
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,



hogy Somogyi Győző képei hol tematikailag, hol
formailag .xíisszonánsak" a megszokott kínálattal
(s ezúttal - túl a "képcsarnokon" - értsük ide az
uralkodó középszert is), müvészi vállalkozása mi
nőségileg másra irányuló, nem a bevett értékek
után áhítozó alkotói magatartás jele. Nem sokat
törődik az ábrázolás (vagy "nem ábrázolás") ép
pen korszerűnek vélt technikájával és fogásaival;
nem rafináltan (értsd: megemészthetően)modern,
nem közönyös-rnegállapodottan konvencionális.
Festészetéből hiányzik a felületi, korra figyelő élel
messég, s művészete ennyiben szerencsésen "keve
sebb" a tájékozottabb. időnként rutinosan át- meg
átalakuló életműveknél. Analógiákkal nem sokra
megyünk Somogyi Győző festményeit szemlélve:
ez a müvészet és formavilág belső indíttatású és
"mívessége" is magának törvényt szabó fejlődés

eredményének látszik.
Első benyomásként a müvek különös színvilága

ragadja meg a nézőt. Nagyon tiszta és szinte gyer
mekien élénk tónusok uralják a képek felületét ;
meseszerűen szines ez a világ. "A felület szépsége,
ha jól megérted, a sziromlevél átlátszósága, a ben
ne kitáruló leheletnyi tér: egy jobb Mindenség"
( Karátson·Gábor). De cseppet sem idilli, és bár - a
tájképekre gondolva - talán szeretnénk ott, azon a
vidéken járni, ahol ilyen, szinte "barbáran egzoti
kus" színekben pompázik a világ -, ezek a mesék
ritkán biztatnak happyenddel. A szerenesés vég,
amelyben "a dolgok jóra fordulnak" - ezúttal
rendre elmarad. Miért vagyunk ennyire biztosak
ebben az érzésben? Talán mert megpróbáltuk állni
Somogyi Győző emberalakjainak tekintetét.

Ezeknek a gyakran különös testarányú figurák
nak óriási, kerekre nyílt szeméből védtelen szomo
rúság sugárzik. De az alakok mindennek ellenére
egyáltalán nem törpék, nem bizarr mesefigurák és
nem keltenek semmiféle groteszk hatást sem.
Ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy nem
csak ilyen színek (hegyek, házfalak, fakoronák,
egek) nincsenek, hanem efféle emberi lényekkel
sem találkoztunk eddig: mégis minden olyan isme
rős, olyan valószerű, olyan, mint. .. És itt lehet el
rejtve Somogyi Győző festményeinek titka: hiszen
a mesék is többnyire valószerű és képtelen motívu
mokból tevődnek össze - magától értetődő termé
szetességgel elfogadtátva velünk a képzelet szeszé
lyes játékait. A rneseszerűség persze nem jelent
egyszersmind felhőtlen gyermekiséget, naivitást.
Apró formai jelek bizonyítják, hogy ezek a képek
nem naiv történet-epizódok és nem bájos, mesesze
rü tájak, hanem életterünk szokatlan, egyéni világ
látás szülte hangulati parafrázisai. Efféle festői mi
vességgel elvetve találkozunk "naiv" képeken,
mint Somogyi puhán megfestett fakoronái (Nagy
maros). vagy egy tovakarikázó biciklista nyomán
fehéren felszálló porcsík (Utca Jászapátban) . Ezek

valóban csak apró jelei annak a tulajdonképpen
egyszerre ösztönös-érzelmi és gondolati folyamat
nak, melynek végeredménye a látványtól elrugasz
kodott mű. Gulácsy Lajos szavaival: " ... a látott
dolgokból magamnak alkotott képzet lehető legtö
kéletese bb visszaadására törekszem".

Somogyi Győző figuratív képeket fest, de csak a
szó legáltalánosabb értelmében, s kőrülbelül olyan
mérvű megszorításokat alkalmazhatunk e téren,
mint amilyeneket emberalakjainak jellemzésekor
fentebb elmondottunk. Figurativitása különös ér
zetet kelt: ami a képekre kerül majdnem valószerű.

inégis valamiképpen más. Ezt a másságot szavak
kal érzékeltetni kockázatos vállalkozás - hiszen itt
is árnyalatnyiak csupán a képzelet formai és han
gulati módosításai. Mindez nem játék és nem
szemfényvesztés; nem a látvány utólagos - jelkép
szerű vagy allegorikus tartalmakkal történő - "fel
dúsítása", hanem maga az ekképpen látott és látta
tott világ. A tájak, emberek Somogyi Győző kép
zeletének jellegzetes színeivel és arányaival nem
idegenek; eltávolodásuk a naturalisztikusan felfo
gott valósághűségtől tulajdonképpen az "elvont
művészet" módszerével ellentétes irányú : a bensö
ségesség érzetét nyújtja. Bármennyire is emberlép
tékű ez a bensőségesség, az idilltől messze van: kö
zép-kelet-európai történelmünk, esetenként általá
nosabb érvényű krízisek; morális és életmódbeli
végítélet tudatával terhes (Apokalipszis).

Mi lehet a veszélye ennek az alkotói módszer
nek? Mint a belső szükségből keletkező művészet

általában, Somogyi Győző festészete is önmagá
ban hordja a kockázatot: újra és újra az éppen ala
kuló műnél válik el, hogy invenció és képzelet ösz
szeműködése milyen eredményre vezet. Ha élénk
szinei, nagyszemű emberalakjai, vagy jellegzetes
tájképei születésénél ezek az összetevők nem mun
kálnak kellő hőfokon, ha nem áll fedezetként mö
göttük az alkotó személyiség éppen akkor megélt
világlátása (mely, mint említettük, a látvány egé
szének formai és hangulati átértékelését eredmé-
nyezi) ; - akkor a kép könnyen színes, meseszerű

dekorációvá válhat (Bárka).
Csaknem tíz éve mutatta be először rajzai t So

mogyi Győző - külön utat járva, de mégis a hetve
nes évek magyarországi grafikai "reneszánszá"-ba
illeszthetően-, s most, amikor ez a folyamat - úgy
tűnik - friss szenzációkkal már ritkábban szolgál,
Somogyi Győző művészete új utat és eszközöket is
birtokba véve kiforrott festői életművel gyarapo
dott. Nem tagadta meg a rajzokból megismert stí
lusát és sikeresen megőrizte azok eredményeit; for
mai sajátosságaikat festményein újabb hangulati
és szellemi dimenziókkal gazdagította.

ANDRÁSl GÁBOR
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