
vásként, amely választ, állásfoglalást követel. A
társadalmi életben már az ateizmus terjedésével is
szembesülnünk kell, amely eddig soha nem tapasz
talt mértékben teszi próbára korunk teológiáját és
igehirdetését. Nem elegendő, ha az istenbizonyíté
kok helyesen érvelnek, logikailag helytállóak, ha
nem az egyes ember életében konkrét igazságuk,
hitel ük is kell hogy legyen. Az aggiornamento ré
vén krizisjelenségek az egyházban is felbukkan
nak. Ha a válságokon és nehézségeken való felül
emelkedést tűzzük ki célul, akkor elsősorban a
megújító Lélekre kell figyelnünk. mert igazi és tar
tós megújulás csak az ő segítségével lehetséges.

A második rész, amely a Krisztus élő egyháza ci
met viseli, a ma időszerű kérdéseket vizsgálja. "Is
ten vándorló népe" - hangsúlyozza a szerző - csak
akkor tud fényt hozni a népeknek, ha mindannyi
an Jézusra tekintünk mint példára, tanítóra, de ar
ról sem feledkeztünk meg, hogy Jézus fog ítélni is;
az evangéliumi norma üdvösségünkre szolgálhat,
de jelentheti ítéletünket is. Az egyháznak tehát az
emberiség üdvére az eszkatologikus távlatban kell
megtalálnia helyét és tevékenységét.

A harmadik rész A keresztény cselekvés útján
- feladatok a ma egy házában konkrét teendőket

vázol. Szükséges, hogy a hivők minden életállapot
ban szinte napra készen tudjanak számot adni hi
tükről. Ezért égető kérdés a felnőttek teológiai
képzésének megszervezése. Amikor korunkban az

KÉPZŐMŰVÉSZET

Memento
A Nemzeti Galériában rendezett nagyon szűksza

vú Ámos-kiállításnak - 43 rajz és akvarell - a címe
t Memento ) nemcsak a 75 évvel ezelőtt született
művészre emlékeztet minket közel negyven eszten
dővel a halála után, hanem arra a korra is, amely
ben munkái rnegszülettek, és az alkotóhoz hasonló
életekre. sorsokra. Ezért válik hangsúlyossá a cím
egyetlen szava, amit szinte alcímként követ az
Ámos Imre grajikái, és a zárójel ellenére - vagy ép
pen' attól - ismét hangsúlyos kettős évszám:
1939--44.

Akik nem ismerik Ámos Imre sorsát, a kegyetle
nül egyszerű életrajz utolsó mondatait - "Ősszel

századát elirányitják valamelyik németországi lá
ger felé. A vele együtt elhurcolt művészkollégáka
türingiai Ohrdurfban még látták. Sírja mind ez
ideig ismeretlen" -, azok is ezt a tragikus életet 01
vashatják ki a kiállitott munkákból. A grafikák

• Egri Mária: Ámos Imre (Gondolat Könyvkiadó, 1977).

émber társadalmi dimenzióját kiemelik. ezt a teo
lógiának is fokozottabban figyelembe kell vennie.
Az egyházi kisközösségek kényes kérdéséhez is
bátran nyúl a szerző. Kiemeli, hogy ezek a csopor
tok is az egyházjövőjének hordozói. Ebben az ösz
szefüggésben a családokra is gondolnunk kell mint
a katekézis eleven tényezőire. Ehhez nyújt hasznos
eligazítást a Hogyan beszéljenek a szülŐk Istenről?

cimű fejezet.
Szennay András a jövőre irányuló optimista, de

reális előretekintéssel zárja a tanulmányfűzért.

amelyhez csatolja a Szent Gellért Ielkiségét és teo
lógiáját méltató előadását is. A könyv élénk stílusa
mindvégig leköti az olvasó figyeImét. A jelensége
ket tér- és időbeli távlatba helyezve vizsgálja, mon
datfűzése folyton alakuló: érezni rajta a szerző

gondolkodásának sajátos "Ízét", erejét. Nem kész
sablonokat és közhelyeket ismétel, hanem a sza
vaknak sokszor új, gazdagabb értelmét kibontva
építi fel mondanivalóját, a gondolatot minden ol
dalról körüljárva. ai apró finomságokra is ügyel
ve, de a lényeget rnindig szem előtt tartva. Az egy
házról ir, de műve sohasem válik "egyháziassá" a
szó lejáratott. elkoptatott értelmében. Őszinte, hi
teles és elmélyült egyházszeretetet tanulhatunk tő

le. (Szent István Társulat, 1982)

SZAKOS JÓZSEF

láttán akaratlanul is Radnóti Miklós életútjának
végére kell gondolnunk, a Razglednicák-sorozat
verseire és az Erőltetett menet-te, ezekre a nagyon
pontosan érzékelhető utolsó stációkra, amelyek a
költő halálát megelőzték.

De Ámos és Radnóti abban is rokon, hogy
mindketten megérezték az eljövendő évek szenve
déseit. Radnóti a Federico García Lorca halálára
írt versével és az Aludj kezdő sorával, a "Mindig
gyilkolnak valahol"-Ial és Guernica példájával,
vagy az 1938-as Himnusz a békéről záró kiáltásá
val: "Így lesz-e? Így! Mert egyszer béke lesz. I Ó,
tarts ki addig lélek, védekezz!'' A felidézett versek
nagyjából abban az időben születtek, amikor
Ámos Imre első, most kiállított rajzai: Európa leg
sötétebb és legtragikusabb fél évtizedének kezde
tén, amire az embertelen halál változatainak iszo
nyú és végtelen sora következett. Már első grafi
káiban, így A sárga .folt-ban is erről szól, a szé
gyenbélyegről, amely Magyarország német meg
szállása után üttetett a zsidóságra, felidézve ezzel
azokat a korokat, amelyek - az ember azt hihette
volna - régen elmúltak sötétségükkel együtt. De a
szorongató jövő a rajz más motívumaiban is meg
jelenik. Erre utal a madárfészekben heverő kés, a

869'



primitív gyilkolás eszköze, ez a visszatérő ámosi
motívum; a koponya, amelynek szemgödréből lét
ra ered - a létra is állandó motivuma -, és a kö
nyöklő férfi figura, a művész, akínek síró arca bele
olvad a fába. Egyetlen ember nyomasztó vallomá
sa ez, mégis millióké sűrűsödik benne.

Az a tragikus .. vagy az is tragikus - ebben a so
rozatban, hogy egy ember - érzékeny ember, mint
Ámos Imre - már az első pillanatban érzi és tisztán
látja nagyon sokak, százezrek közös sorsát. A Lá
tomás koporsó val kötéltáncosával pontosan ezt a
felismertést vetíti elénk, s az Álom és az Álmodozás
is ezt a jövőt rnutatja nekünk. Az egyiken a hold
sarlóra támaszkodó malac nyakában kard lóg, zu
hanásra készen. Már-már kipattan a halál a rajzzá
kiragadott pillanatban, hiszen a kard egy alvó fö
lött lóg. A másik rajz is tele feszültséggel, elsősor

ban zsúfolt szerkezete miatt, ám a vérre szimatoló
kutya 1944 őszének megsejtése is. A háború démo
na a konkrét történelmi perc rajzba sűritett láto
mása: a kezek tartotta kendőn a repülő-keresztek

mintha a Jelenések könyvé-ből törnének ránk.
A tűz kakasa, az agresszív patás-vaspáncélos figu
ra, akinek a száján kígyó bújik át; de egy bekötött
szernű Ember koponyájából már friss ág sarjad
elő, s ebben az ágban ott a reménység: élet támad
hat. Eleven. Talán.

A Sötét idők visszatérő téma, néha kicsit módo
sitott eimmel: Sötét látomás, Szbrnyű idők, s eze
ken.állandó motivum a tűz, miat a kor riasztó, ele
ven szimbóluma. Házak, otthonok, könyvek ég
nek benne, mellettük felborított asztalok. Az Idöt
jelző chagalli ingaórát - chagalli hatással, amiről

Ámos maga is beszél naplószerű feljegyzéseiben -,
lebegő széket, tehetetlen embert látunk. Mindez
együtt és külön-külön apokaliptikus képe Ámos
jelenének. Az 1942-böl való Kompozíció hozzájuk
viszonyitva kevesebbnek tűnik, súlya konkrétsága
miatt mégis ugyanolyan, mint a többi rajznak: be
kötött szemű férfi, akinek lecsúszott a kötés a sze
rnéről. Látja, amit képmutató módon el akarnak
takarni előle, s ebben a látásban Ámos van jelen,
aki most már tudja, nézi is a sorsát. Az Ukrán em
lék a szégyenletesen meggyötört ember, emberi fáj
dalom, felbolydult világ képe. Ez a rajz is Chagall
ra emlékeztet, mégis egészen más a korszak miatt,
mely a világot darabokra törte, fájdalmat Írt az
emberi arcokra. Itt a szekérből csak a lo~at látjuk,
a kocsirudat és a parasztházat, töredékét a chagalli
szülőföldnek.

Különös talán - vagy inkább természetes? - az,
ahogyan az iszony látomásait újra és újra oldani
próbálja. Ismét Radnóti a párhuzam erre, a Nem
tudhatom . . . fájdalmas kapaszkodása: "Nem tud
hatom, hogy másnak e tájék mit jelent, / nekem
szülőhazárnitt e lángoktól ölelt / kis ország, mesz
szeringó gyerekkorom világa". Ez a "messzeringó
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világ" ott van a Tavasz-ban, a Múzsa megbékélt,
harmonikus női fejeiben, az I944-es Kompozíció
ban, ebben a színes szülőföldi tájban, vagy az
ugyancsak szines Festőpár a kőhegy előll-ben.

Ugyanez a látszólagos idill fogalmazódik meg az
Emberpár-ban, a fához simuló férfi és női alakban,
de ez az idill valóban látszólagos, hiszen mögöttük
ott a szögesdrót - ismét Radnóti kívánkozik ide:
"Látod-e, esteledik s a szöges dróttal beszegett,
vad / tölgykerítés, barak oly lebegő, felszívja az es
te" -, és a cirillbetűs tábla.

Ezek a nyugalmat felvillantó rajzok, amelyek
csak fokozzák a szorongás látomásait, olyanok
mintha pillanatnyi kitérők lennének. Kitérők. hi
szen a Kakas mélyén ugyanaz a nyugtalanság fe
szül, mint a szines akvarellek egyik legszebb da
rabján. a Sárga angyal-on, amelyen az angyal
templomtoronyra könyököl, vagy az l 944-ben ké
szült Kompozíció-ban, ahol a rajz közepén a mű

vész - mint egykor Dante "az emberélet útjának
felén" - úgy áll elénk, hogy lappangó nyugtalansá
gát nyilvánvalóvá tegye mások előtt.

TARBAY EDE

•
Somogyi Győző Szekszárdon

Elöljáróban: a szekszárdi Szinyei Merse terem nem
kiállítóterem, mint a meghívó jelezte. Sokkal in
kább művészeti bolt, ahol a legkülőnfélébb ipar
művészeti tárgyak és képzőművészeti alkotások
- a Képcsarnok Vállalat napi árukínálata- egyet
len szűk térben és egyidejűleg várják új gazdáikat.
Tulajdonképpen túlzsúfolt és a maga nemében
(természetesen) "eklektikus" enteriőr, mely csak
igen nehezen láthatja el egy kiállítótér legelemibb
funkcióit: az alkalmi megrendezettséget, a szüksé- ,
ges távlatot, a kellő megvilágítás!. Csak mindezek '
figyelembevételével lehet véleményt alkotni az itt
helyet kapott Somogyi Győző-kiállításról. Mivel a
művész festői pályájának jelentős részét fogta egy
be s mutatta be ezen a tárlaton. a - korántsem ide
ális _. körűlmények helyett célszerűbbnek látszik
Somogyi Győző rnűvészetét méltatni a Szekszár
don látott képek kapcsán.

Szükségtelen hangsúlyozni: Somogyi Győző

nem "képcsarnoki" festő. Talán furcsának tűnik:

művészete egyszerre több is és - szerencsére - ke
vesebb is az átlagos képcsarnok i színvonalnál.
Mindez persze homályosan hangzik s bővebb ma
gyarázatot igényel.

Ezúttal nem kívánjuk hajánál fogva előcibálni a
hálás témát; nincs szándékunkban a magunk tég
láját is elhelyezni a képcsarnoki festészetet megve
tően körülkertrő falban. Arról van szó csupán,




