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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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