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Samu Géza szobrász 1947-ben szüle
tett - fizikai munkából élő család fia
ként - a Tolna megyei Kocsolán. 1962
és 1966 között a pécsi Képző- és Ipar
művészeti Szakközépiskola ötvös-szakos
tanulója volt. Érettségi után be szeretett
volna kerülni a budapesti Iparművészeti

Főiskola ötvös tanszakára, de sem 1966
ban, sem 1967-ben nem indult ötvös
osztály. Ekkor ötvös szakmunkás lett az
Iparművészeti Vállalatnál. majd behív
ták katonának. Néhány hónap múlva
leszerelték, ekkor kispap lett, majd ké
sőbb múzeumi kiállításrendező. .. Köz
ben újságkihordó is volt. 1969 óta 
egészségi állapota folytán - nyugdíjas.
Mióta nyugállományban van, minden
idejét és energiáját a művészetnek tud
ja szentelni.

Az elmúlt években volt néhány ön
álló kiállítása (az első a pesterzsébeti
művelődési házban, a "Csili"-ben, az
utolsó 1972 őszén Újpesten), munkás
ságáról több elismerő cikk íródott (Új
írás, Világ Ifjúsága, Művészet, Új Em
ber stb.) ; ezek közül a költő Juhász
Ferenc és a rnűvészettörténész Rózsa
Gyula írása a legjelentősebbek. Csányi
Miklós rendező és Bornyi Gyula opera
tőr színes tv-filmet készítettek róla, a
film forgatása nemrégiben meg is kez
dődött. Samu Géza szülőfalujában, Ko
csolán él; mostanában készül áttelepül
ni egy kis - Pécs melletti - község
be, Bükkösdre, ahol megvásárolt egy
kétszáz éves, elhagyatott vízimalmot,
amelyhez hozzátartozik egy darabka
föld is.

Eddigi termése: míntegy húsz nagyobb
méretű szobor, ezenkívül harminc-har
mincöt darab - néhány centiméternyi
nagyságú - "miniplasztika", sok rajz
és tizenkét-tizenöt vers. Szobrait - ame
lyeknek nem szeret címet adni és ame
lyeknek egy része színes, polikróm 
mindig rajz előzi. meg, gyakran elő-
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fordul azonban, hogy a kész mű lénye
gesen eltér a rajztól. Olyan grafikát,
amely nem valamely tervezett szobor
előfutára, ritkán készít,

Munkáinak leggyakrabban fa, olykor
kovácsolt vas és égetett agyag (terra
kotta) az anyaga. Kedvet érez magában
a bronz- és rézszobrokhoz is, de _
mint mondja - kevés jó bronzöntő

Van Magyarországon. s egyébként is: ez
a technika nagyon költséges. Így olyan
anyaghoz nyúl, amely olcsó, könnyen
hozzáférhető (Kocsola környéke fában
gazdag ...) s megmunkálása nem igé
nyel nagy apparátust és idegen személy
közrernűkődését, "csupán" hozzáértést,
szakmai tudást és nemegyszer kemény
kétkezi munkát ...

Arra a kérdésemre, hogy "szobor"-nak
nevezhetők-e munkái Samu Géza ezt
válaszolja: "Attól függ, hogy mit ért az
ember ezen a kifejezésen: -szobor« ...
Hagyományos értelemben ezek talán
nem szobrok, de én mégsem tudok jobb
megjelölést találni munkáímra. Marad
junk tehát mégis annál, hogy a dolgaim
szobrok, még lila szabálytalan, rendha
gyó szobrok is ..."

Samu Géza művei a régi falusi bog
nárok és kovácsmeeterek rnunkálkodá
sával tartanak szoros kapcsolatot.
(Anyai nagyapja népi ezermester volt.)
Samu dagasztóteknőket, mángorlófákat,
sütőlapátokat, kerekeket, fűrészelő ba
kokat s más háziipari tárgyakat, a ma
gyar parasztok és pásztorok által egykor
általánosan használt eszközöket illeszt
szerkeszt össze és alakít át, újszerű és
izgalmas kompozíciókat, titokzatos és
bizarr kabalisztikus jeleket, méltóság
teljes és nemegyszer mitikus hangulatú
alakzatokat formálva belőlük.

"A szürrealista szobor térben megal
kotott pontos szerkezet, amely semmi
re sem használható, de mélyen felka
Var ..." Herbert Read e definíciója Sa
mu Géza munkáira is érvényes, mégis:
Marcel Duchamp, Max Ernst, Giaco
metti, Picasso és Miró szürrealista

. plasztikáinál erősebben hatott reá az
ós- és ókori - etruszk, prekolumbián,
mezopotámiaí, egyiptomi, archaikus gö
rög - szobrászat, a magyar népművé

szet és a kelet-európai népek mondái,
népmeséi, hiedelemvilága.

A művész maga ls úgy látja, hogy al
kotói szemlélete sokat köszönhet a pre
hisztorikus és az ún. "primitív" művé-
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szetnek : "A történelem előtti kultúrák
és a mai természeti népek szobrásza
tának letisztult Iorrnarendje, őszintesége,

ökonomikus kifejezésmódja mélyen
megragadott. Vonzódom azokhoz a ko
rokhoz, amelyekben az emberek és az
élet hétköznapi tárgyai még nem sza
kadtak el egymástól, amelyekben a ma
gas kultúra és a népművészet még nem
vált külön. Ezeknek a népeknek a szob
ral és használati tárgyai összekötő kap
csat, hidat képeztek az ember világa
és a transzcendens világ között, s az
utóbbinak üzenetét közvetítették az
előbbi számára. Úgy érzem, ezekben a
korokban, e népek körében - s nem
a periklészi Athénben, s nem a hellé
nízmus, a római császárkor és a rene
szánsz évszázadaiban - születtek meg
a legnagyszerűbb plasztikai művek ..."

Mikor aziránt érdeklődöm, hagy kik
a példaképei a XX. századi mesterek
közül, Brancusit, Henry Moore-t és
Mailtec mai román szobrászt nevezi
meg. De tanítómesterének tekinti Papp
László fiatal szobrászt és ötvöst is. '"Ha
őt nem ismertem volna meg, talán én
is a szokványos útra kerülök. Az ő ered
ményeiből építkeztem tovább. Nagy M
lával tartozom neki ..." Tisztelet és
megbecsülés él benne Medgyessy és
Borsos Miklós puritán, szűkszavú mü
vészéte iránt is. A közelmúlt és a je
len magyar festői közül Vajda Lajost,
Anna Margitot, Bálint Endrét és Kon
dor Bélát érzi lelki rokonainak. Sokat
olvas, költőket is és prózaírókat is: Ril
két és Apollinaire-t, József Attilát és
Weörest, Krúdyt és Déryt, Kodolányit
és Szabó Lőrincet, Kassákot és Pilirísz
kyt, Nagy Lászlót és Juhász Ferencet...

Beszélgetésünk közben ars poetícáját
is megfogalmazza: "Napjainkban a mü
vészetet az a veszély fenyegeti, hogy
csupán technikai tevékenységgé válik.
A szebrásznak abban az anyagban kell
gondolkodnia, amelyet művéhez felhasz
nál. Mások a Iehetőségeí az agyagnak,
a kőnek, a fémnek, a fának. Ha a mű

vész ezt elfelejti, akkor dekadencia, de
korativitás, tetszetősség, rnanfr, üres
ügyeskedés lesz az eredmény. Az ősi,

egyszerű anyagok természetéhez, tulaj
donságaihoz, struktúráiához, ..lelkéhez..
alkalmazkodva próbálom kifejezni gon
dolataimat, eszrnéímet, azt a bennem élő

szellemi tartalmat, amelyet egyik írá
sában Paul Eluard "a csodás dolgok
iránti hajlam-s-nak nevez."
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Madách sírja

gyökér-csend
szikla-rés
telhőtorony

madarak hangja
éj-kalitkában
domb-vitorlákon
jár a szél

ki üti meg olykor
a világ-dobot

a kő

kő alatt
uemfödél

Exodus

rét-magány
gömbváz-hajlék
az éjszaka partjai",
szélsodorta-csillag
felhők alján

egyetlen hang tölti meg
a csönd árkai'

vizekből

megindul az élők sokasága
a hegyre
hog1l még egyszer egyenek
a ken1lérből

a halból

Epitaphium

ősi felejtés umáiba
tért meg az álmod
a végső angyal
ha sót hint porodra
szép lesz az ébredés
miként halálod
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