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Azokban az években voltam egyete
mista, amikor Gardelli feltűnt a, magyar
operaszínpadon, s egymás után vitte dia
dalra Rossini operáit. Sugárzó.· esték
"oltak ezek, akkor emelkedett pályája.
csúcsára a felejthetetlen Réti József,
akkor komédiázott a legönfeledtebbe1&
Melis György, s rájöttünk, hogy a szür
kének, rutinban fáradtnak hitt operai
ének- és zenekar csodálatos hangzásTa,
eddig csak adottságként benne rejM hang
azínek megszólaltatására képes. Azót~
alaposan elmúltak az· évek, Gardelli pe;'
dig tovább mélyült, az. olasz operának új
és új tartományait hódította meg, s fia~

talos temperamentumára rárakódott egy
fajta nemes lírai pátosz és drámai mély
·ség. Ezeket az árnyalatokat szólaltatja
meg a Medea partitúrájában is, s hall
gatója örömmel, revelációval figyelheti,
amint ennek a már-már elfeledett operá
nak korszerű tartalmat is tud adni: meg
érezzük, amint a szeretet egyre forróbba
és értelmetlenebbé válva végül önmaga
ellentétébe fordul, kicsap' medréből és
pusztító hatalommá tornyosul. Nem a
szeretetnek a hétköznapokban bilinccsé
rögzülő pillanatai ezek, h!1nem tragikus
sá válásának folyamata, amikor az ember
elveszíti önmagát, egyéniségét és tartá
'át, és pusztítani kezd, mert a démon
hatalmába került. Márai Sándor ír arról
4 Féltékenyekben, hogy van az emberi
.zeretetnek olyan megnyilvánulása, me ly
azinte öntudatlanul fölszabadítja a dé mo-
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A SZEKszARDI Bl!:RI BALOGH ADAM
MÚZEUM l!:VKöNYVE (Szekszárd, 1979) rop
pant gazdag és sokrétü anyaggal számol be
a Múzeum 1977-1978-as munkájáról. Első

részében tanulmányokat közöl, melyek jó
I,'észt az utóbbi évek ásEitásainak tudomá
nyos feldolgozásai, felölelve a késő bronz
kortól a késő középkoríg terjedő teletanya
got s röviden ismertetve II feltárás érde
kes és fáradságos munkáját, A tudomá
lIYos ismertetéseket képanyag illusztrálja, s
.émet nyelvíI összefoglaló követi.

Az l!:vkönyvben olvashatjuk Szekszárdon,
1975-ben, a Dél-Dunántúli Néplnílvészeti Hét
keretében elhangzott e16adásokat is: a dél
-dunántúlt népvíseíetekröt, a népi ékszerek
r61, II mecseknádasdi hajviseletr61 és fejre-

nikus. hatalmakat, s ezek maguk alá gyű

nk az érzelmet, mert az emberben az
angyal mellett farkas is lakik, s olykor,
nem is olyan ritkán, jogait követelve
pusztít, gyilkol válogatás nélkül.

Ezt a tragikus folyamatot járja végig
a mitológiabeli Medea, s ezt ábrázolja
operájában nagyszerű eszközökkel, a.
mesterség minden fortélyával Cherubini.
A mitológikus operának Gluck mellett"
egyik legnagyobb alakja ő. De míg Gluck
azt fejezte ki a legérzékletesebben, ho-'
gyan szelidíti meg Orpheusz lantszava a
rontás hatalmát, Cherubini inkább a
mítosz .t1'agiku~ hangoltságát élte újra
megragadó erővel, ritka -alkalmat adva
egy kivételes tehetségű drámai szoprán
nak, hogy énekes kultúrája minden eo
nását megcsillantsa játék közben. Sass
Szilvia él is ezzel a lehetősé(jgel. Bor
z4dunk tőle és szánjuk, hiszen pusztí-'
tása önpusztítás is, tragédiája pedig

_nemcsak a maga fájdalma, hanem ál
talános emberi érzés és dráma. Valóban
"jutalomjátéka" a szerep, s bizonyosak
lehetünk benne, hogy ez a lemez is se
giti karrierjének' további emelkedését.
MeUettea kisebb szerepeket a vendég
Ve1'Í4no Luchetti, Kalmár Magda, Ta
kács, Klára és Kováts Kolos énekli. A
hallgató pedig némi nosztalgiával idézi
vissza azokat az éveket, amikor a mi
operánkból hívtak vendégszerepelni te
noristákat. ..

valókról, a baranyai gyermekhordozó ken
dőkről. Majd a múzeum szerteágazö tevé
kenységét ismerteti dr. Szilágyi Miklós
igaZgató,- aki egyúttal az l!:vkönyv szer
kesztője. A beszámolóból képet kapunk II

gyíljteménygyarapítás és feldolgozás mun
~ájárÓI, a régészettet. a néprajzzal, a leg
ujabbkori történettel, a képző- és íparmü
vészettel, a természettudománnyal kapcsolatos
tevékenységükröt, amit a múzeum kiadvá-
nyai; kiálHtása1, a honismereti mozgaíom,
klubok és szakkörök révén tesznek köz
kínccsé, Az l!:vkönyv bizonyítja, hogy a
szekszárdi Béri Balogh Adám Múzeum ha
zánk egyik legjelentősebb tudományos cent
ruma, ahol nemcsak a kutatásra, a szakern
berek· érdeklődésére vannak tekintettel ha
nem komolyan veszik a megszerz~t 'isme-
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retanyag publlkálását, széles köríi terjeszté
sét, vagyis a jó értelemben vett közmüverö
dést., .

•
JOHAN HUIZINGA: A KözÉpkoR ALKÖ
NYA (Az élet, á góndótkodás és a müvészet
formái Fvanaiaországban és Németalföldön a
XIV. és XV. században) címü könyve rövid
idő alatt immár másodszor került kiadásra

legutóbb az Európa Kiadó gondozásában,
a "Pro' Meiil:OrIa" s'OtO:t'atlJáll (TtlttériéJ:nl.1
és m1lvelődéStörténetf zsebkön:rvtár, Suda
~s't, 19'79).
it százád elején megjelent mll 1~3ll'-barr,

Szerb Antal jÓ\TOltábó'l a Ifiagya'r orvasöxö
zönségnéz is 'eljutott, s most ugyancsak az
ő fordításában, Dávid Gábor átdolgozásában
vehetjük kézbe..S észre kell vennünk, hogy
Huízínga könyve napjainkban sem lett ela
vult. Nemcsak iórdulatos stílusa . dicsérhető

ezért, de az a sokoldalú tár!lyalásrilód is,
amellyel a szerzö kultú:rtörténeti munkáját,
még az efféle müvek iránt kevésbé fogéltony
oívasök előtt is,. érdekes és mírrdvégíg izgat
mas olvasmánnyá teszi. Huizinga szakember,
"mindent tud"; ám jólértesültsége, a részle
tek sokasága nem teszi. tönkre müvének tu
datos felépítését, hanem inkább színezik a
mondanívalót. Az egyoldalúságtól is mentes ..
marad, rnert nem kategóriákba szorítja, ha
nem az ellentétek párhuzamában szemlélí a
kott. Egyforma étességgeí l§tjR 'és láttátjll
a háborúk kegyetlenségét és a lovagi 116si
esség nagylelkűségét, a szerelmi élet aszke
tikus magasságokban ívelő eszrneíségét és II
valóság durva gyakorlatát, a kolduló rendek
életszentségre törekvő mozgalmát és a kor
hely papok üzelmeit. A mai olvasónak pedig
azért válhat különösképpen hasznára' a szer
ző elfogultságoktól mentes " szemléletmödja,
mert a történelem szinte minden segedtudo
mányát felhasználva, eloszlatja a "sötét
középkor? és a "keresztény középkor" nap
jainkban is élő, egyaránt hamis mítoszát.

•
it &.zépirodalmi KÖIlyvkiadó egyik legvon-

zóbb sorozatában, a Magyar remekfrókban
két klasszikusunk müveí jelentek meg a
közelmúltban. Füst Mi1áll válogatott mllvelt
Kis Pintér Imre válogatta nagy hozzáértés
sel. Füst a- husiadik századi magyar iroda
lom egyik legizgalmasabb, legtalányosabb
alakja, aki nemegyszer hangsúlyozta, hogy
az ő esetében az élet és a mü teljesen egy
séges, szétválaszthatatlan, Hatása ma még
szinte .felmérhetetlen. Viták gydríiznek körü
lötte, vannak, akik a modern magyar líra
megteremtőjét tisztelik benne, vannak, akik
eröltetettnek, kimódoltnak érzik. A kommen
tárok és elemzések helyett most beszélnek
maguk az alkotások: a köt'etben levő összes
versek, A feleségem története és az Advent
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címl1 regények, a Negyedik Henrik király
dráma, és az Emlékezések és tanulmányok
legjellemz<Sbb részletei. Mai ismereteink sze
rint az életmünek valóban ezek a kUlcsai,
s hitelesen ismerhetj1tk m'eg bel61ült a kü
lön világot teremtő költő'óríás siíjátos, be
felé forduló és a lélek \1ilágát a végtelenbe
tágító birodalmát. Radnóti MiklÓlJ mdvel
ugyane sorozatban bizonyára rendkívül ke
lendő kötet lesz, hisz' ma ő az egyik leg
népszerűbb költőnk. Ji. kötet prózaí műveit

is tartalmazza, sőt ezek kötött néhány ér
tékes, érdet{es újdoIÍs'ág'ot ts.

"
'Az érdeklődő versolvasó bizonyára míndíg

kettőzött figyelemmel fordul a pályákezdlIk
felé. A Magvető Könyvkiadó most három'
poétát mutat be so~zatábán. Borbély János:
Egyszerti ez, Deák László: Magasle!l éS FellY
vesr Félix Lajos: SZfvverések eímű köteteit
helyezhetfük könyvespolcunkra. Borbély Já
nos képalkotó erejével, Deák László plasz
tikus, kérlelhetetlenül józan leírásaíval,
Fenyvesi Félix Lajos pedig morális tisztasá
gával, mély emberségével ragad meg leg
inkább, s kelt további várakozáSt.

"
Miskolcon, Utry Attila szerkesztésében je

lent meg ~s mégsem elégia eimmel a Kelet
írodatmí csoport antológiája. A kötet szer
zői elsősorban II neoavantgards felé' tájéko
zödnak. Akadnak közöttük tehetségek, érzé
sünk szerint azonban a válogatás prózai
anyaga .(elsősorban Hajdo1 Gábor és Hégyi
Béla elbeszélései) ígéretesebb.

"A Zeneml1kiadó újdonságai kBzü1 figyel-
met érdemel Gábor IStv"n könyve, A' Vigad'
története. E hajdan sok kivételes hangver
senyt sőt jelentős történelmi eseményt meg
élt most pedig újjáépftéséneJ' zivataros

. napjait élő épület története valóban bele
gyökérzik a magyar művelödés történetébe,

'igy a múltját és jövendő sorsát fölidéző

átlelkesült tanulmány általános érdeklödésre
tarthat számot; annál is inkább, mert a
lapok között elrejtve olvashatjuk a magyar
zenekultúra históriájának fontos fejezeteit.
- Ugyancsak a Zeneműkiadó jelentette meg
Eric Walter White BeilJ:ttnin Srltten élete é.
ópéMi címü művét, A huszadik század egyik
legérdekesebb, Iegváttccatosabb muzsíkus pá
lyája tá tul tel az olvasó elStt rendkívül ala
pos és egyáltalán nem tudományoskodó elő

adásban. A tudós szerző elsősorban Brlttea
operáít elemzi, de bőven jut hely könyVé
ben a többi népszerű alkotásának (közöttUk
egyházzenei műveí elemzésének) is. - Várnai
Péter Verdi operakalanza a legújabb kuta
tási eredmények felhasználása és az "anya«
mintaszeríi csoportositásával ragadja meg az
Olvl\Sót és az operamúfaj barátait.


