
André Breton írja a szürrealista mani
fesztumban, hogy az emberiséget látszat
szerint még a logika irányítja, de aszi:"
gerúan vett logikai eljárások segítségé
vel csak másodrendű problémákat oldha
tunk meg. Jelenits István könyve ennek
ellenkezőjét bizonyítja: az észre és a
szívre, a lélek nyitottságára épülő kö
vetkezetes logika igenis megoldást ad
hat az emberiség legnagyobb kérdésére,
a lét értelmére és hogyanjára. Nincs
szükség szellemi kalandorkodásra és
kalandozásra. Nyugodt szívvel lemond
hatunk az emberiség nagy válságainak
mélyéről felnövekvő filozófiák kietlen,
látszólag mégis útmutató megoldásairól.
:Életünket a túlvilágra kell irányítanunk
- ahogy erről Gabriel Marcel elmélke
dik -, hiszen lehetetlen nem éreznünk,
hogy épp erről a túlvilágról való le
mondás, illetve létezése gondolatának
kényelmes vagy kétségbeesett elvetése
az emberiség nagy megrázkódtatásainak
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A múlt század közepétől századunk
elejéig nagy francia festőművészek vá
logatott alkotásaiból huszonkét mester
mű került a budapesti közönség előtt be.
mutatásra a moszkvai Puskin-múzeum
anyagából. Az .udvarias válogatás nem
kizárólag a legjelentősebbeket bocsátja
közszemlére a Szépművészeti Múzeum
ban. Renoir nagy vászna, a "Békás ta
nya" korai műve, látványos, érdekes,
de még korántsem vetekedhet az egy
kori porcelánfestő felülmúlhatatlan fi
nomságú, életteljes portréinak színvonalá
val, amelyek feledhetetlenül élnek em
lékezetünkben, küZönösen az érzékletesen
testközelben felídézett női báj varázsát
örökítve meg. Jean Franc.ois Raffaelli,
Pizzaro, Henry Lebasque, Louis Forrain,
Sisley, tmile Ot hon Friesz, Albert Mar
quet, André Lurcat egy-egy tája, jele
nete, városrésze tetszést vált ki, tanul
,ágosan kiegészítve, mint jobbára mű.

helymunka, igazi remekműveiket. Hosz
,zabban állunk meg Claude Manet java
korabeli "Szénakazal"-jánál: mögötte
karcsú facsoporttal és a távolí, késő dél
utáni, szétszórt fényű, sejteIme s égbolt
tal, önkéntelenül érezve, hogy ez a nagy
festő átszellemülten száguldott ecsetjé
"el, hogy a feltáruló látványt egyeztesse
belső látomásával.

Sokáig állunk Paul Cézanne, az utána
következő festőgeneráció útjelző meetere
"Halastó híddal" című vásznánál: a sű-

egyik oka. "Kétségtelenül sose fogjuk
tagadni - írja Gabriel Marcel -J hogy
a túlvilágnak ilyen állítása kockázatot
is jelent, .szép kockázatot', melyről az
ókori bölcselet beszélt, mégis az a kér
dés lényege: ha az ember elutasítja ezt
a kockázatot, nem kerül-e olyan útra,
ami előbb-utóbb a pusztulásba viszi?"
Ezen a jelképes úton rendkívül értékes
útjelző Jelenits István új műve, mely
nem szűnő ragyogással irányítja figyel
münket legigazibb célunkra: Isten ren
delésének megértésére, és akaratának
követésére.

Még egyetlen megjegyzést: olykor
szóvá tettük, hogy a Szent István Társu
lat egyik-másik kiadványa nem minden
ben felel meg rendeltetésének vagy a
kiadó irányában megnyilvánuló vára
kozásnak. Úgy hisszük, Jelenits István
könyve igen magasra állított mércéie
is lehet a kiadónak.
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rű, zöld bozótokon csak nehezen líttörő

fények cikázásánál, és megértjük, hogy
ennek a nagysokárá fölfedezett festő

lángésznek a képei miért oly maradandó
becsűek. napjainkban is. Minél tovább
szemléljük ezt az első benyomás után
kissé kuszált, alig megnyugtató hatású
tájképet, annál határozottabban észlel
jük elválaszthatatlan azonosulásunkat a
természettel, még ha azelőtt nem is volt
intenzív kapcsolatunk vele. Úgy vésődik

emlékezetünkbe egy-egy Cézanne-kép,
mint önvallomás, portré az emberről,

akinek a lelke szólal meg fákban, viz
partban, ránk szitáló napsugárzásban.

A kiállításnak négy kimagasló élmé
nye: Van Gogh csodálatos portréja
Doktor Rey-ről, Matisse "Spanyol nő"

-ie és Picasso két műve, egy kubista
felfogásban ábrázolt, keresztrejtvénysze
rűen bonyolult és megvesztegetően élőn

-valóságos csoportos nőalakja, és egy
páros portréja vándoretrkuszosokról:
egymás mellett ülő nő és férfi, szív
facsaróan kiábrándult arccal bámul a
semmibe. Nem hagyhatók említés nélkül
Gauguin tahiti nőfigurái,· színeinek ke
leti pompában csillogó révülete, nem
különben Fernand Léger "Női portré"-ja
és két fej-grafikája, azon sajátos igé
nyével, hogy az embert tárgyíasítsa és
a tárgyat átszellemítse.

A Matisse-kép látnoki eleganciáját
azonban .nem csodálhatom eléggé. Szá
momra a csúcspontot jelentette.
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