
nek a Psalmus Hungarícust, melyet
1971 augusztusiban vezényelt talán
legtökéletesebben - visszaállítva ere
deti környezetébe, a szerző szándékai
nak és a mondanivaló szellemének
megfelelően - a nyírbátori református
templomban.

A világ mai zenei életében meghatá
rozó szerepet 'L'isznek a magyar mű
vészek. Szerte a világban, szétszÓ1"6dva,
szolgálják az egységes, nagy ügyet, a
múvészetét és a humanizmusét. Sorol
juk a neveket? Széll Györgyét? Dorá
tiét? Vagy a nemrégiben elhunyt Ker
tész Istvánét? Ferencsiket valahogy
mégis többnek érezzük náluk. lviert ő

hűségesen megmaradt Kodály földje,
a Psalmust és a Te Deumot létrehívó
magyar fóld polgárának. Akkor is, ami
kor talán legtermék~nyebb éveinek
gyümdlcseit kellett félig szedetlenül
hagynia. Amikor egy időre bezárultak
előtte a világhír felé vezető kapuk.
Megmaradt ízig-véri.g magyar művész

nek, és töretlenül közvetítette a nagy
üzenetet. A zene nyelvén szólt a kinyi
lailwztatásról.

Közismert az a kép, mely a Háry
János előadásán készült 1957 decembe
rélJen, az Operaházban, Kodály hetven
ötddik születésnapján. Baloldalt a szer-

BOZÚKY MARIA KÉT KÖNYVE

A Szent István Társulat kiadásában
jelent meg Bozóky Mária művészettör

tériésznek Eszme és valóság a keresz
tény művészetben rímű munkája
(1974). "Ha nem is teljes műnek, de
bizonyos kalauznak érezzük a könyvet
ahhoz -- olvashatjuk előszavában -,
hogy eligazodhassunk a keresztény mű

vészet labtrmtusában,"
A munka tárgyalja a nagy stíluskor

szakokat a korakeresztény müvészettől

a modern szakrális művészetig, Beve
zetőjében megfogalmazza, mít tart ke
resztény művészetnek. Szerinte Krisz
tus fellépése előtt "bizonyos szellemi
egyoldalúság" jellemezte az antik világ
művészetét. Igaz-e ez? És ha igen, va
jon nem vonatkozik-e ez a megállapí
tás minden kor művészi alkotásának
zörnére? Nem érthetünk egyet azzal a
kitétellel sem, hogy hiányzott belőlük

a transzcendens jelleg. Még akkor is
nehezen fogadható el, ha kellő magya
rázatot találnak arra, hogy a szerző
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zó áll, középen Háry János öltözet€!-
~ben Palló Imre.. jobboldalt pedig a:a
est karmeste're, Ferencsik János. Jel
képes ez a kép, Összesűrűsödik benM
mindaz a nagy és nemes törekvés, roeltl
a század első éveiben kezdődött, s
melynek célja az igazi magyarság tisz
ta forrásának meglelése volt. Feren
csik János büszkesége lehet. hogy el
sők között tárta fel a [orrás vizét.

Vég nélkül idézhetnénk azokat a
nagy zenei emlékeket, melyeket neki
köszönhetünk. Ma már nemzedékek
mondhatják el, hogy tjjúságuktól Fe
1'encsik János hangversenyei jelentik
számukra felülmúlhatatlan zenei él
ményt. Mert aligha lehet elfelejteni a
III. Brandenburgi versenynek vagy
Hiituiel concerto grossóinak azokat II

megszólaltatásait, amiko1' ő ült a cem
balo vagy a zongora mellett. Vagy a
hossz/Í. tetszhalálból feltámadó Haydn
misék tolmácsolását. Mozart Reauiem
jét. Az élmény heleivódott a hallgató
lelkébe, és kiteljesítette, tökéietesítette
azt, újra meg újra ráébresztve, hofJ'll
ha igazán értő kéz Közvetíti, néha haU
hatóvá válik a hívás, megtapinthat6vli
az örökkévalósár.

(R. L.J

pontosan mit is ért transzcendencián.
Ennek nehézséget ő is érzi, mert hoz
záfűzí : "Hiányzott.. , nem annyira a stí
lusjegyekben, mínt inkább az alkotás
szellemében". Ez a bizonytalanság azon
ban félreértést szül: stílusjegyekben
nem, de a szellemben igen? A továb
biakban ennek is enyhe cáfolatát kap
juk: "Nem akarjuk ezzel azt monda
ni, hogy a keresztény művészet kizá
rólagosan a transzcendens felismerhe
tőség jegyével lépett ki cl félhomály
ból ..." Végül így foglalja össze mon
dandóját: "A keresztény művészet

nagyjából minden alkotásával a transz
cendens és az immanens isteni jelen
létének kivetítésére törekedett". Nem
törekedett-e vajon a művészet általá
ban minden korban erre akarva-aka
ratlanul is?

A könyv lényegében csak az euró
pai művészetet vizsgálja, amelyet tör
ténelme és hagyománya mlatt eleve
érintett a keresztény szellemiség. Va
lójában egyetlen európai művész sem
vonhatta és vonhatja ki magát a ke-



reszténység által megteremtett értékek
s etikai érvényességek hatása alól. Hol
válik kereszténnyé a művészet, és mí
kor válik azzá bizonyosan? Ezek még
teljességgel megválaszolatlanul hagyott
kérdések, föl nem tárt kategóriák. A
kérdés bonyolultságát szemléltethetnénk
például a kommunista Legel' sok rnű

vével, vagy Amos, Vajda, Derkovits,
Kondor Béla stb. alkotásaival is, akik
méltán sorakozhatnának föl a szakrá
lis vagy keresztény ihletettségű rnű

vészek legjobbjai mellett. :8ppen e szá
zad - mutat rá nyomatékosan Bo
zóky Mária ls - termékenyítette meg
rnűvészi eredrnényeível, stílustörekvé
seivel az egyházmúvészetet is. Kár,
hogy ennek részletesebb kifejtésével
adós marad. Fontos lett volna erról
többet tudnunk, hiszen az idegenkedés
az úilal (legtöbbször a [obbal) szem
ben az egyházművészat termetén is ag
gasztó probléma.

Az egyes korszakokat a könyv bő

séges példával illusztrálja, személyes
hangvétele pedig olvasmányossá oldja
a terjedelmi kényszerből kissé lexikon
szerű ismertetéseket. Talán ha keve
sebb példát hoz és azt a mai törek
vésekkel hozza párhuzamba, a kevés
bé tájékozott olvasó is jobban meg
érezte volna a könyv úttörő [elentő

ségét,
Lossonczy Tamás festőművészt és

napjainkig terjedő munkásságát mutat
ja be Bozóky Mária a "Mai magyar
művészet" sorozatban (Képzőművészeti

Alap Kiadóvállalata. 1976). Lossonczy
Vaszary tanítványaként jutott el Pá
rizsba s ismerkedett meg a század leg
jelentősebb • alkotásaival. Élete ettől

kezdve ös'szefonódott az avaritgarde
irányzatokkal. Kassálc "az absztrakt

BARTOK B~LA LEVELEI

Akit csak kissé is érdekel arnagyar
zene tö1'ténete, j61 ismeri Demény Já
nos nevét; felmérhetetlenül sokat kö
szönhet neki a Bartók-filOlógia. Rend
kívüli gonddal, alapossággal kuuit
ja azokat a [orrásokat, melueknek rész
letes és elemző feltárása nélkül aligha
beszélheWnk a nagy zeneköltő alapos
ismeretéről. Most az Ő szerkesztésében
jelentette rneg a Zenemúkíadó Bartók
Béla levelei minden eddiginél telje
sebb gyújternényét, méreteiben is rend-

festészet egyik legkiforrottabb egyéni
ségének" nevezte őt. Bozóky Mária ér
tő, lelkesítő propagátora műveinek. A
kis könyv egyik legszebb képéről, A
pac.~irtáról így ír: "Semmitől sem .pa
csírta', s mégis mindenestül egy darab
természet, mintha alkotója inkább le
szakított, mint megfestett volna egy
marék illatos füvet, apró vadvirágok
kal, s mintha átmászott volna kezén
egy pók. A kép sűrű összefoglalás.
Zöldjeinek árnyalatai ismét levezetnek
a mélységbe, s a felszínen megvillanó
jelek újból figyelmeztetnek 11 ,fenti', a
rrrinderinapi, a cseppet sem álomlátó
életre!"

Az absztrakt alkotás olyan szellemi
tartományt ostromol, amely nehezen
hozzáférhető a kívülálló számára. Min
den festmény - bármilyen Irányzat
hoz sorolható - mindenképp nehezen
közelíthető meg, ha pusztán csak "tör
ténetet" keresünk rajta, ha csupán iro
dalmi felkészültséggel nézzük, s nem
hagyjuk, hogy a kép .,hasson ránk",
tisztán, szeretettel álljunk eléje. Az
absztrakt művészet is az elmondhatat
lan, a kimondhatatlan, a bonyolult
közlésére vállalkozik, a több síkú je
lentés kifejezésére törekszik. Ez a
jelentés határtalanná válhat. Akár
mennyire meggyőző is a "lefordítás",
behatárolhatja. elszegényítheti jelentés
világát. Igaz, hogy az absztrakt művek

elfogadtatásának talán ez az első he
lyes lépése. Lossonczy Tamásról nyil
ván többet tudnánk meg egy nagy
gyűjteményes kiállításon, ahol a könyv
segítségével megkezdett párbeszédünket
folytathatnánk magukkal a múvekkel s
elmélyíthetnénk a művészről kapott ér
tékes felvilágosítást.

GANCZ MIKLÓS

kívüli bibliográfiával, a művek muta
tójával, földrajzi tájékoztatóval fl cl le
velek időrendi jegyzékével.

Ma, amíkor egész társadalmunk egyi1(
rnozgatójává vált a T.épmúvelés gon
tioicui, felmérhetetlen a jelentősége egy
ilyen kiadványnak. Még akkor is, ha
ebben a formában aligha lehet százez
rek olvasmánya, már csak azért sem,
mert 110,- forint az ára. De ki tagad
ná: csak ilyen [orrűsértékű kötet lehet
az alapja a későbbinek, a nagyközön
ség kezébe mőnek, melynek megjelen
tetésével nem kellene sokat várni, hi-
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