
Hofi: Hegedûs a háztetõn

Valódi különlegesség, hangtörténeti csemege a Hunga-

roton Hofi – Hegedûs a háztetõn CD-je. A hatvanas-het-

venes évek Hofi-kabaréin, -paródiáin mulató közönsége

feltehetõen sosem

gondolt arra, mi

lenne, ha a nagy ne-

vettetõ egyszer va-

lódi nagy színház-

ban, nagy színpa-

don állna az embe-

rek elé. Fel sem me-

rült senkiben, hogy

a spontánul poén-

kodó, napi aktuális

politikai viccekkel

mulattató mûvész

talán színészként is megállná a helyét.Pedig ma már saj-

nálhatjuk, hogy erre soha sem kapott lehetõséget. Bizo-

nyíték rá az a hanglemez-különlegesség, melyen Hofi

játssza Tevjét, a tejesembert Joseph Stein-Jerry Bock vi-

lághírû musicaljében,a Hegedûs a háztetõnben.A darab

eredeti felvételei Bolba Lajos vezetésével a Magyar Rá-

dió stúdióiban készültek. Hofi fõszerepe mellett további

érdekesség, hogy a szereposztásban a színészek mellett

énekesek is helyet kaptak. Többek között Cserháti Zsu-

zsa is. Hofi, akihez amúgy is közel állt az esendõ, csetlõ-

botló hétköznapi kisember figurája, a lányaival kínlódó,

folytonos pénzhiánnyal küzdõ Tevje szerepét annyi sze-

retettel, átéléssel játszotta, hogyha mindezt színházban

tehette volna, feltehetõen a szerep legemlékezetesebb

hazai megformálói között emlegettük volna.

Bolti ár: 2990 Ft

Magyar költõk – Babits Mihály

Különösen nehéz feladatot vállalnak magukra a prózai

hanghordozók szerkesztõi, hiszen meglehetõsen szûk

körû közönségük igényes és mindig valamilyen uniká-

lis, máshol nem hallható élményre vágyik. A Hungaro-

ton Magyar költõk sorozatában megjelentetett Babits-

verseket tartalmazó CD minden bizonnyal a legkénye-

sebb ízlésû, legigényesebb versrajongóknak is elnyeri

tetszését. A rajta található huszonegy vers többsége

kevésbé ismert, csak néhány – Esti kérdés, In Honorati-

um, Jónás könyve – amely (reméljük) közismert, hisz

azokat illendõ ismerni már az érettségizõ diákoknak is.

Különleges élményt kínál már az elsõ vers, az Esti kér-

dés, hiszen nem más szavalja, mint maga Babits Mihály.

Meglehet elõadásmódja kevésbé csiszolt és mûvészi,

mint a színészeké, de hangja, versértelmezése rendkí-

vüli élménnyel ajándékozza meg a hallgatót. A további

versek elõadói közül többen sajnos már eltávoztak az

élõk sorából és csak hangjuk idézi hajdani talentumu-

kat. Sinkovits Imre, Latinovits Zoltán, Gábor Miklós,

Mensáros László mellett a lemez elõadói között szere-

pel Kézdy György,Végvári Tamás és Szilágyi Tibor is. Az

eredeti hangfelvételek a Magyar Rádió stúdióiban ké-

szültek. Bolti ár: 2290 Ft

Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim

A Kossuth Kiadó könyvújdonsága, az 1904-ben megje-

lent Mikszáth-mû reprint kiadása.A kétszáznegyven ol-

dalas, külsõ megjelenésében a boldog békeidõket

idézõ kötet írásai bemutatják a parlamenti berkekben

otthonosan mozgó Mikszáth politikus társait, hajdan

volt közéleti embereit.A Mikszáthra oly jellemzõ szatiri-

kus hang, éles irónia ezekben az írásokban is szépen

megmutatkozik. Az író, aki hosszú éveken át maga is

képviselõ volt, kortársairól így vélekedik:„Húsz éve ta-

posom a T. Ház szõnyegeit. Sokat láttam, sokat átéltem,

sok millió forintot megszavaztam. E hosszú korszak po-

litikusait személyesen ösmertem. Barátságban voltam

sokakkal. Láttam õket kívülrõl és belülrõl. Szemeim

elõtt nõttek meg némelyek és zsugorodtak össze má-
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sok. Mondhatom, több illúziót vesztettem ez idõ alatt,

mint hajat,pedig ugyancsak dús hajam volt,és most rit-

ka.” E jellemzés, mely a politika mûvelõi elé tart tükröt,

úgy látszik, örök érvényû. Ha nem tudnánk, hogy Mik-

száth pontosan száz esztendõvel ezelõtt vetette papír-

ra mindezt, azt is gondolhatnánk, könyvében napjaink

képviselõirõl, minisztereirõl, politikusairól mesél.

Bolti ár: 2540 Ft

Frida Kahlo (Vince Kiadó)
Frida Kahlo legendás ember volt, nagy tehetségû, külö-

nös természetû, izgalmas nõ, aki csupán negyvenhét

évet élt. A Taschen Kiadó albumai többnyire nála egy

fokkal ismertebb mûvészekkel foglalkoznak: Kahlo – a

jótékony hollywoodi közbeavatkozás elõtt – legfeljebb

mint Diego Rivera felesége, a félig magyar, excentrikus

forradalmár volt ismert, bár az is lehet, hogy csupán

azért nem vált az általános mûveltség természetes ré-

szévé, mert túl messze élt Európától: Kaufmann nagy-

szülõk ide vagy oda,

õ Mexikó festõje lett.

A sorozat szerkesztõi

azonban bölcsen vá-

lasztottak: Kahlo mû-

vészete valóban kor-

társai, Picasso, Ma-

gritte, Van Gogh és

Gaugain mûveivel

egy sorba való,és így

a Kahlo-kötet is a ró-

luk szóló albumokkal

egy sorban kell hogy

álljon a könyvespol-

cokon. Kahlo hazája

képzõmûvészeti hagyományait keverte azzal, amit a

szürrealista kortársaitól tanult. Szín- és formavilágá-

val is a prekolumbiánus idõket, az indián festészetet

és a paraszti kultúrát idézi. Legfõképpen azért saját

festõje volt: a kötetben szereplõ festményeinek és

grafikáinak legalább a fele önarckép. Vérzõ szarvas-

testtel, egy indián asszony ölében, koponyával a

homlokán, vagy mesés dzsungel közepébõl néz vis-

sza az olvasóra a sûrû szemöldökû, szigorú arc, amely

fájdalommal teli, mindentudó szemekkel figyeli

nézõjét. Egy naiv Dalí vagy egy rafinált Rousseau õ:

és már csak azért is érdemes elolvasni a mûveit kí-

sérõ szakértõ magyarázatot, mert az igazi szürrealis-

táktól eltérõen nála minden mágikus motívumnak

konkrét jelentése van: élete nagy szimbólumait és

hétköznapi eseményeit, férjét, meg nem született

gyerekét és harcos világnézetét mind vászonra vitte.

A könyvecske olvasója mindent megtud, amit tudni

érdemes, bõ reprodukciós anyagban lapozgathat,

még a színek is igazinak látszanak. A papírkötés, a kis

méret mind az olvasót szolgálja. Tulajdonképpen az

ár is baráti – legalábbis más albumokhoz hasonlítva.

Legfeljebb a képaláírások tûnnek helyenként túlma-

gyarázónak. De hát ez a könyv elsõsorban úgyis az

ide-oda lapozgatást szolgálja: mindazoknak, akik kí-

váncsiak. Bolti ár: 2795 Ft

Lord, Tony – Lawson, Andrew: Harmonikus kertek

enciklopédiája 

Akinek kertje van, a tavasz közeledtével egyre gyakrab-

ban forgatja a kertészeti cégek prospektusait vagy a

kertészkedéssel, növényültetéssel foglalkozó könyve-

ket. Minden kerttulajdonos vágyik a szépre, a harmoni-

kus, lelket gyönyörködtetõ kertre, ám e cél eléréséhez

kevesen építik kertjüket,ültetik növényeiket tudatosan.

A Kossuth Kiadó több mint négyszáz oldalas enciklopé-

diája, csaknem ötezer növényszín-összeállítás variáció-

jával eligazodást kínál a kerti harmónia megteremtésé-

hez. Tanácsokat ad arra, milyen alakzatban és társítás-

ban ültessük növényeinket, hogy egész évben különle-

ges hangulatot árasszanak. A hagyományos és divatos

növénytársítások bemutatásával ötleteket ad a kerté-

szeknek arra, miként alakítsák át saját birodalmukat.

A kötet megismerteti olvasóját a legismertebb és legál-

talánosabban alkalmazott növények legelõnyösebb el-

rendezési formáival, színtársításaival.

Bolti ár: 9900 Ft
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Ha Ön is részt szeretne venni az „SMs-üzenet” szer-
kesztésében, örömmel jelentetjük meg saját élményeirõl
szóló cikkeit akár név nélkül is. Honoráriumképpen a rovat-
ban ismertetett könyvekbõl, CD-kbõl választhat egyet.


