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„A nép művészete a nép életét fejezte ki, a mindennapitól az ünepiig, a szerelemtől a 
halálig. Dalaiban történetének summája van. A gyár, az ipar mindennek gátat vet. Jön 
egy más világ, s hogy mit mentünk át a hagyományból , az a lelkierőnktől függ, s attól, 
hogy mennyi van hátra annak a népnek az élete gyertyájából." (Zsögödi Nagy Imre) 

Elhagyatott, öreg, romos malomépület falai között él. A műteremben , tavasztól őszig naphosszat áramlik be 
a mezők kamaramuzsikája: a madárcsicsergés. Időnként az ablakpárkányra telepednek a zenészek is, ritka, 
védett madarak színes tollruháját csillantja meg a betűző napsugár. Röptükre melegséggel telnek meg a 
terméskőből rakott falak. A malom környéki ösvényeket vadvirágok koszorúzzák. A sárgászöld színben 
pompázó mezőben csak egy barátságos kuvasz tiszta bundájának fehérsége világít. A táj különben csendes, 
emberektől elhagyatott . Árad belőle a zene, a költészet, meg a színek lobogása. A völgyrejtette vén malom 
félreesik még a legközelebbi falutól, a Léva melletti Jablonovcétól (Almás) is. 

Itt él Nagy János szobrászművész. Csupán a természettel tart mindennapi kapcsolatot, meg a magyar 
történelmi múlttal. Gazdag képzeletében és megformált müveiben, naponta kel életre a mitológia és a távoli 
őshazák világa, népünk és a rokon népek ősi művészete. Főként ez az eszmekör foglalkoztatja, mióta befejezte 
tanulmányait a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán, ahol S tefunko és Pribis művésztanárok iránymutatása 
mellett fejlődött ki technikai készsége. 

Pályája nehezen indult , a kezdeti években sokat hányódot t , s a kenyérgondok mellett, kivált belső k ínok, 
művészi kétségek gyötör ték. Hiába érett meg benne a felismerés, mit szeretne megformálni , láttatni magából a 
világgal — a megoldási módok csak sokára értek meg, alakultak ki keze nyomán. Azt azonban határozot tan 
érezte, az első percektől, hogy anyanyelve, nemzetiségi életformája kötelezi, meghatározza életútját, s ezen az 
úton kell végighaladnia. 

• Hogyan éltél gyermekkorodban, milyen élettapasztalatokkal indultál? 
Az elején kezdem: szüleim sorsával. Apám Komáromban, anyám Zsolnán született . 1919 után mindket ten 

átkerültek a Duna másik oldalára, K o m á r o m Magyarországon maradt részébe. Anyám családja évekig mint 
vagonlakó élt. Itt ismerkedtek meg egymással. Mikor később összeházasodtak, apám már közgazdasági 
diplomát szerzett, s így állásnélküli diplomás volt. Ahogy túl jutot tak a vagonlakó életmódon, Budapest 
környékére, Rákosszentmihályra kerültek. Itt születtem, 1935-ben. Még érződöt t a gazdasági válság hatása, 
apám többnyire munka nélkül ténfergett, nagyon nehéz körü lmények között élt a család. Sok mindennel 
próbálkozot t , többnyi re eredmény nélkül, végül átképezték, s könyv- és papírkereskedést nyitott. Az első 
bécsi döntés után kapot t valami csekély állami kölcsönt, és visszajöttünk szülőföldjére, Révkomáromba. 
Hamarosan kitört a háború . Kit érdekelt ilyen nehéz időkben a könyv? Örültek az emberek, ha kenyérre tellett. 
Aztán jött a német megszállás, a nyilas hatalomátvétel, mindket tőnek kárát láttuk. H a vevő lett volna, akkor 
sem tudtunk könyvet eladni — hol ezért, hol azért, betiltották a könyvek nagy részét. 

• Mi történt veletek a háború utáni években ? 
Alighogy elvonult a f ront , értesültünk róla — hontalanok vagyunk. Újra megváltoztak az országhatárok, a 

Felvidéken élő, több mint hatszázezer magyarral együtt, mi is elvesztettük állampolgárságunkat, jogfosztot-
takká váltunk. Keserves megélhetést n y ú j t ó üzletünkbe májusba kineveztek egy „szprávcát", úgynevezet t 
nemzeti gondnokot . Ö azzal kezdte működésé t : bejött a boltba, rátette a kezét a pénztárra, és azt mondta , ez az 
enyém. Állandóan — állítólagos — part izán érdemeit hangoztatta. Kétszer rendelt árut — hitelben —, ezek egy 
részét eladta, a bevételt zsebre vágta, majd kiszökött az Egyesült Államokba. Mindenünket eladtuk, hogy a 
szprávca által csinált adósságot kifizethessük. Minden alatt azt értsd, hogy még az ágyneműnket is. Ánnyink 
sem maradt, hogy tisztességes ágyba fekhessünk. Úgy maradtunk , ahogy Dobos László — erről a korszakról 
írt — regényének címe mond ja : Egy szál ingben. Rövidesen megkaptuk a „fehér cédulát" is. Ez annyit jelentett, 
ha ránk kerül a sor, kitelepítenek bennünket , ez azonban az 1948-as változások következtében tárgytalanná 
vált. 

1945 őszén magyar iskolát már nem indítottak. Hogy ne lopjam a napot ot thon, szüleim beírattak a szlovák 
gimnáziumba. Innen rövidesen kirúgtak, mert egy szót sem tudtam szlovákul. O t t h o n nem mertem 
megmondani , minden reggel elindultam, mintha iskolába mennék. Sokan voltunk ilyenek, hasonszőrűek, 
tíz-tizenkét évesek. Csapatokba verődve jártuk a várost, a Duna-par to t . A háborúból visszamaradt gránátokat , 
dinamitot, aknákat szedegettük össze, azokat robbantgattuk. Veszélyes játék volt. Én megúsztam, testileg 
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semmi bajom nem történt. Szüleim persze semmit sem tudtak, lefoglalta őket a betevő falat megszerzése, a 
rettegés a jövőtől . Később mégis kiderült. Beírattak ú jból a szlovák gimnáziumba. Ez sem tar tot t sokáig, 
megbuktam, megint kimaradtam. Ezek után polgáriba kerül tem — akkor még létezett ez az iskolatípus —, itt 
alacsonyabban voltak a követelmények, megengedték — muszáj volt —, hogy időnként magyarul fe jezzük ki 
magunkat. 1949 után megindítottak néhány magyar iskolát, köztük Révkomáromban (Komarnó) is egy 
gimnáziumot. Ide kerültem. Nehezen érettségiztem, mégis csodálatos élményt jelentett újra magyar iskolába 
járni. Megérteni, amit a tanárok mondanak , szót érteni az osztálytársakkal. 

• Említetted, családod megkapta a „fehér cédulátvégül is mi történt áttelepítésetek ügyében ? 
Mire ránk került a sor — abbamaradt a kitelepítés. Maradhat tunk. Sokan jártak így. Kezdetben azokat a 

családokat telepítették ki — Nyugat-Csehországba, másokat pedig Magyarországra —, akiknek házuk , földjük 
volt, akiktől lehetett valamit elvenni. Meg a pedagógusokat . Nekünk abban az időben már semmink sem 
maradt, a lista végére kerül tünk. D e sok barátomtól szakadtam el akkor, a legjobb barátom is átkerült 
Magyarországra. A tizenkét éves fiúcskát annyira megviselték a megpróbáltatások, hogy hamarosan megőrült , 
majd meghalt. 

• Mikor jelentkezett benned a szobrászat iránti érdeklődés ? 
Kezdetben inkább a rajzolás érdekelt . Komáromban magániskolában tanított Ha rmos Károly, ő nagyszerű 

ember és kiváló pedagógus volt. U to l só diákjai közé tar toz tam, sajnos, hamar meghalt. Biztatására kezdtem el 
rajzolni, festegetni. Többfélével próbálkoztam. Verseket is írtam. Ez apám hatására történt, az ő könyveiből 
ismertem meg Adyt , Móricz Zs igmondot , Szabó Dezsőt . A gimnáziumban mellettem ült Koncsol László — 
később jeles köl tő, irodalomkrit ikus, akkor még zenésznek készült —, neki mutat tam meg első irodalmi 
kísérleteimet. N e m volt tőlük elragadtatva. Bírálatát könnyen elfogadtam, magam is éreztem: hiányzik belőlük 
a lényeg. H a r m o s tanár úr ugyanekkor bölcsen, okosan buzdí to t t , bontogatta képességemet. 

• A főiskolán milyen tapasztalatokat szereztél? 
Először a grafikai szakra jelentkeztem. Nem vettek fel. Átirányítottak a Pedagógiai Főiskolára, ahol 

választhattam az orosz—rajz és a matematika—rajz tantárgypárok között . Két szemesztert hallgattam az 
utóbbi szakon. Mivel grafikusnak készültem, agyagot addig nem vettem a kezembe. O t t kezdtem meg a 
mintázást. Szerencsésen. Tanárom felfigyelt rám, gyakran megdicsért, buzdí to t t . Eldőlt a sorsom: formázás 
felé fordult az érdeklődésem. 1955-ben felvettek a Képzőművészet i Főiskolára szobrász szakra. Alapí tó tagja 
lettem az I f j ú Szívek Együttesnek is. Ez ugyan tánc- és énekegyüttes, de körü lö t te csoportosult akkoriban a 
szlovákiai fiatal magyar értelmiség. Egy pincehelyiségben jö t tünk össze, Koncsol, Tőzsér, Bábi és még mások. 
Rendszeresen elbeszélgettünk, néha iddogáltunk, amennyire a főiskolás ösztöndí jból erre tellett. Sokat 
vi tatkoztunk, főleg a költők. Negyedik éves voltam, amikor Kisfaludi Stróbl Zsigmond munkáiból kiállítást 
rendeztek Pozsonyban. A megnyitóra eljött a művész is. Meglátogatta a főiskolát. Szemrevételezte néhány 
munkámat — én nem voltam jelen — , és kijelentette: elvisz Budapestre ösztöndíjasként . Cserébe pedig onnan 
küldenek valakit Pozsonyba. Ö r ö m ö m rövidnek bizonyul t , baj lett belőle: a főiskola tanácsa eltávolításomat 
javasolta. Szerencsémre ez mégsem következett be, de S tefunko osztályából kikerültem. Végül is Pribis tanár úr 
fogadott be. Az utolsó két évet nála végeztem. Sokat tanultam tőle. 

• A főiskola után könnyebben mentek a dolgok ? 
Még főiskolás koromban megnősültem. Ahogy végeztem, elköltöztünk Gútára . Magyar környeze tben 

akartam maradni . Feleségem a helybeli iskolában tanítot t , ezért gyorsan kaptunk szolgálati lakást. Született két 
gyermekünk. Dolgozni azonban, műterem hiánya miatt , nem tudtam. Állást vállaltam Besztercebányán, a 
Pedagógiai Főiskolán tanítottam mintázást és rajzot. Leszerelésem után újra visszamentem Besztercebányára 
tanítani. He ten te tettem meg az utat Gúta és Besztercebánya között . Fáradtan ugyan, de dolgoztam. 
Elkészítettem egy nagy alakú domborműve t , és Gútán felavatták az első köztéri szobromat . Anyagilag rendbe 
jöttünk: Komáromban házat vettem, berendeztem a műtermem. De rövidesen közbejött megint valami: 
városrendezés miatt a műtermem lebontották. Mindent kezdhettem élőiről. Helembára köl töztem, az Ipoly 
torkolatához, azt hittem, itt nyugton lehetek. Tévedtem. A vízlépcső építésének kezdetekor itt is bontásra 
került sor, házam az elsők közöt t volt. Így kerültem végül ide, Léva mellé, Almásra. 1981 óta itt élek, akkor 
vettem ezt a romos malomépületet. 

• Néhány köztéri alkotásod számon tartja a közvélemény . . . 
A kapott megbízásokra nem panaszkodom. A kijelölt feladatoknak mindenkor igyekeztem eleget tenni. 

Komáromon és Gútán kívül, Dunaszerdahelyen állították fel a munkám, Galántára Kodály-emlékművet 
készítettem, Nagykaposon is áll egy szerény alkotásom, Erdélyi János kőbe faragott portréja. Kedvenc 
műfajom a plakett . É t b e n a műfa jban nagyobb a kísérletezés, az önkifejezés lehetősége. Magam határozom 
meg, mit akarok elmondani, megteremteni. Van egy plakettsorozatom, ebben a magyar kul túra nagyjait 
öntöttem bronzba , többek közöt t Berzsenyi, Csokonai , Vörösmarty , Liszt, A d y , Kodály, Illyés, N a g y László, 
Domokos Pál Péter portréit készítettem el. 

• Munkásságod másik jelentős vonulata a magyar mítoszok világa. Erre az útra hogyan jutottál el? 
Eszmélésem kezdetétől figyelem a magyar szobrászatot . Már a főiskolán elhatároztam: magyar szobrász 

leszek, mert Dél-Szlovákiában ilyenre is szükség van. De mi az, hogy magyar szobrászat? Összehasonlí tásnak 
vetettem alá a magyar szobrászat javát és igyekeztem kiszűrni belőle azt, ami szerintem a magyar fo rma- és 
érzésvilágot képviseli. Hamar belát tam: a pontos meghatározást — legalábbis én — nem tudom megfogalmazni. 
Csak az ösztöneim — nevezhetjük művészi megérzésnek is — sugallják a helyes utat, érzik meg azt a szellemi 
kisugárzást, amit én magyar szobrászművészetnek gondolok . Ez lényegében három erős pilléren nyugszik : az 
ősiségen, a közös formanyelven és azon a felismerésen, hogy a rokon népek azonos módon reagálnak azonos 
hatásra. 
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• Kiknek az alkotásaiban fedezted fel ezeket a tulajdonságokat? 
Az első nagyobb meglepetés akkor ért, amikor a régészeti anyagot tanulmányozva, az általam meghatározott 

sajátosságokat, az ötezer évvel ezelőtti mezopotámiai alkotásokban, néhány sumér szoborfigurán is felfedez-
tem. Már itt találni valami közös vonást. Akkor iban a sumér-magyar nyelvészeti fejtegetésekről még semmit 
sem hallot tam. Amikor később megismerkedtem ezzel a hipotézissel, nagyon megörültem, mert néhány 
esetben közös gondolatot fedeztem fel a nyelvészeti vélekedések és szobrászatunkról kialakult véleményem 
közöt t . Ettől kezdve még jobban belemélyedtem az ókori művészet tanulmányozásába, s az idők folyamán 
rá jö t tem: a mezopotámiai, a par thus , a sztyeppei népek művészete — melybe a szkíta, hun, avar, ősi magyar 
művészet is beletartozik — egységes kulturális kör t alkot, azonos fejlődési folyamat eredménye. Ezeknek a 
népeknek a képzőművészete egy tőről fakad, azonos szellemiségből táplálkozik. Felismerésem után elhatároz-
tam: ezt a művészeti nyelvet — melyet a régészeten kívül a népművészet ő rzöt t meg leginkább — fejlesztem 
tovább a magam munkásságában, ennek segítségével fejezem ki fontosnak tartott mondanivalómat. 

• Beszélnél azokról a müveidről, melyeket ez a szellemiség ösztönzött ? 
Erősen foglalkoztat az Emese álma-motí\um, ezt régi ö tvösmunkákon sokszor látni. Erről készítettem egy 

reliefsorozatot, aztán megformáltam Álmos és néhány honfoglaló vezér típusát. Tizenkét plaketten mutattam 
be a Gilgames eposz világát. Ebben a legősibb irodalmi alkotásban, sok ma is élő mítosz, már jelen van, a vízözön 
mondája , az első pokoljárás, sirató énekek, szerelmi költészet, különösen vonzó számomra Istár istennő alakja, 
aki áthasonult formában, majdnem minden népnél megtalálható, nálunk a Boldogasszony képében él tovább. S 
lehet, furcsának tűnik első hallásra, de rendkívül foglalkoztatnak a kínai betűk. Ezek a betűk — fogalomírás 
jelei — lényegében szoborrá fejlesztett kaligráfiák, és ugyancsak azt sugallják: ők is az én hagyományos 
ku l tú rámhoz tartoznak. Eddig több apró szobrot készítettem belőlük, de megállnák a helyüket, mint 20—30 
méteres szoboróriások is. Ezeket a stilizált jeleket t öbb ezer éven át formálták az írástudók, s a belőlük áradó 
kifejezés nemcsak Keleten érthető, de az egész világon. 

• Úgy tudom, Magyarországon is készült egy munkád? 
A Hor tobágyon , de még nem állították fel, s így lényegében nincs befejezve. A szobor címe: Memento . A 

nagy vadlúdpusztulás emlékére készült. Amikor 450 vadlúd pusztult el a Hor tobágyon. Egy halott madarat 
ábrázol, amellyel azt szerettem volna kifejezni, hogy nemcsak növény- és állatfajok pusztulhatnak ki a világon, 
hanem kis népek is. Pedig, ha elvesznek a kis népek, velük pusztul értékes kultúrájuk is. Ez a tragédia vezetett 
cl a s zobor megformálásához. Formailag úgy kíséreltem megoldani, hogy a lehullott madár csontváza egyben 
egy á tkozódó sámán képét keltse, a csontvázon levő csigolyák pedig kü lönböző totemállatokat jelképeznek. 
De nem kívánom elmondani a szobrot , beszéljen helyettem a látvány. 1985 nyarán készítettem el a Hortobágyi 
Nemzet i Parkban, 8 méter magas, vörösrézből hegesztett munka. A k k o r nagyon siettettek a befejezéssel, ezért 
alig volt időm a felület megmunkálására. A felállítására azonban mindeddig nem került sor, csak ígérgetések 
hangzot tak el. Talapzatának egy mesterséges „kunhalmot" képzeltem el, s gondot o k o z a földkupac 
összehordása. Véleményem szerint, ezt még az ú t tö rő gyerekek is megoldanák. 

• Jelenleg min dolgozol? 
A megkezdet t úton haladok tovább. A rokon népek, a törökök, avarok, kúnok , kazárok, besenyők régészeti 

anyagát tanulmányozom. A magyar nép ötvözet, az volt már a honfoglaláskor is. Azóta pedig ugyancsak több 
népelemet fogadott magába. Ezt a történelmi folyamatot szeretném a szobrászat eszközeivel, főképpen 
kisplasztikában ábrázolni. Meg szűkebb szülőföldem, Dél-Szlovákia lakóit formázom olyannak, amilyennek 
én látom. 

Szeretném betölteni azt a kulturális űrt, ami a történelem és a határváltozások miatt betöltetlen maradt 
mindkét nemzet művészetében. 
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