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MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS HALÁLA

Szereteitei értesítem a paptestvéreket, hogy az isteni Gondviselés Mindszenty
József bíborost, volt esztergomi érseket, folyó évi május 6-án, ,egy bécsi kórház
ban az Örökkévalóságba szólította.

Mindszenty József bíboros 1892. március 29-én született Csehimindszenten.
1915. június 12-én szentelték pappá Szombathelyen.

A szombathelyi egyházmegyében betöltött különböző lelkipásztori beosztások
után 1944. március 3-án veszprémi püspökké nevezte ki XII. Pius pápa, majd
1945. október 2-án az esztergomi érseki székbe helyezte át. 1946-ban ugyanő bí
borossá kreálta.

Az esztergomi főegyházmegyét személyesen 1948. december 26-ig kormányoz
ta. 1971 szeptemberében Rómába távozott, majd VI. Pál pápa 1974. február 2-án
felmentette az esztergomi érsekség vezetése alól. Haláláig, mint a katolikus egy
ház bíborosa, a bécsi Pazmaneumban élt.

Beszetitelése a bécsi Stephansdomban volt 1975. május 10-én déli 12 órakol',
majd május 15-én Maria-Zellben helyezték örök nyugalomra.

Szentséges Atyánk, értesülve Mindszenty József bíboros haláláról, a követ-
kező részvéttáviratot intézte hozzám: .

Sua Eccelenza Mons. László Lékai
Admínístratore apostolico
Berényi Zsigmond u. 2.
2501 Esztergom

Mindszenty József bíboros őeminenciája halálhírét véve nem mulaszthatjuk
el, hogy ne gondoljunk a szerétett főegyházmegyére, amelynek lelkipásztori gon
dozása annyi éven keresztül rá volt bízva. - Miközben könyörgö imákkal a
mindenható Istenhez fordulunk, hogy az elhunyt Főpásztor lelkének minél előbb

adja meg az örök nyugodalmat, a mennyeí kegyelmeket kérjük arra a nyájra,
amely gondjára volt bízva és azonfelül apostoli áldásunkat adjuk.

VI. pAL pápa

Erre a következő távirattal válaszoltam:

Suae Sanctitati Paulo Papae VI.

Ctttá del Vaticano

Szentségednek szívem mélyéből köszönörn meg, hogy atyailag gondolt az esz
tergomi tőegyházrnegyére Mindszenty József bíboros őeminenciája hail.ála alkal
mával, akire a főegyházmegye lelkipásztori gondozása annyi éven keresztül volt
bízva. Miközben a nyáj kegyelettel körülveszi a Legfőbb Pásztort, aki könyörgő

imájával Istenhez esedezik az elhunyt Főpásztor lelkéért, - a kegyesen küldött
apostoli áídásért az egész nyáj nevében fiúi köszönetet mond

Lékai Lászó
esztergomi apostoli kormányzó
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GALGÓCZI ERZS~BET
ELBESZ~LÉSEI

Meglehetősen sok vita zajlott le az
utóbbi években a magyar novella kö
rül. Voltak, akik megkondították fölöt
te a lélekharangot, mások viszont ké
tes értékű ellenpéldákra hivatkeztak.
Közben persze szinte észrevétlenül vi
rágzott az elbeszélés műfaja, bár a
nézeteltérések füstje olykor homályba
borította. Ha csak Mándy Iván vagy
Mészöly Míklós nevét említjük, máris
érzékelhető talán, hogya válság nem
olyan aggasztó. S miközben ők - és
természetesen mások is - őrzik en
nek a nálunk oly magasra ívelt mű

fajnak a rangját, lassan felnövekedett
mögöttük egy új nemzedék, melynek
legjelesebb novellistái vagy az emlé
kek és az asszociációk hálójából igye
keznek a felszínre hozni valami ma
radandót, vagy a valóság kínálta
"mélyvilágba" szállnak le kincsekért.
Ez utóbbi csoport egyik legkeményebb,
éppen ezért legizgalmasabb jelensége
Galgóczi Erzsébet,

. Túl jár már a tizedik kötetén. Egy
re szíkárabb, egyre póztalanabb, amit
ír, s szinte észrevétlen emelkedik leg
jobb novellistáink közé. Új kötete is
annak bizonysága, hogy egy pillanatra
sem tud elszakadni a valóságtól, de
van ereje és bátorsága, hogy meglássa
és megláttassa annak drámai mélysé
gét, hogy feltárja a lélek tragikus se
beit, hogya szenvedések tisztító tü
zébe vigye olvasóit bűneik megbocsá
tása végett.

Az ilyen típusú elbeszélőben aligha
nem kétféleképpen formálódnak a tör
ténetek (anélkül persze, hogy bárme
lyik módszer elhomályosítaná a reális
ihletést). Vagy életének megélt epizód
jait, tapasztalatait írja meg, vagy olyan
történeteket mond el, amelyeket hallo
másból ismer, s ezeket színezí a maga
jól bevált írói eszközeivel. A Bizonyí
ték nincs című kötetben - ahogy Gal
góczi Erzsébet többi könyvében is 
mindkét változatra találunk néhány
jellemző példát. A bevezető darab, a
Kőnél keményebb, nyilván az írónő

legszemélyesebb élményeiben gyökered
zik. Talán évekig forrt és alakult mű

helyében, míg végre megtalálta a ma
ga adekvát formáját, míg kialakultak
körvonalai, hogy aztán megszülessék
maga a mű, az utóbbi évek egyik leg
jobb elbeszélése.

A történet az ötvenes évek elején
játszódik. Egy magányos fiatal lányról
szól, aki telve ambícióval, jól érzékel-

ve nagyra hivatott tehetséget, elhagyja
falusi környezetet, és a fővárosba jön
tanulni. Itt eleinte mintha sikerülne
valóra váltania vágyait. Aztán egy
szerre megritkul körülötte a levegő.

Az egyik év végén még arra készül,
hogy ő is a Szovjetunióba utazhat,
diákküldöttség tagjaként, a másik év
elején azonban nemcsak hogy a kollé
giurnból kerül ki, de ösztöndíja is ősz

szezsugorodik. Tanára, aki az előző

esztendőben mintha őt tüntette volna
ki érdeklődésével. most barátnőjének

udvarol, s Iegvégül azt is meg kell
tudnia álmai lovagjáról, hogy volta
képp homoszexuális (ezt a motívumot
egyébként feleslegesnek érzem, addig
is eléggé lelepleződött a sima modorú,
a veszélyes helyzeteket mindig óvato
san elkerülő férfi). Minderre Pali hív
ja fel figyelmét, Ez az esetlen, suta
fiatalember reménytelenül szerelmes a
lányba. Újra és újra ostromolni kezdi,
de mindig rá kell ébrednie. hogya vár
bevehetetlen. S furcsa, módon mégis
ez a tenyeres-talpas, esetlen failusi fiú
mondja ki az írónő egyik legfontosabb
tanítását: hiába veszi körül a lányt
egyre sűrűbb és áthatolhatatlanabb
magány, hiába kell átmennie a poklo
kon, hiába reménytelen kettejük kap
csolata, azért azzal a ténnyel, hogy
szombatjaikat együtt töltik egy olcsó,
hitvány vendéglőben, a fiúban felsza
badult valami. Ráébredt arra, hogy is
meretlen erők és tehetségek feszülnek
benne, s mindent megtesz, hogy ezt
felszínre hozza.

Ez az egyetlen reménysugár. Mert
különben a Kőnél keményebb világa
kietlen és iszonyúan reménytelen. Szí
vet szomorító az emberek magánya.
Felháborító mások kegyetlensége., Meg
mosolyogtató némelyek aljassága. Va
lóban ilyen világ volt ez? Valóban
megteremtette a maga kafkai helyze
teit és szorongásaíü? Galgóczi Erzsébet
nagyelhitető erővel válaszolja a kér
désre: igen, ilyen is volt. S ő most ezt
a szeletet ábrázolja belőle. Nem azért,
hogy leleplezze - megtették azt már
sokan. Egyszeruen figyelmeztet - és
ez az intés a mához szól -: vigyáz
zunk az emberre! Vigyázzunk az er
kölcsre! Próbáljuk tisztán és érintet
lenül megőrizn). eszményeinket!

Persze vannak az életnek olyan hely
zetei, amikor ez nem egyszerű, sőt,

adódhatnak olyan szituációk is, ami
kor színte lehetetlen. Ilyen körűlmé

nyeket teremt Galgóczi Erzsébet a Ti
zenegy több, mint három című tévé
játékban. Mányoki Vendel bánvamen-
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tő, Szeníceí Albert bányász és a fe
lesége, Aranka háromszögéből valóban
balladai konfliktust teremt. Mányoki ta-,
lán csak azért lesz bányamentő, hogy
az asszony közelében maradhasson.
Hogy egy faluban élhessen, egy leve
gőt szívhasson vele. S bár Szenicei
iszákos, s Aranka talán nem is szere
ti, mindebből nem robbanna ki a tra
gédia, ha egy napon a bányában nem
ütne ki a tűz. Mányoki aznap a bá
nyamentók parancsnoka. A hőség egy
re íszonyúbb, messziről hallani a bent
rekedtek segénykíáltásaít, A fiatalem
berben pillanatok alatt megszületík az
egyetlen helyes döntés: megfordítja a
tűz irányát. így megmenekül az egyik
oldalról tizenegy bányász. És bentég
a másikon három. Köztük Szenicei is.

Mányoki Vendel feleségül veszi a
megözvegyült Arankát, és ezzel erköl
csileg lehetetlenné teszi magát az em
berek előtt. Előbb csak suttognak róla,
hogy azért fordította meg a tüzet,
hogy Szenicei bennégjen. aztán fegyel
mi tárgyalást indítanak ellene munka
helyén. (A bizottság döntésének ugyan
semmiképpen sem lehet kellő erkölcsi
megalapozottsága, hiszen amikor égett
a bánya, ők is úgy döntöttek az iro
dában, mint Mányokí a tűzben. De
már akkor is Pilátusként mosták ke
züket: ők nem felelnek a három em
ber véréért.) Végül az asszony is elle
ne fordul, és a fiatalember kivert ku
tyáként távozik szülőfalujából. Veresé
get szenvedett, pedig jó ügyet védett.
Mert tizenegy valóban több, mint há
rom. Persze az olvasóban azért marad
egy parányi kétség: valóban teljesen
jól képviselte Mányoki Vendel a maga
ügyét? S elfogadhatjuk-e teljesen Aran
kával való kapcsolatát? Erre persze
kinek-kinek magának kell válaszolnia.
Az bizonyos, hogy Galgóczi Erzsébet
rendkívüli erővel ábrázolta az erkölcs

A LISZT FERENC KAMARAKÖRUS

A Zeneművészeti Főis/cola Liszt Fe-
renc Kamarakórusa hangversenyein
mindig magas fokú énekkultúráról
tesz tanúságot. Ha lehet ezt mondani:
helyzeti előnye eleve képesíti erre, hi
szen tagjai képzett zenészek, vezető

jük: Párkai István főiskolai tanár a
kórushangzás minden csínját-bínját is
meri.

Ezúttal azonban csak századunk kó
rus-repertoárjából nyújtottak élmény
szerűt. Ami a klasszikus músorszámo-

420

és a körűlmények kapcsolatát. Ebből

a tévéjátékból valóban nagyon sokat
lehet merítení a mindennapi életre is.

Kanyarodjunk vissza. egy pillanatra
az Irónő alkotásmódjával kapcsolatban
mondottakhoz: Galgóczi Erzsébetnek
ugyanis a másik forrása a képzelet,
amikor a valóság eseményeit maga szí
nezi, s talán maga teremti azokat a

,körülményeket is, melyekben az ese
mények végleg a helyükre kerülnek.
Ezeket az elbeszéléseit nem érzem
olyan egy anyagból gyúrtnak, kérlel
heteülennek, erősnek. A Nyolc karéj ke
nyér például kitűnően ábrázolja a vég
ső kétségbeesésbe hajszolt ember mo
rális helyzetértékelését . és tetteinek
motívumait, mégsem mond annyit er
ről a szuverén írói világról, mint Az
eltévedt lovas, amelyben azt a gyerek
kori emlékét mondja el, hogyan ka
pott egy munkaszolgálatostól két tojá
sért egy Ady-kötetet, s a költő verse
inek sodrában hogyan ismert rá fok
ról fokra a maga legszemélyesebb, ad-

o dig körvonalazatlan, élményeire. S bár
a címadó elbeszélés, a Bizonyíték nincs
egy napon jellegzetes tragédiába
torkolló - panamáti leplez le, mégsem
árul el annyit magáról az íróról, mint
például a Mama öltözik, amelynek
már-már szenvtelen helyzetképe az
idősebbek .Jcizsákmányolásáról" a kö
tet egyik emlékezetes remeklése.

Mindezzel nem szeretném az olvasó
ban azt a hitet kelteni, hogy Galgóczi
Erzsébet kötete egyenetlen. Csak jelezni
szerettem volna, hogy hozzám köze
lebb állnak önéletrajzi ihletésű elbe
szélései. Talán azért, mert ezekben
elemibb erővel szakad fel az emberért
és az emberi értékekért érzett felelős
sége és aggodalma, mely oly rokon
szenvessé, annyira maivá és izgalmas
sá teszi gazdag írói világát.

SIKL GÉZA

kat illeti: elmaradtak a várt színvo
naltól. Monteverdi "Arianna siralma"
(Lamento D'Arianna) az operából az
egyetlen megmaradt rész, mélységé
ben, fájdalmában (Purcell Dido búcsú
jának méltó párja), a szenvedés min
den árnyalatának kifejezésében rendkí
vül összetett, s ezt a kemény hangzá
sok az előadás során csak részletében
"hitelesítették". Hiányoztak a puha,
fényteli harmóniák, szinek, a "zenei
deklamáció". (Csak a lírai finomságok
ra koncentrálva, néhány éve a Vesz
prémi Városi Vegyeskar adta o elő.)



Kevés örömmel énekelték Schütz 84.
zsoltárát is (Wie lieblich sind), pedig
a mester 1619-ben, Drezdában kelt
kompoziciója, "A Psalmen Davids" ki
lenc zsoltára (a 84. számú· a kötet 8.
darabja) a zeneköltő életének örömte
li pillanatát idézi: ekkor kötött házas
ságot az imádott Magdalene Wildeck
kel. Az öröm - mint nála minden ér
zés - transzcendens metamorfózisban
nyer kifejezést. Várnai Péter ezt írja
Schütz-könyvében: "A Dávid zsoltúrai
Gabrieli hangtömegben gondolkozó,
pompázatos és lángolóan színes stílu
sát viszi be a német protestáns egy
házi zenébe. Az a mindent ábrázolni
kész és képes módszer, amelyet Schütz
a művében követ, már jóval több,
mint az olaszok madrigalizmusai. Itt
már egy mélységesen hivő lélekkel ál
lunk szemben, akinek számára a szö
veg minden mondata, minden szava
szent, aki komponálás közben is isten
tiszteletet tart, aki a bibliai szöveg
minden összetevőjét alázattal ülteti át
a zenébe." Nos, az előadás során a két
kórusos hangzásból csak a technikai
pontosságokat sikerült megoldani. Első

sorban a mű "alázatos megközelítése
hiányzott.

A zenetörténet följegyezte, hogy Bach
motettákat csak rendelésre írt, ame
lyek közül a "Fürchte dich" kezdetűt

1726-ban, a lipcsei városkapitány fele
ségének halálára komponálta. A kettős

kórust igénylő, csupán egyetlen tételre
épülő motetta azonban két, arányaiban
is eltérő részre tagolódik. Responzóri
kusan felelgető dallam hordozza az el
ső rész bibliai szövegét: "Ne félj, mert
1)eled vagyok, ne csüggedj, mert én
vagyok a te Istened." A tömör hang
zást (a barokk zenei nyelvnek való
ban csak Bach által elért magaslata),
textus és dallam szétválaszthatatlan
egységét a legegyszerűbb homofóniá
val valósítja meg a mester. A máso-

R~GI MAGYAR ORGONÁK

Szeréncsés véletlen talán, hogy egy
szerre jelent meg a könyvesboltok ki
rakataiban Szigeti Kilián Régi magyar
orgonák című sorozatának első darab
ja, me ly a kőszegi hangszer múltját
deríti fel, a lemezboltokban pedig a
Régi magyar orgonák című lemez,
melynek anyagát ugyancsak Szigeti
professzor válogatta össze, s Lehotka
Gábor, valamínt Baróti István kitűnő

dik rész: korálfúga. A kromatikus té
ma fájdalmas tépelődése fölött meg
szólal a vigasztaló koráldallam, mint
felkorbácsolt tenger fölött egy hófehér
madár: "Ne félj, mert megváltalak;
neveden szólítalak: az enyém vagy."
A megszólaltatás t tekintve a második
rész sikerült jobban. A szétbomló
hangzás, a nehézkesség azonban végig
érezhető volt, s csak itt-ott élvezhettük
a szólamkontrasztok bravúros játékát.
Olykor a tenor nyers hangzása, a szop
7'án túléneklése födte el a zenei szép-
ségeket. -

Párkai István inkább a modernebb
szerzőkre predesztinált tehetsége Mil
haud "Deux poémes" című művében

(a Respighire emlékeztető színek ki
dolgozásában), Pertis Jenő és Fehér
András egy-egy szerzeményének zenei
megoldásaiban érvényesült. A kórus
mintha felszabadult volna az addigi
"depresszióból". Pertis "Ostinato"-ja
(József Attila' töredékekre) inkább tar
talmazza a "vox humana" íratlan tör
11ényét, mint Fehér "Homo sapiense".
Jóllehet ez utóbbi bartóki formára
épül, nem tekinthető többnek próbál
kozásnál. Hangfürtjei ugyan kifogásta
lanul lebegtek az egyes szólamokban,
de a sekélyes zenei környezet rész
szépségeknél többet nem nyújthatott.

A két közreműködő hangszeres elő

adó: Solti Krisztina (fuvola) és Kreuse
Annamária (zongora) Bach g-moll szo
nátájának· és Poulenc fuvolára és zon
gorára írt Szonátájának előadásával re
mekelt. Felfedezés volt Solti Krisztina
játékának sokszínűsége, muzikalitása.
KüZönösen a francia hatok tagjának
művéből a Cantilena bensőséges lebe
gése, Bach szonátájából pedig az első

tétel könnyedsége, üdesége szerzett
igazi élményt. Jó lenne többször, szó
listaként is hallani ezt a tehetséges,
fiatal fuvolaművészt.

TOTH SANDOR

előadásában idéződik fel előttünk egy
régi korszak már-már elfelejtett mű

vészete.
Mindkét sorozatot kivételesen jelen

tős művelődéstörténeti kísérletnek érez
zük. Hisz régi orgonáink egy kicsit
történelmünket is őrzik. Hogy ilyen
kevés maradt belőlük, az hitelesen iga
zolja a magyarság történelmi megpró
báltatásait, de hogy még így is ilyen
gazdag eredményre juthat a tudós, el
mélyült kutató munka, az egy hajdan-
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volt, gazdag kultúra körvonalait vil
lantja fel. Ilyesformán Szigeti Kilián
munkáját, nem egyszerűen zenetörténe
ti revelációnak érezzük, mivel a szak
ma érdeklődését bizonyára ráirányitot
ta a komplex művészettörténeti kuta
tás új lehetőségére is.

A magyarországi orgonálás története
- mint a lemezhez meHékelt kitűnő,

tömör ismertetés ből megtudhatjuk
a XIV. század elejétől követhető nyo
mon, e korszakról ugyanis meglehető

sen pontosan számolnak be az Ordina
riumok. A nagy felívelés akkor követ
kezett be,' amikor Mátyás bevonult
Bécsbe, s a királyi pár megismerte a
fejlett német orgonákat és orgonajáté
kot, melyet Hofhaimer Pál vitt diadal
ra. Ha ő nem is, tanítványai eljöttek
hazánkba. Nem véletlen hát, hogya Ré
gi magyar orgonák című lemez Hofhai
mer Pálnak és követőinek műveivel

indul. Az ország három részre szaka
dása után, a tragikus történelmi helll
zetben is akadtak jelentős orgonamű

vészek, s Szigeti Kilián kitűnő filoló.,
giai munkával valószínűsíti, hogy me
'lyikük milyen műveket játszhatott, s
ezek csendülnek fel a két kitűnő mű

vész előadásában.

A későbbiekben az udvarokban és
't'árosokban alakultak ki fontos miive
lődési központok, s egy-egy ilyen he
lyen mindig volt jelentős orgonamű

vész is. Igy működött például a győri
székesegyházban Albrechtsberger, majd
Váradon Michael Haydn, a nagy Haydn
testvéröccse, Kismartonban pedig Hum
mel Nepomuk János. Nem voltak ők

igazán nagy tnesterek, működésükazon
ban hozzájárult ahhoz, hogya sok

, sebből vérző országban hol ítt, ho! ott
támadt életre az igazí zene. S hogy e'
történeti folyamatnak most mi is ré
szesei lehetünk, azt elsősorban Szigeti
Kiliánnak és a két kitűnő orgonamű

vésznek köszönhetjük, akik négy le
mezoldalon létrehozták a csodát: élet
re keltették a történeti múltat, melyet
híven őriz még néhány régi orgonánk
hangja (Hungaroton SLPX 11601-602).

A "nagy" Haydn a zenetörténet leg
rokonszenvesebb egyéniségeinek egyike.
Talán azért is, mert megélte, amit hitt.
Nála teljesebben kevesen fejezték ki a
szeretet eszményét, és életében is sze
retetremélto, kedves ember volt. Bizo
nyára el is hitte, amikor öccséről,

Michael Haydnről azt írta, hogy nála
is kiválóbb az egyházi zene művelésé

ben.Mi már kevésbé hisszük el ezt.
Igy is szívesen vettük kézbe azt a le-
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mezt, melyen négy egyházzenei alkotá
sát, köztük a Missa sancti Aloyssi-t
hallgathatjuk a Győri Leánykar elő

adásában, Szabó Miklós vezényletével,
Marton Éva, Szőkefalvi-Nagy Katalin
és Németh Zsuzsa szólójával. A konti
nuo-kíséretet Sulyok Imre, az orgonát
Sebestyén János látja el. A míse va
lóban maradandóan szép alkotás, de
hogy ilyen mély hatást tesz a hallga
tóra, abban része van a kitűnő elő

adásnak. Mily nagy kár, hogy Győr,
úgy látszík, messze esík Budapesttől.

A mostani oratórium-ínséges időkben

milyen sikere lenne, ha ez a kitűnő

együttes egy-egy hangversenyt a fővá

ros ban adhatna! (SLPX 11678)
Paul Wranitzky, akit magáénak tart

az osztták és a cseh zenetörténet is,
Mozart és Haydn kortársa volt, a bécsi
zenei élet egyik tekintélye, s a század
utolsó évtizedében Esterházy János tui
1,ari karmestere. Amikor II. József
1790-ben visszavonta nagy vihart kel~
tett rendelkezéseit, a zeneköltő is csat
lakozott az országos felbuzduláshoz, s a
magyar nemzetnek ajánlotta szimfóniá
ját. (A megmaradt példányokat majd
1790 novemberében adja el Pozsony
ban, amikor II. Lipótot királlyá koro
názzák. Wranitzky szerint nyilván ek
kor ennek örvendezett a magyar nem
zet.) Ez és ennyi az érdekessége a mű

nek. S talán az, hogy néhol megcsen
dül benne a verbunkos muzsika. Kü
lönben jellegzetesen átlag-alkotás, egy
kismester lelkes nekirugaszkodása. (Bár
az is lehet, hogy a mű már rég ké
szen volt, s a szerző az időszerű tör
ténelmi eseményt akarta vele meglo
vagolni.) Alighanem lényegesen na
gyobb zenei értéket képvisel nála Le
opold Mozart két divertimentója. Ezt
is, Wranitzky kompozícióját is a Tátrai
Vilmos vezette kitűnő Magyar Kama
razenekar adja elő. (Ez a jeles társu
lat ugyancsak vajmi ritkán kerül pő

diumra. Milyen kár!) (SLPX 11656)
Lehotka Gábor új orgonalemeze, akár

a régebbiek, bestseller. Nem mintha a
könnyű megoldásokat és a problémát
lan sikert keresné. Épp ellenkezőleg!
Új lemezén, melyet a sárospataki ka
tolikus templom orgonáján vettek föl,
a XVII. és XVIII. század német orgo
nairodalmának néhány darabját mu
tatja be, azt a zenei folyamatot érzé
keltet ve, mely majd Bach művészeté

ben tetőződik. Lehotka is eljátszik öt
rövidebb lélegzetű Bach-művet, s is
mét bizonyságát adja pontos, lényegre
törő értelmezésének. A poézis talán
nem mindenütt érvényesül tolmácsolá-



sában, de bizonyára kevesen fejezik ki
nála teljesebben korunk ideálját, mely
a líra helyett inkább az intellektust
helyezi el6té1'be (SLPX 11680).

(ZENEI KÖNYVEK) A Zeneműkiadó
"Musica Sacra" sorozatának - melyet
elsősorban a templomi énekkaroknak
érdemes rendszeresen figyelniük - új
donsága Senfl: Magnicifat-jc. Ludwig
Seiitt a XVI. században élt. A svájci
származású mester Münchenben fejtett
ki értékes egyházzenei tevékenységet,
itt komponálta nyolc tételes művét.

Luther Márton annak idején Senflben
látta az egyház.zenei megújulás vezér
egyéniségét. Magnicifat-ja kitűnő alko
tás, melyet érdemes volt hozzáférhető

vé tenni Darvas Gábor értő gondozá
sában.

Ugyancsak Darvas Gábor nevét di
cséri a Zenei minilexikon, A mi ko
runk a lexikonok kora is. Az embe1'
egyre kevesebbet tarthat a fejében,
igyekszik legalább könyvben raktároz-

JEGYZETEK KIALLfTAsOKRÓL

B e n e G é z a festőművész és grafi
kus (1900-1960) születésének 75-ik és
halálának 15-ik évfordulója alkalmá
ból emlékkiállítás nyílott a mester ak
varelljeiből és tusrajzaiból a "ferenc
városi pincetárlatok" Mester utcai he
lyiségében. A tárlat anyagát a rende
zők azokból a művekből állították ösz
sze, amelyeket a művész életének
utolsó tíz-tizenöt évében - munkás
sága teljes kibontakozásának időszaká

ban - alkotott.
Bene Géza nemzedéktársaival :

Gadányi Jenőveil, Barcsayval és Czím
ra Gyulával együtt - azokhoz a ma
gyar festőkhöz tartozott, akik a két vi
lágháború között kezdték meg műkö

désüket, s az európai konstruktív tö
rekvések áramkörébe kapcsolódtak be.
A holland, orosz és német konstruk
tivistákkal (Mondrian, Rodcsenko, Ma
levics, Itten, Albers stb.) ellentétben
azonban e magyar művészek megma
radtak a természetelvű festészet hatá
rai között,

A Trencsén megvei Csacán született
Bene Géza művészetének a hegyek, az
erdők, a hullámzó dombok között ka
nyargó utak, a völgyekben megbúvó
kis parasztházak. a hajnali. a délutáni,
az esti fények a legfőbb ihletői. Mun
káinak mindegyikéből a természet irán-

ni a tudást. Darvas Gábor kis össze
foglalásának az a legnagyobb érdeme,
hogy 15 ív terjedelemben tartalmazza
mindazt, amit a zenéről tudni érde
mes. Nem a zenészekről ír, nem a
zeneszerzőkről, hanem azokról a tárgyi
ismeretekről, melyek nélkülözhetetle
nek ahhoz, hogy valaki zeneértőnek

nevezhesse magát. Külön felhívjuk a
figyelmet a könyv ízléses, szép kiállí
tására (Zeneműkiadó).

Sok újat nehezen tudnánk elmonda
ni Kroó György kitűnő sorozatáról,
A hét zenemúvé-ről. A zenei ismeret
terjesztés, az esszé, és a zene tudomány
szerencsés szintézisei a sorozat legjobb
tanulmányai. Az 1975/2. kötetben is
akad néhány ilyen írás, mindenekelőtt

Kárpáti János kitűnő tájékoztatója
Schoenberg "A megdicsőült éj" című

kompozíciójáról és Molnár Antal re
mek esszéje Beethoven Hetedik szim
fóniájáról (Zeneműkiadó).

(R. L.)

ti. áhítat sugárzik, - képei és rajzai
azonban nem ábrázolják, nem vissza
tükrözik a természeti valóságot, hanem
újjáteremtik azt. Kerékgyártó István
- Bene művészetének egyik legjobb
ismerője - szépen írja egyik tanul
mányában: "A művész a választott
motívumot szabadon kezeli, tömörítí
és sűríti, holleegyszerűsíti, hol dúsít
ja, s ily módon jelszerűvé alakítja ..."

A mester - aki csendben, vísszavo
nultan, szerény anyagi körűlmények

között, munkájába temetkezve élte le
életét - nagy kolorista volt; akvarell
jeinek ("Barna fák", "Ház fákkal",
"Vörös-kék tájkompozíció", "Veget;í
ció" stb.) sárga, zöld, kádmíumvörös,
kék színfoltjai lobognak, tüzelnek, tele
vannak temperamentummal, szenve
délível. Tusrajzai ("Magyarkúti táj",
"Isaszegi erdei út", "Hegyi táj", "Fé
nyek és árnyak" stb.) is keményköté
sű, erőtől feszülő munkák; nem váz
latok, nem műhelytanulrnányok, hanem
önálló, teljes értékű műalkotások,ame
lyek azonos kvalitásúak a Bene-fest
ményekkel és -akvarellekkel,

A Mester utcai kamarakiállítás azt
bizonyította be, hogy Bene Géza kö
vetkezetes, tartalmas, keveset markoló,
de sokat fogó életművét a XX. századi
magyar avaritgarde képzőművészet leg
értékesebb teljesítményei között kell
számon tartanunk.
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A Nemzeti Galéria ez év tavaszán
H á Y K á r o Zy L á s z ZÓ (1907-1961)
Munkácsy-díjas festő és grafikus em
lékkíállításátrendezte meg. A művész

aki a budapesti Képzőművészeti

Főiskolán végezte tanulmányait a 20
as évek második felében (mesterei
Csók Rudnay és Vaszary voltak) 
a 20~as és 30-as évek fordulóján tag
ja lett az illegális kommunista párt
nak s börtönbüntetést is szenvedett
mU~kásmozgalmi tevékenységéért. Poli
tikai agítációt szolgáló grafikái közül
igen sokat röpcédulaként terjesztettek
- természetesen a művész nevének
feltüntetése nélkül - a Horthy-rend
szer időszakában; Zrínyi "A török áfi
um ellen való orvosság" című műve

által inspirált Iinóleummetszeteí is te
lítve vannak antifasiszta, németellenes
mondanívalóval.

A forradalmi munkásmozgalomban
való aktív részvétellel párhuzamosan
Háy elmélyült, jelentős festői műkö

dést fejtett ki. "Padovai utca" (1928),
"Ferrarai részlet" (1928), "Önarckép"
(1928) című grafikái és 1930-ból való
"Női fej" címü pasztellképe nemcsak
a mesterségbelí ismeretek alapos elsa
játítását dokumentálják, .de a művészí

elhivatottságot is. A 30-as évek elején
Háy az avaritgarde törekvések szelle
mében dolgozik; "Maszk a falon",
"Nonfiguratív kompozíció" és "Próba
baba" című munkái (mindhárom 1931
ből) tisztán, átgondoltan fogalmazott
művek, amelyek a ráció, az intellek
tualitás jegyében fogantaki A későbbi

években Háy Károly László olyan fes
tői nyelvet munkált ki, amelyet talán
expresszionizmussal ötvözött realizmus
nak nevezhetnénk ("Fekete fák" 1939,
"Műhelysarok" 1943, "Kakas a sze
métdornbon" 1944, "Napraforgók" 1947).
A negyvenes években alkotott műveí

közül nem egy múzeumi rangú, első

sorban az "Önarckép karórával" (1940)
és a "Csendélet Goldman György szob
rával" (1946-47). Háy jó néhány
könyvet is illusztrált; legsikerültebbek
azok a tollrajzai, amelyeket John
Steinbeck, Valéry Larbaud és Déry
Tibor köteteihez készített.

E rokonszenves és jó művész emlék
kiállításának megrendezéséért köszönet
illeti a Nemzeti Galéria müvészettör
ténészét, M. Heil Olgát. Heil Olga -'
a katalógus előszavában - tömören és
találóan jellemzi Háy művészí és em
beri lényét, a szocíalizmus ügye mel
letti elkötelezettségét, azonban M. Heil
Olaának az elvont festészetről vallott
vé~ménYét (hogy ti. a nonfiguratív
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művészet "világnélküli" lenne ...) nem
tudjuk osztani ... A "világ" fogalmába
ugyanis nemcsak a "külvilág" tartozik
bele ...

Az esztergomi Zodiákus-galéria már
cíusban kis kiállítást rendezett, Me d
gyessy Ferencnek (1881-1958),
a Magvető", a "Támaszkodó női akt",
a " Debreceni Vénusz", a győri Szent
Ist;án-Iovasszobor, "A vizsolyi Biblia
nyomtatása" a debreceni Déri Múze
um előtt eÍhelyezett - a tudományt,
a néprajzot, a régészetet és a művé

szetet jelképező - fekvő figurák al
kotójának negyven, toll- és ceruza
rajzából. A tárlat anyaga az eszter
gomi rnűgyűjtök (dr. Szállási Árpád,
Martsa Alajos stb.) tulajdonában lévő

Medgyessy-grafíkákból került ki.
Medgyessy rengeteget rajzolt; grafi

kai munkáinak száma rnintegy négy
ezer. Rajzainak legtöbbje mozdulat
tanulmány, - tervezett szobrok elő

futára. Aktok százai, családjának tag
jairól és barátairól (Mórícz, Rippl-Ró
nai, Csorba Géza, Veres Péter stb.) ké
szült portrék, lovon ülő emberi ala:
kok, táncoló, pihenő vagy munkálkodó
fiatal nők és férfiak s háziállatok (te
hén, birka, kutya, ló stb.) ábrázolatai
váltakoznak skiccei között, Természe
tesen tömérdek rajzának nem mind
egyike remekmű ... Van közöttük ki
sebb igényű kroki, hirtelenül odave
tett feljegyzés, egy-egy futó ötlet gyors
megrögzítése is, de graf'íkáí közül igen
sok klasszikus darabja a magyar rajz
művészetnek. Ezeken - mint a mester
barátja és monográfusa, László Gyula
professzor írja - "megkap bennünket
a mozgás elevensége, az emberi test
tömörsége, az előadás nagyvonalúsága,
a művésznek szinte gyermeki rácso
dáJkozása az életre, a vonalak költői
sége",

Az esztergomi rajzkiállításon
amelynek megnyitóján Barcsay Jenő

Kossuth-díjas festő, nyugalmazott fő

iskolai tanár méltatta Medgyessyt, a
szobrászt és a grafikust - olyan em
lékezetes, markáns lapokkal találkoz
hattunk mint a "Szénagyűjtők", a "Sze
relmesek", a "Lovagló férfi", a "Te
herhordó", az "Olvasó akt", a "Női
profil" és a művész két önarcképe, A
kiállítás amelynek megrendezése
Mucsi András művészettörténész érde
me - Ferenczy Bénínek. Medgyessv
kongeniális szobrász-kortársának szavait
igazolta: "Medgyessy Ferenc életműve

egyetemes, az egész emberiséghez szól",

D. r.



ROBERT BRESSON FILMJEIROL

A francia film a negyvenes évek vé
gén már vezető szerepet játszott Euró
pában. Egyaránt magas szinvonal jel
lemezte a kedves kis realista komé
diákat, a költői .eszközökbe rejtett mo
dern meséket, a rafinált gengsztertör
téneteket, a cirádás irodalmi megfil
mesitéseket és a derűlátóan elkötele
zett társadalomkritikai műveket. Ar
nyékukban azonban ott rejtőzött né
hány töprengő különc is, akikre jó
formán hatástalan volt eza sikerek
ben megnyilvánuló filmművészeti kor
szellem. Az ötvenes évekre ez a sok
színűség szürkülni kezdett, sok agyon
dicsért rendező csak ismételte önma
gát, másoknak pedig még ez sem si
került. A pangásnak az Új hullám ve
tett véget, tulajdonképpen vele múlt
ki a XIX. század agyonrágott realiz
musának uralma a francia filmben, és
áttételesen ez adta meg a kegyelemdö
fést az olasz neorealizmusnak is. Az
Új hullám stílusának egyetlen közös
meghatározója azonban legfeljebb a
measzekott eszközök elvetése volt és
az, hogy az eddigiekhez képest inkább
a provokációra épült, semmint a tár
sadalmilag közvetlen integrációra. A
légkör változásából azonban olyan ren
dezők is hasznot húztak végül, akikre
a legkevésbé volt jellemző, hogy szán
dékosan valami felforgatóan és jöve
delmezően újra esküdjenek. Ez a né
hány,eddig árnyékban rejtőzködő és
kívülállónak számító különc fokozato
san felértékelődött, és olykor váratlan
közönségsikerhez is jutott. Közéjük tar
tozott Jean-Pierre Melville, aki bűn

ügyi tanulmányokat készített az embe
ri otthontalanságról, Alain Resnais; aki
költői eszközökkel a személyes sors bi
zonytalanságát ábrázolta és Robert
Bresson a maga végletesen aszketikus
film.1eivel, melyekben a kísértést és a
megkísértetteket elevenítette meg, a jó
és a' rossz változatlan pólusai között
vergődő embert.
Az 1907-ben született Bresson irodal
mat és filozófiát tanult az egyetemen,
majd festőnek ment. Első filmjét 1934
ben forgatta, de páluafutásának kez
dete a negyvenes évek közenétől szá
mítható (A bún angyalai, 1943). Ren
dezői telJékenységének első húsz évé
ben konokul a maga útját Járta. és az
átlaghoz képest elemlészően kevés 
hat - filmet készített. A hatvanas
évek eleiére jutott el oda. hogy a pro
ducerelctől 1mlamivel több meabízást
és nem utolsósorban több szabadságot

kapott alkotói elképzeléseinek megva
lOSHasához. l!:gyik nyttatkozatában ezt
monu3a: "Ugy vélem, hogy az egesz
Vtw.g ~ereszteny. Nem tuaom eiképzet
ni, hogy voLna a viLágon olyan aoLog,
ami ~eresztenyibb, lenne valamiLyen
másiknál."
Bresson mindig ismert, alapvetőnek te
kinthető kiindulási helyzeteket választ.
.A.Lakjai gyakran a vilagszinpad ismert
szereplői, az irodalom örökké ",issza
térő hősei. Kizárólag ezek kőzött, ezen
a körön belül teremt kapcsolatokat. A
kezdetben teljesen elvont, semleges
elemek mozgásba jöttek, de ez a moz
gás nem történetek és személyek függ
vénye, hanem abelátásé, mely a gon
dolati összeütközésekből nő ki és a né
zőre közvetlenül hathat. Ebből követ
kezik, hogy minden szokásos drama
turgiai receptet elutasit és alig hasz
nál hivatásos színészeket. Számára a
hagyományos, dramaturgizált filmművé

szet és színház legfeljebb az utánzás
művészete, mely jól megfontolt és
számtalanszor felkérődzött érzelmeket
ismételget. Bresson a rejtettet, a még
nem elgondoltat keresi, me ly a külön
féle elemek kombinációjából keletkez
het. "Nekem az a fontos, hogy az em
berből, a dolgokból valódi részleteket
ragadjak meg, - vallja ~ ezeket el
szigete/jem, függetlenítsem és más ren
det, más függőséget adjak nekik. A
montázs szerepének kiemelkedő a je
lentősége, mert csak abban a pillanat
ban születik meg a film, amikor kép
és hang érintkezik végre egymással és
mindeglJik elfoglalja a helyét a szer
kezetben. A film létrejötte kelti életre
a személyeket, és nem a személyek
keltik életre a filmet."
"Egy falusi pap naplója" (1950). A fia
tal pap számkivetettségének történeté t
szigorú naplóformában közvetíti.. Min
dig újra látjuk a pap ujjait, amint
sorról sorra írja naplóját, és halljuk
a hangját, amint a sorokat olvassa.
Arcát látj-uk, melyen a gondolatok és
kétségek tükröződnek. Semmi drama
turgiai dekoráció, a hivatalában magá
ra hagyott és megszégyenített ember
sorsa jóformán nem történet, csak lel

.ki folyamatok egymásu,tánja. A tulaJ-
donképpeni drámai eseményeket csak

~ a hatásaik alapJán ismerjük.
"Például Baltazár" (1966). Egy szamár
éli át ugyanazokat az életszakaszokat,
mint az ember: gyermekkorában a
gyengédséget, éretten a munkát, és vé
gül a misztikát, mely közvetlenül a
halálát megelőzi. Életének sorsával
összefonódik annak a családnak a sor-
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sa. ahol felnőtt. Akikkel találkozik,
mind egy-egy búnt képviselnek: a gő~

göt, a könny.elmúséget, a tunyaságot.
Ezek az emberek azonban mindig csak
részletszerűen jelennek meg, hogy bű

neiket, gonoszságukat vagy esendőségü

ket rajta érvényesítsék, és ő ezeket
magára vegye. V égul mintegy értük hal
meg. De a filmben nyoma sincs a szo
kásos állattörténetnek, jóformán gépie
sen peregnek a képek, az egészből mé
gis a világosság és a megértés legköre
árad.
o.Egy halálraítélt mee:szökött" (1956)0
Bressont itt sem az il'Uenkor szokásos
feszültségábrázolás érdekli; a szeren
esés kimenetelt már az ele1én bejelen
ti. A lelki iotuamatokat akario a tár
gyak, a részletek seqítséqével érzékel
tetni. A beállításokat hatáskeltés nél
kill sorakoztat.1a egymás mellé, a tör
térH;~tet 'lL{J'Uanaznn a hangon mond,1a
»éaio, . a hang1át ecuezer sem emeli
mea. A kamera kilesi a főszereplőket,
hirtelen szófoszlányaikat, semmi több.
Csupa zárt arc, az őrök jóformán meg
sem jelennek; szerepük csak .1elképes,
akárcsak aszökésé, mely végül is a
meoújuJás. a szabadsáo megvalósításá
nak a példá.1a. A szökés pillanatában
a bibliát idézi: "Ne csodálkozz, ha
mondom, újra kell születnetek."
"Egy gyengéd hölgy" (1969). A fiatal
régiségkereskedő és a mély érzésekre
képes lány házassága a gonoszság há
lójában vergődő ember és a tisztaság
találkozásának története. Újra csak a
gépies, monoton elbeszélő hang, a sok
túlnagyított részlet. A párbeszédek le
csontozottak, szinte primitívek, hogy
mögötte az anyagi vágyak gyötörte
ember arca rajzolódjék ki, a semmit
nem értés, melynek végén mégis ott
a megdöbbentő katarzis.
ProvokáIni persze Bresson filmjei is
provokálnak. Az eszköztelenségükkel,
a jól ismert tanulságok és helyzetek re
alisztikus visszakérődzésének hiányai
val például. Filmjei mögött az a mű

vészi felfogás áll, mely pontosságot
szavatol a részletekben és mélységet
az egyediben. Nem hamisítja meg a
valóságot a teljesség kedvéért, és ezért
a mesterségesen megteremtett egész hi
ánya a teljességet adja ajándékba,
már nem a vásznon, hanem a néző

megértő reflexioiban: Úgy érzi, a min
dennapo/c determinálatlanok, és ezért
filmjei tele vannak kivágásokkal, ke
zekkel, lábakkal, tárgyak részleteivel,
és a bennük előforduló emberek sor
sa csupa fehér folt. Minduntalan /d
kell őket gondolatban egészíteni, s
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ennyiben irodalmiak, a.kár a prózai
szöveg, melyhez ugyancsak el kell kép
zelni azt, amit látni is akarunk. Eny
nyiben nem is filmek már - többek
annál. Mintha kúpszeletekkel ábrázol
ná magát a kúpot. Soha nem használ
zárt szerkezeieket, és azáltal, hogy
egy-egy jelentéktelen részletre korlátoz
za a figyelmét, a határtalanság érzését
tudja kelteni. Baltazár, a szamár, a
halálraítélt szökése, a régiségkereskedő

és a fiatal lány nem más, mint egy
egy ábrázolt esztétikai tény, nem arra
eszköz, hogya valóságot ábrázolja, ha
nem hogy utaljon rá. Ebben az utalás
ban rejlik Bresson művészete. Ehhez
társul nem hivatásos szereplőinek já
téka és beszédmódja: ők sem a való
ságot mímelik, hanem utalnak rá. "Ar
ra törekszem, hogy szereplőim teljesen
gépiesen mondják a szöveget, úgy,
ahogy a zongorista a gyakorlatait, vég
zi. Minden érzés ebből a mechaniz
musból származik, a tartózkodásból és
nem a művészi indulatokból, ahogy
azokat a színpadi színészek ordítva ki
fejezik." A megismerés látszólagos unal
ma ez, ha érdektelenül nézzük. Éppen
a tartózkodás, a száraz deklaráció te
szi láthatóvá a folyamatok borzalmát,
de a felülemelkedést is rajtuk. Filmjei
végletesen függenek a néző reakcióké
pességétől és reakciókészségétőlo A ben
nük ábrázolt kapcsolatok, függőségek

és irányok nem vezethetők le ok és
okozat egyszerű, egyértelmű és ideoló
giailag kisajátítható viszonyára. A sza
badság, melyet Bressorf a nézőjének

biztosít, egyben művészí magatartását
is jelenti a valósággal szemben. Amit
filmjeiben formálisan rögzít, csupán
relief; az, amit nem látunk, az a dön
tő, és csak a hallható mögötti csend
és szótlanság magányában valósul meg
filmjeinek drámája. "Aztán nem tu
dom, hogyan lesz .. o" - mondja a
lány megismerkedésükkor a pénzt haj
szoló, önzésének sötétségében élő régi
ségkereskedőnek, és rejtett reménye,
hogy valamit talán még ez az ember
is adhat neki, talán azzal, hogy kife
jezi elhagyatottságának igazi mértékét.
De valójában semmi reménye sem le
het a másik emberrel szemben, és ezt
majd a halálával is megpecsételi. Mé
gis, a film félig néma és magukba
zárt lényei, akik olyan kegyetlenül
egyenlőtlenek egymás közelében, ahogy
csak az igazság lehet a 'l)ilágmegvál
tásnak kikiáltott hazugsággal ellen
tétben, egyben egyetlen hordozói is az
emberiesség lehetőségének.
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