
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.)


