
többség útja; hogy a régebbi attentizmusok és ölbetett kezű vagy sértődött "non
possumus't-ok után ma a jövőbe, saját jövőnkbe nézünk, és optimista szemmel
tudunk a jövőnkbe nézni, abban nem kis része volt az Új Embernek. Nagyon
nagy része volt, és van benne ma is.

Nem is kívánhat neki' a tíz évvel idősebb, de nem kevésbé megpróbált test
vér őszinte szeretetével, a közös munka szilárd barátságával mást és többet,
mint még nagyobb részt a jövő feladatok megoldásában s hozzá még több erőt

és kegyelmet a

NAPLÓ

CheRU 8'lya .yolcv8D éves
A világszerte ismeTt és szeretett Chenu atya, Marie-Dominique Chenu

professzor nyolcvan éves. Amikor a nagyszerű egyéniségről megemlékezünk,
rendtársa és legjobb barátja" Yves Congar vallomásaira támaszkodunk. "Chenu
atya az az életrevaló ember - mondja -, akit ha félreállítanak, visszavonul
yondolkodni; ha börtönbe kerülne, ott is találna társaságot, és néhány hét múl
va már baráti viszonyban lenne mindenkivel". Sok, nagyon nehéz megpróbál
tatást élt át, de töretlenül hű maradt önmagához, elragadó életvidámsága, élénk
gondolkodása, belülről sugárzó szabadsága másokat is tevékenységre indít;
azonnal barátokat, testvéreket szerez magának. Megrendítő élménye volt annak
a két fiatal papnövendéknek, akik egyik legnagyobb meghurcoltatása idején
mellette végezhették szentelésük előtti lelkigyakorlatukat. "Akkor - vallották 
Chenu atyát teljesen összetörték, szinte baltával 'jeldarabolták, de csodálatos
módon igen gyorsan helyreállt, életereje frissen áradt belőle. Sokat tanultunk
tóle egy életre".

1895. január 7-én született, kisiparos családból, a Szajna menti Soisyben,
nem messze az annyira kedves működési helyétől, Saulchoirtól. Mindig igény
telen, egyszerű természetű volt. Nem sokat adott a külsőségekre, a kényelemre
és a szórakozásokra, különösebben még a kulturális értékekre sem. Tizennyolc
éves korában belépett Szent Domonkos rendjébe. Leginkább a szemlélődés sze
retete vonzotta hozzájuk. Egész életében igazi kontempláló szerzeies maradt,
még a legnagyobb tevékenységek közepette is, amikor - mondta - "elkötelez
te magát a teológiának".

Az első világháború után a németek elfoglalták rendházukat, ekkor került
a római Collegium Angelicumba, a Szent Tamás 'egyetemre.' Egyik nagy mes
tere Garrigou-Lagrange volt. Neki köszönhette szilárd hitét, természetfeletti lá
tásmódját, amit soha egy pillanatra' sem veszítet~ el életében. Mindezt kiegészi
tette az emberi élet reális megismerésével, amihez a hit ésszerűsége és a tö,'
ténetiség szemlélete járult. Erre a látásra Reginald Schultes ébresztette. Egyéni
ségében a természetfelettiség és a történeti lét értéke harmonikusan ötvöződött

egybe és már akkor is döntően irányította eszmerendszerét, amikor még az egy
/lázi gondolkodásban a kettőt élesen elválasztották.

Tanulmányai befejezésével Saulchoirban, a rendi főiskolán a teológiatör
ténet tanára lett. Főleg a dogmafejlődés története érdekelte. Ekkoriban a do
monkosokat többször kiutasították Franciaországból, a ezerzetesek többsége pedig
elpusztult a háborúban. Saulchoirban azonban a rend - sajátos hivatása sze
Tint - kezdett újra felvirágzani: Isten népének igehirdető szolgálatára számos
új hivatás jelentkezett. A rendházban friss szellemmel töltötték fel a régi sza
bályokat, helyreállították az énekes zsolozsmákat, a fiatalok fokozott erővel ta
mütak, érdeklődéssel dolgoztak, különösen Szetit Tamás értékeinek időszerűsíté

sé ben. Chenu atya tudománytörténeti kurzusokat és arisztoteiészi szövegma
gyarázatokat tartott, közben elmélyedt a korabeli filozófiában. Rábízták a fárasz
tó könyvtári feladatokat is, és megindította a Bulletin thomiste c. folyóíratot.

Ezek a tények azonban még nem sokat mondanak arról, hogyan lett a szel
lemi ébresztés olyan mesterévé, hogy nélküle már nem lehetne megírni a XX.
,c,zázad teológiatörténetét. Amikor az Arisztotelés-magyarázatok techníkáját
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továbbadta, maga is átélte azokat az örök értékű emberi kérdéseket, amikről ko
runk embere megfeledkezett. Éles látásával azt is észrevette, hol hibáztak, és év
századok során hogyan távolodtak el a helyes gondolkodás feltételeitől. Úgy
látta, hogy a századforduló időszakának problémái érdekes módon rokonságban
vannak Szent Tamás koráéval. Szent Tamás megoldásait pedig történetkritikai
módszerével sikerül helyesen megfogalmaznia és korszerűen közvetítenie. Ezzel
j'endkívüli szellemi feladatot oldott meg. Nagyszerűt alkotott, de idejének, egyé
niségének nagy részéről mégis lemondott, amikor másokért dolgozott, másokat
indított útnak, sőt a teljes lemondás áldozatát is sikerült életében többször meg
hoznia. Étienne Gilson úgy jellemezte, hogy "teljesen szétosztotta magát, felol
dódott másokban". Saulchoirban éppen úgy tevékenykedett, mint Ottawában,
ahol megalapította a Középkori Tudományok Intézetét. Számos kis csoportban
dolgozott, üléseken, konferenciákon ébresztette az rmbereket, minden kis kezde
ményezést felkarolt. Minden sikertelenségnél tudott reményt ébreszteni. Szemé
lyes érintkezésekben sugározta derűjét, árasztotta gondolatait. Ö nem a nagy
szónoklatok embere volt, hanem a kis csoportok lelkesítő igehirdetője. Mindennél
fontosabbnak tartotta a személyes kapcsolatot~ A zsinaton rendkívül erős hatást
gyakorolt a résztvevőkre, bár hivatalos megbízatást nem kapott, mint személyes
meghívott volt jelen. Itt megláthatta, hogyan virágzott ki mindaz, aminek ő

volt az egyik korai magvetője. Mielőtt azonban XXIII. János pápa napja felra
gyogott, ennek a vetésnek két nagy vihart kellett átvészelnie.

A harmincas években a francia domonkosok egy új teológia megvalósításá
ban reménykedtek."Chenu atya nyomdokain kezdtünk újra hinni a teológia ér
telmében - vallja Yves Congar -. Úgy láttuk nem elégedhetünk meg a haj
dani teológiai kifejezések puszta ismételgetéseivel, sem pedig a kötött gondolko
dási formák másolgatásával. Saulchoil'ban úgy hittük, a teológiának van még
mondanivalója korunk emberének, és választ tudnánk adni a legnehezebb kér
désekre is".

Ezeket a termékeny gondolatokat Chenu atya "Egy teológiai iskola Scwlchoir
ban" címmel kis könyvben foglalta össze. A mű kéziratként jelent meg, csak ba-o
l'átainak küldte el. Közölte benne a teológiai megújulás éltető lehetőségeit és
jövőre' mutató távlatát. De nem hiányzott belőle "bizonyos teológusok" kritikája
sem, akik zárt, merev gondolatrendszerré fagyasztották a szent tudományt. Ezek
a "bizonyos" teológusok hamarosan úgy látták, hogy az új kezdeményezés "ve
szélyeztetheti az egész teológiát", ezért támadást indítottak ellene. A kis írást
feljelentették, és az egyházi hatóságok 1942-ben indexre tették. Ezzel egyszerre
megfosztották Sauleheirt sajátos életerejétől. Chenu atyának ott kellett hagynia
az intézet igazgatását, és a tanítástól is meg kellett válnia. Nyilvánosan elitél
ték; lehetetlenné tették, hogy törekvéseit megmagyarázhassa, önmagát megvéd
nesse. Azt sem mutathatta be, miként akarta szeretetben és szolgálatban össze
fogni a teológiát és a saulchoiri kutatások eredményeit. KüZönösen nagy fáj
dalmat okozott neki, hogy személye miatt ettől az időtől kezdve a hivatalos egy
házi szervek a Főiskolát is gyanúsnak bélueqeztéle. De egy pillanatig sem hagy
ta el hite, lelkiereje és belső világosságának bizonyossága. Atvonult egy másik
el,hanyagol't területre, a lelkipásztorkodásba. Akkoriban figyeltek fel arm, hogy
nem elegendő a hívek belterjes lelki gondozása. Az egyház küldetése minden
embel'hez szól, köze van a mindennapi élet kérdéseihez és kötelessége segíteni
a szociális problémák megoldásában. Rövid idő után már ott láthatjuk Chenu
Cltyát a kizsákmányoltak oldalán elkötelezett papok soraiban.

Amikor tíz' év munkájának iratanyagát feltárták - munkatársa, Godin abbé
halálától egészen a munkáspasztoráció egyházi betiltásáig -, csak akkor derült
tci, milyen jelentős szerepe volt mindebben Cnenú atyának. Megvádolták, hogy
triint igehirdető a marxista indításokat is magáévá tette; ezt nem találták a ka
tolikus magatartáshoz illőnek. "Jól tudjuk - írja Yves Congar -, vannak olyan
vádaskodások, amelyek, hogy köZönséget nyerjenek maguknak, gyanúsításaikból
állít ják össze és hitetik el a maguk »igazát«". Chenu atya közösséget vállalt
azokkal a szociális mozgalmakkal, amelyek a munkások emberségesebb életének
megvalósítására törekednek. Az első fenyegetések után nyilt cikkben fejtette ki
mít jelent a munkások, a szegények között élő papok küldetése. Majd mint
teológus mindezt érnekkel támasztotta alá, és kérte, hogya hierarchia állítsa
vissza a munkásokért küzdő papság hivatalos státusát, Majd elméletileg is új
mfogalmazta a papság emberekhez szóló reális küldetésének evangéliumi fel
adatát, Mire azonban a cikk megjelent, már súlyos szankciókat hoztak ellene
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és a vele együtt dolgozók ellen. Különösen a három jó barátot, Chenu, Congsr
és Féret atyákat hurcolták meg. "Egyszer talán majd elérkezik az a nap, amikor
1:ilágosan megtudják elkötelezettségünk pontos és igazi indítékait. De talán ez
nemis olyan [ontos?" - írta akkor Conqar.

Chenu atyának most már nemcsak rendházát, hanem Párizst is el kellett
hagynia és Le Havre-ba kellett távoznia. Havonta egyszer azonban visszajárt,
és folytatta küldetésének kicsiny, de hűséges munkáját. Két olyan cella között
osztotta meg életét, amelyekből hiányoztak legfontosabb életfeltételei: a köny
vek. Ekkor már hatvanéves; de továbbra is életvidám volt, megtartotta lendü
letét, mosolyát, nagyszerű felfogóképességét és rendkívüli sugalmazó készségét.
Soha egy pillanatra sem egyezett bele olyan gondolatba és magatartásba, amit
lelkiismerete ,nem helyeselt.

Azt is világosan látta, hogya külső szenvedése,k nemhogy megosztanák, ha
nem ,inkább csodálatos harmóniába fogják egyéniségét. Életének első szakaszá
ban felismerhette a teológia igazi küldetését, és erre vonatkozó felismeréseit
adhatta tovább. Ezért mélyedt bele a történettudományokba és alkalmazta a
társadalmicgazdasági feltételek kritikai módszerét. Eközben erősödött meg ben
ne a szociális problémákért indítandó apostoli munka igénye. Ezzei nemcsak a
teológiát, hanem az igehirdetést is megnyitotta korunk társadalmi változásai
előtt. Életének mindkét szakaszát egyaránt jellemzi a valóság vizsgálatának pon
tos módszere és a gyakorlati észlelés nélkülözhetetlen szükségessége. Fejlődése

útjának folyamatos egységét Parole de Dieu - (Isten Szava) c. művében fog
lalta össze. Nyolcvan cikkét két kötetbe gyűjtötte: Hit az értelemben és Az
evangélium korunkban (Paris, 1964). Az összefüggést így magyarázza: "Az isteni
kinyilatkoztatás megtestesülésének két fejlődéstörvénye van: az ember lelkében
szellemében és a történelem kibontakozásában".

"Mindnyájunk nagy ajándéka volt - emlékezik vissza Yves Congar -,
hogy átélhettük XXIII. János pápa aggiornamentóját és az egész zsinati újjá
születést. Az Egyház az új idők szellemében fogta fel az Igét, az Isten Szavát.
Az a visszhang, ami most Rómából hangzott felénk, egészen más üzenet volt,
mint az előző években. Az a gondolat és életirány, amit visszaszorítottak, amit
kicsinyes m6don próbáltak bennünk elfojtani, most nyitott utat talált az Egy
házban".

Chenu atya lelkisége és szelleme győzött. Nyolcvanévesen is fr'iss, életvi
dám, ma is telve van humorral, az evangélium egyszerű derűjéve!.

SZÉLL MARGIT

DUNANTÚLIAK

A "dunántúliság" ugyan nem minő

sítő fogalom az irodalomtörténetben,
mégis ki tagadná: ma is létezik a du
nántúli líra, melyhez már nem tapad
hozzá a sok félreértést okozó "pannón"
kifejezés, de ugyanolyan szívósan őrzi

hagyományait, mint harminc-negyven
évvel ezelőtt, s 'ma is ugyanúgy meg
szelaltatja azt a lágy, búgó csellóhan
got, mint néhány évtizede. Talán Vár
konyi Nándor körül verődött össze az
a néhány tehetséges fiatalember, akik
később kis szígetet; kulturális közpon
tot akartak varázsolni Pécsett. Talán
az ő polihisztori érdeklődése volt rájuk

'a legnagyobb hatással, s neki köszön
hető, hogy verseikben igen erős a kul
túrhistóriai érdeklődés, nem idegen
kednek a természettudományos és a fi
lozófiai ihletéstől sem. Várkonyi mel-
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lett a hagyomány is dajkálta őket, el
sősorban Berzsenyi ihletése, akiről ma
is lángoló szeretettel, tanítványi hű

séggel vallanak verseikben és tanulmá
nyaikban. És ott él tovább ebben a
lírában egy dunántúlivá szelídült Ho
ratius is; és természetesen Vergilius,
kinek pásztorai ma is folytatják édes
bús párbeszédüket a torlódó nyáj mel
lett. Igaz, a hatalmas mezőségek he
lyébe jól megművelt gazdaságok kerül
tek, s a természet világa alapvetőert

megváltozott. Nem változtak azonban
a színek, a hangulat, egyszóval azok a
lírai sztereotípiák, melyek szinte kínál
ják a költőnek az idill menekvését.

Ma már persze a menekvés lényege
is megváltozott. A harmincas évek ar
gonautáí még a világ elől menekültek
a "szigetre", abban a reményben, hogy
a valóság rémületét majd csak sikerül
egy képzelt világ idilli közegében el-



Mily hirtelen fogyott el
a málna és a mámor,

jó ize minden jónak,
a nyár elillant emlék.

Egy Csokonai-sor lett
versemben és a kertben

lapul a fák nagy árnya,
károg a varjú, fázom.

Bárdosi Németh János tapintatosan
elhallgatja, hogy nemcsak szervezőként,

hivatalnoki tapasztalatait hasznosítva
vett részt az irodalmi kísérletekben és
csatározásokban, hanem költőként is.
Pedig ha akarná sem tagadhatná köl
tői tehetséget, hisz az Utak és útitár
sak mindegyik lapját áttorrósítja a
poétai hevület, s minden sorát nemes
anyaggal vonja be az a halk, szerény,
mégis távlatokat sejtető líraiság, amit
verseiben is annyira szeretünk.

A lélek lángjai című versgyűjtemé

Ilye ismét válogatás. Annak meglehe
tősen szigorú, hiszen e több évtizedet
magába ölelő költői pályának sokkal
több megőrzésre méltó teljesítménye
akad, mint ebből a vékony kötetből

kiderül. Az új versek arról árulkod
nak, hogy ez a' mélyen humanista
költő még az őszi betakarítás éveiben
is új hangokat fog, melyekben ott
zeng a dunántúli táj szeretete (mint
a régi versekben), de ott a megújuló
élet hangja is. A kettő ötvözetéből tá
mad. napjaink legsajátosabb természeti
élménye, mely megőrzi ugyan a ko
rábbi idilli színeket, de beleszövi a
sokszínű szőttesbe a mozgalmasság és
átalakulás vibrálóbb árnyalatait is. Es
mindezek mellett ott az öregedés nosz
talgiája, a belenyugvás alázata, mely
oly zengövé és eredetivé teszi Bárdosi
Németh Jártos utolsó verseit:

feledniök. A mai költő anagyvárosból
menekül. A ziháló, egyforma házsorok
közül, mint Bárdosi Németh János,'
vagy a kisvárosi környezetből egyenest
föl a hegyre, amely még őrzi az ifjú
ság ízeit. Takáts GJ'ula új kötetének
címe: Száz nap a hegyen. Vagy a napi
munka fárasztó egyhangúságából ki a
természetbe, mint Káldi János, aki
már kötetének címével- is elkötelezi
magát a természetélmény mellett,

Mielőtt azonban fellapozzuk ezeket a
köteteket, idézzük vissza egy pillanat
ra a dunántúli költészet félmúltját.
Annál könnyebben megtehetjük ezt,
mert verseskötetével együtt Bárdosi
Németh János kiadta tanulmánykötetét
iS,3 melyben pályatársairól szóló emlé
kei mellett bőven szól irodalomszerve
zői élményeiről is. (A szép kiállítású
kötet címlapját Martyn Ferenc remek
illusztrációja díszíti, bár talán inkább
egy regény, mint egyesszékötet cím
lapjára illenék.) Bárdosi Németh János
ból hiányzik a némely költőkre oly
jellemző bohémia és feledékenység. Ez
úttal ez nagy szerencse, hiszen a hősi

időknek épp ezért lehet hív tanúja.
aki jelenvalóvá varázsolja emlékei és
levelei segítségével azt a kort, mely a
mai fiatalság számára már legendás
messzeségbe tűnt.

Nagyon nehéz volna Bárdosi Németh
János esszékötetének bármelyik részét
kiemelni. Mindegyikben megkap az
irodaiom értő és irodalomszerető költő

biztos ítélete, pontos helyzetértékelése.
Kivált ott forrósodik fel a hangja,
ahol azokról az irodalmi harcokról, kí
sérletekről ír, melyeknek maga is ré
szese volt (ezek a részletek valóban
forrásértékűek, s a harmincas évek
irodalmának kutatását új mozzanatok
kal gazdagítják). Rendkívül jelentős,

amit az Írott kő című folyóiratról Takáts Gyula száz napot töltött a
mond el, hasonlóan izgalmas a Faludi "hegyen".4 Ez a száz nap nemcsak ar-
Ferenc Társaságra való emlékezése és ra volt elég, hogyelgyönyörködjék a
a régi pécsi évek megidézése. Kivéte- Balaton szikrázó öbleiben, hogy szak-
lesen fontosnak érzem a Szabó Lő- értő hunyorgással vizsgálja az új bor
ríncről szóló fejezetet, amelyben a színét és zamatát. Ebbe a száz napba
nagy költő emberi arcára rajzol új vo- belezsúfolódott egy izgalmas gondolati
násokat. Rendkívül plasztikus a Weö- kísérlet is: a költő ugyanis a filozófia
res Sándort megidéző tanulmány, mely- és a természettudományok mozgósítá-
nek levélközléseiből és emlékezéseiből sával, de megőrizve régi képeit és vi-
teljes hitellel áll elénk az az ifjú poé- lágát, arra a kérdésre kereste a vá-
ta. akihez olyan nagy - és később laszt, sikerül-e az embernek emberhez
bételjesült - reményeket fűzött példá- méltó életet kialakítania a földön,
ul Babits Mihály is. vagy önmagunk elpusztítóívá válunk-e.
l.) Bárdosi Németh János: A lélek lángjai (Magvető, 1974.)
2.) Káldi János: Tavaszt-kiáltó (Szombathely, 1975.)
3.) Bárdosi Németh János: Utak és útitársalt . (Szombathely, 1975.)
4.) Takáts Gyula: Száz nap a hegyen (Szépirodalmi Könyvkiadó,. 1975.)
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Már a Villámok mértanában meg
kezdődött Takáts Gyula költészetének
átrendeződése. Ö, akit valaha Vas Ist
ván somogyi parnassien-nek nevezett,
kötetről kötetre közelebb került a való
élet legnagyobb és legégetőbb problé
máihoz, idillje egyre szentenciózusabb,
gondolkodásmódja egyre fílozofíkusabb
lett. A. Sós forrásban már lírai esz
közei is átalakultak: korábban derűs,

világos alapszíneí megkomorodtak, s a
versformálásra érezhetően hatni kez
dett a neoavantgard, Ennek következ
tében sűrűvé vált verseinek gondolati
anyaga, majdnem mindegyik költemé
nye feszült együttgondolkodást kívánt
az olvasótól. Nem olvasnivalót akart
adni, hanem meggondolkodtató. filozo
fikus szöveget, így állítva vissza az
antik filozófiai hagyományt. Ezen az
úton visz tovább A Heszperidák kert
jén innen ciklus,' amelynek rengeteg
központozása, egymásra torlasztott gon
dolata arról árulkodik, hogy Takáts
Gyula költészete telve van még vá
ratlan meglepetésekkel, eddig csak a
mélyben rejlő, de most feltolulni kész
indulattal.

Tévedne azonban, aki azt hinné,
hogy a gondolat elsorvasztja új köte
tében a formát. Inkább az az izgal
mas, ahogy régi világába beszüremke
dik az új élmény. Ma is najádole és
szatírok kergetőznek zöld rétein. ma is
Bacchus alussza édes álmát a pince
közelében. Fölöttük azonban, szinte
észrevétlenül, . egy gombaalakú felleg
leselkedik, amely arra figyelmeztet,
hogy az ember elég erős már ahhoz,
hogy önmagát is elpusztítsa. Arra akar
tanítani a költő, hogy a szépség fel
ismerésének képességát kell még job
ban kifejlesztenünk magunkban. Még
nagyobb odaadással kell rácsodálkez
nunk a világra, hogy kialakuljon ben
nünk az értékek és hagyományok meg
őrzésének és megóvásának képessége.

És talán új az a balladai hang,
amely eddig inkább Takáts Gyula re
gényeit jellemezte, az a látomást és a
realitást egybe játszató, vibrálóan iz
galmas lírai attitűd, amely oly szépen
nyilatkozik meg a Vendég, serZeggeZ
ben:

Míg bent, píneémben kong,
ott kint a puska csattan •••
Akár a vér, suhog a bor,
Tökére rogy a vadkan.

N)'íHk a fekete ajtó.
l\lögötte, a jégen rfanás •••
Kerten lépnek a küszöbön át.
Köszön a nagy, piros vadász

és bort kér a másik: az angyal!
Fehér a serlegtöl keze
s mínt frissenvert ácsszegek feje,
ragyog ram- két jeges szeme.

A 'tavaszt kiáltja Káldi János, aki
akkor írja legszebb verseit, amikor
kint a természetben rácsodálleozik egy
virágzó bokorra, amelyről rögtön eszé
be jut az ember csodálatos teremtő
ereje és tehetsége. Azok közé a sze
renesés adottságú költők közé tartozik,
akik az egyeditől szinte észrevétlen su
hanással érik el az egyetemes magas
latát:
Egy a föld.
Egy a bűbája-derűje-könnye.

Száz kötelékkel
hűséggel és szomorúsággal van összekötve
a vítag,
s rajta az emberi sors.

Ez az egyetemességbe tágító látásmód
néha persze kicsit pedagogikus, túlsá
gosan is szentenciózus. De az vitat
hatatlan, hogy Káldi János költészete
folytonosan tágul, terebélyesedik, s
épp akkor mondja a legtöbbet, ami
kor szinte koppanó egyszerűséggel ad
ja vissza a tájat és az abból sarjadó
gazdag asszociációkat. Kitűnő példa rá
a Rónay Györgynek ajánlott Hazafelé:

Alomként száll a réten át
szélbe kapva a fűzfaág.

El-eltűnik a keskeny út,
akár egykoron, éppen úgy.

Virít, akár a szegfűszál,

Gáspár, Menyhért és Boldizsár.

Az egyszerű, a mindennapi válik nála
többnyire a vers témájává. Ritkán
emelkedik túl azon a szernhatáron,
ameddig a mi tekintetünk is elér. S
talán ezért is szerétjük költészetet,
mert a sokszor látott, urios-untig is
mert tájból is fel tudja mutatni az
egyszerít, a szépet, az igazán nemes
anyagból gyúrtat.

S/Kl GÉZA
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SCHUBERT ÉS CALDARA MISÉJE

Schubert az F-dúr misét 1814-ben
komponálta. Mindössze tizenhét éves
volt, de már oly,an nagyszerű dalok
szerzőjének vallhatta magát mint az
Erlkönig, a Gretchen am Spinnrade és
a Rastlose Liebe. A lichtentali segéd
tanitó küzdve a deklamáció, a forma
problémáival, ekkor tette meg első lé
péseit a többszólamúság területén is.
Kezdettől szigorú bírája volt önmagá
nak, és megszállottsággal határos szor
galommal dolgozott. Gyermekfejjelírt
300 dalát Brahms "toll-gyakorlatok
nak" nevezte. F-dúr miséje sem több
ennél, holott mindig is Urára hajlamos
alkatának legszebb erényei: a melód~a
bőség, a gyermeki egyszerűség, tiszta
ság - egyházzenei alkotásainak leg
főbb sajátsága - ebben az első Misé
ben már fellelhetők. Egyházi kompozí
cióinak vizsgálatánál külön figyelmet
kell szentelnünk a szerző sajátságos
lelki alTcatának. Hans Gál Franz Schu
bert oder die Melodie című alapvető

könyvében megállapítja, hogy a zene
költő sohasem tehetett mást, minthogy
azt adta vissza, ami lelkét eltöltötte,
és a szó schilleri értelmében naívan
szemlélte a; természetet. Az osztrák
tájnak különleges sajátsága - Schu
mann szavaival: - "... a katolikus
tömjénfüst könnyű ködében" ("Mit ei
nem leichten katholischen Weihrauch
duft überzogen") jelenik meg szerze
ményeiben. Ez a sajátosság a század
elő "vándor Ausztriájának" áhítata.
Feszületek, Marterlek, kápolnák áll
nak úton-útfélen. Fatörzseken szentké
peket, imazsámolyokat helyez el a za
rándok, aki belső sóvárgásának így ad
ja jeIét megfáradva a XVIII. század
racionalizmusától.

Ha a B-dúr posztumusz zongoraszo
náta elfogulatlan áhitatát hallgatjuk,
a misék legkevésbé sem hivalkodó
vallásos érzésére kell gondolnunk. A
Hofkapelle kóristája élete végéig meg
őrízte azt a tulajdonságát, melyet ha
lála előtt három évvel hozzátartozói
hoz írt egyik levelében így fogalma
zott meg: "CsDdálkoztok jámborságo
mon . .. melyet a Szent Szűz tiszteleté
re írott hímnuszomban (Ave Maria)
fejeztem ki, s amely úgy látszik, meg
ragadja és áhítatra hangolja a kedé
lyeket. Azt hiszem, ez azért van igy,
mert sDhasem kényszerítem magamat
ájtatosságr,a és sohasem komponálok
efféle himnuszokat és imádságokat,
hacsak az áhítat önkéntelenül el nem

ragad, akkor azonban ez rendszerint
valódi és igazi érzés ..."

A lictitenuili: plébániatemplomban be
mutatott F-dúr mise mintha Haydn
istenszemléletét tükrözné; kompqzitóri
kus megoldásában is a nagy elődök

hatása érezhető. Credo-ja viszont már
,a hosszabb kidolgo?ás helyett azt a
"korszerűbb" rövid formát követi,
amely Caldara nyomán Mozarton át
érvényesítette hatását. A Gloria záró
fúgája - szokásos sablon-megoldás 
inkább hatásáv,al, mint mélységével
megaragadó, de a Kyrie, Benedictus,
Agnus Dei ennek a gyermek-szerzőnek

már meglepő lelki érettségéről, érzé
kenységéről vall. (1815-ben a Dona
nobis pacem részlethez újabbatkom
ponált.) A 26 tagú zenekarban 3 har
sona szerepel, amely elengedhetetlen
eleme volt az akkori egyházi zenének.

Pünkösdkor a budapesti Terézvárosi
Plébániatemplom ének- és zenekara
Kryzewsky Sándor karnagy vezényle
tével felújította ezt a nálunk alig is
mert Misét. A templom kottatárában
lévő egyedi partitúrán Kossovits Jó
zsef karnagy neve olvasható (talán le
származottja a Reményhez című Cso
konai-vers megzenésítőjének). A név
visszautal a templom kÓ7'usának zenei
múltjára. Kemenes Frigyes az itteni
énekkarral muiatta be annak idején
F1'Iankfurtban Kodály gyönyörű motet

'1áját, a Jézus és a kufárokat. Ugyan-
csak itt vezényelt és' orgonált Szalay
Lajos, a neves orgonamúvész.

Kryzewsky Sándor folytatja elődei

hagyományát. A 20 tagú együttes el
sősorban a cappella kórusműveketé'ne
kel. A csiszolt hangzás, a zenei ele
mek részletes kidolgozása ennél fogva
erényük, de nem hiányzik a dinami
kai fokozás kulturált képessége sem az
egyes szólamokból. linnek tulajdonít
ható, hogy Schubertmúvében valósá
gos nagykórus hangzást hallottunk. A
teljes zenekar csak egyes részeknél
szorította háttérbe a vox humana-t; s
akkor is elsősorban az üstdobok túl
fokozott hangereje volt zavaró. (Úgy
véljük: a nem egészen kifogástalan
akusztika is hozzájáruU ehhez.) A kó
rus és zenekar egységes, szép hangzás
képe, a megformálás biztossága, a sz6
listák - különösen a szoprán - kon
centrált éneklése dicséretet érdemel.

*
Eberlin, Adlgasser, Michael Haydn

kezdhetjük a sort, ha Mozart egyház
zenéjének előzményeiről beszélünk. S
bár a zenetörténet alig vesz tudomást
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TÖTH SANDOR

róla, az "elődök" kazt ott van Antonio
Caldara is, akinek miséit a kis Mozart
Salzburgban hallgatta,·· hiszen Sigis
mund hercegérsek előszeretettel ját
szatta azokat. qaldara, haláláig, 1736-ig
Fux mellett masodkarmester volt Bécs
ben.

Vannak kutatók, akik a két kompo
nista: Caldara és Mozart műveinek

formai jegyeit vetik össze, s így von
nak párhuzamot például a Missa Dolo
rosa és a Koronázási vagy a ·c-moll
mise között. Érdekesebb azonban a
hangzás vizsgálata. Két évvel ezelőtt

a Mátyás templom énekkarának jóvol
tából hallottuk Caldara remekét. a
Missa Dolorosát. (Partitúráját Tardy
László a Zeneakadémia kézirattárából
bányászta elő.) Nem volt nehéz a ha
talmas ·dallamanyagban felfedezni azo
kat a "tragikus pillanatokat", a calda
rai lélek ősi képleteit, amelyek Mozart
Requiemjének sziv(Írványos ködfátylán
is átsütnek. Sokan úgy vélekednek:
Mozart elődök nélküli. O az ös, aki
nek még beszéde is zenébe írható s
aki úgy játszott a zene elemei';el
mint a kicsinyek a szavakkat. És e~
igaz is. De még az ő muzsikája sem
vizsgálható. szuverénül, ha hiányzik
forrásainak megnevezése.

Az iménti párhuzamok természetesen
csak akkor nevezhetők korrektnek, ha
tudjuk, hogy a salzburgi évek egy
házzenei termése inkább viseli azokat
a könnyed, rövid, laza faktúrájú saját
ságokat, amelyek Wolfgang Führinger
véleménye szerint Caldara Sex Missae
je közül éppen az utolsót, a G-dúrt
jellemzi. Ez a könnyedség, rokokó báj
mélyül el ugyanis a későbbi Mozart
és Caldara-művekben, s talán nem len
ne haszontalan kimutatni a nagy kom
pozíciók szerkezeti és egyéb rokonságát.

Ugyancsak az 'összehasonlításhoz ad
hat alapot, hogy mindkét komponista
(korai művekről lévén szó) kevésbé
fordított gondot a liturgikus szöveg
zenei feldolgozására. A zenei szerke
zet, a kifejezés és értelmezés tradicio
nális megoldásokat mutat. (Pl. a Be
nedictust szóló énekli, a Dona nobis
pacem tempóban elválik a többi rész
től stb.)

/ Az i748-ban Bambergben megjelent
G-dúr mise (eredetije a felső-auszt

riai bencés alapítású Kremsmünster
Zenei Archivumában található) az idén
júniusban a Kőbányai Szent László
plébániatemplom énekkarának előadá

sában hangzott el, amely egyben ma
gyarországi bemutatónak számít, tehát
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egyházzenetörténeti esemény. A bemu
tató érdemét növeli, hogy a több mint
félévszázados múlttal rendelkező kül
városi kórus vállalkozott erre a feladat
ra. Az együttesről az utóbbi időben

gyakran hallunk, s Bárdos Lajos is
elismeréssel szólt - több ízben is 
szerepléseikről. A szólamok egyre tisz
tább hangzása, a kidolgozás apró{ékos
sága, a fegyelem s a legnemesebb ér
telemben vett egyházzenei szolgálat a
fő erősségük, amelyhez növekvő igé
nyes~ég társul. A karnagy, Varsányi
Istvan 1967-től vezeti az énekkart.
(Előde a jó nevű Incze Aurél volt aki
a magyar szerzők közül Pikéthy Tibor
egyházzenei kompozícióit . állandó reper
toáron tartotta. Ö vezényelte a XXIII.
János pápa tiszteletére írt "Pro Pace"
mise bemutatóját is.)

Varsányi nagy gondot fordít az a
cappella éneklésre, új művek betanítá
sára. Allandó fejlődésük belső össze
szedettséggel párosul. Önerejükre tá
maszkodva lelkesen vállalják a zene
tanulással járó nehézségeket s a kar
nagy és Antal Sándor (a ze~ekar kon
certmestere) szakmai tanácsait megfo
gadva valóban kiegyensúlyozott szólam
hangzást érnek el. Ennek két tanúsága
az idén énekelt Nelson mise és a Cal
dara-bemutató.

A G··dúr mise előadásából a Kyrie
allegro tempójának tartása, a szólók és
a kórus koncertálóan árnyalt váltako
zása, a lírai részekben (Credo: Et in
~arn~tus adagio-ja, Benedictus stb.) az
arado muzikalitás külön dicséretet ér
demel. A hangzás egysége, amely két
éve Cz. Kwieczisky lengyel komponis
ta Karácsonyi kantátájának bemutatá
sakor már feltűnést keltett, ezúttal
sem maradt el. (Amit a jövőben még
gazdagabban kamatoztathatnak a kőbá

nyaiak az otthonos biztonságuk a régi
és az új zene hangulati elemeinek
poentirozásában.) Ugyanakkor vala-
mennyien érezhettük a geistlicher
Musik" szellemét. "

Caldara miséje praktikus mű. Rövid
ségénél, tömör, mégis laza" zenei
anyagánál fogva. S ez utÓbbi nem va
lami félvilági vagy egyenesen világi
hasonlatot hordoz, hanem a bel canto
jellegéből adódó énekelhetőséget. tzig
vérig barokk egyházi nyelv ez, egysze
rű, tiszta. A megújított liturgia időtar

tamába jól beleillik, nem osztja meg a
mise. egységeit. Olyannyira nem, hogy
a mtse folyamán még 5-6 népének is
elhangzott, tehát a közös ének sem
maradt el.



UXNDEL KANTÁTÁl, BALASSA
SÁNDOR REQUIEMJE

Amikor a huszonegy esztendős Hiin
del Itáliába érkezett, szomjas érdek
lődésselvetette magát minden új mű

faj tanulmányozásába. tgy kötött szo
rosabb barátságot a világi kantáta mű

fajával, mely abban az időben sokkal
inkább egy opera részletére emlékez
tetett, semmint önálló műfajra. Hiin
del,' akit első sikerei és bukásai külö
nösen az opera iránt tettek fogékonnyá,
számtalan kísérletet tett a kantáta mű

fajában. Ezekben elsősorban természe
tesen nem a művek tartalma az érde
kes, a szövegek ugyanis híven alkal
mazkodnak a kor közhelyeihez és el
várásaihoz: az antik tárgy amúgy is
kevés tartalmi variációra adott alkal
mat. Am hallatlanul izgalmas, ahogy
egy igazán nagy tehetség a maga ké
pére és hasonlatosságára formálja
még a közhelyeket is. Egy-egy villa
nás, a dallam játszi fordulatai mögött
váratlanul mélyebb árnyalat jelzi, hogy
Hiindel, aki még ezer szállal kötődött

a korhoz, magában hordta már az el
szakadás adottságait is. Elsősorban ez
ért igazán érdekes a Magyar Hangle
mezgyártó Vállalat Hiindel kantáta-le
meze, melyen két ilyen tipusú alkotást
hallhatunk, a Delirio am01'osó-t és a Nel
dolce del' oblió-t. Különös jelentőséget

ad ennek a kiadványnak, hogy ismét'
alkalmunk van megcsodálni Kalmár
Magda kivételes énektudását és stílus
ismeretét. Hajlékony, k.önnyen alkal
mazkodó, mindig a legjobb pillanat
ban "kinyíló" hangja egyikévé teszik
azoknak, akikben az igazán nagy ora
tórium-énekest sejthetjük (s ebbéli vá
rakozásunknak már jó néhány nagysi
kerű estén meg is felelt). A kiséretét
ellátó Liszt Ferenc Kamarazenekar és
a kitűnő hangszeres szólisták ideális
partnerének bizonyulnak, s nekik is
jelentős részük van abban, hogy ez a
lemez az év' egyik legszebb kiadványa
lett (SLPX 11653).

Az újabb magyar zene érdekes vál
tozatokat maitat. Szinte érintetlenül él
tovább a bartóki és. kodályi tradíció,
ám ugyanakkor viharos gyorsasággal
tört be az avantgard is, melynek je
lenlétét a hagyományos forma felbom
lása, a dallam széttöredezése és a
mondanivaló közvetetté válása ís iga
zolja. Számtalan tehetség bukkant fel
az utóbbi években, s elsősorban nekik
köszönhető, hogya kortárs zenének
mind nagyobb és értőbb közönsége

van. Azt azonban nem lehet tagadni,
hogy kevés az igazán súlyos és jelentős

egyéniség, aki képes lenne a sokféle
és sokágú törekvéseket összefoglalni. A
rengeteg alkotás közül kevés marad
meg a pódiumon, nagyon sok elsikkad,
egy-két előadás után "ejtik". Ki ne is
merné Honegger panaszát a modern ze
ne és a közönség kapcsolatára vonat
kozóan? Mennyire izgalmas lenne meg
találni itt és most, a mi zeneszerzőink

között korunk Honeggerét. A Hangle
mezgyártó Vállalat mindent megtesz
azért, hogy az igazi tehetségek kivá
lasztását megkönnyítse.' S ki ne fogad
ná .elismeréssel az új művekkel bemu
tatkozó Székely Endrét, aki a hangzás
új kombinációival és a programzene sa
játos megújításával kisérleteziki: (SLPX
11666) S kinek ne melengetné a szívét
az a tudat, hogy van nagyra hivatott
művészünk, a zongorista Fellegi Adám,
aki egész tehetségével a legújabb zene
ügyét szolgálja? (Kitűnő előadásában

egy csokorra való mai művet hallha
tunk: Láng István, Kocsár Miklós, Sop
roni József, Székely Endre, Kalmár
László és Sáry László szerzeményeit.
Közülük talán Soproni Józsefé a leg
izgalmasabb, hiszen ebben érezni leg
pregnánsabban a szintézis kísérletét.)
(SLPX 11692) Am az ígazi kristálY9S0
dási pontot mégis Balassa Sándor te
vékenységéb~n sejtjük, akinek Requiem
Kassák Lajosért című nagysikerű mű

ve mellett még két alkotása, Legenda
és az Y kanuita hallható új lemezén
(SLPX 11681).

A Requiem 1972-ben a Tribune Inter
nationale des Compositeurs (Zeneszer
zők Nemzetközi Tribünje) legjobb mű

ve volt, a Legenda 1971-ben harma
dik helyezést ért el. Balassa Sándor
pályáját tehát nemzetközi elí.smerés is
kíséri, S' ez nem véletlen. A Requiem
ugyanis nemcsak a mai magyar zene
kiemelkedő jelentőségű alkotása, ha
nem az egyetemes zenei életé is, s
azon az úton, melyen a ma már klasz
szikus lengyel Krysztof Penderecki ha
lad az élen, szerzője egyszeriben az el
sők közé került. Az okok közül talán
kettő kívánkozik az élre. Balassa Sán
dor adekvát eszközöket talált - a ma
ga nemében ugyancsak európai érté
ket képviselő - kassáki líra megszó
laltatására, de úgy, hogy ment ma
radt a neoavantgard esetlenségeitól.
Úgy tudta Kassákot megszólaltatni a
zene nyelvén, hogy ugyanakkor a ze
ne legértékesebb hagyományaihoz nyúlt
vissza; hiszen ha a szövegben nem kö-
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veti is a Requiem műfaját, a mú fel
építése minduntalan visszautal arra..
Nem hiányzik ebből az alkotásból a
keménység sem, de a megejtő lírai
szépség sem, ami talán a szopránáriá
ban· fejeződik ki a legteljesebben:
"Kagyló vagyok I Gyönqyök szülője és
ől'zője / Torony vagyok / Harangazok
és világítok I Kereszt vagyok / .Az or
szágúton / Jelképe életnek halálnak /
Ne tagadj meg föld I Boruljatok rám
csillagok". Ezt a valóban egyetemes tá
gasságú szöveget a zene mindvégig kö
vetni bírja, s úgy követi, hogy a ma-_
ga képére gyúrja át. Ez talán a leg
nagyobb dicséret, amit elmondhatunk
Balassa Sándor kitűnő művéről. De
hasonló elismeréssel kell méltányol
nunk a Dsida Jenő versére készült
Legendát ésa Beney Zsuzsa szövegé
re írt Y kantátát is, melyben a szeren-

Tájékozódás

A Zeneműkiadó igazi kulturális küldetést
teljesít az Orfeusz könyvek sorozattal. Ez
úttal Kroó György Bartók kalauza jelent
meg második kiadásban e sorozatban. A
finom műelemzésekben, találó zenei meg
figyelesekben bővelkedő kötetből bárki meg
ismerheti Bartók zenéjének szinte kimerít
hetetlen gazdagságát és nagyságát, és meg
érthetj ük, míért tartják őt a világ minden
táján a modem kor egyik legnagyobb
alakjának. A magyarság és nemzetköziség
szmtézísére talán ő szolgáltatta a legszebb
és legigazabb példát; s Kroó György elem
zésej épp ezt a példát igazolják.

A Beethoven-irodalom maradandó értéke
ként ismertük eddig is Bartha Dénes Beet
hoven és kilenc szimfóniája című kitűnő

murikájat, mely ezúttal bővített kiadásban
jelent meg a Zeneműktadónál. Az új feje
zetek jóvoltából az eddig nagyjából inkább
csak a szímtöníákra figyelő kép kitágult,
s Beethoven egész gazdag életművével meg
ismerteti olvasóját. A szakszerű és részle
tes zenei elemzések mellett rendkívül gaz
dag a bibliográfiai, történeti rész is, mely
a zenéhez nem értő számára ls fölfogha
tóvá és érthetővé teszi a zenetörténet ki
magasló óriásának világát (Zeneműkiadó).

A Gondolat Könyvkiadó újabb választé
kából három könyvet emeltünk ki. Abra
bam A. Moles strasbourgí professzor mun
kája, A giccs, a boldogság művészete a
-giccs természetrajzát vázolja fel. A giccs
"Ismeretelméletén" kívül hatásának, pszt
-chológíaí és szocíológtaí vizsgálatának is te-
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csésen kiválasztott szöveg szárnyán
megint magasba ível a zene: "Megre~

meg a tenger fodra / És a selyem ég
sok csillaga; / Végtelen ragyogás, / A
teremtmények zengő serege, I Hullám
zó, messze szálló, / Táguló íves pályá
kon, ! Zengő, végtelen ragyogás, / Mit
betölt sugár hang, / Fény hangja, / A
csend lobbanó lángja, I Hang, I Pen
dülő, távoli hang, ! Harang, ! Alma
ink elfelejtett kékje".

Az UNESCO Mai zene sorozatában
megjelent lemez valamennyi előadója

részese lett a magyar zene nagy sike
rének.- Közülük is hadd emeljük ki az
énekes szólistákat: Sziklay Erikát, Pal
csó Sándort és ütő Endrét. S hogy
a költők szövegei a kUlföldi olvasókat
is meghódíiják, annak biztosítéka Ger
gely Agnes kitűnő angol nyelvű mű

fordítása. (R. L.)

ret szentel. Nemcsak az irodalmi, a zenei
és a képzömüvészetí giccs érdekli, hanem
beletekint a vallásos giccs világába is. Né
hány vitatható megállapítása ellenére mun
kája a legjobb, amit eddig hazai viszony
latban a giccsről olvashattunk. Richard
Hoggart könyve, a Művelődés. gondotko
dás, szokások az angol munkásság kuttú
rájanak felmérésére vállalkozott az eltelt
30~40 esztendő során végbement változások
alapján. Egyik érdekes fejezete az "elemi
vallásosság" felderítésével foglalkozik, a
szokás-vallásosság kialakulását és a szeku
larizációt elemzi, sok értélres gondolattal
világítva meg a hagyományos vallásosság
rossz sémárt és a belső megújulás hiányá
nak buktatóit. Ezen az úton jutnak el az
tán tömegesen ahhoz a leegvszerűsítésnez ,.
hogy "végtére is, az a kereszténység, ha
nunden tőlünk telhetőt megteszünk. hogy
»közönséges, rendes emberként éljünk-:.(".
Szenczi Miklós válogatásában ismerkedhe
tünk meg a XVII. század második fele ki
emelkedő angol költőjének, Miltonnak pró
zai írásaival (Milton, az angol forradalom
tükre). A kitűnő összeállítás gazdagon il
lusztrálja szemelvényeivel a politikus és
egyházreformátor gondolatait, de vajmi ke
véssel éri be, amikor Milton vallási vüág
képét, teológiai munkásságát érinti. Már
pedig a tudós magyarázó is elismeri, hogy
Milton teológiai nézeteinek és legalább két

_fő múvének, a De Doctrina Chrtstlaná-nak
(A keresztény tanítás), valamint az Aero
pagítícá-riak beható ismerete nélkül a nagy
angol költőt nem lehet csak felületesen
megközelíteni.


