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Mednyánszky László nem tartozott a
félreismert zsenik 'kö.zé. Azonnal feltűnt
és nagysága töretlen ma is. - Táj
képköltészete sejtelmességével hatott,
igéző fátyolosságával, amelyet valódi köd
hiányában a fojtott napfény és még
inkább az ő belső látása, lelki és ke
délyvilágának vallásos (!lmerengése hí
oott életre. - "Nem én élek - vallot
ta magáról -, csupán része vagyok a
környező életfolyamnak. A Természet
ben éledek, lelek magamra." - Erről

önarcképe is meggyőz. Szemét nem
nyitja fel, maga elé, lefelé néz, arckife
jezése szerény, rejtőzködő. Igazi lénye,
büszke önigazolása a tájképeiben tárul
fel sóvárgó életszeretetével és szenved
ve részvevő érzékenységével.

Egyaránt megihlette az Alföld, a Tát
ra, az alkony, a hajnalhasadás, a tavasz,
a tél és főként a káprázatos ősz. A forró
nyár telitettségével, bőségével, roppant
erejével inkább leigázta. Fákat, kies
völgyek mellett húzódó vízpartokat, ha
'Vas hegycsúcsokat, messze elnyúló vi
rágos réttel. fent a távolban, ölelkező

fenséges mennyboltot felszabadult gyö
nyörérzéssel örökitett meg a vásznain.

EGY TÖRT~NELMI ELOADÁS MEG
ÖRöKtT~SE· \

Alighanem sokan emlékeznek még a
Máté-passiónak arra a csodálatos előa

dására, melynek során az azóta el
hunyt kitűnő muzsikus, Sándor Frigyes
vasárnap délelőtt majd este a teljes
partitúrát megszólaltatta. Utoljára 1928
ban Lichtenberg Emil vezényletével ke
rült sor nálunk hasonló vállal~ozásra,

tehát majdnem fél évszázadot kellett
várni az újabb alkalomra.

Ha vannak a zeneirodalomnak ab
szolút csúcsai, a Máté-passió bizonyára
közéjük tartozik. Egy nagy korszak cso
dálatos betetőzése e mű, ott vibrál ben
ne a barokk életérzés ugyanúgy, mint
a korszak istenélménye, az alázatosság,
a ráhagyatkozás és a bizalom páratlan
ötvözetében. Bizonyos, hogy a János
-passió dinamikusabb, lendületesebb. de
a Máté-passió művészi kidolgozottsága,
zenei szövésének finomsága alighanem
páratlan a zeneirodalomban. S van .eb-

A szüntelenül változó természet látványa
igézte képzeletét. A tájképben önmagát
kereste és fedezte fel. Voltaképpen az
embert ábrázolta, aki mindig minde
nütt jelen van. Lángeszű kortársa,
Csontváry óriás vásznaira nem a tájat
festette, hanem a Kozmoszt, a Világ
mindenséget érzékeitette. azzal azono
sult, s mély lélegzetvétellel folytatni
vélte a természet alakulását. Med
nyánszky tájképein a természet ragyo
gása, pazar szépsége a művész rajong6
alázatát tükrözi, aki paránYiságában
hódoló boldogsággal ámul a Végtele
nen ..•

Mednyánszky tájképeivel szorosan ösz
szefüggnek - szinte azok kiegészitői és
beteljesítői - a mélylélektannal ábrá
zott csavargóportrék. Ezek ci remekmű

vek részvéttől könnyező lemerülések, a
tudattalan burjánzó indulataiba. Allati
és gyermeki kisértések kavarognak. ki
számíthatatlan fejleményre - hol ördögi
rosszra, .hol angyali jóságra - ösztönöz
ve. Ezekben a csavargó arcokban Med
nyánszky a lappangó, soha felszínre,
nem tört, rejtett indulatait állítja
szembé a tájképeiben tudatosított, a
Szépségben magára talált valódí En
jével. HAITS aEZA

ben .a hatalmas műben valami jelké
pes: bármilyen rohanó korban, ellenté.
tek feszítő közegében éljünk is, újra meg
újra visszatérünk Bachhoz és a Máté·
-passióhoz, mint a nyugalom ősforrásá

hoz, az életbe belefáradt,! s ezért Isten
re tekintő ember e csodálatos vallo
másához. Mostanában, amikor a zenetu
dományban és az előadóművészetben

dúl a harc a "purizmus" körül, ami
kor alapvető kérdés lett, hogya kor
hangszerein, vagy modern instrumentu
mokon adjuk-e elő a barokk szerzők

alkotásait, a Máté-passió valahogy fö
lötte maradt ezeknek a küzdelmeknek.
Mert ez a mű, mióta 'feltámadt Men
deIssohn keze alatt, minden kor számá
ra elhozza a maga üzenetét, mely nem
az előadás technikai kérdéseiben reve
lálódik, hamem a megszólaltatás aláza
tában és Bach intencióihoz való hűsé

gében.
Ahogy múltak az évek, amint soka

sodtak a fellegek Európa egén. a Má
té-passió valahogya béke jelképévé

-Bach: Máté-passió (Hungaroton, SLPX 12069-72)
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emelkedett. Bruno Walter, akt száza
dunk legköZtőibb lelkű karmestere volt,
a második világháború legzivatarosabb
esztendejében szólaltatta meg a művet

New Yorkban, és a hosszú előkészítő

munka során nemcsak arra törekedett,
hagyelmélyüljön a teljes mű partitúrá
jában, hanem hogy rmegszólaltatása so
rán kífejezze a háború borzalmaiba be
lefáradt emberiség békevágyát, remé
nyét. S nem véletlen, 'hogya huszadtk
századi humanizmus iegyik legjellegze
tesebb alakjá, Pablo Casals nemegyszer
említette, hogy életének nagy vágya:
saját felfogásában elvezényelni a tel
jes Máté-passiót. Az a Pablo Casals
mondotta ezt, aki Pradesban megte
Temtette a béke, a szellemi független
ség 'zenében úszó szigetét, s akinek az
első pradest fesztivál után Japánból
fényképet küldtek Hirosima aláírással,
mintha azt akarták volna tudomására
hozni, hogy Bach örökségének őrzésével

ée feltámasttásával ha a sebeket nem is
gyógyította be, sikerült megteremtenie
a pusztulás fénylő ellenpéldáját.

Furcsa és szomorú érzés, hogy e
nagyszerű lemezt hallgatva két kar
mesterre is emlékezünk: Sándor Fri
gyesre, aki ezt az előadást vezényli, s
aki oly sokat tett a barokk zene kul
tuszának felvtrágoztatásáért és a tTagi
kus SOTSÚ LichtenbeTg Emilre, aki ta
lán nem volt, kiemelkedő képességű

karmester, de intelligenciájáva,l, elmé
lyültségével a partitúrának sok oly Tej
tett szépségét tudta a felszínre hozni,

Tájékozódás

SZERKESZTOSl;;GUNKHOZ BEKULDOTT,
KULFOLDON MEGJELENT MAGYAR' NYEL
vü ÚJDONSAGOK:

SárJ Gál Imre: Tájak a légihídról; Új

versek (Amerikai Magyar Könyvtár, Cleve
land, Ohio 1979). Sári Gál Imre költői fej
lődésének mintegy összegzését kapjuk két
új kötetéből. Nyomon követhetjük, hogyan
küzdötte ki magának a tárgyak, a hétköz
napi apróságok színte dokumentarista igényű

felsorolásából az igazi költészetet: az emig
ráns-sors míriden tragikumával és szemé
lyes újdonságával, Az újabb verseket be
mutató kötet rövidebb versei viszont azt
példázzák, mint mozdul el lassan költé
szete az avantgardból - annak azokatlan
töredezettségét megőrizve - az oldottabb,
lazább Urai attitűd irányába, mely az "uJ
világ" tárgyi valóságából éppoly eredmé-
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mely a divatos kaTmester-sztárok előtt

bizonyára rejtve marad.
ÉJs egy tenoristára, aki e lemezfelvé

telt már nem érhette meg, csak siTjá
hoz zarándokolhat ki a kegyeletes em
lékező ílZ Earkaeréti temetőbe. Réti Jó
zsefről van' szó, kinek földi maradvá
nyai fölött a "csak tiszta forrásból"
gondolatot hirdeti az 'érdekes síremlék'.
Réti Józsefre emlékezünk, miközben
Zeger Vandersteene-t hallgatjuk. 'Réti
re, aki a magyar oratórium-énela.ésnek
kétségtelenül egyik legnagyobb alakja
valt, s aki sosem énekesi feladatként
vállalta az evangélista szerepét, hanem
benső meggyőződéssel; nem véletlen,
hogy valahányszor eljutott a Koponyák
hegye alá, hangja megremegett, s a tö
rékeny tenor' szárnyán közvetlenül meg
éltté tette az emberi történelem egyik
legnagyobb tragédiáját, mely ugyanak
kor az élet visszaszerzésének, megnye
résének pillanata is volt.

Furtuiiinqler azt mondotta, hogy a
Máté-passió minden idők zenéjének
legnagyobb alkotása. Amikor Casalsnak
beszélgető társa, Corredor említette 'ezt
a véleményt, a muzsikus így válaszolt:
"A nagyságnak ez a mértéke egészen
lenyűgöző". Boldogok lehetünk, hogy
ezt a valóban kívételes művet ily nagy
élmény formájában hozta el nekünk II
Magyar Hanglemezgyártó Vállalat, s
hogy 'előadóművészetűnknek, zenei éle
tünknek egyszeri, kivételesnek hitt al
kalmát megörökítve, megállította a kér
lelhetetlenül múló időt. (R. L.)

nyesen merít témát, mínt a költő emlékei
,ből és nem palástolt nosztalgtáíból. Külö
riösen izgalmas költői kísérletet mutat be a
Tánc a Húsvétszigeten című ciklus, mely
alcíme szertnt "balett versben", Szó és
mozdulat szintézise egyben költői továbbfej
lődése lehetőségeit is reprezentálja. Sári Gál
Imre Iírája korántsem befejezett még: to
vábbi meglepetéseket, izgalmas kísérleteket
éppúgy ígér, mint a hagyományos értelem
ben vett "befejezett", képekben gazdag ver
seket.

Béky Gellért: Abel Japánban. Valaha a
Japánban működő míssziónak vértanúi vol
tak. Ma áldozatos, önfeláldozó munkások
léptek helyükbe, akik bizony szinte minden
egyéni vágyukról lemondva vállalják e nagy
hivatást minden gondjával-bajával, nehéz
ségével. Teljesen más gondolkodás és ha
gyományok talajába kell meggyökereztetnlük


