
A Mindörökké a fotózás művészete is
egyben. Olasz Ferenc ügyelt arra, hogy
a szobrokat természetes közegükben.
fákkal, kusza bokrokkal, rnezőséggel, be
havazott tájjal időtlen időben tárja
elénk és kiemelte klnagyította a lénye
gest. Különösen sikeres a zalagyömrői

páros kereszt-kép: az ágbogak közt fe
szülőt mintha vesszők ostoroznák, testét
bozót rejti és szenvedéséről az ágak
úgyannyira nem vesznek tudomást, mínt
a környékbeliek, s mint gyakorta mi.
'Nem szabad elhallgatnunk néhány ap

ró szeplőt sem: it könyvben akadnak
rossz befúzések, hibás széllevágások.
számozatlan képek - és tudomásom
szerint készültek színes felvételek is

VIVALDI, AZ OPERASZERZO·

A zenetörténetben hosszú ideig köny
vek és tanulmányok sora jelent meg a
18. századi Velence és Nápoly tündöklő

zenei életéről. Ugy hitték a tudósok,
hogya lagunák városából lassacskán
Nápolyba tevődött át ·az opera felleg
vára, ám a tengerre épült város mun
kálta ki azt az új szimfónikus műfor
mát, me ly Albinani és Vivaldi művé

szetében tetőzött. Csak a legújabb ku
tatások bizonyították be, hogy Velence
megmaradt az opera hazája' ezekben a
hosszúra nyúlt békés években is, ami
kor az erős, jól felfegyverzett, nagy
tekintélynek örvendő állam hajói áru.
val megrakodva még zavartalanul jár-'
ták a tengert, s öt szövetségesül, ke
reskedelmi partnerként tudni nyereség~

volt egész Európában.
Ez az olasz zene egyik legfénylőbb év

százada volt. S 'a fény, a pompa, a foly
tonos ünneplés, az ismétlődő rendelések
új meg új eröfeszítésekre ösztönözték a
zeneköltőket. A szinházak estéről-estére

megteltek zsibongó, várakozó közönség
gel, s volt év, amikor húsz új zenés
drámát mutattak be. Ma már egyre bi
zonyosabb, hogya csúcsára érkező ve
lencei opera egyik legnagyobb alakja
ugyanaz a Vivaldi volt, aki csodálatos
hegedűjátékával, fényesen vibráló con
certoival ünnepelt zenésze volt a kornak,
hogy aztán évtizedekre háttérbe szo
ruljon, míg végre a mi századunk má
sodik felében megint felragyogott csil
laga, s ma a: világ egyik legnépszerűbb,

legtöbbet játszott zeneköltóje.

(ezekről a Múzsák 1978/1. száma is kö
zölt egynéhányat), melyek az olvasé
sajnálatára nem szerepelnek a könyv
ben.

Végül dicséretes a kötet kompozíció
ja: egyedülálló korpuszokkal indít, pie
tákkal, Mária-szobrokkal gazdagít és
egy csodálatos kálvária-képpel zár. A
szári kálvária jelképessé avatja a köny
vet. A fényképen két út látható. Egy
felől hómezőben széles barázdával fél
revivő kocsinyom. Más irányban egyre
szűkebb út fut a stációk határkövei
között: az egyetlen, mely az igazsághoz
vezet.

R. BALAzs KATALIN

A magyar hanglemezgyártásnak nagy
büszkesége és eredménye, hogy "a ve
lencei félhomály muzsikásá"-nak (Sza
bolcsi Bence Vigiliában megjelent ta
nulmányának szép és találó szavai ezek)
leghíresebb és alighanem legszebb ope
ráját a világon elsőnek vette lemezre,
méghozzá kitűnő előadásban. Mert eze
ket az operákat ma már jórészt csak
az előadás, az énekesi bravúr, a kar
mesteri hozzáértés és a fénylő, tiszta
zenekari játék tarthatja életben. A cse
lekmény aligha! Hisz aki meg akarja·
érteni, vagy akár csak homályos sejtel
meket akar szerezni a régi görög olim
piai játékok körül b,onyolódó L'Olimpiade
mondandójáról, aUghanem tétova talál
gatásokra van utalva. A reneszánsz új
ra fölfedezte a klasszikus antikvitás szel
lemét,' s a rohamléptekkel meginduló
filológiai kutatás e szellemiség páratla
nul értékes irodalmi és művészeti meg;:
nyilatkozásait hozta felszínre. A barokk
- melynek Vivaldi egyik legnagyobb
képviselője volt - megőrizte ezeket, de
a maga képére formálta őket. Metastasio,
a szövegíró nemcsak a kor ünnepelt
írója volt, hanem igazi tehetség is, aki
könnyed kézzel oly bonyolult szöveg
könyvet adott át Vivaldinak, hogy azon
talán még a szerző sem ismerte ki ma
gát első olvasásra. Epp csak az iste
nek hiányoznak a végkifejletnél, Olüm
posz derűs, "nem szűnő nevetésre fa
kadó" szellemalakjai - akik azért a
görög ember számára nagyon ,is való
ságos személyek voltak! -, a "Deus ex
machina" jól bevált fogását azonban egy
váratlanul felbukkanó ékszer megjelené-

* Vivaldi: L'Olimpiade (Hungaroton. SLPX 11901-03)
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se helyettesíti. Ez az ékszer bizonyítja,
hogy a már halálra ítélt főhős voltaképp
az ítéletet hoz6 király fia, akit egy fe
nyegető j6slat megakadályozására hají
tottak annak idején a tengerbe. S mi
sem természetesebb, mint hogy az opera
befejezésében maga a nép oldja föl a
súlyos itéletet s ajándékozza meg bol
dogsággal az egymást már elveszettnek
hitt szerelmeseket.

Vivaldi zeneszerzői géniusza ekkor 1a
gyogott teljes fényében és pompájában.
Talán nincs még egy olyan színpadi
műve, amelyben ennyire ügyelt volna
az alakok árnyalt jellemzésére; a csen
des, elmélyült, már-már patetikus lira
éppúgy helyet kap a zenei szövetben,

Tájéko7..ódás

PARANCS JANOS GRAVES-DIJA

A neves angol íróról, gondokodóról, Ro
bert Oraves-ről elnevezett jutalomdíj idei ki
tüntetettje Parancs .János költl\. A dijat a
Vigilia 1979 januári számában megjelent
versciklusáért (Tizenhárom sor acsalódásról.
Apokaliptikus délután, Patthelyzet, Minden
olyan) kapta.

A GONDOLAT KIADÚ új kötetei közül
említést érdemel míndenekelött Kurt Wald
beimnek, az ENSZ főtitkárának könyve, a
Nehéz mesterség, mely a főtitkár és az
ENSZ felelősségteljes tevékenységébe enged
mélyebb bepillantást. Megrázóak azok a sza
vai, amelyek szinte látomásszerűen vetítik
elénk egy eljövendő békés világ képét. meiv
ben "kormányok és népek megtanulnak ér
dekközösségben tevékenykedni - írja Kurt
Waldh eim -, s .eröreszttéseíket összehangolva
szolgálják a nagy közös célokat; olyan vi
lág, amelyben a kölcsönös megértés háttérbe
szorltja az előítéleteket. kiküszöböl! a jelen
téktelen, de gyakran veszélyes viszályokat,
s az ésszerűség és az együttműködés szelle
me inkább az erősek erénye lesz. mint érv,
amelyre a gyöngék hivatkoznak; olyan vi
lág, amelyben a kölcsönös függés hatóerővé

válik. de egyszersmind hagyja kibontakozni
a sokféleséget és a szabadságot. Az eljöven-

mint az izz6 drámaiság. H6seinek el
hisszük, hogy hús-vér' emberek, akik
általános emberi kérdésekkel vív6dnak.,
s amikor boldogságukat látjuk-halljuk,
egy pillanatra a magunk életére és a
magunk remélt örömére gondolunk.

A felvétel dicsőségére válik a magyar.
hanglemezgyártásnak. Szekeres Ferenc
pomPás stilusérzékkel vezényli a Buda..;
pesti' Madrigálk6rust és az Allami Hang
versenyzenekart; a sz6listák (Takács Klá
ra, Zempléni Mária, Kováts Kolos, Mil
ler Lajos, Horváth J6zsef, Káplán
György és Gáti István) pedig olaszos
fénnyel és finomsággal viszik diadalra
a művet.

(R. L.)

dő világban egyetemesen tartsák tiszteletben
az igazságot, a személviség méltöságát .ésaz
emberi jogokat, aknázzák ki az erőforrásokat

a közösség javára, és osszá'k el méltányo
sabban, .a szegénység, az éhség és a betegség
pedig nagymértékben szoruljon vissza. Ezt a
világot a benne uralkodó béke kedvezőbbéten
né az emberek alkotó szellemének kibonta
koztatására, és biztatóbbá a jóakaratú rend
keretében megnyilvánuló szabad kifejeződés

számára."

Nicolae Balota a filozófia és az abszurd, az
abszurd irodalmi ősei és előfutárai, valamint
az abszurd irodalom jelentős művelői elem
zésével, natáskutatasával, tematikus feldol
gozásával foglalkozik az Abszurd irodalom
eimű kötetében. A kötet régi hiányt pótol,
s Balota munkája csaknem úttörő jellegűnek

számít hazai könyvkiadásunkban. Ez még
akkor sem tagadható, ha jó néhány megál
lapításával - többek közt a keresztény gon
dolkodókról és a transzcendens irányba for
duló Irókról és filozófusokról tett értékelésével
- kedvünk volna vitatkozni. - A konstruk
tivizmus című dokumentum-gyűjtemény a
müvészetí mozgalom keletkezését, fej1<'5dését,
maig tartö hatását és élő hagyományát ki
séri végig az "izmus'" kiáltványai, program
cikkei és értékelései nyomán. Több, mínt
kuriózum, de kevesebb annál, amit valójában
a kötettől vártunk. .
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