
felérő idézet Rajeczky Benjamintól va
ló, akinek nemrég ünnepeltük hetvene
dik születésnapját. Erre az alkalomra
jelentette meg írásainak gazdag váloga
tását a Zeneműkiadó Ferenczi Ilona
szerkesztésében.

Rajeczky Benjamin szerénu tudós,
ezért nagy tudós. Nem látványos ered
ményekre, hangzatos bírálatokra és nagy
átértékelésekre törekszik,' hanem az
anyag alázatos vallatásával mutat fel
már-má'r feledésbe merült nemzeti kin
cseket. Az irodalom tudós kutatóihoz
hasonlóan azt a valaha e9ységes ké
pet szeretné helyreállítani mozaikjaiból,
melyet a történelem zilált atomjaira,
de amely épp a Rajeczky Benjamin 
és a hozzá hasonló kutatók - alázatos
munkálkodása folytán mégis több ma
már s.zámunkra, mint tört cserép. A
gregorián és a magyar középkor kap
csolatai sejlenek fel írásaiból; olyan
kultúra 1,irágzására következtethet'Ünle,
meiunek meglétéről homályos sejtel
meinI. voltak ugyan, de részletes és
alapos elemzés híján csak ezekre ha
gyatkozhattunk. Kivált izgalmasak azok
a publikációi, melyek a XV. századi
többszólamú zene tÖ1·ténetét idézik. Mit
is jelenthet avatott filológus kezében
egy XV. századi kódexoen fellelhető

kézírásos Al!eluja! A kutatók tudtak
róla addig is, hogya középkori kolos
torokban nemcsak egyszólamú grego
riánt énekettek. kottakep -azonban nem
volt a többszólamúról, legalábbis a
XVI. század eláttiről nem. Radó Poli
kárp volt az első, aki arra figyelmez-

BUDAPESTI KIÁLLíTÁSOK

Varga Magda festőrnűvész - aki né
hány évvel ezelőtt a Fényes Adolf-te
remben rendezett kamarakiállítást
ez év februárjában a Műcsarnokban

nagyobb anyaggal lépett a közönség
elé. Munkái között van egy sorozat
festmény ("Enteriör macskával", "Ka
lapos nő", "Körtés csendélet", "Kék
fekvő akt". stb.); ezeknek legtöbbje az
École de Paris és a két háború kö
zötti hazai KÚT törekvéseivel mutat
rokonságet. Festményei közül azonban
néhány túllép a franciás igazodású mű

vészetszemléleten ; ilyen a nagyon szűk

szavú, nagyon hiteles, vörös hátterű

"Madonna" és a drámai erejű "Fojto
gató" című női portré.
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tetett, hogya középkori liturgikus kó
dexek adatait is vallatóra kell venni,
hogy teljes képet kapjunk a kor zenei
tÖ1·ekvéseiről. Ez a köztés segítette hoz
zá Rajeczky Benjamint, hogy előbb egy
allelujából, majd egy egész kódexból
(melynek XV. századi többszólamú kéz
iratát levakarták) rekonst1'uálja a szá
zad zenei nyelvét.

Az igazi filológus munkája egy kicsit
mindig a detektivekére emlékezteti az
olvasót. Rajeczky Benjamin elképesztő

logikai következetessége és alapossága,
minden motívumra kiterjedő figyelme
még azok számára is tanulságos. akik
a kellő ismeretek híján csak sejthetik,
hogy tanulmányaiban nem egyszerúen
szakkérdésekről van szó, hanem a nem
zet kultúrtörténetének fontos adalékait
hozza felszinre. S aki netán azt hinné,
hogy kötete kissé egyhangú, annak
hadd ajánljuk figyelmébe a hat Haydn
"nagymiséről" szóló ragyogó írást, mely
a magyetr egyházzenei szakirodalom iga
zi és maradandó remeke.

Arany János még búsongva hiányol
ta a nemzeti múlt nagyemlékeinek
relconstrukcióját. Aztán jött Kodál,y és
Bartók Béla, akik meqlehetősen mosto
ha körülmények l;;özött is m'!gmentet
tek valamit abból, amit végérvényesen
elveszettnek hittünk. gs szercncsére jöt
tek utá:nuk is, nem kevesen. J:1add kö
szöntsük most közülük azt a Rajeczky
Benjamint, aki egész életében jól sáfár
kodott az örökséggel, és alaposan meg
fiaztatta a talentumokat.

(S. G.)

Igen jelentősek a művésznő részben
festett, részben rajzolt író-arcmásaí,
amelyek közül kiemelkedik Szentkuthy
Miklós, Pilinszky János, Mészöly Mík
lós, Illés Endre, Juhász Ferenc és Len
gyel Balázs portréja. (A sok író-kép
más között persze itt-ott akad olyan
is, amely a modell karakterét kevésbé
képes magragadní ; a Kassák-f'ei például
nem tartozik a nagy íróról, festőről és
szerkesztőről készült ábrázolások leg
jobbjai közé.)

Varga Mnada kiállítása - bár gra
fikai munkái közül egyiket-másikat
mellőztük volna. ha mi lettünk volna
a tárlat rendezői - minrlenes-tre mea
érdemetten vártott ki élénk visszhanzot.
A művésznő markáns alkotói egvéni
ség, az expresszionizmus és a szimbo-



lizmus egyéni hangú képviselője, az er
kölcs és a filozófia nagy kérdéseivel
szembenéző elme, író-kortársai vonásai
nak - még inkább azonban:' belső vi
lágának - hivatott megörökítője,

A tárlat katalógusa azonban nem fe
lel meg rendeltetésének, ízléses nyom
tatvány ugyan, de a művészről a leg
csekélyebb információkat sem tartal
mazza s műtárgyjegyzéket sem ad.

Medreczky Jenő on02-1fl69) születé
sének 75-ik évfordulója alkalmából a
Magyar Nemzeti Galériában - M. Heil
Olq:'l mútörténész .rcndezésében - ki
átlítás nyílott a művész rajzaiból. ak
varelljeiből és kisméretű temperaképei
ből. A mester - aki a kubizmus és 11Z

olasz neoklasszicizmus ötvözésére töre
kedett - a magyar egyházművészetben

is szerenet játszott: ő készítette - a
Gerevich Tibor professzor által oatro
nált ún...rómui Iskola" szellemében 
abudanesti római katotikus nannevel
de. v'l1amint a táti és homokkomáromi
katolíkus templomok freskóit.

Mel1vP"7kv akinpk a budapesti
K.smőmíívészeti Fi'íisk()lán Vaszarv .rá
nos volt a t1'lnitómf'stpre - a, kiváló
te"hnik"i t1Jnáslí ml'h16~zek sorába t1'lr
t07f)tt. Fpsti'íi h""",,,tnldt lQ7'Lh"n gyŰ;

tötte egybe a Nemzeti Galéria, - a
mostani kiállításon pedig tus- és ceru
zaraizaíból. nlcínv, féltenvérnvi fest
rnénv-váz'lataiból s papírkollázsaiból
kantunk válogatást.

E lnnok kőzőtt - amelyeknek női

és fprFi-aktok. zverm-knkkel foalala
toskodó anvák, beszél<tetó és strandoló
emberesonortok. cspndéletek és eritert
örök, szpntpndrei és nazvmaros] részle
tek a témáile - nagyon szén darabok
akadnak LNi)i akt" 1936, "Zsuzsánna"
19!19. ,.Csf.ndélet női akttal" 1963, "Já
nos evangélista". év nélkül. stb.), - a
művész sokat dicsért (és külön kötet
ben is közreadott) Homérosz-tltusztrácl
óinak, az Iliászhoz készített félszáz raj
zának legtöbbjét azonban fáradtnak,
pedánsnak. penzum-szcrűnek, a homé
roszi mű sodró mozgalmasságához, az
eposz hőseiben lobogó emésztő szenve
délvekhez, heves indulatokhoz képest
vértelennek és hidegnek érezzük.

Visszagondolva az 1[J73-;JS Medveczkv
túrlatra s figyelmesen szemügyre véve
e rnostani grafikai bemutató anyagát,
Úgy tűnik, hogy a művész festményei
ben is. ra izaiban is egyenetlen teljesít
rnénvt nvújtott, s - indulásakor oly
sokat ígérő - tehetsége nem jutott el

a kiteljesedéshez. Hogy mí okozta a
pálya ívének megroppanását (a mű

vész - élete végén - rutinos kom
mersz-képeket festett ...), ennek kibo
gozása annál is inkább érdekes feladat
lenne, mert Medveczky esete nem egye
di eset; e generáció más tagjainak (Is
tókovits Kálmán, Bíaí-Fögleín István,
Csáki-Marcnyák József, Basilides Barna,
Rozs János, Endrédy György stb.) mun
kássága is - a talentumukhoz fűzött
egykori remények ellenére - végső so
ron torzó maradt.

Bettina Tressler Vecchi osztrák szár
mazású, Rómában élő festőnő kiállítá
sát láthattuk a tél végén a Kulturális
Kapcsolatok Intézetének Dorottya utcai
kiállítóhelyiségében. A művésznő - aki
Bécsben végezte festészeti tanulmá
nyait - annak a szecessziónak a szel
leméből táplálkozik, amelynek éppen
Bécs volt az egyik központja a század
fordulón. A szecesszióhoz való kötődés

természetesen nem vethető Bettina
Tressler szemére. hiszen a "Jugendstil"
reneszánsza világjelenség, - a baj ott
kezdődik, hogy a festónő - a "neosze
cesszió" ürügyén - fölöttébb igényte
len piktúrát művel.

Képein Indiai- mítoszoknak s a klasz
szikus indus irodalom jelképeinek és
atmoszférájának megjelenítésére törek
szik. de amit Tressler Vecchi a magas
rendű, ősi indiai kultúrából meglát és
felidéz, az csupán - a keleti erotika.
Olcsó eszközökkel ábrázolt női aktjait
igen szirupos, néhol már a giccshatárt
elérő (sőt azon túllépő ...) szmekbe
mártja, s a képek alá "fennkölt" han
gulatú címeket biggyeszt: "Körte-bim
bó", "Holdmadár", "Shaktisattva", "Az
ünő" stb.

Roppant könnyű fajsúlyú, a keleti
antikvításnak, az ind hitvilágnak csu
pán egy-két külsőségét észrevevő, az
indiai szellemi örökséget aprópénzre
váltó festészet ez. "Úgy gondolom, Bet
tina Tresslert mínden elismerés megil
leti mínd a szürrealísták részéről, mind
pedig - hogy (Igy mcndtuk - a re
alízmus szemszögéből" - írja a kataló
gus elragadtatott hangú, a minimális
objektivitást is nélkülöző előszavában

Marcello Venturoli olasz kritikus. A
szürrealízmus legjobbjai (Max Ernst,
Yves Tanguy. Joan Miró, André Mas
son, Korniss Dezső, Bálnt Endre stb.)
és a realista festészet prominens kép
viselői azonban bizonyára hevesen til
takoznának, ha oivasnák Venturolinak
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az osztrák-olasz festőnő felszínes mun
káihoz fűzött reklámízű kommentárjait.

A jelenkori külföldi képzőművészet

eredeti egyéniségekben. elmélyült alko
tökban igen gazdag. Hogya Kulturálís
Kapcsolatok Intézete mlért éppen ezt
a Fried Pál-i "színvonalú" tárlati
anyagót tartotta szükségesnek Buda
pestre elhozni, erre nehéz magyaráza
tot találnunk.

A Népi Kollégiumok Országos Szö
vetségének, a NÉKOSZ-nak jubileuma
alkalmából - "A fényes szellők nem
zedéke" címmel - a Nemzeti Galé
riában tárlat nyílott azoknak a S7:00
rászoknak. festőknek és grafikusművé

szeknek alkotásaiból, akik ezelőtt há
rom évtizeddel a népi kollégiumok nő

vendékelként indultak el pálváiukon.
Az egykori népi kollégista művész-Ie

löltek útja sokfelé vezetett; egyikük
például - Szabó András - huzamo
sabb idő óta leülföldön él, de most el
kül.dötte "André Szabó" szrgnatúrával
ellátott képeit e hazai tárlatra . . . A
legtöbben azonban a magyar szellemi
élet munkásaí maradtak, s nem egy

EGY ORGONISTA ARCKEpEHEZ

1936 karácsonyán hangversenyezett
első ízben Pécsi Sebestyén a Zeneaka
démián, Azóta bejárta az egesz vilá
got, fesztiválok keresett vendége, a ma
gyar orgonakultúra nagyszeru követe.
Keze alól művészek sora került ki, a
hangszer elismert mesterei valamény
nyíen. Útjaik talán másfelé vittek, de
bizonyos, hogy hozzá hasonlóan meg
őrizték szívükben Bach, Liszt és Franek
szeretetét.

Életének vannak kiemelkedő zenetör
téneti pillanatai. Kodály Csendes mise
orgonára című kompozicióját ő mutat
hatta be 1942-ben, tehát abban a kor
szakban, amikor 11 nagy zeneköltő ta
lán a korábbinál is nagyobb hévvel és
lelkesedéssel szállt síkra egy tisztul
tabb magyarságeszmény megtcrerntésé
ért, amikor "a lélek ősgranitja" felé
nyúlt a Bicinia Hungarica negyedik
füzetében éppen úgy, mínt a Csendes
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közülük képzőművészetünk élvonalába
emelkedett (Vigh Tamás, Kiss Nagy
András stb.).

A tárlaton - mint ez elkerülhetetlen
mínden olyan csoportklállításon, amely
valamely nagylétszámú közösség mun
kálkodásáról ad számot - vannak gyen
ge, kis kvalitású munkák is (Veszpré
mi Endre: "II. Rákóczi Ferenc és Esze
Tamás találkozása", Szabó Lajos: "Bri
gád" stb), de vannak bőséges számban
olyan művek is (elsősorban Papp Osz
kár és Koncz Béla festményciro, Var
ga Miklós kisbronzaira és Mazsaroff
Miklós "Kalapos parasztfej" círnű pasz
telljére gondolunk), amelyek azt bizo
nyítják, hogy Krnetty János és Beck
András tanárok iránvitásával a Der
kovits és a Dési Huber István kollé
giumban az új magyar művészetnek

egy értékes csapata bontogatta szár
nyait. (Kár viszont, hogy az 19~46 és
1949 között ugyancsak népi kollégista
Nagy László költő rézkarcaiból, rajzai
ból, Dylan T'hornas és Szeesi Margit
verseihez készített íllusztráctötböt sem
mit sem mutatott be akiállltás.)

D. r.

mise tőszomszédságában írt Első ál
dozásban. Az 1942-es Kodály-év egyik
legnagyobb eseményének lehetett hát
főszereplője az akkor még Iljú Pécsi
Sebestyén, s csak természetes, hogya·
míse másik változatát, az Orgonaoediát
is ő mutatta be. A nagy sikerek, le
mezfelvételek mellett egyre intenzíveb
ben foglalkoztatták a hangszer elméle
ti kérdései, majd a hangszerépítés
problémái is, melyekről könyveket írt.

Egy negyvenéves pálya természete
sen még nem befejezett, Pécsi Sebes
tyéntől is új meg új szerepléseket vár
és remél a zenekedvelő nagvközönség,
Múlt év november' két hangversenye
mégis egy pitlunatra az emlékezés
gesztusára késztetett: pályája immár
zenetörténet is, hisz számtalan szállal
kötődtk ahhoz a nemes és nagyszeru
mozgalomhoz, melyet a legjobbak kez
deményeztek az új magyar zene
ügyéért.

(R. L.)


