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1974-ben köszöntöttük hetvenedik szü
letésnapján. Most búcsúzunk tőle. Hirte
len ment el, utolsó művének munkája
közben: a Szent László [ublleumra mísét
írt a kőbányai plébániatemplom kóru
sárrak. Halála előtt két héttel még ter
veiről beszélt, meghívókat hozott a Rá
kóczi oratórium újabb bemutatóira. Va
lójában ez a mű a hattyúdala. Tiszta,
szép zene, amelyet novemberi számunk
ban ismertettünk.

Ottó Ferenc Valkón született, Az érett
ségi után Milánóban Alfiero Arecco ma
gántanítvánva volt, s ugyanitt a Magyar
Újságnak zenekritikákat írt. 1926-ban
lett Kodály növendéke a Zenemúvészeti
Főiskolán. Tanulmányai befejeztével írta
azokat a műveket, melyekkel már fia
talon hazai és külföldi elismerést szer
zett, Pályadíjat is nyert. Pályáját világí
és jelentős egyházzenei kompozíciók jel
zik: vokális és instrumentális művek.

Mint egyházzenei kompenistát a leg
jobbak közt kell számon tartanunk hazai
viszonylatban. Irt miséket és kantátákat,
népének- feldolgozásokat és oratóriumo
kat. Zenei stílusában mlndvéglg Kodályt
követte. és szerenesés kézzel ötvözte a
hagyományost az újjal anélkül, hogy el
veszett volna az "izmusok" tengerében.
Nyelvét az egyszerűség, a beleélő készség
és a színes fantázia határozza meg. Kü
lönös érzéke volt a fanfár-zenéhez. Eb
ben találta meg igazi hangját. Frissen
követte a liturgikus reformot s a zsínati
szellemet átvéve már 1967/68-ban meg
írta Ekumenikus Nagyszvitjét, magyar
ordináriumait. Zenei kultúrájára, érzé
kenységére vall a hazai folklór tanulmá
nyozása - eredeti gyűjtések alapján. Igy
született meg a Betlehemező, a Pünkös
di ének. a Három fantázia vagy a Két
pasztorál.

Világi alkotásai is számottevőke operá
kat, kísérőzenéket, karnaraműveket, da
l-okat kell említenünk magyar és német
költők verseire. szvíteket, átiratokat.

Mint zenei Írónak főleg Bartók Can
tata profana-járól írt tanulmánya keltett
feltűnést, amelynek egyik példánya Ba
bits könyvtárában is megvolt. Ismerte
József Attilát, aki híres Altatóját neki
ajánlotta. (Az erre a versre szerzett dala
az 1959-ben a Zeneműkiadónál megje
lent dalciklusban található.)

Gödöllőn temették, sírjánál Domokos
Pál Péter mondott búcsúztatót.

Értékelése a magyar zenetudomány
feladata.

Az Aranykoporsó című opera a Sze
geden élő zeneszerzőnek, Vántus István
nak figyelemre méltó alkotása. A tisza
parti bemutató után az őszi Zenei hete
ken Budapesten is elhangzott II Szegedi
Nemzeti Színház Operatársulatának ven
dégjátékában. Az operát látva-hallgatva
jutott eszünkbe: van kiút napjaink
opera-válságából, s ez talán a nemzeti
zenedráma feltámasztásával lenne meg
valósítható. (Mintha újra _Muszorgszkl]
figyelmeztetne erre!) Nálunk, a gazdag
folklór miatt talán még könnyebb is a
helyzet: a sajátságosan hazai variánsok
a népzenében mindrnálg frissítő erejűek.

s nem kell a "szomszédba" menni meló-·
diáért sem. Szabó Ferenc színpadi művei

után igazi meglepetés a Ván tus Istváné
is; amit Szabó évtizedekkel ezelőtt ere
detiségben, frisseségben hozott, a szegedi
szerzőnél méltó folytatásra talált.

Vántus a kodályi pentatóniát egyéni
rnódon kezeli. A ritmikai gazdagságon kí
vül keresi az operai műf'ajban nélkülöz
hetetlen melódiát, amit az Aranykoporsó
zenei szövetében meg is találunk.

A másik fontos megjegyzés: a mű té
máját a zeneszerző - egyben a librettó
írója is - Móra Ferenc regényéből me
rítette. A hazai gyakorlatban is dicsére
tes szokás, amely nem csupán Erkel,
hanem Mosonyi Mihály művészetét is
jellemzi (az Almost Szigligeti drámara
komponálta. a Szép Ilonkát Vörösmarty
elbeszélőkölteménvére), Vántus Istvánnál
meahatározó jellegű. (Keresi a jó magyar
irodalmi műveketí) Természetesen az al
katának megfelelő téma feldolgozására
vállalkozik ezután is. de nem akar meg
maradni a provincializmus béklyóiban :
kísérletezését [anaéekínek érezzük. A
szerzőt, azért mert a pannón kultúrát is
megalapozó római történelem "epizódjá
hoz". pontosabban Diocletianus korához
fordult, nem csupán "a végtelen szere
tettel és gonddal regényessé formált ró
mai régiségtan" (Illés Endre) vonzotta,
hanem a történelmi szítuácíó ts: keresz
ténység és pogányság találkozásának drá
mai pillanata. Móra alakjai anakroniszti
kusak, s az egykor divatos szerelmí tör
ténet is megfakult már. A történelmi
tabló azonban hiteles és a rendező jóvol
tából eleven. Különös figurák mondanak
dikciókat, gyűlölködnek. szenvednek és
szeretnek, de mindez míntha Pannóniá
ban történne, s a históriát egy limesen
élő költő rnendaná el, meglátva egy-egy
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,.sarló-forma díszt", amit az "Ister ár
ja" vetett partra. Hajlamosak vagyunk
azt gondolni. hogy Móra er. Aprily után
a zeneszerző Ván tus István az. aki az
antik hangulat egyik legjobb pannón fel
idézője. Nem csupán dekorál, hanem jel
lemez, is, minden alakhoz "témát ren
del". Ennek segítségével egyénít. A Iíraí
vonulatat meghagyja, de kifinomult drá
mai érzékével azt is sodrónak tünteti föl.
(Kár. hogy a librettó gondozását nem
bízta rutinosabb dramaturgra, aki a mű

ben jelentkező kisebb csúszásokat is el
igazította volna.) A szöveakönvv meg
tartja az eredeti cselekményfon al at. de
sűríti az eseményeket: Titanilla érdek
Iődését felkeiti egy különös rabszolga.
Quintipor. aki nem más. mint Díocletía
nus császár rejtélyesen eltűnt fia, Apolli
naris. Neki kell titokban nevelkednie,
hogy tizennyolc éves korában einverte a
legdrágább bíbort. A három felvonásra,
tíz képre tagolt zenedráma ezt az alle-

nJ KEPzOM'OV&sZETI KIADVANYOK

Vajda Lajos, Kondor Béla, Gross Ar
nold. Hincz Gyula, Bortnyík Sándor és
Szabó Vladimir rajz-mappál után a
Cor'IJina Kiadó - 1976 karácsonyára 
a mai magyar restészet és grafikai mü
vészet egyik legjelentősebb egyéniségé
nek, a szentendrei festők közösségéhez
tartozó Szántó Piroska Munkácsy-díjas
művésznek pasztellképeíből, kréta- és
szénrajzaíból, monotípiáiból, vegyes tech
nikával és csorgatott zománcfestékkel ké
szült kompozfcí-uból állított össze egy
nagyszerű mappát. Virágok. fák. lepkék,
csontvázak, szarkofágok. Krísztus-ábrá
zolások, szentendrei motívumok vá'takoz
nak a lapokon, amelyeknek színhű ren
redukálása a budapesti Offset nyomda
érdeme. A rajzok s pasztell- és zo
mánc-festmények között olyan remek da
rabok tűnnek szemunkbe, mínt a ..Fé
lek" (1949), az "Hommage II Vajda La
jos" (1972), a "Pieta" (1973). a "Napra
forzók" (1974) vagy a "Szerelmesek"
(1974); ez utóbbi mű ihletésére született
az ..Egy rajzra" című Vas István-költe
mény.

A - hol színesebb, hol egészen redu
kált koloritú - munkák technikája is.
tematikája is sokféle s a rnappa anyaga
sti'Mis tekintethen is sokrétű. - mint
ahogyan Szántó Piroska több periódusra
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gorikus jóslatot bontja fel életepizódok
ra. miközben szimbólumokat teremt ren
dező és zeneszerző, s olyan felejthetetlen
jeleneteket, mint a zárókép vagy az ó
keresztény istentisztelet nemesen egy
szerű pátosza, mozgalmassága. A ren
dező: Horváth Zoltán korismeretről is
tanuságot tett, amellett, hogy egyensúlyt
teremtett az álló és a mozgó képek kö
zött.

A szeraplők közül kiemelhetjük Sinkó
György (basszus) Diocletianus alakítását,
Gregór József (basszus) Bíonját, Berdál
Valéria (szoprán) Tí tanilláját, Poór Pé
ter (tenor) Maxentiusát. A Szegedi Szím
foníkus Zenekar és a karmester Szalatsy
István pontosan és rutinosan latta el
feladatát. Külön dicséret illeti a díszlet
tervező Sándor Lajost a kifejező szín
padképekért. s a jelmeztervező Vágvöl
gyi Ilonát stílushú [elmezeíért.

TOTH sANDOR

tagolődő, míndlg megújuló munkássága
is nélkülözi a megállapodottságot, az el
ért eredményeknél való kényelmes meg
pihenést. A kollekciót azonban egységbe
fogja a rnűvész érzékenysége. vonalainak
és színfoltjainak érzelmi telítettsége, al
kotásainak gondolati tartalmassága, amely
e műveket fölébe emeli a virtuóz mutat
ványnak, az elegáns, dekoratív vonaliá
téknak. az ínyes artísztíkumnak,

Szántó Piroska - egyik nyilatkozatá
ban - az arany hátterű trecento-képe
ket, El Grecót, Bruegheít, Gauguint, lo'e
renczy Károly ..Három királyok" címú
festményét, Egryt és Derkovítsot említi,
mint olyan művészeket, akik nagy ha
tással voltak reá. Megtanulta tőlük. hogy
a képzőművészetben mennyíre fontos a
mesterségbell tudás (formai megoldásaikat
viszont sosem vette át ... I, - elsősorban

azonban világképet tolmácsoló művészet

megteremtésére irányuló szándékukat te
kintette példaképének.

A Szántó Piroska-rnappa előszavának

szerzője; Szabó György joggal állapítja
meg, hogy a művésznő "a jelenség átvi
lágításával míndig a lényeghez akar ha
tolni". hogy Szántó Piroska munkái ,,8
létezésről. a pusztulásról és a feltámadás
ról" beszélnek, s hogy életműve "magyar,
korunkbeli és egyetemes igényu" ...

A mappa Szabó Györgyesszéjén kívül
Szántó Piroska szűkszavú önéletraizát is




