
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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szen egyre súlyosabbá válik az az adós
ság, mely épp a nagy klasszikusok nép
szerűsítése terén muuitkozik; A század
magyarságának nyilván meghatározója.
Bartók (és mellette természetesen Ko
dály Zoltán, kinek Visszatekintés cimű
kötetéből ugyancsak elkeIne népszerű

válogatás). De róla is jÓ1'észt csak köz
helyeket ismételgetilnk. (Nem ide tar
tozik ugyan, de a század igazi nagy
jainak ismeretében és ismertetésében
félelmetes hiányosságok tapasztalhatók.
A rádió egyik műsorában gimnazisták
vallottak: Veres Péterről. "Valami költő

volt" - így az egyik. A másik kapott
ezen a bölcsességen: "Én inkább a ver
seit szeretem". De még a legnagyobbak
sem hódították meg az "ifjú szílleket",
s bizony jócska időnek kell eltelnie,
hogy Ady szép jóslata valóra váljék.)
Bartók igazi megismerésében kiválóan
segítenek a leoelek, melyekben - már
a műfaj természete miatt is - az em
ber (bármilyen visszahúzódó és zárkó
zott volt is) többet arul el magáról és
gondolatairól. S e gondolatoknak a bar-

KMETTY JANOS l!:S
KOHAN GYÖRGY KIALLfTASA

Alig zárult be a budapesti Műcsar

nekban Paul Klee-nek (1879-HI40), a
század eleji avaritgarde festészet és
rajzművészet klasszikusának. a XX.
századi európai képzőművészet egyik
legköltőibb, legéterikusabb egyéniségé
nek - Frank .Iános által rendezett 
tárlata, majd az idősebb magyar festő

nemzedékhez tartozó Németh Lajos ál
tal "ct népi szürrealizmus egyéni han
gú képvise1ője"-ként jellemzett Tóth
Menuhért retrospektív kiállítása (ren
dezte Vizy Ottó és Aszalós Endre). 
a Műcsarnok középső termeiten újabb
jelentős képzőművészeti eseményre ke
rült sor: Kmetty János (1889-1975)
Kossuth-díjas festőnek, a budapesti
Képzőművészeti Főiskola egykori taná
rának, a szentendrei utcák, sikátorole és
öreg házak egyik leghűségesebb ábrá
zoló iának emlékkiállítására.

Kmettyt aki Budapesten és a
nagvh írű párizsi Julian-akadémián vé
gezte művészetí stúdiumaít -:... a róla
szóló tanulmányok és cikkek hol a
kuoista, hol a kubisztikus festők kö
zött említik. Minden bizonnyal az
utóbbi megfogalmazás a helyesebb:
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tóki személyiség esetében az egyetemes
magyarság gondolataivá 'kellene vál
niuk.

Az igazán nagyok esetében természe
tesen a magánleveleknek ís páratlan
jel.lemző értékük van. Mily megrendítő

például. ahogy Bartók aprólékos gond
dal s.zel'vezi egy-egy hangversenyét,
ahogU anyagi kilátásai után érdeklő

dik, ahogy futó impresszióit rögzíti. Mi
lyen szítJszorító, ahog'y, szokása szerint,
tartózkodva és mintegy mellékesen, de
már 1943-ban papírra veti: bajom iga
zi okát nem tudják megtalálni. A bá
mulatosan gazdag, mégis oly sok tra
gédiát rejteget6 életút szinte hibátlan
teljességgel bomlik ki e sokszor két-há
rom. sorra redukált' önvallomr:~okból is.

Bizonyára _lappanganak még Bartók
levelek. Köztük talán reveláló értékek
is. De hogy ennyi van, luun; ily qaz
dagon dokumentált lehet Eartók élet
műlle, azé,.t - még egyszer hangsú
lyozzuk - elsősorban Demény Jánost
illeti köszönet és elismerés.

(R. L.)

Kmetty sokat tanult a francia kubis
táktól. de sosem vált a kubista iskola
kizárólagos hívévé . .. Az ő művészete

-- amely az értelem és a fegyelem gyü
mölcse ..- a konstruktiv törekvések és
a természetelvűség ötvöződésénck, ösz-
szeforrásanak szép példája.

Kmetty János témakörei sosem vol
tak változatosak. Néhány korai aktáb
rázolást s szlmbolíkus és biblikus kom
poziciót ("Koncert", "Hegyi Beszéd"
stb) leszámítva színte kizárólag csend
életeket, műtr-rmí enteríóröket, kisváro
si utcarészleteket és sok-sok önarcké
pet festett. (Nagy Balogh János, Márffy
Ödön és Czigány Dezső mellett aligha
nem Kmetty az a magyar festő, aki
a legtöbbször örökítette meg önmaga
vonásait.)

Talán a művész altal feldolgozott
tárgykörök szűkösséaében, talán motí
vumaínak minden Irodalmlas vonatko
zástól való mentességében, talán a pu
rrtán, szi kár, a szigorú képszcrkcsztésre
koncentráló (itt-ott már-már száraz)
előadásmódban. talán a hűvös. kevés
optikai szenzációt nyújtó kolcritban,
vagy talán mindezen vonásokban együt
tesen rejlik annak a magyarázata, hogy
Kmetty Jánost évtizedeken keresztül
csupán a művészetbarátok e;;y kis ré-


