
bemutatja a szerzőt, aki - tudott do
log - az egyházzenét nem művelte. Az
egykori ~uccai orgonista 18 éves korá
ban írta egyetlen míséjét Verdi (es ta
~án egy kicsit Wagner) stí~us:ib1n. Bár
a későbbi operaszerző is fe~ismerhető

már a szó~ó és a zenekar egészen sa
játságos haszná!'llában. A Messe dí
Ghria igazán szép mu: egzotikus szí
neiben mérséke~t. s a szerző aazdag
dallam- és ritmus-fantáziájára vall. Mí-

AZ ÚJ MUNK4CSY-MO~OliRAFIA
ÉS A CSONTVARY-EMLÉKI{ÖNYV

A Munkácsy Mihállyal foglalkozó ter
jedelmes irodalom a közelmúltban
újabb monográfiával gyarapodott: Szé
ketu András művészettörténésznek

a Spanyo~ festészet cimű kötet (Corvi
na, 1972) és egy Franz Marcról szóló
tömör pályarajz (Corvina, 1972) szerző

jének - könyvével. Székely - az egész
Munkácsy-oeuvre-t kritíka nélkül fel
magasztaló vélemények és a mester
szinte teljes termését e~utasító nézetek,
a különböző előjelű elfogultságok és
előítéletek zátonyait szerencsésen elke
rülve - árnyalt és igazságos képet ád
a XIX. század utolsó harmadában rnű

ködött, fényes mctcorként feltűnt fes
töröl; aki "korántsom volt egyetemes
zseni, mínt ahogyan a múlt század
végén műkereskedő mecénása hírdette,
de tehetsége bizonyos időszakokban át
törte a kor által rákényszerített - és
a saját maga által is vállalt - kor
látokat. Életművének egy része nagyon
is megérdemli az utókor figyeimét ..."

Székely munkája polemizál azzal az
19.íO körüli leegyszerűsítő művészettör

téneti besorolással. amely szerint Mun
kácsy műveinek zöme kritikai realista
tendenciájú lenne; Székely András sze
rint csak egyes Munkácsy-képek - fő

leg az 1872/73-as időszak alkotásai 
utalhatók a kritikai realizmus körébe.
Ugyancsak elveti a Sztrájk című kései,
gyenge festmény negyedszázad előtti

sematikus értelmezérét és - a művé

szí minőséget figyelmen kívül hagyó
- túlbecsülését. Szigorúan szól azokról
a XIII. Lajos korabeli jelenetekről,

amelyeket a hanyatló művész a 80-as
évek végén és a 90-es évek elején. fes
tett; e képeket - amelyek a talentum
mal való könnyelmű sáfárkodás elszo
rnorító példái "közönséges giccsek"
nek nevezi; a jobbára menedzsere :
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vel Puccinínak nem volt vérében az
egyházzene, miséje sem igazán egyház
zenei alkotás. Mégis őszinte, hittel meg
írt mű. Ezt éreztük mC'g az elöadásbó~:

kórus és zenekar érzékeny tolmácsolá
sából, Sólyom Nagy Sándor és Róka
István szóló-int'encióiból. Petró János
az ének- és zeneka1' élén a liturgikus
szövegek sugallta tőbbletet jól érzékel
tette.

TÖTH SÁNDOR

Charles Sedelmever által sugalmazott,
nagyméretű. sokfigurás, kosztümös, te
átrális vásznakat pedig (így pl. a Mo
zart halálát) a mai amerikai szórakoz
tató iilmipar "szuperprodukciói"-val rú
konítja,

Ahol azonban Munk ácsy valóban
nagy művésznek bizonyul, ott nem fu
karkodik az elismeréssel. A mester
Poros út círnű képe s néhány más
tájábrázolása (Erdőrészlet, Kukoric.is,
Colpachi park stb.) Turner és Claude
Manet atmoszférikus szépségekben bő

velkedő munkáival vethető össze, a
Munkácsy-csendéletek pedig a müvé
szettörténet legkiválóbb csendéletfestő

jének, a XVII r. században élt francía
mesternek: Jean-Baptiste Chardinnek
szellemét idézik. Munkácsy több ízben
ingerülten nyilatkozott a szüzsét, az
epikumot a festmény mellékes tényező

jének tekintő impresszionizmusról, Ma
net-t pedig egyenesen "mázoló bo
lond"-nak nevezte, mégis: egj'-egy nagy
szerű portréja (így például De Marches
báró vagy Haynald Lajos bíboros, ka
locsai érsek, a nagy tudásu botanikus
arcmása) "Manet festészetére emlékez
tet" bennünket, Munkácsy műveinek

mai szemlélőit, De erő, igazmondás, él
ménnyel való telítettség, belső feszült
ség, elsőrangú művészí adottságok hat
ják át és fémjelzik a népi típusokat,
a hétköznapi élet mozzanatait megjele
nítő Munkácsy-képeket (Rózsehordó nő,

Köpülő asszony, Búcsúzkodás) s a pá
lyazáró nagy vásznak számos vázlatát
is, így egy "átszellemült arcú" Krisz
tus-alakot (1880) vagy a vak Mílton
mellképét, amely stúdiumként készült
a későbbi négyalakos Mílton-kompozf
cíóhoz,

Munkácsynak dúsan, de parvenu íz
léssel. berendezett párizsi szalonokat áb
rázoló képeiben - a művészetí k'ik
egyik csoportjának fanyalgó állásfog
lalásával ellentétben Székely sok



festői finomságot, artisztikus színhar
móniát, az eloadás könnyedséget, ele
ganciáját fedezi fel. Ezek az enteriőrök

nem kritikai realista művek ugyan, de
kordokumentumként is becses realista
képek, amelyek "pontosan informálnak
egy elsüllyedt világról, a múlt század
második felének nagypolgári életformá
járól".

Munkácsy piktúrájút az elmúlt évti
zedekben sok szempontból közelítette
meg a magyar múvészettürténetírás; a
mcster értékelése körül szikrázva csap
tak össze a szcnvedélyesen forgatott
Imrdok . .. E bajvívásban olyan éles
pengéjű rnűvészeti Irók vettek részt,
rnínt Feleky Géza. Rózsaffv Dezső. F'ülcp
Lajos. Genthon István, Perneczky Gé
za vagy Rabínovszkv Máríusz, akinek
"Jegyzete~ a Munkácsv-kórdésröl'' cí
mű esszé ie (MafJY'lr Miinéezet, 19,6.
évr. 1. svám) a Munkácsy-Irodalom mí
niatűr remeke.

A mestpr új rnonoarafusa: Sz6ke1v
András tö},!) friss gondolRttal járult
h07,7,á a ..Munká-sy-jelenség" meavirá
gítávához ; könyvét - amely a budaries
ti CnTl,ina Kiadó, a kelet-berlini Hen
scheioerlaq és a varsói Arkady kiadó
kö:;:ös kiadvánva - bizonyára szívesen
fogadja majd a német és lengyel kö
zönség is. (Úgy véljük azonban. nem
lett volna érdektelen - legalább egy
lábjegyzetben megemlíteni, hogy
Munkácsy Krtsztus-kompozfcíót a fiatal
James Joyce érdeklődését is felkeltet
ték, Az "Ecce Homo !"-r:S1 1l:l!:l9-ben írott
Joyce-tanulmártv magyar fordítását 
Eqri Péter Irodalomtörténész bevezető
jével a Művészet című folyóirat
1961. évi 1. száma közölte.)

"A művészet világa" sorozatban meg
jelent kötet képanyaga is gazdag. Kű

lőnösen örülünk a Zálogház crmű mű

(Metronolítan Museum, New York) és
a Milton (Public Líbrary, New York)
szines reprodukcióban való közlésének.
ugyanis e két festményről most először

látott napvilágot színes nyomat ...

•
A Csontváry-emlékkönyv amely-

nek anyagát Geríoczu Gedeon építész
mérnök, a budapesti Képzőművészeti

Főiskola néhai professzora, Csontváry
Kosztka Tivadar festményeinek a pusz
tu'ástól való megmentője, Csontvárv
leghűségesebb heroldja válogatta - az
1976-os év legjelentősebb, legizgalma
sabb hazai képzőművészeti kiadványai
közé' tartozik. (Mínthogy Gerlóczy pro-

fesszor 1975 nyarán elhunyt, a kötetet
a jeles Csontváry-kutató: Németh La
jos rendezte sajtó alá és látta el be
vezetéssel.)

Az Emlékkönyv .- Németh Lajos be
vezetőjén és két kiváló tanulmányán
("Csontváry - anno 1975" és "Csopt
váry írásairól") kivül - a mester o~

életrajzát, leveleit, röpiratait. . bea~va
nyait. hírlapi cikkeit. ma mar szmte
hozzáférhetetlen kiállítási katalógusai
nak szövegét és műtárayieavzékét, va
lamint a művész munkássáaáról és tár
latairól írott krltikák s kiállítási be
számolők legfontosabbjait tartalmazza.

Csontvárv nem volt a szó, az írótoll
mcstere s manifesztumainak és egyéb
műfajú'írásainak gondolatmenetét nem
egyszer megzavarja az egyre. ~lhatal
masodó pszichózis, a ,.schizofrema for
makörhöz tartozó parafrenia expansiva"
(Pertorini Rezső). De az itt-ott z,nált,
kusza fejtegetések közepette mílyen
gyönyörű, emelkedett eszmékre, életel
vekre, önvallomásokra bukkanu;,k ; ..
Ki lehet zseni?" .- teszi fel a kerdest

"A lángész" círnű elaborátumában, s
:.:.... félreérliletetlenül önportrét nyújtva
_ így válaszol: "Zseni lehet,... akit
a sors keze kiválasztott,... aki szerel
mes volt a hazájába s szeretettel gon
dolt a naayvilágra, aki le tudott mon
dani mindenről, aki gazdagságot, hatal
mat nem irigyelt senkitől. aki a világ
hírű szellemeket vetélytársnak nézte,
aki folyton küzdött önmagával s ö~ma

gávaI megelégedve nem volt. ak; az
ihlettséget lsten adományának nézte,
aki a 'Teremtőt gondolataiból ki nem
felejtette, aki a títokzatban a világ
urát sejtette, aki a világ mesterének
sugallatát követte ..." Egy másik írásá
ban arról elmélkedik, hogy a festők
közül ki alkalmas csataképfestés
re. .. Rögeszmét s bölcsességet együtt
görgető soraiból megint rejtett önarc
kép dereng elő: "Nem festhet csataké
pet az,... aki költői talentummal ninc'!
megáldva. aki bölcselettel nincs felru
házva, aki türelemhez nincs szoktatva,
aki az isteni összeköttetésben nem re
mél, aki elbizakodott, aki elsűbbségért

tülekedett, aki csak pénzért dolgozolt
ésihletre nem támaszkodott."

Az emlékkönyv "Csontváry művésze

te a kritikák tükrében" círnű fejezete
a mester munkásságáról - 1905 és 1964
között - elhangzott megnyilatkozások
gondosan válogatott, bő antolóaiáia ;
különösen emlékezetesek Lehel' Ferené,
Vaszary János, Háy Gyula, Bálint
György, Miller Gyula, Fülep Lajos, Bor-
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sos Miklós, Pilinszky János, Hamvas
Béla, Franeoís Gachot, Jean Cassou,
Vojtech Tilkovsky és Marcel Brion rnű

és személyíségelemzései, cíkkeí, állás
foglalásai. Németh Lászl5, a XX. szá
zad egyik legegyetemesebb érdeklódésű,

legszélesebb horizontú magyar Írója és
gondolkodója - az emlékkönyvben ol
vasható írásában - a művészettőrténet

óriásai közöt.t látja Csontváryt: "Bi
zony nem tudom, ki az, akit e három-

Tájékozódás

A Szent István Társulat kiadásában jelent
meg Cserháti József Mindennap együtt az
úrral címü soroza.ának második, a C évre
szánt kötete. Akárcsak a megeíözönck, en
nek is nagy érdeme és haszna, hogy friss
szemmel váloga.ott, korszerü szövegrészek
kel segíti a szent szövegekben való emé
lyedést, az egyes ünnepek alapgondola-ának
megértését és kíteljesítését, Ismét szóvá kell
tennünk, hogy az irodalmi szemelvények
színvonala nem egységes, azok között má
sodrangú munka is akad, holott, - am-nt
a jó pé'dák muatják - a világirodalom
gazda <;sága lehetövé tenné, hogy mínden
gondolathoz adekvát szöveget találjanak a
kötet válogatóí. Mindez persze csak a har
madik kötet megjobbítását célzó megjegy
zés: valójában e BOrO'lOat mindegyik kötete
éppúgy, mint az előzőé, a Mindennapi ke
nyéré, hasznos, néhol épületes, sok értélces
indítast adó olvasmány.

..A Iiturg .kus mozga.om lassacskán újból
fölfedeztetLe velünk az .egyháztas vallásos
ságot'. Egyik úttöröje, Romano Guardini,
nemrég ezekkel a szavakkal jellemezte ezt
a megújulást : .Az egyházias érzék ébredő

ben van a lelkekben!' Kíkerüttünk a val
lási individualizmus korszakából, amely túl
ságosan marginális tanításokból táplálkozott,
és az Euchar,sztia mindinkább visszahödí
totta központi helyét, tejes kiterjedését az
istentiszteletben és az életben." - Ezt a ro
vid idézetet Suenens bíboros új Pünkösd?
címü nagyszerű könyvéből vettük (prugg
Verlag, Eisenstadt 1976), annak érzékelteté
séül, mennvíre a máról és mának szól ez
az egységes, a Szentlélek tüzétől áthatott
írás. A Szán'ó István fordításában megje
lent mű egyszerre elmélkedési olvasmány
és korunk hitbeli megújulásának Izgalmas
dokumentuma. (A kiadó engedélyével egyik
fejezetét lapunkban ls közölnt fogjuk.) A
szerzö tizenkét nagyobb egysél1re osztotta
müvét, A Szentlélek és az eg~'ház kapcso
latának elemzése után tér rá a talán leg-
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tucatnyi kép festője fölé lehetne he
lyezni ..."

A képtáblák több -- eddig kevésbé
közismert Csontváry-rnű ("Tenger
parti város", ..Délutáni vihar Trauban"
stb.) reprodukciójával lepik meg a
nemzetére "páratlan értékű örökség"-et
hagyományozó mester művészetének hí
veit (Corvina Kiadó, 1976).

D.I.

izgalmasabb kérdésre: miképp állhat a Lé
lek a mai vallásgyakorlat középpontjában.
Múvét Imádsággal zárja, klasszikus szépsé
gü és emelkedeltségú szöveggel, mely va
lóban méltó berekesztése e hallatlanul ér
dekes és tanulságos könyvek.

A német teológiának rníndíg értéke és
jellemzöje volt rendkivüli világossága és
alapossága. Ezek a jegyek aVILják emlé
kezetes olvasmánnyá ,T. Ra' zmger A keresz
tény hit címü összefoglalását is (Verlag
Opus Mystici Corporis, Bécs 1976). A Ta
más Pál tolmácsolásában megjelent mun
ka az Apostoli Hitvallásból indul kl: ez az
alap, melyre fe'épHi a szerző a korszerűen

órtelmezett keresztény hit tényegét és irá
nyát. A tübingeni egyetemen tartot előadás

sorozat hittel, de polémikus szándékkal is
átitatott szellemlségét hadd jellemezzük az
zal az egy részlettel, me-ívben a szerzö azt
a problémát elemzi, rutképp kel! értelmezni
az Ószövetség görög fordítását és az erre
épftet~ köve keztetéseket: ..... a hit Istenét
a bölcselők Istenével egvenlövé tenni any
nyit jelent, mint a Biblia Isten-eszméjét
kiforgatn;, és annak éppen el'erikező értel
met adni".

A zsinat u.án, az egyház és a dogmák
érelrnezésének megújulását látva sok hivő

ben felmerült a kérdés: vajon hová vezet
majd ez a folyamat? Sokan megfeledkeztek
János pápa böcs és előrelátó fig~'elmezte

téséról : ..Más do'og a hit letéteményének
régi taritéelében a lényeg, és más küísö
burkának megfogalmazása". Az új teológia
épp a burok mélyére hatolva igyekszik
fölfejteni a lényeget. E folyamat megértése
hez segít hozzá Alszeghy Zoltán és FlIck
Maurizio könyve, A katolikus dogma fej
lődése (Anonymus, Roma 1976), amely az
olasz eredet! magyar fordítása, Rendkívül
maggyözöen elemzik a szerzők a dogmafej
lődés szükségszerűségét és útját, szemléle
tes, világos foga'mi nyelven fejtik kl nem
körmyü, sok hívatkozást kívánó próbtéma
körét, A ma elsősorban a kérdés szakem
berei számára izgalmas és tanulságoe.


