
..egykor az egyetemes zenei fejl6dés hordo
zója volt". LeegyszerQs1t6, nemegyszer ér
tetlen ítéletei SZtraVinszldj, Schönberg és
HiJldemith mdveivel szemben, a neoklasszi
Cizmus és a neokatolicizmus között vont
párhuzamai már-már az objektiVitását 18 be
felh6z1k. Altalában, véve a modem zenérőt

alkDtott sommás véleménye egyébként sem
mentes az elfogultságtól. A mai magyar
zenekultúra már jócskán túl van ezeken a
fanyalgásokon és Ingerürtségeken, - Borecz
ky BeatriX a magyar jakoblnusok1'61 ír a
Magyar História-sorozat új kötetében. Be
mutatja a kort, a xvm. század végét, a
bécsi udvart és a magyar nemesi társadal
mat, melyb61 a titkos társaságok - sza
badk6művesek és illuminátus klubok - sar
jadtak, megismertet a Reformátorok Társa
ságának, valamint a Szabadság és Egyenl6
ség Társaságának sorsával, közben kitún6 ár
nyalt portrét fest LaczkoVics Jánosról,
Martinovics abbéról és Hajnóczy JÓzsefr61.
- Katona Imrének Zsolnay Vilmosról szóló
monográfiája a Szemtől szemben-sorozatban
látOtt napvilágot. A pécsi kerámia-gyár kez
detben "fajansz díszműáruival, különleges
feStési - többek közt az eozínos magastüzü
és zsugormázas technikájával VÍvott kl
magának elismerést". "A magyar népmúvé
szeti motívumokat, amelyeket zsoinay Vil
mOS a klasszikus minták mellett oly szere
tettel és lendülettel alkalmazott - írja a
szerz6 -, e tárgyakról Ismerte meg a mü
pártoló külföldi közönség. A fajanszáruknak
ezt a vezet6 szerepét a kllencvenes években
fokozatosan az épületkerámiák vették át." -

A pALYA nGE

Vu;icsics Tihamér 1975-ben, 46 éves
korában repiilőgép-katann-ófa áldozata
lett. Az a lemez·,mely a gép esend6
eszkiSzeivel i(/1Jeknik megőrizni varázsos
~(/1Jéniségét, többet ad a bohémiából és
csipetnyivel kevesebbet a komolysdgból,
abból a voltaképp vérre ,men6 kísérlet
ból, melyre Vu;icsics Tihamér. egész éle
tét feltette. Mert lehetett népszerű szer
%6;e a rádiókabarénak; ellenállhatatlan
humorával bizonyára méY1 sok éven át
BZÓTakoztat;a a felhőtlen derűre áhttozó
nemzedékeket, de egyre kevesebben
gondolnak majd aTTa., hogy magától éT
tetód6 természetességgel, a maga életé
uk példájával igazolta azt, amit Ba~k
I. KodcUll oly elt6kélt net'lvedéUyel hir
detett egészI~ sOTCÍn: a~ gondolat
nemzetkiSziségét.

Nem ümert ftf;'elvi hatd7'Okat és nem
bmerte a zene hat4rait s~. Eur6pal
• VaJlClIIcs TIham&' (QaaIItOII, ...-s: l ....

A világlúrll francia filmrendező, Kené ClaJr
A fUm tegnap és ma cimd esszékötetében,
melyben a' 20-as években és napjainkban
írt vallomásait szembes1ti egymással. legtöbb
ször· az évtizedekkel ezel6tti javára, a film
útját mondja el a kezdetekt61 a múvészetté
válásáig, személyes tapasztalatai alapján. 
A l0cJalkozások p1'ellZUzse cimd kötet a fog
lalkozáspresztizs-Viz~gálatokkéht számon tar
tott empirikus kutatások irodalmából válo
gat. "LényegUeg a foglalkozások bizonyos
.reprezentatív' hányadának aszerint történö
rangsorolásából, minc5sitéséMl állanak .:.. 01
'vassuk a bevezet6ben -, hogy az emberek
mennyire becsülik, mennyIre tartják ezeket
a foglalkozásokat." l!:rdemben .egveuen ta
nulmányt sem tudnánk kiemelni a gyűlte.;.
ményből: mind rontos, .míndee el kell ol
vasni,

A Kiadó Kenedi János válogatásában adta
közre A fUm és a többi mdvészet c. tanul
mánYkötetet. Az írások a "tizedik múzsűnak"

részint az irodalomhoz, a színházhOZ, a zené
hez és a képzömüvészethez való kapcsolatát

<etemznc, részint a film sajátos stilus'lr61 és
esztétikai problémáiról -értekeznek, Van köz
tük személyes jellegű vállomás (Chaplin, no
nuel) ,olvasmányemlékek filmi fölp.levenitéde
(Eizenstein Zola regényírói művészetér61 ír
kitanc5en, Michel Mout'let és vjacseaztav I-..a
nov a képi idő és a 'regénYbeli különbségé
ről beszél), élménybeszámoló Jean Giraudoux,
Erwin PIscator) és a kompo.:fcló törvényéről

szóló, a festészeti hatásokat taglaló eimétke
dés (Femand Léger, Domenico Purtficato).

ember volt, a SZÓ legnemesebb értelmé
ben. Villon világa éppúgy az övé volt,
mint Byroné, Guillaume Machaut kóke
ményre cserzett nyelvezetét éppoly fo
lyékonyan bes~élte, mint Arany János
balladáiét. Az ellentétek vonzották, s ze
neS%e1'Zói műhelyében azt i(I1Jekezett bi
zonyftani, hogy ezek csak látsz6lagosak:
voltaképp egyetlen tIJg1'ás elegendő, hO(/1J
átlép;iik a vé,lt va(/1J valóságos nyelvi
és zenei határokat.

Nem válogatott a zene eszközeiben.
Nem ismert "fentebb" és "alacsonyabb"
stílt. Nem zárkózott hermetikusan a ko
moly zene világába, de um akart min
denáron pop-zenész sem lénni. A zene
volt az övé, a maga teljességében. Az
évezredek távolában felseP6 hangszerek
nyelvét 1ppú(/1J szfvében hordta. mint
MOZ4rt vagv Beethoven harmóniáit. Azt
aJc:crta ismét e(/1Jségessé tenni, ami va
laha 'l1al6ban eavsiges !'Olt. A zene n"el
vit beullte. Az osztatlan., az ewséges
~ nf;'elwf. 's ezt fejezte ld a tnCI{1CI
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e$zközeivel. A botfuvolával, a zongorával
és az emberi hanggal. A többi csak
ráadás volt. FöliJsleges Cifraság.

Aki emléklem.ezét hallgatja, nem is
merheti meg igazán. ETTŐl egy husza..,
dik .századi igric, énekmondó hangját
halljuk, aki kedvtelésből zenét is szer
zett, aki kedvét lelte abban, hogy mu-·
latságot keltsen, megnevettesse hallga
tóit. De ez a nevettetés és nevetés az ő

esetébe·n véresen, komoly vállalkozás
volt, amire az életét tette. Nem a homé
roszi istenek .gyöngyöző nevetése, em
berfeletti és néhol embereHenes derűje

volt ez, hanem tudatos, humánus gesz
tus. Törékeny, esendő hangszereivel a
teremtő erő elbírhatatlan diadalát hir
dette.

A huszadik század Orpheusza volt.
Ertett ahhoz, hogy lebírja a rontás ha
talmát, s . hogy felmutassa a tiszta gon
dolat örökérvényű lobogását. Munkája
1eözben masz1rokat viselt. De oz álarcok
mögül lehetetlen észre nem vennünk ma
gát az embert, aki értünk vállalta sze-

MAGYAR N~PDALTtpUSOK

Amikor a Magyar Tudományos Aka
démia Elnöksége 1960-ban elrendelte a
Népzenekutató Csoport munkájának all'&-

- pos mérlegelését, az alkalmi bizottság
teljes joggal jutott aTTa a véleményre,
hogy eljőtt az idő népszerűsítő kötetek
és válógatások megjelentetésére, mert 
mint Kodály Zoltán írta a tőle természe
tesnekvett pontossággal és lényeglcitással
- "vaskos köteteink a laikus közönsé
get inkább elijesztik, a kis IOO-as füze
tek pedig a komolyabb igényeket .
'Úgy látszik - már nem elégitik / ki".

Borsai Ilona és Olsvai Imre a 70-es
évek elejére elkészült már egy olyan
népdalgyűjteménnyel, amely mint csepp
a tengerből, az egész gazdag változatos
ságát idézte. A NépmiIvelési Intézet
kezdeményezésére frnsen gyűjtött mint
egy tízezer népdalból kiválasztották azt
a 125-öt, amely a leginkább- jellemző

volt az. élő népdaltípusokra. Gyűjtemé

nyűk azonban nem je~nt meg. (Ki
tudja, miért?) Mindenesetre az ő kez
deményező 1Jl,unkájuk volt az előzmé

nye annak a kiadványnak, mely az
Editio MusÍCfJ kiadásában jelent most
meg JáTdányi Pál szerkesztésében, Pál
Máté, Olsvai Imre, Rácz nona,- Sárosi
Bálint és Víg Rudolf közremiIködéséve!.*

Bartók annak idején mintegy nyolc
ezer da.llamb61 .vlilogatta ki A Magyar
*,,4rdáDyl PAl: _"ar D~daitfP_k (Jfdld.o

repeit, .és nekünk énekel, értünk zenél.
Csak negyvenhat éve t élt, de élete

így is teljes volt. Oszintén reméljük,
hogy ezt a teljességet elób-b-utóbb to
vábbi lemezek igazolják majd. A Pet
rovÍCs Emil lírai bevezetőjével megje
lent kiadvány mindenesetre felvillant
valamit ebből a teljességből. De Vuji-

. csics Tihamér emlékezete ennél többre
kötelez, ennél többet kíván.

Maguk .a felvételek igen szépek.
.Örömmel haHgatjuk Harangozó Teri é8
Keönch Boldizsár stűwsteTemtő ének.,zó
lóit, a Magyar Rádió és Televízió Ka
maTazenekarának alkalmazkod6 kisére
tét Török Erzsébet önfeledt - micsoda
pontos 8zövegmondású! - komédiázdsát
és Abody Béla mindig egyéni szemér
mesen Urizáló ötleteit.

A varázslat mindenesetre már meg
kezdődött. Még nem teljes, de így iB
sokat ígér, és kÖTvonalaiban felra;zol;a
egy huszadik századi reneszánsz ember
arcképét.

(R. L.)

népdal című könyve példatárát. E kötet
munkatársainak nyilván könnyebb volt
a dolguk, mint az övé, de feladatuk í!11l
sem volt egyszerű. Hiszen a különooz6
dallamváltozatok közül - melyek ma Í8
élnek - a legszebbeket és legtipikusab
bakat kellett kiválasztaniok, sokszor a
közismerttel ellentétben, a megkopott,
elszürkült, de élő változat ellenében. A
szerkesztének és munkatársainak népsze
rűtlen mW'ltkát is kellett végezniök, ami
kor az élő változatot mellőzve igyekez
tek visszaállítani a ma már elfeledett,
de romlatlan variánst, melyben nincsen
oktávtörés, hangnemi romlás és cson
ka forma.

Nem volt könnyiI a különböző válto
zatok közül kiemelni a· közlésre alkal
masat. Természetesep. sem a szerkesztő
sem munkatársai nem csalhatatlanok'
mégis azt ken mondanunk, hogy sike~
rült megnyugtató módon megvonniok
az egyes dtJ.llamcsaládok között levő
határvonalat. S bár a gyermekdalok
re(JÖsénekek, sira.tók' és más laza szö~
véri dallamok közléséről lemondtak
közreadtak minden lényeges és élő nép~
daltírrust. A szép, ízléses formában
megjelent, jól használható, egységes ki
advány íqy rendkívül fontos, k"orl;zak
jelz6 állomás a népdal megismertetése
terén, s eqyben a kodályi program meq
valósulásának· egyik els6, szép keziie
.ménye. R .

( . L.'
Mua-, ~.t


