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Epítő művészet 
Török Ferenc, Balázs Mihály, Csíkszentmihályi Róbert és Somogyi-Sama László kiállítása 

Vigadó Galéria, 1997. január-február 

l A budapesti Vigadó Galériában Építő Mt'ivészet 
címmel volt látható - sajnos érthetetlenül igen 
rövid ideig- két rangos építész, Törö"k Ferenc és 
Balázs Mihály, egy neves szobrász, Csíkszentmi
hályi Róbert és egy kiváló festőművész, Somogyi
Sama László közös kiállítása. Meglepő és friss 
szemléletű, könnyed, elegáns ideáját Török Fe
renc építész foglalta egybe. 

,,A találkozások mindig üzenetet hordoznak, amely 
által nemesebb lesz utat és társat kereső magányos 
életünk. Az alkotás egyetlen közös nyelvet ismer - a 
forma szépségét -ler;yen az kép, szabor vagy épület. 
Az építffmiivészet önmagában hordja ö"rök vár;yun
kat, a művészetek egységének valóságát. A kép me
ditatív ereje, a szabor mitikus varázsa, az építészeti 
forma történelmi rétegződése núndig túlmutat ön-

magán, a teremtés folyamatának részévé lesz. »Ahol 
ketten vagy hárman összejö.ttök az én nevemben, ott 
leszek köztetek.« Az igaz művészet legbelsejében 
akarva-akaratlanul felsejlik a szent fogalma, emberi 
létezésünk ö"rök misztériuma. A szenvedés drámája 
elválaszthatatlan életünktő/; az isten általa lett em
berré, és az ember általa lesz .. . ?!" 
Megrendítő ez a vallomás. A legifjabbaknak is ,.. 

érthető szép magyar nyelven, hittel teli szerény
séggel fogalmazták meg épületeikben, szabra
ikban és festményeikben mindenek fölött az 
Istenbe vetett hit alázatával a szaigálat örömét 
és szépségei t. 

Aszerény kiállitású katalógus magvas az élet
műveket összegző lexikális adatoktól, amelyek 
olvastán örülhetünk, hogy ezek a művészek taní
tanak, terveznek, a másoknak oly gyakorta fá
rasztó munka mellett könnyedén írnak, rajzol
nak az alkotó intellektus hitelességéveL Török 
Ferenc Kossuth-díjas építész kisugárzó szemé
lyiségéhez kiváló szellemi és tervező társakat ta
lált a fiatalabb Balázs Mihály építészkollégában, 
és ITiindketten méltó partnereket a ma már nem
zetközi hírű Somogyi-Sama László festőmű
vészben és Csíkszentmihályi Róbert szobrász
ban. 

Somogyi·Soma László: Árpádháli Szent Erzsébet 
(vázlat), 1996, 50x35 cm, Magyar Szentek 
temploma, Budapest l László Somogyi-Soma: 

St. Elizabeth (sketch), 1996, 50x35 cm, 
Church of Hungarian Saints, Budapest 

Somogyi-Soma László: .. Corpus" PYACi, 1996, 145 cm, Szent Imre-templom, Sopron l 
László Somogyi-Soma: Corpus PVACi, St. Emeric church, Sopron, 1996, 145 cm 
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