
lf/Ülést igazol;a: Bach különösen egy
séges, zárt szerkezetbe ..kénllszeritette"
ezt a dallamfolyót, amelynek forrásánál
csak egyetlen motívwm-erecske van ;e
len. Vagy hogll a kupolánál marad;unk:
apró boltivek sOTakoznak e91lmás mel
lé. megalkotva az ég fényboltozatát.
Solymosi Ferenc meglepő érettséggel
;átszotta el a művet. A kezdeti hatal
mas tempó egy pe1'C1'e sem lankadt. a
fuga záróakkOTd;aiban a ha1l{}erő ma
ximálisra fokozódott.

Kodály Zoltán 193i-ben irt Pange
Lingua kÓTUsművének prelúdiuma· a
mester legnemesebb kompozíciói közé
tartozik. E91Iszer'Úségével tündököl, s ezért
alapos figyelmet követel a legkisebb
részletekben is. Apianók és a foTtissi
mók párbeszédében mintha a minden
ség felelgetne az ember kédéseire. En
nek a parányi· műnek csodálatos egysé
géből az ember imádságát hallottuk
meg.

Rokokó ;átékosság, waltheri lendület
s a XX. század meghatározhatatlan ze
nei nyelve csendült ki Solymosi improvi
zációiból. Haydn Gyermekszimfóniá;á
nak madárhang;ai, vagy Leopold Mo
zart: kedvesen naiv melódiái? Sokkal
inkább egy ;átékos kor sa;iitságos han
gulatvilága üzent vissza, s a hangerdők

ben Papageno csodasípja szólt; Ugyan
igy hallottuk századunkat is, a "Lebo
rulva áldlak" ősi népénekünk kOTál dal
lama fölött. ahová lebegő hidakat va
rázsolt az előadó, melyek bármelyikpil
lanatban aláhajolnak, hogy ihassunk a
tiszta folyóvízből. A folyó aParádicsom
Fájának tövéMl ered.

•
Az egyre rangosabb Bakfark Bálint

-Lant Trió Kecskés András vezetésével
mindig többet vállal magára zenei múl
tunk nemes hagyományaiból, és nép
szerűsít€Séből. A Nemzeti Múzeum dísz
termében "Lantosok és énekmondók

GALIMBERTI~ Df:NES VALf:RIA
EMLf:KEZETE

Száz esztendővel ezelőtt, 1877. novem
ber 2-án született Budapesten - jómó
dú polgári családban - a modern ma
gyar festészet egyik ;úttörője: Galim
berti Sándorné Dénes Valéria.
Művészetí stúdíumaít Budapesten (a

festőként középszerű, de művész-peda

g6gusként kiváló Szablya-Frischauf Fe-
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MagyarOTszágon" clmű m'ÚSorukban 4
középkor Mohács előtti és .utáni idószQ,
kából szólaltatták meg ;ó néhány szer
zőt. Talán elég ha Paul Hofhaymer ne
vét emUt;ük, akit Beatrix királynő a
kart Budára cs4logatni, s akinek Hertz
liebtes Bild című dalának hallGatása.
kszben Wqgner német 11tf1l6diái ;utottak
eszünkbe, vagy 4 késői minnesiinger
Wolkensteint, aki Zsigmond király ud
varában is élt, s akinek Ave Máriája
az egyik legszebb a zeneirodalom szá
rnos hasonló darabja közül. Kecskés
András érdeme. JtO(JtJ Bécsből magával
hozta annak a két anonim szerzőnek

forrásértékű művét. akik sokat tliIdhat
tak a mohácsi vészről: a História LajO$
kil'ályról (Von Ludwig König) címii
nyolcstrófás éneket (talán a csata esz
tendejében keletkezett) s a Mária király
nő könyörgését (Die Königin von Ungam
Lied). Ez az utóbbi négyszólamú mes
termű, a motetta műfajhoz áll legkö
zelebb.

Szépen gyarapodik az együttes Balas
si-repeTtoárja is. A két szenzációt kel
tő, ai oláh nótára és a Lukrecía dal
lamra költött verset (Régi szerelmem. . "
Vitézek mi lehet) ezúttal a Ha ki akar
látni és a Nő az én örömem kezdetű

Balassi versek követték (az egyik R,!g
nart dallamára, a másik Gianetta Pa
dovana nótájára),

A Bakfark Bálint-Lant Tiió választé
kos. szinte minden alkalommal új da
rabokat is hozó műsora, a kitűnő elő

adók nem csupán gyönyörködtetnek.
hanem nemzeti múltunkkal, annak érté'
keivel is megIsmertetnek. A Trió tag
;ain kívül (Kecskés András, Sárközi
Gergely. Molnár Péter) megemlítjük a
vérbő histOTiás-kobzos Kiss Tamást. a
lantos Szabó Istvá"lt és a kontratenort
is rendkivül kulturáltan éneklő Laczó
Andrást.

TÚTH SANDOR

rene szabadiskolájában). Nagybánván
(Réti István - .,A nagybányai művész

telep" círnű monográfiájának 322. lap
ján - közvetlen hangon Dénes "Vali"
ként említi az ifjú festőnőt...l és Pá
rizsban végezte. Egyike volt a ..Vadak"
(Les Fauves) vezéralakja, Henri -Matisse
magyar növendékeinek, s elmélyülten
tanulmányozta Cézanne müvészetét.

1911-ben Dénes Valéria férjhez ment
a nála néhány évvel fiatalabb Galim-



beni Sándor (1883-1915) festóművé6z

hez. A házaspár ettől kezdve erosen r0
kon stílusban dolgozott. Amiként Geor-

- ges Braque és Pablo Picasso 1908 körüli
munkáit nehéz egymástól megkülönböz
tetni, úgy GaJimbertiné és férje képei
nek szelleme, formavilága is nagy ha
sonlóságot mutat, Mindketten kiállítanak
a párizsi tárlatokon; munkáikról
Apollinaire is megemlékezik egyik cik
kében. Baráti kapcsolatban állnak a
francia kubista festökkel és a Párizs
ban élő német művészeti íróval, a ku-o
bisták egyik legelső hívével. Wilhelm
Uhdéval.

Dénes' Valéria és Galimberti Sándor
műveíből 1914 januárjában nagyszabású
közös tárlat nyílott a budapesti Nem
zeti Szalonban. A katalógus szerint Ga
limbertiné hetvenhét, férje negyven mű

vet állított ki. A kiállítás mintegy ösz
szekötő láncszem volt a. kis idővel ko
rábban felbomlott Nyolcak-társulás és a
néhány évvel később megszerveződő

.aktivista csoport törekvései között. A
festőházaspár intencióját 8' katalógus
előszavában Galímbertí Sándor vázol
ta: "Célunk, hogy elhagyjunk rninden
feleslegest, s kiemeljük azt, ami .Iénye
ges , .. A piktúrában nem akarunk iro
dalmat; a téma mellékes számunkra ..."

A Lyka Károly által szerkesztett Mű
vészet című fol1óirat kritikusa hűvösen

ismertette a tárlatot : "A képek nemigen
érdekelték sem a közönséget, sem a kri
tikát" - fejeződik be a rövid, fanyar
hangú kiállítási beszámoló. A Művészet

munkatársának azonban nem volt tel
jesen igaza: a Világ címú polgári radi
kális napilap 1914. január 25-i számá
ban Bölöni György - akinek szavára
képzőművészeti kérdésekben Ady is sZÍ
vesen hallgatott - melegen méltatta
Galimbertiék budapesti bemutatkozását:
"Két érdekes festő jelentkezett ma szá
mottevő erővel a Nemzeti Szalonban.
A kicsik, az alacsonyan röpködőkés csú
szómászók között jólesik látni, ha va
lakik magasabb útra készülődnek...
Galímbertí Sándor és felesége, Dénes
Valéria helye valahogyan ott van a ku
bisták és futuristák érintkezési vona
lán. . . Tájak, 'UÍrosrészek, ölelkező

háztömegek. csendéletek, aktok: ezekből

kerülnek ki motívumaik ... Az ő túlfű

töttségük és feszültségiik nem egészség
telen és nem kétségbeejtő.. !' Bölöni
- tapintatosan, de félreérthetetlenül 
Dénes Valéria művészetének férjénél
érettebb voltára is rávilágított: "Dénes
Valéria csaknem szellemi Irányitója
társának "

A Nemzeti Szalon-beli kiállítás anya
gát Kaposvárott is bemutatták, majd a
művészházaspár újra Párizsba utazott.

. Itt érte őket az első világháborút meg
előző mozgosítás. Az Osztrák-Magyar
Monarchia állampolgáraira váró inter
nálást sikerült szerencsésen elkerülniök:
még a hadüzenet előtt Belgiumon . ke
resztül a semleges Hollandiába jutottak,
és innen hazatértek Magyarországra.

1915 júliusában Dénes Valéria Pécsett
tüdő- és mellhártyagyulladásban meg":
betegedett s tíz nap múlva .....:. 38 éves
korában - meghalt; férje két nappal
később Budapesten - egy városligeti
padon - agyonlőtte magát. (Réti István
tehát tévedett akkor, amikor Nagybanya
könyvében kettős öngyilkosságról írt...)
Galimberti Sándor búcsúlevelében ez
állt: "Vali nélkül nem tudok élni.
Feleségemmel egy sírba temessetek ..."
A házasságból egy gyermek szüíetett,
Mario, aki szüleí halálakor hároméves
volt. Galírnbertí Mario utóbb Párizsban
élt; ott is halt meg a 60-as években.

Galimbertiné és férje a konstruktív
irányzatú festészetnek, a kubizmUJl első

(ún. Cézanne-i) szakaszának hazai kez
deményezői voltak, így érthető, hogy
Kassák Lajos - a Ma VI. kiállítása
ként, 1918-ban - úgy mutatta be Ga
limbertiék hagyatékát, mint amely köz
vetlen előzménye a Kassák és köre által
képviselt múvészetszemléletnek. Kassák
önéletírásának, az Egy ember életének az
őszirózsás forradalommal foglalkozó kö
tetében is visszapillant az 1-918-as Dénes
Valéria-Galimberti-em~ékkiállításra, s
könyvében idézi Simon Jolánnak Galírn
bertiékről elhangzott szép, lírai jellem
zését: "Olyan volt eza két ember, mint
két sudár fa. amelyek egyenesen nőnek

fel egymás mellett anélkül, hogy az
egyik alárendelné magát a másiknak,
hogy az egyik elvenné a napfényt a má
siktól. .."

Kállai Ernő - "Új magyar piktúra"
című munkájában U925) - a század ele
ji magyar művészet legjobbjai között
tárgyalja Dénes Valériát, aki "a stílus
beli fejlődésnek haladottabb fokán ál
lott", mint férje. "Korunk vajúdó élete
hatalmas' hullámokat vetett a művész

pár piktúrájában... Munkásságuk az
áramló, modern élet teljes és egyetemes
igenlése. .. Galimbertiék fejlődése nagy
szeru reményekkel biztatott. de a korai
halál mindkettőjük útjának hirtelenül
véget vetett."

Kállai Ernő sorai után sokáig alig
esett szó Dénes Valériáról és Galimber
tiről, A két művész munkásságát körül
vevő köd csak az elmúlt esztendőkben
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kezdett - némileg felszakadoznL
Dénes Zsófiának (a művésznő unokahú
gának) "Tegnapi újművész.ek" című

memoárkötetében (1974) külön fejezet
szól Dénes Valériáról. Zolnay László a
Művészettörténeti Értesítő 1974." évi 4.
számában gazdagon dokumentált tanul
mányt publikált "A Galimberti házaspár
művészete" címmel. Szabó Júlia pedig
- "A magyar aktivizmus története"
című könyvében (1971) - e fontos meg
állapítást teszi a két művésznek a ma
gyar festészettörténetben elfoglalt helyé
ről: "Ha li Fauves-csoport stílusának
magyar képviselőiről beszélünk, akkor
- Czóbel Bélán kívül - csak ők jö
hetnek számításba; s azon kevesek közé
tartoznak, akik önállóan szóltak hozzá
a megértett kubizmus problernatlkájá
hoz is."
Galímbertlnéről és férjéről azonban

míndmáíg Uitz Béla írása (Ma, 1918. évf.
12. szám) tűnik a legmagvasabbnak. a

BACH ZENEKARI SZVITJEI

Kevés lemez keltett olyan izgalmat az
utóbbi időben, mint ez. Megjelenése
után elsősorban szakmai körökben vi
tatták sokan, vajon nem kellett volna-e
a "vissza Bach-hoz" egyre szélesebb kö
rőkben ható jelszavát érvényesíteni a
zenekari szvitek értelmezésében is;
vajon nem túlságosan hagyományos,
konzervatív-e Sándor· Frigyes felfogása,
nem egysíkú-e a Liszt Ferenc Kamara
zenekar játéka?

Kétségtelen, hogy az utolsó néhány
évben valóságos forradalomnak lehetiink
tanúi a Bach-jcíték teTén. Együttesek
alakulnak azzal a céllal. hogy korhű

hangszereken tolmácsolják műveit, kar
mesterek azzal az elhatározással vá
lasztják hivatásukat, hogy mindent
megtesznek az "igazi" Bach megismer
tetéséért, s egyre többen beszélnek hal
kan, de kérlelhetetlen szigorral aTTól,
hogy az a Bach, akit mi megismertünk,
nem az igazi. hanem egy nagy karmes
ter-nemzedék hamisítása.

Az ilyen viták - szerencsére - több-;
nyire nem szakmai körökben dőlnek el,
hanem· a zenekedvelő nagyközönség ítél
tetszésével vagy nemtetszésével. Az a
mód, ahogy Nicolaus Harnoncourt együt
tese Bachot játszik, lehet érdekes,
lehet szokatlan, de valószinűleg nem az
wtolsó válasz ebben a kérdésben. Ahogy
Karl Richter vagy Wolfgang Gőnnen-
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legtalálóbbnak, a legérvényesebbnek:
~Galimbertiék művészete a Iegtísztább
erkölcs jegyében folyt le. Alkotásaik
sorozata .magas bizonyítvány tartalmas
életük mellett. Első nagybányai képeik
tól kezdve azuto1só amszterdami kom
pozíciókig megalkuvás és akarnokosko
dás nélküli logikus fejlődést látunk.
Náluk az izmust nem iskolának érzem,
hanem' világszemléletnek... Az ó fes':'
tészetüle nem imitáló ügyesség, hanem
a lélek jelenvalósága. Az ó píktúrájuk:
élet." .

Dénes Valéria születésének centenári
uma arra figyelmeztett múzeumaink veze
tőit és művészettövténészeinket,hogy elér
kezett az ideje a festánó és férje fel
lelhető (az elmúlt fél évszázad folya
mán sajnos meglehetősen szétszóró
dott) művei összegyűjtésének, kiállítá
son való bemutatásának és a két mű

vész monográfíáia megírásának...

D. I.

wein állítja elénk ezt a csodálatos mű

vészetet, azt már hajlandók vagyunk
mindenestől a magunkénak vallani, még
akkor is, ha a kritika e'lőször erős

fönntartásokat hangoztat is az ő képük
kel kapcsolatban. Az élet nem áll meg
a zenei értelme~és világában sem, ter
mészetes tehát, hogy ami ma végérvé
nyesnek látszik, holnapra már értékes
emlékké fakul, holnaputánra pedig a
múlt egy szelete csupán. De mintha ép
pen' Bach ügyében túlságosan szenvedé
lyes volna a változás, mintha túlságo
san könnyen rámondanák az újítók
mindenre, amit hagyományosnak érez
nek, hogy ósdi és elavult.

Amikor a Liszt Ferenc Kamarazene
kar a csodálatos négy zenekari szvit
felvételére vállalkozott, nem egyszerűen

zenei feladatot vállalt, hanem a jelek
szerint a hagyomány elszánt védelmét
is, Mert Sándor Frigyes értelmezésében
és zenekarvezetésében alig van nyomuk
az új törekvéseknek, sokkal szíveseb
ben nyúl" vissza a klasszikus _karmester
-nemzedék egy-egy emlékezetes megol
dásához, semmint hogy szokatlan tem
pókat vagy meglepő effektusokat vá
lasztana. Világos kontúrokkal rajzolja
meg a zene ívét, s: ezért mindenütt
hiánytalanul érvényesül a kristálytiszta.
bachi ezerkezet. Sosem a "mutatvány"
a fontos számára, hanem a zene folya
mata, az alkotói szcíndék, azt igyekszik
a maga alázatos módján minél hiány-


