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- A magyar püspöki kar 1975. június 4-5-én tartott konferenciáján elfo
gadta Szennay András pannonhalmi főapát lemondását a Nem-hivők Titkár
ságában viselt megbízatásáról, egyben felkérte Nyíri Tamás hittudományi aka
démiai professzort, a Vigilia szerkesztő bizottságának tagját, hogy mint a ma
gyar püspöki kar delegátusa működjék közre a König osztrák bíboros vezetése
alatt az egyetemes egyház érdekében jelentős munkásságot kifejtő titkárság te
vékenységében. Nyíri Tamás professzornak ez irányú működésében Turay Alfréd
szegedi teológiai tanár és Goják János dombóvári lelkész lesznek a munkatársai,

- A Bécsben megjelenő, ökumenikus hangjáról ismert osztrák lap, a Mit
einander 1975 júliusi száma közölte Hegyi Bélának Kovács András Bekötött
szemmel (Mit zugebundenen Augen) c. filmjéről írt krí tikaí méltatását.

- A Vatikáni Rádió magyar adásának 1975. július 28-án sugárzott műso

rában a Figyelő rovat beszámolt hallgatóinak arról, hogy - idézzük - "a ma
gyar katolikus sajtóban a tavasz folyamán többször szó esett a magyar egyház
fejlődéséről, az állam és az egyház viszonyáról. Figyelemre méltó Cserháti Jó
zsef pécsi megyespüspök tanulmánya a Vigilia áprilisi számában: Harminc év
a hazai egyházszemlélet alakulásában, továbbá az az interjú, melyet Hegyi Béla
folytatott Nyíri Tamás professzorral és amely a Teológia márciusi számában je
lent meg A magyar teológia harminc éve. A teológus a szocialista tál'sadalom
ban címmel. Cserháti püspök tanulmánya is és a most említett interjú is nyíl
tan beszél a szocialista társadalomban élő egyház égető kérdéseiről. Cserháti
püspök és Nyíri professzor egy adott, bonyolult helyzetből indul ki. Mindketten
előre tekintenek és igyekeznek tovább lendíteni a párbeszédet". E fenti beve
zetőt követően a rádió interjút készített a bécsi -magyar egyházszociológiai in
tézet vezetőjével, P. András Imrével a nevezett tanulmányban, illetve beszélge
tésben felvetett kérdésekről.

SZAMUNK íROI - Barlay Ödön Szabolcs. a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézetének külső munkatársa.

Nyögéri Józse! a zalaegerszegi Göcseji Múzeum munkatársa,
Török István református teológus, Debrecenben él.

AZ .ÖRÖK ÉLET REMÉNYE·

Századunknak színte minden évtize
dében akad egy nagytudású hitszónok,
teológiai tanár vagy éppen költő, aki
körül kikristályosodhat a laikus értel
miség. Ki ne emlékeznék még évti
zedek múltán is Sík Sándor páratlan
hatású konferencia-beszédeire? Az idő

sebbek életre szóló emlékként őrzik a
harmincas évek nagy szónokainak em
lékét, még a szavaik, a gesztusaik is
beléjük ivódtak. A mi évtizedeinkben
az egyik ilyen kristályosodásí pont
Gál Ferenc, aki beszédeiben is, köny
veiben is azt a korszerűen értelmezett
hitet és keresztény magatartást hirde-

·Gál Fel'ene: Az örök élet reménye (Szent

ti, amely a zsinati szellemből éppúgy
táplálkozik, mint helyzetünk és létünk
történeti szükségszerűségeiből, Az előb

biből fakad az a modern teológiai
szemlélet, mely az üdvtörténetet nem
statikusari értelmezi, hanem folyama
tában; az utóbbi pedig valósággal rá
kényszerítette legjobb teológusainkat,
hogy az elméleti kérdések finornságat
és az értelmezési lehetőségek árnyala
tai mellett - vagy inkább azok előtt

- minél intenzívebben vonják be az
egyház mindennapos életébe a világia
kat. A majdani magyar egyháztörténet
írója a mi korszakunkat bizonyára a
nagy átalakulás korának fogja tekinte
ni, s ennek az átalakulásnak egyik

István Társula,t) .
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leglényegesebb tényezője a világiak
aktivizálódása. Ezt a folyamatot segi
tik és viszik előbbre Gál 'Ferenc kitű

nő könyvei és beszédei.

Az örök élet reménye - kétségtele
nül a keresztény és az egyetemes em
beri élet egyik legizgalmasabb problé
májával foglalkozik: mi lesz sorsunk
a halál után. Ezt a témát már - ter
mészetesen vázlatosabban, de nagyjá
ból az ebben a munkában tárgyalt
szempontok alapján - kifejtette Gál
Ferenc Az üdvtörténet misztériumai
(1968) című könyvének A kiteljesedés
című fejezetében. Itt vázlatosan meg
fogalmazza azt a gondolatot, hogy a
világ történelme tulajdonképp a vég
ső megdicsőülés felé való folytonos ha
ladás története. Míg a régebbi teoló
giában a túlvilág statikus valami volt,
mely a halál után vár az emberre, a
modern értelmezés szerint az eszkato
lógia "jelen van az üdvrendben", és
hatását is érezteti.

A világért sem szeretnék azonban
teológiai értelmezésekbe bonyolódni,
hisz ezek hálójában könnyen fenn
akadhat, aki nem a kérdések avatott
szakembere. Inkább csak azt szerét
ném elmondani, mít jelentett a szá
momra, egy hivő világi számára, Gál
Ferenc könyve, mely a kereszténység
halál-szemleletének foglalata.

Mindenesetre lényegesen többet, mint
azok az irodalmi alkotások, melyek
ilyen vagy olyan módon megpróbál
nak számot vetni a halál gondolatá
val, az elmúlás szükségszerűségével.

Illyés Gyula - akinek érdekes "ha
lál-etikettjét", a Kháron ladikjánt Gál
Ferenc is említi a lehetséges számve
tések között - régebbi verseiben meg
lehetősen patetikus-retorikus hangvé
telben szólt erről a kérdésről, amikor
sokat emlegetett és annak idején ko
moly eszmecserékre alkalmat adó ver
sében, a Kat, kat .. .-ban ezeket írta:
Egyre több, aki elesik.
Egyre több, ki helyükbe álJ.
Lehet, hogy li veszt, a halál?
Oh mennyí vér? Meddig? Mi végre?
Beveszünk mégis szörnyű vár!

Persze az ilyen optimista hitvallások
- s tegyük hozzá: Illyés újabb ver
sei ben már másként tűnik fel a halál
gondolata - meglehetősen ritkák. S
az ember számára éppúgy nem meg
nyugtató a vár bevételének ilyenfajta
képe, mint az egzisztencializmus lát
ványos tiltakozásaí, vagy az olyan le
mondó, már-már csüggedt hang, ami
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például Simone de Beauvoir regényé
ből zeng fel. Hiszen bárhogyan értel
mezzük is a kérdést, a végső konk
lúzió roppantul egyszerű és kellemet
len: mindnyájan meghalunk. És rög
tön felvetődik a kérdés: mi lesz ve
lünk a halál után? A kereszténység
nek épp az az egyik legnagyobb új
szerűsége, hogy felveti ezt a kérdést,
hogy - amint Gál Ferenc írja rend
kívül frappánsan "az örök élet
gondolatánál mérlegeljük mind az éle
tet, mínd a halált". És alighanem a
versbeli vár bevételének ez az egyet
len lehetséges módja ... A "végső dol
gokról" ugyanis nagyon sok szó esett
az emberiség történelmében, de az a
tudat, hogy ezekben az időkben nyer
jük el életünk jutalmát, vagy szen
vedjük el büntetését, a keresztény val
lás nagy újszerűsége és többlete. Épp
ezt a többletet járja körül minden
lehetséges oldalról könyvében Gál Fe
renc, hangsúlyozva persze, hogy a
legvégső pont azért teljesen egyértel
mű: "Már Szent Agoston úgy fogal
mazta meg a túlvilág kozmológiáját,
hogy ,Isten maga lesz helyünk'. Az ő

bírása lesz a rnennyország és az örök
élet, a hozzá való közeledés a tisztí
tóhely és az ítélet, s az ő elvesztése
a kárhozat. Öbenne a véges idő át
megy a végtelenbe, őbenne, mint az
élet forrásában, a halandó ember fel
támad. mert ő pontosan az, aki Jézus
Krisztusban megmutatta magát, és az
emberek felé fordult (lásd: Urs v.
Balthasar: Escathología, Fragen der
Theol. heute, 407)."

Hogy ez így lesz, ez a meggyőződés

és hit a keresztény életnek egyik leg
nagyobb pozitívuma. És egészen ter
mészetes, hogy a könyvben igen rész
letes elemzést olvashatunk a remény
ről, melynek segítségével tekintetün
ket állandóan a jövőbe emelhetjük. A
remény segíthet hozzá, hogy kialakít
hassuk magunkban az abszolút jövő
perspektíváját. "Transzcendens jövőnek

IS lehet nevezni ,- írja Gál Ferenc
-, mert túl van a földi kereteken.
Titokzatosságát csak a remény enyhí
ti. Istentől várjuk, s aszerint gondol
kodunk róla, ahogy Isten az üdvtörté
netben, főleg Jézus feltámadásában
nyilatkozott róla. Aki a hitben elfo
gadja. hogy életünk beletorkollik ebbe
a transzcendens jövőbe, abban felol
dódik a lét bizonytalansága, amennyi
ben emberileg egyáltalán feloldható."
(Megint érd~mes ,egy pillanatra meg
allnunk ennel a felmondatnál : "ameny-



nyiben emberileg egyáltalán feloldha
tó". Ebben benne van Gál Ferenc
egész tudósi habitusa, megértése, az a
fajta együttérzése az emberrel, mely
nem minden teológusra volt mmdig
jellernző.)

De térjünk vissza a reményhez, mely
e könyvnek kétségtelenül egyik kulcs
pontja, s amely a mai hivő ember
életének is döntő tényezője. Valljuk
meg egészen őszintén: miridnyájunk
ban él a remény, de olykor bizony
meglehetősen homályosan, mert célját
nem írjuk körül egészen pontosan, ré
szint kényelemszeretetből. lustaságból,
részint mert a kellő ismeretek is hi
ányoznak, hogy teljes biztonsággal ki
tudjuk jelölni reményünk célját. Ezért
is érdemes teljes egészében idézni azt
a pompás meghatározást, mely a hivő

ember reménységének foglalata: "A re
mény, a jövő várása, tehát nem jám
bor óhaj, nem a homályban való ke
resés, hanem hivő megismerés, ame
lyet abból az üdvtörténeti múltból,
mint eleven hagyományból merítünk,
amely kimutatta, hogyan bánik Isten
az ő népével. A remény lényeges ele
me az Isten hűségébe vetett bizalom.
Reménye tehát csak annak lehet, aki
ben eleven a hit. A túlvilági remény
nél igazában nem tárgyi ajándékot vá
runk, hanem rábízzuk magunkat Isten
irgalmára és szeretetére, s ennek meg
felelően alakítjuk életünket." Igen, ez
őszinte beszéd. Világosan megmondja,
hogy keresztényi magatartásunk alap
pillére mégiscsak a hit, de arra is int,
hogy ne féljünk rábízni magunkat az
isteni kegyelemre és szeretetre, hiszen
- megint csak Gál Ferencet idézzük
- ,.a remény... nem puszta várás.
Megelőzi az a hitbeli meggyőződés.

hogy amit várunk, azt a mindenható
és irgalmas Isten nekünk szánta, s
azt kéri, hogy az ő segítségével te-

KURTÁG GYÖRGY SZERZÖI ESTJE
BACH-SCHWEITZER EML"ÉKEST

A zeneszerző írja életrajzában: "Lugo
son születteln, Romániában, 1926. feb
ruár 19-én. Zenét ötéves korom óta ta
nulok. 14 éves korom óta tudatosan zenei
pályára készülök. Ekkor, 1940-ben Te
mesvárott folytattam zenei tanulmányai
mat. " Temesvárott kezdtem el zene
szerzést is tanulni dr. Max Eisikovits
nál. A piarista líceumban é7'ettségiztem".
A folytatás: a budapesti Zeneakadémián

gyük magunkat alkalmassá a befoga
dására." Ilyen alapállással mondhatjuk
bizton: "Hiszem az örök életet!",

Persze a keresztényi értelemben vett
örök élet fogalma számos proelémát
és ellenvetést keltett. Gál Ferenc
könyvének ugyancsak nagy érdeme,
hogy ezeket nem hallgatja el, hanem
nyíltan igyekszik velük számot vetni,
s ez azért is nagyon fontos, mert 
mit tagadjuk? bennünket keresz
tényeket is megkísértenek olykor. Na
gyon becsületesnek tarthatjuk azt az
alnpállását, hogy e problémákkal nem
felülről néz szembe, hanem hangsú
lyozva, hogy a teológus "nem hivatott
arra, hogy természettudományos kér
désekben véleményt mondjon". Bár
mindig ugyanez a nyitottság jellemez
te volna a teológia világszemléletét ...
S ugyanebbe a vonulatba tartozik
könyvének az a nem kevésbé izgal
mas és elgondolkodtató része is, mely
ben azt próbálja megvilágítani, hogy
a földi élet boldogságához viszonyítva
milyen többletet adhat az üdvösség.
Itt sem akar végérvényes megoldás
ra jutni, hiszen emberi szemmértékünk
aligha tesz alkalmassá ilyen megoldás
ra. De amit elmond, és ahogy elmond
ja, az minden ember számára ad va
lami fogódzót.

Szerény könyv. Nincsenek benne fal
rengető frázisok, annál több nyitott,
izgalmas és nagyon is emberi kérdés
tolul felolvasása nyomán. Az olvasó
pedig azzal az érzéssel teheti le: jó.
hogy keresztény vagyok, jó. hogy hi
hetek az örök életben, jó, hogy tudok
remélni.

Mi pedig tegyük még hozzá: jó, hogy
ezt ilyen világos felépítésű. igazán
meggondolkodtató, szép műből tudhat
tuk meg.

sna GÉZA.

Kadosa Pálnál zongorát, Weiner Leónál
kamarazenét tanult, zeneszerzés tanárai
Veress Sándor és Farkas Ferenc voltak.
1957-58-ban ösztöndíjjal Párizsban élt.
Darius Mílhaud és Olivier Messiaen óráít
látogatta. Két tömegdal, a Koreai kantá
ta és a Brácsaverseny jelzik indulását.
Első alkotó korszakának kiemelkedő mű

vei a Vonósnégyes, a Fúvósötös, a Nyolc
zongoradarab és a Nyolc duó heqedűre,

cimbalomra. 1963-ig a Bartók Béla Ze
neművészeti Szakiskola ének-korrepetí
tora, 1967-től a Zeneművészeti Főiskolán
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előbb zongorát, majd kamarazenét taní
tott. Jelenleg is a kamarazene tanára.
A fiatal, avantgarde zeneszerzők (Sáray
László, Jeney Zoltán, Vidovszky László)
korrepetitora. Eredeti tehetség, aki bá
mulatos érzékenységgel egyesíti magá
ban a régit és az újat anélkül, hogy
valamelyik irányzathoz elkötelezné ma
gát. Kr06 György írja róla; ,,0 az egyet
len magyar zeneszerző a negyven éven
felüliek közül, aki számára az új zene
az első pillanatt61 kezdve nyelvet je
lent, nem csupán hangzást vagy effek
tust . . . ő az egyetlen, akí az elmúlt tíz
évben nem a maga ötleteit, hanem a
maga indulatait, szorongásait, érzéseit
írta meg a magyar zene történetének
újabb [eiezetekéni" (A magyar zene
szerzés 25 éve, Bp. 1971). VaHjuk meg:
az elmúlt négyesztendő termése is csak
megerősíti a tömör megállapítást.

Most, hogyaKorunk zenéje rendkívül
gazdag, színvonalas programjában sze
repelt az Ő szerzői estje is, rangos helyét
'nemcsak a hazai, hanem az egyetemes
zeneirodalomban ismételten igazolta. Az
eddigi életmű legjavát hallottuk; a szer
zőt a mesterségbeli tudáson kívül "gon
dolatainak mélyén" is tetten értük. Azt
a zenekö!tőt üdvözöljük személyében, aki
a szellem és az intuitív képzelet egysé
gében korunk emberének nyelvén szól,
önvizsgálatra indít. S ugyanakkor 
ahogyan Tallián Tibor találóan megálla
pítja a Muzsika ez évi szeptemberi szá
mában - a Bornemissza Péter mondásai
című műve "az újabbkori magyar zene
nagy lelkiismeretvizsgálata". Művészete

nem igényli a sz6beli bizonygatást. Aki
nek füle van, kompozícióib61 kihallja a
"Szellem énekét". Hogy nehezen alkot?
A szellem időn kívül áll, és fölötte az
anyagnak.

Kurtág György esetében nem mulaszt
hatjuk el szólni arról a klasszikus örök
ségről, amely műveiben "munkál". A ze
netudósok Bart6k nevét emlegetik leg
gyakrabban, de a névsorban szerepel
Schütz, Monteverdi, Bach, Sztravinszkij
és Anton Webern is. A jövő feladata
lesz mérlegre tenni, kitől mit tanult.
Az eddigi vizsgál6dások máris jelen
tős megállapításokat tartalmaznak. Ere
detisége mellett szólva, a Webern-ha
tások kapcsán, Kárpáti János leszöge
zi: "Kurtág Webern művészetének a
lényegét fogta fel és abból elsősorban

a princípiumokat tette magáévá: a ré
gi, tematikus struktúrák folytathatat
lanságának felismerésétől, az intenzív,
szinte térben megkomponált mű igé
nyén keresztül a műalkotás önmaga
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meghatározta szerkezeti törvényszerű

ségéig" (Muzsika, 1975 január). És ez
érvényes, a hagyományokat tekintve,
lllÍnden esetben. Nála szó sincs szoi
gai utánzásról, epigonizmusról. Amit
belül átél: a zene lényege.
Szerzői estjén elsőnek a Vonósné

gyes hangzott el, az Éder kvartett elő

adásában. Olyan ez a mú, hogy illik
rá Tóth Aladár megállapítása, amit
Bartók III. leoartettjéről mondott: "Ez
a kis partitúra... finoman szőtt drót
hálózat, melyben a legmagasabb fe
szültségű villanyosság kering." A ran
gos előadást a Jeunesses Fúvósötös
produkci6ja követte. Kurtág Kvintett
jében a lírai sugarak, mint egy va
rázsos üveghegy belsejéből eZőtörve, át
járják a makacsul kopogó ostinatók
erdejét s a valóság sivatagján szín
képekre porlanak.

A zeneszerzőnek nincsenel' "éles tő

rei": lélekkel vívja a lélek mélységeit,
s ez keményebb mínden sokknál. Ef
fektusai: küzdelem és alázat. És vég
telen távlatok megnyitásai, ahogyan
Bachnál. Mindent kifejez: sivatagi lé
tet és végtelen vágyat, némaságat és
elviselhetetlen magányt. De az ember
virág-értékét is s a hitet, amely "nem
álom, hanem eleven állat, ki az Istent
megragadja és hathatós, és mint az
világ világosságával másnak is vilá
gít ..." Így éreztük testvérnek a Négy
dalt Pilinszky »erseire, s a Borne
missza Péter mondásait. Nem véletle
nül: élet, bún, halál, tavasz - örök
költői témák - és Kurtág általuk fo
galmazza meg ars poetica-ját. Ez pe
dig a tisztaság. Ahogyan a Borne
missza mottójául választott József At
tila sorokban olvashatjuk: "... nem
halhatok meg, nem szabad, / míg meg
nem / találtam a tisztaságot." Addig?
"December hője, nyarak jégverése ..."
S örökösen a kemény lelkiismeretvizs
gálat, a végső dolgokra utaltság, fl te
hetség rettenetes felelőssége.

Ilyen alázattal közeledik Kurtág
György a zenéhez és jogosan mond
hatjuk: Heinrich Schütz lelke él to
vább benne. Gáti István megértette a
Pilinszky-verseket, Sziklay Erika meg
rendítően tolmácsolta a XVI. századi
prédikátor posztilláit. És Fábián Már
ta, a zseniális cimbalomművész, a
Szálkák című darabot, amely Pilinsz
ky költészetének zenei metamorfózisa.
Két művész találkozása a transzcen
dens határán, ahol a beszéd már csak
dadogás. S ha ez a "szólás" a Négy
dalban a vox humana legtisztább éne-



ke volt, a cimbalom' húrjain "kizenge
tett" motivumsor vagy csupán egyet
len hang az idő megszabott pillanata
iban, hogy legyen "helye" az elmél
kedésnek. Mert Kurtág Szálkákja is:
elmélkedés. Spirituális matéria, amely
nélkül senki sem ismerheti meg önma
gát, a másikat, a világot. A műben

a csend: kötelező.

Már előzőleg kellett volna szólni a
Duókról. A hegedűre, cimbalomra írt
kompozíció (Hevesi Judit és Szalay
József tolmácsolásában) szabályos fel
épitése (a japán hokku-versek analó
giájára) valóban a mozdulatlanság ér
zetét kelti. Mint a "messzi dördülé
sek ismeretlen tó felett", hogy a víz
beleborzong, csapódnak belénk az
egyes tételek, majd lebegnek fejünk
fölött. A nyolc rész a teremtés tetten
ért pillanatai.

A Játékok a muzsikus és a pedagó
gus Kurtág György zongora-remekei:
portrék (Hommage il Csajkovszkij, Pa
ganini, Papp Laci stb.), amelyek cse
lekvés közben mutatják viselőiket (a
mű, mint cselekvés I), "talált tárgyak"
("sémák, melyek használhatók" pl.
Örök mozgó), véletlen találkozások
etűdszerű feldoIgozásai (Útvesztő Dé,
Konok Asz) - a mesterség legmaga
sabb fokán. Ezek a "villanások" a jö
vő gyermekeinek zenei gyakorlatai. S
hogy már ma sem idegenek a gyer
mekvilágtól, bizonyították az előadók:

Kl'ukon Beatrix, Szokolay Balázs és
Klukon Edit. Igazi költő tud ilyen fel
kavaróan tisztán beszélni. Ahogyan
Weöres Sándor a Rongyszőnyegben,

ahogyan Kurtág a Játékokban ...

Visszatérve a Bornemissza Péter
mondásaihoz: ezt aboschi szinvilágot
a XVII. század a zenében már egy
szer megszólaltatta. Schütz Kleine geíst
liche Konzerte-inek kiáltó drámája (a
kortárs irodalomban Gryphius versei
csendülnek rá) rokon a kurtági kimé
szettel: a biblikus erővel. a robbanó
kéoekkel, a lélek drámájának etikus
pátoszával.

*

A Mátyás-templomban orgonaest ke
retében emlékeztek meg Bach halálá
nak 225. és Albert Schweitzer születé
sének 100. évfordulójáról. Közreműköd

tek: Gergely Ferenc orgonaművész és
Békeffy Sarolta szopránénekes. A ze-

nei emlékezés konferálója 'l'ardy Lász
ló karnagy volt, aki az egyes számok
hoz spirituális tartalomban gazdag
kommentárokat fűzött a zenei anyag,
az előadói stílus sajátságos jegyeit is
kiemelve, s így szerencsésen ötvözte a
pasztorális elmélkedést az ismeretter
jesztéssel. Ha a műsor színvonaláról
akarunk szólni, mindenekelőtt a vá
lasztékosságot, igényességet kell ki
emelnünk. Csupa Bach mű szerepelt,
s köztük is dominált a korál, mint a
bachi életmű egyik legszervesebb ré
sze, amelyről éppen Albert Schweitzer
irta a legpontosabb elemzést úttörő je
lentőségű könyvében: "A Bach zene
kapcsolata a szöveggel a legelevenebb.
Nem követi a szövegét sorról sorra,
hanem a jellegzetes érzelmi tartalmat,
az egész hangulatára jellemző szót fe
jezi ki egy-egy beszélő motivummal.
Meggyőződése Bachmak, hogy ezzel
magát a költeményt ábrázolja. A ko
rálfantáziákban is megjelennek néha
az egyes szavaknak hirtelen átsuhanó
árnyai." Egymás után hangzottak fel
a Gergely Ferenctől már megszokott
kimerithetetlen gazdagságú regiszter
sorokon az Adám bukása; a Feltámadt
Krisztusunk; a Most örvendezzetek,
keresztények; a Ki dolgát Istenre
hagyja korálelőjátékok, a Geistliche
Lieder und Arien gyűjteményből a
Gott lebet noch és a Meine Seele lass
es gehen áriák Békeffy Sarolta átélt
előadásában. A költői és a festői, a
dramatikus és a melodikus egyszerre
voltak jelen Gergely Ferenc g-moll
fantázia-tolmácsolásában, amely kont
rasztokban és fokozásokban bővelke

dett. Mint egy óriás gótikus katedrális
nyílott meg a mú, s az előadónak

szinte csak a "csipke-diszítésekre" kel
lett ügyelnie, az arányokra, a megta
pasztalhatatlan szépségekre, melyek
rejtve vannak ebben a monumentális
orgonadarabban. Mint gótikus templo
mok csúcsain a láthatatlan kőrózsák.

Meggyőző volt a János passióból a
"Merülj el szívem a könnyek árjában"
sirató ének előadása, amely a "legmé
lyebb érzelmi zene" (Schweitzer). Ben
ne a sóhajtás-szerű kíséret a tompa
fájdalom érzetét keltí s az énekhang
gal elvegyülve az egész nem is egyéb
leheletnyi sóhajtásnál. A belső meg
indultság lírai vallomása ez, s valahol
mélyen összefüaq Michelanaelo Pietll
jának metafizikai tartalmával: egyszer
re emberi és földöntúli.

TÚTH SANDOR
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HOLNAR ANTAL A KePERNYÖN

Vannak igazi egyéníségek, akik egyet
len pillanatra sem fárasztják hallga
toíkat, mig beszeínek, szinte észrevet
lenill telik az idő. Ilyen ízig-vérig te
levízióra termett egyeniség Molnár An
tal is, aki ifjúságaDan a ma már le
gendás Waldbauer-vonósnégyes brá
csásaként kezdte zenei pályáját, majd
zeneműíróként talán mindenkinél töb
bet és eredményesebben küzdött Bar
tók és Kodály megértetéséért és elis
meréséért. Most nyolcvanöt esztendős.

Ahogy a képernyőn kivehettük, egyet
len ősz hajszála nincs, és csodálatos
frisseséggel, tökéletes magyarsággal
ontja emlékeit. Fölösleges, hogy a ri
porter kérdezgesse (bár e műsorban

a televízió egyik legjobb és legrokon
szenvesebb riportere, Antal Imre mű

ködött közre), csak a kezdő szót kell
megkapnía, s már láncszerűen köve
tik egymást azok a történetek, me
lyek kultúránk halhatatlanjait idézik.

Ismerte Adyt? Persze, hogy ismerte l
Kedves embernek tartotta, s büszke
volt arra, hogy ... Hát Karinthyt? Ter
mészetesen őt is. Vele operettszöveget
akart íratni magának, de erre nem
nyílhatott mód, mert... Miképp ke
rült kapcsolatba Bartókkal ? Ó, akkor
épp zeneszerzést tanult Herzfeld Vik
tornál, akit annyira feldühített egyik
új szerzeményével, melyet az órára
vitt, hogy a professzor megtiporta a
partitúrát. Ekkor vitte fel múvét Bar
tóknak, aki szokásos bőbeszédűségével

az mondta: nem is rossz. És milyen
embernek tartotta Bartókot? Kegyetle
nül igényesnek.

De miért is szaporítsuk a szót? Aki
ismeri Molnár Antal rádióelőadásait,

eleve megkülönböztetett izgalommal
várta e beszélgetést, hisz egy egyete
mes kultúrájú, műveltségű és erkölcsi
ségű tudóssal és emberrel találkozha
tott. Olyan valakivel, aki egész életé
ben hirdette és vallotta, hogy a mű

vészet és az erkölcs. a művészet és á
hit egymástól elválaszthatatlanok. (Hadd
idézzem egyik [egyzetét, mely a maga
tömörségében is nagyon sokat elárul
erről a mélv érzésű emberről: "Isten
segítsége abban áll. hogy bízom Ben
ne és rá gondolok. Ez őnrnazában

már az üdvösség".) Talán épp kikezd
hetetlen erkölcsi szílárdsáaa a magya
rázata. hogy 1911-től megingathatatla
nul állt ki az úi magvar zenei törek
vések mellett. Mint a vele való be
szélgetéstől is meggyőződhettünk. ne
ki, a kritikusnak is osztoznia kellett
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bizonyos mértékig Bartók és Kodály
népszerűtlenségeben (ám teljes elisme
réseben nem osztozhatott míndig fel
hőtlenül; emlékezzünk csak: jó néhány
évre kiszorult a zenei életből). Es
ugyanilyen kérlelhetetlen következe
tességgel mondott ítéletet az új zene
többi irányzata fölött. Egyik legizgal
masabb könyvében, az 1925-ben meg
jelent Az új zenében úgy ír Schön
bergről és Sztravinszkijról, hogy ol
vastán a mai zenerajongó. aki meg
tanulta korlátlanul tisztelni e zene
szerzőket, ugyancsak elképedne. Pedig
nincs-e igaza, arnikor arra céloz köny
vében, hogy Sztravinszkijnak azok a
halhatatlan remekei, rnelyekből kihal
lani az orosz hagyományok ihletését,
míg más helyütt szívesen tett enged
ményeket a háború alatt erkölcstelen
né vált Európa zenei ízlésének? S nem
helyes-e az a meglátása, hogy a mo
dern zeneszerzők, még a legnagyobbak
is, szívesen hagyatkoznak az ötletek
sugallta véletlenre, s ez nem használ
műveik egységének?

De térjünk vissza egy pillanatra ah
hoz a Molnár Antalhoz, akit most a
képernyőn láthattunk. Aki elkáprázta
tott szívárványos változatosságával, és
megragadott szerénységével. Miért nem
komponál professzor úr rendszeresen?
- kérdezte a riporter. Más erre azt
válaszolta volna komor ábrázattal:
nem, nem dolgozom, nem jut időm

rengeteg elfoglaltságom miatt. Molnár
Antal azonban az igazat mondta, meg
ismételve Irások a zenéről című köte
tének bevezetéséből az idevágó gondo
latokat: "Tulajdonképpeni pályám ...
zeneszerzőí. Számos nagyarányú és ki
sebb terjedelmű kompozícióm nyert
pályadíjat, sokat elő is adtak nyilvá
nosan, gyakran bíztató sikerrel. De
tüstént hozzá kell tennem: életem fo
lyamán mínd kevesebbet róttam kot
taoanírosra, végül csaknem teliesen
abbahagytam az ilynemű működést.

Persze igen bonyolult az efféle de
crescendo belső-külső oka. Mindeneset
re hozzájárult az is, amit egy humoros
írásomban ilyen címmel szelláztettem :
.Hozvan érvényesül a zeneszerző?' Az
egvik legfőbb indítóok azonban más
volt. Eg;vszerűen a belátás, hogy Bar
tók is. Kodály is - míndezvík a ma
ga módján -jobban csinálja. Sokszor
az volt az érzésem. amit én szerettem
volna hangokban kihi rdetni. azt meg
írb'ik ők." Es eav utolérhetetten mo
sollval még hozzátette: ..Es tudia, a
Iustasázom . .. Sose dolzoztam aavon
magam." Ezt Ő, de csakis ő elmond-



hatta. Hisz több mint húsz zenei
könyve van kéziratban, s ugyancsak
megjelenésre vár hatalmas Zeneeszté
tikája, melynek első, úgynevezett "ál
talános" része 1938-ban jelent meg, s
azóta köny vrttkasággá vált.

Az ilyen közbevetett félmondatokból
lehet megismerni az igazi televíziós
személyiségeket. Akik nem kezdenek
el nyögni a reflektorok fényében, nem
tesznek úgy, mintha oldottan cseveg
nének, s közben izzadva keresik pa
pírjaikon az előre elkészített fráziso
kat, s nem mondanak olajozott közhe
lyeket. Molnár Antal "komázott" a
kamerával, s így tudta elérni, hogy
nézői - akik bizonyára még sokkal,
de sokkal többen is lettek volna, ha
nem vasárnap késő este sugározta vol
na a televízió e műsorát ; s hosszú si
vatagi heteknek kell eltelniök, míg
egy olyan felvillanyozó egyéniség éle
tet varázsol a képernyőre, mint pél
dául Ortutay Gyula - észre sem vet
ték az idő múlását, s kissé csalódot
tan vették tudomásul, hogy már véget
is ért a műsor. S valljuk meg, csak
azt az egyet sajnálhattuk. hogy Mol
nár Antalt inkább emlékeiről faggatta
ezúttal Antal Imre, s a szűkre szabott
időbe nem férhetett bele egy zenetu
dományi kalandozás. Ilyen jellegű ki
rándulásra aligha akadna ma alkal
masabb vezető nála. Aki nem hiszi,
lapozza fel a Zeneműkiadónál nemré
giben megjelent kitűnő Zenekultúra
című könyvét. Amolyan műfaj nélküli
kötetlen csevegés ez. Hol ebből, hol
amabból a témakörből bukkan fel egy
rögtönzésszerű fejezet. A könyv egésze

KÉT JELENTÖS KIALLiTASRÓL

November elején zárult a III. Nem
zetközi Kisplasztikai Biennálé (Mű

csarnok, Budapest), amelyen egy sor
európai és Európán kívüli ország
(Szovjetunió, Amerikai Egyesült Álla
mok, Brazília, Japán, Franciaország,
Német Szövetségi Köztársaság, Német
Demokratikus Köztársaság. Csehszlová
kia, Jugoszlávia, Románia, Finnország,
Portugália, Ciprus stb.) művészeí s a
vendéglátó állam: Magyarország né
hány szobrásza (Szabó Iván, Csíkszerit
mihályí Róbert, Kiss Kovács Gyula,
Vasas Károly stb.) vett részt.

A Biennálé zsürije - amelynek tag
ja volt René Berger, a Lausanne-i
egyetem. művészettörténész-professzora,

"A festeszet felfedezése" című kitűnő

megis az ember és a klasszikus zene
viszonyának hű tükörképe, olyan ösz
tönzö, a szépre és. a jóra szemet nyitó
olvasmány, melyet érdemes újra és új
ra levenni a polcról.

És még valamit e lebilincselő be
szélgetésból: Molnár Antal mindig
egyurt és egymás mellett beszélt Bar
tokról és Kodályról. (Mint ahogy ze
nei írásaiban is párhuzamosan elemez
te korszakos művészetüket. Hadd hi
vatkozzunk ennek bizonyságául kitűnő

Bartók és Kodály című tanulmányára,
amelyben azt is igyekszik megvilágí
taní, miben különböznek egymástól,
hangsúlyozva, hogy e különbségek ket
tejük egyet akarásának és közös cél
jának bizonyságaí.) A mai zenetudo
mányban divat szétválasztani kettejü
ket. S még szomorúbb, hogy szokás
lett Kodály zeneszerzőí munkásságát
lebecsülni. Épp azok részéről, akik
életében a tömjénfüstölőt lóbálták kö
rülötte, s nem nagyon mertek hangot
adni .Jcrítíkaí észrevételeiknek". Mol
nár Antal ebben is példát mutatott.
Azzal a néhány szavával figyelmeztet,
ne prédáljuk el értékeinket, s ne vá
lasszuk el egymástól azt, ami egy és
oszthatatlan.

Antal Imre a műsor végén szeretet
tel köszöntötte a nyolcvanöt éves Mol
nár Antalt. E rövid szernlénk befeje
zéseképp mi sem tehetünk egyebet,
mint hogy csatlakozzunk e [ókívánsá
gokhoz, kifejezve azt a reményt, hogy
megéri még kéziratainak megjelenését,
mí pedig gyakrabban találkozhatunk
vele a képernyőn.

(S. G.)

kézikönyv szerzoje is jó munkát
végzett. Az 1975-ös nemzetközi kis
plasztikai tárlat anyaga kisebb, redu
káltabb, de ily módon könnyebben át
tekinhető és jobban élvezhető volt,
mínt a némileg túlzsúfolt, a szemlé
lőt már-már kimerítő két előző bi
ennáléé ...

Abban azonban nem tért el az idei
budapesti biennálé a korábbiaktól,
hogy a bíráló' bizottság ez alkalommal
is tudomásul vette a kifejezőeszközök

nek azt a sokféleségét, astilusoknak,
szemléletmódolmak, esztétikai krédók
nak azt a divergencíáját, amely a vi
lág képzőművészetét napjainkban jel
lemzi. A tárlaton láthattunk természet
elvű, tradicionális nyelvű munkákat is,
a század eleji "klasszikus avantgarde"
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(kubizmus, geometrikus konstruktiviz
mus stb.) szellemében fogant műveket

s persze nem hiányoztak a második
világháború utáni neoavantgarde isko
lák - főleg a pop-art - produktu
mai sem.

A bemutatott műtárgyak között vol
tak olyanok, amelyek mulatságos mó
kánál, bizarr gesztusnál, ízléses formai
játéknál vagy egyéníeskedő mutatvány
nál nem adtak többet, de bőséges

számmal találkoztunk elmélyült, meg
győző, magával ragadó hitelességűrnun
kákkal is. Ilyenek például a norvég
Per Hurum női alakokat ábrázoló
kis-bronzaí, az osztrák Walter Leitner
"Ábrándozó kislány" című érzékenyen
megmintázott kompozíciója, a cseh
szlovák Miroslava Pangrác "Mila" című
finom női feje, a román Marcel Gu
guiariu-nak a legnagyobb román szob
rász: Constantin Brancusi munkásságá
ra épülő, "Hívás" című nemes arányú,
gyönyörűen polírozott aktja, a spanyol
Ramón Muriedas-nak tétova tekintetű,

a riadtság és boldogtalanság hangula
tát sugalló figurái, a nyugatnémet
Paul Wunderlich "Teríték" című

hal-, kés- és villa-kompozfcíót feldol
gozó - tőmondatszerű reliefje, Sylvia
Stone szobrászrnűvésznő (USA) nyugal
mat, harmóniát kifejező absztrakt tér
konstrukciói és a magyar Bokros Bir
man Dezső (1889-1965) nagyszerű

munkáinak - a művész egész életmű

vét átfogó - impozáns gyűjteménye.

A tíz esztendővel ezelőtt elhunyt
Kossuth-díjas mesternek - aki olyan
remekművekkel gazdagította XX. szá
zadi szobrászatunkat, mint a "Fekvő

női akt" (1917), a "Kalapos önarckép"
(1927), a kesernyés ízű, Daumier mun
kái mellé állítható "Don Quijote" (1929)
vagy "Beczkói Bíró Henrik műgyűjtő

mellképe" (1938), s aki - édesanyjá
ról és önmagáról rajzolt tus- és rőtli

lapjaival - grafikusként is kora leg
első magyar művészei közé tartozott;
a minden művészi érték iránt oly fo
gékony Kassák Lajos már évtizedek
kel ezelőtt helyesen látta a jelentősé

gét: "Ha meg kellene neveznem mo
dern szebrászaink közül a három leg
tehetségesebbet. kétségkívül közöttük
lenne Bokros Birman neve is ..." Kas
sák ítéletének igazságát a III. Kis
plasztikai Biennálén szerepelt Bokros
Birman-munkák is megerősítik.

Az élő magyar szobrászok és érmé
szek alkotásai közül elsősorban Kő

Pál "Chagall és én" című fából fara
gott szobra és Asszonyi Tamás tizen
két kis bronzérme emelkedett ki.
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Ilosvai Varga István, a mai magyar
festészet egyik legvérbelibb kolorístá
ja, a Szentendrei Festők Társaságá
nak egykori titkára, a Magyar Nép
köztársaság Kiváló Művésze augusztus
végén töltötte be 80-ik esztendejét. Eb
ből az alkalomból -- Szamosi Ferenc
műtörténész rendezésében - a mester
mintegy nyolcvan festményéből ret
rospektív tárlat nyílott az Ernst-mú
zeumban.

Ilosvai Varga 1928-ban rendezte meg
első budapesti gyűjteményes tárlatát a
Nemzeti Szalonban (Elek Artúr az
"Újság"-ban nyomban felfigyelt a pá
lyakezdő művész "Kúnsági táj" című

"szép olajfestményére" és pasztelljeire.
amelyek között "finom munkák akad
nak" ...), festészete azonban akkor
vált igazán jelentőssé, amikor a 30-as
évek derekán Szentendrén telepedett
meg. A művész (akinek a csendélet,
az önarckép, főként azonban a táj
és városkép a fő témaköre) itt olyan
előadásmódot alakított ki, amely a lí
rai posztimpresszionizmus delikát szín
kultúráját a konstruktív szemlélettel,
a tömör, építrnényes formaadással
egyesíti.

Vásznain a 30-as években gyakorta
tűntek fel munkások, zsellérek és kol
dusok (a szocialista világszemléletű

Bálint György a "Magyarország" című

lap 1937. január 10-i számában meleg
elismeréssel szólott arról az érdeklő

désről, amelyet a művész a proletá
rok, a parasztok és a társadalom ki
vetettjei iránt tanúsít ...), a 40-es
évektől kezdve azonban Ilosvai Varga
egyre inkább Szeritendre szűk, girbe
gurba utcáinak, a táblabíró-világban
emelt épületeinek és a várcskát övező

változatos tájnak megörökítője lett.

A 40-es, 50-es, 60-as években a mes
ter palettája egyre jobban kivirul, s
valóságos szín-szimfóniák születnek
festőállványán. Képein - amelyek hét
köznapi motívumokat: sikátorokat. ház
tetőket. tűzfalakat, udvarokat, gyü
mölcsöskerteket, kis tereket, a macska
köves, keskeny utcákon csendesen já
ró-kelő emberalakokat jelenítenek meg
- az optikai valóság, a külvilág által
keltett élmények a költészet szférájába
emelkednek.

Ilosvai Varga István visszatekintő

kiállítása egy álmodozó lelkületű, őszin

te beszédű, festő-poétának, nemzedéke
egyik legjelesebb müvészegyéníségének
arcélét rajzolta elénk.

D. r.



A KILENCEDIK SZIMFÓNIA
FERENCSIKKEL

Beethoven Kilencedi/G szimfóniája a
karmester nagy erőpróbája. Ferencsik
János, kinek művészete ezekben az
években, szemünk láttára emelkedett
világszinvonalra, maga is évekig vivó
dott ezzel a hatalmas alkotással. Mig
nem érett meg benne teljesen, nem is
sikerült maradéktalan teljességgel meg
szólaltatnia. Emlékezzünk csak némely
régi hangversenyre: hol a hegedűk

rossz belépése vitte zátonyra elképze
léseit, hol a tenor szólista megbicsak
lása, hol a kórus rossz intonációja.
Már-már minden a helyén volt, az
épület mégsem volt teljes. Aztán egy
szerre kivirágzott keze alatt ez a cso
dálatos alkotás. A korábban oly so
kat sejtető részletek immár egyetlen
ívvé rendeződtek, s a rendezetlennek
látszó mozaikok mögül felsejlett az a
ragyogó kép, melyet oly ritkán sikerül
megláttatniok a karmestereknek.

A Kilencedik szimfónia már születé
se pillanatában hatalmas feladatot je
lentett előadóinak. Beethoven talán a
londoni Filharmóniai Társulatnak szán
ta, de foglalkozott azzal a gondolattal
is, hogy Berlinben engedélyezi ősbe

mutatóját. Csak amikor bécsi barátai
elhatározták, hogy szerzői estet ren
deznek tiszteletére, s nemzeti érzésére
hivatkozva kérték, hogy ne fossza meg
Bécs közönségét e páratlannak igérke
ző alkotás ismeretétől, akkor egyezett
bele előadásába. A karmesternek két
összpróbára volt ideje, természetes hát,
hogy az ősbemutató jó néhány gik
szerrel zajlott le. S hiába tombolt a
közönség, . hiába sírtak a meghatottság
tól a zenekari muzsikusok, a Kilence
dik további sorsa is azt mutatja, hogy
alaposan próbára tette mindenkori
megszólaltatóit, akik bizony sokszor
nem emelkedtek föl a mű magaslatá
ra, hanem inkább azt próbálták a me
guk színvonalára leszáUítani. Spohr,
akit jeles muzsikusként tartunk szá
mon, az utolsó tétel nehézségeire hi
vatkozva, előadhatatlannak bélyegezte
a művet. Ries, Beethoven tanítványa,
nem is egyszer megcsonkítva tűzte

műsorára a szimfóniát. Igazi nagy si
kerét Wagner küzdötte ki, aki 1847
ben, Drezdában sz6laltatta meg, de ön
kényes változtatásokat eszközölt a par
titúrán, maga választotta programja
pedig azóta is sok félreértés és félre
értelmezés forrása lett.

Még azok a karmester óriások is
akiket korunk emelt fel, sokszor bi~

zony csak félbe-szerbe sikeredett ké
pet adnak a szimfóniáról. Karajan le
mezfelvételének több pontja erősen vi
tatnató. Toscanini a maga korában
utolérhetetlennek hitt és becsült leme
ze ma számunkra inkább egy eredeti
értelmezés tükörképe. Az Eterna össz
kiadásának Kilencedikje kicsit unal
mas. A Supraphoné Paul Kletzkivel
olykor erőszakos. Részben e sok, de
nem teljesen megoldott felvétel is a
magyarázata annak, hogy ismerjük a
Kilencedik szimfóniát, persze, hogy is
merjük, de nincs róla hiánytalanul
teljes képünk (legfeljebb azoknak, akik
a magukénak mondhatják Otto Klem
peter valóban tökéletes lemezét). Pon
tosabban: nem volt róla hibátlan el
képzelésünk mindaddig, amig meg
nem jelent a magyar Kilencedik, Fe
rencsik János vezényletével. (Közre
működik a Magyar Allami Hangver
senyzenekar és a Budapesti Kórus,
karigazgató: Forrai Miklós). A szóló
kat Andor Éva, Szirmay Márta, Ko
rondi György és Sólyom Nagy Sándor
éneklik. (És írjuk ide még a zenei
rendező Juhász István és a hangmér
nök Dobó Ferenc nevét. Nélkülük
aligha lenne ilyen élményt adó e le
mez meghallgatása.)

Mi teszi emlékezetessé és maradan
dóvá a felvételt? Mindenekelőtt az a
szilárd és következetes zenei elképze
lés, mely Ferencsik karmesteri épit
kezését jellemzi. Az ő tolmácsolásá
ban nincsenek e szímfóniának roman
tikus szélsőségei, hanem az egész tel
jes, zárt épület, me ly boltívként zárja
le és teljesíti ki a zenei klassziciz
must. Nem enged váratlan tempóin
gadozásokat, melyekkel oly nagy si
kert aratnak ma a fiatalabb évjárat
karmesterei, amíkor elhitetik, hogy
nem Beethoven elképzelése az érde
kes, hanem az övék. Kérlelhetetlen kö
vetkezetességgel juttatja viszont ér
vényre a ritmust, de azt sem - és
ez megint jellemző előadási divat 
a dallam rovására. Ahol szükséges,
poétíkusan ellágyuló, ahol azt sugall
ja, a partitúra szelleme, heroikusan
magával ragadó, a lezárásban pedig
érzékeltetni tudja az egyetemes embe
riség alázatos áhítatát. Hogy mennyire
ez a mélyen és elkötelezetten humá
nus alapgondolat irányítja zenei el
képzeléseit, annak jó jellemzője lehet
a záró tétel hetedik variáci6sorozatá
nak megoldása. Ebben a részletben
bővül a zenekar a Beethoven korában
oly nagy hatást tett Türkische Musik
jellemző apparátusával, s a karmes-
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terek nagy része ezt oktalanul túl
hangsúlyozza, mintha az utols6 tétel
nek az lenne az érdekessége, hogy
megsz6lal benne a triangulum is. S
hasonl6 tart6zkodás jellemzi Ferencsik
felfogását a tétel ujjong6 lezárásában.
A kottában szereplő Prestissimo jel
zést ugyan hiánytalanul megtartja ő

is, de fokozatosan ér el a csúcspont
ra, nem lihegve ront fel ide. Ahol
kell, ő is eksztatikus magaslatokba
emelkedik, akárcsak a mú zenei szii
vete a végső lezárásban, ahol a zene-

Tájékozódás

);;NEKLO LANYISKOLAK

A szabadgondolkodású Eötvös Károly volt
a századvég jó humorú ügyvéd-írója.
Gyakran megcsipkedteaz egyház nagyjait.
De megszelídült ironikus tolla" amikor Ra
nolder János veszprémi püspökről szólt az
Utazás a Balaton körül címü regényes kor
rajzában. Mert János püspök volt a Ba
dacsony-Balaton-táj első természetvédője.

Házat és kilátót építtetett a Badacsony leg
szebb pontjára, és korszerű szőlömívelésre

taníttatta a táj parasztnépét. :ts száz éve ő

alapította a Ranolder-intézeteket, a korszerű

nőnevetés előmozdítására, Veszprémben, Pá
pán, Tapoleán, Keszthelyen, Kaposvárott és
Budapesten. Kikötése csak az volt, hogy
munkáslakta kerületekben adjon telket a vá
ros, például Pesten a József- vagy a Ferenc
városban, és hogy magyar nyelven nevelje
nek leendő jó családanyákat, néptanítókat.
A:z; íntézetek első félszázada a magyar nyelv
ápolásban telt el. A második fél évszázada
pedig sajátos módon a hazai énektanítasban
hozott kiemelkedő eredményeket, hiszen az
azóta már világhírű Kodály-kórusoknak mín
tabemutatói voltak a Ranolder női énekkarok.
Amikor hangjukat a rádíó szerteröpítette,
nemegyszer meghívást kaptak Svájcba és
Angliába is. A budapesti Ranolder alapításá
nak százéves jubileumán - szeptember 28-án
- is felcsendült ez a hódító szépségü női

énekhang. A rögtönzött énekkarban voltak
olyanok is, akik ötven éve éneklik Kodály
remekműveit. Csorda Romána, a harcos
kóruskarnagy már csak mncroronhangjavat.
néhány szóval szólhatott egykori körustagfaí
hoz. Egy éve elhunyt. De ennek III fél év
százados európai hírű kóruskultúrának a ne
veltjei - köztük Kossuth- és Erkel-dijasok
is - itt vannak közöttünk. A névsort ilyen
nevek nyitják: Andor' nona, Andor :tva és
még sokan a zeneí n05nevelés nagyjai.

(VoUy István)
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költő az öröm e szédült percében még
egyszer összegzi és hangsúlyozza egye
temes mondanival6ját.

Ez a hűség és alázat emeli igazán
magasra a Kilencedik szimf6nia ma
gyar felvételét. Megbízhat6an játszik
a zenekar, ha nem is tökéletesen, de
színvonalasan énekel a Budapesti K6
rus, és két egészen kitűnő szólista
teljesítménynek örvendezhetünk: An
dor J!:váénak és S6lyom Nagy Sándoré
ruik (Hutuioroton: SLPX 11736-737).

(R. L.)

A Gondolat Kiadó újdonsága! között el
sőként említjük Georges Duby - Robert
Mandrou A francia civilizáció ezer éve c.
munkáját, amely Franciaországban egyete
mi tankönyvként használatos. A szerzők a
francia államalakulástól az 1950-es évckíg
kalauzolnak bennünket a francia kultúr
történet fejliídésében, mtndenütthangsútyoz
va a katollkus egyház és a kereszténység
ínspíratív és tevőleges szerepét a kezde
tektől szinte napjainkig. Részletesen elem
zik a vallási szokások és magatartások ki"
alakulását, a szerzetesrendek misszióit, az
egyház szociális és kulturális mozgalmatt,
valamint a XIX. század nagy "katollkus
megújulását". A rendkívül tárgyilagos és
elmélyült mű a széles köril ísmeretszerzés
és önrnűvelés gazdagító tárháza. Az Izmu
sok-sorozat újabb kötete A manierlzmus
Klaniczay Tibor értő szerkesztésében, tö
mör, átfogóan vizsgáló esszéjével az eddi
giektől eltérő megvilágításba helyezi ezt
a sok félreértést, szülő s méltatlanul kezelt
művészetí mozgalmat, Rónay György és
Vargha Kálmán szerkesztésében látott nap
világot a Miért szép? századunk magyar
novelláit elemző tanulmány-gyűjtemény. A

novellák mellett közölt, ritkán tapasztalt
magas színvonalú értékeléseket Béládí Mik
lós, Déry Tibor, Beney Zsuzsa, Czére Bé
la, Rónay György, Pornogáts Béla, Rónay
László, Gyergyal Albert és mások írták.
Mint minden válogatás, ez is inkább hiá
nyaival tűnik szembe: Móricz Zsigmond
három novellával szerepel, de Tömörkény
István eggyel sem. Csáth Géza, szomorv
és Bródy Sándor mellé kívánkozna Chol
noky László is. Ha Nagy Lajos - jelen
töségéhez mérten - három novellával mu
tatkozik be, helyes volt-e Bibó Lajost.
Kaffka Margitot vagy éppen llIés Endrét
nélkülözni? A tanulság mindenesetre az,
hogy folytatni kellene ezt a sorozatot
újabb és újabb novellák felfedeztetésével.
illetőleg ismertetésével.


