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A Radnóti Miklós Színpad függönye
szétsildik, a kis színpad kékesen dereng,
reneszánsz díszítőelemek előtt gyertyák
égnek. Jobboldalt a Collegium Musicum
kamaraegyüttesf! játszik XVI·-XVII . szd
zadi udvari tánczenét. Szentpál. Monika
lassan bejön vagy inkább besétál s meg
áll. Komoly és mozdulatlan, mégis játé
kosságot ígér. Kicsit mosolyog, de van
valami féken tartott vadság is fegyelme
zettségében. Hová figyel? Ita most so
rolni kezdené a szerzéket, akiknek a
szövcgét fogja mondani, narrátorként
egy képzeletb.m felénk nyíló csarnok ból
kiszólítva őket s nem vesszőt téve a ne
veik közé, hanem pontot, s névs01'olva
sást tartana: Apor Péter. Apáczai Csere
János. Balassi Bálint. Bethler. Miklós.
Bornemissza Péter. Comenius János. Hel
tai Gáspár. Gyöngyösi István. Listl Lász
l.ó. Magyari István. Pázmány Péter. Syl
»ester János. Szkhárosi Horváth Annrás.
Szenczi Molnár Albert. Telegdi Kata.
Zrínyi Miklós... Micsoda csillagcsapat.
S hányféle villódzó, visszhangos és 'L'issz
hangtalan: jelen, jelen, jelen ..•

Innen, a neveiktől kezdődik kétórás
nyelvi örömünk, a "Kr6nika az magya
roknak dolgairól". Pompás ételekről hal
lunk. öUözp.tekről, szálfa termet'ről s nád
szál karcsúságról, táncokról. emésztő sze
relmekről, hallunk körmön.font csúfságo
kat. a börtönben ülő imádságát meg hí
res pörlekedéseket, a nemZtltet feddő há-

BEETHOVEN KöRUL

A zenetudomány joggal ért egyet ab
ban, hogy Beethoven zongorára és heg~

dűre írt szonátáinak jelentősége nem ak
kora. mint a zongoraszonátáké és a vo
nősnégyeseké. Mégis azt kell mondanunk,
hogy a tíz szonátából álló sorozat a ze
netörténet egyik nagy pillanata". Hiszen
még Mozart is csak a hegedű "f'gyenran
gúsításáért" harcolt ilyen jellegű művei

ben, amikor a szólam mellé odajegyezte
az "obligato", azaz: el nem hagyható jel-

horgatást meg nemzedékek Icorholását.
A flagy mú, bármikori, hatóerő, figyel
meztet, én'ényes. Magunkra is 'l.'esszük,
ami terhünk akar lenni, de nagyot neve
tünk a vaskosságokon; édesget is, elámít,
ostoroz s köretel is tőlUnk Szerttpál Mo
nika. 5zó- és betúejtésének tisztaságával
végig ura (azaz, hogy úrnője) marad (J

kopog6 és sistergő szövegeknek, hangsú
lyai áb'rázolnak, átélő ereje 1l10ivá teszi
a iégit. Az olvasni is nehéz s,"övegeket
pontosat: és nagy gyor.~asággal mondja
el, de sohasem elkapkodva, elnyelve, ösz
szerántva a hosszadalmasnak tetsző szö·
»eqrészeket. Megjelenít, nem szaval: ver·
seket sem. Előadóestjének csúcsa Balassi
Bálint Idővel paloták c. gyönyörű köl·
teménye; mintha egy meredek kaptatón
haladr,ánk fölfelé, a lélek alsó b'>zótosá·
tól föl a fehérig, melyben a vil16.mcsat
tanás beérett hirtelenségével izzik föl a
szerelem.

Nemcsak a kiválasztott szerzők megra·
gadák, a killönbségeik is; a szellem és
az indulat sokféle.~{oaét aZOllOS moralitás
fűzi össze. Mi. a hallgatóle hajlunk arra,
amerre az előadó szava, tánca, éneke
visz, s nem gyanakszunk tikkor sem.
amikor fölénk. komorlik ennek a mondat·
szövevénY'l'1·ek egy-egy sörét tónusa; csak
a második részben értjiik meg, hogy
csapdába estünk. Itt ugy'1,nis már mí
méretilnk le, s ítélet is elhangzik fölöt
tünk; igy van jól, vigaszra és serken
tésre szorulunk.

VASADI ptTER

zót, Beethoven már magától értetődő ter
mészetességgel párbeszélteti a két hang
szert, hogy kettejük hangzásképében
valljon önmagáról. Mert ki kétlené, hogy
a Tavaszi szonáta nagy önvallomásj
Vagy ki ne érezné akár az első három
zongoraszonáta, az op. 12 alatt összefog
lalt D-dúr. A-dúr és Esz-dúr újat akaró
lendületét. mellyel a harminc évét még
be sem töltött zeneszerző heroikus gesz
tussal valami új felé tájékozódott, legyen
az akár formátlan is (mint az A-dúr szo
náta Allegro vivace tétele), legyen akár

• Ludwig van Beethoven: Szonáták hegedüre és zongorára. Előadja: Kovács nenes és BA
cher Mihály. SLPX 11700-04.
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