
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-



~nabbuI érvényre juttatni. Meglehet,
RéhoI mintha leZa8sítaná a művek
spontán áradását, de érdeme, hogy sajdt
elképzeléséhez következetesen ragasz
kodik, eiért a lemezen nincsen egyetlen
olyan váratlan "rántás", tempóingado
zás sem, mely pedig oly gyakori az
újo;bb Bach-Iemezeken.

A LÍ$zt Ferenc Kamarazenekar indu
lása idején lelkes, ifjú· heviiletével. a
zene iránti alázatával rlJ{lQ.dta meg hall
f1Qtóit. T/JDjái valamennllien 1citűnő já
tékosok, ezért kol1eJaív mU'llká;ulc is
magas színvonalú. Az évek során, a
nemz€tközi sikerekkel pá1'huzamosanaz
f!91IÜttes "profivá" .nőtt, aminek meg-

GYOR ORGONAB.OOlsSGEI

Amikor a "Régi magyar orgonák"
sorozatban megjelent Szigeti Ktlián el
ső kötete, melyben Kőszeg hangszereiről

adott remek táiékO'lltatást, még nem
gp~dolba.ttu~ hogy a 'kitUnó tud.ós a
magyar or~íténetteljes feld~
sára válla,lkozott. Most, ,hogy a sorozat
málI:odik köteteként kezünkbe vehettük
a Győr ré~ ~reit tárgyaló mun
kát, kezd már körvonalazódni Szigeti
KUián vállalkozása, amelY nemcsak ze
netörténetí szempontból él; kivált a
rnaQar zene történetének szempont
jából ígér llOki úiat, ~ az. egye
temes magyar mt1velődéstörténetet és a
várostörténet is fontos vonatkozásokkal
egészítheti ki.

Szigeti Kilián mindent tud, amit a
filológia segítségével megtudhat. Szlnte
páratlan anyagismeretíeI és. szeretettel
vetette bele magát a régi oklevelekbe.
születési és -keresztelő! plébániai anya
könyvekbe, a városi halálozási lajstro
rnokba, mert mindent meg akart tudni
a régi orgonaépítókról. Janicsek. Antal,
Peking Péter vagy Elgasz Ferenc neve
nekünk históriai érdekesség, vagy még
az sem. Szígetí Kilián személyes isme
rósünkké teszi őket. Megismerjük mín
dennapi életüket, a város életét, szű

kebb és szélesebb környezetüket, hogy
aztán bepíllanthassunk az orgonaépí
tés, a hangszerkészítés titkaiba.

A szerző a maga médján ugyanazt
tefrl.i, amit Kodály tett: önismeretre és a
zene szeretetére nevel. Kodály annak
idején a népdalt emelte ki a feledésböl,
tisztította meg, s tette ihletet adó for
rássá. Szigeti Kilián a magyar múlt egy

vannak az előnyei: elsősorban az e1'Ó
vel való okos gazdálk0d4.és ca. kifeje
zés homogeneitása terén. de ca. hátf'á
n1,lai is: mintha megelégednének az iDen
színvonalas átiagtel;esítménn1,le1. s nem·
vállalkoznának semmi váratlanra, 'rob
banóan újszeTÚre. A nél11l zenekari szvit
felvétele ezért maradt élmén1,l, s ezért
nem lesz eseménll.

Szép és finom a lemezttuak grafikai
m.egold4sa (Bánó Endre mu1l1cá;a). elill
merésre méltó módon rike1'iüt a ,tero
-fel.vétel is. A jól tájékoztató, tömör u
mertetést BGrn4 István írtG (Hunga,ro
ton SLPX 11787-8).

R. L.

másik darabját igyekszik bámulatos ér
téssel hozzáférhetővé tenni. Ez a terület
persze nem olyan széles tömegek szá
mára izgalmas, jelentősége azonban
így is óriási. hiszen kutatásai nyomán a
magyar rnűveltség történetének olyan
rétegei tárulnak fel előttünk, amelyek
"~~n hOZ1átartoznak az. egyetemes
múvelődéstörténethez. S talán épp e
már-már megszállott kutatómunka fog
ja bebizonyítani, hogy a hol kényszero-'
ségből. hol a tudás mohó vágya miatt
kóborló és: vándorló mesterem.bel'ek és
céhlegények egy nagyon is egységes és
mély zenekultúrát hordoztak magukkal
és magukban, s azt mindenütt, ahol le
telepedtek és elkezdtek hangszert épí
teni, közkinccsé tették.

Köszönet illeti. a Zenemíik.iadót, hogy
az első pillanatban valóban csak' szai
mai mrök éroeklódésélre számot tartó
soru&atot a széiesebB Zl!lPSért6 és zene
kedvelő közönség SZámáFa is hO'Lzáfér
hetővé tette. És a legteljesebb méltány
lás, elismerés hangján kell szólnunk a

.kitlínó sze~, aki kutatásairól úgy
tudott s~ adni, hogy az a hozzá
nem. értő olvasó számán. is izgalmas
fölfedezéseket kínál, s úgy rajzolja
meg egy hangszer történetét, hogy sza
vai nyomán egy k1ultúra és egy nép tör
ténetének körvonalai is kibontakoznak
olvasója előtt. 6szintén reméljük, hogy
a "Régi ma.gyu Of'gOnák" következő

kötetei hamar megielennek, s hasonló
élményt tartogatnak.

R. L.
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