
NAPLÓ
VÁRKONYI IMRE KÖSZÖNTÉSE

Akik csak látásból ismerik, vagy az Actio Catholica irodáiban jártukban csak
futólag látják belső szebájában föl-föltűnni az "igazgató urat", nehezen hiszik
el, hogy ez a friss, derűs, erős és mozgékony férfi, ez a míndig szívélyes "igaz
gató úr" és ez a mínden szokványos rnéltóságteljességet és kenetességet nél
külöző, mindenkinek rendelkezésére álló és mindenhez megértéssel közeledő pap
~ igen, már ő is hatvan éves. Akik közvetlenebb kapcsolatban vannak és szám
talan funkciójának valamelyikében munkatársi viszonyban állnak vele, azok elhinni
ugyan elhiszik, mert hiszen tudják, csak éppen nehezen veszik tudomásul.
Mondjuk azt, hogy nem veszik komolyan ezt a tényt? Ez félreérthető, de van
benne igazság: nehéz hatvanévesnek tudni valakit, aki nemcsak lélekben fia
talabb, hanem egész lényében, munkabírásán kezdve a világgal való éríntke
zésíg. Ha van élő cáfolata a vulgáris antiklerikalizmus ,fekete reakció' képzeté
nek : ő az; hiszen rníndig ott állt és dolgozott, ahol a haladásnak, és a haladás
alapföltételének, a békének az előmozdításáról volt szó, Ami persze nem köny
nyű; sőt, kétszeresen is nehéz. Egyrészt mert akik szeretík megvárni. míg más
végzi el, amiben nekik is részt kellene vállalniuk, ősidőktől fogva gyanakvással,
olykor áskálódva nézik azt, aki helyettük az ő munkájukat is végzi, és néha
napján mulasztásaíkért a hátát is tartja. Másrészt mert aki terhet vállal, arra
általában további terheket is raknak, mert hiszen valakire csak rá kell rakni
a terheket, s aki egyet elbír, miért ne bírna el többet is. Várkonyi Imre azon
ban nem az az ember, aki bármit is törődnék az úgynevezett ,véleményekkel',
amiket minden közéleti szerepet vállaló ember háta rnögött szívesen suttognak
és koholnak; és nem az az ember, aki félne attól, ami nehéz és vonakodnék
attól, ami teher. Munkája nagyon sokrétű, tehát sok figyelmet és sok energiát
kíván; de olyan embert, aki nehéz munkáját jobb kedvvel, a nehézségek meg
oldásának frissebb örömével végezne, aligha találni. Lépten-nyomon mondják
róla, hogy .okos ember', ami kétségkívül igaz; valamivel több is: bölcs ember.
Bölcs emberré érett, mert sokat látott, sokat tapasztalt, sok mindent és sok
mindenkit megismert. Ez is igaz, de ehhez is hozzá kell tenni valamit. A böl
csességben észrevétlenül tanyát üt a balgaság, ha a bölcs nagyképűvé és ko
morrá válik. Az igazi bölcs legfőbb bölcsessége az, hogy megőrzi magában a
gyermekség lelkét, kedélyét, derűjét, játékosságát, készségét az örömre. Akik is
merik Várkonyi Imrét, azok tudják, hogy okosságaban elsősorban ezért bölcs.
Mi, szerencsénkre, felelős kiadónkul is Ismerjük, tehát a közös munka közvet
len tapasztalatából tudjuk, mít jelent az általa képviselt vagy irányított ügyek
ben az ő tapintata, józansága, helyzetismerete, tágas távlatokat' fölismerve és
látva is megfontolt járása. Ha ő azért bír annyit dolgozni, dolgokat kezdemé
nyezni, kezdeményezetteket tapintattal jó végre vinni, mert számára a munka
öröm és játék a szó legjobb (ha tetszik, szentírásí) értelmében: olyan felelős

kiadóval dolgozni, amilyen ő, nekünk is öröm és ,jó rnulatság', Hatvanadik szü
letésnapján azt kívánjuk neki (és némi kis önzéssel magunknak is) s azt kér
jük számára Istentől: áldja meg őt, munkáját, s adjon neki erőt és egészséget,
hogy - mint a régi tósztokban mondták - ad murtos annos folytathassa ilyen
kedvvel és haszonnal mind a maga örömére, mind a mí javunkra egyházunkat,
népünket, intézményeínket, nem utolsósorban sajtonkat s benne lapunkat szol
gáló, irányunkban oly barátian és közvétlenül értékes tevékenységet.
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KÖNYVEK AZ ELM~LYED~S

OKAIRA

Vannak még óráink az elmélkedés
re? Hiszünk abban, hogy az ember
nemcsak úgy válhat teljesebbé, ha
anyagi javakra törekszik, hanem ha
lelkét is gazdagítja az önművelés ál
tal? A mai életnek - nunden ember
életének - nagy kérdései ezek, s csak
örülni lehet, hogy keresztény kiadóink
a pozitív válaszadáshoz segítik hozzá
a vallásos embert, és sikerült köny
veikkel támogatják az ismeretszerzésre
és az elmélkedésre szánt óráiban.
Elsősorban a lelkipásztorok érdeklő

dését és igényét elégíti ki a Teológiai
évkönyv 1975. című munka (Szent Ist
ván Társulat), melyet Cserháti József,
Keszthelyi Ferenc és Nyíri Tamás szer
kesztett. Aki ismeri a papi munka
nagy gondjait, napi problémáit. tudja,
hogy egy ilyen modern szellemű mun
ka mely szinte dióhéjban adja a zsi
nat utáni korszak legfontosabb kérdé
seit az átalakuló lelkipásztori és lelki
vez~töi munka kristályosodási pontjait,
nélkülözhetetlen a mindennapos gya
korlatban. Szerkesztői rendkívül sze
renesés érzékkel választották meg az
egyes témákat - és külön öröm, hogy
kidolgozásukhoz megfelelő szakemberek
is rendelkezésükr~ álltak -, s a szer
teágazó, szinte áttekinth~tetlenül. gaz;
dag problematikát sikerült H. megfe.~elo
rnódon összefogniok és szerzőíkkel osz
szefoglalta tniok.

A Teológiai. évkönyv középpontjában
- a zsinati szellemiségnek megfelelő
en - Jézus alakja áll. Vele, alakjával,
örök korszerűségével, az egész világot
átjáró és magához hasonító erejével
foglalkozik Jelenits István A Jézus
meditáció című tanulmánya, Schmato
vich János írása, mely a feltámadás
szentírási képét rajzolja meg. Előd Ist
ván elsősorban a dogmatikusokat ér
deklő összefoglalása és Hosszú Lajos
rendkívül gyakorlatias szempontokat
felvető A Krisztusban megszenteltkö
zösség című munkája, Erre az alapra
épül fel az évkönyv, mely persze lé
nyegesen több, mint a nap üres óráira
vagy perceire szánt olvasmány. Meg
ismerése komoly elmélyülést és aláza
tot kíván, annak a gondolatnak a ma
radéktalan elfogadását, hogy a zsinati
szellemnek át kell járnia Isten egész
népét, a papságot is. a híveket is, s a
keresztény nevelésben éppúgy jelent
keznie kell - lásd Csanád Béla érté-

kes tanulmányát -, mint az egyházi
hierarchiában (erről Cserháti József ír
rendkívül meggondolkodtatóan). Hasz
nos, jól tájékoztató, néhol rnagasszín
vonalú kiadvány. Bárcsak minden év
ben születnék hasonló!

Ha már a asinaenat és a zsinati szellemi
ségnél járunk, hadd említsük meg, hogy
új kiadásban jelent meg a magyar katolí
kus irodalom egyik legjelesebb rnüvelöjé
nek, Ijj.as Antalnak rsren igaz embere címu
könyve (Szent István Társu at). meíy XXIII.
János pápa láttató erejű eletrajza és a Zsi
nht első része történetének mesteri össze
rogtatasa. Ugyancsak második kiadásban
kerurt az olvasóhoz Ijjas Antal Szentek éle
te című murikája (Ecclesia), malynek fon
tos. újszerű szemlétetét. értékeit annak ide
jén Bellér Bela méltatta Iapunkban (1970
április).

"Napjainkban, főleg a Zsinat után,
a hivek, a fiatalabbak is kezdenek
megismerkedni közelebbről a Szeritírás
sal - írja a Puskely Máriával közö
sen válogatott, kivételesen szép kívite
lezésű összeállítása, az Abrahámtól Jé
zusig (Zsinati Bizottság kiadása. Róma)
előszavában Szabó Ferenc, majd így
foglalja össze e "florilegium" legfőbb

célját -: " ... hasznos bevezetés lehet
ez az összeállításunk azok számára,
akik a szent könyvek sokszor nem
könnyen kibogozható lapjain végig
akarják járni az Abranámtól Krísztu
sig vezető utat, és helyesen meg akar
ják érteni az üdvözítő Isten szándé
kait".

A mú szerkesztőí előtt több hasonló
példa is lebegett, elsősorban Joseoh
Dheilly Bible pour notre temps és Pi
erre Grelot Pages bibliques című ösz
szeállításai. De e nagyszerű példák
nyomán is tudnak űíat. érdekeset adni
a magyar olvasóknak. Korszakokra
bontva mutatiák be az üdvtörténetet,
s e korszakokból a legtalálóbb, legér
dekesebb és legszebb szövegrészeket
emelik ki a szent iratokból. A munka
értékét és használhatóságát rendkívül
megnövelik a szerenesés kézzel kivá
lasztott oda- és vísszautalások, melvek
világossá teszik az ószövetségi jóslato
kat. s az újszövetségi történések hát
terében felvillantják azok legjellemzőbb

előképeit. Kitűnőek az egyes fejezetek
hez írt rövid bevezetések. jellemzések,
melyek valóban' tömören mégis átte
kinthetően, kristálytiszta. világossággal
igazítanak el a történelemben és az
üdvtörténetben. A könyv használhatósá
gát fokozza az oktatást is elősegítő
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érzékkel
fénykép-

térképmelléklet és a remek
megválasztott illusztrációs és
anyag.

És ismét kiegészítésül: a nagy érdeklő

dés és siker okán második kiadásban is
megj elem Puskeiy Mária Akik hitteK a
szeretetben círnü könyve (Róma). mely a
többi között Foueau'd atya. Carlo Caretto,
Thomas Merton és Roger Sehutz Ielktségét
állítja elénk. jól tájékoztató éte.rajz! össze
foglalással. [eten-öségük pontos érzékelteté
sével és gondolataik, müv.eik k.vonataívaí.
E könyv mintegy kiegészítése és szerves
folytatása Sík Sándor Huszadik századi
konvertiták útjai Istenhez címu konferen
ciáinak és A misztika útjai Istenhez elmú
nagy tanulmányának,

"Mindnyájunknak hasznos, ha olykor
elvonulunk a világ nyüzsgő zajából,
hogy belső nyugalomban ismét önma
gunkra találjunk." - Ez a fontos gon
dolat vezeti be Magyar Ferenc, Kele
Pál és Márton Dénes Csendes órák cí
rnü összeállítását (Szent István Társu
lat), mely az egyházi év ünnepköreit
követve csoportosítja anyagát, s függe
lékében rövid, jól tájékoztató összefog
lalást ad Magyarország egyházmegyei
ről.

Az utóbbi években örvéndetesen
measzaporodott az elmélkedő könyvek
száma. Ezek jól választott irodalmi sze
melvényekkel segítik a hivőt, hogy ki
egészítse ismereteit. s az irodalmi szén
ség keltette új impressziók, indítások
segítségével gondolja tovább a szerit
írási igazságokat. E gyűjtemény újsze
rüséget mindenekelőtt a benne olvasha
tó kistanulmányok adják. Korrekt ösz
szefoglalásokat tartalmaz a szentségek
ről, az alapvető hitigazságokról, a
Szűzanyáról, Szentlélekről, gondolatokat
ad a szenvedés és az aszkézis értelme
zéséhez s az "életadó szeretet" gyakor
latához. A modern keresztény ember, a
korszerű keresztényi magatartás kimun
kálásában Magyar Ferenc tanulmányai
segítik az olvasót. Ezeknek az írások
nak egy részét az új Emberből ismer
jük, de e gyűjteményben nyerik el igazi
funkciójukat, bizonyítva, hogy itt és ma
létezik korszerű, a közösség jelentős

céljaiért munkálkodni kész, azokkal
azonosulni tudó keresztényi magatartás.

Mint rnínden ilyen gyűjtemény, ez
is, az olvasóknak csak egy rétegét elé
gítheti ki. A szerkesztők - akik re
méljük, folytatják majd rnunkájukat 
úgy válogatták kiegészítő irodalmi
anyagukat. hogy azok mindenki szá
mára tartalmazzanak értékes fogódzó-
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kat, gondolatokat. Ezt a munkát ter
mészetesen lehet és érdemes is foly
tatni, hisz könnyűszerrel lehetne össze
állítani olyan hiánylistát, mely korunk
katolikus irodalmának legkiemelkedőbb

- és e gyűjteményből nyilván terje
delmi meggondolások alapján hiányzó

alkotóinak nevét tartalmazza. A
Csendes árák irodalmi anyaga mínden
értékével együtt is haloványabb. mint
a tanulmányok és cikkek. Épp ennek
korrekcióját várjuk és reméljük a so
rozat következő köteteitől.

Lapunkban méltattuk már a Refor
mátus Zsinati Iroda Sajtóosztályának
kiadásában megjelent Templomablak cí
mű, "istenes verseket és műfordításo

kat" tartalmazó gyűjteményt (a Refor
mátus Zsinati Iroda Sajtóosztálya),
Ezúttal lényegesen bővített kiadásban
nyomták újra. Jó példáját adja az
ökumenikus magatartásnak. Fükő De
zső, a kötet összeállítója és a tájékoz
tató jegyzetek írója minden vonatko
zásban elismerésre méltó munkát vég
zett. Az Ómagyar Mária-siralomtól a
legmodernebb költészetig a magyar
költészet spirituális ipletésű tartomá
nyának legértékesebb darabjait hozta
olvasói elé. Külön érdemes szólnunk
a szerkesztői elfoaulatlansáaról, hiszen
a magyar költészethen meglevő súlyuk
és jf'lf'nt<Jség;ik arányában szerepeinek
a gyű iteménvben azok a szerzők is, aki
ket kifejezetten katolikus lírikusoknak
lehet nevezni. (Ezek névsorából csak
Sík Sándor hiányzik, s érzésünk sze
rint Pilinszky János feltétlenül több
v-rssel szerepelhetett volna a váloga
tásban.) A magyar líra "kincsesháza"
után a világirodalomból következnek
jól megválogatott szemelvények. Való
ban kimeríthetetlen kincsesbánya ez, a
népek és nyelvcsoportok szerint haladó
válogatás mégis majdnem teljes képet
ad róla. Külön értéke, hogy a szer
kesztő egy-két kivétellel a klasszikus
műíordításokat használta föl, s így még
hitelesebbé, igazabbá teszi az olvasó él
ményét.

Rákos B. Raymund, a vatikáni ma
gyar gyóntató - akinek több könyvét
ismertettük már lapunkban - aligha
nem legkedvesebb művét jelentette
meg Kelemen Didákról. Evek, sőt év
tizedok óta ismert, mílyen páratlan ön
feláldozással és alapossággal gyűjtöttea
XVIII. század kiemelkedő mínorita
szerzetesére vonatkozó adatokat, közlé
seket. Könyvében ökonornikusan, gon
dosan rendszerezi hatalmas anyagát, s
nemcsak egy kivételes egyéniség Isten-



hez vezető útjának egyes állomásairól
számol be, hanem a kor magyarságá
nak is hiteles képét rajzolja meg
(Ugye, Atyafiak?! Isten szolgája, P.
Kelemen Didák OFM Conv. élete; Edi
zioni agíografiche Roma).

Kelemen Didák 1683-ban született s
1744-ben halt meg. Élete a magyar tör
ténelem egyik legviharosabb korszaká
ra esik, amikor a török lassan vissza
szorult már, de helyette új veszélyként
a német emancipáció fenyegette Ma
gyarországot. Ilyen időkben nagy egyé
niségek önfeláldozó példájára van
szükség, s Kelemen Didák ízig-vérig
ilyen személviség volt. Működése szin
te az egész Magyarországra kiterjedt,
prédikáló útjain ezrek és ezrek hall
gatták, hatása felmérhetetlen volt az
egyszerű emberek között, de a főne

messég között is..JÓ érzékkel világított
rá a korszak súlyos problémáira: el
sők között szorgalrnazta a népoktatás
megszervezésének szükséges voltát.
"Vándor Kelemen Didák"-nak nevez
ték. aki hatalmas energiával térítette a
magyarságot, ám a térítő tevékenysége
során sosem ragadtatta magát túlzá
sokra, nem ellenségeket látott a tőle

különböző meggyőződésűekben. hanem
az üdvösségre rendelt lelkeket. 1729
ben Kassán jelentette meg Búzafejek
című prédikációs gyűjteményét, mely
az egyházi szónoklás és a hittudomány
akkoriban bizony meglehetősen gyér
példái köziil az egyik legkiemelkedőbb.

Már életében szent ember hírében állt,
halála után azonnal kezdeményezték a
szenttéavatási eljárás meaindítását.

Rákos B. Raymund kitűnő munkát
végzett hőse megjelenítésével. s mun-

SZTRAVINSZKIJ AZ fRO SZEM~VEL

Századunk egyik legellentmondásosabb,
legösszetettebb egyénisége az orosz szár
mazású Igor Sztravinszkij. Hol volt ő

Bartók kristálykemény jellemétől? Hol
Schönbergnek az érzelmi végleteket is
vállaló következetességétől? Hol Kodály
szívós hagyományépítésétől és elkötele
zettségétől? És mégis: vitathatatlanul a
század legnagyobb hatású zenemúvésze)
aki első műveiben olyan titokzatos ős

erőt szabadított föl, amelynek lendületé
ből még ma is merít a zene, s olyan
merészséggel kísérletezett, járatlan uta
kon haladva, hogy Bartókra is kétségte
len és kimutatható hatást gyakorolt.

káját - melyre VI. Pál pápa apostoli
áldását adta - a kor iránt érdeklődő

kutató s az egyháztörténet iránt fogé
kony olvasó is haszonnál forgathatja.

Rezek Román, aki ma a világ egyik
legkitűnőbb Teilhard de Chardin ku
tatója, Deus ou nada (lsten vagy sem
mi) címmel jelentetett meg könyvet
Brazíliában. Nagyjából azoknak a kon
ferenciáinak anyagát tartalmazza e kö
tete, melyeket két szemeszterben tartott
különböző . brazíliai egyetemeken (Edi
coes Paulinas), A filozófiai-teológiai té
mákat teilhard-i szempontból tárgyal
va újszerű színtézisre tesz kísérletet.
"Könyve igazában Teilhard de Char
din ontológiáját adja - írja róla Hen
rique Claudio de Lima Vaz -, de pá
ratlanul eredeti megvilágításban. Igy
kerül terítékre a többi között Nietzsche
és Sartre, az "Isten halálá"-nak "teo
lógusai", de mirid a teilhard-i szinteti
kus, a dialógust szolgáló stílusban." A
Deus ou nada középpontjában a mo
dern ateizmus kérdései állnak. Rezek
Román a többi között Pascal, Szent
Anzelm, Aquinói Szent Tamás, Teil
hard de Chardin és Daniélou látásmód
jára hagyatkozva bontja ki témáját, .az
őszövegeiket kommentálva törekszik
egy korszerű apologetika megteremté
sére.

Végezetül szerétnénk fölhívni olva
sóink figyelmét, hogya Szent István
Társulat Az üdvösség története címmel
megjelentette a 10--12 éves korosztály
számára íródott új, kísérleti hittanköny
vét, szerzőí : Ruppert János és Bindes
Ferenc.

stsi GÉZA

Igazi világpolgár volt. Rendkívül sze
rette a pénzt, s meggyőződéset sem ne
vezhetnénk következetesnek. Mohón fi
gyelt fel a rokon művészetek minden
jelentős törekvésére. így juthatott szerző
kapcsolatba a nagy angol kö!tővel, Au
de~nal. így közelíthetett a tragikus __01'
sú Dvlan Thomashoz. Ha van rokon je
lensége a modern rnűvészet történetében,
akkor Picasso az. Kettőjükben testesül
meg a század minden nyugtalan törek
vése. a szintézlstől az antttézisiz feilődó,

s önmagát rombolva tovább építő szel
lem története.

Aki igazán szerette volna megismerni
Igor Sztravinszkijt - s nincs abban a
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szerenesés helyzetben, hogy olvashatja
asszisztense, fogadott fia, Robert Crajt
sorozatban megjelent s nagy vitákat ka
varó beszélgető füzeteit -, rnindig azzal
a gondolattal kacérkodhatott, hogy ilyen
összetett jelenség hiteles portréját inkább
hasonló művészegyéníségrajzolhatja csak
meg adekvát módon. A zenetudomány
már sok fontosat elmondott róla, de e
közlesek a dolgok természeténél fogva
inkább a szakma szűk határai között
maradtak, s változatlanul érintetlen je
lenség maradt maga az ember, aki a mű

veket alkotta, akit mí úgy láthattunk,
hogy botjára támaszkodva sántikál be
az Erkel Színház karmesteri emelvényá
hez; s színte ,.i6vátételként" hatalmas
ünneplésben részesítette a szenzácíó-éhes
közönség, De ez már nem a fénykorá
ban lévő mester volt, hanem annak rom
ja. Igaz. a magyar zenetudománynak e
kései találkozás is jó alkalmat szolgálta
tott, hogy korrigálja a régebbi, meglehe
tősen feketére színezett Sztravinszkij
képét.

Fod~r András "Sztravinszkij" című
könyve mégis más. Ebben a költő szúl
a zeneszerzőről. A költő vall a rokon
hangokról. És Fodor András nem dilet
táns médjára teszi ezt - ha úgy tenné,
akkor is mondhatna persze érdekese
ket -, hanem fölényes tájékozottsággal,
az anyag (egyszerre mozgatja a század
zenei, irodalmi és képzőművészeti té
nyeit) biztos ismeretében, a Sztravinsz
kijra vonatkozó irodalom - és ez nem
kevés - ismeretében. Verseiből is köz
ismert Colin Masonnal, a jelentékeny
zenetörténésszel . való barátsága, mely
nyilván még több. szemponttal gazdagí
totta a zeneköltőről kialakított képét. s
hozzáseattette az ítéletalkotás bátorságá
hoz, nyíltságához. Az a Sztravinszkij

MÁTÉ EVANGÉLIUMA FILMEN

Az evangéliumi kánon élére Szent
Máté könyvét helyezte az egyház. "He
lyes dolog, hogy Máté az első - írja
Papini az evangélistákról szólö szép
esszéjében -. Máté volt az, aki Krisz
tus hívására minden akadékoskodás
nélkül felállt vámszedől asztala mel
lől, és tüstént követte őt ..." A tudo
mányos vizsgálódás alapján azt kel
lene mondanunk, hogy egyes részlefei
kronolóaiaí szempontból iq az elsők.

Keletkezésének pontos dátumát még
nem tudjuk teljes bizonyossággal meg-
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azonban, akiről könyve szól, mindenes
tol az öve. 1V1egeit errnenye, szemeiyes
müveitsegt kmesevé szenveoett tüllede
zese, A konyvon is érzodik ez a szemé
lyes hitel, az anyag és a szemetyrség
meghódításáért ioiytatott küzderem. rnuí
tása jellegzetesen "zenetöl'téneti": ekkor
talán maga ,r'odor Andras sem mert még
elszakadní az ilyesfajta kísrnonográfiák
hagyományaitól, még költői ihletese is
cserbenhagyJa, hisz a legelső lapokon
egy-két ijesztően csúnya mondatot olvas
hatunk (" ... a szovjet kormányzat 
hogy egy ilyen példát idézzünk - Sztra
vinszkí] háború utáni Nyugaton maradá
sa után is együtt tartotta e gyűjte

ményt"). Aztán elkezd "nőni" a könyv, s
ahogy írója előtérbe engedi addig sze
mérmesen rejtegetett egyéníségét s vall
a maga legszemélyesebb véleményéről.

elmondja emberi ítéleteit, már a zene
történetírás új lehetőségeí sejlenek fel.
Végül is egészen kitűnő könyvet olvasha
tunk Fodor András tollából - Sztra
vínszki] színvonalán. Mint ahogy a végső

pont, az "Epilógus helyett" közölt saját
vers is méltó lezárása, összegzése Sztra
vínszki] pályájának, és hív vallomása
annak a viszonynak, mely a zeneköltő

és az életművét elemző író között szö
vődott, Meglehet, a szígorú erkölcsű köl
tőnek jogos fenntartásai voltak, s az is
igaz, hogy Sztravinszkij életútja telve
van váratlan fordulatokkal. De a végsö
konzekvencía, a mű - örökérvényű: .

lIasadó vIz kegyelme: temettl,
tág koszorúdból nem hulI kl a zllld.
f:s csönd és szél, ég s fllld áramából,
szövődIk, nő az Ingatag Időbe,

elme és kéz közt foghatóba csendül
feltámadásunk Igaza: a m1i.

R. J"

állapítani, de a szöveg ismertető je
gyei, valamint li keresztény múlt ré
gi és autoritatív tanúi (Papias, Ireneus,
Alexandriai Kelemen, Eusebius stb.)
arra vallanak, hogy Máté evangéliuma
a templom árnyékában íródott, még
abban a korban, arnikor a fiatal egy
ház még nem szakadt el, remélte, hogy
a választott népet sikerül megnyernie
az új hitnek, mely az ősi izraelita ha
gyományokból nőtt ki.

Máté evangéliuma a legínkább ar
chaikus, judeista hangvételű evangéli
um. Szerzője nem fedi föl nevét, de



könyvében mégis aránylag gyakran ta
lálkozunk olyan adatokkal, amik a sze
mélyére vonatkoznak. Szavai a judeai
világ beható ismeretéről tanúskodnak
mind a vallási tradiclókat, mind a tár
sadalmi és politikai rendet, mind pedig
azokat a - nagyon is jellegzetes 
problémákat illetően, amelyek Paleszti
nában szabályozták és irányították a
Krisztus korabeli közösségek életét.
Rendkívüli természetességgel használja
a bibliai terminológiát, már az első

oldaltól, Jézus családfájának bemutatá
sától kezdve, melynek kifejezetten [u
deista íze van, az Oszövetség atmosz
féráját idézi föl.

Megragadó. az egyszerűsége. A tiszta
sága. Ahogy tartózkodik minden feles
leges beszédtől, magyarázkodástól. túl
bonyolítástól. A történtek hű leírására
törekszik, hogy minél többet őrizzen

meg Krisztusb6l. Figyelmesen olvasva,
azt tapasztaljuk, hogy két tényező ha
tározza meg epikai ritmusát. Először

természetesen az, hogy az események
Jézus alakja köré csoportosulnak: Jé
zus beszél, Jézus cselekszik, Jézus mín
dig teljes fényben jelenik meg. Az el
beszélés ritmusát befolyásol6 másik té
nyezőt azok az elemek képezik - fel
felbukkanva még egy látszólag higgadt
beszámol6 hátterében is -, amelyek a
korabeli keresztény társadalom mínden
napi gondjait, érdeklődését és kíván
ságait fejezik ki.

Pasolini filmje hitelesen követi Máté
evangéliumát képekben reprodukálja
kisérő jegyeit, a társadalmi hátteret és
az elbeszélés hangvételét. hűséggel idé
zi föl - mint egy valaki a Jézust kö
rülvevő tömegben - az apostol szemé
lyes élményének és tapasztalatának he
vületét, Természetesen ennek a film
béli követésnek" megvannak a korlá
tai: ~ tömörítés kényszere, ami míatt
sok részlet elsikkad vagy hiányzik,
illetve felületes megvilágítást kap; az
átköltés műfaji nehézségei, amik he
lyenként a:4 irodalmi illusztráció színt
jére csúsztatják a jeleneteket, vagy
bombasztikus látványossággal csökken
tik a film egészének művészi hatását.
A film kifejezési eszközei tehát ez
esetben szűkre szabottabbnak bizonyul
tak, mint mondjuk a zene, a szobrá
szat vagy a színház, ahol erőteljes

kontrasztokban lehet megjeleníteni a
passi6t, Jézus életének egy-egy drá
mai mozzanatát, éreztetni lehet a
konfliktusok egyszeri és végső feszült-

ségét s rögzíteni lehet a pillanatok di
namizmusát. Mivel a film folyamatá
ban ábrázolja a mozgást, nem ügyel
het egyszerre és egyidőben a fázisok
belső összefüggéseire, a lényeg min
denkor azonos fokozatú megfogalmazá
sára. Ebből adódik Pasolini filmjének
elmaradása az evanzélluml szöveatől

művészi megvalósítás tekintetében,
mert az evangélium elsősorban mégis
csak olvasmány, könyv, ami a kézbe
val6, ami az egyes ember elmélkedé
sének tárgya, léleknek szánt üzenet,
ezért nem folyamatában felbontva, pla
nokba konstruálva, hanem az egész
kontextusában foaható és átélhető. Nyil
ván Pasolini is érezte az adantácíó hát
rányait. a visszalanozás, az újraolvasás,
a felkínált meditáció lehetetlenülését,
nem is alkalmazta a fílmtechníka, a
korszerű 'filmnyelv módszereit, lemon
dott a színek, a grandiózus tömegjele
netek, a rafinált hangosítás, a szuper
produkciók fogásairól, szerény, profán
ríportra vállalkozott, beszámolót készí
tett a Máté evangélista által látutt dol
gokról, dokumentálta az írásban fug
laltakat.

Képi világa inkább a némafilmek
stílusára, mínt a hangos mozgótényké
pek pergő cselekménysorára. beállítá
saira, rutinos kompozicíókra emlékez
tet. Eltekint a montázsoktól, a felve
vőgép zaklatott mozgatásától, trükkök
felhasználásától, a párbeszédeket míní
mumra szoritja, a hangeffektusokkal
csínján bánik. Krisztusra koncentrál,
de nem hanyagolja el azokat a körül
ményeket sem, amelyek között Jézus
küldetését teljesíti. Hogy az evangélium
nagyon is meghatározott közösség bel
sejében keletkezett, nem csekély garan
ciát jelent a tények valódiságára vo
natkozóan. Pasolini megérteti. hogy a
lejegyzés nem egy magányos, zárkózott
író emlékezetétől függött, aki elszige
teltségében szubjektív élményein me
rengett, hanem az őt körülövező tár
sadalomtól, amely élt és meghalt azo
kért az igazságokért. amiket tovább kel
lett adnia és meg kellett óvnia a tor
zításoktól. Érzékeltetni képes azt a
megtestesült szintézist, amiről Gál Fe
renc így ír: "Jézusban az Atya egylé
nyegű Fia azonosította magát a világ
gal és az emberrel. Az élet. a rnunka,
a szenvedés, a közösségi vonatkozások
és a halál az ő személyes ügye lett.
Benne az Isten érzékelhetővé tette a
világhoz val6 viszonyát, mégpedig úgy,
mint emberi élettörténetet."
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A filmet a rendező életművének

egyik csúcsaként értékelhetjük. Pasoli
ni többször is hozzáfogott, hogy a meg
váltás-megváltódás nagy kérdéseivel
szembenézzen. Kutatta, kereste, hogy az
erőszak világában, ahol megfélemlített
és kiszolgáltatott az ember, hogyan ju
tunk el a békességig, a szeretethez; a
konzum-jólét csörnöre és szennye köze
pett a tisztaság forrásaihoz, a hithez?
A mélységből kiáltva, fájdalmainktól
megfeszítetten mikor talál meghallga
tásra a kérés: "Jöjjön el a Te orszá
god ..."? Első kísérlete, Az éhenkórász
(1961) a társadalom iszapos mélyvízébe
merít alá. a római külvárosok kitaszí
tott csavargól közé vezet él. akik min
den megalázottságuk és kirekesztettsé
gük ellenére a fényre, felemelkedésre
vágynak, a megváltó szépségre szom
jaznak. "Éreztem és tudtam, hogy eb
ben az állapotban - vallotta a film
bemutatása után -, ebben a megalá
zottságban van valami szent, valami
vallásos, a szó határozatlan és általá
nos értelmében." A Mamma Roma
(1962) hősnője nem éri be passzív vá
rakozással, kétségbeesett harcba kezd
az új életért, a bűntől való megtísztu-.
lásért, telve van reménnyel és önfelál
dozással. De bálványozott fia, Ettore
elzüllik. egy betörés alkalmával rajta
kapják, és a börtönben kiüríti a .vért
verítékező szenvedés poharát, megbe
tegszik és meghal. Ettore tulajdonkép
pen a jobb lator, aki az utolsó perc
ben megtér és búnbocsánatot nyer.
Anyja nem képes beletörődni elveszté
sébe. öngyilkosságot kísérel meg; de az
ablakban megpillantott templom képe,

KONCERTEK

Furcsa ellentmondás, hogy egy har
mincöt éves mester hattyúdalt ír, He
quíemet, amely összegezés és szám
adás. Ha azt vesszük, ebből a rödd
életből harmínc esztendő telt el aktív
komponálással, nem tűnik annyira ko
rainak a számvetés. De hol volt még
az ősz? A fiatalság dacolt a legszebb
fél'fikorral s a Theater auf der Wieden
színpadán a Hajnal az éj ködén győ

zedelmeskedett, Az igéret többnek mu
tatkezott mindennél, Ozent a t,égső

halhatatlanság, csak éppen a "Tuba
mirum" harsona-szólójával és a re
ménység a Lacrimosa "könnyel áradó"
fényeivel. Azzal a láthatatlan ragyogás-
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a feléje meredő kereszt visszariasztja
a tett befejezésétől. Hirtelen míntha
átváltozna maga is: vonásai megnyu
godnak, arca kisimul, megérinti a ke
gyelem. Magdolnából madonna lesz. ez
zel a csaoassal mezkanta a ff'l,.,ld()
zást eddigi eltévelyedéseiért. A Rogo
pag (lfHi2) egyik epizódja. A tÚl'Ó már
közvetlen előzménye a Máté evangéliu
mának. Film a filmben: a neves Ren
dező filmet forgat Jézus életéről, az
utolsó jelenetekhez érkeztek. a kereszt
halál felvétele következik. Az eklekti
kus gondolkodásáról ismert müvész, aki
egyaránt vallja magát meggyőződéses

marxistának és mee;gyi'íződ8<es k"lt,.,1i
kusnak - nem kétséges, hogy Pasoli
ni itt őrimagát fedi ~öl -, egy nyo
morgó, több gyermekes, állandó éhség
érzettel küszködő rsaládapára bízza Jé
zus szerepét. Az egyik forgatási szünet
ben aztán a férfi olyan mennyíségű

kenyérhez és túróhoz jut. hogy úgy
érzi, egyszer végre ő is inl1akh"lt. Anv
nyira túlterheli a gyomrát, hogy a fel
feszítés közben rosszul lesz. és a ke
resztfán valódi halállal búcsúzik a ren
dezőtől, a közönségtől, a világtól.

A tragikus kimenetelű "játék" éb
resztette rá Pasolinit, hogy holmi kI
talált, esetleges történet helyett az iga
zi, a mindmáig érvényes passiót fil
mesítse meg. Minek kerülő úton meg
közelíteni azt, ami önként kínálja ma
gát, a rendező szemében a kész iro
dalmi forgatókönyvet jelenti, Máté
evangéliumát. A filmet l!164-ben ké
szítette el.

HEGYI BtLA

sal, amely ezt a rövid pályát. minden
nap bearanuozta. Tudott-e veszttem az,
akiben ekkorára nőtt a remény? "Előbb
végeztem, mintsem élvezni tudtam vol
na tehetségemet. De az élet mégís szép
volt, életpályám oly szerencsés elője

lek között indult, azonban az ember
nem tudja megváltoztatni saját sorsát"
- írta két hónappal halála előtt Mo
zart, Élet és halál kérdéseire kereste
ekkor is a választ: izzó dráma. csen
des lírai áhitat váltogatja egymas! Re
quiemjében. A külső és a belső harca
a végső megnyugDásért. Amilyen fáj
daimasnk: az Introitus hegedű-jajongá

sai, olyan felszárnyaló ugyanebben a
tételben a "Te decet hymnus" (Tég{>d
illet, Urunk, az ének Sion hegyén)



"vándor tónusa", hogy uira visszatér
jen ez a "titokzatos peregrinus" a "Lux
aeterna" (örök nyugodalmat) a beje
j",ző tételben. A héber bűnbánati ének
(Kino di tiso beov) negina dallama
csendült ezzel a dallammal egykor az
ős liturgiában, s a Siralmak Könyvének
gyászdala, amely szájhagyományozással
maradt fenn hurcolva magával a mély
séget Bach Magnificat-jának Suscepit
részletébe és Mozart több művébe. De
ezt a dallamot őrzi a székelyföldi nép
dal is: "A búbánat keserűség", vagy
a nép ajkán megcsendülő "De profun
dis" (A mélységekből kiáltok fel Te
hozzád, én Uram) egyik változata. A
lényzgre mutatott ?'á Rajeczky Benja
min, amikor kijelentette: ..Sokat vita
tott kérdés volt a népdal és a közép
kori egyházi ének, a gregorián viszo
nya. Sok kutató hajlandó volt az utób
bi származékának tekinteni a középkori
népnyelmí. énekeket. Ma már általános
az a felfogás, hogy mind a kettő kö
zös gyökerű ..."

A Requiem kiáltása: könyörgés és
üzenet a távoli partokról, a fúga nyu
galmas áradásával ahogyan talán
Bach is megírta volna -, szinte ki
tapintható klasszikus arányai?)al: szuio
rú és bensőséges a mozarti fúga, mint
egy középkori liturgiTcus ének.

Újabban azt vallja a zenetudomány,
hogya Requiem sokkal inkább a mes
ter kezeműve, mint eddig hitték. Süss
mayr csupán a Benedictus középső ré
szét, a Hozsannát és talán az Agnus
Dei elso részét komponálta. A mú egy
sége igazolni látszik ezt. Hogyan jelle
mezhetnénk röviden? Hasonlattal: mint
felszálló madár, mely elhagyja fészkét,
s már fentről tekint alá. Nem hegye
ket és völgyeket lát. hanem csak kie
melkedő és táquló pontoTeat. melyek fö
lött megpillantja szárnyának árnyait.

Ezt érzékeltette a Kölner Kurrende
kórus, az Alkantarai Szent Péter (pes
ti ferencesek) templomban. A kulturált
hang, árnyalt szólamvezetés a legfőbb

erénue ennek a kölni együttesnek,
amelynek repertoárján gazdag p?'eklasz
szikus, barotele. 'romantikus művek sze
repelnek s olyan neves modern szer
zöé, mint Pepping. Mozart Requiemjé
ben megérezték azt is, amit kevesek:
a valódi egyházzenét. A karmester: El
ke Mascha Blankenburg naqyszerúen
felmérte a mú drámai arányait, közve
títette azt a nemesen egyszerű pátoszt,
amely belülről világit ja meg az egyes

tételeket. A szólisták: Dagmar Wan ke
Szendrey (szoprán), Renate Naber (alt),
Frieder Lang (tenor) és Philipp Sang
shaw (basszús) tiszta intonálássa.l, mu
zikalitással követték a remekmű for
dulatait.

..
A zongorairodalom három romanti

kus képviselőjének,Schuma.nn, Schubert,
és Chopin műveiből állította össze
koncertműsorát Németh Tamás, aicinek
zeneakadémiai zonqoraestjei eddig is
igazolták fejlődését. Az Eroica-variáci
ók emlékezetes előadása vagy legutóbb
a Wanderer fantázia egyéni tolmácsolá
sa arról győzött meg, hogy a fiatal
előadóművész drámai alkat s a lírai
részeket is szerves d?'ámai elemként
kezeli. Beethoven művek előadójaként

kezdte (Bécsben di.jat is nye?'t). de az
utóbbi időben sokfelé tájpkozódik. To
vábbra sem szabad azonban feladnia
drámai alapállását, de a lírai darabo
kat önmagukban kell értelmeznie. Sa
játságos ,..függő" viszonya még rányom
ta bélyegét Schumann Kinderszenen
jének (Gyermekjelenetek) előadására,

de már hallottuk a hangok pasztell-tó
nusait: a "Majdnem túl komolu" tétel
megfogalmazásában t'agy "A költő szól"
szép sóhajtásában. Új volt a ..Rémkép"
ideges vibrálása vagy a "Vesszőpari

pá"t" mélylélektani felfogása, amely a
lezárt tekintet mögött emlékek esszen
ciáját ültette hango'kba, a belső látást.

Schubert olyan muzsikát írt egész
életében, "amelynek bére nem volt
egyéb a felemelő érzésnél" (Hans Gál).
Alkalmi zenéjét is ez jellemzi. A Négy
impromtut is (op. 90). Amit a Winter
reise (Téli utazás) élményből, szen
vedésből szőtt világa sugall, az első

impromtuből (c-moll) sem hiányzik.
Nincs virtuozitás, csillogás, a zongora
technikai bravúr átadja helyét a voká
lis szólamvezetésnek: a monológnak. S
ez mintha újra megfogalmazná a Téli
utazás egyik gondolatát: "Dass mir vor
meíner Jugend graut... Hogy elborza
do1c fiatalságomtól ..." Esőcseppek mo
noton kopogása kiséri a vándort útján,
ki önmaga tájain jáTt'a örül az i.fjüság
nak (Esz-dúr impromtu), halhatatlan
melódiá11al ajándékozza meg az embe
relcet (Gesz-dúr) s aztán közel áll ah
h'n. hn'1Y kinmuet el'.cen (Asz-dúr). De
belső élményei .... ek adja át maqát. hoqy
meqtiszf1' l.jnn. íme a schubprti ..qazrl'l.q
kincs. de mé'1 annál is sokkrrl s7pbb
remén'yek" (Grillparzer) látomásai. Vagy
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Uhl.and sorainak visszhangjai? "Ki tud
ja honnan e sok virág, Vége soha
ni~cs tán." Ez a sejtelem az élet idea
lizmusa egy phaiák-lél.ek aranykincse.
Annak' bizonysága, amit egyik értéke
lője így fogalmazott meg: "A sors,
amely ~lyan kegyetlen kézzel taszította
Schubertet - a kegyelemnek ezt a be
cses edényét - a világba. ugy~nakkor

megadta neki az öröm képességét és
ezzel gazdaggá tette".

Szépség és fájdalom, idill és élet1'!
vódás: ezt éreztük meg Németh Tamas
Sc1wbert interpre+ációiból. (Ez a bense
jébp.1t élő z<,!neköUő a fiatal zongora
mfívész későbbi legjobb mestere lehet.)
Schubert darabj~in át hallottuk Chopin
b-moll szonátáját is, s a késői mazur
kákat (op. 59). Az utóbbi négy darab
lebegő tónusa sohasem ernyedt és soha
sem súlyos: lírai. A nocturne-ök 1'okonai,
meiuek úgy vall.anak a lenaue! arany
őszről. hany a francia éjszakák sejtel
mei is felidéződnek: impressziók XX.
századi hangulata, ahogyan a h-moll
szonátában. A mazurkák előadása ke
vésbé sikeriilt : a túl keményen meg
ütött akkordok szétzilálták a hangulati
összefüggéseket s a színeket. A b-moll
szonáta formákat feszítő, rövid tételei
(balladák, fantáziák. nocturne-ök együtt)
a sűrített szenvedélyek lírai kibontásai.
A súlyos első tételre az utolsó szellem
zenéje rimel: nakonxipán-idill és szel
lemek játéka. S a kettő között a tragi
kus vízió, a gyászinduló. Égit és földit
kötnek össze a panaszos harangütések.
Németh Tamás a gyászinduló kulcsfon
tossáqát megérezve újszerűen "hallatta
a völgyek hangjait·,: a csendes csobo
gás elővételezte a Finale transzcendens
hangsorát, melyben tengerek végtelen
zúgása lakik.

•
A Gépfolklór-együttes kisérlet és igé

ret. Napjaink népdalokat sajátságos
felfogásban megszólaltató együttesei kö
zött (Sebó, Muzsikás, Mákvirág stb.)
Szabó András, Dzogzoglu Jorqosz, Ba
lázs János és Róbert György négyese
(hegedűn, cserépdobon, bőgőn és fÚvó
sokon) új programot hirdet. Az együt
tes "elnevezése nem munkásipari nép-
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zenére, vagy .mechanikus, elektromos
muzsikára utal, hanem a fiatalok nép
zenei mozgaImán belül a főáramlattól

eltérő tör~kl'éseket fejezi kL" Valóban
felmerül a kérd~s: "a leutánzott pa
rasztmuzsika eUíad,Si stílus '1 természe
tes talaj nélkül" fejleszthető-e az eddi
gi módon, vagy előbb-u~óbb át kell ad
nia a helyét más felfogásnak. ami a
népköltészet leglényegesebb elemeit őrzi

csupán. s rugalmagan irrizodik: a fiatal
ság izleséhez. A Gépfolkl6r ez utóbbit
tűzte zás.zlaíára klasszirizálási vagy né
pi"skeciő szándék nélkül. Hogy mit ér
tek el eddin. ezzel az eqyetlen, eaue
temi szín'l')adi fel.lépésükkel a nagykö
zönség előtt. nehéz lenne lemprni. A ny
nyi azonban bizonyosnak t1í.... ik: altoü
mazkfJdásllk több pU8ztán ízlpsbeli meg
fontolásoknál. Avatott muzsikusok ját
szanak bámulatos ösztönösséggel, s
hangszereiket kitúnően kezelik. Sokszor
úgy tűnik: komoly zenét csinálnak, szó
rakoztató igénnyel. Mint régen, amikor
még a két múfaj között nem 't"olt kü
lönbség. Előadásmódiuk jelenleqi nyer
sesége azonban később ak'1dállyá vál
hat: eljödheti a zenei tartalmat. A nép
zene európai rangja igazolja: értékét
ma már mindenütt komolyan veszik.
Természetes, hogy közösségteremtő. Az
imént emlitett határok összemosódása
minőségi előrelépést jelentene, mond
juk ki bátran: a közösségi érzés erősí

tését. Hogy mindezeket iqazolíuk, csa/e
egyetlen példát említün k a Gépfolklór
elhangzott repertoárjából: az illd pen
taton dalllt'/7ua szerzett ,.hegedű rapszó
diát", melyet Szabó András mutatott
be figyelemreméltó virtuozitással. De a
többi népdalfeldolgozást is említhet
nénk: a kontúrozott dallamrajzot, a kis
sé jazz-os improvizációs techníkát, a
rítmusbőséget. A szöl'egek is népdal
szövegek, melyek a lét kérdéseit [oaal
mazzák újra meg újra. Az archaikus
tónus így kimondottan ünneppé avatja
a szórakozást. Az eqyüttes továbblépé
séhez feltétlenül sziikséqes a népzene
kincs tanulmányozása, hogy a reper
toáron ne csupán a már más együttesek
által népszerűsített népdalok transzfor
mácíói szerepeljenek.

T. S.



Ő is tudja: ezek az egyszeri pillanatok
elvárják, hogy ne csak megörökítsék
őket, de egyszeriségükbe másokat is
beavassanak.

Most tehát beavatottak lettünk, és
mint ilyenek nézhelünk körül.

A téma: ember és az ember alkotásai
kőben, fában. Mí nden kép hanguiara
komoly, szinte rnéltóságteljes, és Vattay
kitűnő szeme és meleg, szerétetteljes
szíve érződik bennük. A komolyság más
érzelmekkel is párosul: néha in timitás
sal, ahogy megörökíti az alvó Berda
Jóskát - ritka pillanat - vagy tra
gíkummal, ahogy Latinovits zoltán ket
tős képe néz ránk szinte fényévnyi tá
volságból.

A portrék témaválasztása oly jellem
ző, hogy ha alanyait nem ísmernérn,
sem személyesen. sem műveikből, ak
kor is míntegy kibetűzhetném egyéni
ségüket s e fotókból megtudhatnám.
kik ők igazán. Milyen jó, hogy itt vég
re nem Füst Mílán, a szerepiátsző je
lentkezik, hanem a tragikus lélek, aki
ről a versei tanúskodnak.

Mint mondtam, Vuttay szívesen for
dul az emberi kéz alkotta kövek és
fák felé. Róma falai és a zakopanei te
mető síremlékei : milyen nosztalgia egy
elmúlt élet ragyogása és az élet még
halálra emlékeztető megörökítése iránt
is.

VA'l'TAY ELEMÉR KIALLtTASA

1976 októberében nyílt meg a bajnai
II. Rákóczi Ferenc Művelődési Házban
- Bodri Ferenc rendezésében - Vat
tay Elemér fotokiállítása. A tárlaton
túlnyomórészt iró-, művész- és tudós
portrék szerepeltek, többek között
Kassák Lajos, Füst Mílán, Czóbel Bé
la, Lukács György, Jánossy Lajos fizi
kus, Ferenczy Béní, Barcsay Jenő, Ve
res Péter, Berda József, Latinovíts Zol
tán, Pilínszky János, Juhász Ferenc,
Szécsi Margit és Nagy László képmásai.
A megnyitó beszédet Kassák Lajosné
mondta.

Kedves Vendégeink, szerencsétlen do
log kísérletet tenni arra, hogy a lát
ványt, amely éppen látvány-mivoltában
fejez ki valamit, szavakkal, tehát az
intelligencia egy másik szférájának
eszközeivel közelítsük meg. A dolgok a
saját anyanyelvükön, ha tetszik forma
nyelvükön szólnak hozzánk. - Máris
kétszer használtam a nyelv szót, meg
azt is, hogy: szólnak, ami arra utal,
hogy mínden, ami bármely érzékszer
vünkön keresztül elénk tárul, arra
kényszerít bennünket, hogy nevén ne
vezzük; mintha ezzel jobban magunké
vá tennénk, mélyebben hatolnánk tit
kaiba. Igen, azonnal számtalan kérdés
vetődik fel: amit látunk, miért hat
ránk, miért emel fel, vagy hagy közörn
bösen, miért mosolygunk, vagy szomo
rodunk el" egyált.alán milyen kapcsolat Vattay átfogó világnézetéről tesz ta-
jön létre és miért, kép és néző között, núbízonyságot szövegválasztása, mely a
s rögtön utána, milyen ember áll e hozzá írt, vagy könyvekben felfedezett,
képek mögött, ki Ő, miért ilyen a vá- de szívéhez szóló sorokat mutatja be
lasztása. míféle vágy vezette arra, hogy fotókban. Olvassuk figyelmesen e szö
lencsevégre kapja, amit lát? És mind- végeket s együtt rendülhetünk meg Pi
ezt miért mutatja meg nekünk? linszkyvel, Juhász Ferenccel s együtt

lehetünk bátrak Kassák Lajossal.
Kezemben a meghívó, a rajta levő

kép egy kőkeresztet mutat meg. Pesszí- Egyetlen fotót látunk, amely nem
mista Vattay Elemér, hogy a halálra Vattayé : Ferenczy Béni tablóján a há
akar emlékeztetni? Nem, a kereszt a rom Ferenczy testvért, lovon. De Vat
szenvedés szimbólumából az emlékezés tay érdeme, hogy ezt a régi képet re
szimbólumává vált, jelet hagyni a ví- konstruál ta. nyilván azért, mert ezt Fe
Iágban. És talán ez egyik hajtóereje a renczy Károlynak, az apának festmé
művészetnek, megragadni egy pillana- nyeírt mint inspiráló motívumot vi
tot, egy állaootot, egy látványt, amit szontláthatjulc.
csak ő, egyedül az alkotó látott, érzett, Tegyük fel útra a kérdést: pesszi
gondolt, és ezzel ezt a pillanatot, mely místa Vattav Elemér? Bátran mond
egyedül az övé volt, megörökíteni. Vat- hatiuk: nem. Komolyság. részvét, em
t~y . Ele~~r szerény~~e. kö~ismert ba- beri együttérzés árad képeiből.
rátaí koreben, megörökíteni akarta a
pillanatot, de megmutatni nem, így
történt, hogy kiállítást még eddig nemk' r/lyJ.}
rendezett, s most is barátai követték I t ',;.
el a merényletet, melynek eredménye 1.1/. fl tJ "'"' 'lJ""'] M-
ez a bemutató. Úgy hiszem, most már v)..\.I~L-
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BACH, BEETHOVEN, BRAHMS
HANGLEMEZEKEN

Az igazi, nagy alko~?k minden k?r
nak új arcukat mutatJak. S mert rnrn
den kor meg akar ízlelni valamit az
igazi szépségből,•. a n~gy előadóművé
szek újra és UJra ktserletet tesznek,
hogy a maguk képére és hasonlatossá
gukra for.málják őket,

Sok szó esik manapság az elidegene
désről. Kétségtelen. hogy az ember
mind magányosabbá válhat, ha nem
azonosul az élet nagy céljaival és esz
ményeivel. De a magányos embernek
is van ereje és tehetsége, hogy a leg
nagyobbakra függessze tekintetét, s tő
lük várjon eligazitást. Amikor huszon
hat esztendővel ezelőtt a hazájában le
vő szeretetlenség és terror ellen tilta
kozó, s inkább a száműzetést vállaló
Pablo Casals Bach halálának kétszáz
ötven éves évfordulója alkalmával ze
nei ünnepségeket rendezett (s talán kis
sé akarata és szánjéka ellenére a Pra
desi Fesztiválok kezdeményezője lett),
az ő számára ez a zene az emberi ne
messég hirdetője és az erőszak elleni
tilta.kozás szimbóluma lett. S hogy gon
dolatára százak és ezrek visszhangoz
tak, mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy az első hangversemire titokban,
gyalog, iszonyú szenoetléseket, nélkülö
zéseket vállalva megjelent akatalánok
egy csoportja is, élükón püspökűkkel,

jóllehet Franco akkor minden spanyol
állampolgárnak megtiltotta, hogy részt
vegyen a fesztÍ1'álon. Bach, a bachi mú
azonban győzedelmeskedett a tilalmon,
mert ezúttal is olyan eszményeket tu
dott sugározni, amik bizonyossá teszik,
hogya léleknek még vannak titkos,
kimerítetlen tartalékai.

Az egzisztencializmuson nevelkedett
embe1' valahol a lét peremén elmél
kedve igyekszik belekapcsolódni abba
a titokzatos áramkörbe. mely a világon
túli és a viláGon kívüli erőkhöz köti.
De itt, a világban ü [el. lehet idézni
ezeket az erővonalakat. Itt, a világban,
amely folyvást alakul, új és új arCát
muuit jü, új és új ellentétek leküzdésére
indit. A mű oész, aki fel tud mutatni
valamit abból, ami a köznapi ember
szamára láthatatlan, felsebzi, bevérezi
magát, csakhogy értelmezni tudja az

üzenetet. Olvassuk csak: Pilinszky Já
nos Kocsi.~ Zoltánnak aJánlott versét:

Folyópart, amely nem folyópart.
Emlék, amely sose volt napkelte.
Aztán valamí vizesárok,
s egy tüzes gombostű a fejben.

(Gérald Nerva))

Pontosan maga sem látja, h01-,á visz az
útja, de azért megy rajta, előre. keres
ve a kifejezésnek, a teljességnek, a fel
fo'}hatatlannak a fogódzóit. Igy halad
előre a zenei megismerés és tolmicso
lás útján a mai magyar elóadómúvé
szet egyik leqizgalmasabb jelensége,
Kocsis Zoltán is. aki vissza-visszatérve
Bll.chhoz. belőle igyebzi1c felmutatni a
hírt, értelmezni az üzenetet."

Milyen is ez a Bach? Teljesen olyan,
mint maga a kor, mely az értelmezést
sziilte. Tetue ellentmondással, megol
datlansággal, s már-már elviselhetetl~

nül felfokozott tempókkal, melyek bl
zonuos, hogy nem az eredeti bachi szán
dékból forrásoznak, mégis a magulIkei
nak érezzük őket, hiszen a mi életunk
ből és világunkból születnek, s azt a
képet mutatják föl, amelyet a mi utol
só évtizedeinknek fiatalsága alakított ki
magának a világról is, Bachról is, aki
ben ott lüktet a világ teljessége.

Hová tűnt már a zongoraművészet

aranykora? Hová az a klasszikus kie
gyensúlyozottság és derű, melyet oly
szepen elemez rádióelőadásaiban Sebes
tyén János? Merre enyészett a zseniá
Us Edwin Fischer kiszámíthatatlan ro
mantikus izzása? Mintha már a párat
lan Richter démonikus víziói, a Sátán
kisérteteivel Víl'Ott iszonyú harca is a
múltba túnne lassan.

Egy magányos zongora maradt, kie
melkedve a zenekal'ból. Its egy magá
nyos zongorista, aki a diibörgő (lépek
zajából nyitott lélekkel figyel a hívásra.

..
Ki ne őrizné magában maradandó em

léh:ül Ferencsik János Beethoven-soroza
tait? Kiben ne támadna fel ma is ele
ven erővel az a feszültség, melyet akkor
és ott érzett, az Erkel Színház zsúfolt,
a várakozás izgalmától majd szétpattanó
nézöterén? S ki ne vágyakozna arra,
hogy a technika jóvoltából megismételje
a megismételhetetlen t, átélje az egy
szerit, a pillanat búrkában tovaröppenöt?

• Bach: zongoraversenvete. Előadja: Kocsi" Zoltán. A Liszt Ferene Zeneművészet! Főis

kola zenekarát Simon Albert vezényli (Hun garoton, SLPX 11550 és nrm.
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E sorozatok legfénylőbb ünnepe min
dig az az est volt, melyen a karmester
Beethoven VII. szimfóniáját vezenyelte.
A hatalmas művek közül tán egyik sem
áll olyan közel a művész szívéhez, mint
az l8l2-ben befejezett Hetedik. Valóban
egyik legnagyobb alkotása ez: ott feszül
benne a napóleoni időkben félelembe és
várakozásba dermedt Európa minden
hamvadó reménysége, ott lüktet mélyén
a felemelkedés lehetősége, de az a ke
serű csalódás is, melyet a zeneszerző a
bécsi udvar politíkája iránt érzett. Am
felfénylik benne a derű és optimizmus
hangja is, hiszen l811-ben Beethoven
Teplitzben végre olyan társaságba került,
amelyben feloldódhatott tartózkodása,
már-már kínos merevsége, Talán e to
varöppenő szép hetek is magyarázzák,
hogy a mű hangneme végül a fényes A
dúr lett, s hogy daktilikus robogása egy
szerre idézi a reményt és az emberiség
legnagyobb kulturális kincseinek felde
rengő emlékképét (állítólag Homéroszt is
olvasta komponálás közben).

A zenetörténet joggal jegyzi meg, hogy
a szímíónía a zeneköltő egyik legszemé
lyesebb vallomása, s magának a műfaj

nak is nagy teljesítménye. Beethoven eb
ben új utakra tért, bizonyítva, hogy
alkotóereje nemhogy kiapadóban volna,
hanem épp ellenkezőleg, a zenei klasszi
cizmus kereteit már-már szétfeszítve utat
nvitott a romantika felé. A teljesség
igézetében született mű hogyne állana
közel Ferencsik Jánoshoz, aki oly szíve
sen idézi Montaígne mondását életelvé
ül : "Ahogy az életem egyre rövidebb
lesz. mind mélyebbé és teljesebbé kell
tennem".

A fokozatos kiteljesedésnek gyönyörű

bizonysága a Magyar Hanglemezgyártó
nak az a sorozata, melynek keretében
Ferencsik János vezényli Beethoven
szimfóniáit. Ma már csak a II., IV. és
VI. szímtónía felvétele hiányzik a sorból
(jóllehet a Másodikat hallhatjuk egy
Supraphon lemezen is Ferencsik . Ját;0~
sal). Most jelent meg a VII. szímtónia
- rendkívül ízléses lemeztasakban, meg
bízható technikai megoldásokkal (a Ma
gyar Államí Hangversenyzenekart Fe
renesik János vezényli. Zenei rendező:

Juhász István. Húngaroton SLPX 11791).
Magát a tolmácsolást alighanem fö

lösleges méltatnunk, megtettük már nem
is egyszer Ferencsik János hangverse
nyei után.' A karmester~ek siker~lt.. gy~
zedelmeskednie a techmkán: az elo elo
adás forróságát varázsolta a barázdákra,
s megajándékozott a legnagyobb élmény
nyel : az igazi, autentikus Beethovennel.

A zenekritika történetének is meg
vannak a maga nagy tévedései. Ilyen
tévedésnek nevezhetnénk Bernard Shaw
nak azokat a megsemmisítő biralatait,
melyeket Brahms kamaraműveiről írt,
ha nem gyanakodnánk, hogy anagy
angol író ezt a műfajt is csak a maga
sajátos világszemlélete kifejezési lehe
tőségének érezte. jó alkalomnak, hogy
meghökkentse, ellenkezésre ingerelje az
olvasót. Mindeneset1'e Brahms iránt kü
Wnös ellenszenvet érzett, bármelyik
művét hallotta is, alaposan leszedte ró
la a keresztvizet.

Önkéntelenül is ezekre az írásokra
kell gondolnia a zenekedve!őnek, ami
kor Brahms hallatlan népszerűségét fi
gyeli. Bach és Beethoven mellett talán
ma ő a legjátszottabb szerző, fényld
csillaga még Mozartét is elhomályosítja
olykor, a legkivál6bb előadómüvészek

és társaságok fognak össze népszerűsí

tésére, s a hanglemezpiacon is egyre
másra jelennek meg művei. Legutóbb
a magyar hanglemezoyűjtők ís megvá
sárolhatták a Kamaraműveí sorozat el
ső albumát, mely 1'onósnégyeseiből, ötő

sei ből és vonóshatosaiból ad ízelítőt

olyan remek műoészek elöadásában,
mint a Bart/Sk nonós'1éqyes tagjai s a
hnzzáiuk csatlakozó Banda Ede és Kon
rád György.

Vannak zeneszerzők. a1dk mindent
egyszerre akarnak kife.jezni. Brahms
bizonyára közéJük tartozik, s tán eqyi
kük sem éli át annyira a romantika
pátoszát, nagyra tÖ1'ekvő eléaedetlensé
gét, mint éppen Ő. Aki a kifejezés szi
gorú ökonómilÍját ke-resné műveíben,

bizonyára csalódik. De aki az érzelmek
parttalan, mindent izzó hőfokon magá
ba olnasztó lángolását kedveli. öröm
mel feledkezik bele kompozicióiba, me
Iuek: között nem akad egyetlen selej
tes, rosszul írt sem (tudvalevő, azokat
az alkotás'lit, melyekkel nem volt elé
gedett, könyörtelenül megsemmisítette).
S ne feledjük azt sem, hogy Brahms
'l-'olt az, aki a romantika korában meg
őrizte a német kamaramuzsikálás he
gemóniáját, s a világ figyeimét újra
meg újra a kifejezésnek erre a lehe
tőségére irányította.

Huszonnégy kamarazenekari művéből

hetet hallhatunk e kiadványon. Vala
mennyit tökéletes tolmácsolásban. né
hol 7'eveláló erővel. Csak buszkélkední
lehet ezzel az előadással és e technikai
'l-'onatkozásban is kitűnő felvétellel
(HungarDton SLPX 11591-595).

(R. L.)
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M~SZÁROS LÁSZLO MUNKÁSsA
GÁNAK ISMERETLEN MOZZANATA

A közelmúltban elhunyt Jajczay Já
nos művészettörténész-professzor Die
zeitgemiisse ungm'ische Kirchenkunst
(A korszerű magyar egyházrnűvészet)

círnű tanulmánya amely a Die
christliche Kunst című münchení folyó
irat 19'37, évi szeptemberí számában je
lent meg egy szoborreprodukclót
közöl ; a mű címe: "Engel der Verkün
digung", azaz: "A Szűz Máriának szó
ló üdvözlet angyala". A folyóirat köz
lése szerint a szobor alkotói "Ernő

Graruitner" (helyesen: Grantner Je
nő ...) és "László Mészáros".

Az angyal-kompozícióról említést tesz
a magyar kommunista mozgalomban
részt vett, utóbb a Szovjetunióban élt
kiváló szobrász: Mészáros László (1905
1945) monográfusa: Kontha Sándor mű

vészettörténész is, :ol mpsterr"l ír'1tt 1r;_

tűnő könyvének (Corvina Kiadó, 1966)
44. lapján. Idézi "A külföldi Magyar
Intézetek működése" című kiadványt
(1935), amelyben Mészárosról aki
1932-től 1934-ig Rómában élt, mint ösz
töndíjas - ez olvasható: "A római
egyházművészeti kíállításra megmintá
zott egy Szent István-szebrot életnagy
ságban és egy reliefet, továbbá Grant
ner Jenővel együtt elkészített ugyaner
re a kiál1ításra egy kétméteres angyal
alakot", Sem Koritha könyve, sem a
Mészárossal foglalkozó többi publikáció
nem mond többet erről az angyal-ab
rázolásról.

A mű létrejöttével kapcsolatos kér
dések tisztázása céljából levéllel for
dultam Abonyi Grantner Jenő Mun
kacsy-díjas szobrászművészhez, - meg
kérve őt, hogy Mészárosnak a szobor
létrejöttében játszott szerepét szívesked
jen megvilágítaní.

Grantner mester levele pontos tájé
koztatást nyújt az angyal-szobor meg
születésének körülményeiről, Mészáros
nak a mű megalkotásában való részvé
teléről és a két művésznek - éppen
e mű kapcsán bekövetkezett - egy
mástól való eltávolodásáról.

A művészettörténetí becsű levelet 
amely hitelesen idézi fel a magyar szo
cialista realista szobrászat legfőbb út
törőjének. Mészáros Lászlónak önérze
tes egyéniségét és az angyal-szobor kö
rüli tevékenységét - Grantner Jenő

szíves hozzájárulásával közreadjuk.
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Tisztelt Uram!

Elnézését kérem azért, hogy késve
válaszolok levelére. A késés egyik oka
az elfoglaltságom volt, másrészt viszont
gondolkoznom kellett azon, hogy mi
ként írjam meg a valóságot, - az an
gyal-szobor készítési tÖl·ténetét, amely
nek van egy - számomra sajnálatos
- személyivonatkozású része is. Kér
déseire - úgy érzl?m - teljes felvi
lágosítással szolgálhatok.

A szobor 1934 tavaszán Rómában egy
nemzetközi egyházmüvészeti kiállításra
készült, nem egészen három nap alatt.
A magyar kiállítási terem tervezését
Arkay Bertalan építész végezte és azon
Rómában tartózkodó ösztöndíjas művé

szek is szerepeitek.

A magyar terem bejáratától balra
(belül) szerepelt Kuzmi Uvia térdeplő

Mária-szobra. (A művésznő Papininek,
a múzeum akkori igazgatójának volt a
ieteséae.) A kíállítás rendezői úgy véle
kedtek, hogy a Szűz Mária-szobortól
jobbra kívánatos lenne egy üdvözlő an
gyal-szobor elhelyezése. A kérdés csu
pán az volt, hogya kiállítás megnyitá
sáig - tehát három nap alatt - ez a
feladat megoldható-e? A közel kétméte
res anqyaI-figura megmintázását és
giu!lzbe-öntését 1,égül is két és fél nap
al'ltt teljesítettük. (A aerendázat éuíté
sében. az agyagfelmkásban és a glusz
öntésben az ösztöndíjasok közül többen
is közreműködtek.)

Papini gyorsaságunkért ördögöknek
titulált minket. A szobor mintázásában
Mészáros László körülbelül három órát
vett részt; ő az angyal lábai mögött
lebegő dmpérián dolgozott.

Én Mészáros Lacit - Vilt Tiborral
egy;itt - 1925-től 1934 tavaszáig a leg
jobb barátaim és kollégáim közé sorol
hattam. Ez a barátság Laci részéről az
angyal mintázásánál teljesen felborult.
Ennek oka az volt. hogy a rendezők

úgy döntöttek: a szoborra az én nevem
kerüljön elóbb és utána az övé. Mé
szárosé. (Megjegyzem, hogy a tel'vezés
és a mintázás oroszlánrészét én »éaez
tem, s a szobor karaktere Mészárosra
nem volt jellemző.)

Anyám súlyos betegsége miatt rövid
del a szobor elkészülte után haza kel
lett utaznom. Egy étteremben búcsúz
tam el kollégáimtól; ekkor Mé,~záros

- a jelenlevők megrökönyödésére -



végignézett rajtam és nem nyújtott ke
zet. Igy váltunk el egymástól; soha töb
bé nem találkoztam vele.

Semmilyen más közös munkánk nem
volt. Szeretetünk ez idáig kölcsönös volt
egymás iránt. Mindig 77legértettük egy
mást, konzultáltunk egymással, vélemé
nyünkkel támogattuk egymást. Sokáig
bántott ez az utolsó ta.lálkozásunk, 
magatartásának motívumát soha nem
értettem.

Szívélyes üdvözlettel:

Grantner Jenő

..
A szegedi Móra Ferenc Múzeumban

októberben - a múzeumok és műsm

lékek hónapjában - Czóbel Béla festő

művész (1883-1976) emlékkiállítását
láttuk. A tárlaton a januárban elhunyt
mester magángyűjteményekben őrzött

kéneí szerepel tek: ví rágcsendéletek.
rnűtermí enterlőrök, szentendrei tájké
pek, aktábrázolások, férfi és női port
rék.

A művek egy része Czóbel korábbi
sötétebb, drámaíbb színvlláaú

alkotói időszakából való; a festmények
másik csoportja az utolsó egy-két év-

Sírfelirat

Te erre járó
sírj alJagy nevess
zokogó víz
Balatonszemes:
fái görcsben
a tÓl'a hajolnak
hatalmas nagy-
fia holtán
ki voltál
Latinovits Zoltán
Pünkösdi Lángnyelv
júniusi szélben
lecsap a habokra
hazányi vakokra
b'JldfJq »aqonokra
Napfogyatkozás

e(/'lj

júniusi éjben

NAGY GASpAR

tizedben keletkezett, amikor derűsebb

színharmóniák csendültek fel a művész

vásznain. A régebbi, pasztózusan festett
Czóbel-kompozíciók indulatosan torlódó,
súlyos formáiból fojtott szenvedély pa
rázslik, a késői képek megenyhült tó
nusai, meleg barnál, aranyló sárgáí,
sejtelmés Jilái, a szelíd, lecsillapult
ecsetvonások lágyabb, halkabb dalla
mokat zendítenek meg.

Amikor a mester meghalt, az újvi
déki Híd círnű folyóiratban Tolnai Ottó
vett tőle búcsút. A vajdasági esztéta
Renoir, Pierre Bonnard és Matisse élet
művével vetette össze Czóbel munkás
ságát, s ahhoz a mcgállapftáshoz ju
tott el, hogy "Czóbel Béla volt rnin
<Jen idők legfestőíbb magyar festője".

(Tolnai O.: "In memoriam Czóbel",
Híd, 1976. évf. februári szám.)

A szegedi Móra Ferenc Múzeum tár
latán hiteles képet kaptunk "a legfes
tőibb magyar festőnek", Renoir, Bon
nard és Matisse lelki rokonának, a szí
nek nagy alkírnistájának kezdetben
robusztus, heves temneramentumú,
utóbb légiessé finomult níktúrátáról. A
tárlat mezrend-zéséért Kratochwm Mi
mi művészettörténészt illeti elismerés.

DWtJNYI IVAN

S~oba

Kockában lakunk,
négyszögletesben,
szobának hívjul~.

így hangzik szebben.

Ijeszt és ringat,
nagy a türelme,
egész életünk
jól elfér benne.

Napsugár fénye
ablakon árad,
de a kulcslyuTwn
bejér a bánat.

FALU TAMAs
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