
tában születtek, s ezekben az egyté
teles alkotásokban voltaképp egész mik-,
T01,ilág rejlik. A Hanglemezgyártó is
átnyújt most belőlük egy csokornyit,
Schiff András toImácsolásában.

Goethe figyelmeztetett, hogy "az em
ber csak akkor tökéletes, ha játszik".
Ez a jcitékosság, a fo~ma kecses. mér
téktartó, ötletes virtu.ozU<isa jellemzi
milveit. Élvezetét leli a hangokban,
megismétli legszebbnek, legjobbnak hitt
formai leleményeit, néha többször is,
aztán váratlanul elér.zékenyedik, a tün
döklő olasz égboltot fellegek lepik el,
hogy rövidesen ismét a nap, a vidám
lág győzedelmeskedjék. Hallatlan nehéz
előadói feladatot jelent· mindennek ér
zékeltetése. Érzelmi ráhangoltságot kí
ván, jókora humorérzeket feltételez, s
ugyanakkor kristálytiszta biHentést kö
vetel. Schiff András áltc.Lában megfelel
a váralwzásnak, s némelyik darabot úgy

BETI ZOLTAN KIALLITASA

A lírai vers természetének a képző

művészetben leginkább az akvarell fe
lel meg. A spontaneítás (manapság már
nem erény, és nem divat l) a szín és .
a kép szétbonthatatlan egységében, az
érzés (látás) egyszeriségében ragadható
meg. Ennyiben az ímpresszlonízmusra
emlékeztet. Az akvarell lényegében min
dig is viselni fogja az ímpresszlonlz
mus je!D'eit. Korrigálhatatlan alkotást,
azonnali tökéletességat követel. Előnye

a mlndíg friss kolerit. az örökké aktu
ális téma: a táj. Mégsem mondható az
akvarellista pusztán természetmásolónak.
Virtuozitását manapság egyre inkább
felváltja a jól átgondolt szerkesztés.
Adottsága: tájalt áthasonítása, emberek
festői látása és megörökítése a nagyon
is esetleges vízfestékkel ez talán.
ami leginkább a spontaneítás Iölé emeli.

Réti Zoltán ezek közé a múvészek kö
zé tartozik. A festészet válságának ide
jén magas színvonalú akvarelljeí, saját
ságos, emezekkel rokon olajképei a
belső látás és láttatás erejével hatnak.
A nagyoroszi születésű, Balassagyarma
ton élő festőmúvész a tájak lelkét érzi.
Színekben, formákban úgy adja vissza
a látott - leginkább nógrádi tájat -,
hogy az esztétikai élményen túl meg is
gondolkoztat. Képei nem provinciálisak,
hanem egyetemes érvényűek. A rilkei
művészetelv: "Változtasd meg élted!"
kisüt képeiből. Goethe csodálata a te
remtett világ rendjén rész és egész kap
csolatának ontológiai mélységét idézi fel

tolmácsol;a, hogy a lf1gnagyobbakéi
mellett és után is akad felfedezése
(Hungaroton SLPX 11806).

Rásonyi Leila elsősorban erőteljes

játékával ragadja meg hallgatóJát. Ér
deklődése és ízlése bizonyára mélyül
még; a hangszerkezelése mindenesetre
máris nagyon jó. Lemezén Franck sokat
hallható Szonátája mellett néhány vir
tuóz. rövid lélegzetű modern mil sze
repel, melyek jó alkalmat adnak a
játékos virtuóz tehetségének kibontá
sára. kevesebbet az elmélyiLlésre. Az
elmúlt hangversenyévadban emlékezete
sen adta elő Mozart egyik hegedúver
senyét. Alighanem ebben az irányban
kellene keresnie nagyszerű adottságai
nak kiteljesedését. Zongorakíséretét
Mikl6s György látja el (Hungaroton
SLPX 11825).

R. L.

bennünk, ami nem más. mint a líra
metafizíkája. Ezt a világot pedig csak
az foghatja fel, aki a jelenségek mélyén
megtalálja a nyugalmat: a tenger tükrén
elterülő. Iélegző mozdulatlanságot, amely
minden pillanatban kitörést ígér, és vég
telen mezőkben a természet virágokba
bújó erejét. A festő akvarelljei efféle cso
dák. A Mednyánszky-terembelí ki41Wásán
látott Bánki tavon (két változatban) a
valószínűtlennek túnő éles kékség s a
tömörségben mealelt könnyedség. a Bú
zaföld pipacs-jelzései vagy a Viráazás
robbanó fényei a lét rendjét reprezen
tálják. amely "szélső pilléreken" nvua

.szik. Mi a híd középén állunk. Az Ipoly
vagy a Tisza partján köszálva (Kiöntött
az Ipoly, Komp a Tíszán) úgy ábrázolja
a hétköznapok témáit, hogy ünneppé
avatja. A hazai föld szerétetének alapja
nála az otthon, a magyar embertól év
századok óta megszekott szeros pátria
szeretete. Elemi költésze"tét olyan képeken
figyelhetjük meg leginkább. mint a
K~rtek, a Nyírjesi tó vagy a korábbi
Nógrádi dombok. A megművelt flóra,
a nyers természet szembesítésében azon
ban elmosódnak a határok, A fák. a
füvek, a vizek vannak jelen, amelyek
környezetében "megtel'em" az ember.
Érdemes külön megemlíteni a Gyász,
1944 című ákvarelliét, Az ecsetsubaná
sok nyomán keletkezett, csillagködökre
emlékeztető fényvonalak. utak., dombok
előterében, útmenti kereszt előtt két

. ember áll. Arvaságuk a veszteséget
jelzi: háttal állnak, arctalanul. A rnű

vésznek nem kell megerőltetnia magát
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ha érzéseket akar kifejezni. A táj" su
gározza az örömet, vagy közvetíti a
bánatot. Olajképei is erről vallanak.
Sokszor a francrákra emlékeztető ex
presszivitást pasztell színekxel lágyítj a,
önálló stílust teremtve. (Lényeget meg
f,ogalmazó a MagIÍny című vászna,
vagy a Kaszafenő realista bensősége.)

Vonal- és szfnritrnusaí , képeinek zenei
stflusjegyei.

Külön csoportnak érzem kápolnás
képeit (akvarell és olaj: Kétbodony, Ká-

PAZMANY Pm'ER ELSO LATIN
NYELVt1 MUNKAJA

Ory Miklós nevét jól ismerik a ma
gyar írodalomtörténészek. Pázmány kö
rüli munkássága alapvető. Pázmány Pé
ter tanulmányi évei címmel kiadott
munkája (Prugg Verlag. Eisenstadt 1970)
rendkívül pontos és hiteles képét adja
azoknak a szellemi hatásoknak és ösz
tönzéseknek. melyek a fiatal Pázmányt
érték Erdélyben. Lengyelországban.
Bécsben és Rómában folytatott tanulmá
nyai során. Rómában ismerkedett meg
'Pázmány személyesen is a •.hítvédők fe
[edelmév-vel, Roberto Bellarmínóval. aki
1!'iQ2 és 94 között rektorként vezette a
Collegtum Romanum munkáját, Ekkor
fejezte be hatalmas művét, az opus ab
solutissimumként emlegetett Disputc.tio
nes de Controversiis fidei-t, melynek je
lentőségét és kortársaira gyakorolt hatá
sát abból az egyetlen epizód ból is le
mérhetjük, hogy a protestánsokat térítő

Szalézi Szent Ferenc a Szeritírás me!lett
ezt vitte magával útjára. A Collegium
Romanumban tanulók évente két alka
lommal fogadalom-megújításl tríduurnot
tartottak, s ezen alkalmakkor - mint
Ory Miklós írja Idézett művében - •.lel
kük egészen kit'árult atyjuk és mesterük
előtt". Főleg ekkor alakult kl Bellar
rnino és Pázmány mély kapcsolata. ek
kor kapta az utóbbi azokat az indításo
kat, melyeket hazai gyakorlatában re
mekül hasznosíthatott.

Bellarmlno személyisége és Pázmánvra
tett: hatása döntő mértékben befolyásolta
ennek rnunkássázát. E hatalmas arányú
tevékenység egyik rendkívül vitatott. de
eddig megnyugtatóari meg nem oldott
részletére irányítja a fi~elmet Öry
Miklós új könyvében." melvben fakszi
mile kiadásban tette hozzáférhetővéPáz-

poZna). Ilyen témájú akvarelljeinek
kompozícíójába, úgy éres.tetí a csend
mámorát, ahogyan zarándokember él
hette át erdei kápolnán előtt, a múlt
század elején. Ez· fl már-már bieder
meier-hangulat azonban a realista
festőé, aki tudja: a csend «nozdíté ere
jil sugallat, s az embert önmaga felé
fordítja.

(T. S.)

mány Dlatriba Theologica című rnűvét,

és bámulatosan gazdag bevezetésben bi
zonyítja, hogy ez Pázmány alkotása. s
hogy a keletkezésére vonatkozó eddigi
ismereteink meglehetősen hiányosak és
felületesek voltak,

A Diatrlbának 1941-ig egyetlen példá
nyáról tudtunk Magyarországon. Ezt
Hellebránt Árpád fedezte fel a prágai
egyetemi könyvtárban. ~ry Miklós hosz
szas kf'resés után a Biblioteca Nazíonale
Centraleban - ide olvasztották ce Bel-

-larmtno könyvtáráf -' talált egy, az
egyházról szóló művet (azt ekkor már
tudta, hogy Bellarmino hagyatékában
szerepelt egy ilyen című munka, még
pedig Pázmány szerzőségével), de ennek
szerzőjeként Fridericus Brenner nevét
tüntették föl. 1955-bt:n. a grazi egyetem
könyvtárában felfedezte a mű harmadik
kéziratos példányát. A kis könyvecske
Brenner Frigyesnek Brenner Márton
püspökhöz szóló ajánlását is tartalmazza.

Az eddigi szakirodalom tudott Páz
mánynak az eg,)"házról írott könyvéről.

O maga emlékezik meg erről 1603-ban,
a Feleletben. Az egyházról szóló mun
kának tehát a Felelet írásának idején
már készen kellett lennie. Erdekes mó
don azonban míg a jezsuita biográfusok
1605-re datálják megjelenését, a magyar
életrajzírók 1615-re. Ilyen értelemben
szól Pázmány munkájáról Fraknói, majd
Szinnyei József is életrajzi lexikonában.
Űry Miklósban élt a gyanú, hogy az
1615-ös évszám csak elírás lehet, hiszen
Pázmány 1607-től, tehát Magyarországra
való visszatértétől csak Itthon, Bécsben.
esetleg Prágában jelentetett meg művet.

S itt következik első filológus! bravúrja:
szorgalrnas kutatással rájött, hogy Cvit
tinger Dávid pontatlanul másolta le Phi
Hp Alegambe-- Bibliotheca Scriptorum
Societatis Jesu című könyvének a mű

• PAzmány Péter: Krisztus látható egyházáról. (Bevezetéssel kiadja: Ory Miltlós. Prugg
Verlag, Eisenstadt)
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