
l\IONOGRAFIA A SZENTENDREI
FESTf:SZETRÖL

Haulisch Lenke művészettörténész, a
Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
- aki a korábbi években három je
lentős szentendrei festőről : Amos Im
réről, Paizs Goebel Jenőről és Czimra
Gyuláról publikált egy-egy kismonog
ráfiát - most a szentendreí piktúra
nak a második világháború végéig, a
felszabadulásíg terjedő szakaszáról adott
közre egy átfogó munkát (Haulísch L.:
A szentendrei festészet kialakulása, tör
ténete és stílusa 1945-ig, Akadémiai
Kiadó, 1977).

Haulisch Lenke megállapításai ada
tok, dokumentumok százaíra, sok éves,
szorgalmas kutatómunkára épülnek. A
szerző folyóiratokat, katalógusokat, hír
lapi cikkeket, múzeumí raktárakat,
magángyűjteményeket, műtermeket és
festői hagyatékokat búvárolt át, s szó
ra bírt egy sor még élő művészt, illet
ve az elhunyt alkotók hozzátartozóit ...

Az összegyűjtött hatalmas adattömeg
felett azonban Haulísch nem uralkodik
kellő biztonsággal; a szelektálás, a
szentendrei művészet valódi súl.ypont
jainak kijelölése nem erős oldala a
szerzőnek. aki a lényeges és a kevésbé
lényeges jelenségek közöbt alig tesz kü
Iönbséget, így azután a tárgyalt festő

csoportok, művészetí tendenciák és al
kotók nem míndig jelentőségük m'á
nyában jelennek meg a könyv lapjain.
A középszerű Borornísza Tibor rnun
kasságát például kétannyi terjedelem
ben mutatja be Haulísch Lenke, mint
Va ida Laiosét ... A képanyag összeál
lításával sem könnyű egyetérteni: a
már említett szerényebb lcapacítású
Boromísza tizenhárom (!) művel szere
pel, a Boromiszánál összehasonlíthatat
lanul nagyobb formátumú Amos Im
rétől és Korniss Dezsőtől pedig kilenc
kilenc képet: hoz a könyv. Czóbel Béla
és Kmetty János három-három festmé
nyével szemben Deli Antal és Pap
Gyula hat-hat és Kántor Andor hét
munkáia soknak tűnik, helyesebben:
\Czóbel és Kmetty 3-3 képe kevés
nek ... Kmetty és Czóbel csekély mér
tékű szerepeltetését Haulísch avval in
dokolja, hogy 1945 előtt e két rnester
keveset dolgozott Szentendrén, erre
azonban alább még visszatérünk. f:r
deme viszont a képanyagnak. hogy fel
hívja a figyelmet néhány meglehető

sen elfeledett festőre (Körmendi And
rás, Kelemen Emil, Szin György stb.)
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és pár kiváló, kevésbé ismert rnűre

(Modok Mária: Lépcső, Bálint Endre:
Szentendrei szobám Bindorferéknél, H.
Mattioni Eszter: Akt stb.).

Körner Éva - 1965-ben - így írt a
szentendrei festészetről: "Bizonyos kö
zös vonásai ellenére két alapvetően

különböző felfogás, irányzat fűződik

Szentendréhez , . . Az egyik csoport
számszerűleg túlnyomó, ezt Szeritend
rének főleg látványi élménye inspirál
ta. A másik csoport - amely szám
szerűleg sokkal kisebb és időben is
korlátozottabb - Szeritendre látványi
élményét egy Szentendréhez fűződő

szellemi programmal kapcsolta össze."
Az előbbi csoporthoz a naturalista-rea
lista (Bánovszky Míklós, Onódi Béla
stb.), a neoklasszicista (Jeges Ernő,

Heintz Henrik stb.) és a posztimpresz
szionísta művészek (Dianar-Dénes Ru
dolf, Cserepes István, Gálffy Lola stb.)
tartoztak, az utóbbi áramlat protago
nistái pedig - az 1945 előtti időszak

ban - Amos Imre és Barcsay Jenő,

miridenekelőtt azonban Vajda Lajos és
Korníss Dezső. E művészek - Szabadi
Judit szavai szerint - "egyszerre kép
viselték az eurónaísáaot és a magyar
sorsot, az intellektualizmust és az ősz

tönösséget, egyszerre szóltak a metro
poliszok és a paraszti közössézek hang-

- ján, - méghozzá mearendítő szigorú
sággal, szuggeszcív erővel és monumen
talitással".

Haulisch Lenke könyvében sajnos
nem kap centrális helyet a szeritend
reí művészetnek ez a - főleg Vajda
és Korniss nevével jelezhető - vonu
lata. A 70. lapon például a "roman
tikus művészetvallás" eszméjének hívei
között egymás után, egymás oldalán
sorolja fel Haulisch Lenke a natura
lisztikus látványfestészet képviselőjét.

Onódi Bélát, - a nagy tehetségű, vi
zíonáríus erejű, de Szentendréhez, a vá
roska múltjához és atmoszférájához
nem sok szállal kötődö, inkább saját
álmainak varázskörében reprezentáló
Vajda Lajost... Haulisch Lenke szá
mára Onódi is, Paizs Goebel is, Vajda
is egyaránt szentendrei festők, Ez igaz,
- de csak topográfiailag !

A könyv a terminus technicusok
használatában sem pontos. "Bánovszky
Míklós a figuratív festészet felé von
zódott" - olvassuk a 31. lapon. Va
lójában arról van SZÓ, hogy Bánovszkyt
nem a tájfestészet érdekelte elsősorban,

hanem a figurális (vagyis az emberi
alakot megjelenítő) festészet, ami nem



azonos a figuratív (azaz ábrázoló, tehát
nem absztrakt) művészettel. Itt-ott tár
gyi hiányosságokra is bukkanunk. Az
54. Iapori az áll, hogy Kmetty János
tól "a 20-as évekből szentendrei vonat
kozású műveket nem sikerült fellel
nünk". Haulísch Lenkének azonban si...;
került volna ilyen munkákat találnia,
ha fellapozza az Ars Una című folyó
irat 1924. évi februart számát, amely
Bálint Aladár tanulmányát tartalmazza
Kmetty rézkarcairól. Az Ars Una e szá
ma két olyan Kmetty-művet reprodu
kál, amely kétségtelenül szentendreí té
májú (.,Szentendrei utca" és "Szentend
rei részlet"), de a Bálint Aladár-cikk
melletti többi grafikai lap is valószí
nűleg szentendrei motívumokat dolgoz
fel. - A források fehasználásában is
olykor több kétely, több elővigyázatos

ság lenne kívánatos. A 13. lapon azt
olvassuk (nem kis meglepetéssel), hogy
1912-ben Nagybánván Boromisza Tibor
műtermét a fiatal festő konzervatív,
retrográd ellenfelei szögesdrót-keTÍtéssel
(?) választották el a többi műteremtől,

Ennek az adatnak a hitelességét azon
ban erősen kétségessé teszi az, hogy
az adatszolgáltató - Boromísza har
madik felesége - az 1912-es nagybá
nyai eseményeknek nem volt szemta
núja. A nagybányai művésztelep lég
körére, az itt uralkodó szellemíségre
a szögesdrót-kerítés nem volt jellem
ző .. , Pletykák, szóbeszédek, anekdo
ták, kritikai mérlezelés nélkül elfoga
dott információk közlése nem válik ja
vára egy tudományos műnek, amely az
Akadémiai Kiadó emblémájával jelenik
meg.- Hanyag kifeiezések, félreérthe-
tó állítások is fel-feltűnnek Haul'isch
könyvében. Különösen kínos e mondat
(86. lap), amely - akarva? akarátla
nul? -mei!sérti Ferenczy Károlv em
lékét: "Ferenczy a történelem változá-

EMLf;KHANGVERSENY Pf;CSEN
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A dunántúli város zenei múltjáról
lequt,óbb Bárdos Kornél kön1J1,p.oen 01
váshattunk (Pécs zenéJe a J..\TIIT, szá
zadban). A szerző részletesen beszámol
a török idők elmúltával fellendülő vá
rosi kulturális életről,. a zenei újjászü
letésről, melyet olyan nevek fémjelez
nek, mint Radonay Mátyás, Nesselrotie
ViLmos püspököké, akik a dóm zenei

sával rugalmasan alakította véleményét
és festészetét is ..." Aki nem ismeri
Ferenczy Károly mélyen etikus lényét,
emberi tisztaságát, művészí magasren
dűségét, az (Haulísch e szavai alapján)
valamiféle - "véleményét és festésze
tét rugalmasan alakító" - konjunktú
ra-piktornak vélhetné a mestert. - Az
irodalomjegyzéktől. teljességet nem vár
hatunk, hiszen a Szentendréről írott
cikkeknek és tanulmányoknak se szerí,
se száma. De Hamvas Béla és Kemény
Katalin Forradalom a művészetben cí
mű túlnyomórészt a szentendrei
festészetről szóló - könyvének a bib
liográfiából való kíhagyását súlyos fe
ledékenységnek tartjuk.

A kötet függelékében közölt doku
mentum-összeállítást viszont minden el
ismerés megilleti. Egry Józsefnek a
Magyar Irás című folyóiratban megje
lent nyilatkozata (1924), Vajda Lajos
nak menyasszonyához írott levelei
(1936-ból), Amos Imre naplójegyze~~i
(1937-1940) és Bálint Endre nyolc uj
ságcíkke (a Népszava 1940. évfolyamá
ból) a kor magyar festészete legjobb
jainak gondolatait, művészet- és világ
szemléletét fogalmazza meg.

Haulisch Lenke könyve a sokat vi-
tatott "szentendrei művészet" ~s
szentendrei stílus" számos probléma

j'át megnvustatöan tisz~zta,.. több kér
désre viszont - ugy erezzuk - ne:n
adott kielégitő választ. A magyar mu
vészettörténészek szép feladata a XX.
század hazai festészettörténetéb~ ?ly
fontos fejezetet alkotó szentendreI. pik
túra körüli vizsgálódások folytatása.

E vizsaálódások Haulisch Lenke meg
áJllapítás~inak egy részét meg fogják
erősíteni, sok ponton viszont - úgy
hisszük - ki fogják Igazítani, meg fog
ják haladni a szerző koncepcióját.

D. T.

életét megteremtették. Neves muzsiku
sokat szerződtettek, zenekart létesítet
tek. Amikor 1751-ben Krimó György
került a püspöki székbe, feladatának
tekintette a muzsika ápolását is. 1757
ben kelt rendelkezésében olvashatjuk,
hogy szándéka volt a dóm zenészei kö
zé minél több neves papmuzsikust fel
vétetni. Meghagyta: válogassanak ki a
diákok közül olyanokat, akík a jezsui
ták· helyi gimnáziumában komoly ze
nei képzésben részesülve - (az iskola
1687 óta állt fenn, s mindvégig híres
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