
Iében rt szebbné! sze'tlb dallamfordulatok
a fiatalság örömét sug;írozzák. A második
tételben e~ csak Jokozödik. Mozart köny
nyei azonban átcsordulnak az ezüst fáty
lakon is: egyetlen kísérőszólam a tragi
kum ár'lt1/át vetíti előre a Menüettben. A
táncritmusból sóhajtás lesz. Kérdés és je
lelet. Az oboák, kürtök éteri hegedűhan

gokkal ..feleseln~k". A 11onósok zizegése
száll csak, mint szétterjesztett szárnyú
madár és puhán megtelepszik. Érezni le
hetett: a karmester a hegedühangzásra
koncentrált. A szimfónia szép kidolgozása
is a vonósok javára írható elsősorban.

Kevésbé sikerült a G-núr hegedűkon

cert elJadása. Perényi Eszter kezében
időnként csillogott a hang;;zer, s az oly
kor "szálakra bontott" dallamok mintha
:l:on6kezelési hibákat hoztak volna elő.

Vagy pillanatnyi indiszponáltság volt? Az
előadóművész ismert k1'alitásaít az első

tételben tapasztalhattuk meg. A "termé
szetes. kiegyen:<úlyozott formaépítkezés"
is ebben a tételben érvenyesiilt legszeb
ben. Kár, hogy Perényi Eszter a káden
dát romantikusra fogta. Paganiní-kon
certhez illett volna inkább.

Az Oxford szimfónia partitúráját
Haydn magával vitte Angliába, amikor
díszdoktorrá avatták. A mú itt hangzott
el, innen a neve. Az érett szimfóniák
erényeit, stílusát tartalmazómű első

tételében táncos, Rossinit elővételező hu
morú. A másodikban a .békés szemlélő

.dés", a "boldog ragyogá.!>" tetterőkben

megnyilvánul6 akkordja.i, majd a menü
ett paraszti táncos hangulatai dominál
nak, a bájos landler zenekari fortisszi
móig fokozódik. A záróresz suhanó gyor
sasággal mintha az életet kergetné: já
tékosan. napNnyes klasszlcitással.· Az
elyziumi mezők cytherei gondtalanságá
val, ahol a jókedv azért már fin ·01' is
lehet. A kádencia pergő ritmusában a

KIALLfTAs EGY
MAGANGYŰJTEM~NY ANYAGABÓL.

Nemkérdeztem még meg Dévényi Iván
barátomat, míért gyújt képeket, míért vál
lalkozik arra, hogy múzeumot varázsol
jon kis méretú lakásából. - minden jö
vedelmét arra áldozva, hogy újabb és
újabb festményekkel, rajzokkal és ér-

nagyszerű von6s remeklés dicsérhet/S,
Sajnos, a vadászkürtöle "könnyelmúen"
odavetett "nevető szólamai" megcsúfitot
ták a produkciót.

Kép és mttzsika alcímet adhatnánk a
tv zenés múzeumi délelóttjének. amit a
Nemzeti Galériából kiiztretitettek: (Este
vagy délután a közvetités szeren
csésebb lett volna!) Nem mintha kép és
Zene kiegészítené vaqy magyarázná eqy
mást: szuverén mindkettő. Csak a szép
ség anal6qiá.iában állíthatók egymás mel
lé. Mégis együtt, egyszerre ló.tni és hal
lani: az embernek együttes élmény. Ki
tűnő Bt/et volt tehát a szel·kesztőktól.
hogya hazai kórusirodalomb61 és a ha
zai piktúrából választottak. Kodály "Szép
könyöl'gésé"-hez Benczúr Gyula ••Hunya
di László búcs4Ja" cimú festmény&!
ugyanazt az érzést asszociálta: a haza
ezeretetét. De ugyanígy em1.ithetiink más
példákat is: BtÍl'dos .,Régi tá71,cdal"-át,
,.Lakodalmas rondó"-jé.t s Barabás Tibor
képeit, Udvardy László Bájoló.iát (Rad
nóti vers!) és Szinyei-Mersét. Petrovics
Emil Capriccio részletére, Ördögtáncára
Ferenczy Károly "Madárdala" válaszolt,
valamint Székely Bertalan "Táncosnó"
je "lejtett".

A két kórus a Maklári József által ve
zényelt OKISZ Erkel Ferenc Énekkar.
valamint a Sapszon Ferenc dirigáIta
Könnyűipari Minisztérium Bartók Kóru
sa ezúttal is rászolgált hírére. A magas
színvonaIon megszólaltCitott muzsika és
a képek szinlcronjába u.zonban időn

ként "hansúlyeltolódások" csúsztak be,
s ha már arra is volt gondja a rendező

Szítányí Andrásnak, -hoOY a karmesteri
vezénylés i technikát is "elemezze", miért
nem láthattuk mindkét karnagyot, miért
csak az egyik került a kamera elé?

TÓTIi SANDOR

mekkeI gyarapítsa s szüntelenül alakítsa,
tökéletesítse gyűjteménvét...

Nem kérdeztem még meg, mínt ahogy
nem kérdeztem meg a többi gyűjtőtől

sem. Nem azokra gondolok, akik anyag!
befektetés miatt vásárolnak képeket,
sem pedig azokra, akik nemes szándék
ból teszik ezt, minthogy szerétnek e
gyütt élni néhány szép műtárggyal...

* A győri Xantus János Múzeum képtárában. az ún. "Napóleon-ház"-ban k'ál1ítás nyílott
Dévényi Iván képzőművészeti gyűjteményéből, amely a XX. századi m'l'lyar mesterek (Csont
varv, Ferenczy Károly, Czóbel Béla, Kassák Lajos, Gadányi Jenő, Kondor Béla stb.) rnun
káít tartalmazza. A szeptemberben záruló tárlatot Németh Lajos művészettbrténész nyitotta
meg 1977. július 7-én.
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Hanem azokra (és közéjük tartozik Dé
vényi Iván is), akiknek a rangos gyűj

temény létrehozása hivatás, az alkotás
egyfajta módja. Voltak ilyen műgyűjtők

(a feledhetetlen .Köves .Oszkárra gondo
lok például ...), akik tudták, hogy a
gyűjtemény létrehozása nem magánügy,
nem egyszerű szenvedélv, hanem vala
miképp az élő művészet szükségszerű

része. E gyűjtők - gyújternényük meg
alkotásával -'- a művészet iránti köte
lességet teljesítettek és teljesítenek. Ezért
alakítjált-fejlesztik szüntelenül gyűjte

ményüket. kiszúrve belőle az oda nem
tartozó darabokat.

Mert könyörtelenek a művek egymás
sal szemben és könyörtelen a gyűjte

ménv a művekkel szemben. Minden mű

megteremti a maga világát s féltékeny
mínden más műre ; nem mlndegyiket fo
gadja el maga mellé társul. És ilyen

'könyörtelen a gyűjtemény is. 'Kezdetben
ugyan csupán néhány mű halmaza, las
san azonban egésszé kezd szerveződni,

mindínkább egységre tör. Jaj a gyűjtő

nek. ha nem veszi figyelembe e két té
nyezőt, a művek szüntelen konfrontá
cióját és a gyűjtemény belső logikáját,
önszervező erejét! Hány véletlenszerűen
összeállott. egymást taszító műveket tar
talmazó gyűjteményt láttam... Ezekből

hiányzott a valódi gyűjteménnyé szer
veződéshez szükséges belső összetartó
erő. Mily finom intuíció, nagy felkészült
ség, lemondani tudás és alázat kell ah
hoz, hogy valaki a szó igazi értelmében
vett gyűjreményt tudjon létrehozni!

Dévényi Ivánban megvan a szaktudás
sal párosult alázat; alá tudja. vetni ma
gát a gyűjtemény szígorú követeléseinek.
Kiváló ismerője a modern magyar kép
zőmqvészetnek: könyvek, tanulmányok,
krítíkák bizonyítják hozzáértését. Emel-

A MUZSIKA ÖRÖME

Az 1948-49-es Mesterbérlet egyik leg
nagyobb eseménye az akkor még igen
fiatal Leonard Bernstein budapesti ven
dégszereplése volt. U" .úgy próbált a
zenekarral - írja emlékezéseiben Kun
Imre -, hogy maga a zenekar kérte:
csináljanak még egy próbát. Ez alig
'hanem egyedülálló eset a zenekarok és a
kal'1nesterek történetében;'. Azóta ezt a
páratlanul 'szuggesztiv muzsikust szemé
lyesen nem láthattuk, annál több hívet
szerzett a televízió képernyőjén zenei

lett nyugodt szívvel mondhatja el, hogy
baráti szálak fűzik szárnos kiváló mű

vészünkhöz, mindenekelőtt a Szeritend
rén dolgozó modern szellemű festőkhöz.

Barátként tiszteli őket. - ez azonban
nem jelent "elfogultságot, -- m'nt ahogy
ezt gyűjteménye széles skálája is bizo
nyitja. Egy szempontból elfogult csupán:
elfogult a jó mínőség írárit.

A Dévényi-gyűjtemény hosszú váloga
.tás, gyűjtómunka eredménye. Gondosan
válogatta, szűrte anyagát, s kialakította
gyűjteménye tartópilléreit, a nagyszerű

önarckép-kollekciót, a Nyolcak, az aktí
vis'ták. a szentendreiek és az Európai
Iskola festői által alkotott művek együt
tesét.

Ökonomikus gyűjtó: nem kíván verse
nyezni a közgyűjteményekkel, nem akar
ízelítőt a magyar festészet minden i8
kclájából, de sokoldalúan és gazdagon
képviselteti azokat a mestereket, akiket
gyűjtése fókuszába helyezett. A Dévé
nyi-gyűjteményről ma mar elmondhat
juk, ,hogy fontos művek sorát őrzi,

Csontváry, Tihanyi Lajos, Uitz, Derko
vits, Czóbel, Egry József, Bernáth,
Kmetty János, Bálint Endre, Barcsay.
Korniss, Borsos Míklós .és Kondor Béla
remekelt, - hogy csak találomra nevez
zek meg néhány fes tót és szobrászt a
Dévényi-gyűjteményben jelen lévő leg
jobbak közül.

Nagy öröm, hogy most a szűk magán
lakás falainál nagyobb, tágasabb térben
láthatjuk e gazdag, értékes anyagot. Kö
szönet 'DévénYi Ivánnak, hogy megte
remtette e gyűjteményt, megmentve az
elkallódástól jelentős művek sorát, és
köszönet a győri múzeumnak, hogy ott
hont adott - két hónapra - e szép
gyűjteménynek.

N2METH L.AJOS

sorozatával. Régi adósságot törlesztett a
Gondolat Kiadó, amikor egyéb írásai
mellett megjelentette Bernsteín néhány
televízióra írt zenei forgatókönyvét is.
A válogatás alapjául két Amerikában
megjelent könyve szolgált: A zene örö
me és' A zene végtelen lehetőségei. A
magyar kiadás számára szerencsés ér
zékkel váloglittak össze egy csokorra
valót, mégpedig legjobb tanulmányaiból,
mintegy kel'esztmetszetét adva e koránt
sem mindig csak sikeres, de mindig a
szépség és a humánum buvö/etében ki
bontakozó pályának. A fordítás Juhász

• Leonard Bernstein: A muzsika öröme (Gondolat, 1976)"
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