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Chagall és Ámos Budapesten

Á

Ámos Imre és Anna Margit 1937 őszén három hónapot töltött a francia fővárosban, ahol híres pályatársakat ismerhettek
meg. Közülük is – szintén kelet-európai és zsidó származása miatt – kiemelt helyet foglalt el Marc Chagall. Az orosz emigráns
és Ámos Imre, a magyar kulturális turista csak egyetlen egyszer találkozott, 1937. október 4-én, de a közösen eltöltött órák igen
emlékezetesek voltak. A Magyar Nemzeti Galéria a január 5-ig látható kettős kiállításán most párhuzamosan mutatja be a
két képzőművészt. A „Marc Chagall – Háború és béke között” elnevezésű válogatás hatvanöt képe a párizsi Musée du Luxembourg nyári tárlatáról érkezett a Budavári Palotába, míg az „Ámos Imre, a »magyar Chagall« a háború örvényében 1937-1944”
című összeállítás negyvenöt művét hazai köz- és magángyűjtemények kölcsönözték.

Marc Chagall: Az Élet (1964)

A budapesti rendezvény igazi szenzációja még soha
nem szerepelt Párizsban sem, mert most hagyta el
először a dél-franciaországi Saint-Paul de Vence városkáját, az o•ani Fondation Maeght múzeumát.
Utolsó két évtizedében e településre vonult vissza
Chagall és i• készíte•e el 1964-ben Az Élet című,
egész pályafutását összegező nagyszabású alkotását. Ezen mintegy nyolcvan kisebb-nagyobb emberi alak látható tarka-barka kavargásban. Nemcsak
ezzel hat erőteljesen, hanem az olajjal feste• vászon háromszor négy méteres mérete is rendhagyó.
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Amikor a hatalmas deszkaláda megérkeze• a Várba, két ajtót is meg kelle• bontani ahhoz, hogy az
óriási remekmű beférhessen. A ﬁgyelmes szemlélő
sorra felfedezheti a távoli kis szülőfalut – Vityebszket – éppúgy, mint a legendás hegedűst a háztetőn,
aztán az Eiﬀel-torony fölö• lebegő szerelmespárt
meg az anya-gyermek motívumát. A cirkusz színes
fényszórókkal pásztázo• porondját bibliai jelenetek ellenpontozzák, a hét ágra sütő napkorong körül szárnyas halak ﬁckándoznak, és még hosszasan
folytathatnánk a felsorolást… A tárlatot járva végig

követhetjük, négy nagy egységre bontva Chagall
szinte teljes életművét. 1914 és 1923 közö• a háborútól és forradalomtól sújto• Oroszországban az
össznépi szenvedést a magánéleti boldogság enyhíti, a festő esetében Bellával kötö• házassága. Miután
végleg elhagyták szülőhazájukat, 1923-1941 közö•
Párizsban éltek, ahol La Fontaine állatmeséihez készíte• illusztrációi voltak a vezető művei, melyhez
élményként a cirkuszi akrobaták veszéllyel dacoló
kalandos sorsa adódo•. A közelgő náci veszély elől
1941-ben kivándoroltak Amerikába, ahol a második
világháború borzalmai biblikus látomások festésére ihle•ék. Felesége 1944-ben bekövetkeze• halála
után feltámadt benne a szülőföld iránti vágy és a közösen töltö• boldog évek nosztalgiája. 1949-ben tért
vissza választo• hazájába, Franciaországba, ahol haláláig foglalkozta•a az Ó- és Újszövetség megannyi
egyetemes témája.
Noha Ámos Imre munkásságában is felfedezhetőek a nagykállói zsidó hitközség emlékképei és a
mártírhalálát okozó munkaszolgálat borzalmai,

Kolozsváry Marianna kurátor mégsem az időrendre
összpontosíto•, inkább a témák szerinti csoportosítást választo•a. Bevezetésül a festő önarcképeit illetve az Ámos Imre-Anna Margit művészházaspár
páros arcmásait láthatjuk, amelyek nem annyira a
külső hasonlóságra, hanem a lelki rokonság hangsúlyozására törekedtek, illetve a stilizált környezet
á•ételes jelentéseit hordozzák. A párizsi közjáték
szürrealizmusa után az i•honi álomképek drámai
ábrázolásai prófétai jövendöléssel vetítik előre a festő ösztönösen megérze•, tragikus sorsát. Az 1940-44
közö•i négy munkaszolgálatos időszak az „Apokalipszis” nevet viseli, az úgyneveze• Szolnoki vázlatkönyv rajzainak tanúsága szerint – amelyet 1944
októberében ado• át feleségének Budapesten. Ámos
még a halál torkában is alkoto•. 1944-45 fordulóján
veszte•e életét egy német lágerben.
Chagall és Ámos első pillantásra hasonlónak
tűnő témái közö• is érdekesek a különbségek. Így
például előbbi Önarckép a ház elő" (1914) festményén
i!onti büszkeségtől kidülleszte• mellel, bohém
módra, elegáns csokornyakkendőben pózol. Há•érben
a gerendákból ró• falusi
o•honnal, olyan, mint egy
naiv parasztfestő képének
mesehőse. Ámosnak viszont
A festő égő ház elő" című, 1940
utáni kompozíciója már címadásában is jelzi az ábrázolt
jelenet tragikumát, a tetőre
szorult, kétségbeese•en védekező ﬁgurák drámaiságával, a tűzfalnak támaszto•,
szimbolikus és égig érő „Jákob lajtorjájával”. Indokolt
borúlátását jól szemlélteti
1941-es, Sötét idők sorozatának VIII. tablója is, az Emberpár Apokalipszisben. Chagall
csaknem százéves kort élt
meg. A tánc (1950-1952) című,
valóság fölö• lebegő művének festésekor már derűvel
gondolhato• vissza ﬁatalságára. Az óriási virágcsokrot
tartó, repülő menyasszony és
a melle•e köröző, hegedülő
bohóc legalábbis ezt sejteti. A
két művészsors azonos indulása és átmeneti hasonlóságai
ellenére az ellentétes történelmi-földrajzi körülmények
drámaian eltérő végkifejletet
eredményeztek.

Ámos Imre: A festő égő ház előtt
(1940 után)
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