
"Ti ígéretet tettetek, hogy hIvatásbeli munkátokat jól fogjátok ellátni 
mondta egy alkalommal. - Az én hivatásom a mísszió, Ezért élek és dolgo
zom, ettől engem nem lehet eltéríteni. Engem várnak a csillogó szemű Krísz
tushoz, hitükhöz nagyon ragaszkodó mezítlabas kis rnalájkáím, az én kis madár
káim, Nem hagyom el őket, hiszen nélkülült egy perc nyugtom sem lenne itt a
beteg' Európában. Ott tanítványaim és enyéim részéről annyi becsületet és
őszinteséget kapok, amilyent sehol máshol nem láttam. Visszamegyek, de lélekben
és napi imáimban veletek maradok."

. Hősies szeretetéből bőven jutott hazájának is. A háború és a némel meg
szállás alatt a Zsámbéki Keresztes Nővérek törökbálinti zárdálában volt lelkész.
A nővérek itt a csökkentképességű és elhagyott gyerekek gondozásával és taní-.
tásával foglalkeztak. Az Intézet lelki természetii munkáján kívül részére akkor
a legfontosabb feladat az üldözöttek védelme volt. A megszálló SS katonák
állandóan kerestek valakit. János atya a védelem érdekében stratégiát dolgozott
ki. Hol az Anna-hegyen és környékén bújtatott el embereket, hol a zárdában
öltöztetett apácaruhába vagy papi reverendába valakit. Mínden napnak megvolt
a maga izgalmas szerétetprogramja. Az akkori üldözöttek - akiknek János atya
mentette meg életét - most hősí eposzokat tudnának elmondani. Ha példátil élne
még Bleyer úr Budapesten. akit a sok közül napról napra máshol rejtegetett és
megmentette életét. Természetesen a háború befejezése után a hősies emberi és papi
helytállás nem maradhatott titokban. Személye körül legendák szövődtek. Híre
országhatárokon túlra is eljutott. Ennek egyik következménye volt, hogy amikor
az lMO-as években a Szentföldön, így Izraelben is járt, ezeken a helyeken
rendkívül megtisztelő fogadtatásban részesítették.

•
Hosszúszegen született 1907-ben. (Mai neve Langeck, Ausztriához tartozik,

Burgenland tartományban.) Szülei földművesek voltak. Az ötgyermekes család min
den tagjának a házi gazdasági munkákban kellett segítenie. Mivel .János igen
jó tanuló volt és papi hivatást érzett. a kőszegi bencés gimnáziumból az Isteni
Ige Társaságba lépett. Missziós vágya igy teljesülhetett. Rendje a Salzburg mel
letti St. Ruppertbe küldte, hogy a szükséges tanulmányokat elvégezze. Teológiát
a Bécs melletti Mödlingben a St. Gabrielben tanult és itt szentelték fö!. Mint
újoncmester került vissza Kőszezre, majd Kískunfélegyházára. Ezenkívül Buda
tétény és Törökbálint voltak munkahelye!. 1947-ben innen indult el a missziókba.

Dn~GELY VILMOS

KORUNK ZENÉJE·

Ma, a Zenei Világnapon Onöket. a Közönséqet köszöntjük mi, zenészek.
Onöket, akik meg nem szűnő érdeklődésükkel, jigyelmilkkel. értelmet adnak
munkuinkiuik;

Köszöntjük Onöket, akik már társaink a művészet élvezetében, és kö
szöntjük azokat, akik még csak most inJulnak [elénk: KöszöntJük a gyer
mekeket, akik most próbálják hangocskájukat tiszta éneklésre fogni és kö
szimtjük azokat, akiket egy zenétlen élet után egyszer csak szíven raga.d
egy véletlenül a Rádióból elkapott dallamfoszlány. Köszöntjilk őket és hi'l>
juk. Jöjjenek közénk. Csodás világ várja őke!: gyász és f(iJdalom, melyet
oly nemessé érlel a művészet, hogy szinte jól esik újra meg újra felidézni,
győzelmek uJjongó ünneplése aszukásos kiábrándu.lás nélkül, nevetés gond
ta.lanul, tánc féktelensége, boldog ölelés és földöntúli szerelem. Nem, nem
a valóságot kináljuk mi - éOi mását - mesteri rend és művészi szabad
ság által megszépített képet: zenét, az emberiség álmát.

• Elhangzott 1977. október l-én, a "Korunk Zenéje" hangversenysorozat megnyitójaként
a zeneakadémían,
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S ha egyszer-egyszer szorongás, gi5rcB torzítja az álmot, ha rémképek
törnek elő képzeletünk meggyötört zugaiból - kérem, ne okoljanak min
ket és ne forduljanak el tőlünk. Ha gyermekünk éjjel rémülten riad fel
álmából, ne őt okoljuk. A rémület okát keressük.

Ma, a Zenei Világnapon azt kívánjuk: létesüljön olyan rend, béke
és szabadság a földön, melyben a zene mindig csak szépet cilmodik.

MIHALY ANDRAS

Az esztendőnként visszatér6 ünnep: a
Zenei Világnap kezdete a "Korunk
Zenéje" hangversenysol·ozat.nak, amely
egy hétig tart6 gazdag programjával
azt a folyamatosságot 19azol3a, amely az
elso "mű" 6ta - valamikor az embe
riség őstörténetében - egyetlen, meg
szakíthatatlan zene, az ember belső

mozgása., amely óceánok mélys~gében,

bércek magasában ter3ed tOl,a és egy
kor ..örök idók partjain halni tér". Ko
ronként változik ez a "belsó mormogás".

Századunkat nem ér ti, aki zenéjét
nem ismeri. Ezt a sokszor mi'gkérdó
jelezett nyelvet - k6dreltdszerében a
mának ellentmondásaival. szi71tézi:<rre tö
Tekvó vá'lYaival és transzcendens s6hajtá
saiva!. Vaoyis mindazzal a nagtl~áqqal

és csendnel, amely az embert önmaqa
fölé emelheti. Talár. ezért is irta szá
zadunkban Vincent Millay a zenéhez
szólva: "Vissza ne dobj a külvilág elé".

A bels!> mozgások - mint t6mélybe
vetett kő nyomán a hullámok - el
értek a kö.zönséghez a Budapesti Ka
maraegyütte.~ zeneakadémiai koncert jén,
október l-én. Mihály .4ndrás, az együt
tes karmestere, a kitűnő pedag6gus és
kamarazene-értő, a művek megválasz
tásában, mint mindig, most is teljes
egységre törekedett. A klasszikusok:
mellett - Web ern, Stravinsky - meg
szólalt a kortárs magyar zeneszerzők

közül is kettő: a már jól ismert Láng
István és a pályája elején álló
Szunyogh Balázs. Az egységet áz egyes
művek között az a hangulati-érzelmi
átkötés jelentette. amely a színek 1,ilá
"ában vagy a költészet nagy egészében
uralkodik. Ellentétes, külső és belső ha
tások. csillogás és szigorú puritanizmus
bonyolu'lt rendszerében azt a lényeget
kifejezö játékosságot élvezhettük, amely
az igazi zenéhez, az élet esszenciájához
tartozik. (Csak a két határpéldát em
litjük: Webern Koncertjét és Stravinsky
Renard-ját.)

Anton Webern 1934-ben elkészült paT
titúrája: a Koncert, talán a legvilágo
sabb a mester oeuvre-jei közt. Arányai
j6l áttekinthetőek, összefüggései azonnal

felismerhetóek. Val6ban "parádés mu
zsika". Elődje talán az 1930-ban írt
Kvartett hegedűre, klaTinétra, alt-szaxo
fonra és zongorára, amelynek vizuális
élménye a pont és az absztrakt-rajz
sajátos összefiiggéseit juttatja eszünTcbe:
egyetlen sejtből kifejlődő szervezetet,
egy-egy mai építészeti remekművet. Fó
leg a második tétel horizontális és ver
tiTcális hll1lgsúlyára gondolunk, amelynek
"meghőkkentó játékossága" a Koncert
nek is fóerénye.

Ez a weberni mű költészet és - ,./ej
lódéselmélet egyszerre". Ahogyan Goethe
írja: "Minden alak ugyanaz s egymás
sal mégsem egyenlő; egy titkos tör
vényt rejt az egész sokaság: szent,
nagy rejtvényt. Egyszerűen szunnyadt
az eró a csírában; egy őskép szuny
nyadt benne..•" (A növények alakválto
zása).

Ez az őskép llan jelen Webern kom
pozíci61ában. A ..megrészegítően szabá
lyozott" három tétel tradiCIOnális kidol
gozásával kontraszt-gazdag~ágával (a.
hangszerek remek együttesével fuvola,
oboa, klarinét, kürt, trombita, harsona,
hegedű, brácsa, zongora) az élől,ilág ós
növényeire emlékeztet. talán amil1Jent a
weimari költőfejedelem hajdan Szicíl'iá
ban látott. "Hirtelen Ú3 ösztön tör elő,

s újftja - tárgyként téve csomóra cso
m6t - mindig az ósalckot. Bár az máT
nem a régi; kibomlik vál,tozatossá, nézd,
egymást kö'Vetően nőnek az új levelek. .•
így lesz végsőkig kiszabott, kész, teljes
alakká: egy-egy változata szép szemed
elbűvöli." Ahogyan a három hang a
kOllcertben, mely sor-változntokkal "tit
kos törvény" szerint sűrűsödik, egy
másba fonódik s motí'/;umonként önálló
an is megjelenik: valóban "növényi. pil
lanat", analógiával élve; emberi pilla
nat. Hiszen életünkben a "törvény szab
szabadságot", s a rend áTtal tárul fel
a lélek gazdagsága. Egyetlen cseppben
az egész világ, egyetlen műben az egész
élet a kifejezés egyszerűségével. "MUl,é
szet szerintem az a képesség - vallja
Webern -. amellyel egy gondolatot a
legl,ilágosabb, legegyszerűbb, azaz leg
érthetóbb formába öntUnk•• , soha nem
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