
ZENE

Yehudi Menuhin Budapesten
A mai Yehudi Menuhin technikai vonatkozásban
bizonyára nem a világ legnagyobb hegedűse. Még
is elmondhatjuk róla, hogy a világ egyik legna
gyobb muzsikusa. Budapesti fellépésein nem tör
tént egyéb, mint másutt: kivételes tisztelettel és lel
kesedéssel köszöntötte őt a közönség, melynek na
gyobb része kiszorult a hangversenyteremből, Me
nuhin ugyanis tud valami olyat a zenéről, ami csak
a kivételes tehetségeknek adatik -meg, Számára a
zene nemcsak egy folyamat rajza, nemcsak egy lel
kiállapot kifejezése, nemcsak egy adott kor művé

szi terméke, hanem az emberi önkifejezés legneme
sebb megvalósulása. A muzsika révén olyan érté-,
kek irányába tágítja szemléletünket, amelyek job
bik énünket fejezik ki, a léleknek azt a jobbik ré
szét, melyet a gyorsuló időben és a technicizálódó
világrendben oly gyakran temet el a szerzés vágya.
Menuhin hegedűje ugyanazt a hangot szólaltatja
meg, ami ott zeng Homérosz és Dante eposzaiban,
Bach passióiban és Beethoven utolsó szonátáiban.
Az ember zenéje cimű sorozatával hétről hétre ta
lálkozhattunk a televízióban (megjelent könyvfor
mában is, és el is tűnt a könyvesboltokból), s való
ban az ember zenéjének, az emberi érzések követe
ként és megszólaltatójaként járja a világot, minde
nüvé elvive a muzsika felemelő vigasztalását.

Volt Yehudi Menuhin életének egy hatalmas
fordulata, amikor dédelgetett, csodagyerekből hir
telen érett, felnőtt művész lett, amikor rádöbbent,
hogy tehetségével jól kellsáfárkodnia a szenvedő
emberiség szolgálatában. A második világháború
alatt igen sok hangversenyt adott a fronton, s oly
kor embertelen nehézségek között járta a táboro
kat de elsőnek jelent meg a felszabadított váro
sokban is, hogy magával vigye a vigasztaló zene
üzenetét.

Yehudi Menuhin nem csupán reprodukáló mű

vész, értelmezni is próbálja a világot. Gondolkodó
ember, aki nem idegenkedik a filozófiai megközelí-

. tésektől. Fontos, sőt kiemelkedő szerepet tulajdo
nít a meditációnak (neln véletlenül viseltet különös
affinitással az indiai zene iránt), s ahogy Bachnak
egy-egy szólószonátáját megszólaltatja, lehetetlen
nem érzékelni, hogy abban a pillanatban szinte vé
giggondolja a zenei teremtés folyamatát. Talán

. ezért is vonzódik erősen Bartók zenéjéhez. Bartók
előadásában a természettel kapcsolatot kereső és
találó ember primér élményeit közvetíti. t<?lmácso
lását mindig elemi erejűnek érezzük. Ö maga
mondja, hogy Bartókkal való kapcsolata nem in
dult harmonikusan, de amikor a zeneköltő meg-

236

hallotta, hogyan szólaltatja meg művét, egyszeri
ben felengedett, s közölte vele: hite szerint csak a
szerzők halála után szólalhat meg ilyen autentikus
tolmácsolásban alkotásuk.

Menuhin személyében IJemcsak a művészt kö
szönthettük Budapesten, hanem az emberiség hu
manista tradícióinak védelmezőjét is. Minden fel
lépése azt sugallja, hogy azok a humánus értékek
és eszmények, amelyek elvesztését annyira fájlal
juk, változatlanul élnek, csak értő módon, nyitott
lélekkel kell közelitenünk a világhoz, s meg kell
hallanunk a fájdalom híradásait is. Nem véletlen,
hogy Menuhin egyike azoknak, akik a.gyakorlat
ban is sokat tesznek az ember és ember közőtti kü
lönbség rnegszüntetéséért, s hogy rnűvészetét gyak
ran állítja ·az éhezők és nélkülözők anyagi támoga
tásának szolgálatába.

Budapesti szereplésekor - mint említettük - nem
a hangszer virtuóz .kezelésének emléket hagyta itt.
Sokkal többet. Visszaadta a hitünket abban, hogy
az ember kiküzdheti boldogságát és kiegyensúlyo
zottságát, ha megőrzi szernélyiségének tisztaságát,
s képessé teszi lelkét a szemlélődésre. A legszíve
sebben mi is azt kiáltottuk volna, amit a csodagye
rek játékát elragadtatással hallgató karmester, Ar
turo Toscanini: játssz még!

(R. L.J

MAGYAR KURIR

A Magyar Kurir a Katolikus Püspöki
Kar félhivatalos hírügynökségi értesi
tője, mely néhány oldal terjedelem
ben, kőnyomatos eljárással jelenik
meg. Főszerkesztője: Dr. Gojók János.

A lap elsősorban a magyar egyházi
élet jelentős és aktuális esernényeíről

tudósít, de mindazokról az érdekes
külföldi hírekről is beszámol, amelyek
vallási életünket érintik, s a hazai teo
lógiai és egyházpolitikai változásokra
is hatással lehetnek. Célja, hogy infor
málja a közvéleményt rnindarról, ami
ez irányú ~ájékozódásunkat segítheti.

A Magyar Kurírra csak az előfizetők
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