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csak kenyeret, s azt sem akármiért,
csak aranyért: egy gramm egy darab
kenyér.
z emberek este leszedték kapui
kat, nagyapám sütőkemencéje
pedig egész éjszaka füstölt. Édesapám
vidámabban jött haza. Levette az
istálló ajtaját, lehúzta posztóharis
nyáját, én pedig amilyen pontosan
csak lehetett, a borotvával szétvág
tam a varrások mentén. Azután apám
négyszögletű, kapcaformájú dara
bokra vágta a posztói, s az egészet
felszögeztük az ajtó egyik felére.
Sofia ángyótól két tekenőt kaptunk,
édesapám még levett a szarufáról
egy lapátot, és leült az istálló elé,
várva, hogy virradjon. Eszembe ju
tott Nutá, az öcsém, akinek egész
nap nem hallottam a hangiát, és be
mentem az istállóba, nézzem csak
meg. mi van vele. Sofia ángyó volt
mellette. Dohánylevet adott neki,
hogy gyorsabban dobogjon a szíve,
mert máskülönben az éhezéstől egy
kettőre megáll és kész.
Nutá öcsém nem sírt, én pedig,
hogv erőt öntsek belé, azt mondtam
neki, ne haljon meg, mert édesapám
holnap aranyat csinál, és lesz ke
nyerünk bőven. Nutá öcsém kacagni
szeretett volna, de láttam, hogy nem
tud, így hát én kacagtam helyette.
A templomtorony kezdett kibonta
kozni a sötétségből, amikor édes
apám hátára vette a szerszámait, és
elindult. Nutát nem akartam Sofia
ángvóval hagyni, mert féltem a kuruzslásaitól. Betettem hát az egyik
tekenőbe, ölbe vettem teknőstül, és
édesapám ntán szaladtam.
Az Aranyos-part tele volt ember
rel, akik lapáttal homokot szórtak
az ajtókra, amelyeket menedékesen
helyeztek el, hogy lefolyjon róluk a
víz. Nem irigykedtem rájuk a szí
vem mélyén, amiért előttünk értek
ki az Aranyoshoz, mert édesapám
nagy mester volt az aranymosásban
s még nagyobb az olvasztásában.
Édesapám két fadarabbal kitá
masztotta az ajtót, feltűrte a gatyá
ját, kezét megmártotta a vízben, és
a lapáttal hányni kezdte a homokot
az ajtóra szegzett kapcákra. Egy la
pát homok — egy lapát víz. S ezt
így tovább addig, amíg a nap fel
nem kúszott a fejünk fölé, mint a
higany.
Akkor édesapám gondosan össze
szedte a posztódarabokat, egy teknőbe tette, és tiszta vízben mosni
kezdte. Időnkint reánk nézett, s
nem tudom miért, de amikor reánk
nevetett, elmúlt az éhségem, s jobb
kedvem támadt. Régóta nem láttam
édesapámat nevetni.
Nutát, az öcsémet árnyékba tet
tem, majd örömömben, hogy édes
apám kacagott, a vízben úsztatgattam a teknőt, s meg-meglocsoltam
verejtékes homlokát.
Miután édesapám jól kimosta a
posztódarabokat, ismét visszahelyez
te az ajtóra. A munka élőiről kez
dődött. A nap úgy perzselt, mintha
egyre közelebb került volna hozzánk,
Gheorghe sógor pedig, aki a szom
szédunkban dolgozott, hirtelen öszszecsuklott. Az emberek azt mond
ták, a gyengeségtől, s ha ott nincs
édesapám, hogy idejében felemelje,
belefullad a térdig érő vízbe.
Estefelé, amikor édesapám ki tud
ja hányadszor mosta már ki a posz
tódarabokat, a teknő fenekén arany
ló porcsíkok látszottak. Édesapám is
mét nevetett. De valahogy furcsa
volt ez a nevetés. Csak az ajkai hú
zódtak el, arca sápadt maradt és ve
rejtékes, mintha nem lett volna élet
benne. Én végigszaladtam a parton,
s megnéztem a többiek teknőit is,
hadd lássam, ki mosott többet. Vala
mennyien egyformán gyűjtöttek, ki
véve Gheorghe sógort, aki a semmi
vel maradt.
Estefelé az emberek ijedt arccal
jöttek édesapámhoz. Nem volt hi
ganyuk, s anélkül nem tudták össze
szedni az aranyat. Ezenkívül meg
mondta nekik nagyapám, hogy csak
darabokban váltja be az aranyat:
— A port nem tudom megmérni;
homok, miegyéb van közte. A búza,
amiből a fehér kenyeret süttettem,
tiszta — az aranynak is tisztának kell
lennie.
Az emberek hát összerázták-gyűjtötték a port, ahogy lehetett, s elin
dultak, hogy megkíséreljék, tán ha
kevesebbet is, de valamennyit még
iscsak ad nekik nagyapám, s az is
jobb, mint semmi.
Apám utolsónak maradt a parton,
s amikor mindnyájan elmentek, tü
szőjéből elővett egy üvegcsét, és a
teknőbe öntötte az utolsó csepp hi
ganyt. Azután forgatta a teknőt,
erre-arra billentgette, a higanycsepp mind felszedte az aranyport,
majd édesapám leszakított egy dara
bot az ingéből, és beletette a kis gom
bócot. Azután tüzet gyújtott az Ara
nyos-partján, és egy kanálban el
égette a rongyot, tartalmával együtt.
A rongy helyén akkora csepp szín
arany maradt a kanál fenekén, mint
egy varjúszem.
A tűz fényénél apám arca is felvöröslött.
— Hagyd csak, Nucufá, ad neked
édesapád kenyeret. . .
Az aranyat tüszőjébe dugta, hátá
ra vette szerszámait, én pedig, hó
nom alatt a teknővel, amelyikben
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tazás az úszó jégen . . . A Fram
Nucutát cipeltem, nyomában apróz- j
talán az utolsó hajó volt a maga
tam a nagy utca felé, ahol nagyapám j
nemében, amely igazi kalandos nagy
lakott.
vállalkozásra indult. Egy korszak zá
Amikor odaértünk, én az udvaron
várakoztam. Édesapám bement a rult le vele, amely az első kivájt fa
törzzsel kezdődött s tartott a rádió
házba. Megmérték az aranyat, én
és a repülőgép m egjelenéséig. . .
pedig jól hallottam, amint nagyapám
Nansen
visszatérése után egy-két év
nevetett, és azt mondta, hogy egy
tizeddel már ezeké a döntő szerep a
arany kenyeret ér, nem tréfadolog.
felfedezések történetében.
Nansen
Nagyon megörvendtem, s szóltam is
kortársa, Amundsen a Déli-sarkra
Nucufának, hogy eddig tűrt eleget,
még hajóval és szánnal jut el, a más
de most végre jóllakhat. Én nagyobb
világra azonban már repülőgéppel.
voltam, inkább tűrhettem, de ő mit
Fridtjof Nansen hőstettét mégsem
tudhatott a világ soráról?
ezért vonta be soha ki nem alvó
Édesapám nagy darab fehér ke
fénnyel a romantika. Igaz, hogy a
nyérrel jött ki. Letört egy darabot
Fram kézműves
leleményességgel,
nekem, egyet pedig Nucutának, ma
már-már
művészi
műgonddal
össze
gának csak héjat hagyott.
barkácsolt hajó volt, egy iparág ma
Nucuta nem akarta elvenni a ke
már túlhaladott műfajának legvégső
nyeret. Letettem a teknőt, s akkor
szava; igaz, hogy zseniális ötlet volt
az ablak fényénél láttam, hogy az
a jégtáblába befagyasztott hajóval
öcsém szája mozdulatlanul tátva
sodródni
az Északi-sark felé, és hogy
van, s hagy nyitott szemére homok
hajó nem jutott még olyan széles
szóródott. Édesapám karjába vette,
rázta, majd visszatette a teknőbe, s ségi fokig, és hogy az utazás földraj
zi és geofizikai felfedezései korszakcsak ennyit mondott nekem:
alkotóak; mégsem emiatt írjuk a
— Mit bámulsz, te ostoba, nem
norvég Nansen nevét a történelem
látod, hogy halott? . . .
tisztelettáblájára.
Hallottam, amint édesapám 'fogát
Nansen nagysága akkor kezdődik,
csikorgatta, s én félelmemben kar
amikor megállapítva, hogy éves uta
jaimba vettem Nucutát, és kiszalad
zása után, a jégbefagyott Fram nemi
tam az utcára. Édesapám utánam
halad többé észak felé, másodmagá
indult, majd visszafordult, kenyérval kiszáll a hajóból és a sarki éj
héj-darabjára pillantott, s a kapun
szakában útnak indul. Képzeljük el,,
át visszahajította az udvarba. Én a
országnyi távolságokat, ezer kilomé
kezemben tartottam a Nucutá részét
tereket kell a jégsivatagban meg
meg az enyémet. Amikor meglát
tenniük s hosszú hónapokra, majd1
tam, hogy édesapám eldobta a ma
egy évre kell élelmiszert s felszere
gáét, utána akartam szaladni, hogy
lést magukkal vonszolniok. S útjuk:
felvegyem, de a kutyák odarohan
végén, a jégsivatag szélén pedig csak:
tak, és egy pillanat alatt hűlt helye
az üres óceán vár rájuk, s a jég
maradt a kenyérhéjnak.
mezőkön hónapok óta hurcolt töré
A kutyaugatásra nagyapám kijött,
keny kis kajakkal kell vízre szállmire visszakiáltott neki édesapám az
niok. A technika legősibb eszközeivel1
útról:
vannak felszerelve: szánnal, 'kajak
— Kendet se érje jobb halál, mint
kal, tű v e l.. . s a technika kozmikus;
a kicsi fiamat!
És édesapám még azon este ko
porsót készített Nucutának az ajtó
ból, amin aranyat mosott volt. Reg
gel a hátára vette, s elindultunk,
hogy eltemessük. Édesapám nagyo
P r e k l a s s z
kat lépett, erőlködnöm kellett, hogy
le ne maradjak. A nagyapám háza
ű és hallgató, zeneszerző és kö
elé értünk. Édesapám megállt. Be- |
zönség között ott áll minden
ment, a szalmáscsűrhöz lépett, s ko
korszakban, amióta alkotó és előadó
vát, acélt vett elő. Kitaláltam mit
személye különvált — az előadó vagy
akar csinálni. Csukladozva sírni
az előadók egész együttese. Az elő
kezdtem. Édesapám a csűrre nézett,
adó tehát arra a feladatra vállalko
majd az acélra, s amikor látta, hogy
zik. hogy életre kelti a művet. S ez
ott sírok mellette, összeszorította az
erkölcsi sálival vállaira nehezedő fe
ajkát, káromkodott, miért vagyok
lelősség. Felelősség a művel, további
még a világon, és pofonütött. A zajra
sorsával, az alkotóval s nem utolsó
nagyapám bújt elő a szalmából.
sorban a közönséggel szemben.
Floarea Linája szaladt el mellettünk,
Különböző korok zeneművészeti al
gyűrött szoknyában. Szemét vörösre
kotásainak előadóstílusa bonyolul
sírta, könnye a kezében tartott ke
tabb kérdés annál, semhogy egy rö
nyérdarabra hullott.
vid hangversenybeszámolóban rész
Édesapám lépett kettőt nagyapám
letezni lehetne. Annyit azonban em
felé, aki nem számított reá, hogy
lítsünk meg, hogy a zenei tolmácso
ott talál bennünket. Azt hittem, meg
lásban szerepet kap az előadó egyé
akarja ölni. De nem ölte meg. Csak
nisége is. Mi a határ, ameddig még
a szemébe nézett hosszasan, gyűlö
természetesnek érezzük az egyéni vo
lettel. Nagyapám elhullatta nadrág
nások érvényesülését, s hol kezdő
szíját, a félelemtől kicsivé zsugoro
dik az előadó személyének előtérbe
dott, hátralépett és elinalt.
állítása? „ M in d e n m ű v e l a z t a h a 
Ezután elmentünk, hogy eltemes
tá s t ig y e k e z z e lé rn i, a m e ly r e a sze rző
sük Nucutát. Nem sokkal előbb te
tö r e k e d e tt, s e m m i tö b b e t.
M in d e n ,
mette el néhány cigány Gheorghe
a m i tö b b
e n n é l:
to r z k é p “ — írta
sógort is.
Schumann. S mégis milyen nagy el
Amikor az utolsó göröngyöket
térést találunk egyik-másik szerző
dobtuk a sírra, akaratlanul kiköptem
műveinek koronként való előadásá
a földre. Édesapám meglátta, és po
ban! Elég Bach műveinek egy ro
fonütött.
mantikus szerző által sajtó alá ren
— Miért köpsz, hé, a testvéred
dezett kiadását összevetni napjaink
sírjára? — és megint meg akart üt
kiadásával. . . Ma általánosan érvé
ni.
nyesülő szempont a nagy előadók
— Ne üssön, apám . . . — és fel
gyakorlatában a mű alaphangulatá
emeltem a lapátot.
nak. alapeszméjének, tartalmi mon
Akkor édesapám megölelt és meg
danivalójának kidomborítása minden
csókolt. Sírtunk mind a ketten. Le
sallang, minden zavaró
mozzanat
ültünk az öcsém sírjára, és édes
nélkül.
apám — az életben először — beszél
A közelmúltban olasz vendégmu
ni kezdett velem az életéről meg
zsikusok látogattak el hazánkba, s
az édesanyáméról.
Kolozsváron is teljes hangversenyt
kitöltő preklasszikus műsort szólal
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szatérésének egyetlen reményét, a
rossz kis kajakot egy hullám elso
dorja, s ő ottmarad egyedül egy jég
táblán! Micsoda grande guignolja
a dekadens világfájdalomnak! Milyen
pátosszal lehetett volna ott meghal
ni! De Nansen ruhástul a jeges vízbe
veti magát, órákig küzd a hullá
mokkal és a szívgörccsel, és visszaszerzi a csónakot, s hónapok múlva
egészségesen hazatér.
Micsoda szeretete az életnek, mek
kora hit az emberi tett, a gondolat
és a tudomány értelmében, mekkora
bátorság kellett ahhoz, hogy így tud
jon küzdeni, akkor, amikor a legszí
vósabb életösztön is elzsibbad már!
Nansen tette: az akarat költészete.
Nem akarom tudományos érdemeit
megítélni; de nevét szimbólummá,
szerintem, ez a csodálatos győzelem
tette: győzelem, melyet a gyengesé
gen aratott, világtörténelmi győze
lem, amely egy életet sem vett el.
Gyermekkoromban ezért rajong
tam érte, s ma abból az alkalomból,
hogy a Béke Világtanács születésé
nek 100. évfordulóját ünnepli, azt is
F R ID T J O F N A N S E N
megtudom, hogy a népek köré emelt
jégtorlaszokon Is volt bátorsága át
forradalmának a küszöbén bebizo
törni, hogy. a nemzetek békés egy
nyítják, hogy a technika lelke: az
emberi akarat, önuralom, bátorság — más mellett élésének is eredményes
harcosa volt, hogy százezernyi, vi
s az életbe vetett hit.
lágban kallódó hadifoglyot segített
Képzeljük el, ezer kilométerekkel
a gvűlölet jégmezőin át vissza ott
délebbre, Európa-szerte abban a pil
honába, s hogy elsők között volt Nyu
lanatban a másodrangú költők falgaton, akik a fiatal szovjetállam
kái az élet céltalanságáról énekelnek, arról, hogy az életnek nincs
nak baráti kezet nyújtottak; s ezért
ma igazolva érzem a tettéhez fű
már íze, hogy minek akarni és reződő érzelmeimet.
mélni, és hogy csak egy a jó: hervadni, hullni, hamvadni, megsemmi
Ha maid
nemcsak hadtörténeti,
sülni; és Nansen időtlen idők óta
hanem béketörténeli múzeumok is
haladva a tébolvító sarki elhagyalesznek, Nansen hagyatékát abban a
tottságban, elgyötörtén, véresre tört
legértékesebb ereklyék között fog
ják számontartani.
tagokkal és szenvedő lélekkel, mert
a Sarkra fel mégsem juthatott, kiér
a fekete óceán szélére s akkor viszSz. I.
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tattak meg. Az 1954-ben, Rómában
alakult kamarazene-együttes (I M en e s tr e lli), amint műsoruk címlapjá
ból kiderül, XVI—XVII. századi zene
felelevenítését tűzte ki céljául, kora
beli hangszerekkel. Az együttes
iránti érdeklődés egyik forrását a
ritkán hallható hangszerek jelentet
ték. Hangszereik nagyobb része a
XVI—X V II/ században fénykorát élő
vonóshangszer-családból, a vio la kü
lönböző nagyságú tagjaiból került
ki. V io le tta da b ra ccio (Arnaldo
Colapietro), v io la s o p ra n o da b ra ccio
(Aldo Lustrissimi), vio la c o n tr a lto da
g a m b a (Ugo Neri) és v io la te n o r e da
g a m b a (Leonardo Boari)
képvisel
ték a régi vonóshangszereket. Ezt
kiegészíti a kor gyakorlatának meg
felelően egy s p in é t
(Constantino
Gualdi), melyet nálunk, sajnos, cembalóval helyettesítettek. Az ének
szólamokat két szopránénekes tolmá
csolja (Liliana Rossi és
Angelica
Tuccari).
Otthoni sikeres szereplésük után
csakhamar franciaországi,
angliai,
hollandiai, svájci, ausztriai körútra
került sor. Most pedig hozzánk lá
togattak el.
Műsoruk első felében hangszeres
és vokális művek szerencsésen vál
takoztak. Biogio M a r in i négy vonósra
írt szvitjével
mutatkoztak be. A
hangszeres zene korai fázisát muta
tó mű helyenként a tömör fogalmazású madrigálirodalom termékeire
emlékeztetett. Giacomo
C a r is s im inek, a gazdag melódiájú, megjelenítő
erejű s nagy formák útját megnyitó
zeneszerzőnek nyugodtan
tovahullámzó, majd G. Battista B a ssa n i lí-

VLAGYIMIR MALINYIN
K/| alinyin kivétel az utóbbi idő' ' ben nálunk járt fiatal hegedű
sök
sorában.
Eddig
többnyire
Ojsztrah-növendékeket hallottunk, s
szinte megszoktuk már, hogy az új
szovjet
hegedűművész-nemzedék
minden értékes képviselője az ő
mesteriskolájából került ki. Malinyin
a másik elismert pedagógus, Ciganov
tanítványa volt a moszkvai Konzer
vatóriumban, ahol 1958 óta egykori
mesterének tanársegédjeként műkö
dik.
Szebeni műsorán, a közismert A és C - d u r k o n c e r te k n é l kevésbé nép
szerű Mozart: D -d u r H e g e d ű v e r s e n y
szerepelt. Amikor egyetlen, de tartal
mas ráadásként a B a c h C ia c o n á t hal
lottuk tőle^ úgy tűnt, hogy személyé
ben olyan művésszel találkoztunk, aki
—bár még fiatal —máris egyéni pro
fillal rendelkezik: a klasszikus zene
interpretálását tartja egyéniségéhez
legközelebb állónak. Erre a feltevés
re nemcsak az előadott művek meg
választása, hanem biztos stílusisme
rete is feljogosított. A hangverseny
szünetében azonban egy rövid beszél
getés során kiderült, hogy ez a kö
vetkeztetés elhamarkodott és hamis:
ő „mindent játszik“, azaz repertoár
jának csak érték- s nem stílusbeli
határai vannak, s az, hogy nem Hacsaturjan-, Sosztakovics- vagy Bar-

tók-hegedűversennyel jött vendég
szerepelni, szinte csak a véletlenen
múlott.
Életrajzának legfontosabb állomá
sai az 1957-es poznani és 1959-es
brüsszeli nemzetközi versenyek, me
lyeknek díjnyertese. Azóta számos
kelet- és nyugat-európai országban
s Amerikában is hangversenyezett.
Muzsikálása komolyságról, érett
ségről tanúskodik. Megveti az olcsó
hatásokat, s ugyanakkor sikerrel ke
rüli el az aszkétikus modorosság
zsákutcáját is. Reméljük, hogy egyé
nisége megóvja majd a biztos középútón haladás veszélyétől, a középsze
rűvé válástól. Erre a reményre a —
barokk kamarazene érték- és terje
delembeli mértékrendje szerint egy

aránt hatalmasnak mondható - Bach
C ia co n a előadása sokkal inkább fel
jogosít. mint a Mozart-versenyé.
Nem mintha ez utóbbi előadásában
hibás értelmezés, technikai korláto
zottság, vagy akár készületlenség je
leit fedeztük volna fel, de tagadha
tatlan, hogy a zenekarral játszva
Malinyin érezhetően ideges volt (ami
eddigi gazdag hangversenyező tevé
kenysége után teljességgel érthetet
len), s ez a nem kívánatos belső fe
szültség legértékesebb szándékainak
hatásfokát némileg csökkentette.
Annál biztosabban szólaltatta meg
a
lényegesen
problématikusabb
Bach-tételt. Ez a tizenöt perc már
az érett m ű v é s z e g y é n is é g g e l való ta
lálkozás élményeként hatott. Nem
csak a mű gondos formai tanulmá
nyozására alapozott; mélyen átélt,
árnyalt tolmácsolása
váltotta
ki
őszinte tetszésünket.
A variációk
gazdag sorozata ugyanakkor arra is
kiváló alkalom volt, hogy sokoldalú,
jól
iskolázott
hangszertudásáról
meggyőződhessünk.
Vendégszereplésének nagy sikere
azt bizonyítja, hogy nemcsak a kriti
ka, hanem a nagyközönség rokonszenvét is elnyerte.
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rai hangvételű áriáját hallottuk Angelica Tuccari hiteles előadásában.
Ezután a két énekesnő Paolo Q uaglia tin a k , a legelső kamarakantáták
s duettek szerzőjének szerelmi tár
gyú duettjét szólaltatta meg.
A hangverseny első felének további
hangszeres számaként Christoph Dem a n tiu s részben
szvitszerűen öszszeállított négy német táncát eleve
nítették fel.
A cembalista, aki eddig szerényen
kísért, önállóan is bemutatkozott
Henry P u r c e ll rövid, egyéni s fej
lett ízlésű szvitjével. Purcell terje
delmes, Handelre előremutató, a kis
zenekar színeit,
erejét
merészen
hangsúlyozó másik szvitjével zárult
a hangverseny első fele.
Teljesen Claudio M o n te v e r d in e k
szentelték az est második felét. A
legmagasabb művészi élményt két
ségtelenül az A r ia d n e című opera
siratója (II lamento d'Arianna) je
lentette. Liliana Rossi a mű megren
dítő drámaiságát lenyűgöző erővel
tolmácsolta. Kár, hogy Monteverdi
tisztán hangszeres zenéjéből nem
hallhattunk valamit az együttes elő
adásában. Ezt a merész egyéniséget,
a korát megelőző, sodró lendületű
nagy realista alkotót eddig elsősor
ban kórusművei s a rádióban el
hangzó alkotásai (T a n k r é d és K lo r in d a , O r p h e u s című operája) révén
ismertük. Mindenesetre hálásak va
gyunk a róla alkotott kép kiegészí
téséért.
Műsoruk nagyobbik fele számunk
ra ismeretlen szöveges anyag volt.
Művészi élményünk megkétszerező
dött volna, ha a hangversenyválla
lat módot talált volna arra, hogy
utaljon az egyes művek tartalmára
(például valaki bemondhatta volna
a szöveg stilizált fordítását, vagy
az ismétlések révén amúgy is rövid
szövegek szépen elfértek volna a mű
sor hátlapján).
Az összeszokott
együttes tagjai
stílusosan alkalmazkodtak egymás
hoz. A kis hangerejű kísérő hang
szerek mindvégig
engedték szár
nyalni az egyes művek fődallamát.
A cembalista m ellett — a kor bevett
szokása szerint — a viola tenore
da gamba felerősítette a kíséret
basszusát, s hogy milyen átéléssel,
azt a Lamentóban eléggé bebizonyí
totta. Átható erejű hangzást értek el
főleg a második Purcell-szvitben. Az
úgynevezett teraszos dinamika ré
vén a Demantius-műben ízléses
visszhangszerű hatásokat váltottak
ki. A cembalista önálló számában ér
zékeltette a Purcell-mű gazdag or
namentikáját, lendületét. Az éneke
sek előadásában főleg az imitációs
foszlányok gondos kiemelését, a melizmák megformálását kell kiemel
nünk (például a Quagliati-műben,
vagy Monteverdi első canzonettájában). A korabeli hangszerek sajá
tos kamarazene-hangulatot terem
tettek, s ebbe a keretbe beleillesz
kedett az énekesek hajlékony hang
ereje is. Amit hallottunk, hiteles
nek hatott, — az olasz művészek
méltóak voltak a felelevenített kor
szak nagy, haladó zenei hagyomá
nyához.
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