
(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,



- PeUerin, a Steln testvérek és más
mtigyt1jtők otthonában, a Salon d'Autom
ne és a Salon des Indépendants kiállítá
sain megismerkedtek Seurat, Cézanne,
Van Gogh, Gauguin, Sígnac, a "fauve"-ok
és a kubísták munkáival, starisznyájuk
- amelyet ifjú éveikben Párizsban töl
töttek meg - sosem ürült ki; a francia
festészet szelleme, ösztönzése elkísérte
mindegyiküket a sírig. Marc Chaga'I ve- '
tette papírra e szavakat, de Pertrott-Csa
ba és a többi Párizst járt fiatal magyar
is nyilván ízv érezt'e: ,.A művészet nanía
akkoriban Párizsban razvogott: úgy lát
szott, s nekem mindmáig úgy tűnik,

hogy a -művészetben sohasern volt ahhoz
fogható, nagy forradalom."

Párizsból hazatérve a hazai tárlatokon
is feltűntek Perlrott-Csaba képei, ame
lyeknek "izgató vörös színeí, feszülő

zöldjei, fellobbanó sárgát szemet szúr
tak", a közönség konzervatív ízlésű ré
széből "halálos ellenszenvet váltottak
ki" - mint Bölöni György írta egyik
tárlati beszámoló iában, az Arad és Vi
dékecímíí lap 1909. július 4-i számában.
Perlrott-Csaba nem csatlakozott a Nyol
cak köréhez, de a század elején lénye
gében ugyanazt az utat járta, mint az
EC'ole· de Paris és a nyugat-európai
konstruktív törekvések által megigézett
nyolctagú festöcsöport, Pontosan fogal
mazott tehát - azokása szerint - Kas
sák Lajos akkor, amikor - Képz{jművé

szetiink Nagybányától napjainkig című

könyvében (1947) - Perlrott-Csabát úgy
említi, mínt "model"Il festészetünk egyik
úttörőiét." Valóban, a fauve-stílusú
"Kertrészlet vörös úttal". a "Cvikkeres
-sankás önarckép", a "Ziffer Sándor festő

arcképe", a "Nagybányai entertör mosa
kodó nói akttal", a "Tél Nagybányán",
az "Önarckép Vedres Márk-szoborral", a
"Párizsi részlet Szajnahiddai", a "Párizsi
ent'eriör mosakodó női figurával". a "Pá
rizsi részlet a Notre-Dame-mal", a
"Csendélet órával és gyi\mölccsp.l'~, az
191!l-ben festett. kubísztíkus "Krisztus
levétele a keresztr51" és a ..Krisztus-fej"
(1921, elnknvomat) alkotóla az (lj ma
gyar képzőművészet épületének egyik
épírómee::tere volt.

A kiállítás - az igazságnak megfelelő

en - azt ls megmutatta. hogy későbbi

képei ("Szentendrei részlet", "Gyümölcs
szedő nők kerti létrával" stb.) erő, össze
fogottsá~. a formák szigorú elrendezése,
a jelenségek törvényszerű összefüggésé
nek éreztetése. a kolorit frissesége tekin
tetében elmaradnak a rnűvész század
eleji műveí möaött: a 30-3S évekbeli
"posztnagybányaiság" kedvez5tlen hatá-

sától Perlrott-Csaba Vilmos sem tudott
mentes maradni. Passuth Krisztina jog
ga! írja a Nyolcak festészetével foglal
kozó monográfiájában, hogy a mester
késel termésének darabjai az ifjúkori
alkotásoknál .Jcevésbé átgondoltak és jó
val alacsonyabb színvonalúak".

A felszabadulás után a szociáldemok
rata párt körül tömörülő művészek Wzó
bel. Schönberger Armand, Gadányi Jenő,

Bálint Endre. Bene Géza stb.) köréhez
csatlakozott, 1947 tavaszán még gyújte-.
ményes kiállitása nyílott az Ernst-múze
umban. de élete utolsó éveiben őt is
"formallstá"-nak és "antirealistá"-nak
minősítette (s munkáif a nyilvánosság
elől elzárta) az akkori félresiklott kul-'
túrpoli tika.

A művész élete 75-ik évében halt meg; .
temetésén barát[a, Gadányi Jenő mon
dotta a búcsúztató beszédet: "A festé
szetnek éltél - alkotóerődet csodálato
san megőrizve -:- az utolsó őrádig. Sze
rétted a természetet és szeretted a mű

vészetet úgy, ahogy azt csak a nagy
művészek tudják szeretni. A nagybányai
generáció egyik utolsó tagja voltál. s a
nagybányai iskola hagyományait hűsége

sen képviselted mlndvéglg. l!:leted alko
nyán nem volt ugyan részed megbecsü
lésben, de munkádat folytattad. hitedet,
meggyőződéseder megőrizted, Eletműved

meghatározza rangodat a magyar művé

szet történetében. Igaz művész voltál.
aki rendületlenül kitartotltál meggyőző

désed mellett... Isten Veled!"
Perlrott-Csaba Vilmos emlékét felidé

ző és a szentendrei emlékklállftást is
mertető sorainkart hadd zárjuk a művész

írásainak, nyilatkozatainak néhány szép
és bölcs mondatával:

"Sohasem akartam a természetet utá
nozni, de számomra nincs nagyobb él
mény, mint a természet; csodálom, és
benne gyökeredzik egész művészetem."

"Szerintem a müvészet csak a kubiz
. muson és a képarchitektúrán keresztül

hozhat új élményeket. mai világlátást,"
"l!:letem nagy élménye Párizs volt: a

franciák szellemi szabadsága és művészi
bátorsága,"

"Nem hiszek abban, hogy irányított
jelszóval maradandó miivészetet lehet te
remtení."

"Egyenletes, leegyszerűsített éleM él
tem. Nem akartam az élettől semmi
többet, csak azt, hogy festhessek.."

•
A Művészet című folyóirat szerkesztó

sége a siófoki Művelődésí Központ új,
tágas, arányos épületében - júniustól
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júliusig kiállítást rendezett olyan
képző- és iparművészeti alkotásokból,
amelyeknek repródukelói a lap 19'16-08
számaiban megjelentek. Rideg Gábor, a
Művés:~ct főszerkesztője a képes kataló
gus előszavában elmondja. hogy a kor
Iátozott terjedelmű siófoki tárlat - ter
mészetesen - nem adhat képet a kor
társi magyar művészet egészéről, de

-érzékelterni kívánja napjaink hazai mü
vészetének stiláris és műf'aji sokszműsé

gét.
A siófoki kiállítás látogatói elé való

ban változatos anyag tárult; a kozönség
egy sor kitűnő művészünk (Bartha Lász
ló; Ország Lili, Deim Pál, Szenes Zsuzsa,
Geszler Mária stb.) munkásságából 1(8.
pott izelítöt. A bemutatott művek közül

NAGY MAGYAR ELOADÓMtJV~SZEK

ss TEHETSÉGEK

A Magyar Hanglemezgllá"tó Vállalat
egyik rokonszenoes sorozata viseli a
"Nagy mag'llar előadóművészek" címet.
Operai múltunk, félig-meddig jelenünk
legnépszerűbb, legem!ékezetesebb hangjai
csendülnek fel e lemezeken, s a technika
varázslata révén néhány percre ismét
t'észesei lehetünk régi nagy sikereknek, .
nem fakuló előadói élméllyeknek.

Ezúttal Udvardr 'rtbor idézi fel nagy
sikereit. Hozzá hasonló énekes természe
tesen rendkivül nehéz helyzetben van.
mikor legjelentősebb szerepeiból keU
körülbelül egy órányi műsort összeválo
gatnia, hiszen Mozartot kivéve mind
egyik stiluskörben otthon volt, Wagner
tőt Verdi.ig főszerepeket énekelhetett, s
-calamennyiben emlékezetes teljesitményt
7ly'Újtott. Sajnos nem haLLhatjuk a leme
zen talán legsikeresebb szerepét, annak
Tészletét. Természetesen a Peter Grimes
ra gonáolunk. Brttten operá3át IfI48-ban
mutéltta be Op~raházunk, a főszerepben

Vdvardyval, aki élete legnagYI)bb alakí
tását nyújtotta a rendkívül összetett
figu'ra étetre keltésében. Humoros víUa
?lásai éppúgy akadtak, mint tragikus
píllancitai. Valóban dickensi figura Peter
Grimes-é, s az angol humor éppúgy
körüllengi, mint a sokat emlegetett kedv
pusztító, komor albiani köd. Ugyancsak
kitűnően áHt helyt a mű 1958-as fel
újításán, melyen az első nagy siker
Tészeseivel, Losonczy Györggyel, Ma
leczky Oszkárral, Palánkay Klárával és
Németh Annával léphetett ismét a
.szinpadrll. Felejthetetlen együttes volt,
felejthetetlen operai est, szerep és éne-
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kiemelkedett Borsos Miklós - négy-öt
márványszeborból és két-három éremból
összeállított nagyszerű kollekcíója,
Tóth Menyhért "Macskák" című testmé
nye, a nemzedéke leglobbjal közé tartozó
Somogyi Győző grafikus két - egyéni
karakterű, nyugta I anító Iiatású - szita
nyomata ("Hollókő", ..Avvakum protopó
pa") és a fiatal Földi Péter "Madarak
ról" című - élénk színekben fürdő 
festménye. Földi azok közé a festők közé
tartozik, akik nem feledkeznek meg arról
az axfómáról, hogy a piktúra egyik leg
fontosabb kifejező eszköze a szín. amely
nek zengése a szemnek és a léleknek
annyi örömet szerez.

D. J.

kes ritka szerenr.sés találkozása. Nagy
kár, hogy az életmű gazdag változatos
ságát többé-kevésbé híven érzékeltető
lemezre ez az operatörténeti pillanat
nem került fel.

Puccinitól a Tosca Levélál'iáját hall
hatjuk, mi mást választhatna egy re
mek hangú, kitűnő színészi képessé
gekkel megáldott, ráadásul világosan
deklamáló tenorista? Volt azonban
Udvardy Tibornak egy talán ennél is
jelentősebb Puccini-sike,·e. "A köpen'll"
ben. Két évvel ~agy sikeriJ operaházi
bemutatkozása után é'IWkelte egyik fő

szerepét a többi kiJzött Palló Imre él
Walter R6zsí társaságában, Fa1Zoni ve
zényletével. Kár, hOO1l abban az időben

még nem készültek magnetofon-felvéte
lek. .• Szerencse, hogy sok más emlS
kezetes alakítlÍSát wr. megőrizték &

szalagok, $ az utókor is t~1túja lehet e
valóban izgalmas pálya teljesitménllei
nek (Hungaroton LPX 11822).

A XVIII. század első felének olan
muzsikája páratlamIl gazdag volt te
hetségekben. Mindegyik itáliai város
maga köré vonzott néhány muzsikust,
mindegyik jelentosebb templomi együt
tes élén feltűnt egy virtuóz muzsikus,
formák [esziünek: egymásnak s alakul
nak át, műfajok rendeződnek új struk
túrákba, egyszóval már-már pazarló
bőségben, tarkaságban egyszerre forr a
;elen és a jövő. Hiszen ki tagadnatná,
hogy Domenico Scarlatti' szonátái később

Mozartot és a bécsi klasszicizmust ili ,
megtermékenyítették? E rendkí?'ül so
kat értelmezett és vitatott műalkotá

sokat mindig a legkitűnőbb zongoramiZ
't,észek Wzik műsorukm, mintegy érez
tet've, hogy a zenetörténet nagy pillana-


