
A MAGYAR IRODALOM
HANGLEMEZEN (I.)

Miközben egyre-másra jelennek meg a
Magyar Hanglemezgyártó Vállalat kia
dásában a nagy sikerű komoly- és tánc
zenei felvételek, szinte észrevétlenül so
kasodnak azok a lemezek, melyek na
gyon megfontolt és tudatos kulturálís
nevelő és ismeretterjesztő program ré
'szeí. Kicsit felületesen' úgy jellemez
hetnénk e célkitűzést: a magyar irodal
mat hanglemezen is bevinni a hétköz
napokba. Aki nem ér rá elmenni egy
színházi előadásra. akinek .níncs ideje
rendszeresen előadóestekre járni, tölte
heti a lemezt s márís részese lehet az
élménynek, mely ha vizuálisan nem kö
vethető is, a nagyszerűen megválogatott
művészek jóvoltából mégis teljes akusz
tikus élményt ad. Ezúttal röviden azo
kat a lemezeket tekintjük át, melyek
1977-ben jelentek meg, de még -mindig
kaphatók a lemezboltokban.

Kezdjük drámairodalmunk klasszikus
remekművével. a Bánk bánnal, amely
még 1976 legvégén került forgalomba.
A lemezen a dráma eredeti változatát
hallhatjuk, nem az Illyés Gyula-féle
"igazítást", s ez alighanem helyes, hi
szen bármily ésszerűek is e változtatá
sok, a klasszikus szöveg az eredeti ma
rad (a közvélemény Móricz Kemény
-átiratait sem tudta megemészteni so
sem, noha nemes szándék és fontos
igény kielégítése vezette őt is). A fel
vételen a Nemzeti Színház Marton
Endre rendezte előadását hallhatjuk
(Hungaroton SLPX 13781-8g). Bánk bán
szerepében Sinkovits Imre teremt hite
les légkört, Gertrudist a hangjával és
intellektusával remekül bánó Ronyecz
Mária szólaltatja meg, Biberach kivá
lasztása ugyancsak rendezői "telitalálat"
volt: Oze Lajos valóban remek intrikus,
s ugyancsak kivételes élményt szerez
Avar István Tiborc lázadó szerepében.

Irodalmunk egyik legtalányosabb alko
tása a Csongor és Tünde. Tulajdonkép
pen a magyar Varázsfuvola, melyben
nem lehetetlen szabadkőműves motívu
mokat épp úgy, feltételeznünk, mint a
népmese elemeit. Remek ötlet volt le
mezre venni, hiszen színpadon sajnálato
san ritkán hallhatjuk ugyan, de a mű

televíziós változata a "családi szeraposz
tás" tehertételeivel is jelentős közönség
sikert aratott, s igencsak megmozgatta a
fiatalokat, ami megint csak külön figyel
met érdemel, hiszen ők a tantervek "jó
voltából" hovatovább alig-alig szeréznek
ismereteket a régi magyar irodalom kö-
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relből. Kivetelesen szép a lemezeket
tartalmazó doboz művészí címképe (Her
pai Zoltán munkája), izgalmas Rónay
György bevezető tanulmánya, s valóban
élményt adó Vámos László rendezésében
a színészi munka. Csongor szerepében
Huszti Pétert hallhatjuk, kinek a hang
anyaga nem a legszebb ugyan, átélése
és a szereppel való azonosulása mégis
teljesen meggyőző, Balga tenyeres-talpas
bölcselkedéseit Szirtes Adám szólaltatja
meg, a három vándor pedig három
"nagyágyú": Kállai Ferenc, Bessenyei
Ferenc és Mensáros László. Mi rigyet,
akárcsak a tévéváltozatban. a lemezen
is Gobbi Hilda alakítja remekül.
(Hungaroton SLPX 13789-92)

Színészeink legkiválóbbjai szerepelnek
az Osszeállítás Karinthy Frigyes mű

veiből című lemezen is, melyet Bende
Miklós szerkesztett. Láthatóan ő is szem
betalálta magát az irodalomtörténetírás
izgalmas kérdésével: humoristának volt-e
igazán jelentékeny Karinthy Frigyes?
Igennel felelt, így a lemezen az író
humoros-szatirikus írásaiból szerepel a
legtöbb. Mindenekelőtt a halhatatlan
Tanár úr" kérem-ből, mely nem egy
szerűen szatirikus írás, hanem a ma
gyar irodalom egy fontos regényfolya
mának is megindítója (Móricz: Légy jó
mindhalálig, Forr a bor, Kosztolányi:
Aranysárkány; Márai: Bébi vagy az els6
szerelem), a társadalmi ellentétek fel
oldásának és kivetítésének egy olyan
sajátos kísérlete, melytől egészen talán
Ottlik nagy műve sem érintetlen. Nem
kerülhetett sor a Krisztus és Barabbás
előadására, pedig ez az egyik legreme
kebb Karinthy-Irás, s szívesen hallot
tunk volna verseiből is néhányat. Ez
azonban kötekedésnek is hathat, hiszen
ami a lemezen szerepel, az is kivételes
élményt szerez, elsősorban Gábor Mik
lós, Domján Edit, Darvas Iván és a
hangjával izgalmasan gazdálkodó SchiJt~

lIa jóvoltából. (Hungaroton SLPX 13672)

Az Ifjú szivekben élek című lemez
az Ady-évfordulóra jelent meg Vezér
Erzsébet válogatásában. Annak idején a
Jelenkorban nagyon izgalmas vita folyt
Latinovits Zoltán reveláló erejű és si
kerű Ady-lemezéről, s a vitában meg
szólaló kitűnő irodalomtörténészek (Pór
Péter, Rába György, Rónay György stb.).
erős fenntartásaikat hangoztatták a ki
tűnő művész Ady-értelmezésével kap
csolatban. Meglehet, igazuk volt, min
denesetre "zsebre vágta" azokat, akik
ezen a lemezen szólaltatják meg Ady
költeményeit. (Emlékezzünk csak az Er
kel Színházban megrendezett nagy Ady--



-ünnepségre ; az ott hallható szavalatok
sem ragadták el a hallgatótl) Egy-két
"izgalmas", temperamentumos előadás

(Kútvölgyi Erzsébet) s néhány becsüle
tes, korrekt versértelmezés (Bálint And
rás) mellett Ady, aki annak idején fel
rázott egy országot, csendes unalomba
fullad. (Hungaroton SLPX 13786)

Hézser Zoltán rendezésében Tajtékos
ég címmel jelent meg összeállítás Rad
nóti Miklés verseiből. Valamennyit Gáti
József mondja el. (Hungaroton SLPX
13673) Szeretném őszintén megvallani el
fogultságomat: nem rajongók Gáti Jó
zsef szavalataiért, ugyanakkor végtele
nül tisztelem áldozatos erőfeszítéséért,

ahogy a jó magyar verset igyekszik
propagálni és értelmezni. A versek vá
logatása kitűnő: Radnótinak arról a kor
szakáról nyújt keresztmetszetet, amikor
igazán nagy költővé nőtt. Nem tudom,
helyes volt-e a lemezt az A la recherche
-sel lezárni, a Razglednicák helyett. Ez
azonban mit sem változtat a lényegen:
az egyik legnépszerűbb költő lemeze
példája lehet a hozzáértő válogatásnak,

Tájékozódás

Az őszi hónapokban jórészt csak a ver
leskötetek között akadt néhány figyelmet
érdemlő szépírodalmí kiadvány. Tandori De
zsG Még igy sem (Magvető) címü verses
kötete egyértelmű elismerést keltett a kriti
kusok között, az olvasóban azonban halo
yány kétségek is ébredeznek: vajon nem
túlságosan sokról mondott-e le a kiváló
whetségii költő, hogy megtalálja a szavak
kal szinte kifejezhetetlent, illetve, hogy nem
lesz-e kisérletének eredménye túlságosan ki
csiny az áldozat nagyságához viszonyítva. Ka
lász Márton a lassan kiteljesedő költők közé
tartozik, önkifejezése jó ideig görcsös volt.
Új kötete, a Hajlék (Szépirodalmi) azonban
már a pálya csúcsát sejteti: korábban gu
bancba húzott gondolatai kisimulnak, szé
pen, harmcníkusan, áttetszően vall a világ
ról és benne önmagáról. 'rehetséges, sokra
hivatott költő Labanez Gyula Szüntelen
képmás (Magvető) címü verseskönyvében na
gyon sok ígéretes költeménye olvasható. Ezek
arra vallanak, hogy egy alapvetően zárt
YlIágú, filozófiai megihletettségü, Intellektuá
Ks költőnek is lehet új mondanívaíöfa, oly
lok szép kezdemény és jelentékeny ered
mény után is. Kárpáti KamUl Ezüstöntő

(Magvető) címü kötete ritkán hallható, rend
kivül temperamentumos, dinamikus, kitiin6
képekkel dolgozó lírikusról hozott hírt. A
most Indulök közül értékes, komoly, elmé
Jr(llt költőnek igérkezik Katona judit, akinek

s a színészi azonosulás mindig tiszte
letet parancsoló kísérletének.

Illyés Gyula hetvenötödik születésnap
ján jelent meg az a lemez, rnelyet a
Magyar Rádió és a Magyar Hanglemez
gyártó Vállalat közösen adott ki. Ez a
kiadvány valóban kortörténeti doku
mentum, hisz a költő maga mondia el
jó néhány versét, többi között a Zrinyi,
a költőt. Illyés legszebb verseit hall
hatjuk, melyek immár beleépültek a
magyar költészet halhatatlan remekei
közé. S aki például egyszer is meghall
ja az iskolai tananyagban meglehető

sen megkoptatott Nem menekülhetsz-et
Sulyok Mária elementáris tolmácsolásá
ban, az rögtön megérzi, hogy az igazán
nagy költő míndíg új arcát mutatja a
világnak, s már kimerítettnek hitt ver
sei is új életre kelnek, ha hasonló
tehetség szólaltatja meg őket. A lemez
borítón Juhász Ferenc autográf köszön
tőjének szövege olvasható. Elkeit volna
egy ismertető szöveg is... (Hungaroton
SLPX 13812)

(R. L.)

Farkasének (Magvető) címmel megjelent kö
tetében néhány igen szép vers olvasható.

A megíepöen kevés regény közül szakmai
körökben feltiinést keltett Kiss Irén: Allókép
-je, amely sejtésünk szerint kulcsregény,
A mai egyetemisták és értelmiségi fiatalok
ütkereséséröí, gyakori céltatanságér-ót, vágyai
ról és tétovaságáról rajzol érdekes, de egye
netlen képet. Nem válik regénye előnyére,

hogy f6hősét kissé idealizálja, így a mérleg,
melyen meg akarja mérni nemzeQékét, eleve
nincs hitelesítve. \

A Zenemdkiadó újdonságai közül három
érdekes, a modern zenével foglalkozó müre
hívjuk fel olvasóink figyelmét. Breuer János
Tizenhárom óra Kadosa Pállal címmel ki
tiinő riportkönyvet írt, mely értékes forrása
lesz majd az avantgarddal foglalkozó kuta
töknak. Kadosa gazdag zeneszerzöí és peda
gögusí éíetmüve rengeteg tanulságot kínál,
s a riporter igyekszik is feltárni valamenz
nyit. Izgalmas lapok szólnak a könyvben
Kassákról és József Attiláról. Várnai Péter
Beszélgetések Luigi Nono-val címmel hason
ló műfajú könyvet tett közzé. Luigi Nono
a legmodernebb zenei törekvések egyik izgal
mas alakja. Pályája a nagy egyéniségeket
szárnyra bocsátó Darmstadtban vette kez
detét. A vele való beszélgetésnek az ad kü
lönös jelentőséget, hogy legtöbb pályatársá
val ellentétben Nono etikus, elkötelezett al
kotó maradt, aki épp ezért a hagyományos
zene olyan összetevőít is megőrizte, metve
ket kortársai míndenestöt elvetettek. Merre
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