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HÁROMszAzÖTVEN ÉVES A GYŐRI BENCÉS GIMNÁZIUM

A mai középiskoláink megalapítói a barokk korban létrehozott szerzetes és
pro~estáns gimnáziumok voltak. Ezek közé tartozik a győri bencés gimnázium
elődje, a Dallos Miklós győri püspök által 1626-ban a jezsuiták részére alapított
gimnázium. A tanítás a káptalannal folytatott telekvita miatt csak 1627-ben kez
dődött. A rendház, a gimnázium és konviktus a század második felében Széche
nyi György veszprémi püspök ötvenezer forintos adományából épült fel. Temp
lomuk. [elépitéséhez Sennyey István és Draskovich György győri püspökök já
rultak hozzá nagyobb összeggel. Az épületek ma is megvannak. Értékes múem
lékeink közé tartoznak, csak Q; gimnáziumot építtette teljesen újjá a bencés rend
1888-89-ben.

A gimnázium aZ 1702-ben megnyílt konviktussal és a XVIII. század első fe
lében kialakult akadémiával, filozófiai főiskolával teljes jezsuita iskQlarendszerré
fejlődött. Az akadémián a szokásoktól eltérően az egyházjogot is előadták:

A gimnáziumban a rendnek 1773-ban történt feloszlatásáig rendi tantervük,
a RaHo Studiorum szerint folyt a tanítás. A török id5k kulturális állapotára
jellemző, hogy szokásuk: ellenére előkészítő osztályt is nyitottak, elemi ismerete
ket is kénytelenek voltak tanítani. Felvételi is volt, de szegénysége miatt senkit
el nem utasítottak. A szegényebb tanulók aratás, kapálás idején hazamentek
dolgozni, hogy' a tanuláshoz szükséges pénzt megkeressék. ·.t1.z iskolában formális
képzés folyt. A valláserkölcsi nevelésre elsősorban a Mária-kongregációkat és az
iskolai drámák előadásait használtákfel. A barokk vallási ájtatosságok gyakorlá
sán kívül önmegtagadásokkal erős önfegyelemre és a felebaráti szeretet testi
lelki cselekedeteinek végzésére nevelték tanítványai/cat.

Az iskola alapításától kezdve Észak-Dunántúl szellemi, kulturális központja
volt. A barokk kor' számos egyházi és világi vezető egyénisége tanult és nevel
kedett itt. Sámbár Mátyás a hitvitázó és missziós apostol a gimnázium diákja,
majd tanára volt. Rajta kívül itt tanult Karner Egyed pannonhalmi főapát, Ama
dé László költő, Esterházy Ferenc tábornagy, Esterházy László pécsi püspök, szd
nok és író. - Sámbár Mátyáson kívül itt tanítottak: Hevenessi Gábor történet
íl'Ó, esete István egyházi szónok és író, Rajnis József költő és műfordító.

Az átmeneti korszakban (1774-1802), mivel nagyrészt volt jezsuiták és világi
papok tanítottak, a tanítás a régi szellemben folyt tovább. Változás II. József
uralkodása alatt következett be azáltal, hogy feloszlatta a konviktusokat, meg
szüntette a Mária-kongregációkat, csökkentette a vallásos ájtatosságokat. Bár to
vábbra is valláserkölcsi alapon folyt a nevelés, a felvilágosodás szelleme beha
tolt az iskola falai közé. Ebben az időben az uralkodó németesítő törekvés által
felébresztett magyar érzésnek a már említett volt jezsuita Rajnis Józsefen kívül az
egy ideig szintén G'yőrött tartózkodó 1,olt piarista, Révai Miklós nyehJész voltak
az élesztői. A gimnázium nevesebb diákjai ebben a korban: Kisfaludy Sándor
költő, Kisfaludy Károly drámaíró, Pázmándi Horváth Endre költő, Czinár Mór
bencés levéltáros, történetíró, Villax János zirci apát.

1902-ben az I. Ferenc király által visszaállított bencés rend vette át a gy5
ri gimnáziumot. Ugyanebben az évben a Pécsről ismét Győrbe helyezett Akadé
mián 1816-1850-ig a bölcseleti tanszékelcet is a bencések látták el. Az ekkor
megszűnt Akadémia bölcseleti karát az Entwurf értelmében a nyolcosztályossá
fejlesztett főgimnáziumhoz csatolták. A gimnázium mindvégig humanista jellegű

maradt, s a bencések tanítottak tovább. 1948-ban államosították, de már az
1950-es megegyezés alapján a rend újra 1Jisszakapta. Azóta mint CZUCZOT Gergely
bencés ált. gimnázium működik.

A monasztikus bencés rend eZé alapítója, Szent Benedek csak egyetlen célt
tűzött ki, az önmegszentelődést. Erre a Regula szerint a közösségben élő szer
zetesnek a közös istendicsérettel és a közösségben és a közösségért végzett mun
kával kell törekednie. Másrészt a 1endalapító a Regulában az apátra bizta, hogy
az a változó korszakok követelményei szerint megváltoztathatja a köz{jsség na
pirendjét, munkakörét. Ennek alapján a bencések .a századok folyamán külön
'böző munkával szolgálták önmegszentelődésüket, továbbá az egyház és a társa-
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dalom érdekét. A magyar bencések a török idők után a nagy paphiány miatt
a lellcipásztori munkába kapcsolódtak be.• A XVIII. század végén Modoron és
Komáromban már tanítást is váltaltak, ezért az 1802-ben kapott új munkakör,
a tanítás nem volt ismeretlen előttük, mégis új volt. A Regula szellemében ki
kellett alakitaniuk tanitórendi profiljukat. Ennek legjellemzőbb vonása a val
láserkölcsi nevelés, amely következetes munkára, egyéni feleZősségtudatra való
neveléssel párosult. Jellemezte ezt a pedagógiát a múlt éTtékeinek megbecsülése
és ugyanakkor a Regulából fakadó bölcs méTséklet, discretio szellemében a nyi
tottság minden emberi érték felé.

A XIX. század' első felében az 1806-ban kiadott új tanterv szeTint folyt
a tanítás. Az iskolák célja az volt, hogy a 'romantikus-restaurációs katolikus
megújhodás szellemében helyreáZZitsák a megbomlott Tendet és fegyelmet. Ez a
győri gimnáziumban néhány éven belül helyreállt: A tanítás szellemét áthatotta
az ébredő nacíonalizmus és a reformkor polgári átalakulást sürgető eszméje. Elég
bizonyítékul a Riadó írójára, Czuczor Gergelyre, a dinamó feltalálójára, Jedlik
Anyosra, a szabadságharcban részt vevő Rómer Flórisra és Rónay Jácintra hi
vatkoznunk. A tanítványok köziiZ megemlítjük Batthyány Lajost, az első felelős

kormány miniszterelnökét, Deák Ferencet, Regul.y Antalt, őstörténetünk és nyelv
rokonaink kutatóját. Ezek után szinte természetesnek tarthat juk, hogy a Bach
korszakban, az elnyomatás éveiben a tanári kar az igazgatóval az élén részt
vett a passzív ellenállásban, és mellőzte az elnémetesítést szolgáló 1·endeleteket.
Ugyanekkor küldte Rónay Jácint az angliai emigrációbólleveleit, melyek a he
/.yi lapokban jelentek meg. A magyar közönség ezekből értesült először Darwin
tanairól.

Az 1867-es kiegyezés után hazánkban mind szellemi, mind anyagi téren gyors
fejlődés indult meg. A szellemi értékek sokszor egllházellenes élt kaptak: szem
beallították a hitet a tudással és a haladással. A győri bencések a kiéleződő el
lentétek közepett meddő viták helyett tudományos működésükkel, a múlt érté
keinek megmen~ésével tettek tanúságot a hit és tudás, hit és haladás harrnóniá
járól. A fizikai szertár az átvételkor egyetlen villamos gépből állott. Czinár Mór,
Jedlik Anyos, Birbauer Virgil a század végére 1000 darabra fejlesztette, köztük
110ltak a Jedlik által készített eszközök is. Birbauer Virgil kísérletezett a rönt
gensugárral való gyógyítással is. Az első világháború után a Jedlik: életrajzát
megíró Ferenczy Viktor a felszerelést tovább fejlesztette. Az ifjúság számára
szórakoztató mozielőadásokat is szervezett. Az 1945 után alapított Xantus János
múzeum jelentős anyagát bencés tanárok gyűjtötték: Rómer Flóris, Méry Etel, I

Börzsönyi Arnold és Lovas Elemér. A Horthy-korszakban az ismeretterjesztO sza
badegyetem igazgatói a bencés gimnázium tanárai közül keriiltek ki. Az előadók

is többnyire a gimnázium és a pannonhalmi főiskola tanárai voltak. Holenda
Barnabás, aki a gimnáziumnak 25 éven át volt igazgat6ja (1938-63), a fizikában
a magfizikával bekövetkezett forradalmi változásokat a szaklapokba írt tanul
mányaival az e/.sők között ismertette hazánkban. A forradalmi változás világné
zeti vonatkozásait az 1950-es évektől a Vigiliában megjelent tanulmányaiban vilá-
gította meg. .

Vaszary KolQsnak, a gimnázium volt igazgat6jtinak, a későbbi f5apátnak,
majd hercegprímásnak Horváth Mihály szellemében írt történl?lmi tankönyvét
tanulták nemcsak a győri. diákok, hanem számos állami gimnázium diá1ejai is,
a fizika világát pedig Fehér Ipolynak, a gimnázium igazgatójának, majd f5
apátnak a tankönyvéMlismerték meg.

A szociális kérdésre már a századfordulón többen felfigyeltek a tanári kar
ból. Előadásokat tartottak a munkások részére rendezett ismeretterjeszt5 tanfo
lyamokon. A keresztény szociális gondolkodás' egyik legképzettebb és leghala
d6bb képviselője, Giesswein Sándor a gimnázium tanítványa volt. A soviniszta,
antiszemita szellem a Horthy-korszakban sem talált utat a gimnáziumba. Az
1930-as években Rad6 Polikárp hittanár, a -kés5bbi akadémiai propesszor tartott
ismételten előadást a helyesen értelmezett nacionalizmusr61.

A 350 év alatt kereken 130.000 tanu16 került ki a gimnáziumból. Az iskola
minden korszakban nyitva állt a. ·szegény tanu16k előtt, segítették is őket. A
tanu16k összetétele a társadalmi viszonyok szerint változott. A baTokk korban a:
főnemesek, nemesek mellett voltak nem nemes polgárok is. A reformkorszakban
a köznemesséq kermt túlsúlyba, és meajelentek a padokban a jobMqyok. A 'Dol
gári korszakban a kispolgárság, a középparasztság és az értelmiségiek mellett
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találunk már munkásokat is. Ma a szocialista hazában végbement változás tük
röződik a tanulók társadalmi összetételében. A szülők 50-60 százaléka munkás
és paraszt. A. tanulók egy része papi pályára készül, a többség a népgazdaság
különböző ág'áiban mint szakmunkás, alkalmazott, vagy az értelmiségi pályákon
találja meg élethivatását.

J ANOSI GYULA

KÖKÖJSZI ~S BOBOJSZA
A HETVENES ~VEKBEN

Az én nemzedékemnek - de, gondo
lom, a szüleímének is, hisz ők olvasták
nekünk estéről estére - egyik legked
vesebb olvasmányemléke Török Sándor
két halhatatlan hőse, Kököjszi és Boboj
sza, akik megjelennek a kisgyermek á
gya mellett, és attól kezdve napról
napra igyekeznek őt bevezetni az életbe
s a maguk félelmetesen éles törpe-Iogíká
jával magyarázgatják. mi a jó, mi a
rossz. A két kis törpe és Andris 
mert emlékezetem szerínt így hívták a
szőke kisfiút, aki egy adott pillanatban
mindíg elő tudta csalogatrii őket - vi
lága idilli világ volt. A dolgoknak szilárd
körvonalai voltak és meghatározott kíter
jedA<;~. a r0SSZ elvált a [ótól, és aki
egySzer megtanulta, mí a helyes és mi
nem. aligha tévedett.

Azóta bonyolultabb lett a világ, átte
kinthetetlenebb az élet, az események
erővonalai kusza összevisszaságban fe
szülnek egymásnak s ki tudná pontosan
elkülöníteni az igazat a hamistól ? A
család megszt1nt szilárd, biztonságos ke
retet adni, hovatovább természetes élet
formaként kell tudomásul vennünk, hogy
az édesanyák és édesapák elválnak, kü
lön-külön .próbálnak újra szerencsét, és
talán észre sem veszik gyermekelik sze
rencsétlenségét. Aki ma "törpéket", se
gítőtársakat. vágyak és remények kive
tüléseit teremtik meg, mint Esterházy
.Péter,· sokkal bonyolultabb,ridegebb
mélYségekbe ás le, mint egy-két
nemzedékkel ezelőtt alkotó társai.
Még . két nemzedék között is döbbe
netes lehet a különbség. Fancsikó és
Finta, e két gyermeki alteregó ugyanis
valahol kétségtelenül visszautal Mándy
'Iván világára. Mándy "fiú"-jának is ter
mészetes életformája, hogy a szűlei kü
lön élnek. s "az a törekvésük, h0gv is
mét v("7,t"e eretlsz,sk a család léket ka
pott haíöíát, mindig zátonyra fut. A fiú
nem ismeri másnak aniát, csak' ..l""Si1l:ált
arcú't-nak, közömbösnek, aki tudomásul

veszi, hogy "ez van", és kétségbeesetten
evickélve igyekszik a felszínen maradni,
de közben egyre lejjebb süllyed a tár
sadalmi ranglétrán, míg végül koszos
külvárosi szállodákban a vetetlen ágyon
heverészve forgatja a Színházi Élet meg
sárgult példányait, s a "régi idők mo
zijának" tűnékeny káprázatában álmod
ja újra a maga megfeneklett sorsát. Ez
a világ azonban alapjában véve egy
értelmű, még akkor is, ha olykor álmok
és látomások szövík át. A fiú rezignált
szemlélője az eseményeknek, s alapér
zete még csak jiem is tragikus, hiszen
rendelkezik az irónia csodálatos böl
csességével, a távolságtartás mindig gyó
gyító attitűdjével. Fancsikó és Pinta
azonban - és természetesen maga a fiú,
akinek ők csak alakváltozatai, vágy-

.- képei, álomi másai - minden esetben
megpróbálnak harcolni. Mert a maguk
médján nagyon is hisznek a szeretet
gyógyító erejében. S ha újra 'me~ újra
rá kell is döbbenniök, hogy erejük nem
eíégséges a sors kerekének visszafordí
tásához. ba a mai életben oly megsze
kott események racionális érvekkel alig
ha magyarázható, bonyolult szövésű há
lójába belebonyolódnak is, azért küz
delmük míndíg ébren tartja a reményt.

11:0gyan is született Fancsikó és Pinta?
Esterházy Péter így meséli el e történe
ti pillanatot: "Fancsikóékat először 1951
ben találtam ki. Egy szék a fal felé for
dult. A karfán a fehér festék fölrepe
dezett, mintha megsértődött volna. Áll
tam a széken, és három szót selypeg
tem ft vílágnak: fancsikó, kalokagatijja,
pinta. A három szó, mint három üveg
golyó elgurult, a felnőttek, ha volt ide
jük, mosolyogtak, Pedig én azt hiszem,
hogy ezek a történetek már akkor bent
voltak a szép üveggolyókban." Gondo
lom, mínden nagyobb család életében
vannak hasonló pillanatok. Mi évekig
éltünk együtt tesztididommal és teszt
bubámmal. Előbb elO'ik lányunk hozta
őket haza az óvodából, aztán a másik.
"De ki ő?" - kérdeztük némi türelmet
lenséggel, mert hiába meregettük a sze-

:Esterházy Péter: 'Fancsl1l:6 és Pinl.a(Magvető. 1976).
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münket, nem láttuk egyiket sem. A fel
nőttek ugyanis hehezen látják meg a
Iényeget, Tessék csak elolvasni Saint
Exupéry A kis hercegét! "Rajzolj csak
nekem egy báránykát!" - mondta a kis
herceg. S, íme, a kis ládában, rnelyet
a türelmetlen pilóta papírra vet, ő látja
a báránykát, és még az is érdekli,
mennyí füvet eszik naponta.

Mostanában bahvalancsa lakik ná
lunk. Ha kérdem, ki lehet, kisfiam ti
tokzatosan elárulja, hogy egy felelős 8IZe
mély. Ha banvalancsa megjelenik, hir
telen megvadul. föl és alá száguldozík
a szobában, rettegésben tartva rnindazo
kat, akik nem látják, hogy a felelős
személlyel kell tárgyalnia, s parancsait
teljesíti, míközben földre rántja a te
rítőket és haragos üvöltéssel püfölt nő

véreit. Aztán hirtelen megszelídül.
Esendő ábrázattal cumizik, s közlí :
"már jó vagyok". A felelős személy kis
időre eltűnt, de még nem végleg, mint
tesztididom és tesztbubám, vagy ahogy
Fancsikó és Finta, akik tovaröppennek
Esterházy Péter művének egyik fejeze
tében, hogy más hévvel, de hasonló
alakban tűnjenek fel ismét egy gyerek
szobában, ahol szükség van rájuk.

Esterházy Péter kitűnőeh isrneti a
gyerekvilágot. Eiért is kiemelkedően ér
dekes r@Siei könyvének azok a kis fe
jezetek, melyekbén azt ábrázolja, ho
gyarl válik FahC!liM ~s Pintil. a kírnon
datlan gyermeki vágyak me~Wslós!tójá

vá. Apa és ánya kitándultid mennek.
Csorog rájuk a napfény végtelert bé
kessége, és a fiú már-már hajlandó
azt hinni, Mgy ismét béke lesz il csa
ládban. Hazaindulnak, anyá kontyélt
szétborzolía li stél, s bágyadtan, télve
jó érzéssel üldögél a víllatríoson, Apa
azonban már új kalandra készül, Kezét
észrevétlenül a csinos kálat1znő comb
jára csúsztatja. Atn ekkor .Fanesíkő és
Pinta akcióba lépnek. Kipenderitik a
kalauznőt a villamos közepére és ha
rapják a kezét, mert lerombolta azt a
szépséget, beszennyezte azt a békessé
get, melyet ez az álmos tavaszi délután
teremtett. A kisfiút saínte míndíg körűl

folyják "a veszekedés fehér fátylai".
Összepréselt szempillákkal fekszik a kis
ágyon, s a konyhaajtón átszűrődnek

hozzá azok a félelmetesen magas han
gok, melyek oly sok családban borítják
könnybe a gyermeki szemeket, s ame
lyek titokzatos, a felnőttek számára ért
hetetlen és megmagyarázhatatlan gát
lások forrásaivá válnak. ,jNel1éz gyerek,
nagyon nehéz gyerek!" - mondják fej
csóválva a tanít6 nénik. Nem is sejtik,

hogy a kisgyerek magányosan fekSzik,
a fehér kiságy keresztjére szögezve és
várja-könyörgí a maga kis megváltását:
Fancsikó és Pínta megjelenését, igazság
tevő barátainak. tevékenységet,

Egészen természetes, hogy ilyen labilis
egyensúlyú gyermekekből olykor kitör
nek az agresszív ösztönök is. Egyik em
lékezetesen jól sikerűlt fejezete a könyv
nek a hengematé, mely arról szól, ho
gyan hintáztatja Fancsikó és Finta a
vendéggyereket. az ellenszenves Imikét
- aki tulajdonképpen azért nem nyer
heti el rokonszenvüket, mert utálják
mesterkélt szüleiket és azt a mesterkélt
viszonyt, mely. a felnőttek között tapasz
talható -, mígnem az "véletlenül" ki
repül a hintából. (Megint egy Mándy
elbeszélés villan az olvasó tudatába:
a Hintázók "Az ördög konyhája" című

kötetből. De Mándynál maga a hinta is
átlendül a szürrealista víziók világába,
Esterházy Péter hengematéja viszont
kétszeres terheléssel himbálódzik to
vább.)

Újra és újra visszalapozunk ahhoz az
egyetlen mondathoz, mely e könyvnek
talán legsúlyosabb . figyelmeztetője:
" ... a felnőttek, ha volt idejük, rnoso
lyogtak", Mert aki ezt az "időt" hem
tudja kigazdillkodni, aki ~6rakozottan
újságjaiba temetkezik, hogy elrejtse ön
magát, arcát a családban, az szükség
szerűen megteremti a gyel"lll~kszoba kí
sérteteit. Mert Fancsik6 és Pinta kísér
tet is, Kököjszi és Boboisza nem volt
az. Miért is lett voina? Hiszen Andris
szülei mosolyogva, együtt álltak a kis
ágy pereménél. Ahol azonban ritka ven
dég a nevetés, ahol a résnyire nyitott
ajtókon a veszekedés hangjai úsznak a
szobákban, ott a gyerek előbb-utóbb jó
vátehetetlenül magára zárja világának
kapuit, s elindul Fancsíkéval és Pintá
val megteremteni a rnegteremthetetlent,
összeforrasztaní az öSszeforraszthatat-
lant. .

A szerétet felelősségériek és törékeny
voltának fhtyelmeztetője Esterházy Pé
ter könyve, mely ~gySzersmind rendkí
vül ígéretes pályakezdésé a fiatal író
nak, Néhol talán sZívesen enged még
a fogalmazás kísértéseinek, egy-egy ere
deti mondat, hasonlat kedvéért elkalan
dozik a lényegt51, néha fölÖSlegesen
kusza marad akkor is, amikor a Íti
gotnbolyított szálak többet tnondanának.
Mindez azonban. - érzésünk szerint 
csak az elSő lépések szükségszerü bi
zonytalansága, . mehret a remélt újabb
rnüvek majd bizonyára föloldanak. .

SIKl GÉZA
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ORGONÁHANGVERSENY
A MÁTYAS-TEMPLOMBAN

A Bach'I'ÓI elterjedt hasonlatok leg
találóbbja a Béethovené: tenger.

Mint őselemek az emberiség törté
netében, melyek költői alapérzéseket
táplálnak, a víz, a föld, a tűz, a lég
valahol ott rejlenek a néplélek ösztö
nös megnyilatkozásaiban, s a művészet

legmagasabbrendű műfajaiban. De ki
keresi a tengert s ho""an nevezi, ha
megtalálja? Herakleitoszt kell meg
idézni: "Ugyanabba a folyóba lépűnk

és nem ugyanabba, ugllanazok vagyunk
és nem ugyanazok". A tenger folyó is,
ahol tovaáramló hullámok őrzik a moz
dulatlan - pillanatot, a változás (meg
változás) lehetőségét. Milyen természe
tes, hogy ebben a változatlanságban a
mozgás: állandó. A mozgás: önmagunk,
kiket védenek a lélek határai,. melye
ket nem lelünk, olyan mélységben nyu
gosznak.

Allva Bach tengerében, felsejlenek a
határok, és űzenetet küld a mély. A
mozgás itt is állandóság. Pillanat,
amelynek részeiben az idő örökkévaló
sága rejlik. Idő: mozgások sora, egyik
a másikat követve. Bach zenéjének
alapformája az időt szülő mozgás. A
mesterien felépített fúgák, triószoná
ták, prelúdiumok és annyi más mű-,

faj megközelítésének, interpretálásának
egyik 'próbaköve, a természetfLnkben
lévő mozgás érzékelése. Hiszen Bach
művészete ember-arányos, amint a ten
ger is az. Korunk embere alighanem
ezt az önmagára utaló tempót keresi,
s menekül Bachhoz.

Kétszeres tehát annak az előadómű

vésznek a felelőssége, aki vállalja a
lipcsei mester örökségét. Lehet-e ön
mutogató, ha kész feladatok elé állítot
ta a kor? Elmúltak az idők, amikor
tehetségét úgy k8.matoztatta, hogy va
rázsolt: csillofJtatta a felszínt a mély
ség igézete nélkül. Az orgonaművészet

nek újabb aranykorában a kincset
akarjuT~, a lélek határait.

Talán túl hosszú mindez bevezető

nek ahhoz, amit legutóbb hallottunk
a Mátyá.~-templomban, filharmóniai
koncert keretében. A méltán népszerű
orgonaművész, Bar6ti István estjén
azonban csak a kincs felének let
tünk birtokosai. A másik fele rejtve
maradt előttünk. Alltunk Bach tenge
rében, s a változatlan változásban csak
olykor-olykor láttuk örök csillagok fé
nyeit vizek tükrein.

Nagyon bíztunk a D-dúr prelúdium
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és fúgában (BVW 532).. Már sokszor
"nyugalmat" hozott. Ebben az . előadás
ban csak a prelúdium régies stílusú
részének (alla breve) könnyedsége, a
regiszterekben fényesen kiboml6 téma
echós "jelzései" hoztak üzenete t. De
mire megértettük volna, a fúga gép
tempója mindent elsodort. Hol volt
már a mozgás! A föld belső dübörgé
sei mesterséaes villámokat hordoztak _s
megfakult a vihar gyönyörű szimfóniá
ja. Korunk emberének tempója önma
ga fintorává vált. A gép nem helyet
tesítheti a hangszert, a gépi presto a
zeneit. Az előbbi természetellenes. A
zene természetes.

Az Esz-dúr triószonáta (BVW 525)
pasztorál hangulata, barokk .változat
sora, a kompozíci6 aránya szépen ér
vényesült. Végre éreztük a mozgás ter
mészetét, a proportio, a mérték megha
tározta szépséget megcsodálhattuk: gó
tikus rózsaablak, amelyen angyal te
kint be. Milyen egyszerű az els6 tétel,
mindössze három hang. S rá mégis egy
égbolt válaszol. A lassú rész (adagio)
mintha Isten kebléből szakadt volna ki,
még a teremtés kezdetén... A zár6
rész izgatottan pontos mozgása pedig
megnyugvás. A tenger mélysége. Mind
ezt megértettfLk, hallottuk Baróti István
előadásában. A "Mensch bewein", az
"Ach bleib bei uns" korálelő.1átékok

azonban csupán visszfényként tükrözték
Bach igazi fényeit.

A mindig eksztatikus Messiaen ciklu
sának (Ascension) meditációja az elra
gadtatás öröme. A liturgikus bensőség

misztikus gyertyákat gyújtott a menny
bemenetel hegyén s ma1'asztalt annál,
aki már egyszer égiekkel társalgott 
jelenlétfLnkben. A sors koppanásai (ezek
a néma daktilusok) eleven hangok vol
tak ajt6ink eMtt.

S aztán mintha újra a tenger én.e
kelt volna, titokzatos éjszakában. s ki
eljött a hullámokon, hullámokra hivott.
"Ad nos, ad salutarem undam". Liszt
korálfantáziája (Meuerbeer "Próféta" cí
mű operájának témájára) rejtette-mu
tatta egyszerű dallamát. S ez a töré
keny téma úgy tartotta 6ssze az 6riási
mé1'eteket, mint egyetlen kábel a hidat.
Az eldad6 érezte a méreteket, de nem
látta a részlet-szépségeket, s mintha
csak a fúqára tartogatta volna "erejét".
A zsongít6 ritmus. a színek játéka azon
ban többször is a művész leajobb
tula.1donsáaait villantották fel. aki ha
több gondot fordUhatna erre a gyönyö
rű műre, egyik legjobb tolmácsol6ja
lenne.



Bar6ti Istvánnak voltak egyenlete
sebb teljesítményei. Ha az elkövetke
zőkben megpróbálja a legnehezebbet,
arra koncentrál, ami természetének leg
inkább megfelel, s nem fokozza a vir
tuozitást a muzsika kárára, jelentős

előad6művészünkké válhat az orgona
muzsika barátainak nagy örömére.

TOTH SANDOR

RJTKASAGOK HANGLEMEZEN

A világ minden táján versengenek
egymásBal a lemezgyártó cégek, melyik
dob a piacra több újdonságot, melyik
vonzza inkább magához a vásárl6t ke
resett ritkaságok megjelentetésével. Szá
munkra rokonszenvesebb CD Magyar
Hanglemezgyártónak az a törekvése,
hogy kielégítve a ritkaságok iránt meg
mutatkozó és egyre növekvő érdeklő

dést, nem mond le a művel'15déstörténet
megismertetéséről sem. Feltétlenül ilyen
vonatkozású kiadványnak kell tekinte
nünk azt a lemezt, melyen Szebenyí
János két fuvolaversenyt ad elő,Fran

coís Devienne és Franz Anton Rössler
Rosetti egy-egy versenyművét. Koránt
sem remekművek ezek. De magyar
vonatkozásuk van, hisz mindkét alko
tást a székesfehérvári István Király
Múzeumban őrizték kottaformában,
mindkettő új zonqorakiséretes partitú
ráját Szebenyi János adta ki a saját
kádenciáival, s mindkettő a maga ko
rának zenei köznyelvét hozza közel az
érdeklődőhöz. Ma már hajlandók va
gyunk egy-egy hatalmas korszakot csak
a remekművek tükrében megismerni.
Pedig sokszor izgalmasak, érdekesek
azok a másodrangú alkotások is, me
lyekben azért felsejlik a későbbi nagy
betetozés néhány dallamfordulata, vagy
épp egy ötlet csupán, mely a nagy
mesterek kezében nyeri el végső funk
ciójtÍt, teljesedik ki igazán. Ki hinné,
hogy Rössler-Rosetti a maga korának
jelentős, elismert alkotófa volt, s a
prágai Mozart-emlékünnepségeken l;Z ő

Requiemjé'vel hódoltak a nagy géniusz
emlékezetének? Ki tudja ma már azt,
hogy Devienne a tizennyolcadik század
végén a fuvola egyik megújítója volt?
Nevüket, műveiket elnyelte a feledés,
alkotásaik néhány mozzanata bizonyára
beleépült ugyan Haydn vagy Mozart
nagy műveibe, de ki állapíthatja meg,
hogya köznyelv egy-egy fordulata mi
kor válik a remekmű alkotóelemévé?

J!:rdemes volt lemezre venni e két
fuvolaversenyt. Már csak Szebenyi Já-

nos zenekutat6i munkája is megérde
melte ezt, de még inkább kittiná, stí
lusos fuvolajátéka és pompásan meg
szerkesztett kádenciái, melyek. aligha
nem II hangszer többi mtivész,ének ér..,
dekUj~é8ét js az "ú;<mnan" felfedezett
művekre irányítják. Kíséretét a Gyl5
ri Filharmonikus Zenekar látja el Sán
dor János kitűnő irányításával (SLPX
11694).

Ha valaki Brahms sebezhető pontjai
ra, gyengéire kíváncsi, lapozza fel Ber
nard Shaw ragyogó zenekritikáit (eze
ket bizony a mai kritikus is némi
nosztalgiával olvashatja). Bennük a csí
pős nyelvű szerző nem is egy alkalom
mal alaposan elveri a port a zeneszer
zőn. S ha valaki .egyszer mégis azt a
Brahmsot akarja alaposabban kifürkész
ni, aki nem heroikus pesszimizmusá
val, hatalmas formáival nyűgözi le hall
gatóját, hanem ökonomikus fogalmazá
sával hódítja meg, aki arra kíváncsi,
milyen volt a zeneköltő derűsebb, ön~

feledtebb pillanataiban, ismetkedjék
meg Női kórusaiva!. Kivált olyan ra
gyogó előadásban hatnak a felfedezés
erejével, mint a Budapesti Kodály Zol
tán Női Karé, melyet Andor Ilona már
oly sok nagy sikerre vezetett.

Jó néhány lemezkiadvánv ísmeretes,
melyen a zeneirodalom legszebb Ave
Mariái szerepelnek. Schuberté vagy
Gounod-é valóságos sláger lett, unos
untalan ezeket hallhatjuk. Mindkettő

remekmű a maga nemében; a sok kö
zepes vágy annál is gyengébb előadás

szürkítette el, tette verklidarabbá őket.

Brahms végtelenül egyszerű, mégis az
áhítat gyémántcseppjeként felszikrázó
Ave Mariája valóságos felfedezés e le
mezen. Ha van mű, amely alázatosan
alkalmazkodik a csodálatos imádság ér
telméhez, akkor Brahmsé az a javából.
S ha van alkotás, melll hitelesen sűríti
magába a Mária-tisztelet tetiesséaét, azt
a már-már pasztorális bensőségű ér
zést, mely századról századra öröklődve
termékenyíti meg az emberiség lelkét,
akkor megint csak Brahms művét ér
demes említenünk. Ritkán hallhatjuk
élő előadásban, annál csodálatosabb fel
fedezése hát e kiadványnak. Mint ahogy
a mal1a nemében lenyűgöző a Három
egyházi kórus is, mely a romantikából
egyetlen merész gesztussal nyúl vissza
évszázadok mélységeibe, hogy felmutas
sa azt a hagyományt, me ly érintetlenül
él minden korban és újra meg. újra
megtermi az áhítat szép gyümölcseit
(SLPX 11691).

(R. L.)
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LBSZIilAI ANNA ÉS KERÉNYI JENO
EMLÉKKIALL1TASA

Tíz esztendővel ezelőtt halt meg
Lesznai Anna (1885-1966), a Nyugat
köréhez tartozó lírikus, prózaíró, festő
és: íparművész, könyvíljusatrátor és mű

vészeti író, á század eleji magyar iro
dalmi és művészeti reneszánsz egyik
nagy egyénisége. Képzőművészeti ta
nuímányaít Ferenczy Károly és Bihari
Sándor irányításával végezte; mínt
meghívott vendég hímzéseivel (dívány
párnák, sálak., terítők) részt vett a
Nyolcak-csopórt 1911 évi, heves vihart
kavart .tárlatán; szoros barátság fűzte
Rippl-Rónaihoz, Adyhoz (ó tervezte
több Ady-kötet címlapját), Kaffka Mar
githoz, Lukács GyöigyhQz (és az ún.
"Vasárnapi Társaság" többi tagjához),
Kodályhoz. Kassák Lajoshoz, Sinkó Er
vinhez és J6zsel A1Jtilához; az elsők kö
zött értette meg és mérte fel Derkovits .
művészetét, amelyről a Századunk cí
mű . polgári radikális folyóiratban 1934
ben így írt: "Nincs ezekben a képek
ben egy szemernyí sem, ami csak esz
tétikum, csak technika, csak érzéki
gyönyörűség... Derkovits míndíg a
nincstelenek szenvedését festi, de ön
magát éli ?,t mínden nincstelenben ...
Ű az, aki valóban magában hordta és
megtestesítette osztályát, de társadalmi
meggyőződése'n~m didaktikusan előa

dandó eszmei tartalom: Derkovits egyé
ni Iírájában inkarnálj/l osztályát és an
nak életét, mivel semmí. sem közelítí
meg Iobban ~z általánost, mínt az, ami
valóban és legrpélyebpen egyl;lni."

Lesznai Anna 1939-ben - a náci ve
szély elől -'- az Jilgyesü1t Allamokba
költözött, de kapcsolataí nem szakad
tak meg Magyarországgal : halála előtt
két ízben is hazalátogatott, fő műve:
Kezdetben volt á kert című önéletraj
zi regénye itthon jelent meg 1966-ban,
válogatott verseit - Köd előttem, köd
utánam címmel - ugyancsak Budapes
ten adták ki 1967-ben, s bár az írőnő

New Yorkban halt meg, hamvai - vég
ső akarata értelmében - hasat föld
ben nyugszanak.

Lesznai Anna képző- és iparművé

szeti munkássága a mai nemzedék szá
mára sokáig ismeretlen volt. Szabó Jú
liáé az érdem, hogy Magyar rajzművé

szet 1890-1919 című könyvének (Cor
vina, 1969) képanyagában helyet adott
a művésznő egyik csengő kolorítú me
seillusztrácíójának, amely a tízes évek
ben született, s amelyet az 1919-es Ta
nácsköztársaság Művészeti Dírektóríu-
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ma vásárolt meg a S~épművészeti lVIú
zeum számára. I\. képzőművész Lesznai
Anna újrafelfedezésének következő ál
lomása az ln emlékkiállítás volt, ame
lyet a hatvani Hatvany Lajos Múzeum
ban nyitotta meg 1975 októberében
Ortutp,y GyuZa professzor és S~abadi

Judit művészettörténész, majd - a
Hatvany Lajos Múzeum kiadványaként

1976 elején napvilágot látott A
tervezés művészete rímű Lesznai-kötet,
amely a művésznő 19~!l-as - az egyik
amerikai főískolán tartott - előadásso

rozatának szövegét tartalmazza, ez év
nyarán pedig a Mq.gyar Nemzeti Galé
ria rendezte meg Lesznai Anna újabb
..,... a tavalYi hatvani tárlatnál átfogóbb
- emlékltilj,llítását.

l\budavári tárlaton elevenszíneket
ragyogtató vírágesendéletek, népi élet
képek ("Szentmihályi heti vásár", "Fa
lu"), meseíllusztrácíók, textiltervek
("Szarvasok", "Hímzésterv fán ülő ma
[ommal", ,;rextilterv állatokkal" stb.)
és elkészült hímzések (közöttük az
"Ady-párna"), továbbá könyv- és kotta
boríték láthatók. (Ez utóbbiak közül
kitűnik a Négy sirq,t6ének zongorára
rímű Bartók-ciklus. köttájának és a Ki
láf9tt engem? címt1 Ady-kötet első ki
adásának címlapja.)

A művek a kor külföldi avaritgarde
művészetének (főleg az expresszionista
Franz Marcnak), még inkább azonban
a vírág-, levél- és índa-motívumokat
annyira kedvelő, stilizáló-lineáris. sze
cessziós stílusnak (az irányzat olasz el
nevezése nem véletlenségből "stile flo
reale" ...) és a magyar népművészet

forma- és színvllágának erős hatását
mutatják, Miként a századelő egy sor
magyar építésze és képzőmúvésze

(Lechner Ödön, Kós Károly, Thoroczkai
Wigand Ede, Körösfői Kriesch Aladár
stb.) a magyar népművészet forrásából
merített, úgy Lesznai Anna is ezt tet
te, hiszen - mint A tervezés művésze

tében olvassuk - "az Iparművész leg
jobb tanítója a népművészet".

A Nemzeti Galéria emlékkiállításának
darabjait - a terveket is és a kész
műveket is - kíváló dekoratív érzék,
"gazdagon burjánzó szecessziós orna
mentika" (Szabó Júlia) és a. régi mi
níátorokra emlékeztető műgond jellem
zi. A tárlatnak (s Lesznai Anna mű

vészet- és vílágszemléletének) kulcsát,
úgy véljük, a művésznőnek e sorai ad
ják kezünkbe: "Űszintén vallásos, bölcs
szemlelet hatja át az igazi tervezőt,

aki minden munkáját ősi tradíciókra
és szimbólumokra kell hogy alapozza,



s akinek vallásos áhítattal és sub spe
cie aeternitatis kell végeznie tevékeny
ségét •.."

Lesznai Anna, a' képző- és íparmű

vész, e szellemben munkálkodott. Ter
mészetesen a Kezdetben volt a kert
című nagyszabású tabló (amelyet Lu
kács György a XX. századi magyar iro
dalom remekel közé sorolt) és a költe
mények (amelyekről Fülep Lajos írt
terjedelmes, melegen elismerő tanul
mányt a Nyugatban) felette állanak
Lesznai Anna képző- és iparművészeti

életműve jelentőségének, a magyar mű

vészettörténet annáleszeinek azonban
számon kell tartaniok a múvészn6 tex
tíliáit, akvarelljeit, rajzait és a magyar
könyvkultúra megújításához hozzájáru
ló könyvíüusetrácíéít ("Mese a bútorok-
ról és a kisfiúr61", "Mese az eperszem
nyi szívről" stb.), amelyek "a szeretet
játékos mesemond6jának" (Berény R9
bert) alkotásai.

•
Kerényi Jenő Kossuth-dfjas szob

rásznak (1908-1975), a Magyar Nép
köztársaság kiváló mávészének emlék
kiállítását is a Nemzeti Galéria ren
dezte meg. (A tárlat megnyitójával
szinte egyidőben került forgalomba a
Corvina kiadó által közreadott, szép
nyomdatechnikai kivitelű album, amely
a mester több mínt ötven nagy- és
kisplasztikájának reprodukcióját és
Pátzay Pál szobrászrmívész Kerényírél
írott esszéjét tartalrnazza.)

Kerényi Jenő pályája a harmincas
években indult. 1937-ben fejezte be stú
diumait a budapesti KépzőJlllivészeti Fő

iskolán, ezután egy évig Itáliában tar
tózkodott, s 1941-ben már gyűjteményes

kiállítással lépett a közönség elé. Erős

szobrászí talentuma már a felszabadulás
előtt megmutatkozott {"Munkápói haza
térő emberpár" 1938, "Lévai hősi emlék- '
rnű" 1942, "Talpát néző leány" 1943), a
művész igazi kibontakozása azonban 1945
után következett be. A negyvenes évek
második felében Kerényi több izgalmas,

varázsos hatású akt-szobrot mintázott
("Napozó", "Támaszkodó nő", "Fekvő
akt" stb.) ; ezek a merész hangot meg
ütő, a konvenciókkal radikálisan szakíto
nő-ábrázolások "áttörték a klasszikus
szépség-eszmény határait" - állapítja
meg a mester e munkáíröl a Modern
magyar művészet círnű rnorrográfía szer
zője, Németh Lajos.

1946-ban a művész megbízást kapott
a sátoraljaújhelyi piWtizánemlé\anű el
készltésére. A két év múlva, l~t~-bAA

felavatott; szebor egy SYHkos ~;t!Ín.4éltlJ,

nagy fMq.4~ólAAA~~ eJ~4ntan kü~ő
ZÖIllö~ f12rfi~/:!.kQt jel~ít Jll~g. ~~rényi
ne~ ~t il n~es p4tosz!Í, .megrendítő.
a szaba~liág-eszméért· életüket kockára
tevő antifilSiszta hősöknek méltó emlé
ket állító alkotását a Magyar Milvés4et
1948. szeptember l-i számában Rabi
novszky M4ri~z jo~al nevezte "rdl1e~
látomásnak", olyan szímbölumnak,
"amelyet míndenkí ért, és amely min
denkit .szíven űt".

Az 5P-es, 60-as, 70-es években Kerényi
Jenő életműve számos 4jabb szeborral
gyarapodott. A "Felvonulók" .című tÖQQ
figurás csoport, az ~1~nagy$FÍ~ú "Anya
gyermekével" (amelyet AlmásfüzW:ín
állítottak fel), a CSQntv~ry-síremlé~ és
a "Pís?=kút faqn:qm. és nimfál%;:1J" II
magyar köztéri szobrászat kiemelkedő

rangú darabjai, II nagyméretű körplasz
tíkák és reliefek közepette azonban mu
ze~lis é~k.t1.kísbronzok is létrejöttek
a mÍÍvéfl;;,: rmltermében (,$eresz~lő Szt,
János 1957, ,,~ói fej" 1960, ,.Asszisz~ Szt.
Ferenc" lQ6P, "Fesz1il~t" 1972).

A hatvanhét ~y~ korában -:- sajná
latosan koriln, l»kotóképessége teljében 
eltávozott míivél!z emlé~~HítáS!l meg
erősíti a Fűlep Lajos, Dercsényi Dezső

és Zádor Anna által szerkesztett
A mq.gyarországi· fI1,lIvészet története
című kézikönyv ítéletét: "Gazdag pJasz
tikQi nyelv, belső tűz, biztos komponá
lás és a monurnentalítás iránti érzék
emelte generációja legjobb képviselői

közé Kerényi Jen6t ... "
D. r.

a vers teste a kígyó
a palotáké
meg a mágány
- barokk templomunk
J1.elyénszélverte pv,sztasáfl 
emlékké~eifl1, - kimeretlt fotók.
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