
A hónap krónikála

Egy lemezsorozat margójára. Hónapok óta je
lennek meg a magyar zeneműboltokban is
azok a szovjet lemezek, melyek a világ legkitű

nöbb elöadóművészeinek átjátszásait tartal
mazzák. Ismét megelevenedik a nagy, a legen
dás művészek kora. Igazán olcsón hallgathat
juk Walter Gieseking zongorajátékát. Tito
Schipát. Alfred Cortot-t s a többieket, kiknek
játékáról könyvtárnyi irodalom szól, de leme
zeiket eddig jórészt csak a rádió jóvoltából
hallhattuk.

Azóta az elöadóművészet természete is meg
változott. Mind hevesebben és zaklatottabban
vívják harcukat a korhűség elkötelezettjei,
akik közül a legradikálisabbak szívük szerint
kiiktatnák a hangversenyezés történetéből e
nagyok korszakát.

Érdemes részt venni ebben a harcban?
Nem! Inkább vegyük kézbe a lemezt, tegyük a
korongra, s hallgassuk hunyt szemmel egy
korszak nem fakuló üzenetét. Akkor még hit
tek a művészetekben, s igazi nagyok erősítet

ték e hitet.

A becsomagolt vízpart. Ezzel a sejtelmes cím
mel jelent meg Tandori Dezső újabb versválo
gatása.

Tandori külön téma. A mai magyar iroda
lom egyik legizgalmasabb jelensége. Neki
nincs költői útja, mert mindig ösvényekre tér,
s amikor már-már utolérnénk, diadalmasan
tűnik el szemünk elől.

Tandori tulajdonképpen egyfolytában a ve
szélyeztetett emberi létről hja verseit. Mac
kókról, verebekről. Talán azért éppen róluk,
mert az emberről már nem érdemes.

Játék vagy példázat? A becsomagolt vízpart
mindenesetre nagyon is komoly könyv mes
terekröl, ösztönzökröl, egy eltűnt, ám megőr

zésre érdemes világ emlékeiről. Arra tanít, ér
demes erősen megvetnünk a lábunkat, fogó
dzókat keresnünk. Csak így őrizhetjük meg
magunkban és magunk körül az emberi lépté
kű világot.

Aranyeső. Papp Lajos nevét meglehetősen rit
kán emlegetik, amikor a szokott és fárasztó
névsorolvasásokba bonyolódnak a mai ma
gyar költészet gazdagságának jelzéséül.
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Nem is lehet őt névsorokba rögzíteni. Új kö
tete, az Aranyeső is rangrejtve, szinte a nyil
vánosság kizárásával jelent meg Miskolcon.

Milyen kötet? Sok okosat, bölcset lehetne
elmondani vele kapcsolatban, azt is megkoc
káztatva, hogy egyfajta "új-szakrális" tartalom
izgalmas kifejeződését köszönthetjük néme
lyik ciklusában.

De talán három sor is elég. Egy kérdés,
melyre az emberiség azóta szeretne válaszolni,
mióta öntudatos létét pergeti:

ki nézhet át
egy könnycsepp
befelé nyiló ablakán?

Németh László körül. Addig jó, amíg Németh
László gondolatvilága s maga a jelenség szer
ves része a kulturális köztudatnak.

Nem kell vele egyetérteni, nem is lehet min
denben. De meg kell tanulni tőle az ismeret
szerzés mohó nyugtalanságát, azt a szenvedé
lyes tanulni vágyást, mely őt folyvást új utakra
késztette. Nagyságának részben itt rejlik a
titka.

Jó, hogy könyvek jelennek meg róla. Olyan
érdekes, világirodalmi távlatokat is nyitó kö
tetek, mint legutóbb Cs. Varga Istváné (Tanú
jelek címmel a Magvetönél). S jó, hogy e nyug
talan, elégedetlenséget sugalló szellem árnya
itt virraszt felettünk, arra intve, hogy a szellem
becsületét nekünk magunknak kell visszape
relnünk.

A Kritikában hónapok óta folyik a vita az ér
telmiség ideológiai és politikai arculatáról,
müveltségéröl. A múlt év novemberi számá
ban Vizaknai Tamás nyugalmazott református
lelkész szólt hozzá a mind szélesebb hullámo
kat verő eszmecseréhez.

Csak egyet ragadunk ki gondolatai közül.
Ezt írja: "A tudás is és a hit is szellemi érték. A
normális ember életében mindkettőnekmeg
van a maga sajátos feladata, szerepe. Amikor
azonban a tudás a hatalomgyakorlás ideoló
giájaként tudományos világnézetté, vagy pedig
a hit csak vallásos világnézetté válik: mind
kettő eltorzulhat".

Ezen a "normális" szinten érdemes elkez
deni és folytatni a párbeszédet. A többi csak
monológ.


