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Sebek

1.

Ahogy egy sebesilit katona
suttogja bele a fák arcába

utolsó üzeneiét
a téldi!,

úgy halkul bele a világba
a tegnap acélerezetű

sóhaja.
valahol megszalal a kakas

hajnalodik.

2.

Két lélegzetvétel kö:::ött
egy roppant szakítás kűsziibén

szögeken fes:::ülő sebeid.

Erdőssy Béla: KORUNK MAGYAR EGYHÁZ
MÜVÉSZETE. A tanulmány szerzöje túllép a szi
gorú értelemben vett kortársművészek ismerteré
sén, és csaknem fél évszázad ot ölel át a szakrális
művészct hivatalos és meghívott művelőinek be
mutatásával. Hasznos lépést tesz annak érdeké
ben, hogya mindeddig mostohán kezelt téma fel
dolgozására úttörőként vállalkozzon. Erdőssy Bé
la szerencsésen használta fel a maga által létreho
zott és mindmáig működtetett Katolikus Emléktár
egyre bővülő adatgyűjteményét, és munkájában
többé-kevésbé hiánytalanul sorolja felaz egyházi
megrendelésre felkért mcsterek életrajzi adatait,
legjellemzőbb alkotásait.

A tanulmány erénye. hogy adat szerű képet nyújt
fél évszázad "egyházművészeiről", viszont hiá
nyossága, hogy nem elemzi elég körültekintően a
két világháború közötti, majd az azt követi) idő

szak minden olyan jelentős stí!usirányzatát, amely
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Vereség
Aztán elhallgattak a fegyverek.
a katonák visszavonultak

hofehéren és ázottan
mint az újszűldttek ,

nem maradt mögöttük
csak néhány

félig szívott cigarettavég,
arra gondoltak. hogy kint

újra esik
és eltakarták az arcukat.

Átváltozás

Ha most eljönnél hozzám,
s az olthatatlan éhség éjszakáján

megteritenél,
s a szemkozti hófehér csend

rejtekében
megtörténne a mozdulat,
felgyújtanám az éjszakát.

közvetlen vagy közvetve hatással volt a hazai szak
rális művészetrc. A kiiIön fejezetben tárgyalt gö
döllői és római iskola értékelése nemcsak elfogult,
dc egyoldalú is, rnert azt a látszatot kelti, mintha a
szakrális művészet kifejezési eszköztára megrekedt
volna a harmincas-negyvenes évek romanizáló, hol
primitív, hol klasszikus formákat, a novecentót
kedvelő stílusjegyeinek igénylésében. A szerzőnck

. az egyháziak körében nem elszigetelt - szemléle
téből adódik, hogy a szakrális rnüvészetct nuntegy
kiszakítja a hazai művészeti fejlődés egészéből és a
müvészek-müalkotások megitélésében .. tárgyila
gos kritérium híján - saját ízlésére hagyatkozik.

.A szerző magánkiadásában két ízben is
1981-hen, valamint 1982-ben megjelent, szamos
illusztrációt tartalmazó mű hiányosságai ellenére
is -- hézagpótlónak mondható a hazai szakiroda
lomban.

F. A.
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