
,.sarló-forma díszt", amit az "Ister ár
ja" vetett partra. Hajlamosak vagyunk
azt gondolni. hogy Móra er. Aprily után
a zeneszerző Ván tus István az. aki az
antik hangulat egyik legjobb pannón fel
idézője. Nem csupán dekorál, hanem jel
lemez, is, minden alakhoz "témát ren
del". Ennek segítségével egyénít. A Iíraí
vonulatat meghagyja, de kifinomult drá
mai érzékével azt is sodrónak tünteti föl.
(Kár. hogy a librettó gondozását nem
bízta rutinosabb dramaturgra, aki a mű

ben jelentkező kisebb csúszásokat is el
igazította volna.) A szöveakönvv meg
tartja az eredeti cselekményfon al at. de
sűríti az eseményeket: Titanilla érdek
Iődését felkeiti egy különös rabszolga.
Quintipor. aki nem más. mint Díocletía
nus császár rejtélyesen eltűnt fia, Apolli
naris. Neki kell titokban nevelkednie,
hogy tizennyolc éves korában einverte a
legdrágább bíbort. A három felvonásra,
tíz képre tagolt zenedráma ezt az alle-

nJ KEPzOM'OV&sZETI KIADVANYOK

Vajda Lajos, Kondor Béla, Gross Ar
nold. Hincz Gyula, Bortnyík Sándor és
Szabó Vladimir rajz-mappál után a
Cor'IJina Kiadó - 1976 karácsonyára 
a mai magyar restészet és grafikai mü
vészet egyik legjelentősebb egyéniségé
nek, a szentendrei festők közösségéhez
tartozó Szántó Piroska Munkácsy-díjas
művésznek pasztellképeíből, kréta- és
szénrajzaíból, monotípiáiból, vegyes tech
nikával és csorgatott zománcfestékkel ké
szült kompozfcí-uból állított össze egy
nagyszerű mappát. Virágok. fák. lepkék,
csontvázak, szarkofágok. Krísztus-ábrá
zolások, szentendrei motívumok vá'takoz
nak a lapokon, amelyeknek színhű ren
redukálása a budapesti Offset nyomda
érdeme. A rajzok s pasztell- és zo
mánc-festmények között olyan remek da
rabok tűnnek szemunkbe, mínt a ..Fé
lek" (1949), az "Hommage II Vajda La
jos" (1972), a "Pieta" (1973). a "Napra
forzók" (1974) vagy a "Szerelmesek"
(1974); ez utóbbi mű ihletésére született
az ..Egy rajzra" című Vas István-költe
mény.

A - hol színesebb, hol egészen redu
kált koloritú - munkák technikája is.
tematikája is sokféle s a rnappa anyaga
sti'Mis tekintethen is sokrétű. - mint
ahogyan Szántó Piroska több periódusra
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gorikus jóslatot bontja fel életepizódok
ra. miközben szimbólumokat teremt ren
dező és zeneszerző, s olyan felejthetetlen
jeleneteket, mint a zárókép vagy az ó
keresztény istentisztelet nemesen egy
szerű pátosza, mozgalmassága. A ren
dező: Horváth Zoltán korismeretről is
tanuságot tett, amellett, hogy egyensúlyt
teremtett az álló és a mozgó képek kö
zött.

A szeraplők közül kiemelhetjük Sinkó
György (basszus) Diocletianus alakítását,
Gregór József (basszus) Bíonját, Berdál
Valéria (szoprán) Tí tanilláját, Poór Pé
ter (tenor) Maxentiusát. A Szegedi Szím
foníkus Zenekar és a karmester Szalatsy
István pontosan és rutinosan latta el
feladatát. Külön dicséret illeti a díszlet
tervező Sándor Lajost a kifejező szín
padképekért. s a jelmeztervező Vágvöl
gyi Ilonát stílushú [elmezeíért.

TOTH sANDOR

tagolődő, míndlg megújuló munkássága
is nélkülözi a megállapodottságot, az el
ért eredményeknél való kényelmes meg
pihenést. A kollekciót azonban egységbe
fogja a rnűvész érzékenysége. vonalainak
és színfoltjainak érzelmi telítettsége, al
kotásainak gondolati tartalmassága, amely
e műveket fölébe emeli a virtuóz mutat
ványnak, az elegáns, dekoratív vonaliá
téknak. az ínyes artísztíkumnak,

Szántó Piroska - egyik nyilatkozatá
ban - az arany hátterű trecento-képe
ket, El Grecót, Bruegheít, Gauguint, lo'e
renczy Károly ..Három királyok" címú
festményét, Egryt és Derkovítsot említi,
mint olyan művészeket, akik nagy ha
tással voltak reá. Megtanulta tőlük. hogy
a képzőművészetben mennyíre fontos a
mesterségbell tudás (formai megoldásaikat
viszont sosem vette át ... I, - elsősorban

azonban világképet tolmácsoló művészet

megteremtésére irányuló szándékukat te
kintette példaképének.

A Szántó Piroska-rnappa előszavának

szerzője; Szabó György joggal állapítja
meg, hogy a művésznő "a jelenség átvi
lágításával míndig a lényeghez akar ha
tolni". hogy Szántó Piroska munkái ,,8
létezésről. a pusztulásról és a feltámadás
ról" beszélnek, s hogy életműve "magyar,
korunkbeli és egyetemes igényu" ...

A mappa Szabó Györgyesszéjén kívül
Szántó Piroska szűkszavú önéletraizát is



közli. Ebbe'51 megtudíuk, hogy a művész

nőt a budapesti Képzőművészeti Főisko
Járól a 30-as években kizárták, mint a
kommunista diákrnozgalom résztvevőjét.

Később letartóztatták (két ízben is), a
Rákosi-korszakban nem nyílhatott ön
álló kiállítása. ösztöndíjat sohasern ka
patt. .. ,.Teher alatt nő a pálma" 
mondia a rélrl latin szenteneía. R?:ántó
Piroska nálmála a terhek alatt erős és
sudár fáv4 niivekedett, - ezt bizonvítta
a szén e'r'lfikai manna. amely meaérde
mettan l--tt a kar~~c;flnYi könvvníae egyik
legkeresettebb művészetí kiadványa.

•
A CnT"111a m4c;ik űldonsá-ra. a KTit,i

kák és kének című vaskos dokumentum
gyűjtemény R magyar képzőművészet

1945 és 1975 közöttí szakaazában sz;;letett
tanulmányokból. vitairatokból, cikkekből

és tárlat! beszámolókból ad antológiát
(Nagy Zoltán művészettörténész váloga
tásában) ; a kötet második része - kö
zel kétszáz színes és fekete-fehér repro
dukció - a felszabadulás utáni három
évtized festészeti, szobrászati és grafikai
terméséről nyújt áttekintést. (A képa
nyagot Láncz SándoT állította össze.)

A szöveges rész nagyjábólobjektíven
tájékoztat az elmúlt harminc esztendő

hazai képzőművészeti folyamatairól, kor
szakairól (1945-1949. 1949-1957, 1957
tól máig), vítáíröl, kultűrpolítíkaí állás
foglalásairól és a prominens kritikusok,
esztéták működéséről, A kötet lapjain
megszólal KálJ.ai Ernő, Hamvas Béla,
Justus Pál, Fülep Lajos és Bálint Endre
csakúgy, mínt Lukács György. Révai
József, Aradi Nóra, Bernáth Aurél és
Pátzay Pál. Méltánytalanság egyedül
Kassák Lajossal történt. akitől míndösz
sze húsz sort (!!) közöl az összeállítás ...
(Igaz, ez a húsz sor máig is érvényes
gondolatokat tartalmaz arról, hogy a
művészetnek nem "a napi szolgálattét»l",
nem "a napi agítácíős munka" ellátása
á feladata ... )

Az 50-es. 60-as években fellépett új
művészettörténész-nemzedék alapos tu
dású, higgadt érvelésű, széles látókörű

tagjaitól (Körner Éva, Németh Lajos,
Miklós Pál, Vitányi Iván, Rózsa Gyula,
Beke Lászl.ó, Székely András, Vadas Jó
zsef stb.) bőségesen idéz a kézikönyv.
Helyesen teszi... Miklós Pálnak az új
magyar művészet tendenciáit rendszere
ző tanulmánya ("Magyar művészet -

ma", 1970), Németh Lajosnak a jelenkori.
hazai képzőművészet fő áramlatairól
írott kiváló áttekintése ("Realista, szím
bolista és szürrealísta törekvések a kor
társi magyar képzómúvészetben" 1971),
Rózsa Gyulának a magyar nonfiguratív
festészetről szóló körültekintő, magas
színvonalú írása ("Lülzeler absztrakt fes
tészéte és a mí absztrakt festészetünk",
1971) vagy Vadas Józsefnek a posztimp
resszionista művészeti örökség egyoldalú
kultuszával szembefordulő, a második
világháború utáni magyar -avantgarde
művészet legjavát (Korniss Dezső, Lak
ner László, Hencze Tamás és mások
munkáit) szellemi életünk. nyereségének
elfogadó tanulmánya ("Új magyar
avantgarde ?", 1971) - csupa olyan írás,
amely feltétlenül megérdemelte a kö
tetbe gyűjtést, az újra-közlést,

Láncz Sándor képösszeállit ása sajnos
meg sem közelítí Nagy Zoltán szöveg-vá
lógatásának színtjét. Igaz, Medgyessytől,

Ferenczy Bénítől, Szőnyitől, Barcsaytol,
Borsos MI:dóstól, Tóth Menyhérttól, Vaj
da Júliától, Magyert Barnától, Ország Li
Iitől Csernus Tibortól, Kondor Bélától,
Dei~ Páltól, Melocco Miklóstól s más
művészeínktől kiemelkedő kvalltású mű

vek reprodukcióit közlí a kötet, de hol
vannak az 1950 körüli sematizmus szel
lemében festett és míntázott munkák, így
például Domanovszky Endrétől "A 48-as
zászlók átadása", Kontuly Béla "Élmun
kás"-a vagy "Budai Nagy Antal" című

monstre-vászna, Benedek Jenő ,.Honvé
dek falun" című festménye vagy Feleki
né Gáspár Annie "Füttyös knlauznó"-je?
E műveknek - és vejük egyívású tár
saiknak - bemutatása nélkül retusált,
nem hiteles, nem valós a felszabadulás
utáni magyar képzőművészetról- illetve
annak egyik periódusáról - elénk tárt
kép.

A 11. számú illusztráció - Czóbel
Béla "Szobabelsó" című Iestménye 
viszont tévesen került be az 1945 és
1975 közötti rnűvészettörténetl korszakot
reprezentáló alkotások közé, ez a fest
mény ugyanis nem 194R-ból való (mint
Láncz Sándor véli). hanem az 1910-as
évekből. A festmény 1936-ban már sze
repelt a Frankel-galéria gyujteményes
Czóbel-tárlatán, s "Műtermi enteriőr"

címmel reprodukálva is van a kiállítás
képes katalógusában.

D. I.
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