
Veress Sándor két nagy elõdjéhez, Bartók Bélához és
Kodály Zoltánhoz hasonlóan sokoldalú egyéniség,
mint komponista, zongorista, tanár és népdalgyûjtõ is
népszerû szerte a világon, kivéve Magyarországon.
1949 után már nem is akart próféta lenni a saját hazá-
jában – ahol lévén persona non grata, nem vette át a
Kossuth-díjat, hanem a haláláig tartó svájci emigrációt
választotta. Veress nehezen döntött a kintmaradás mel-
lett, de a másik totalitarizmussal szemben õ sem látott
más utat, mint amit Bartók a nácizmus erõsödése lát-
tán. A mûvész születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból jelent meg a „Csillagos Órák, Sorsfordító Magya-
rok” címû sorozat újabb kötete, amelynek felelõs ki-
adója és szerkesztõje a Veress Sándor Társaság alapí-
tója, Csicsery-Rónay István. A könyv szerkesztõjét
mély barátság fûzte a zeneszerzõhöz, kölcsönösen tá-
mogatták egymás munkáját az emigráció idején. Ve-
ress Sándor „visszahonosítása” nagy részben
Csicsery-Rónay István érdeme. A gondosan szerkesz-
tett, fontos beszédeket, leveleket, tanulmányokat, va-
lamint a Bónis Ferenc által lejegyzett önéletrajzi val-
lomást alapul vevõ könyv méltó tisztelgés a tizenöt
éve elhunyt, hosszú éveken át elhallgatott zeneszerzõ
emléke elõtt. A Magyar Köztársaság rubinokkal ékesí-
tett Zászlórendjével tüntették ki Veress Sándort a halá-
la elõtti évben, 1991-ben. Minden kitüntetésnél na-
gyobb jelentõségû azonban a világ zenei életében való ál-
landó jelenléte, valamint azoknak a zenészeknek a nagy
száma, akik nemzetközi elismerést szereztek Veress
Sándor tanításának köszönhetõen.

Veress mûvészete harmonikusan ötvözi a magyar
népzene teljes hagyományát Bartók és Kodály, vala-
mint a modern zene legnemesebb törekvéseivel. Ah-
hoz a Kelet és Nyugat közé hidat építõ nemzedékhez
tartozott, amelyik csak tiszta forrásból merített. Bar-
tóktól zongorát, Kodálytól zeneszerzést tanult, de
erõs egyénisége már korán átütött mûvein. Moldvai
gyûjtõkörútjának hozadéka egész életére szóló alapot
adott, ritka népzenei kincsekkel és megrendítõ élmé-
nyekkel tért haza. Amikor Bartók átkerült a Tudomá-
nyos Akadémiára, Veress Sándor asszisztensi megbí-
zást kapott tõle.

Bartókhoz hasonlóan zongoramûvészként is nem-
zetközi hírnévre tett szert. Életrajzában gyakran emlí-

ti technikai nehézségeit, folyamatos kísérletezését a
billentyûkkel, és az alkotás folyamatának hullámvöl-
gyeirõl is õszintén vall. Nem kulisszatitkok ezek, ha-
nem igazi, hazájában és külföldön ugyanúgy megélt
emberi vívódások. Londonban megkapta a vágyott új
impressziókat, rengeteg mûvet hallott, de érezte, hogy
mûvészetének kifejlõdéséhez szüksége van Magyaror-
szágra. Ezért tért haza Londonból. A legnagyobb ve-
szélyben, nélkülözésben is komponált, ezekben az
években sok kórusmûvet írt, ekkor készült el legna-
gyobb mûve, az I. Szimfónia, amelyet a 2600 éves
császári dinasztia évfordulójára írt. A japánok öt nagy
európai komponistát kértek fel egy versenypályázatra
1939-ben, Benjamin Britten, Ibert, Ildebrando Pizzeti
és Richard Strauss mellett Veress Sándort is, aki meg-
nyerte az elsõ díjat.

Nem csak külsõ, hanem belsõ felszabadulásként él-
te meg a háború végét. Fontos része volt a kulturális
újjáépítésben, mindaddig, amíg az ország sorsa kilá-
tástalanba nem fordult. Távoznia kellett hazájából.
Bartók halálhíre nagyon lesújtotta. Hárman kaptak
megbízást gyászzene komponálására: Kodály, Kadosa
és Veress Sándor. Ekkor született a Trhenos (sirató-
ének), a zeneszerzõ egyik legmegrázóbb mûve, amely
a magyar siratóénekek formáját vetítette rá a nagyze-
nekari apparátusra. 

Veress Sándor szerint a zenemûvészet a leghumá-
nusabb mûvészet. Mûvei mélyen magyarok, ugyanak-
kor szerves részei az egyetemes zenekultúrának. Mû-
vészetének örök eleme a szépség. A szépség, ahogy
Ravasz László református püspök megfogalmazta:
„…nagy ráadás a világban, szent örömszerzés, diadal-
mas kiengesztelõdés, egy boldog Isten boldog tékoz-
lása, ingyen ajándék a legkedvesebbeknek szánva.”
Veress Sándor tudva a tanítást, „szétszórta kincseit”.
Munkássága nem maradt visszhangtalan, hiszen meg-
tisztelõ felkéréseket kapott egész élete folyamán,
mint komponista, elõadómûvész és mint zenepedagó-
gus is. A legrangosabb helyeken lépett fel, tartott elõ-
adásokat, oktatott, publikált. 1950-tõl tanított a berni
konzervatóriumban, érdeme, hogy ott bevezette és a
világ más tájain is népszerûsítette a Kodály-módszert.
„Bartók Béla és Kodály Zoltán törvényes utóda, az
egyik legjelentõsebb magyar zeneszerzõ, egy nemzet
élõ lelkiismerete” – mondta Veress Sándorról egykori
tanítványa, korunk svájci zenei életének vezetõ alak-
ja, Heinz Holliger. E könyv nemcsak hiánypótló je-
lentõséggel bír, hanem kultúrtörténeti érdekességek-
ben is bõvelkedik. 

Máry Szabó Eszter
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„Egy nemzet

élõ lelkiismerete”

(szerk.) Csicsery-Rónay
István: Veress Sándor
Occidental Press,
Bp., 2007.



Bencsik János (1945,
Budapest) festõmûvész,
grafikus. 1959–1963 kö-
zött Marosvásárhelyen, a
mûvészeti középiskolá-
ban grafikát és szobrásza-
tot tanult, 1971-ben Bu-
karestben grafika szakon

diplomázott. Munkáit kiállították Magyaror-
szágon, Romániában, Ausztriában, Németor-
szágban és Olaszországban.

Czakó Gábor (1942,
Decs), író, kritikus, képzõ-
mûvész, a magyar katoli-
kus újságírás megszerve-
zõje, a Duna TV Beavatás
címû esszésorozatának
szerzõje. Jogi diplomája
megszerzése után szer-

kesztõként dolgozott a Mozgó Világnál
(1978–1983), az Igennél, a Magyar Szemlénél.
Regényei, szociográfiái, drámái, novellái, esszéi
1970 óta jelennek meg. Budapesten él. József
Attila-díjas. Legutóbbi kötetei: Beavatás VI. –
Ádám bokra (esszék), Tündérfalva (regénykert,
Cz Simon Bt., Budapest) 

Csábi Domonkos (1976,
Budapest) 2003-ban vég-
zett a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán,
magyar–kommunikáció
szakon. Egyévi magyarta-
nárkodás után, 2004 szep-

temberétõl ugyanezen egyetem Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Doktori Iskolájának hallga-
tója. Írásai a Lyukasórában, az Új Dunatájban
és a Magyar Naplóban jelennek meg.

Csiki László (1944, Sep-
siszentgyörgy), költõ, író,
mûfordító. Volt a
Kriterion Könyvkiadó
bukaresti, majd kolozsvá-
ri szerkesztõje. 1984 óta
Magyarországon él. Je-
lenleg az Új Budapest

Filmstúdió dramaturgja. József Attila-díjas.
Legutóbbi kötete: A jóslat (Kortárs, 2005).

Dobozi Eszter (1956,
Cegléd): költõ. A kecs-
keméti Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Is-
kola, Gimnázium, Zene-
iskola és Zenemûvészeti
Szakközépiskola igazga-
tója. 1989 óta a Forrás

szerkesztõségi tagja. Kecskeméten él. Töb-
bek közt Pilinszky- (1992), Kölcsey- (2000)
és Arany János-díjas (2004). Legutóbbi kö-
tete: Másolhatatlan (versek, Ister Kiadó,
2005).

Gergely Ágnes (1933,
Endrõd) költõ, író, mûfor-
dító. 1974-tõl a Szépiro-
dalmi Kiadó, 1977 és
1988 között a Nagyvilág
munkatársa. Budapesten
él. József Attila- (1977,
1987), Kossuth- (2000) és

Radnóti-díjas (2006). Legutóbbi kötete: Útérin-
tõ (összegyûjtött versek, Argumentum, 2006).

Gy. Szabó András
(1953, Balassagyarmat)
irodalomtörténész, elõ-
adómûvész. Az ELTE
magyar–népmûvelés sza-
kán végzett, 1987 óta
publikál. Tanulmányai
elsõsorban a magyar iro-

dalom kevésbé számon tartott értékeivel, a
régiség feledésbe merült íróegyéniségeivel
foglalkozik. (A függõhíd metamorfózisa,
2000, Balaton Akadémia). Radnóti- és Ka-
zinczy-díjas elõadómûvészként a régi ma-
gyar irodalom, a népi, és a határon túli ma-
gyar irodalmak megszólaltatását tartja fel-
adatának.  Budapesten él.

Juhász Ferenc (1928,
Bia) költõ. 1951-tõl 1974-
ig a Szépirodalmi Könyv-
kiadó szerkesztõje, 1971-
tõl az Új Írás fõmunkatár-
sa, 1974-tõl 1991-ig fõ-
szerkesztõje. Budapesten
él. Baumgarten- (1949),

József Attila- (1950) és Kossuth-díjas (1951,
1973) Legutóbbi kötete: Az õrangyal és a szél
(versek, Balassi Kiadó, 2003).

Lackfi János (1971, Bu-
dapest) költõ, író, mûfordí-
tó. A Nagyvilág és a
DOKK Internetes irodalmi
fórum szerkesztõje. A Páz-
mány Péter Katolikus
Egyetemen tanít. Gérecz
Attila- (1992), József Atti-

la-díjas (2001). Legutóbbi kötetei: Hõveszteség
(versek, Palatinus, 2005), Bögre család (gyerek-
versek, Csimota, 2005).

Kovács István (1945,
Budapest) költõ, polonista,
mûfordító, történész, a Ki-
lencek költõcsoport tagja.
Öt verseskönyve és több
történelmi monográfiája
jelent meg. A gyermekkor
tündöklete címû regényé-

bõl Budakeszi srácok címmel film készült. Az
MTA Történettudományi Intézetének munkatár-
sa. Legutóbbi kötete, amely a XX. század lengyel
történelmét tárgyalja, Csoda a Visztulánál és a
Balti-tengernél címmel tavaly jelent meg.

Márkus Béla (1945,
Bükkaranyos) irodalom-
történész, kritikus, a Deb-
receni Egyetem modern
magyar irodalom tanszé-
kén docens; József Attila-
díjas. Debrecenben él.
Legutóbb megjelent köte-

te: Tények és képzetek (tanulmányok;
Felsõmagyarország Kiadó, Miskolc, 2005).

Marosi Gyula (1941,
Budapest): író, forgató-
könyvíró. 1978-tól 2001-
ig a Magyar Televízió dra-
maturgja volt, csaknem
negyven mozi- és tévé-
filmben dolgozott. Buda-
pesten él. József Attila-

díjjal 1981-ben, Balázs Béla-díjjal 1997-ben
tüntették ki. Legutóbbi kötete: Mélyütés (novel-
lák, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980).

Máry Szabó Eszter (1967,
Pécs) újságíró. Tanulmá-
nyait a Bartók Béla Zene-
mûvészeti Szakiskolában
és az egri Eszterházy Ká-
roly Fõiskolán végezte.
Budapesten él. 

Molnár Vilmos (1962,
Csíkszereda): író, szer-
kesztõ, magyar filoló-
gia–történelem szakon
végzett. A Csíkszeredában
megjelenõ Székelyföld cí-
mû kulturális havi folyó-
iratnál dolgozik. A Maros-

vásárhelyi Írói Egyesület (1994), a Látó folyó-
irat nívó- (2000, 2006), Bálint András Emlék-
(2001) és a Tokaji Írótábor díjában (2006) ré-
szesült. Legutóbbi kötete: Az olvasó fizetésérõl
(novellák, Széphalom Könyvmûhely, 2000).

Rába György (1924,
Budapest) költõ, mûfordí-
tó, irodalomtörténész.
1946-ban az Újhold folyó-
irat egyik alapító szer-
kesztõje. 1957-tõl 1982-ig
az MTA Irodalomtudomá-
nyi Intézetének munkatár-

sa, majd a Modern Filológiai Társaság alelnöke.
Budapesten él. József Attila- (1983) és Széche-
nyi-díjas (1993). Legutóbbi kötete: Földlakó
(versek, Liget Kiadó, 2006).

Rózsássy Barbara
(1979, Budapest) költõ.
2004-ben szerzett diplo-
mát mûvelõdésszervezõ
szakon, jelenleg a Debre-
ceni Egyetem néprajz
szakán, illetve a Pázmány
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Péter Katolikus Egyetem olasz szakán tanul.
Verseskötetek: A suttogással telt szoba (Stádi-
um, 1998.) Barlangnyi álom (Stádium, 1999).
Gérecz Attila-díjas (1998).

Székelyhidi Ágoston
(1933, Medgyesbodzás)
író. A debreceni tudo-
mányegyetemen szerzett
bölcsészdiplomát. 1955
óta publikál, elsõsorban a
nemzeti azonosságtudat
eszmei, politikai, történeti

kérdéskörével foglalkozik. Tisztséget viselt töb-
bek között az 1956-os debreceni egyetemi és vá-
rosi-megyei forradalmi bizottmány, a Magyarok
Világszövetsége, az Illyés Közalapítvány, a Ma-
gyar Állandó Értekezlet, a Tokaji Írótábor veze-
tõ testületeiben. Hajdúböszörményben él. A Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje és
a Szabadság Hõse Emlékérem birtokosa.

Szentmártoni János
(1975, Budapest) költõ,
író. 1989–96 között a
Stádium Fiatal Írók Kö-
rének tagja, 2000 óta a
Magyar Napló szerkesz-
tõje. 2006 óta a Könyves

Szövetség elnöke. Gérecz Attila- (1995) és
Édes Anyanyelvünk-díjas (2004). Az idén
József Attila-díjjal tüntették ki. Legutóbbi
kötete: A másik apa (versek, Stádium, 2005).

***
(Az egy afrikavadász a tetõn címû versében

szereplõ Barsy Kálmán [1942] a latin-ameri-
kai térség híres, több díjjal elismert prózaíró-
ja. 1974-tõl a Puerto Rico-i állami egyetem
professzora.)

Turai Laura (1983,
Kecskemét), tanulmá-
nyait a kecskeméti Ko-
dály Iskolában, majd a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészkarán
végezte francia–magyar
szakon. Magyar diploma-

munkájának témája: Pilinszky, Simone Weil
és a francia katolikus irodalom. Grafikáival
kiállításokon szerepel. 

Villányi László (1953,
Gyõr) költõ. Szülõvárosá-
ban él, 1990 óta a Mûhely
folyóirat fõszerkesztõje.
Többek között Radnóti-
(1979), Greve- (1999),

Kormos István- (2000) és József Attila-díjas
(2003). Legutóbbi kötete: volna a szerelem
(Orpheusz Kiadó, 2006).

Vincze Ferenc (1979,
Marosvásárhely) író, kri-
tikus. 2005-ben végzett
az ELTE magyar, német
és összehasonlító iroda-
lomtörténet szakán. 2005-
tõl az ELTE doktori isko-
la hallgatója, kompara-

tisztika szakirányon. 2005-tõl a Napút folyó-
irat kritika rovatának vezetõje és a Napkút
kiadó szerkesztõje. Budapesten él.

Zsille Gábor (1972,
Budapest) költõ, mûfordí-
tó, publicista. 2000–2004-
ig Krakkóban, jelenleg
Budapesten él. 1999-tõl
az Új Ember katolikus
hetilap munkatársa.
Legutóbbi kötetei: Gon-

dolj néha Zalalövõre (versek, Parnasszus Ki-
adó, 2005), Bohdan Zadura: Éles határok
(fordítások Kovács Istvánnal, Magyar Napló
Kiadó, 2005), Krakkói jegyzetek (kultúr-
csevej, Napkút Kiadó, 2007).

Fizessen elõ vagy újítsa meg régi elõfizetését a Magyar Napló
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Válassza ki az alábbi könyvek közül,
melyiket küldjük el Önnek ajándékba!

Halász Péter:
Nem lehet
nyugtunk
(Írások a moldvai
magyarokról)

Az év
mûfordításai
2006 (szerk.
Turczi István)

Rott József: 
A pokol orma
(válogatott
és új novellák)

Az év versei
2005 (szerk.
Szentmártoni
János) 

Az év novellái
2005 
(szerk. 
Bíró Gergely)

Az év esszéi
2005 
(Szerk. 
Molnár
Krisztina)

A Magyar Napló áprilisi számának bemutatója
a Téma Kávézóban (1126 Budapest, Márvány u. 48. www.temakavezo.hu)

2007. április 18-án, szerdán este 6 órakor lesz.
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2006. februári számunk rejtvényének megfejtése: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok!” Nyertes: Szigeti Bernadett (Biharkeresztes)

IIrrooddaallmmii  eesstteekk  aa  DDuunnaappaarrttoonn
2007. április 12-én, 18 órától a Rozmaring Étteremben

(Bp., III. ker., alsó rakpart, Árpád fejedelem útja 125.,
a Tímár utcai HÉV-megállónál)

Vendégek: Szakonyi Károly, Szentmártoni János és Csender Levente
Közremûködik Incze Ildikó színmûvész és Gyõrffy Gergely hegedûmûvész


