
keresztre,' toronyra, templomra vetít,ebben az egyszer alkalmazott képszimbolikájá
ban szinte elnéző, gyengéd humorral. A csodavárók nemo. arca, amikor Bernadette a'
földet túrja és a füvet eszi a későbbi forrás-helyén - az, hogy egyszerre látjuk ennek
a miértjét és az értelmetlenül megdöbbent arcokat, Bernadette-et egyedül a terráé
szetfölötti szándék és az emberi értetlenség e 'küzdőterén, majd ismét a csodavárók
hatalmas félkörét: a tér ekkor, ahol míndez történik, szinte arénává szélesedik ki
előttünk, A beteg kisgyermekkel rohanó asszony a forráshoz vezetö' út mély képies
ségében: a felvevőgép panorámázása itt a, drámai sűrítést fejezi kl. Bernadette új hely
zetének íümí jellemzésére elég, amikor másnap reggel apja meglátva őt, gondtalan,
természetes gyermeki mosolyát, önkénytelenűl majdnem keresztet vet. Az egyházi
vizsgálat kínzóan szigorú kérdései. Bernadette .türelme, azújabb csoda, amely után
a császár felnyittatja az elzárt forrást, az emberek kicsinyeskedő hazugságai Bema
dettebúcsújánál, á szerelmes fiúval való találkozás gyengéd jelenete: a kiválasztot
taknak földi szemmel tragikus sorsvállalását éreztetik.

Csak Bernadette kolostorbeli megpróbáltatásainál találjuk túlméretezettnek ezt
a realizmust - legalább. Az ellenségesen szigorú öreg apáca kissé lnkvízícíós jelen
ség Bernadette gyengéd légkörében, keménységének indítékai nincsenek időben ki
bontva, Túlmarkáns ahhoz a jelenethez, amelynek azt kellene közérthetővé tennie,
hogy nem ez az erénygazdag, ez az aszkétikus keménységű apácajellemaz, aki éi
csodála rnéltó, hanem a jelentéktelen kis parasztlány a kiválasztott. Ugyancsak túl-
méretezett a végső bizonyságszerzésnél az Egyház komor pátosza. ,

Jennifer Jones a nagy művésznek is kivételes és megpróbáló feladatot .fölemer
kedetten és felemelően oldotta meg. Az epízódalakok, az orvos, a pap, az ügyész, a
család, az anya, művészetükkel a maguk helyén emelik az életszerűséget,

A végső jelenet, a barlangtemplom, a ..hitetlen, gégerákos ügyész elfogódott
arca -- "aki nem szeretett senkit, még önmagát sem", - a kis gyertyafényektől be
világított nagy, sötét aréna küzdőterébemegrázóan vetíti bele az ember elfogódott
ságát a kis lourdesi parasztlány emléke előtt, aki látta a Jelenést. Soós László

I{ÉPZÖMŰVÉSZET
A MAGY AR GRAFIKA SZÁZ ÉVE.

A Fővárosi' Képtár grafikai kiállítása a
"Dési Huber István-kor" rendezésében, ei
méi yedő megértéshez segítő, összefoglaló
áttekintésre törekszik. Három, sőt négy
festőnemzedék együttesen szemlélhető raj
zaíban, a felötlő technikai különbözőse
geken túl, tanulságos érdeklődéssel figyel
hetjük meg - a visszaverődő korszellem
felismerése mellett - az ábrázolás mód
ját, a mondanivaló sulyát. a hatáskeltésl:
a puszta g1önyörködtetés, vagy szórakoz
tatás békés nyugalmától a felrázás és meg
győzés tzgalmáíg, szinte a prófétai- külde
tés döbbenetes átéléséig.

A 80-100 év előtti, választékos elren
dezésű tájrajzokat valószerűtlen csend és
mozdulatlanság üli meg, a finom aprólé
kossággal részletező arcokból pedig, gon
dolattársulás híján, a távolság lehűtő rész
vétlensége mered. Idillikus nyugalmuk el
pihentet, bár kissé meg is mosolyogtat. És
Inert a szenvedélyes őszinteség hiányzik

sukban is, közelebb állanak hozzánk. Ezért
közvetlenebbül hatnak, ha mondanivaló
jukkal nem szükségképen elégítenek lski.

A kortérsművészekhez sajátosan szemé
lyes" bizalmasan számonkérő, viszonosan

'kölcsönös, ellenőrző kapcsolat fűzi a mű

élvezőt, A hamis, vagy nem eléggé pontos,
éber és Jellemző ábrázolásról hamar .lesik
lik a píllantésunk.zde azonnal helyeslő

megértésünkre számíthatnak az érzékeny
szemmel, őszinte szociális részvéttel Jelep
Iezett pillanatfelvételek.

Tüzes szellemek, erőteljes, egyéniségek,
egy Zichy., Munkácsy, Rippl-Rónai, még
hevenyészett vázlataikban is, eljegyzik
magukat a halhatatlansággal, egyaránt
szólnak mínden kor szemlelőjéhez.

Nem titkolt megilletődéssel kerestük a
hit lüktető hullámvonalát. Láttuk meg
törni a közöny falán (Benczur, Csók,
Vaszary), elveszni a' kétely örvényében
(Székely Bertalan, Aba Novák Vilmos,
Réti István, Ámos Imre), szeliden ragyogni
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belőlük, jobbára csupán kortörténeti mÜo..
emlékek.

Már-a mult század második felének mes
terei, korban is, ismernivélt gondolkodá
a derűs megszokás taraj án (Barabás Mik
Iós, Lotz Károly, Molnár C. Pál, Koftán
i<ároly) és hősies erőfeszítéssel, leküzdve
a világ, meg a meg-megtorpanó én el
lenállását, diadalmaskodni (Ferenczy Ká
roly, Nagy István, Nagy Balogh János,
Dési Huber István, Buday György).

Hosszan eltűnödtünk Gulácsy Lajos raj
zai előtt. Vallásos korban egy magyar Bot
ticelli válhatott volna belőle. Jelmezes báli
hangulatot mímelő csoportképe középkori
levegőt, halk áhítatot ébreszt és könnyü
szerrel behelyettesíthetővolna valamilyen
egyházi kompozícióba. Légies, finom női

feje talán a sóvárgott eszményi vezető, aki
megszabadítaná ennek a zajos, prózai vi
lágnak a nyűgétől. kaján megnemértésé
től. "Belénk nyilalt, hogy ez a tiszta mű

vész, lelki rokona a költő Juhász Gyulá
nak, félúton a hit felé összecsuklott és a
sors szeszélye folytán; nem lassú tűzzel

égett el, hanem - véletlen kár - egy
szerre gyulladt ki.

Hitét erős akarattal "megtalálta ugyan,
de zsenijét teljességgel nem tudta már,
korai halála míatt, felszabadítani - Fe
renczy Károly, ez a csodálatos hangulat
varázsló, némileg Krudy Gyulája az ecset
nek. "Ketten a szabadban" című, csupán
néhány elkerülhetetlenül szükséges vonal
lal felvázolt, gazdag mondanivalója: töké
letesen hű és édesen. bájosan beszédes,
mint egy Renoir-rajz.

Halála után megnőtt, az erdélyi havasok
tisztaságával ragyog Nagy István nemes
tehetsége. Sugárzó hit, keresetlen egysze"
rűségében lebírhatatlan erő s 'szemérrnes
meghittség árad rajzaiból.

Nagy Balogh János a magyar Míllet, a
nagy francia festő szerenesés harmóniája
nélkül. Keserű, elszánt küzdő, aki megbé
kélt önmagával, mert megtalálta Istent.
Megható naiv na,gyvonalúsága. Valóságos
Herkules a kifejezésben. Nálánál jobban
nem sikerülhet érzékeltetni ez emberi ve
rejtéket. Nemcsak kubikusai, remek ön arc
képe is: a verejték megsze,ntelése.

A tárlat egyik nagy meglepetése, kinyi
latkoztatáserejü üzenete: az alig 40 éves
korában, több mint egy évtizeddel ezelőtt
meghalt Dorkovits Gyula rézkarc-sorozata.
Otestamentumi harag, vérben-tűzben ta
posó, vakmerően elszánt akarat, olthátat-
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lan lángú, látnoki megszállottség robban
rendkívülien tehetséges, küldetéses rajzai
ban. Az elnyomottak apostola, a várva
várt sorsfordulat harsonázó hírhozója. A
proletárok büszke fia, mint József Attila.
Kendőzetlen nyiltsággal tárja fel a sebe
ket, nyers szépségében láttatja meg a nyo
mortól be nem szennyezett, bátor és be
csületes emberségét. De bármily kemény,
tüzetnyelő próféta, nem tudja elleplezni
gyöngéd együttérzését, könnyes részvétét.
meleg vonzalmát minden jószándékú,
félretaszított honfitársa iránt. Nagy és
mély hazafi, szívébe mártott korbáccsal
a sujtó kezében. Gyönyörű dacos hevüle
tét, ha meghiggad és tovább él, istenfélő

hálaimákban oldotta volna fel, talán, fes
tői képzelete. A híres Dózsa-sorozatból ki
magaslik a Rákos felírású eszelős kaszása,
megdöbbentő látomás a kirobbanó forra"
dalom végzetszerüségéről és a forradalmi
eszme megszületését jelképező, rácsot
szaggató, minden korlátot ledöntö. felma
gasodó Dózsa-alak, a testéből sokasodó
szellemalakok lázadást megszemélyesitő

káprázatával.
A másik nagy meglepetés: Dési Huber

István rajzgyüjteménye. Bajjal, ármánnyal,
ellenséges sorssal vitézül verekedő, hősi

lélek, aki a harc hevében magának se
merí nyiltan bevallani, hogy hivő lett,
visszatarthatatlanul, rendületlenül bízik
Isten kegyelmében. A megtérésnek meg
rendítő skáláját játsza el, az erős lélek
rögös útjáról soha le nem térve, csak
tudni kell elolvasni árulkodó vonalainak
a valÍomását. Egyik legszebb látomása ar
ról regél, miként veszi a magyar alföldet
birtokba a magyar paraszt: Guggoló alak,
mintegy karikással megpörgeti maga kö
rül a hullámzó rónát, a kénye szerint bű

völi, a maga szerelmetes igájába hajtja.
Oszinte, igaz művész,miht a vele egy
ivású Illyés Gyula,

Sok tehetség szállt fiatalon a sírba. A
nagy képzelőerejű. Daumíer-re- emlékez
tető Ámos Imre, a Carriere-rel rokon
Patkó Károly, az önálló kezdeményezések
ellenére is hagyománytisztelő Nemes Lam
pérth József, a lassanérő Jándy Dévid.

Az élők közül még sokat várhatunk
Egry Józseftől, Szalay Lajostól, Szabó Vla
dimirtől és különösen Koff'án Károlytól,
meg Kádár Györgytől.

Koffán mestere a fametszetnek és'a kö
rajznak. Született mesemondó. Érdekes,
fordulatos, izgalmas. Tisztán, világosan, a



várakozást felcsigázóan komponál. - Ká
dár György költő, Megrázó erővel hívjá
életre átszenvedett élményeit, tárgyilago
san, kíméletlen leleplezéssel és mégis rep
deső liraisággal, daloló forrósággal.

A közel félezer rajztól búcsúzva, Molnár
C Pál jellemző Csokonai-, valamint Kosz
tolényi-Illusztrációit élvezve még utoljára,
ismételten, el-elnézzük ámulattal Buday
Gyö,rgy remek székelyballada-illusztrá-

KÖNYVEK
BEETHOVEN. Művész és műalkotás két

korszak határán. Szabolcsi Bence: -. Új
.Idők Irod. Int. R.-t. kiadása. 1948. 318. I.

A zene nagy mesterei között talán a
Beethovenről szóló irodalom a legnagyobb.
A legkiválóbb zenetudósok próbálkoztak
emberi és művészí egyéniségérrek mélta
tásával. Igy ezt. a témát valóban már csak
akkor választhatja valaki, ha érdekes és
új mondanivalója van róla. A régebbi
Beethoven-biografiák hű tükörképei annak .
.a kornak, amelyben születtek, de hű bi
zonyítékai annak is, hogy a zseni művé

szete micsoda kimeríthetetlen gazdagságot
rejt magában. Csakis egy kongeniális szel
lem tudná ezt teljes mivoltában megérteni
és másokkal közölni. Lehet-e csodálni te
hát, ha minden korok' Beethoven interpre
tátorai ennek a művészetnek csak egy 01
-dalét, egy szegmentumát látják meg, azt,
amelyik a legközelebb áll hozzájuk, amely
felfogással a legmélyebb önvallomást tesz
nek saját magukról.

A romantikus korszámara Beethoven
a sorssal titáni küzdelmet vívó hős, a ki
robbanó szenvedélyek, indulatok nagy áb
rázolója, aki széttöri a régi formák szűk

kereteit, hogy az új tartalomnak szélesebb,
megfelelőbb kereteket teremtsen. Az ilyen
romantikus szempontok előtt a müvész
emberi egyéniségének mérlegelése súlyo
san esik latba.

A klasszikus eszmények korában Bee
thoven, a nagy építő áll előtérben, aki
szenvedélyes benső mozgalmasséga elle
nére is erős kézben tartja a formálás szi
lérd mártékét. Eszerint a felfogás szerínt
fölösleges a zenénkivüli elemek, az em
beri egyéniségből fakadó vonások mélta
tása: a "mü" megmond- mindent, amit

cióit. Ezen a területen verhetetlen. Vitat
hatatlanul a legelső. Nemcsak elképesztő

titokzatossággal azonosul a tárgyával, ha
nem a misztika iránt is valóságos csoda
fejtő képességgel rendelkezik. Erőteljes,

lázadások, szenvedések árán kiérdemelt
hitével: a' biblia rajzos magyarázásával
tölthetné be legteljesebben a hivatását.

Havts Géza

erről a művészetről lényegében elmondani
lehet.

De ehhez a korszellemből fakadó egy
oldalúsághoz járul még a zenetörténészek
szakmabeli egyoldalúsága. Saját területük'
megmunkálása annyira elfoglalja öket,
hogy a "szakmán" kívül álló problémák-:
hoz már nincs sem kedvük, sem energiá
juk. Kétségtelen, hogy komoly biografus
sohasem nélkülözheti művének adatszerű

megalapozását, de az igazi cél ezeknek az
adatoknak lélekkel és szellemmel való
megtöltése, témájának minél többoldalú
megvilágitása.

Szabolcsi Bence azok közé a ritka zene
történészek közé tartozik, akinél nagy
szaktudás nagy beleélő képességgel és
fantáziával, széleskörű egyetemes müvelt
ség páratlan színes kifejezőkészséggel pá
rosul. Költői, kifogyhatatlan szókinccsel
rendelkező stílusa, - talán az egy Romain
Rolandot kivéve - egyedülálló a. zene·
tudósok között. Romain Rolland és Sza
bolcsi között azonban a különbség, hogy
Romain Rolland inkább ~ regényíró, mínt
tudós, míg Szabolcsi a tudásnak már elyan
magas fokán áll, ahol minden játszi köny"
nyedségűnek 'hat, ahol- tulajdonképpen
ez a legnehezebb - népszerű tud lenni,
anélkül, hogy egy pillanatra is veszítene a
tudományos érték súlyából.
~ Beethoven, minden idők egyik legna
gyobb muzsikusa, valóban csábító téma le
hetett egy olyan író számára, mint Sza
bolcsi Bence. Nem hiába választja azt á
nagy mestert, aki "két korszak határán"
áll. Szabolcsi rendelkezik azzal a finom
intuitív képességgel, amelynek segítségé
vel meglepetésszerűen világít rá eddig
nem is sejtett összefüggésekre. Ilyen mó-
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