnyas szavuk fel élesen
s felkapta a szél s vitte, vitte.
Duzzadt a karjuk ereje
, a zöld örvényben megvillantak
az ezüst halak. S amire
a nap, mint megl.őtt, döglött kócsag
a bíbor víz alá bwkott, .
halakkal telt meg három csónak.
Suhogtak az ónszín habok
s tüzet szítottak a halászok
az este hínárja alatt
s a piros lángot körülállták
s f.őzték a paprikás halat.
Szállt az éjben a meleg zsírszag,
a láng zümmögött, pattogott.
S ahogy f.őztek, míntha szertartást
véres, fényes áldozatot '
mutattak volna be. Fölöttük
csillag dalolt. Kigyúlt az úr.
S ők, mint pogány táltosok, ringta"
hajlongtak a rézüst körül.
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