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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.) 
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