
A TeR VISSZAHfvÁSA

Valahoi messze, lenn a föld alatt,
titokzatos paripa nyargal. Hallani a
dobogását, néha a nyerítését is, de, őt
magát nem látjuk meg soha. A lovasa
messze mögötte fut, de immár a föld
fölött. Ezzel a sokat mondó képpel
kezdődik Tóth Judit nagyon szép kö
tetének" egyik verse. A képet könnyű

értelmeznünk: valóban így viszonylik
egymáshoz az ember és emlékezete. Az
ut6bbi sókkal erősebb,. sokkal dinami
kusabb, míg az ember inkább passzí
van engedi át magát azoknak az él
ményeknek, melyek időnként felszik
ráznak a meghaladott múltból. És T6th
Judittól hitelesnek fogadhatjuk el e vi
szony értelmezését, benne val6ban re
veláló erővel gyúlnak ki az emlékek,
hiszen a sorsa - "két város között",
mint előző kötete címéül írta - szín
te kikényszeríti belőle az emlékek és a
valóság színtetizálásának kísérletét.

De lehet-e egyáltalán közös nevezőre

hozni a kettőt? Megfoghatók-e az em
lékek? Tudatossá tehetjük-e 'őket, pa
rancsolhatunk-e nekik abban az érte
lemben persze, hogy szabályozzuk je
lentkezésüket, és ki is zsákmányoljuk
őket, mint egy vers vagy éppen egy
álmokból és látomásokb61 felépülő re
gény témáját? A tér visszahívása mín
denesetre annak bizonysága, hogy az
emlékekkel is tud gazdálkodni egy
olyan művelt, tudatos és fegyelmezett
alkotó, mint Tóth Judit; belőlük is tud
világot írni maga köré. Igaz, ez a "má
sik világ", amelyben nem érvényesek
a nehézkedés törvényei, amelyben csak
elúszó hangok és sejtelmés színek vil
lódznak, mélységesen, fojtogatóan tragi
kus. Egy kislányt látunk, valahol az
emlékezés küszöbén, az idő peremén.
Kislányt, aki ott áll a gangon. és le
néz a rácsok közötti mélybe. Akinek
ezek a rácsok hamarosan jóvátehetet
lenül vésődnek bele az arcába, kitö
rölhetetlenül odaírva a szenvedés [élét,
Néha felvillan a pesztonka arca. Egy
szénnel fűthető vasalóé, amelyet forgat
ni kell, hogy jól égjen benne a tűz, s
körkörös kígyókat rajzol az alkonyi
ezüstbe. A piacé, ahol mindenfélét árul
nak, s amelynek partján mint
Kosztolányi egyik remek tárcájában 
vasárnaponként összefogódzva táncolnak
és énekelnek a sváb lányok. Anya is
felrebben egy-egy pillanatra. De meg-

fogni nem lehet, mert rögtön láthatat
lanná válik a híg levegőben:

Az elnWIás ktrakatában
ettlSttel tellldtltt an
(fiatal nllé).

o az.
86 ez ls.

A most keletkezd. A megmarallás Jel1g~Je.

Ez a "most keletkező" mégis más,
mint a valóságos., Abrándokból, sejtel
mekből szőtt álomkép. A megmaradás
nak valóban csak "jeligéje". Am eb
ből is lehet teljeset, a valóság tökéle
tes illúzíóját keítöt építeni:

Akt nem próbálta, nem tudja,
hogy ez az emlékezés
örökös építés, falhdZl\s, tet/J-emelés.
Leomló emeletek visszatapasztása,
széthulló szobák vtsszaakasztása
a tagolatlan bázba,
szétcsúszó tetek
vIsszaszúrása láthatatlan tenge1yflkre.

Szívszorítö kísérlet. De valóban úgy
. van, ahogy Nemes Nagy Agnes - aki
től Tóth Judit sokat tanult indulása
idején - írja Fák címú versében: "Ta
nulni kell. A téli fákat. / Ahogyan tal
pig zúzmarásak. / Mozdíthatatlan füg
gönyök. [, Meg kell tanulni azt a sávot,
/ hol a kr'istály már füstölög, / és köd
be úszik át a fa, / akár a test emléke
zetbe." Tóth Juditnál azt a pillanatot
érhetjük tetten - legalábbis könyve
egy részében -, amikor a "test emléke
zetbe" vált át, amikor a félelmetes
és szorító múltra ráhullik az idillinek
szánt fény, mely mégsem árasztja a
harmónia sugarait, hanem telve van
nyugtalan, tépett, zilált vibrálással, ön
emésztő tétovasággal. Ennek- egyik oka
nyilvánvalóan az, hogy a költő magára
maradt. (Részben magánya ellen véde
kezik a maga emelte emlékfalakkal is.)
Aligha a saját hibájából. "Mert meg
nem hallható / semmilyen angyal sza
va e kazamatában" - írja, s nem két
séges, hogy valóban levegő híján lévő

sírkamrában lépdel előre, melyet rész
ben a szeretet hiánya húzott köréje.
Elhagyták, akiket "az egyik városban"
szeretett. Nem értik meg. Új ideálokat,
új míntákat keresnek, új fölfedezett jeik
vannak. ,Amikor évenként visszatér,
vágyva keresi a régi szigetet.

A sziget lakosai azonban csak önző

ábrándjaikat kergetik, s nem törődnek

a tépett tollakkal megtért madárral.

• A tér visszahfvása (Szépírodalmí Könyvki adó, 1975)
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Miképp védekezhet az ember - a
költő - a magánnyal szemben? Ez a
hősi küzdelern is kibomlik Tóth Judit
kötetéből. Mert ez valóban harc. A ki
fejezés szinte mértani pontosságáért és
ökonomíájáért, a már-már egzakt pon-
tosságért, melyet szükségessé is tesz az
a nagyon erős filozófiai töltés, mely Ií
ráját jellemzi (és érzésem szerint még
pregnánsabbá válhatnék, ha nem ma
gyarázná mindenütt végig a tételt). És
harc maga az is, ahogy szeretni próbál.
Olvassuk csak el bizonyságul a kitűnő

TILL ARAN SZOBRAI VALON

Ürményi József országbíró, a terü
let hajdani földesura várost álmodott
Vál helyére. A Buda és Fiume között
megépített Délivasút azonban kilenc
kilométerre elkerülte a települést, s
Vál az maradt, ami volt: falu.Akkor
ra azonban már Ürményi József föl
építtette Válban az elképzelt nagyvá
ros lélekszámára méretezett katolikus
templomot és a kerek alaprajzú, ugyan
csak jelentékeny méretű, klasszicista
családi mauzóleumot. A dunántúli hely
ség közelmúltban elhunyt, tisztelt és
megbecsült plébánosa, Horváth Kál
mán fölajánlotta a Hódmezővásárhe

lyen élő Till Arannak, hogy munkás
ságát bemutató állandó szobrászati ki
állítást rendezzen a váli katolikus
templomban és az Ürményi-mauzóle
umban.

Till Aran roppant eredeti és szug
gesztív egyéniség; szernélyíségének ere
je, sugárzása van. Mit mondanak szob
rai önmagukban, magukra hagyatot
tan, az alkotó személyiségétől meg
fcsztottan, a váli falak és fák között?
Till Aran írja magáról: "Hódmezővá

sárhelyen születtem 1909-ben. Mari
nak, beteg nővéremnek mintáztam az
első szobrom 1940-ben: hóból. 1955-ben
mutatták meg az öntés technikáját, s
attól kezdve Marit névnapjára, szüle
tésnapjára. karácsonyra mindig szobor
ralleptem meg. 1963-ban kitudódott,
hogy Mari halálos beteg; akkor hat
szobor született." Till Aran tehát nem
fiatalon, nem főiskolán, nem akadémi
án tanulta meg a mesterség szabálya
it. techníkáiát, hagyományait. Az ilyen
alkotót szokás naiv művésznek, auto
didaktának nevezni. Ez természetesen
nem értékítélet, hanem a jellemzés,
a megközelítés egyik lehetősége. Till
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Atlanti ünnep néhány szép sorát:
. • . . • .• evickél a szeretet
tárgyak és dolgok fonadékán,
elmúlás és igyekezet
metszöpontjában hadakozva.

Am aki így megküzd a szeretetért, az
igazán tud szeretni. Az valóban képes
lehet arra, hogy kezében "rozsával" be
világítson "a nagyváros éjszakájának
sötét aknáiba". S ahová elér a kicsiny,
imbolygó fény, ott lassan ébredezni

.kezd a remény s olvadni az árvaság
jégpáncélja. SIKl GÉZA

Aran úgy alkot, ahogya madár dalol.
Nincsenek aggályai, esztétikai skrupu
lusai. Nem rágódik formai, szerkezeti,
kompozíciós problémákon. Ha beszél
szobrairól, leginkább tartalmi kérdése
ket érint. Monumentalitásra törekszik.
Nem ismeri a belső elégedetlenséget,
az alkotói gátlásokat. Nem fogad el
tanácsot. {Veres Péter, amikor a Há
rom nemzedék c. regényfolyamát új
-kiadásra készítette elő, így {akadt ki:
Nem szóltak a szerkesztőim, azért sok
benne a kötőanyag... - De hol volt
az a szerkesztő, akire Veres Péter
hallgatott volna?) Ha az érték felől

közelítünk a naivok alkotásaihoz, ak
kor általában három alternatívát ta
pasztalunk: vannak néhányan, az egé
szen kivételesek (pl. Cson tváry), akik
nek egész életműve egyenletesen ma
gas színvonalú: zömük különösen
a grafomán költők és regényírók 
teljesítménye sohasem éri el a közöl
hetőség és a nyilvánosság színtiét: s
vannak azok a naiv alkotók (talán ez
a legjellemzőbb "csoport"), akik válto
zó színvonalon, az értéket a torzóval,
az eredményt a kudarccal vegyítve
dolgoznak.

Vál nagy lehetőséget és nagy "kísér
tést" kínált Till Aran számára. A meg
levő építészeti adottságole szárnyat ad
tak a szobrász elkéozeléseinek, ugyan
akkor a már korábban kialakított s
nem egy mai szoborkiálIítás funkció
jára szánt tér, például a mauzóleum
üres sírkamrái végtelenül meg is kö
tötték II művész kezét. Ebből a ket
tősségből következik a megvalósulás
ellentmondáscssága : a kiállítás vitatha
tatlan értékei és azok az egyenetlen
ségek, amelyek szigorúbb válogatással
és egy 'szélesebb körű konzultációval,
építészek, szobrászok, esztétálc bevoná
sával talán elkerülhetők lettek volna.



Nincs idegen anyag a szobrászat
számára. Bár egy Válhoz közeli, ugyan
csak Fejér megyei példa, az ún. Bory
vár szobor-j.paradicsoma" erősen meg
kérdőjelezi a műkő-szobrászat létjogo
sultságát, mégsem vonhatjuk kétségbe,
hogy bármely anyagból (valóban: még
hóból is!) szobrot lehet formálni.
(Schaár , Erzsébet hungarocellből építet
te föl utcaját a székesfehérvári kiállí
táson.) Kérdésesebb már, hogy a szob
rászatban a méretnek, az arányoknak
nincs-e meghatározó szerepe. Azaz: le
het-e, szabad-e eredetileg kisplasztiká
ban és bronzban megfogalmazott gon
dolatot változatlanul vasbetonba átten
ni és monumentálisra növeini ? Vegyes
érzést vált ki az is, amikor a tartalmi
igények elnyomják az esztétikai törvé
nyeket. Till Aran közvetlenül, áttétel,
absztrakció nélkül akar érzéseket és
gondolatokat kifejezni például a temp
lom külső falához illesztett Szent Se
bestyén szoborral, de mivel a szer
kesztés szabályait nem fogadja el, a
kifejezésre szánt gondolat is homály
ban marad. Ugyancsak erőszakoltnak

hat, amikor az 0- és az Újszövetség
ellentétét és párhuzamát két csapat
sakk-figurába öltözteti.

Till Aran a kis méretben és a
bronzban van igazán otthon (A ke
resztút, Crucifíxus, Beethoven: IX.
szimfónia, A jerikói vak, Meditáció,
A vérfolyásos asszony, Búcsú Maritól,
Szent Erzsébet stb.). Legjobb alkotása
it mozgalrnasság, drámaiság, expresszív
stílusjegyek jellemzik. Az expresszio
nizmussal való rokonsága aligha vé
letlen: ahogy az expresszionisták vol
tak a naiv művészetek, a népi faragá
sok, az óceániai maszkok első népsze
rűsítőí Európában, úgy minden naiv
művészetben nagyon sok expresszív
elem fedezhető föl. Till Aran szobrai
kiáltások, az alkotó -szubjektfv reflexi
óinak a kifejezői, hitének őszinte és
meggyőző vallomásai. Szobraival min
dig véleményt mond valamiről, s ezt
a mondandót az esztétikai kérdések
elé helyezi, a tartalmat a formai kér-

déseknél fontosabbnak tartja, illetve
legsikeresebb alkotásaiban a kettő

egyensúlyát valósítja meg. Ha a mű

vészettörténetben rokonát keressük, ak
kor leginkább a német expresszíonis
ták reprezentatív szobrászára, Ernst
Barlachra gondolhatunk, függetlenül
attól, hogy Barlach szobrait Till Aran
korábban nem ismerte.

Szuggesztív erejű, nyugtalan és iz
gatott (s műveivel nyugtalanságot és
ízgatottságot kiváltó) alkotó. Gyorsan,
aggálytalanul, problémák nélkül dol
gozik. Szemtanúi voltunk, amikor a
kiállításon is látható Szent Erzsébet
szobrát gyurmában jóformán percek
alatt megfogalmazta. Mindez nem tesz
hozzá, nem is von le semmit a kész
alkotásból. Ha a maga megrendülését
hiánytalanul át tudja vinni az alko
tásba, akkor - függetlenül attól, hogy
mennyí idő alatt készült el a szobor
- igazán jelentős művet hoz létre. A
naturalista kidolgozásra való törekvés
(pl. a Horváth Kálmán síremléknél,
vagy a keresztút Krisztus-fejeinél) né
ha megzavarja eredendő szemléletét.
Legszebb szobraira a leegyszerűsített

formavilág, a gótikus vonalvezetés jel
lemző. Miért hiánytalan alkotás példá
ul a Meditáció? Mert dráma, vissza
fogottság feszül benne. Az élek, a vo
nalak gótikus íve és az arcnélküli, be
felé néző, elmélyedő alak tömege drá
mai egyensúlyt, a kirobbanás előtti

pillanat feszültségét teremti meg.
Az expresszionizmus, mint művészeti

stílusírany. a XX. század európai mű

vészetének egyik lezárult korszaka. De
az expresszív kifejezőerő - az alko
tás formai törvényeinek a tiszteletben
tartásával - ma is megtermékenyítő

je lehet a művészetnek. Till Aran
szobrai - párhuzamos külföldi pél
dákkal - ezt bizonyítják.

Ami ma Válon látható, Till Aran
eddigi életművét reprezentálja. Az
épületek és a környezet lehetőséget

adnak, hogy az elkövetkező évek újabb
alkotásokkal tegyék teljessé az állan
dó kiállítást. T. T.

MeginI

Csak szabadjára kell engednűnk a villámokat
hogyelőtűnjeneka r6zsaszínek és a szürkék
hogy behegedjenek és felszakadjanak a sebek
és hogy megveregethessűksaját vállunkat:
megint sikerűlt összezavarnunk valamit.

H€VlZY KLARA
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AZ ESZTERGOMI KERESZTgNY
MÚZEUM JUBILÁRIS KIÁLLtTÁ SA

A Simor János bíboros, esztergomi
érsek (1813-1891) által megalapított
esztergomi érseki képtár száz évvel
ezelőtt - 1875 októberében - vált
nyilvános gyűjteménnyé. Az évforduló
alkalmából - a múzeum három ter
mében - emlékkiállítás nyílott azok
ból a kiemelkedő értékű képző- és
iparművészeti alkotásokból (festmények,
faszobrok, Dürer-metszetek, ötvöstár
gyak, gobelinek stb.), amelyekkel Si
mor érsek és a másik nagy műgyűjtő

főpap; Ipolyi Arnold besztercebányai,
majd nagyváradi püspök gazdagította
a Keresztény Múzeumot. A tárlókban
elhelyezett kéziratok és egyéb doku
mentumok - így Simor latin nyelvű

naplójának 1875. október 12-én, a mú
zeummegnyitás napján kelt bejegyzése,
a prímás 1887 tavaszán elhangzott (sa
ját szerzeményű magánképtárat az esz
tergomi főszékesegyháznak ajándékozó)
ünnepélyes nyilatkozatának szövege és
a Markó művészcsalád egyik tagjával
folytatott levelezése - a múzeum fun
dátorának önzetlenségét, céltudatossá
gát, műpártolóí nagyvonalúságát és
agilitását bizonyítják.

A kisiparos családban született Si
mor János már győri püspök korában
(1857-1867) megkezdte egy - főként

egyházművészeti jellegű - képzőmű

vészeti gyűjtemény és egy jelentős

könyvtár alapjainak lerakását; példa
képe e tekintetben Vitéz János, a XV.
században élt humanista főpap volt. Si
mort egyaránt érdeklik a festmények,
a régi réz- és fametszetek, az illumi
nált kódexek és a tudományos köny
vek, s amikor 1867 elején kinevezik
esztergomi érsekké, már nyolcvan fest
ményt s könyvet és grafikai lapok so
kaságát viszi magával Győrből Eszter
gomba.
Műpártolói tevékenysége esztergomi

érseki működése (1867-1891) idején
bontakozik ki igazában. Sorra szerzi
meg a középkorí magyar képzőművé

szet remekeit (Kolozsvári Tamás és M.
S. mester rnunkái, a "Jánosréti mes
ter" oltártáblái. egy garamszentbene
deki festő 1510-ből való "Vir dolorum
és a donátor" című táblaképe stb.),
a korai itáliai festészet szárnos becses
alkotását (Andrea di Bartolo: "Joachim
elhagyja a várost", Pesellino: "Tenge
licés Madonna", Marco Palmezzano:
"Szt. Sebestyén", Giampietrino: "Ma
donna a Gyermekkel" stb.) és a XIX.
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századi magyar festők műveit (id. Mar
ko Károly: "Tájkép szivárvánnyal",
Szentgyörgyi János; "Virágcsendélet
fehér házinyúllal", Bernwallner József:
"Fiatal nő mellképe", Ligeti Antal:
"Betlehem" stb.),

Simor János az 1870-es évek elején
elhatározta, hogy gyűjteményét hozzá
férhetővé teszi a nagyközönség számá
ra. A képtár megnyitását 1875 tavaszá
ra tervezték, a munkálatok elhúzódása
miatt azonban a múzeumot - amely
r-ek anyaga kezdetben kétszázhat fest
ményből állott - csak fél évvel ké
sőbb: 1875. október 12-én adták át a
nyilvánosságnak. Simor János gyíijte
ménye - az alapító kívánsága értel
mében - 1887-től viseli a "Keresztény
Múzeum" nevet; korábbi - 1875 és
1887 közötti - elnevezése "Érseki Kép
tár" vagy "Hercegprímási Kép- és Met
szettár" volt.

Simor János kardinális mellett Ipolyi
Arnold püspök (1823-1886), a múlt szá
zad nagy magyar tudósa tette a leg
többet az esztergomi Keresztény Múze
umért. Ipolyi szakszerűen, nagy kvali
tásérzékkel és buzgón gyűjtött. Az ő

hagyatékából került az esztergomi mú
zeumba több XV-XVl. századi fla
mand és francia gobelin, Giovanni di
Bartolomeo Cristiani trecento-mester
"Krisztus létrán a keresztre megy" ci
mű kompozíciója és egy ismeretlen
magyar barokk festő - kártyázó em
beralakokat ábrázoló életképe a
XVIII. század utolsó negyedéből. A
múzeurn állományát utóbb a San Mar
co hercegi család, Csernoch és Serédi
hercegprímások s más adományozók
is gyarapították. Az elmúlt esztendők

ben Back Károly és Kassák Lajosné
ajándékozott egy-egy magas rninőségű

műtárgyat a Keresztény Múzeumnak.
A centenáris tárlat megnyitó ünnep

ség én - amelyre 1975. október 15-én
került sor - dr. Lékai László püspök,
az eszteraorní egyházmegye apostoli
kormányzója üdvözölte a megjelente
ket, maid magvas jellemzést nyújtott
Simor Jánosról, a nagy főpapról, az I.
vatikáni zsinat egyik vezető egyénisé
géről, a Simor-könyvtár létrehozóiáról,
az esztergomi Prfmásí Palota építtető

jéről, egyházmegyéje papjainak és hí
veinek atyjáról s az áldozatkész mecé
násról. "Simor prímás nevét sok
egyéb alkotása mellett - az európai
hírű Keresztény Múzeum, Magyaror
szág egyik leggazdagabb képzőművé

szeti gyűjteménye hirdeti a legerőtelje

sebben" - mondotta befejezésül Lé-



kai László püspök. Az apostoli kor
mányzó szavai után dr. Várkonyi Imre
prépost,' kanonok, az Actio Catholica
és az Országos Katolikus Gyűjteményi

Központ igazgatója mondott megnyitó
beszédet. Dr. Várkonyi Imre tisztelettel
emlékezett meg azokról a főpapokról,

papokról és hívekről, akik az elmúlt
évszázadokban - anyagi erőforrásai

kat nemes cél érdekében vetve latba 
felkarolták a magyar kultúra ügyét.
"Amikor most ezt a kiállítást -- az
alapítóra: Simor János érsekre emlé
kezve - megnyitottnak nyilvánítom, te
szem ezt abban a reményben, hogy a
Keresztény Múzeum - a tulajdonát
képező sok-sok műkinccsel még
sokszor fog hozzájárulni a magyar nép
gyönyörködtetéséhez. szellemi-lelki ja
vainak gyarapításához" fejezte be

R~GI UDVAROK ZENl:JE

Kitűnő zenetudósaink - elsősorban

Kodály volt közvetlen munkatársainak
- erőfeszítése mellett a Hanglemez
gyártó Vállalatnak is nagy része van
abban, hogy lassan kezd kibontakozni
zenei múltunk, s ha a magyarság leg
sajátosabb zenei hagyománya még nem
is áll előttünk teljes egészében, azt
már jórészt sejtjük, hogy az egyes szá
zadokban milyen volt az a zenei kör
nyezet, melyből folyondárként bukkant
a felszínre egyszer-egyszer a legsajáto
sabb magyar zene. Abban a kitűnő

gyűjteményben, mely a Music life in
old Hungary címe t viseli - a magyar
sznobizmus szép megnyilvánulásaként;
mintha bármi szégyellnivaló volna azon,
hogy mindezt a mi nyelvünkön is el
lehet mondani, és rá lehet írni a do
bozra, még akkor is, ha netán lemezek
t'annak benne -, Thomas Stolizer és
Willaert neve mellett egyszer csak föl
bukkan Tinódi Lantos Sebestyéné. A
hallgató miközben ezt az európai szív
dobbanású, de jellegzetesen hazai té
májú és eszmeiségű zenét hallgatja,
szorongva gondol arra, vajon milyen
értékek: lappanghatnak még, melyeket
maguk alá temettek a századok, vagy
- és ez a rosszabbik és csüggesztőbb

változat - mi tűnt el végleg az idő

süllyesztőjében? Mert a "rég'! udvarok
ban" nemcsak híven igyekeztek megis
merni az eU'rópai zenei irányzatokat,
hanem szívesen játszogatták a kisebb
mesterek nem túlságosan kiemelkedő

műveit is, nem sokat törődve azzal a

megnyitó szavait dr. Várkonyi Imre
prépos.t.

Az 1976 végéig nyitva lévő kiállítást
- amelyen főhelyen látható a Simor
által 1884-ben Kölnben vásárolt s az
idei kölni "Monumenta Annonis" című

tárlaton a külföldi szakemberekre oly
mély benyomást gyakorolt "Mária Mag
dolna" című faszobor (név szerint nem
ismert német mester műve a XII. szá
zad utolsó harmadából) - Mucsi And
rás művészettörténész, az esztergomi
Keresztény Múzeum tudományos mun
katársa rendezte. A tárlat szép nyom
dai kiállítású katalógusa Lékai László
püspök Simor bíboros alakját felidéző

sorait, Mucsi András tömör tanulmá
nyát és több mint negyven mű illuszt
rációját tartalmazza.

D. r.

valósággal, melyet a magyar sors, a
magyar történelmi helyzet kínált. Le
néztek, megvetették jobbágyaikat, ki
nevették a szegényembereket, akik tö
rők és tatár elől menekülve, bujdokol
va, meghúzva magukat éji nádasok
ban és járhatatlan mocsarakban, időn'

ként azért elbeszélgettek egymással,
mint Ady kUTUcai, s a tűz mellett né
ha felhangzottak búsongó, siralmas éne
keik, melyeknek egy-egy kottáját meg
kimélte a pusztítás, némelyiküket pedig
újra életre keltette a Bartók és Kodály
nyomán ismét felvirágzó gyűjtőmunka.

A régi udvarokba nem feltétlenül ha
tolt be a történeti valóság, s az itt élők

nek, lakóknak módjuk volt megőrizni

és alakitani egy arisztokratikus zenei
ideált, melynek voltak ugyan olyan
nosztalgikus felhangjai is, mint Tinódi
históriás énekei vagy az ismeretlen
szerzők fájdalmas jajszavai, végered
ményben azonban külföldi mintákhoz
igazodott, de azok között sem az igazán
klasszikus értékekhez. Nem véletlen,
hogya magyarországi udvari zene csak
akkor emelkedik igazán magasra, s a fő

uraknak csak akkor lett fontos, hogy az
ő udvarukban jó zene szóljon, amikor az
Eszterházyak szolgálatában álló Joseph
Haydn világhírre tett szert, s hazánk
közelébe vonzott számtalan jelentős te
hetséget. A háború sosem kedvez a
Múzsáknak. Igy hát, ha a viharos év
századok során a rövid életű békés idő

szakokban mea is fordult hazánkban
egy-egy világhírű mester - elsősorban

termés.zetesen Mátyás léirálY korában
-, hamarosan hátat fordított a véres
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ors zágnak és másutt kamatoztatta t e
hetségét . A vár osok, melyekben a nyu
ga t i polgárság zenei központokat te 
remtett, s amelyekb en öntudatosan
őrizte hagyományait, nálunk jóformán
elnéptel enedtek (a m i kor pl. a hajdan
v i rágzó Budavára f elszabadult a török
iga alól, összesen 616 lakosa v olt), v agy
v égpárak ká alakultak (mint Győr, amely
Béc s előtt az utolsó bástya szer epét
töltötte be hosszú évtizedekig).

19y aztán nem túlzás azt mondani,
hogy a R égi ud va rok ze néje kicsit a
magyar történelemnek is tükre, évszá
zados nemzeti . szerencsétlenségünknek
is hű dokumen tum a. H ogy azzá vál ha-

tot t , azért elsősorban a szerkesztőt, Dar
v as Gáb ort illet i f eltétel n él kül i el i$me 
r és. De kitűnőek az előadók is (legf el
j ebb azt l ehetet t volna meggondo ln i,
IlOgy a kü lönben pontosan és szépen
muzsikáló bécsi Musica A ntiqu a he
l yett nem találhattak vo lna-e hason ló

.mtunjar zene i társ aságot a lem ez m un 
katársai), kü lönösen az énekes szól isták
(ak i k között r eveláló erővel cseng f el
i sm ét Rét i József hangja) , a Sch ola
Hungarica fé rfikara (kar igazgató: Dob
szay László ) és L ehotka Gábor (H unga
r ot on SLPX 11491-93).

R. L.

Polyák Fere nc : Bodzafa-Krisztus

862


