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SOpROni ARcOK
Sulyok Gabriella Giczy Jánosról (1933–2006)

Nem szándékom búcsúzni Giczy Jánostól, inkább visszahívom, legyünk együtt, nézzük 
egymás képeit, a másokét is. Dicsérjünk, vitázzunk, keressük a jót, ki-ki a hite és meggyő-
ződése szerint.

Az ő hite igaz és rendíthetetlen.
Nem volt elég egy élet, hogy megfesse, rajzolja, oltárrá avassa.
Vallom, hogy oltárai az évezredünkben megtalált és feltalált parasztbútorok.
Tárgyak, melyekhez különleges alázattal és rituális érzékenységgel fordult, egyesítve 

a mai korszellem gondjait az Idő nagy problémáival: a születéssel, a termésvárással, az 
elmúlással.

Giczy János műtermében 1980 körül. Fotó: Torma József. Soproni Múzeum, Fotótár
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Giczy János: Szárnyasoltár. Faragott, festett fa, 1991. Soproni Múzeum, Képzőművészeti Gyűjtemény 

Giczy János: Vázlatok, tanulmányrajzok (82–83. oldal)
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Az oltár szárnyain – becsukva – egy új kép teremtődik: búzakalászok, a vidék tor-
nyai, angyalok, vagy őseink. Oltárain a legszemélyesebb tárgyakat, relikviákat vagy fara-
gásokat, textileket, hímzéseket, sűrű gondolatú motívumokat találunk. Kézműves kere-
tek, egy-egy kenyérruha monogramja, ami átlényegül, és a kép részévé válik.

Egyik legendás festményén, a Nyár című képén, élő és valóságos búzakalászt 
komponált egy merengő, kendős asszonyarc fölé. Égi idézet: a béke, a remény, a jövő, az 
örök táplálék: a búza.

Érdekes összehasonlítás a talált tárgyak irányzatával, ahol sokszor az ötlet leleménye 
uralja a művet, míg Giczy János életdarabot, mély élményt idéz és tesz örökérvényűvé.

A festmények költészete – figuráinak sajátos koreográfiáival – a hagyomány, a szemé-
lyes múlt tisztelete, folytatása, felfejtése motívumai által.

Képeiben nem csak a – saját életéből merített – múlt jelenik meg, hanem rendkívüli 
fogékonysága és kíváncsisága a történelem iránt. Ezt így neveztem el: dokumentum-ér-
zékenység.

Szeretett szülőfaluját, Alszoport, Sopron városát, őseit, szeretteinek emlékképeit 
nagy festői tudással, elképzeléssel jeleníti meg.

Ahogy ragaszkodott témáiban a nemes múlthoz, úgy követte a „nagy Egészhez” ve-
zető utat. Így vallott erről: „Én a nagy Egészhez tartozónak érzem magam, a művészet 
folyamatát követem.”

Képein mozdul a bokor, a fa, az égbolt, kavarog a felhő, lezuhan a fénycsóva. Nem 
tudjuk, melyik történésbe kívánkoznánk, a földibe, vagy az égibe.

Azt gondolom, ha Giczy János nem festő, akkor földműves lett volna. Bár – szerintem 
– így is az volt, mert az áldásos vetés, mely képeit betölti, mind a miénk lesz, bennünk érik 
élménnyé, a mi gazdagodásunkra. 
Köszönjük neki!


