
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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(R. L.)

El6d hozzdértését dicséri (s ezzel alig
ha mondtunk újat. hiszen 6 volt a
Bernstein-story címú nagtl sikerű könyv
:lzerzőj~ is). .

Az európai ember nem feltétlenül és
nem mindig teszi magáévd Bernstein ze
néről vallott elképzeléseit. Egy másik vi
lág értelmezését adja" elsősorban tempó
vételei gondolkodtatják meg sokszor a
hallgat6t: tipikus amerikai temp6k ezek,
telve vitalitással, rohanással, a finomabb
drnyalatokra nem mindig elég érzé
kenyen ügyelve. Am ahogy a míJvészet
hez közeledik, ahogy azt népszerűsíteni

tudja, ahogy a zenét. mint anyagot, még
pedig fejlődő és mozgás!;>an levő anyagot
elemzí, jeltárja. maglla1'ázza. az a maga
nemében páratlan. A nagy karmester
egyben kivételes televízi6s személyiség
is. S ez a szuggesztivitás írásaiból is
kicsap. megragadja az olvasát és a va
rázslat részesé'vé teszi, Mert Bernstein
varázsló i.~: elhiteti velünk, hogy ugyan
úgy értünk a zenéhez. mint 5. s a
bűvész könnyedségé'Vel bizonyítja be,
hogy, mindaz, amít elmond. megtanul
ható, nem kell más hozzá, mint egy
kí.! fígyelem és a zene olthatatlan' sze
retete. És mi hiszünk neki. Neki el
hisszük. hogy to» van. Mert 'sosem eresz
kedik le arr61 a magaslatról, . ahová
Beethoven vagy Bach kutatása nyomán

SZENTENDREI es SIOFOKI
KIALLíTASOK

A szentendrei Művésztelepi Galériában
a nyáron Perlrott-Csaba Vilmo:. festőmú
vésznek (IÍl80-1955), nagybányai, párizsi.
kecskeméti és szentendrei táj- és város
képek, csendéletek. műtermi enteríőrök,

női akt-ábrázolások és portrék alkotójá
nak emlékkiállítása volt látható, A mű

vésznek - aki sokáig élt Franciaország
ban és a weimari Németországban 
számos művét francia és német gyűjtők

vásároltak meg, halála után pedig sok
rnunkája Angliába került ki. így a tárlat
rendezőjének - Mucsi András művészet

történésznek - nem volt könnyű az
életmű fejlődésmenetét bemutatnia, hi
szen a kűlIöldre elszármazott festmények
felkutatása és hazahozatala nem volt
lehetséges. Hogy - a salnálatos hiányok
ellenére - mégis revelúcióként hat a
kiállítás, ez nem utolsósorban a mester
özvegyének. Gráber Margit festőmúvész

nőnek köszönhető. aki valóságos társren
dezőként állott Mucsi András mellett,
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fölemelkedett. hanem minket von magÁ
val. avat be. tesz a mágia részeséué,

Bernstei'n mélyen etík:Ls mű'Vés2, aki
hisz abba'n, amit csinál. aká'r komponál,
akár a zenét magyarázza. akár vezényel.
Ez a hit fel-felbukkan zenéjében is.
magyarázataiban is. Nem 'vélejIen. hOQY
olyan magával ragad6 érzelmi affinitás
sal tudott szólni Bachr61, s oly töké
letes összegezését adta e val6ban csodá
latos életmúnek: nA Bach-életmű ge
rince: az egyszerű hit. Máskülönben oly
sok egyidejű tevéJ:enység közepette. és
határidőkre, hogy hozta 1'01na napfényre.
hogyan rendezte volna el mindezt a fen
séges anyagot? Orgonált. kÓ1'ust veze
tett, iskolában tanított. g1lermekei ha
dát'nevelte, részt vett a hivatalos talál
kozókon, szemmel tartotta a jövedelme
zőbb állásokat. Bach végül is ember
volt és nem isten, de Istenének embere.
és jámbol'sága elejétől végéig áthatja
zenéjét."

Mert a zene és maga. a zenei anyag
végtelenül változatos lehet (mint erre
egyik könyvének cimével és az abb61
itt közölt címadó tanulmányát'al fi
gyelmeztet). De mindig kelt lennie az
emberben olyan rendező elvnek, mely
értelmet ad a dolgoknak és egységbe
szedi a vciltozatokat. Ez a kitűnő könyv
a legszebb tanítása.

A békéscsabai órásmester fia nagybá
nyai tanulmányok (1903-1906) után Pá
rizsban folytatta művészeti stúdíumalt.
Előbb a Julian-akadémiát látogatta, majd
amikor - mindössze tizenkét növendék
kel - Hem'i Matisse megnyitotta szabad
iskoláját (1906), az Académie Matisse-hoz
pártolt Tanítómesteréről, a Vadak cso
portjának vezéralakjáról önéletrajzában
is megemlékezik: "Matisse döntő hatással
volt feHődésem.re... Hivalkodás nélkül
e!mondhatom, hogy kedves tanítványa
voltam. Azok közé a kegyeltjei közé
tartoztam, akiket! mínden héten meghí
vott a műtermébe, ahol mesrnazyarázta
csendéleteinek komoonálásmódját. Ezek
az elméleti oktatások voltak a leghasz
nosabbak a mi részünkre."

Perlrott-Csaba és a többi fiatal ma
gyar festő (Márffy Ödön, Hatvany Fe
renc, Berényi Róbert, Czóbel Béla, Galim
berti Sándor stb.) a kor művészetének

legbővebb vizű forrását keresték fel,
amikor a párizsi tartózkodást- választot
fák. Vollard. Kahnweiler, a Bernheim-fi
vérek és más múkereskedők galéríáíban,


