
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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ötlet' van, mint egy egész tanulmánykötet
ben. Elismerésre méltóan gazdag a Petőfi re
vonatkozó anyag (ami nyilván annak is kö
szönhető, hogya kötet egyik lektora KiSs
József, a költő, verseinek krítíka, kiadását
sajtó alá rendező kitűnő fi,lológus, volt).

SZERKESZTÖSÉGüNKHöZ BEKüLDöTT,
KüLFÖLDÖN MEGJELENT MAGYAR NYEL
vn KIADVANYOK: Farkasfalvy Dénes:
Bevezetés a szentírástudományba (Róma,
1976). A Teológiai Kiskön,'vtár sorozatban
jelent meg a szerző rendkívül a'apos, nem
csalt a kérdés történetiségét, hanem "jelen
idejűségének" problematikáját is. feldolgozó
tanulmánya. A könyv középpontjában az

Elméleti rendszerezés" című fejezet áll,
~elynek legizgalmasabb része a sugalmazás
bonyolult, sokat vitatott kérdését foglalja
össze. Nem kevésbé érdekes. mindaz, amst
Farkasfalvy Dénes a Szentírás értelmezésé
ről mond. Az Irás "akkor éri el célját 
mondja mintegy műve összefoglalásaképpen
- amikor Krisztus szavát, 'mint .szeilemet
é; életet' (Jn 6,56) magunkba olvasztjuk.
Nemcsak az elmélkedő imádság, de a pré
dikáció számára is elengedhetetlenül szük
séges az ilyen szentírásértelmezés. Értéke
egyszerre függ tárgyi (tehát tudományos,
azaz értelmileg bfrálható) alapjaitól, és at
tól, mennyire vonja be a lélek intuitív és
érzelmi gazdagságát a Szentírás tartalmá
nak megélésébe."

Békés Gellért: ökumenizmus (Róma, 1976) •
Ugyancsak a Teológiai Klskönyvtár újdon
sága. Békés Gellért is a kérdés történeti
áttekrrtésével kezdi kitűnő könyvét. A
kezdemények vázlatos ismertetése után
részletesen szól arról, hogyan alakult kl
századunk kezdetén az ökumenilms moz
galom, s hogyan vetett föl ez két egymás
tól kütönbözö, valahol mégis egy irányba
mutató alternatívát. Végül 1938-ban alakult
meg az Egyházait Ökumenikus Tanácsa,
mely nem a hivők közösségo, hanem egy
házak társulása. Részletesen és kellő önkri
tikával szóí a szerző a katolikus egyház
nak az ökumenével kapcsolatos állásfogla
lásáról , mely igazán 1948 óta vált poz; t1vvá.
Ekkor jelent meg a Szent Officium Ecclesia
Catholica kezdetü, az erjedést megindító
rendelkezése: A könyv második részében,
az "ökumenikus egyháztanv-ban a kérdés
modern alapvetése mellett a szerző rész
letesen elemzi az ökumené esélyeit és tar
talmát. Milve a zsinat utári egyház egyik'
legfontosabb kérdésének jól tájékoztató ösz
szefoglalóta.

A HONISMERET idei l. száma közli Vö
rös Károly előadását, A biográfia és a csa-

428

ládtörténetl vizsgálatok helye a regionális
történeti kutatásokban címmel, beszámol a
Győr-Sopron megvénen végzett honismereti
munkáröí, valamint a rnegyében megjelent
honismereti kíadványokról, Megemlékezik a
tavaly elhunyt kiváló néprajztudosról és
gyűjtőről, Luby Margitról, Solymossy Sán
dor egykori tanítványáról , ak'nek jeles
könyveit (A parasztélet rendje, Bábalelte
babonák, Fogyó legelőkön stb.) annak ide
jén Illyés Gyula méltatta aNyugatban.
Ez alkalomból teszi közzé a lap Luby Mal~

gltnak Adyról - személyes Ismeretségükr61,
találkozásukról sz61ó levelét.

A GONDOLAT KIADOnál jelent meg
HenrI Perruehot milvészéletrajzainak utolsó
kötete, a Seurat élete. A neotrnpresszíoniz
mus megteremtőjének tekintett, fiatalon el
hunyt francia fest6, aki a pointillizmus
(pont-technika) kidolgozására és elfogadta
tására tette föl az életét, m IIvei ben a har
mön-a és a szépség törvényszerúségeinek
klasszikusan kiegyenlített megjelenítésére tö
rekedett, a futó benyomások rögzítése, a
plein air kaland]a helyett. Perruchot esszé
regénye ezt a különös pályát kísérí végig
könyvtárnyí dokumentum átbúvárlása után.

A Szemtől szemben sorozatban Staud
Géza, a neves színháztörténész és publtetsta
ismertet! Max Reinhardt életét és rendezői

munkásságát, A szüteí révén magyar szár
mazású nagy osztrák rendező, a korszerü
színjátszás első mestere, a XX. század szín
házművészetének úttörője előszeretettel tün
tette fel magát magyarnak.' "Az én ma
gyarságom már csak az a nosztalgia
nyilatkozta Bródy Sándornak amellyel
minden érző és érzékeny Iélek arra a hely
re gondol, ahol született és azokra az
évekre, amikor gyerek volt ..." Világhírét
egy középkorí vallásos legendának, Karl
Vollmöller "Mirakel" címü pantomimjának
szmpadra vitelével alapozta meg. Ezt kö
vettélt a német klasszikusok és Shakespeare
drámát, Strindberg- és Moüér-e-rendezéseí,
A totális színház koncepcíójábóí kííndulva
megpróbálta a színjátékot, a zenét, a moz
gást, a hang- és fényeffektusokat, a dísz
leteket, sőt a nézőteret és az előcsarnokot

ls eg~'etlen egységbe fogni és a mü szol
gálatába állítan!. A színházat ünnepnek te
kintette, amely "megéJI az egész megfog
hatatlan életet". "Nem az a szmész fela
data, hogy álcázza, hanem hogy leleplezze
magát - vallotta -... A kö'tészet fényé
ben az emberi lélek mrndeddlg fel nem
fedezett mélységeíbe szállhat le, saját JeI
kének mélvségeíbe, hogy ott titokzatos
módon átalakulva -. szeme és sz.ája tele
csodákkal ismét a felszínre emelked
jék ..."


