
V a llo m á s  ?

V á z l a t ?

É le t r a jz  ?
Én, alulírott tulajdonképpen 

cs elsősorban Ember vagyok. 
Am szól a közrend: — mi
lyen ember? E kérdéshez fű
zött adatok vitathatók, hiszen 
mindenki csak annyit tud ér
kezéséről — hol, mikor, ki
től stb. — amennyit vele ké
sőbb közölnek.

Megtudtam: a terrán szület
tem, jöttem tudtomon kívül, 
megkérdezésem nélkül. Hal
lottam, szívesen fogadtak. 
Kézzel faragott, sárgára fes
tett kis rácsos ágyba érkez
tem, fehér párnák körítettek 
két és fél kilós testemet. So
kat sírhattam, egyre csitítot
ták, tejben fürösztöttek.

Körülnéztem, láttam: ágyam 
mellett emberek álldogálnak. 
Az egyik fehér ruhás ölébe 
kap, édestejet dug szájamba. 
A másik simogatja hosszú 
rőt hajamat.

Kik lehetnek ezek? Honnan 
jöttek kis ágyamhoz, amiért 
csókol, babusgat az egyik, mi
ért takargatja testemet a má
sik? Az egyik, hogyha sirok 
teát kínál kiskanállal, majd 
ölbe kap, úgy hintáztat. Míg 
végre szól: mondd azt: Ma
ma, mondd azt: Apa! Mond
tam is, és rám nevetett, ér
te csókokban fürösz'tött.

Különféle változatosságok
ban bővelkedő évek sorozata 
után ki6 nadrágot kaptam és 
kezembe palatáblát.

— Iskolába! — szólt a sor
som. Megsírattam az iskolát! 
Nehezen ment az olvasás, tör
ténelem és algebra. Egy ment 
könnyen: a firkálás. Tücsköt, 
bogarat, házat, papot rajzol
tam le nagy hirtelen, észrevét
len. Nem maradt más, haszno
sítani kell az adottságot — 
mondta apám. De még előbb 
ezerféle életpálya kipróbálva. 
Egy sem való — súgta egy 
belső hang. Mi legyek hát, 
professzor vagy festőművész? 
Tudom, nagy a belső tűz in
dítása, nemes az alkotás iz
galma, mindenkori öröme. 
Tudta már az ősember is. 
Mert mi másért mintázta apró 
szobrait?

— Csak!
— Csak!
Csak élvezte öntudatlan az 

alkotás vad örömét.
*

Az ifjúkor még virágzása e- 
lött úgy érzi, szárnyai van
nak, repülni tud. Térképet 
néz, távoli tájakat, tengereket, 
szigeteket. Könyvet olvas: Ro
binson, Utolsó mohikán, Ver
ne, Jókai érdekli. Akit még 
megszáll a Múzsa is, művé
szeti könyvek fényes lapjain 
keres üdvösséget. Festő akar 
lenni, de már mindenáron; 
legalább Munkácsy, Remb
randt vagy akár Picasso. Szí
nes albumokért vív közelhar
cot, nem győzi halmozni. Ke
resetét fekteti bele és drága 
rámákba. De csak faragott, a- 
ranyozott rámát kíván képei
nek. Am hamar megérti: a 
művészet — mint a szép nő — 
meztelenül a legszebb.

Tavasz van. Virágoznak a 
fák, zöld pázsit borítja a szé
les mezőket. Átvált a termé
szet, édes illatokat hordoz a 
meleg szél. Valami történt ve
le is . . .  Különös érzés, nyug
talanság. Verset farag ismeret
len szőkékhez, barnákhoz, ti- 
zian-hajúakhoz.

Levelet kap randevúra. Né
hány sor csak: „Várjon hol
nap tízkor . . . ! “ Még csupán 
dátum van és semmi más.

A válasz gyors, küldönc vi
szi!

— Tízszer elolvastam szép 
kicsi levelét. . .  várjam hol
nap tízkor? — Ha dátum nem 
lenne, várnám egész napon, 
várnám mindörökre!

Nagy ígéret! Könnyelműség 
vagy 'lángolás?

Az Élet nem tréfál. Kap
csolatok fűződnek, a vége pár- 
választás. Állás kerül, félnapi 
munka, fix  fizetés. Filiszter 
lesz talán? De mégsem az! A 
megélhetés csak félmunka, 
vagy még annyi sem. Az iga
zi gond az alkotás, az Ember 
embersége.

Hogyan ébredhetett ősünk  
első gondolata, az, hogy kö
vet csiszoljon élesre, és vele 
mint majd késsel, dolgokat al
kosson?! Megtörtént! És meg
indult a faragás, ácsolás, for
málás kényszere, öröme. Az 
alkotónak minden munkája 
kedves, mert leikéből szüle
tik; hogy egyik-másik kedve
sebb, az hangulat dolga. De 
ha mégis dönteni kell, az e l
sődleges az, amelyikben job

ban, korszerűbben fekszik a 
gondolat.

Művészet és mesterség. A 
mesterség összes fogásait, a l
kotóelemeit megtanulni lehet
séges, de művészet csak ér
zésből, érzelemből születik. 
Mert mi is a művészet? Ér
zések, érzelmek összességének 
szerencsés megjelenítése: cso
dálkozás, szeretet és kifejező 
erő. A fogékony lélek csodá
lattal, szeretettel töltődik, és 
e nemű érzéseit közölni akar
ja embertársaival. A csodál
kozás lehet általános, de a 
szeretet-szerelem csak egyéni! 
Mesterek, iskolák tanítanak 
reális és elvont dolgokat, az 
érdeklődök tudomást is vesz
nek róla, de ha szivükből hi
ányzik a felfogó készülék 
vagy nem eléggé érzékeny, 
nincs segítség. . .  a jóakarat 
nem érlel gyümölcsöt.

Az alkotók merész álmait 
sokszor lefaragják a nappa
lok; akarat megtorpan, akadá
lyok tornyosulnak vágyak e- 
lött. Téma mindig akad, hi
szen a művésznek a kor, 
melyben él, problémáktól ter
hes; van mit mondani, közöl
ni. Mégis, történelmet lapoz, 
idézi a múltat: látja, vérfoltos 
sötét verem! A jövő? Álarcos 
ismeretlen! De remény van! A 
szocializmus emberséges esz
méi Békét hirdetnek, ember
hez méltó életet, amikoris a 
tudományok és művészetek 
gyakorlata lesz majd a cél, a- 
miért érdemes élni.

A művész nem kispolgár. A 
sablont megveti. Gondolatai 
vannak a világról, életről, le
hetőségekről. Sokszor teszi fel

M Ü H E L Y N A P L Ö  * * *

a kérdést: a Van, valóban lé
tező? Miért van a Van? Mi 
szab rendet a Világ meneté
nek .. .?

A válaszok késnek. Egyelő
re nem lehet belenézni a kér
dések szédületes mélységébe. 
Igaz, még „tegnap“ kis kétes 
ügyek, érdekek háborúi emel
tek falat a megismerésnek, 
még „tegnap“ sötét agyak 
máglyát gyújtottak a tudás 
fáklyavivőinek, eltorlaszolva a 
világosság útját. Am miután a 
vallás béklyói szétnyíltak, a 
megismerés rohamos, soha 
nem gondolt ütemben indult 
meg. Minden téren! Már nem  
halnak meg gyermékágyas a- 
nyák, a vakbél, sérv, proszta
ta, rák nem szedi áldozatait, 
nem vakulnak meg az újszü
löttek, nem lesznek örökre bé
nák a gyermekparalízis kis 
betegei. Rohanó gépek nyelik 
a kilométerek százezreit, zse
niális szerkezetek köröznek 
Földünk szféráin, és a Hold 
talaja emberi lábak nyomait 
őrzi. A modern élet technika
csodái ígéretek a megismerés 
gyors továbbvitelére.

Látva a kultúrforradalom 
eddig elképzelhetetlen ered
ményeit, íme: nincs lehetetlen, 
minden elképzelés megvaló
sítható . . .  csak kulcsát kell 
találni a zárnak. Az Ember 
átformál, teremt, kutatja a 
végtelent, az élet, a létezés 
titkát. Ma még sok a titok, 
ám holnap . . .?  Csak Béke 
legyen!!!

A tagadé« értelmetlen. Cso
dák új csodákat szülnek!

*
Megismerés, művészet, alko

tás. De nem minden művészet 
alkotás, és nem minden alko
tás művészet. Művészet csak 
az, amelyik állást tud foglal
ni, befolyásolni képes; érzel
meket, igazságokat, embersé
get tolmácsol. A művészet 
emberekhez szól 6 annál na
gyobb hatású, minél többen 
értik igazságát.

Valamikor az altamirai bar
lang szertartásainak résztve
vőit bizonyára megbabonázta 
a falakra varázsolt művészet. 
Mert azok az ábrázolások ép
pen azért is váltak művészet
té, mert lendületbe hozták 
szemlélőit, befolyásolták őket 
további magatartásukban, 
minden tevékenységükben. A 
Krisztus képek sem akartak

mást: — Ember: vigyázz! Az 
igazat könnyen elpusztíthatja 
a hazugság.

Az élet megszámlálhatatlan 
sokrétűsége és gazdagsága ki
termeli az alanyokat. Sok em
ber tehetséges. Persze, az ér
deklődési kör különböző és 
többnyire egyoldalú. Kitűnő 
mesterek dolgoznak az ipar
ban, építészetben, szerkezetek 
előállításában, különféle anya
gok megmunkálásában ezer és 
ezer válfajában. Dolgoznak 
legjobb tudásukkal, szívvel-lé- 
lekkel, minden szeretetüket 
beletéve. Am mi az, amiért 
így dolgoznak? Dicsőség, fize
tés? Nem! Egyes Mesterek 
szabadidejüket, egészségüket, 
erejüket feláldozva, éjt-nap- 
palt egybetéve küzdenek ter
vük megvalósításáért. Miért? 
Mi sarkantyúzza munkára ö- 
toet, kockára téve sokszor éle
tüket is?! Ez a jelenség nem 
más, mint a Munka élvezete, 
öröme, az alkotás mámora: 
Művészet!

Az élet kéri a művészeteket. 
Szükség van rá. A szükséges
ség megbecsül, ápol, dédelget, 
de kíméletlenül kitaszítja ked
vencét, ha már nem veszi 
hasznát. Sok művészeti meg
nyilatkozás elpusztul vagy át
alakul az idők folyamán. Hova 
tűnt a kiváló ízléssel, szak
értelemmel, szeretettel Íródott 
kódexek művészete, hová tűn
tek az iniciálék aranyozott be
tűi, a drágaszép miniatűr raj
zok?

A gép elfeledtette, de mind
járt igyekezett is kárpótlással 
szolgálni. A nyomda remek
ben készült, minden kívánal
mat kielégítő könyveket, 
nyomtatványokat produkál, ha 
kell százezres példányszám
ban, hihetetlen gyorsasággal. 
Munkájával felmérhetetlen se
gítséget nyújt a kultúra, az 
irodalom és képzőművészet 
népszerüsitésében.

Hamar elmúlt a nyár, a fér
fikor. ősz van, hullanak a fák 
megsárgult szomorú levelei, a- 
ranybarna szőnyeg borítja az 
erdők nedves talaját. Az eső 
egyre esik, hideg szél kerget 
hamuszín felhőket. Átvált a 
természet, nagy változásokat 
készít elő.

Velem is történt valami. Ar
com sápadt, hajam fehér . . .  
Megjött a tél. A fák dermedt, 
csupasz ágai panaszkodva kér
dezik: Miért nincs örökké 
nyár, béke és boldogság . . .  
miért van bánat, szomorúság, 
betegség?

Nyugtalanság feküdt rám is: 
keresem, mit vesztettem el, 
mert érzékeim hiányosak . . .  
Szemeim sötéten látnak, nem 
lelik a vonalak, színek étetes- 
ségét. Rossz a diagnózis, kór
házba utal. Mozdulatlan ha- 
nyattfekvés, gond és szomorú
ság emészti életem. De par
don nincs! Mások is fekszenek 
és még fiatalok . . .  Én már 
láttam sok-sok tavaszt, hul
lámzó búzamezőket, kék vizek 
ragyogó tükrét, gomolygó dús 
fellegeket, rózsás arcú nőket, 
meztelen nimfákat. Festettem  
aktokat, portrékat, tájakat. 
Elolvastam mindent, amit ol
vasni lehetett, de itt egy ko
pott szalmazsákon feküdve?

Téma lenne, hiszen bekö
tött szemeim látva látják éle
tem egé6z menetét. Látom if
júságom, a szüleim arcát, a 
megélhetés, a háborúk ezer 
gondját, munka és tanulás túl 
nehéz éveit.

Látom a Szamos-part vastag 
törzsű fáit, a magas partok 
simára tapasztott falait, a rá
vésett dombonmüveket, az a- 
gyagból mintázott emberfigu
rákat. Első és a többi festmé
nyeim látványa sorakozik 
bennem . . .  mind tele hibák
kal, de főleg szerelemmel. Lá
tom vívódásom szemben a 
közrenddel, látom szépséges 
lányok sokaságát. Közülük 
párt választanom kellett. Vá
lasztottam! És most Ő őrzi itt 
leragasztott szemeim sötét éj
szakáit, ő  jegyzi álmaim re
ménytelen ígéreteit. . .  Szere
tőiét, hűségét megköszönni, 
szavakkal leírni nincs erő . . .  
nem tudom, nem lehet.

MOHY SÁNDOR

Molnár János felvétele
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G y ím esi „ m o z s i k a " - s z ó
A Táncház-lemezek színes 

sorában egymásután jelentek 
meg a szebbnél szebb hang
szeres (és énekes) népzenei 
felvételek. A Barozda-, a 
Venyige- és a két lemezfelvé
tellel i6 jelentkező Bodzafa
együttes széles körű hallgató
sághoz juttatta el azt a csodá
latos hangzásvilágot, amit né
pi muzsikusok, egyszerű, pri
mitív, maguk készítette hang
szereiken varázsolnák elő, és 
amit tőlük eltanulni, tovább
örökíteni — úgy ahogyan e- 
zeknek az együtteseknek a lel
kes, tehetséges fiatal szakze
nészei tették — a legégetőbb 
zenei napi feladatainak egyike.

A Barozda-együttes széki, 
gyímesi, székelyföldi népi 
táncmuzsikát megörökítő le
mezéről dicsérő szavakkal 
emlékeztünk meg már a le
mez megjelenésének idején. 
Most újra belehallgatva fe’- 
vételükbe örömmel tapasztal
juk, hogy hatása az évek tel
tével sem tűnik fakóbbnak, 
sőt úgy érezzük, hogy az a friss 
lendület, ami létrehozta és él
tette ezt a majdnem tiz kerek 
esztendővel ezelőtt született e- 
gyüttest, valami olyan sajátos 
hangvételt, zenei atmoszférát 
vont előadásuk köré, ami még 
ma is megkülönböztetett he
lyet biztosít számukra.

A Bodzafa-együttes, külö
nösen második lemezével, a 
magyarózdi muzsikával írta 
be nevét népzenei lemezsoro
zatunk arany könyvébe. A Panek 
Kati énekével gazdagított, szí

nesített muzsikálás a zenei él
ményen túlmenően foklórmo- 
nográfiai értékű: koncentrált, 
de sokszínű, minél teljesebb 
képét adja Magyarózd népi ze
nei világának. Ez a jó minő
ségű sztereo felvétel (ST- 
EPE 02577) méltó folytatása a 
Bodzafa-együttes korábbi fél 
lemezének (ST-EPE 02168). A 
sűrű népzenéi felvételekkel 
jelentkező Electrecord „sebes
ségmérő óráját“ a két lemez
szám közelsége elsősorban 
szakmai elismerést és a lemez
vásárló közönség körében ki
vívott népszerűséget jelez.

Ez a kitűnő lemezsorozat, a- 
miből néhány különleges szín
foltot villantottunk fel emlé
keztetőül, íme, most újabb le
mezzel bővült: Gyímesi lako
dalmas (EPE 02817). A felvé
tel néprajzi, dokumentum ér
tékű és jelentőségű rögzítése 
két népi muzsikus játékának. 
A lemezborító tanúsága sze
rint a felvétel 1983. decem
ber 15-én készült a kolozsvári 
Rádió stúdiójában. A két ki
váló népi muzsikus pedig: 
Halmágyi Mihály (hegedű) és 
Halmágyi Gizella (ütögardon). 
A felvétel szerkesztője a ko
lozsvári stúdió keretében pe
dig Zamfir Dejeu. A lemez
borító grafikájának készítője 
ugyanaz a Vass András, aki a 
Bodzafa-együttes magyarózdi 
lemezfelvételének szép grafi
káját is készítette. A lemez 
kísérőszövegét losif Herjea 
írta. Ismertetéséből hadd idéz
zük a „ritka zenekartípus“ he
gedűsének, Halmágyi Mihály-

B u k a r e s t i  z e n e i  le v é l
Az ország első zenekara, a 

bukaresti George Enescu Fil
harmónia befejezte idei évad
ját, és ezzel véget is ért a fő
városi hangverseny-szezon. A 
záróhangversenynek — amely 
mindig a hagyományos ünne
pélyesség légkörében zajlik le 
— ezúttal Bács Lajos volt a 
karmestere. A rádiózenekar 
kiváló zenekari vezetője a fil
harmonikusok élén is kitelje
sítette nagyvonalú képességeit, 
és olyan művészi hevülettel és 
szépséggel vezényelt, hogy az 
valóban méltó volt az ünnepi 
évadzáráshoz. A műsort egy 
fiatal, igen tehetséges zene- 
szerzőnö, Doina Rotaru Szim
fóniája vezette be. Doina Ro
taru művel egyre sűrűbben 
hangzanak el az ország hang
versenytermeiben, sőt a hatá
rokon túl is, jelentős zenei 
központokban, mint London, 
Párizs, Varsó, Lisszabon, E- 
dinburgh 6tb. A finomszövésü, 
invenciózus cs érzékenységgel 
hangszerelt szimfónia — a- 
melynek ezúttal volt a bemu
tatója — kedvező visszhan
got keltett’. Ezután Dániel 
Podlovschi és Marin Cazacu 
Brahms hegedű-gordonka ket
tős versenyét tolmácsolta. A 
műsor második része volt az, 
amelynek során Bács Lajos 
igazán remekelt. Richard 
Wagner, Parsifal prelude-yít 
és a tündérlányok női kórus 
jelenetét tökéletes wagneri at
moszférával, olyan nemes pá
tosszal vezényelte, amilyenre 
csak az igazán kiváló karmes
terek képesek. És ilyen nagy
stílű volt, ahogyan Liszt Fe
renc Fa?.sóját — költőiséggel, 
gondolatisággal — szólaltatta 
meg. Végül, nemcsak a zajos 
tetszésnyilvánítással őt ünnep
lő közönség, hanem a zenekar 
tagjai is élénken megtapsolták 
Bács Lajost, akiről egyre nyil
vánvalóbbá válik, hogy az or

szág egyik legkiválóbb kar
mestere.

Az évad végeztével érdemes 
visszatekintenünk a tavaszi
nyári évnegyed jelentősebb e- 
seményeire, mert a hangver- 
senylátógatók (és a rádió- 
hallgatók) nagy tábora sok 
élvezetes, szép hangverseny
nek lehetett részese. Volt né
hány említést érdemlő ven
dégművész, de a hazaiak is — 
közöttük jószámmal a vidéki 
városokból — értékes telje
sítményekkel járultak hozzá a 
fővárosi hangversenyélet vál
tozatosságához. A vendégek 
sorában kétségtelenül a leg
kiemelkedőbb Dmitrij Baskii- 
rov a nemzetközi hírnévnek 
örvendő nagy szovjet zongo
raművész — hallgatóságunk 
régi és 'kedvelt ismerőse — 
volt, aki egy szólóesttel, majd 
zenekari hangversennyel ör
vendeztette meg az Athene- 
um közönségét, önálló estjén 
Mozart c-moll Fantáziáját (K 
475) és c-moll szonátát (K 
457), majd Beethoven 16. (op. 
31, nr. 1) Szonátáját, továbbá 
Schumann-, és Schubert-, 
Liszt-müveket játszott nagy- 
formátumú pianisztikával. Ze
nekari hangversenye — bár itt 
is megmutatta nagyvonalú ké
pességeit — inkább csak ér
dekesség volt: Beethoven D- 
dúr hegedűversenyének igen 
ritkán hallható zongora-átira
tát tolmácsolta. Maga Beetho
ven végezte ezt az átírást, a- 
mely néhány szép hatás e l
lenére sem versenyezhet a 
zeneirodalom legragyogóbb he
gedűkoncertjének tüneményes- 
s igével. A zenekart Mihai 
Bredicianu igazgató-karmes
ter a tőle megszokott minő
séggel vezényelte.

A filmharmonikusoknak egy 
másik külföldi vendége: Ste- 
phen Drury, fiatal amerikai 
zongoraművész szintén két

nak a méltatását: „Halmágyi 
Mihályt kivételes muzikalitá
sa, hegedűjének meleg tónusa, 
gondosan kidolgozott ritmiká
ja, képzeletgazdagsága, de 
mindenekfelett a zenélés ő- 
szinte öröme jellemezte, mely
nek következtében az a be
nyomásunk, hogy minden e- 
gyes alkalommal újrafelfedezi 
a vonója alól kibontakozó dal
lamot, nos, mindez figyelem
reméltó művészi adottságú e- 
előadóvá avatja.“ Ehhez csak 
annyit tehetünk hozzá, hogy 
a lemezfelvétel 8-as számú 
szólódarabjának előadása, egy 
Sirató szólóhegedű-szonáta té
tellé való „feldolgozásával“ 
nemcsak ritka művészi él
ményt nyújt a hallgatónak, de 
felsejdíti annak lehetőségét, 
hogy ebből a magas szintű 
műzenébe áthajló kompozíció
ból (mert kompozíció ez a szó 
szoros értelmében') bármikor 
megszülethetett volna már szá
zadokkal előbb az európai 
műzenével egyenrangú délke
let-európai szonáták, koncer
tók, szvitek páratlan egyéni 
hangvételű, színes zenei vilá
ga, mint ahogyan ez meg is 
történt századunkban egy Bar
tók, egy Enescu nagy művészi 
„nyitásával“, egy mélyben lap
pangó zenei csodaforrás felku
tatása felé. Ez a népi szólószo
náta-tétel önmagában is ékes
szóló bizonyítéka lehetne egy 
ritkán felszínre törő, a népi 
muzsikálás hagyományos kere
tei között kibontakozó m űze
nei magaskúlturának. Ilyesmi
re utal a Barozda-együttes le
mezének Ikísérőszövege is (az 
együttes tagjai állították ösz- 
sze): „A széki hangszeres mu
zsika a floklorizált verbunkos 
zene és a régi stílusú dallama
ink hangszeresített változatai
nak sajátos ötvözete.“ Ez a sa
játos ötvözet műzenei eredetű 
elemek és népi dallamok kö
zött, sajátos váltakozások jól 
meghatározott funkciójú tánc
darabok és váratlanul felbuk
kanó műzenei kompozíciós ér
tékű hangszeres-fantáziák egy
másutánjában (mint a Gyíme
si lakodalmas lemezén a Tán
cok a házban, Táncok a lako
mánál sorozatok közé „vélet
lenül“ beiktatott Sirató-fantá- 
zia). A széki táncrend barok
kos szvitmuzsikája is ki nem 
bontakozott XVIII. századi 
műzenét sejtet.

Éppen ez az új lemez sokat 
sejtető Sirató-fantáziája irá
nyíthatná a népzenekutatók 
figyelmét a népi hangszeres 
muzsikálásból felvillanó egye
di kompozíciós teljesítm é
nyek  behatóbb vizsgálata, 
felkutatása felé. Lejegyzé
sük, partitúrájuk nyom
tatott közreadása szépen gaz
dagíthatná szakmuzsikusaink 
koncertrepertoárját is. Itt len
ne az ideje, hogy ilyen  kom
pozíciókkal is gazdagítsuk 
visszafele is műzenénket.

TERÉNYI EDE

hangversennyel — egy zene
kari és egy szólóesttel — já
rult a 'közönség elé. Játékát 
nagy technikai felkészültség és 
dinamikai erő jellemzi. A ze
nekarral Prokofjev 3. zongora- 
versenyét játszotta, s már ez
zel megmutatkoztak egyénisé
gének legjobb vonásai, azon
ban kár, hogy játékában a 
Prokofjev-művet jellemző csil
logó szellemesség és elegáncia 
nem érvényesült eléggé. Vi
szont ennél többet mutatott 
önálló estjén, amelyen Beet
hoven, Ravel, Liszt, valamint 
két amerikai szerző: Charles 
íves- és Leó Smit-művek tol
mácsolásával tartalmas, sok
színű játékot produkált. A 
zenekari estjén Mircea Basa
rab vezényelt.

Magasan kiemelkedő volt 
Jandó Jenő budapesti zongo
raművész önálló estje. Való
sággal káprázatos ennek a 
mélyen kultúrált, sokoldalú 
zongoraművésznek a hang
szertudása, amilyen lenyűgö
zően hatalmas erővel, s u- 
gyanakkor játszi könnyedség
gel oldja meg a legsúlyosabb 
technikai feladatokat, olyan 
módon, hogy mindezeken fe
lülemelkedve a zene lényege, 
mondanivalója és a mű szép
sége jut érvényre. Nem zsong
lőrködik, hanem muzsikál. 
Liszt Ferenc Zarándokévek 
(Années de pélerinage) soro
zatának előadásával ilyen 
nagy tudásról, ilyen magas 
hőfokú, belülről áradó zené
lésről adott tanúbizonyságot.

A vendégkarmesterek közül 
érdemes megemlíteni Horst 
Neumannt (Német DK), aki 
különösen Schumann I. szim
fóniájának gondos vezényleté
vel keltett kedvező hatást. Az 
est szólómüvésze Andrei Vieru 
fiatal zongoraművész — Ana- 
tol Vieru zeneszerző fia — 
Rahmanyinov nagy technikai 
tudást igénylő 3. zongoraver
senyét játszotta, igazolva azt, 
hogy sokat ígérő tehetség.
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