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jai, Szekeres Károly erőteljes felületi hatásokkal 
operáló művei, Kiss Miklós üvegei képviselik a 
kemény, Lugossy Edit kárpitja és Komáromi Erzsé-
bet pachworkjai a lágy anyagokat. Hasonlóképpen 
izgalmas plasztikák sora látható a tárlaton, Lugossy 
László, Szabó László Zoltán a kő, Tirnován Ari Vid 
Genezise a fa alkalmazásának egyéni, korszerű lehe-
tőségére ad példát. Nemes anyagok, a grand art és a 
népi tárgyformálás sok évszázados tradíciói találkoz-
nak műveiken.

A néhány évvel ezelőtt elhunyt Györgydeák 
György műveiben viszont sem nem a nemes anyag, 
sem nem az egyetemes művészeti mozgalmak által 
felvetett problémák továbbgondolása, hanem a 
humor, a dolgok mélyére ásó kutató szellem adja 
a megtartó vázat, teszi időtlenné, egyben pedig egy 
igen sajátos világ részévé, a síkban, plasztikában egy-
forma erővel megjelenő efemer anyagokat. 

Efemer, mulandó… A jelzőkkel bizony vigyázni 
kell! Nem csak a régi latin mondás miatt, amely 
szerint Ars longa, vita brevis, de azért is, mert hiszen 
a XX. és most már a XXI. század művészei közül 

jó néhányan éppen az efemer anyagokkal értek el 
kimagasló eredményeket, míg a klasszikus értelem-
ben vett nemes anyagok egy némelyike ma már szin-
te képtelen figyelmet kelteni maga iránt. Ugyanez a 
helyzet a maradandóság fogalmával is. Hogy a szó 
szoros értelmében mi marad fenn, mire emlékezünk 
egy huszonötödik évfordulós kiállítás anyagából, azt 
éppen ezért nehéz megjósolni. Az azonban bizonyos, 
hogy sok olyan új érték van itt jelen, amelyhez 
hasonló a következő években is születik majd, hiszen 
számos fiatal alkotó van jelen kvalitásos munkákkal, 
elsősorban festményekkel, grafikákkal. Kiemelkedő 
színvonalú művekkel jelentkezett például a szobrász 
Beretvás Csanád, Tomay Katalin és Raffay Dávid, a 
festő Tánczos György, Gaál Ágnes, hogy csak néhány 
nevet említsek, de figyelemre érdemes több más tár-
suk teljesítménye is. Az ő műveik teszik teljessé az 
ünnepi kiállítást – és ígérik a folytatást. Reméljük, 
még sokszor huszonöt évre. 

(Veszprém, a Hangvilla Multifunkcionális Közös-
ségi Tér galériája, március 14.-április 14.) 

Zala György, amikor az Alsólendvai Olvasókör 
dísztagjává választotta, akkor  így kezdte a köszönő 
beszédét: „Ahol az ember bölcsője ringott, azt a 
helyet nem feledheti el soha”. Zala György 1858. 
április 16-án, éppen ma 156 évvel ezelőtt született 
Alsólendván, s nemcsak ő nem feledte a helyet, de 
szülővárosa is rendszeresen tiszteleg az emléke előtt.

Zala – így szól az egyik művészettörténeti érté-
kelés – „valójában az 1880-90-es évek igazi nagy 
szobrászegyénisége, ki sem művészetének formanyel-
vében, sem alkotói magatartásában lényegében nem 
változott” (Nagy Ildikó, 1990). A millenniumi 
emlékművön kívül a legismertebb, számára országos 
ismertséget és elismertséget hozó munkája az aradi 
szabadságszobor. Habent sua fata libelli – s tud-
juk, hogy nemcsak a könyveknek, hanem minden 
műalkotásnak, így természetesen a szobroknak is 
megvan a maguk sorsa, sajátos története. A trianoni 
békeszerződés után az Erdélyre és Partiumra kiter-
jeszkedő új román hatalom eltávolította, évtizedekre 
eldugta a szobrot, amely csak az utóbbi évtizedben 
került vissza méltó helyére. Ma újra hirdetheti 1848-
49 történelemformáló fontosságát, a tizenhárom 
aradi vértanú hősiességét és a szabadság méltóságát. 
Ahogy Kossuth Lajos fogalmazta: „legyen emlékez-
tető a hűségre, a kötelességre a Magyar Haza szabad-
sága iránt.” 

Zala György szülővárosában születésnapját egy 
sajátos anyaggal, tőle eddig még nem látott, rejtve 
maradt művek bemutatásával is ünnepeljük: a rajza-
ival. Adódhat önkéntelenül a kérdés sokak számára: 
miért rajzol a szobrász, ráadásul egy olyan, aki sike-
res, művészettörténeti jelentékenységű életművet 

alkotott. Túlzó egyszerűsítéssel mondhatnánk, hogy 
minden szobrász rajzol. Ez ugyan korántsem biztos 
száz százalékosan, az azonban tény, hogy folyama-
tosan folyik a vita a szobrászrajzok fontosságáról, a 
rajzoló szobrászokról. A vitába időnként még írók is 
bele-beleszólnak. Pl. Ilyés Gyula szerint csak a szob-
rászok tudnak rajzolni. Ő bizonyosan a legközelebbi 
szobrász-barátai, Ferenczy  Béni és Borsos Miklós 
művei ismeretében jutott el ehhez a következtetés-
hez. A rajz mint vázlat más műfajhoz tartozó művé-
szi alkotások (szobrok, festmények stb.) előkészítő 
eszköze lehet. Tehát a tervezésnek, a kigondolásnak, 
sokszor a mű első fölvetésének, az ötlet fölmerülé-
sének a tanúja és dokumentuma is egyúttal. A rajz 
természetesen önálló művészi alkotás, amelynek 
kifejező eszköze a vonal. Rendszerint papírra ceruzá-
val, ezüstvesszővel, tollal, szénnel, vöröskrétával, 
tussal, szépiával stb. rajzolják.

Beck Ö. Fülöp szobrászművész pályakezdőként az 
1880-as évtized elején segédkezett a Zala-műterem-
ben. Önéletrajzában följegyezte, hogy Zala „rajzokat 
készített a megkívánt változtatásokról.” Az történt 
ugyanis, hogy Beck Ö. Fülöp egyik díjnyertes érem-
sorozata bizonyos részleteit a zsűribizottság megvál-
toztatni javasolta. Zala is tagja volt a grémiumnak, és 
az ő méltánylandó kollegiális segítsége egészen odáig 
terjedt, hogy a saját maga készítette rajzokkal próbál-
ta megvilágítani és vizuálisan is egyértelművé tenni 
a plaketteken javítandó részleteket. Ebből a kis, ám 
sokatmondó epizódból arra lehet következtetni, 
hogy Zalának napi gyakorlata lehetett a rajzolás, 
ahogy nagy kortársa, Stróbl Alajos rajzi gyakorlatáról 
is több rajzfüzete tanúskodik.

Sümegi György

Zala György 
előkerült rajzfüzete
   Kiállítás a lendvai színházban, a művész születésnapján

BaKy

Péter: 
Éva és Ádám 

(diptichon) 
(Pászti fotó)
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A Föld porából – Biblia! – nőtt? A föld agyagából! 
S Földként – zalai terrénumról indulva – úgy 
kering a világűrben, mint a csillagok. Fényesen, 
samott-agyagjának még a mattsága is fénylik. Úgy 
ragyog, ahogyan az agyagot  gyurkáló  kisfiútól a 
hátország: az apa, a nagyapa, az egész nyugat-du-
nántúli fazekasság megkövetelte.

Mert istenáldotta tehetség, nem tudott, és nem 
is akart szabadulni a „segítők” és a „megrendelők” 
szorításából. Borsos Miklós látta szakemberként 
először – az otthoni éles szemek mellett – azt a gyö-
nyörű Kakast, amely egyenesen belépőt jelentett a 
Főiskolára.

S a keramikus-szobrász ettől a pillanattól szár-
nyalt.

Nem kellett mást tennie, mint a szívében 
leledzett, képzeletéből merített formákat, amelyek-
nek forgástengelye megegyezett a Föld forgásten-
gelyével, fölöltöztetni a szépség kívánalma szerint.

Ezt az agyagot, mert azon alapul minden, évez-
redek óta  gyurkálták  Chilétől Kínáig, Perutól a 
zalai dombhátig, hogy a belőle készült szobrok – 
katonák egy égi-földi hadseregben, az Életfa alatt 
ülő szent pár – hírül vigyék az otthont vigyázó 
vitézség és a végső búcsú előtti kegyelem (a kereszt 
alatti gyónás) nagyszerűségét.

Fölemelő voltát.
A népi kerámia vaskosan is pilleszép formavilága 

– az állandóan forgó korong csaknem világtengely! 
– és a benne rejtező üzenet (legyen akármilyen 
keserű a sors, a világ mindig valaminő boldogság-
ban leledzik) kitárja a szíveket.

Kitárja, mert a zalai, ám egyetemes tengereket 
is meghódító AGYAGISTEN azt akarja – minden 
művével (reliefjével, szobrával, butéliájával) azt 

üzeni –, hogy csupán a  reménytelen  az elveszett 
ember.

Ha csöppnyi hitünk van (hogyne volna, amikor 
álomvilágunkban érzékien szorítjuk magunkhoz 
Németh Jancsi kitárt keblű, széles csípejű nőfigurá-
it!), túltehetjük magunkat a világ bántásain. Míto-
szi alakjaival a felhők fölé röpülhetünk, és szágul-
dó némaságában, következetességében testvérünk lesz 
az a bika – a szépség meglopása sosem büntetendő! 
–, amely az Európa elrablásának talapzata.

Talapzat, amelyre – mutatis mutandis – ezerféle 
jót (a metaforának ily tág az értelmezési köre) 
lehet építeni. Erőt, igazságot, szépséget, bátorságot, 
kitartást.

Félelmet is? Azt inkább a bikáról minduntalan 
leugrani vágyó formásan is formátlan Európa hely-
zete sugallhatja.

Ám az Agyagisten korongolta bikának akkora a 
szügye, hogy talán egy Himalája is elférne benne. 
Az érzések, szépségek, tömbök himalájája. Ebben 
a kicsiny  nagyságban  ott duruzsol, fészkel s majd 
robban az az erő, amely a megszentelt agyagot szinte 
a szakrális világrend részévé teszi.

Más se kell hozzá, csak egy intés (ez az „intés” 
ezer tonnákat megmozgató, a szépség katedrálisa 
felé röpítő  munka!) és Németh János alakító ujj-
begyeinek melege.

Ám ezt az AGYAGISTEN, hiszen erre született, 
nyíltszívű adakozóként biztosítja.

Isten éltessen, Drága Barátom! Ha Te nem vol-
nál – még sokáig legyél! – lassabban forogna maga 
körül a Föld.

 
Budapest, 2014. február 27.

Szakolczay Lajos

Agyagisten

Zalának az itt kiállítottaknál valószínűleg sokkal 
nagyobb számú rajzanyaga keletkezhetett, csak 
nem maradt fönn. A most először Lendván, Zala 
György szülővárosában nyilvánosság elé került 
rajzai a budapesti Városligetben, a Drótszigeten 
1893 nyarán, 10 művésztársával együtt zömé-
ben ceruzával telerajzolt füzetben, rajz-tékában 
maradtak fönn. Zalának eddig csupán egy, a sze-
gedi múzeumban őrzött rajza volt ismert. Ennek 
a műnek két fontos jellemzője, hogy kiállításon 
szerepelt, és múzeumi gyűjteménybe került. Egye-
di vonása, hogy karikatúra-önarckép. Zala ráírta: 

„Megrovási rajz. Csináltam mérgemben Budapes-
ten.” Zala a testformák és egyes elemei, valamint 
az alkalmazott motívumok arányainak eltúlzásával 
ironikus, gunyoros, humoros élc-rajzokat, frap-
páns karikatúrákat tudott komponálni (lásd Horti 
Pál karikatúráit). Képes volt magát is öniróniával 
szemlélni és megjeleníteni. A Drótszigeten fogant 
Zala - rajzok a harmadik dimenziót, a mélység illú-
zióját is megérzékítik, plasztikusak, vérbeli szob-
rászrajzok.  Elmélyültebben tanulmány-igényűek, 
finomabban árnyalatos eszközhasználatra utalóak 
töprengő férfiarcképei. Ám a háromszor is meg-
rajzolt, elesett öregember-portrékon az együttér-
zését, érzelmi azonosulásának magas hőfokát is 
érzékelhetjük, ugyanazt, amit a művészettörténeti 
értékelés műveinek egy másik csoportjáról állít: 
„arcképeiben, kisméretű életképi csoportjaiban 
vált igazán megkapóvá”. S joggal hozzátehetjük 
mindehhez, hogy a most szülővárosába került 
rajzok nemcsak megsokszorozzák az eddig ismert 
rajzai számát, hanem 121 év távolából is képesek 
megszólítani bennünket. 

Ahogy az elhangzott Bence Lajos vers megfo-
galmazta: Zala, Stróbl és szobrász kortársaik arra 
törekedtek legfőképpen, hogy „meg hadd teremt-
sék / Szobrászatunkat, ami nincs.” Vagyis a hazai 
szobrászat, a plasztikai kultúra létrehozásán, meg-
erősítésén fáradoztak. Ám karakteres rajzai tovább 
árnyalják és gazdagítják a szobrász Zaláról eddig 
kialakult képet.

Hajtsunk fejet Zala György szobrászművész, 
Lendva szülötte rajzokkal most gazdagodó mun-
kássága és emléke előtt. 

(A lendvai színházban, április 16-án elhangzott 
megnyitó írott változata.) 

Németh János 
keramikusművész 
köszöntése 
80. születésnapja és 
Kossuth-díjjal való 
kitüntetése 
alkalmából


