
alak képével szembesülünk: "Maradok mozdu
latlan állva - míg az őrület árja - hegyes kését
- húsom mézízű veres vérébe - belé nem vág
ja", itt, ebben a képben csak az zavaró, hogy az
őrület árja forgatja a végzetes kést, s épp az ilyen
képek bizonyítják, hogy ösztönző közeg hiányá
ban az önkontroll sem műkődik hibátlanul.

Mindenképp méltánytalan és igazságtalan
volna, ha e megállapítással zárnánk Cserei Szász
László méltatását. Valóban ígéretes lírikus volt, s
ez a szerenesés válogatás segíthet abban, hogy
belehelyezzük a magyar költészet folyamatába,
oda, ahol kényszerű veszteségeinket kell számon
tartanunk. (Magyar-Örmény Könyvtár3., 2001)
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RUSZTIKUS SZENTEK
Németh János kerámiaszobrai a
balatongyöröki Kastély Hotelban

Az anyag a föld sója, s aki érzi az ízesítésnek ezt
a nélkülözhetetlen - a keramikus számára külö
nösen fontos - kellékér. az tisztában van a tör
vényeivel is. Samottal keverve - ettől a tartása
- kiválóan égethető. Kemény, büszke anyag
ként viselkedik a kemencéből kikerülve. Nem
fog rajta az idő megannyi viszontagsága, dacol
esővel, hóval, hideggel. Egy-egy kerámiaszobor
kitéve a szabadba maga is a természet része lesz.
Az égetett szienához közeli színvilága, amely
esetleg csak a rátelepedő mohától kap zöldes ár
nyalatot, nyugtató a szemnek. Ilyen szobrokat
láttam én Németh János keramikus-szobrász za
laegerszegi műterem-otthonának a kertjében.
Hirdették, hirdetik a kézmíves ember, az ala
kító-formálóerővel megáldott művész élniakará
sát, teremtő jókedvét. egészséges életörömét. S
nemkülönben azt, hogy az ember a kozmosz ré
sze, barátja a számtalan motívum-variációban
megjelenő virágnak, Holdnak, csillagoknak.

Am vaskos életöröme. amelyet az érzékisé
gükben kicsattanó formák-nőalakokugyancsak
bizonyítanak, csak akkor teljes, ha a művészt a
nem látható-nem tudható dolgok is valameny
nyire megérintik. Ha érzi, hogy a Megfeszített
fájdalmában - nézzük csak a korpusz csupán
Jézus szenvedéséhez mérhető emberi szenve
dést - ott van mindannyiunk megveretése. Ha
tudja - és ezt a nézővel el is képes hitetni -,
hogy az égiekben lakozó szakrális tartalmak,
melyeknek jó részét a szentek serege hordozza,
valamikor megtalálhatóak voltak a Földön. Te
hát ezeknek a szobroknak nemcsak bibliai, míto
szi hátterük van (aki ezeket főlfejti. az gazdagab
ban is látja alakjukat), hanem emberva16ságuk is.
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Miért van az, hogy az egyetemes művészet

ben ezerszer földolgozott téma: a keresztről le
vett Krisztust ölében tartó és Fiát sirató anya
mérhetetlen fájdalma - Michelangelótól (már
vány) Somogyi Józsefig (kerámia) irdatlan
hosszú a Piétiiksora - újra és újra rabul ejt ben
nünket? Elsóbben azért, mert mindannyian át
tudjuk érezni, hogy mit jelent a gyermek elvesz
tése. Legkivált pedig azért fog meg bennünket
valamely Pieta, mert - miként Németh Jánosé
is - egyedi, csak a művészre jellemző formaje
gyeket hordozó alkotás. Szépsége - Németh
rusztikus alakjaira különösen jellemző ez - va
laminő benső, a lélek legmélyéről sugárzott
szépség. Szépség az eltorzult, fájdalmas arcban
is, amely a megigazulás fázisában nyeri el a
végső formáját. Ez a Mária attól légies, hogy egy
dunántúli parasztasszony - talán most tette le
a sarlót - munkás-testének megtöretését is ma
gán viseli. Ahogyan jobb kezét lassan kiszenve
dő fia térdén megnyugtatja, erőt ad az elke
rülhetetlen borzalom elviseléséhez. A művész

Krisztus alakjában nem egy (az Asszony ölében
könnyedén elférö) gyermeket ábrázol, hanem 
az alak mérete is mutatja ezt - egy fájdalmában
megnövő. kezével-lábával az anyaföldet meg
érintő férfit. Igy válik a művész keze nyomán
Krisztus az egyetemes fájdalom szimbólumává.

A térrendezéssel - miként azt már a tavalyi
tihanyi kiállítás is bizonyította - igencsak meg
lehet mutatni a kerámiaszobrok, a bibliából és a
mítoszból életünkbe bevándorló rusztikus szen
tek egymás közötti, ezúttal a plasztika erőt ki
hangsúlyozó kapcsolatát. A legendára-Iegen
dákra mindannyian emlékezünk (például arra,
hogy Assisi Szent Ferenc példázatos életével
tett hitet Jézus Krisztus mellett, maga is gyógyít
ván a szegények testi és lelki sebeit: "Mi egyéb
vagyunk mi, mint Isten dalnokai és muzsikusai,
akik lelki örömmel akarják megtölteni a szíve
ket.") Am azt kevésbé tudjuk, hogy ezek a kerá
miaszobrok - Keresztelő Szent János, Szent F16ri
án, Szent Antal s nem kevésbé az ülő és gondolkodó
szentek, közülük is elsőbben Kriszius - csak
részben megformálói a hitbéli-mítoszbéli tartal
maknak. Személyük természetesen nem szakít
ható el az őket körülvevő ezredéves legendáktól
(ezért közülük sokan védőszentként tiszteltet
nek), de leginkább Németh János, az agyagot
mesterien formáló (korongoló) művész teremtés
vágyát, bravúros formakészségét tükrözik. Em
beri arcuk van. Földanyánk örömét, bánatát,
megkeseredését, s mindemellett a lélek valaminő

földön túli jóságát úgy adják vissza, hogy sugár
zó lényüktől bensőnk fölöttébb gazdagodhatik.
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