
Amint Grabócz Mártának a lemezt kí
sérő szíries, érdekes kisérő szövegéből

megtudjuk. Dittersdorf hamarosan a bé
csi opera lelkes hallgatója lett: kíván
esi volt, hogyan lehet szintetizálni a
kórust és a szólistát, aztán sietett haza,
s az elkészült szövegkönyvet - kikötése
az volt, hogy sok kartétel legyen benne
- megzenésítette. Néhány csiszolás, al
kalmi bemutató után Bécsben is elő

adták, s a jelek szerint aMozarthoz
mostoha II. József császár tetszését is
megnyerte. Nem is kell csodálkoznunk
ezen: a kor sohasem az újítót, a nagy
művészt érti meg, annak ízlése olykor
századokkal is előbbre mutathat. A siker
rendszerint azokat kíséri, akik egy-egy
elődjük korszakos eredményeit aprópénz
re váltják, s azzal jól kereskedve tal
Iérakat kovácsolnak belőle. Igy tett
Dittersdorf is, aki Handel drámai ví
zióit alkalmazta a kor nyelvéhez és íz
léséhez. Nemcsak ő tett így. Százada az
oratóriumok százada is volt, s a legtöbb
zeneköltő nem azzal az áhítatos tiszte
lettel, kísérletező izgalommal nyúlt a
műfajhoz, mint Haydn tette az Évsza
kokban és a Teremtésben, hanem· a jó
mesterember médjára felhasználták egy
-egy tégláját, megoldását. Igy épült bele
maga az oratórium a korstílusba. így
tett meghatározója a korízIésnek. (S ez
arra is figyelmeztet, hogy egy-egy kor
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A GONDOLAT KIADO újdonságai közül
ajánljuk Bakay Kornél monográfíáját a
magyar államalapításról, mely a Magyar
História sorozatban jelent meg. Ismerteti
a magyarság 800-900 évvel ezelőtti törté
nelmének eseményeit, nemegyszer régészetí
leleteIc dokumentáris bemutatásával, vala
mint a keresztény hit elterjesztésének és
az egyházszervezésnek problernattkáját, kü
Iönös tekintettel a X-XL század magyar
templomépitéseire. - !'- francia szoctológía
kiváló egyéniségének, Pierre Bourdieu-nek
könyve, A társadalmi egyenlötlenségek új

ratermelödése többek közt kitér a vallási
tudat kialakulásának és továbbélésének kér
désére is. A szerző radikális felfogása
azonban vitatható megállapításokat sz ül
mind a vallással általában, mind a keresz
ténység gyakorlati magatartásával kapcso
latban, amiket a hivő - mert talán jobban
ismeri, és éli hitét - nem tud osztaní. 
Hevesy Iván, a képzőművészet, a film és
a fotó szerelmese egy kötetet kapott Az
új művészetért címmel, melyben e három
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kutatásakor sosem csak a nagy alkotékra
kell összpontosítanunk a figyelmet, ha
nem a "köznyelv" alakítóira legalább
annyira.)

Dittersdorf Eszterének egyik partitúra
-másolata az OSZK Kézirattárában ma
radt fenn, s ennek alapján készült a mű

lemezfelvétele. Még egyszer szerétném
megjogyczní, hogy e felvétel aligha volt
a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat leg
sürgősebb adóssága. Mindenesetre nagy
szerű alkalmat kínál, hogy megcsodáljuk .
Szekeres Ferenc tévedhetetlen stílusis
meretét, a Budapesti Madrlgálkórus ki
egyenlített, szép hangzását, az árnyala
tokra is ügyelő. pontos előadását és a
Liszt Ferenc Kamarazenekar fényes vo
nóshangzását, dinamikus előadásmódját.

Míndez persze nem jelent leülönös új
donságot. Annál nagyobb örömmel re
gísztrálhatjuk, hogy egy eddig is igen
tehetségesen készülődő oratóriuménekes
nemzedék végérvényesen beérett immár.
A nagy feladatokat megoldott Kalmár
Magda, a puritánsásában is nagvvonalú
Tokody Ilona, Takács Klára, Buday Lí
via, Horváth Lajos és Káplán Györzy
az új nemzedék teljes [ogú képviselői,

s reméljük további alkalmakat kapnak
majd oratóríuméneklésí tehetségük bizo
nyítására.

(R. L.)

témakörb<"íl irt cikkeit válogatta össze Krén
Katalin. Hevesy Ivánnak fontos szerep ju
tott a két világháború között a magyar
kultúra szellemi útkeresésében. Cikkei, kis
esszéi talán éppen ezért hatnak inkább
tiszteletreméltó jóllehet találó nró
bátkoz ásoknak, egy történelernkönyv kísza
kitott lapjainak. --' A Tfpustanok és sze
mélylségvonások cimú tanulrnénygyűjtemény

az emberi tipusok feldolgozásával és krí
tikájával foglalkozik. Szerepelnek a kötet
ben többek közt Kretschmer és Sheldon
típustana. Pavlov két tanulmánya, Jaensch
és Jung elemzései. Halász László és Mar
ton L. Magda - az anyag válogatót, gon
dozó! - kitűnő előszóban értékelik a tí
pustanok [elentöségét és értelmezését, a
modern tudomány nézeteit a tí pcl ógrár-ól,

Jean Piaget Szimbólumképzés a gyer
mekkorban című munkája az utánzás, a
játék és az álom szerepét tisztázza a kis
gyermek életében, mintegy a lelki élet, a
gondolkozás kialakulásának tényezőit vizs
gálva. Alapvető mü, szűlőknek, pedagógu
soknak, kisgyermekkel foglallwzóknak ér

demes megismerni.


