
azonos a figuratív (azaz ábrázoló, tehát
nem absztrakt) művészettel. Itt-ott tár
gyi hiányosságokra is bukkanunk. Az
54. Iapori az áll, hogy Kmetty János
tól "a 20-as évekből szentendrei vonat
kozású műveket nem sikerült fellel
nünk". Haulísch Lenkének azonban si...;
került volna ilyen munkákat találnia,
ha fellapozza az Ars Una című folyó
irat 1924. évi februart számát, amely
Bálint Aladár tanulmányát tartalmazza
Kmetty rézkarcairól. Az Ars Una e szá
ma két olyan Kmetty-művet reprodu
kál, amely kétségtelenül szentendreí té
májú (.,Szentendrei utca" és "Szentend
rei részlet"), de a Bálint Aladár-cikk
melletti többi grafikai lap is valószí
nűleg szentendrei motívumokat dolgoz
fel. - A források fehasználásában is
olykor több kétely, több elővigyázatos

ság lenne kívánatos. A 13. lapon azt
olvassuk (nem kis meglepetéssel), hogy
1912-ben Nagybánván Boromisza Tibor
műtermét a fiatal festő konzervatív,
retrográd ellenfelei szögesdrót-keTÍtéssel
(?) választották el a többi műteremtől,

Ennek az adatnak a hitelességét azon
ban erősen kétségessé teszi az, hogy
az adatszolgáltató - Boromísza har
madik felesége - az 1912-es nagybá
nyai eseményeknek nem volt szemta
núja. A nagybányai művésztelep lég
körére, az itt uralkodó szellemíségre
a szögesdrót-kerítés nem volt jellem
ző .. , Pletykák, szóbeszédek, anekdo
ták, kritikai mérlezelés nélkül elfoga
dott információk közlése nem válik ja
vára egy tudományos műnek, amely az
Akadémiai Kiadó emblémájával jelenik
meg.- Hanyag kifeiezések, félreérthe-
tó állítások is fel-feltűnnek Haul'isch
könyvében. Különösen kínos e mondat
(86. lap), amely - akarva? akarátla
nul? -mei!sérti Ferenczy Károlv em
lékét: "Ferenczy a történelem változá-

EMLf;KHANGVERSENY Pf;CSEN
eNEKLÖ IFJÚSÁG

A dunántúli város zenei múltjáról
lequt,óbb Bárdos Kornél kön1J1,p.oen 01
váshattunk (Pécs zenéJe a J..\TIIT, szá
zadban). A szerző részletesen beszámol
a török idők elmúltával fellendülő vá
rosi kulturális életről,. a zenei újjászü
letésről, melyet olyan nevek fémjelez
nek, mint Radonay Mátyás, Nesselrotie
ViLmos püspököké, akik a dóm zenei

sával rugalmasan alakította véleményét
és festészetét is ..." Aki nem ismeri
Ferenczy Károly mélyen etikus lényét,
emberi tisztaságát, művészí magasren
dűségét, az (Haulísch e szavai alapján)
valamiféle - "véleményét és festésze
tét rugalmasan alakító" - konjunktú
ra-piktornak vélhetné a mestert. - Az
irodalomjegyzéktől. teljességet nem vár
hatunk, hiszen a Szentendréről írott
cikkeknek és tanulmányoknak se szerí,
se száma. De Hamvas Béla és Kemény
Katalin Forradalom a művészetben cí
mű túlnyomórészt a szentendrei
festészetről szóló - könyvének a bib
liográfiából való kíhagyását súlyos fe
ledékenységnek tartjuk.

A kötet függelékében közölt doku
mentum-összeállítást viszont minden el
ismerés megilleti. Egry Józsefnek a
Magyar Irás című folyóiratban megje
lent nyilatkozata (1924), Vajda Lajos
nak menyasszonyához írott levelei
(1936-ból), Amos Imre naplójegyze~~i
(1937-1940) és Bálint Endre nyolc uj
ságcíkke (a Népszava 1940. évfolyamá
ból) a kor magyar festészete legjobb
jainak gondolatait, művészet- és világ
szemléletét fogalmazza meg.

Haulisch Lenke könyve a sokat vi-
tatott "szentendrei művészet" ~s
szentendrei stílus" számos probléma

j'át megnvustatöan tisz~zta,.. több kér
désre viszont - ugy erezzuk - ne:n
adott kielégitő választ. A magyar mu
vészettörténészek szép feladata a XX.
század hazai festészettörténetéb~ ?ly
fontos fejezetet alkotó szentendreI. pik
túra körüli vizsgálódások folytatása.

E vizsaálódások Haulisch Lenke meg
áJllapítás~inak egy részét meg fogják
erősíteni, sok ponton viszont - úgy
hisszük - ki fogják Igazítani, meg fog
ják haladni a szerző koncepcióját.

D. T.

életét megteremtették. Neves muzsiku
sokat szerződtettek, zenekart létesítet
tek. Amikor 1751-ben Krimó György
került a püspöki székbe, feladatának
tekintette a muzsika ápolását is. 1757
ben kelt rendelkezésében olvashatjuk,
hogy szándéka volt a dóm zenészei kö
zé minél több neves papmuzsikust fel
vétetni. Meghagyta: válogassanak ki a
diákok közül olyanokat, akík a jezsui
ták· helyi gimnáziumában komoly ze
nei képzésben részesülve - (az iskola
1687 óta állt fenn, s mindvégig híres
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volt zenei nev.eléséről) - a szeminá
riumokban tovább fejleszthctik tudásu
kat. '

A neves püspök idejében múköd?tt
a pécsi székesegyházban Stroba;.ch ~t1~.
lós pap-karnagy és zeneszerz~, aktrol
a múlt században Mátray Gabor ezt
irta' Jeles Bassista és Muzsika direc
tor . cl: Petsi Kaptalan templomában".
Eitner mint cseh zenész családból szár
mazó . pécsi karnagyot emlegeti. Bár
dos Kornél megjegyzi: "Ze'nci értékeit
a káptalan is ismerte, s ezért döntött
1750 júniusában úgy, hogy őt bizza meg
a kórus vezetésével." Negyvenkét éves
korában halt meg, a pécsi Mindenszen
'tek templom meLlett temették el.
Ugyancsak Klimó éveiben, 1769-1782
között volt dóm-orgonistq Debitsch Bá
lint zeneszerző. (Harminchat évesen
hunyt el.) A halotti anyakönyv "opti
m'us Musicus"-nak, kiváló muzsikus
nak nevezi.

Május 2-án este a székesegyházban,
Klimó György halálának kétszázadik
évfordulóján, q két kortárs-szerző és a
később itt működó Lickl János György
(1806-1843 közt dóm-karnagy) művei
ből adott emlékhangversenyt a székes
egyház kórusa 'és II zenekar. Közre
működ~ek a Mecsek Fúvósótös, Keresz
turi Erika, Marczis Demeter énekmú
vészek. Vezényelt Hergenrőder Miklós.

A székesegyházi híres zenei reperto
árban Strobach Bálinttól mindössze a
B~dúr basszus ária szerepel, a Halot
tak Zsolozsmájáb6l. A gyönyörű bel
canto daLlam, a vonóskíséret fátyolos
tónusa olasz (Vivaldi) hatásra emlé
keztet, a gazdag ritmika pedig "jó ze
neszerzői gyakorlatról tanúskodik". Az
énekszólamról érezni, hogy "szerzője jó
énekes, basszista" volt. Marczis Deme
ter bársonyos orgánummal adta elő az
áríát. érzékenyen reagálva a szö1,egi
tartalomra, melyet a dallam hajléko-
nyan követ. f

Lickl János koncertáló Fúvósötöse
(külföldön is ismert) a tanítómesternek,
J. Haudn-suü: keze ltyomára vall. A
komponista - jól isme'rve a fúvós ef
fektusokat - rendkívüli lirai érzékeny
séggel válogatta meg hangszereit: fu
'Qola, oboa, klarinét. kiirt, fagott az
összeállítás. Szkladányi Péter, Deák
Arpád. Paláncz Tamás, Tolnay Gábor
és Várnagy Attila virtuóz technikával,
könnyedén szólaltatták meg a mutatós
d'l,rab'l~. Ernlékezetesek a kürt •.ele
giÍns" oolckord1ai. a töb'hi hangszer diszk
rét [elelqetéseí, a második tétel Bee-
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thovent idéző modulációi, éneklő futa
mai. A Mecsek Fúvósötös egységes já
téka főleg a harmadik, gyors tétel ará
nyos kidolgozásában tűnt ki. Az orgo
napont főlött elsuhanó dallam fények
tűnő játékára emlékeztetett.

Már az 1732-ből fennmaradt zenei
leltár arra vaLl, hogy a székesegyház
ban az egyik leggyakrabban játszott
szerzó Caldara volt, akitől Mozart is ta
nult. tov aztán Debitsch Requiemjében
nem volt nehéz felismerni a caldarai
sötét tónusokat. .A Gyászmise nem tar
tozik a mesterművek közé, éppen ere
detisége híján. Aminek az is oka lehet,
hogy talán gyorsan készült, a szükség
hajtotta a szerzőt, hiszen a Kyrieből

hiányzik a Christe könyörgés, a Dies
irae . pedig csak a. Tuba mirum-mal
kezdődik. (Kisértetiesen mozarti remi
niszcencíával, jóllehet a bécsi mester
Requiemje ekkor még nem sziiletett
meg!) A zenei kuriózumot az Offertó
rium jelenti, amely a "Circumdederunt
me" szövegére, gregorián dallamára
épül. A férfikar unisono-ja vezeti be,
majd lágy zenekari intermezzo után a
szoprán szóló következik. Végül a tel
jes kar ismétli meg a panaszos éneket.
Az Agnus Dei tűicukrozoti rokokó zene.
Hergenrőder Miklós karnagy vezetésé
vel á kórus és a zenekar elkerülte eze
ket az érzelgős pillanatokat, erőteljes

hangvétellel, megfelelő tempóval s az
arányok megtartásával. A két szólista:
Marczis Demeter és Kereszturi Erika
pontosan, tisztán intonált. Felfedezés
volt Keresztúri érces, telt szopránja,
amely - úgy érezzük - színpadi sze
repek sikeres elénekléséreis képesíti
őt.

*

Az ,,'F:neklő Ifjúság" név a1Ta a moz
galomra utal, amely Kodály szellemé
ben a kÓr?lsmúvészet remekeit népsze'rú
síti az ifiúsó,g kő1·ében. A mozgalom ne
velő értéke felbecsülhetetlen, s amelyik
énekkar magáévá teszi programJát, zenei
ismeretek terén, lelki kultúrában csak
gazdagodik.

Örömmel értesültünk, hogya debreceni
Svetits katolikus leánygimnázium Ceeília
Kórusa az idén is ott volt a sárospa
taki rádiófelvételen, s immár harmad
SZ01' állt mikrofon elé az 'F:neklő If.júság
mozgalom tagjaként. Eddigi szereplésük
repertoárját figyelemmel kisérve, az
előad'ltt nagy kórusművek listáján a
Pünkösdölőt is megtaláljuk.



Május 8-án a gimnázium házi hang
versenyén meggyőződhettűnk az ének
kar felkészültségéről. Irányitójuk és
taná1'uk: Forrai GregoTia lankadat
lan munkakedvvel, nagy hozzáértéssel
nemcsak arra törekszik, hogy egy-egy
'mű "jól szóljon", hanem hogy azok ze
netörténetí megviZágításban, értékeik
-rendjében kerüljenek a növendékek elé.
A neveléshez, amint mondotta, legjobb
Kodály és Bárdos Lajos iskolája: a Bi
ciniák egyszerű, hallást fejlesztő har
móniavilága, Bárdos népdalfeldolgozásai.
(Ezúttal a Jókedvű dallamokat hallot
tuk.) Alapok és oszlopok ezek a "mini"
darabok, amelyre egy egész katedrális
épül.

Minden karnagynak az a véleménye,
hogy egy kórus teljesítménye igazában
az unisono-éneklésben mérhető le. ETTe
pedig legjobb a népdal, amelynek ter
mészetéből adódik az érzelmek hullám
xása, a szöveghez igazodó dallamvilág.
Sokszor egyetlen melizma elvétése a dal
kicsorbulását jelentheti. A Cecília Kórus
vállalkozott. hogy ezt az érzékeny vilá
got megszólaltassa: Kodály gyűjtéséből

hangzott el néhány. Például "A csitári
hegyek alatt, Fölszántom a császár ud
varát" vagy a "Szegény 1:agyok szegény
nek születtem" érthető szövegkiejtéssel,

Tájékozódás

A PETŰFI IRODALMI MÚZEUM ÚJ BIB...
LIOGRAFIAI FüZETEI. Lukáts János:
A magyar Irodalom története (P-Zs)
Lukáts János e kötetével lezárul az a blb
Iíográf' ai sorozat, melynek célja a fonto
sabb kiadások és az illetll íróknak külön
böző tanulmánykötetekben, könyvekben fel
lelhető fölsorolása. Az egész sorozat hasz
nos, eredményes, elsősorban az érdeklődő

olvasó igényének megfelelő eredményekre
vezetett. Az utolsó kötet szintén gondos
munka. Ha néhány hiányosságát sz6vá tesz
szük, azt elsősorban azért, hogy majdani
második kiadása már lehetőség szerínt ki
teljeslthesse anyagát. Bántó hiánynak
érezzük Szentkuthy Miklós metlözését. Élet
művének sokféle Ismertetése. értékelése
akad, de az nem lehet vitás, hogy egy
bibliográfiában, amelyben íróként szer-epel
Voinovich Géza, Szentkuthy Miklósnak m'n
denképpen helyet kellett volna szorítant.
Nem szerepel a felsorolt írök között Rába
György- scm. Ha a bibliográfia összeállítója
azt az elvet vallotta, hogy nem veszi föl

egyszerű, keresetlen dallamvezetéssel
méltán aratott sikert. A népdalokat kö
vető Kodály-polifónia előadása (Villő,

Egyedem-begyedem, Gólya-nóta, MJLgya
rokhoz) ígazoita: az ernyedt éneklést
nem bírja el ez a természetes világ.
A Cecília Kórus a legjobb úton jár,
amikor ragaszkodik a hangkarakterhez és
nem erőlteti a "fuvolázást". Ugyanakkor
dicséret illeti a karvezetőt az alig is
mert értékek megkereséséért. Ezúttal
Bárdos Z.mltárkánonjának örülhettünk
("Dicsérjétek mindenek az Urat .. .").

A konce1·t-program tematikus felépí
tése is példás volt. A népdalok mellett
népi gregorián szólt ("Oltalmad alá fu
tunk, Az Úristent magasztolom"), s a
kettő szerves kapcsolatából népünk lelki
életének gazdagságáról győződhettünk

meg. És ezt prezentálták Halmos zsoltár
feldolgozása!' is, ezek a valóban népze
nei ihletésa dallamok. ("Hogyha az Úr,
Aldjátok Istenünket, Isten, te mindent,
Minden földek.") ,.4zt reméljük, a Cecília
Kórus jóvoltából az istentiszteletek fénye
is gazdagodik a gimnáziumban, és mások
is fölfedezik -az igazi liturgikus egyház
zene gyöngyszemeit: növendékek, taná
rok egyaránt.

TÓTH SANDOR

azokat a szerzőket, aktk 194; után jelentet
ték meg első kötetüket, mert "alkotómun
kásságuk még nem lezárt, s a rájuk vo
natkozó irodalomtörténeti anyag ls csekély
és katakutatían", ezen lehet VItázni - gon
doljuk meg, mekkora anyag foglalkozik
például Nemes Nagy Agnessel vagy Juhász
Ferenocel -, ,de akkor viszont Itövetkezete
sen kell érvényesíteni: RáiJa György első

kötete (Az Or vadászata) ugyanis 1943-ban
jelent meg! Meglehetősen elnagyolt és hiá
nyos a Sik Sánd()rm vonatkozó bibliog
ráfia. Ortutay Gyula nem is egy tanul
mányt szentelt szeretett professzorának.
Ezelt közül csak egy olvasható a bíbltográ
fiában. (Érdemes lett volna' fellapozni, pél
dául Fényes, tiszta árnyak címü kötetét.)
A szerző figyelm ét elkerülte Rónay György
A regény és az élet című tanujrnánykötete,
melyben jó néhány magyar regény elem
..ése olvasható. Thurzó Gáborról ugyancsak
több adatot lehetett volna erutítení. Tolda
lagi Pál erthetetlen módon kimaradt. Szám
talan helyen lehetett volna hivatkozni Bó
ka László töredékesen is rendkívül jelentős

Arcképváziataira, amelyekben sokszor több
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