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Meszlényi János mintázás közben, 1962 körül Meszlényi János: Golgota, 1970

Meszlényi János: Lebegés, 1987



Nem sok támpontunk, s még kevesebb biztos for-
rásunk lehet, ha a magyar művészet jobbára isme-
retlen fejezeteire visszapillantva egy-egy kitűnő,
mesteri életmű legfontosabb jellemzőit szeretnénk
megismerni. Néhány lexikoncímszó, egy-egy műelem-
zés, szórványosan megjelent kiállítás-kritika, hivatkozás
ugyan fellelhető, de az átfogó, összegző tanulmányt,
az egységes egészbe, a korszak magyar és egyete-
mes művészetébe illeszkedő tényezőket mérlegelő
elemzést általában hiába keressük. Teljes, önálló,
művészettörténetileg megalapozott monografikus
feldolgozásban aligha reménykedhetünk. Ez a szo-
morú helyzet Meszlényi János, a XX. század harmadik
harmadában és az új évezred első másfél évtize-
dében tevékenykedett, kitűnő szobrászművész ese-
tében is. Aki még a múlt század hatvanas és
hetvenes, majd a kilencvenes éveiben rendezett
ugyan néhány kamara jellegű kiállítást, de az élet-
mű-tárlattal való fellépés lehetősége nem adatott
meg számára – vagy könnyen lehet, hogy ő maga
sem szívesen vállalkozott volna egy ilyen bemutat-
kozásra –, de a magyar művészet, a magyar szob-
rászat közelmúltjának történetét összegezve
megkerülhetetlen egy ilyen számbavétel. Ezért is
minősíthető ünnepinek és kivételes jelentőségűnek
ez az egykori szűkebb hazája, budapesti városne-
gyede galériája által rendezett emlékkiállítás: vélhe-
tően a  Meszlényi-munkásság ilyen nagyívű
áttekintésére korábban még nem került sor, ilyen
nagy műegyüttest összegyűjtve még nem láthattak
a művészetrajongók. Természetesen, szobrászmű-
vészről lévén szó, objektív akadályai is vannak a tel-
jességre törő összképteremtési szándék beváltásának:
Meszlényi János monumentális művei az országban
elszórva, mozdíthatatlanul, szervesen az építészeti
vagy természetes környezetükbe illesztve állnak –
sorukban olyan kivételes jelentőségű, kimagasló
értékeket képviselő művekkel, mint a szegedi

Alabárdos étterem még diplomamunkájaként készült
vörösrézlemez-domborítású kapuja, a székesfehérvári
Nő gödölyével és a Géza fejedelem-szobor, vagy
a pannonhalmi Radnóti-emlék –, vagyis az életmű-
reprezentáció e valóságos tárlat és a tőlünk jelenleg
távoli, a kiállításlátogató számára a virtuális terekben
leledző művek összessége révén valósulhatna meg
a maga teljességében. Ám ha bepillantást szeretnénk
kapni ebbe az alkotói szférába, akkor sem kell
messzire mennünk: a szabad térbe, illetve a belső
térbe komponált alkotásként tanulmányozhatjuk
a nagyméretű Meszlényi-plasztikákat itt, a pester-
zsébeti Gaál Imre Galéria szoborkertjében és a nem
túl távoli soroksári templomokban is.
Meszlényi János szobrászati világához közelítvén
előjáróban le kell szögeznünk, hogy e művészeti
terület minden ágazatában és műformájában aktívan
és mesteri módon tevékenykedett ez az alkotó:
körplasztika és dombormű, érem és plakett is született
műhelyében, és otthonosan mozgott a monumen-
talitás léptékei között ugyanúgy, amiként a kisplasz-
tikák körében, s  korántsem elhanyagolható
a szobrászathoz kötődő, de attól érzékenységei és
finomságai révén el is távolodó, önállóvá váló grafikai
alkotómunkájának termése sem. Megmunkált, faragott
követ, mintázott és öntött bronzkompozíciót, vagyis
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Meszlényi János: Radnóti-emlékmű terv, 1982. Meszlényi János: Géza nagyfejedelem, 1972. Székesfehérvár

Meszlényi János: Szobrok és domborművek
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gyakorolta az elvétellel és a hozzáadással megoldott
formaképzést és tömegalakítást is, és kalapált, dom-
borított rézlemezt. Talán nem indokolatlanul hivat-
kozunk a reneszánsz szemléletre, szellemiségre és
a reneszánsz mesterségbeli felkészültségre. Pályája
nyitányán – 1965-ben zárta le tanulmányait a buda-
pesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán –, 1969-ben
D. Fehér Zsuzsa művészettörténész írt az első évek
alkotásait analizáló fontos, a későbbi alkotószaka-
szokra is érvényes, költői hangvételű cikket
a Művészet című folyóiratban, megállapítván: „A kéz-
műves ősök ügyessége, a dunántúli táj emléke
kísérte útján és valami csillapíthatatlan vonzalom
a klasszikus teljesség iránt a jelenségekben megbúvó
bukolikus hangulatok kivetítésére. Szobrászati hit-
vallása úgy tűnik határozottabb, mint hasonló korú
társaié, plasztikai eszménye korábban kialakult, vég-
legesebb. … A modern mítoszt kutatja szobraiban,
nagy érzékenységgel kalapált lemezein és a rene-
szánsz mívességgel készült rajzokon csakúgy, mint
az érmekben vagy a többméteres profán oltárok és
kapuk képmezőiben. A XX. század szaggatott jelbe-
széde idegen tőle és a szétmorzsolódott formák
születése idején tudatosan és makacsul követi
a poézissé érett valóság dallamos, artikulált hangjait.
Minden szobrászgesztusával a mába ültetett klasszi-
kus ideának áldoz.”
Valóban: a klasszikum és a modernitás egyszerre,
izgalmas egységben van jelen Meszlényi János
alapvetően realista, expresszív jegyekkel is felru-
házott, szimbolikus töltetű, szuggesztív kifejezésű
szobrászatában. És mindig csak a test a plasztikai
médiuma: a torzó, vagy a teljes emberi alak, esetleg
egy-egy attribútum jelenik meg, de semmi más:
a kifejezés intenzív eszköze a testtartás, a testhelyzet,
a mozdulat, a gesztus.
Szólnunk kell arról is, hogy Meszlényi Jánosnak és
generációjának munkásságát mintegy kettéosztotta,
két fejezetre választotta a történelem: egy negyed-
századon keresztül kellett dolgoznia a szocialista
rendszer és a kultúr- és művészetpolitikája által

megszabott szabályok, körülmények és feltételek
között – és valószínűleg nem kell hangsúlyoznunk,
hogy a megrendeléstől, és anyagi erőket követelő
mesterség-gyakorlástól igencsak függő szobrászatban
ez milyen kiszolgáltatott helyzetet, viszonyt teremt
–, és azután negyedszázad adatott meg számára
a szabadabb, de azért továbbra sem tiszta, inkább
kaotikus, mintsem kiszámítható demokratikus rend-
szer művészeként. Árulkodó jelenség lehet, hogy
míg az első korszakban az allegorikus, szimbolikus
megfogalmazású alkotások dominanciája regiszt-
rálható, addig a pálya második, a rendszerváltás
utáni időszakában a bibliai témák és alakok, a szak-
rális jellegű kompozíciók alkotják a fő szobrászati
szólamot. Mély emóció élteti allegorikus nőalakjait,
drámai hangok megszólaltatói, tragikus tartalmak
tolmácsolói vissza-visszatérőn megformált korpuszai.
A Meszlényi-figura lényegi plasztikai eleme a drapéria,
illetve a testet övező öltözet jelenléte és megfor-
málása: a leplek, a fátylak, a köntösök, a köpenyek
és kendők redőzései, gyűrődései, rétegződése, lágy
esése és aláhullása egyszerre rejti és ki is emeli,
vagy csak bizonytalanságot és talányokat keltőn
sejteti az alakot. E formai-tartalmi elemet a nehéz
technikaválasztás és virtuóz alkalmazása, a rézle-
mezdomborítás révén bontakoztatja ki Meszlényi
János teljes pompájában, amely mind a dombor-
művein, mind a térplasztikáin gyakran választott
alkotómódszer. A lemezplasztikáról meditálva e tech-
nika egyik kiváló alkotója Vígh Tamás jegyezte meg,
hogy „… a lemezt nem lehet másképp felhasználni,
csak úgy, hogy szerkezete legyen. Enélkül lehetetlen
vele dolgozni. Még az a jó tulajdonsága van, hogy

Meszlényi János: 
Pieta, 1998
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olyan szerkezetet lehet benne keresni, amely maga
az indulat és a kifejezés hordozója.” Minden bizony-
nyal ezt a kifejezési lehetőséget, a biztos szobor-
szerkezet konstrukcióját, és az eredendően a dolgok
lényege alatt lappangó indulat plasztikai kirobban-
tásának esélyét fedezte fel a szobrász, amikor
ehhez az általa oly erőteljesen kultivált anyaghoz
nyúlt, s amelyhez újra meg újra visszatért.
Egy másik, egy új művészgeneráció alkotója, a még
napjainkban is fiatal szobrászként dolgozó Gálhidy
Péter a 2017-ben, a budapesti Epreskertben rendezett
emlékkiállítás alkalmával ismerte fel a keserű szak-
mai igazságot: „Indulásakor, a hatvanas évek elején,
a kockareál időszakában az ő szenvedélyes, lírai
megfogalmazásai, témaválasztásai nem illeszkedtek
bele és nem is akartak beilleszkedni a korszellembe.

Sem a létező szocializmusban, sem a létező demok-
ráciában nemigen találja helyét az a fajta művé-
szetfelfogás, amelyet Meszlényi János képviselt.
Az időbe vetettség meghaladására tett kísérlet,
a korból való kimenekülés nála nem valami roman-
tikus modor, hanem alap életélmény.” Itt az idő,
hogy a kor, az utókor befogadja, hogy felfedezze,
hogy elismerje, hogy kimagasló értékei között tartsa
számon a Meszlényi-életmű tragikus szépségű,
jelentésgazdag, az élet nagy kérdéseivel kétség-
beesetten viaskodó, de a küzdelem fel nem adá-
sának szellemét sugárzó alkotásait.

(Meszlényi János (1939–2016) szobrászművész
emlékkiállítása. Budapest, Gaál Imre Galéria, 2019.
szeptember 11. – október 26.)
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