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- még plasztikus és naiv, képzőművészete egydimenziós embert ábrázol: az áhítattal Istenhez fordulót, a túlvilági létben bizakodót.
A reneszánsz oldottabb s világibb idejének
kellett elkövetkeznie, hogya legjobb mesterek
Krisztust és Máriát, a bibliai személyeket vagy
a szenteket a maguk emberi teljességében formálják meg; időben, térben és hitben élő figurákat alkossanak. S tőlük már csak egy lépés
az újkor, a mi századunk, amelyben szükségtelen különbséget tenni profán és szakrális mű
vészet között; bár a művek témája, funkciója
többnyire közvetlenül is rávilágít az alkotó
szándékára, az ábrázolásmód azonban - tartozzék akármely irányzathoz a művész - egyetemes, a szakrális tárgy is világi környezetben
emelkedik általánosan emberivé. A fájdalom
és az öröm, a hit és a kétely egyszerre lakozik
bennünk, a festő, a grafikus, a szobrász - még
a nonfiguratív alkotó is - bennünket örökít
meg.

Utolsó vacsorá-t jeleníti meg újszerű és egyéni
feldolgozásban. Az ünnepek fejezetében a Karácsony, a Húsvét és a Pünkösd című monotypia mellett - mint említettük - Mária Istenanyaságá-t, a Szeplötelenfogantatás-t, Nagyboldogasszony-t és Szent István király-t ábrázolja.
Végül a negyedik rész előlapja a Mindenszentek-et, a halotti misékhez készült pedig a Világvégé-t idézi meg az ítélő Krisztussal.
Az általános mondanivaló persze ezeken a
képeken is az egyedi ben jelenik meg. Ha alaposan szemügyre vesszük Szántó Piroska mű
veit, az alakok roppant ismerősnek tetszenek.
S hamar rájövünk, miért : az anya és a gyermek, a pünkösdi lány, István - naponta köztünk járnak-kelnek. Ugyanígy a többi, itt
most nem közölt grafika figurái: mindnyájan
ma~yar arcot viselnek. Vonásaikat nemcsak
az Uj testamentum boldog pillanatai és szenvedései rótták, hanem a történelem - a mi történelmünk.

Szántó Piroska két esztendőt áldozott arra,
hogy a készülőfélben lévő Magyar Misekönyvhöz illusztrációt - húsz grafikát - készítsen.
Ezekből a képekből adunk most izelítőt: a
műmellékleten az Angyali üdvözlet és a Mária
Istenanyasága című rajzot, 527. oldalunkon a
Pünkösd-öt, hátsó borítónkon pedig István király portréját. A húsz aranynyomású, köztük
a néhány színes monotypián ott a keresztény
hit minden földi realitása és transzcendenciája: lényege.

A művésznő a Vigiliának tíz évvel ezelőtt
adott interjújában mondta, hogy valahol Szigligeten az országút mellett látott egy törött karú Krisztust; döbbenetesen hasonlított a helybéli kovácsra. Alatta Mária pruszlikban és
sokszoknyában olyan volt, mint fejükre kötött
kendő alatt a badacsonyi parasztasszonyok.
Keresni és rajzolni kezdte az útmenti feszületeket s a szobrokon, a festett pléhdarabokon
mindenütt meglelte a nyers, népi eszközökkel
és magyarul kifejezett emberi szenvedést,
"Amit. .. hazahoztam, megpróbáltam a magam módján megfogalmazni - tette hozzá.
- Nem tudtam és nem akartam soha izmusokat másolni, vagy azokhoz alkalmazkodni a
piktúrában. Nekem ez jelentette a művészet
szabadságát."

A képek - a misekönyv felosztásának megnégy részre tagolhatók. A belső címlapkép a Pantokrator. Az Ordo Missae rész első monotypiája Krisztus a keresztfán; a második, amelyet a Miatyánk elé szánt a művész, az

A megfogalmazás -látjuk - sikerült. A rajzok hitünk ünnepi valóságait ábrázolják - kissé a valóság feletti, szürrealisztikus eszközökkel. Fájdalom és öröm, hit és kétely az arcokon. Magunkra ismerünk bennük.
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