
meghallgatni, amely sötétbarna, bársonyos és
meleg, öröm az érzékeknek. AzOlasz dalosköny
vön azonban sajnos még ez a rendkívüli hang
sem tud segíteni, a részletek ebben a formájuk
ban laposak, szürkék, humortalanok, elkedvet
lenítóek. És amikor a hallgató ásítását elnyomva
éppen levenné a lemezt, félúton megáll a moz
dulattal. A Michelangelo-dalok. Feltételezem,
hogy ez a legkésőbben elkészített fölvétel, tech
nikailagsokkal magasab színvonalú, mint mond
juk a primitíven mikrofonozott és kevert, rop
pant nyersen szöíö Téli utazás. Az énekes
hangképzése is megváltozott. számomra sokkal

A hónap krónikája

A nagy harcok után már régóta közhely. hogy
századunk legjelentősebb folyóirata a Nyugat
volt, kivált első és végső korszakában. Az előbbi

nek Ady jelenléte és rendszeres szereplése adta
rangját, s természetesen a .nagy nemzedék' ki
bontakozása, az utóbbi a humanista, háborúelle
nes gondolat bátor kifejezésének adott rend
szeres fórumot Babits és Illyés tevékeny, segítő

közreműködésével. Az évek múltával folyvást
változott a lap megítélése: fennállása alatt rend
szeres támadások célpontja volt jobbról és balról,
aztán .gyanús' intézmény lett, .a l'art pour l'art
fellegvára', majd akik a könyvtárak polcaira
száműzték, hirtelen kézbe vették, mint a prog
resszió legértékesebb dokumentumát (Esterházy
Péter metaforáját kölcsönözve. akkoriban is nagy
volt a forgalom a damaszkusziúton).

Új és elfogulatlan nemzedéknek kellett eljön
nie, hogy előítéletektől mentesen, objektív
képet rajzoljunk magunknak a század legjelentő

sebb folyóiratáról. E nemzedék élharcosaKenye
res Zoltán. Az ő gondozásában két kötetben
jelentette meg a Szépirodalrní Könyvkiadó a
Nyugat címú antológiát, mely a lap legjelentő

sebb tanulmányaiMI és bíralataiból tartalmaz
kiváló keresztmetszetet.

Az irodalom természetesen elsősorbana ver
seket, regényeket, elbeszéléseket és színműve

ket jelenti számunkra. Az irodalmi tudat fo
galmát azonban alapvetően a tanulmányok és
kritikák alakítják, s mai irodalmi tudatunknak
csak hasznára válhatik, ha visszaidéZZiik azt a
szellemi bátorságot, újat akarást, merész szokat
lanságot, melyet ma egyértelmúen e folyóirat
nevével kapcsolunk össze.
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meggyőzőbb, német kiejtése pedig egyértel
múen jobb. Garam Zsuzsa szép, melankolikus
zongorahangjavaJ.. harmonizalva, mintha a túlvi
lágr61 jönne, minden földi tehertől mentesen,
úgy szólal meg az ének. Milyen erő, milyen
mélység és micsoda tartalmaSSllg! Énekművészet
az elképzelhető legmagasabb fokon. Komolyság,
WJdalom és szépség. Bölcsesség és lemondás.
Bár ilyen szintű lenne az egész lemez. És ha ez
már nem lehet, a hallgatónak csakegykívánsága
marad: még! Reménykedve és türelmetlenül
várjuka folytatást.

Fáy Miklós

Szinte nem volt egyetlen olyan korszaka sem a
lapnak, amikor a magyar élet és művészet legfon
tosabb kérdései ne kerültek volna valamilyen
fonnában terítékre. S e kérdések tárgyalása
szükségszerűen új múfajokat is életre hívott,
amelyek közül mesterfokon gyakorolták például
a második és harmadik nemzedék tagjai a világ
nézet-teremtő esszét. De olyan kérdésekről is
olvashatunk, melyek ma sem veszítettek idősze

rúségükből: fájdalmas és önelemző vallomások,
tanulmányok szóltak a magyarság fogyásáról.

Kenyeres Zoltán nagyszerű és szinte remény
telen feladatra vállalkozott, amikor a cseppben
meg akarta mutatni a tengert. Kivételesen sike
rült, Persze ehhez elképesztőengazdag tudás
anyagra volt szüksége, teljesen birtokolnia kel
lett nemcsak a folyóiratra, hanem a kor történe
tére vonatkozó ismereteket is. Válogatásában
érzékletesen. hitelesen idézi föl a Nyugat korsza
kait. az egymásra következő nemzedékek né
miképp eltérő ízlését és eszmevilágát, irodalmi
tudatának kialakulását és megszilárdulását. Ak
koriban még tennészetes volt, hogy egy igazán
rangos folyóirat a művészet minden ágára kíte
kint, azokban is számon tartja a rokon törekvése
ket. Ma már klasszikus képzőművészek,Bartók
és Kodályalakmása és müvészete éppúgyplaszti
kusan jelenik meg előttünk - ehhez persze'
olyan nagyszerű írásmúvészek is kellettek, ami
lyenek például Tóth Aladár vagy Szabolcsi Bence
voltak -, mint azok a társadalmi kérdések,
melyek az irodalom, az írók tátsadalma számára
is fontosak voltak.

Nemcsak izgalmas, hiteles olvasmány, hanem
időszerűés tanulságos is.


