
gödölyével; 1 Együtt él majd borjú,
oroszlán és juh, I És parányi gyermek
terelgetí őket."

Az író meggyőzőert érzékelteti, hogy
a Párduc azért teljesíti parancsra a
személyi kultusz alatt általa is jogtalan
nak vélt utasításokat, mert eleitől fogva
hiányzott belőle az erkölcsi reflexió, iga
zi önismeret, a helyzetek és kényszer
státuszok morálís felismerése, a jövőt kö
zelítő végigelemzése. Már-már jóvátehe
tetlenül későn jön rá, hogy rossz olda
lon futotta le pályáját, nehéz mentséget
találni életére, magatartására: akkor
rontott el mindent, amikor sárral dobta
meg Kende Palit az iskola udvarán. A
többi csak következménye az első go
nosz tettnek, az indulás determinációjá
nak. Kende Pál sorsában ismét' egy jel
legzetes Rónay problematika tükröző

dik: az áldozatoké, a mindenkori meg
alázottak, becsapott és szerencsétlenül
járt emberek iránt érzett megbecsülés és
tisztelet kífejezéséé.

Prózai munkáinak többségében, így vagy
úgy, felül- vagy alulnézetben a gödölyék
sorsa foglalkoztatta, akik noha sohasem
jutottak külső erő vagy hatalom birtoká
ba, a belső szépség, a lélek valódi törek
véseinek jegyeit viselik magukon, s ezek
a jegyek emelik ki őket látszólag moz
dulatlan, szürke környezetükből. Össze
törtségükben. jelentéktelenségükben is
példamutató egyéniségek: életüket nem
kényelmes gondtalanságban élik végig,
hanem végigszenvedik, végigvergődík,

legtöbbször még "egy darab fásult, ér
zéketlen irgalomra" sem találva az em
berek között, Mégis, cselekedeteikből,

gondolkodásukból arra következte
tünk, hogy az igazság birtokában van
nak, övék ,a helyes ~t. Az a makacsság,
az a rendíthetetlenség, amellyel nehéz
döntésekben is húségesen ragaszkodnak
önmagukhoz és odaadóan szentelík ma-

AZ ISMERETLEN LISZT FERENC

Liszt hosszú, alkotó életében aligha
írt több kamaraművet húsznál. De vala
mennyi remekmű! Csak fájlalni' lehet,
hogy hangversenytermeinkben alig-alig
hallhatunk közülük egyet is. Éterien tisz
ta hangzásuk, letisztult érzésviláguk nem
annyira a romantika világszemléletét
idézi, mint inkább az öregedő ember
- majdnem valamennyi kései alkotás,
néhány átirat - Ieszűrt, klasszikus ki-

gukat másoknak, azt bizonyítja, hogy
mindebben nem csupán a tudatos vá
lasztás játszik szerepet, hanem valami
több. Ez a valami, amit kitüntetésnek
kell venni, ami összecseng az emberi
sors keresztény értelmezésével: a kegye
lem' jelenléte, alakító hatása életünkben.
Az egyetemes Karitász küldetése.

Rónay ezzel a néhol krimibe ojtott,
társadalmi profilú könyvével, A párduc
és a gödölyével elsősorban az egyénre,
az emberi lelkiismeretre és emberségre
apellál. Ha felépítésében, itt-ott megol
dásaiban is Graham Greene nyomai lát
szanak, s ha az ún. "új regény" film
szerű síkjait is .felfedezhetjük lapjain,
a formai kérdések és esztétikai érvek
mind háttérbe szorulnak a regény izgal
mas anyagának, lényegi mondandójának
vizsgálatkor. Rónay a megbékélést hir
deti ebben a regényében is, a megbéké
lést önmagunkkal, a múlttal, a volt és
jövendő világgal. Nem titkolja, hogy sze
rinte. annak, aki nem képes hinni, na
gyon nehezére esik megérteni is, megbo
csátani is. Csak aki olyan dimenzióban
fogja föl önmagát és a világot, amely
túlvezet a földi lehetségességeken és fel
tételezi a dolgok szabad és kötetlen 10
vábbáramlását, az képes a reményt és a
megtérest kiterjeszteni időben és térben
egyaránt. Az hisz abban, hogy valóban el
jön az az idő, amikor a farkas és a bá
rány önfeledten együtt fog játszani,
amikor a párduc és a gödölye elválaszt
hatatlan jó barátok lesznek, és senki és
semmi nem fogja boldog egymásra ta
lálásukat akadályozni Nagy félreis
merni. Hogy mikor lesz az? Az idő nem
a mi dolgunk, az idő túlél bennünket.
Csak a bizalom nem, csak a hit nem:
abban, hogy egyszer, valamikor igaz
lesz, tény lesz. Nincs más választásunk,
nincs más perspektívánk.

H. B.

egyensúlyozottságát, melyet nem tud
megtörni a gyász, s nem lendít ki pá
lyájáról az öröm. A Magyar Hanglemez
gyártó Vállalat Liszt-sorozatában ezút
tal nyolc kamaramű jelent meg egy le
mezen. '" A nyolc között hallható a rend
kívül szép, megrázóan őszinte Am Grabe
Richard Wagners, a "Wagner Richard
sírjára" írt hárfakíséretes vonósnégyes
is. Ennek keletkezése, életrajzi háttere
mélyen jellemző Liszt egész életfelfogá
sára. Székes.fehérvárt kelt az a levele

'" Liszt Ferenc Kamaramüvei (Hungaroton, SL PX 11798)
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1883-ban, amelyben azt írja, nem megy
el Wagner temetésére,.nem híve a hival
kodó gyászszertartásoknak. "Maga ismeri
szomorú felfogásomat az életről - írja
Carolyne-nak (idézetünk forrása Hankiss
János kitűnő Liszt Ferenc dokumentum
kötete) - - meghalni egyszerűbbnek

látszik nekem, mint élni!... Jób az én
ószövetségi patrónusom - és szerit Dí
mas, a jó lator az újszövetségbeli. Hat
hét múlva nyugodt fejjel látom majd
viszont Cosimát Bayreuthban." Am ha
nem' is kedveli a pompázatos ünnepsége
ket, azért a weimari Wagner-emlékünne
pélyen ő vezényli a Par.sifal Előjátékát

és a Nagypénteki varázst, és megírja ka
maraművét, a Richard Wagner sírjá.nált.
Mert a világtól visszavonulva is a sí
kerért és a szereplésért égett.

Az öregedő Lisztet egyre inkább át
hatja a kegyelem áhítása. Még nem jött
el az a kor, amikor a kétkedők és
hitetlenek egy varázsütésre hittek, pe
dig Liszt egész életében ilyen érintésre
vágyott. Az isteni útmutatásnak ment
elébe jó néhány vallásos ihletésű

művében, így az Années de Péleri
nage-ban (Vándorévek) is. A III.
kötet 1877-ben zongorára, illetve har
móniumra írt nyítódarabját, az Angelust
később átírta: vonósötöst formált belő

le, s ebben a formában talán még job
ban érvényesül a kompozíció elmélkedő

Iíraísága, mely számtalanalakváltozat
ban jut kifejezésre. Atirat a Koronázási
mise zongorára és hegedűre készített
Benedictusa is, melyet Reményi Edének
szánt. A kitűnő hegedűművészt nagyra
becsülte. 1867-ból olvasható ajánló levele.

Tájékozódás

A GONDOLAT KIADO Etikai Gondolkodók
sorozatában jelentette meg Charles Fourier
A négy mozgás és az általános rendeltetések
elmélete címü müvét, Fourier egy olyan
álom megszövegezöje, melyben az emberek a
legteljesebb szabadságban és kollektívításban
hódolnak testi és szellemi szenvedélyeiknek
- s nem ösztöneiknek I -, azaz "a lélek
mozgásaínakv. Különös módon, Fourier úgy
képzelte, hogy a messiási birodalom, a vágy
va vágyott "ezeréves boldog aranykor" majd
az ő utópíáínaje megvalósítása révén köszönt
az emberiségre. Saját szerepét ezért mint
valami messianisztikus szerepet tekinti s az
általa felrajzolt társadalmi képet "Krisztus
kiteljesítésének". Nem az a baj, hogy az em
berekben szenvedélyek munkálnak írja

melyben Andrássy miniszterelnök figyel
mét hívja fel rá: " ...Reményi tehetségé
nek ragyogó kvalitásalt mindenütt elís- •
merik, A leghíresebb virtuózok közül
egyik sem ér fel hozzá hév, művészí

lendület, bravúr és magyar nemzeti jel
leg dolgában." Am ha kellett, keményen
bírálta is barátját: az egyik, Augúsz
Antalnak írt Levél tanúsága szerint óvta
Beményit a siker hajhászásától és a mű

vészí fellazulástól, mely ott leselkedik
a felkapott emberek nyomában. Neki
írta Epithalam (Nászzene) című szerze
ményét, mely nem annyira mély érzései
vel, mint inkább könnyedségével, a meg
fogalmazás játszi eleganciájával kelt ha
tást.

Bartók nyomatékosan hangoztatta,
hogy Liszt a huszadik századi zene egyik
legfontosabb, legjelentősebb előfutára. A
kamaraművék között hallható Elégia,
melyet gordonkára, zongorára és hárfára
komponált, már a mí századunk nyelvét
beszéli, s merész hangszercsoportosításá
val, váratlan fordulataival Debussy felé
mutat előre.

Ritka szép, zenetörténet! jelentőségű
lemez. Az előadók közül külön említést
érdemel Lantos István bravúros és. mé
lyen, érző zongorajátéka, Lubik Hédi
virtuóz hárfaművészete, az Új Budapest
Vonósnégyes (Kiss András, Andrássy Pál,
Popa Tivadar, Párkányi Tibor) ígéretes
játéka és a Magyar Kamarazenekar
(hangversenymester: Tátrai Vilmos) érett
művészete. Jól sikerült a lemez technikai
megvalósítása, és ízléses a lemeztasak
is (Sajnovits Sándor munkája).

(R. L.)

többek közt -, hanem az, hogy e szerivedé
lyek között nincs igazi harmónia. A müvésze
tet olyan jelenségnek tartja, amelyre minden
embernek szüksége van, hiszen nélküle már
kifejlett képességeink nem teljesednek ki. A
kötetet Hermann István utoszava zárja. 
A vítághírü magyar származású amerikai
filmrendező, Székely István, a magyar han
gosfilm-korszak első szakaszának (1931-1937)
egyik kiváló mesterembere, e néhány rövid
év során huszonnégy film forgatója, a Hy
polittól a Lila ákácig címmel írta meg em
lékezéseit. Könyve nemcsak fordulatökban
gazdag élettörténet, hanem a magyar han
gosfilm küzdelmeinek hiteles felelevenítése is •.,
sok új, eddig ismeretlen adattal, közléssel. A
könyvet Nemeskürty István Székely rendezői

tevékenységét és legjobb filmjeit bemutató
elemzése egészí1:i ki.

571


