maznak, melyek szintén a múzeum birtokában vannak. Ezeket, Marc és felesége, Valentina Chagall adományait, a múzeum
megnyitó közönsége láthatta már, s feltehetően a jövőben is alkalmanként kiállításra
kerülnek majd.
A rézmetszetek, melyek Vollard felkérésére születtek és a párizsi Tériadé kiadónál jelentek meg, a Királyok Könyve, Dávid, Salamon, a Próféták, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel könyvéből merítik témájukat. Chagall
új felfogású megjelenítései egyetemes remekművek.

Lépjünk be végül a Chagall-múzeum elő
adó- és zenetermebe, mely hangulatában
továbbvezet az első nagyterem kék árnyalatainak itt szinte mindent beborító kék színébe. Kék bársony fénylik az üléssorokon.
kék burkolat a padozaton. Mélykék ég szikrázik be azokon a kék üvegablakokon, melyek a mester A világ teremtése címu alkotását mutatják be. E félhomályos teremben,
ezeknek az ablakoknak a fényében, a kékek,
zöldek, türkizek ragyogásában bontakozik
ki' a három üvegablak témája, tartalma, múvészete, mely a fényforrás megtörésével, az
egyes üvegablakok egymás melletti elhelyezésévei, ornamcntikájával és tematikájával
tárják a néző elé a Világ teremtése előtti sötétség "kékjét", a valaha voltakat, a kezdeteket és végeket.
"Lehet ez az álom igaz? Igazzá válhat ez az
álom?" - kérdezi Chagall, és így válaszol rá:
"A rnüvészetben éppúgy, mint az életben,
mindcrq lchctségcs addig, míg mindennek
alapja a szerctet".
KOÓSJUDITH

•
,Az esztergomi Dévényigyűjtemény kiállítása
Dévényi Iván (1929-1977) neve nem ismeretlen a Vigilia olvasói előtt. Képzőművésze
ti témájú írásaival, kiállítás- és könyvkritikaival - melyek bizonyos rendszerességgel
láttak napvilágot - gyakran találkozhattak e
lap hasábjain. Az elsősorban a modern mű
vészet jelenségeit méltató-elernzö írások

szerzöje, az esztergomi tanárember - mindemellett - a háború utáni hazai múgyújtés
egyik legkarakteresebb és -színvonalasabb
kollekcióját tudhatta magáénak.
Hogy mennyit "ér" egy kép? E kívánesi és
sokszor mohó kérdést gyakorta teszik fel
müvészeknek, műtörténészeknek és· múgyújtöknek is a magukat többnyire önérzetesen "kívülállók"-nak, .Jaikusok't-nak minösítö érdeklődök. Így válik érzékelhetővé az
az egyik utolsó vékonyka szál, mely az elsödlegcsen (és természetéből következöen)
szellemi-formai értéket reprezentáló múalkotás és a tőle elszakadni látszó, legszélesebben értelmezett "közönség" anyagi értékhiedelmei között feszül. Mennyit is ér
egy jó kép? Tulajdonképpen mérhetetlenül
sokat. És ez a valójában "pénzben" kifejezhetetlen érték - mely szinte misztikusan húzódik meg a mindent átszövő merkantil fonatok között - a legcsábítóbb az igazi múgyűjtő számára..Az alkotás "kettős életé'í-ból
az, mely szorosan és időtlenül tartozik a jó
képhez, szoborhoz: a formát életre hívó szellem sugárzása, mert az igazi mügyújtö ahogyaszóösszetétel is sugallja - müveket
és nem vagyont gyűjt; mindenekelőtt a mű
valóságos, eszmei értékével azonosul s nem
múlékony és relatív áru-burkával.
Dévényi Iván az ötvenes években kezdte
múgyüjtöi tevékenységét s érdeklődése
csakhamar olyan mesterek felé fordult, akik
többségükben - a korszak terminológiájával
- .formalistának" vagy "modernistának'"
számítottak (klasszikus magyar avántgarde,
Európai Iskola, a szentendrei .szellemiformai hagyományokhoz kapcsolódó müvészek). Távol estek tehát nemcsak az akkor
hivatalosan elismert és támogatott müvészet élvonalától. hanem "kortárs"-Iétük folytán - müvészettörténeti léptékkel mérve még "nem állhatták ki az idők próbáját"
sem. Nagyrészt mind aktuális, mind "történeti" garancia híján voltak, s látható: ezek
alapján Dévényi Iván sem "mehetett biztosra". Mindennél .többet jelenthetett viszont
szenvedélyes érdeklődése, műteremlátoga
tásai, fogékonyságának állandó tréningje:
mindezek nemcsak ízlését és érzékenységét
fejlesztették, hanem egyidejűleg bátorságát
is: volt mersze "hallgatni a szernére" - túl a
bevett értékeken. Negyedszázad alatt olyan
gyűjteményt hozott létre, mely egy korszeru
felfogást tükröző, képzeletbeli Magyar Mo-

151

dern Művészeti Múzum anyaga is lehetne - nemcsak a névsort, hanem a minöséget
tekintve is.
A hetvenes évekre kialakult Dévényi-gyűj
temény nem maradt rejtve az érdeklődök
elöl: 1977-ben Győrben s az elmúlt esztendöben - több hónapon át - Esztergomban, a
Balassa Bálint Múzeumban rendeztek kiállítást a kollekció javából.
Az esztergomi rendezés és a katalógus
(mindkettö Mucsi András munkája) a "gyűj
teményen belüli gyűjtemények" köré szervezte a tárlat anyagát. Valóban kiemelkedő
jelentőségű - számban, áttekintő teljességben és színvonalban - a Czábel, a Bálint, a
Barcsay és a Kondor-gyűjtemény. Emellett
több fontos művel képviselteti magát Anna
Margit, Bernáth, Borsos, Gadányi, Kassák,
Korniss és Márffy. S végül - a teljesség igénye nélkül - ki kell emelnünk néhány olyan
múvet, melyek szemmel láthatólag a gyűjte
mény "sarokkövei". Berény (Sárga dunyha,
1928),
Csontvary
(Zárda
Trauban,
1899-1900), Egry (Önarckép, 1930 k.) és Tihanyi (Grósz Andor portréja, 1915) munkái
alapján is érzékelni lehet azokat a vonulatokat a század hazai modern múvészetéból,
melyek leginkább vonzották Dévényi Ivánt.

E sokszínű. gazdagság láttán bizonyára
voltak jó néhányan, akik - beidegződéseiket
követve - a bemutatott gyűjteményt pusztán vagyonnak, kincsnek látták; méghozzá
egyetlen kézben "felhalmozott" vagyonnak.
Ám ne feledkezzünk meg arról, hogy az
igazi műgyűjtő szenvedélyes szellemi ember, aki számára kollekciója életcél, és nem
fogyasztói javakra váltható eszköz, tőke.
Civilizáció helyett kultúrában gondolkodik.
(Ritka eset, hogy az igazi mügyújtö pénzért
válik meg kedves képétől - legfeljebb
másik, újabb képre cseréli.) Dévényi Iván
középiskolai tanárként hozta létre' gyűjte
ményét. Gondoljuk meg: mai és egykori
irigyeí, a teljes anyagot immár vagyonnak
látók közül hányan vállaltak volna "kockázatot" és áldozatokat egyes múvekért a gyűj
tés során? Távoli, de talán találó párhuzamként hivatkozhatunk Victor Chocquet-ra, a .
múlt század végének hivatalnok-fizetés ből
lett mügyüjtöjére is, kinek "gyűjtőszenvedé
Iye a mű iránt ér;zett tiszta vonzódásából
fakadt; még nem ismerte az értékek gyűjté
sének lázát" (H. Frank).

ANDRÁS] GÁBOR
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A római levél
Farkasfalvy Dénes ciszterci tudós új könyve,
A Római levél (Prugg Verlag, 1983) immár
második bibliafordítása, mellyel a magyar
nyelvü
biblikus irodalmat gazdagítja.
1975-ben ugyancsak a kismartoni Prugg
Verlag gondozásában jelent meg a Zsoltároskönyv fordítása.
Hibátlan szentírásfordítást még senki
sem készített, és nem is fog. A munkaközösségek által publikált fordításokat is "kísérleti kiadásban" szekták elóbb közreadni, hogy
a szélesebb körú hozzászólásokat is figye. lcmbe tudják venni. De így sem lehet tökéletes a mú, nem is szólva arról, hogy az idő
újra és újra megkérdőjelez tudományos és
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nyelvi megoldásokat. E~ azonban sosem bá- .
tortalanította el a fordítókat és a kiadókat,
mert minden új fordítás sajátos feladatot
tölt be és új értékeket hoz a bibliafordítás
irodalmába.
Farkasfalvy Dénest a fordításnál nem a
közérthetőség, nem is elsősorban az úgynevezett pasztorális szempont vezette. "Bonyolult görög szövegc t ~ írja - bonyolult dc mai és szabatos - magyar szöveggel
adunk vissza." Pontos, szakszerű és irodalmilag is megfelelő magyar fordítást közöl.
Az a törekvése, hogy két lépcsőben, a sző
vegjegyzetek nyelvi, történeti adatai val és a
nagyobb távlatú magyarázatok teológiai és
mai szempontjaival segítsc az olvasót. vagy
abibliaórák közösségét. Ez a kommentár

