
Ferenc e. Gyõzõ

„TÛZZEL TÁPLÁLT 
MÛVÉSZET”
Beszélgetés a Krosnóban, Krakkóban járt Németh János
keramikusmûvésszel

„Németh János kiállítása a Krosnói Kézmûves Múzeum-
ban elsõ alkalom a mûvész lengyelországi bemutatkozá-
sára. A kerámiamûvész alkotó munkásságának 50. évfor-
dulóját ünnepelvén nehéz elképzelni, hogy a fél évszázad
folyamán Európa több országában, Amerikában, Auszt-
ráliában is bemutatkozott munkáival, és csak most talál-
kozik elõször a lengyel közönséggel.” – írta az említett,
Sztuka ogniem trawiona (Tûzzel táplált mûvészet) címû
kiállításra megjelent, igényes kiállítású katalógusban Ewa
Manykowszka, a múzeum igazgatója, aki Piotr Przytocky
polgármesterrel együtt nyitotta meg  a zalaegerszegi al-
kotó tárlatát, dr. Gyimesi Endre társaságában tavaly au-
gusztusban.
- Kapcsolatom a lengyelekkel már egészen pici gyerek ko-
romban kezdõdött, ahogyan errõl a Gyökerek címû köny-
vemben írtam is. – kezdi a kiállításról szóló beszélgetést a
kezdeteknél páterdombi mûtermében a Munkácsy, SzOT-
és Borsos Miklós díjas Érdemes Mûvész. – Magyarország
és így Zalaegerszeg, meg Zalaszentgrót is befogadta a
lengyel menekültek ezreit, a német lerohanást követõen,
a második világháború kezdetekor. Emlékszem, ott men-
tek el a házunk és mûhelyünk elõtt az akkori Apponyi ut-

cában, a mai Mártírok útján, s én azonnal beálltam közé-
jük, s igyekeztem még az éneküket is követni. A köpe-
nyük alá bújtattak, mígnem vissza kellett szaladnom ha-
za. Ezért a kötõdésért is örömmel vettem a meghívást a
most már ötödik éve testvérvárosunkba, Krosnóba. Meg-
elõzõleg egyébként már lengyel mûvészekkel is sokoldalú
kapcsolatom alakult ki, de nem a hazájukban, hanem a
balti államokban megrendezett nemzetközi kiállítások ré-
vén. Akkor csak átutaztam az országon, fõképpen
Zakopánén, így aztán e történelmi városokat nem annyi-
ra ismertem. Azért beszélek városokról, mert a 2005. au-
gusztus 20-án megnyílt krosnóit követte az idén március
2-tõl 26-ig nyitva tartó krakkói bemutatkozásom a Mûvé-
szetek Palotájában. 

Errõl a kiállításról „Cséby Géza mutatta be a magyar
mûvészt” címû tudósításában számolt be a helyi lap, em-
lékeztetve az említett évfordulós, krosnói kiállításra, s ar-
ra, hogy valamennyi földrészen megtalálhatók Németh
János munkái. De talán térjünk egy kissé vissza ahhoz,
hogyan ajánlotta a kiállítás megtekintését a testvérváros
közönségének a páterdombi mûteremben is járt Ewa
Manykowszka. Így jellemzi Németh János munkáit és õt
magát:
„Az eredeti népi és az európai kulturális hagyományok-
hoz fûzõdõ eszmei kapcsolat létrehozott egy mûvészt,
aki nehezen sorolható be az ismert mûvészeti kategóriák-
ba, nehezen rendelhetõ hozzá bármelyik modern stílus-
irányzathoz. Kivételes mûvész. Kifinomult népmûvészet –
ez az elsõ benyomása azoknak, akik látták a Madonna
félholdon, a Megfeszített Krisztus (lengyelül a Szenvedõ
Krisztus), a Menekülés Egyiptomba címû mûveit. A Ka-
kas, az Oroszlán, az Akrobata nõ, a Trójai ló megtekinté-
se némi megdöbbenést, igazi csodálatot vált ki, hogy a
keramikus milyen mesterien kapcsolja össze a népi ha-
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gyományt a visszafogottsággal, megalkotva a rá jellemzõ
’modern’ stílust. Németh János munkáiban az esztétikai
tudáson túlmenõen megjelenik az egyiptomi és a görög
mûvészet, a középkori hõsköltemények, a barokkos jelké-
pek és föllelhetõ a chagalli képzelõerõ is. Ez a furcsa egy-
veleg különös érzést vált ki, frissességet és egyszerûséget
sugároz. Ez annak a nyilvánvaló eredménye, hogy Né-
meth János kötõdik a hagyományos magyar népmûvé-
szethez, az ábrázolt motívumokban a mitológiai, a nép-
mesei és a vallási elemek az egyszerû emberek köznapi,
tárgyias ábrázolásával keverednek. Idõnként az az érzé-
sünk, hogy a mûvész fényképként használja a kerámiát.
Mintha csak egy XX. század eleji vándor mûhelyébõl szár-
mazna az Ádám és Éva címû alkotás… Találkozásom Né-
meth János mûvészetével elsõ zalaegerszegi látogatáso-
mon kezdõdött. Az elsõ benyomásom: milyen magya-
ros… késõbb: egy kicsit egzotikus, aztán: inkább békebe-
li…. Kerámiái olyanok, mint a magyar bor: kiváló, annak
ellenére, hogy nem olyan divatos… egyszerûen tökéletes,
mint az Egri bikavér, a nemes Tokaji, a Juhfark, a Szürke-
barát…”.

Azért idéztem bõségesebben, mert sok hazai és külföl-
di mûkritikát ismerünk (nem egyet folyóiratunk is közölt),
ám lengyel méltatással, még ha érintõlegessel is, most ta-
lálkoztunk elõször. Van hát mire emlékeznie a mûvész-
nek.

- Természetesen örömmel vettem a tavalyi meghívást,
ezt a másodikat már megtiszteltetésnek, egyfajta értéke-
lésnek is tekintem. Érdeklõdéssel vártam az elsõ találko-
zásokat a krosnói, testvérvárosi és a másik testvéri, a krak-

kói közönséggel. Korábbi kapcsolatomról, a gyerekkori
élményrõl már szóltam. A második találkozásom már
szakmai volt: a vilniuszi nemzetközi szimpozionon jöttem
össze egy gdanyszki mûvésszel, Edward Romuscsakkal,
akivel nem csak egy mûterembe kerültem, de azonos
szállodai szobában laktunk. Szinte testvérként váltunk el,
de ezt éreztem az észteknél, sõt a letteknél is. A harma-
dik találkozásom az Iparmûvészeti Fõiskolán zajlott le.
Ugyanis fölkértek, hogy legyek elbírálója egy lengyel fiú,
Richard Jankowski diplomamunkájának. Hamarosan hoz-
zánk, a mi városunkba költözött, ide nõsült, a
Zalakerámia tervezõje lett, s ma is itt él. Tudniillik kályhák,
kandallók tervezése volt a diplomamunkája, amelyet itt, a
cégnél készített el, ahol magam is dolgoztam… Tegyem
ehhez hozzá, hogy a Báthori István utcában lakom? No
de inkább a krosnói és krakkói élményeimrõl szólt a kér-
dés, arról is fogok beszélni, de érdekesnek tartottam,
hogy összefoglaljam lengyel kapcsolataimat, még ma-
gamnak is. 

- A már idézett katalógusból kiderül, hogy a kiállítás tel-
jes áttekintést adott eddigi munkásságodról.

- Közel ötven nagy munkát vittem a múzeum erre a célra
kiürített termeibe. Örömömre, nagy számú közönség
tisztelt meg érdeklõdésével, s mondhatom, teljes sikert
arattam az imént elmesélt lengyel kapcsolataim történe-
tével. Ott ugyanis - nálunk is meghonosítható – szokás
dívik: a hivatalos megnyitó után a kiállító mûvész is el-
mondja gondolatait. Gyanítom, hogy valamit már tud-
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hattak errõl, talán az Ewa révén, mert a cukrászatáról is
nevezetes Krosnóban a 90 egynéhány éves mester vezér-
letével nem csak megjelentek az „édes” emberek, de
megleptek egy virágokkal földíszített tortával, amelyet
gyorsan föl is szeltem. Így jószerint tortával koccintottunk
– igaz, mással is. Azóta sikerült õket összehoznom a
többszörös Oscar-díjas egri Kopcsik Lajos cukrászmester-
rel.

- Volt valami különlegessége annak a mûvészi tortának?

- Igen.  A nemzeti, a lengyel népi hagyományok jegyében
készült.  Egyébként másutt is találkoztam ezzel a törek-
véssel. Például bármerre autóztunk, mindenütt a hagyo-
mányos lengyel építkezéssel találkoztunk, nem utánoztak
semmit, például – mint nálunk – a bajor házakat. Minde-
nütt csakis lengyel feliratos kirakatokat láttam, egy szó
angol, nem sok, de annyit sem. Mégis szépen virágzik a
lengyel idegenforgalom. 

- Zalaegerszegen sem tolakszik egymás elé a boltajtók-
ban a sok angol vagy jenki, mégis lassan több az angol
szöveg, mint a magyar.

- Nos, Krakkóban ilyennel nem találkoztam. Vagy a
Krosnó közelében kialakított  élõ falumúzeum képeszti el
az oda ellátogatót. A hegyoldalba, természetes körülmé-
nyek közé építettek föl lakóházakat, malmokat, templo-
mot, kilométereket gyalogolva járja be az ember a lengyel
múltat. Tapasztaltam, mennyire fontos nekik a nemzettu-
datuk. Akár el is tanulhatnánk tõlük, hogy nem kell min-
dentõl hasra esnünk, ami nem hazai. Ugyancsak érdeke-
sek a múzeumok. A történeti múzeumban a lengyelek
mellett ott láthattuk a magyar tábornokokat is a szabad-
ságharc idejébõl. A lámpamúzeumban magyar lámpákat
csodálhattunk meg. Krosnóban külön kultusza van a ma-
gyar, fõként a tokaji bornak. Hiszen a város fõ kereskedel-
mi útvonal mentén fekszik, s már Rákóczi idejében erre
szállították a magyar bort.   A magyar napok keretében a
krosnói óváros fõtéren rendezték meg a magyar, fõként a

tokaji és az egri borok kóstolóját, amelyen maguk a pol-
gármesterek voltak a kínálók. Balassi Bálintunk nem is
egyszer fordult meg Krosnóban, s erre is emlékeztek. 

- Pár éve, kétnyelvû Balassi-kötet jelent meg, krosnói ki-
adásban.

- Irodalmunk iránti figyelmük is mutatja, milyen nagyra
tartják a magyar kapcsolatot. Ezt fejtették ki a krakkói tár-
lat megnyitóján is, amelyet a legszebb kiállítóhelyen ren-
deztek meg, olyanban, mint Pesten a Mûcsarnok. Itt
Zbignew Kazimierz Witek polgármester nyitotta meg a ki-
állításomat, és Ewa Sadowska mondott szakmai tárlatve-
zetést. A rádió, a tévé is bõségesen foglalkozott a kiállí-
tással a helyi lapokon kívül. Az én munkáimon kívül lát-
hatta a közönség II. János Pál pápa, az egykori krakkói ér-
sek emlékkiállítását, sõt, Renata Bonczar neves festõmû-
vész alkotásait is. Minthogy a szakmai megítélés szerint is
jól illettek az én szakrális munkáim a pápai kiállítási dara-
bokhoz, egy hónappal meghosszabbították az amúgy is
majdnem egy hónapos tárlatot. Örömmel mondhatom,
hogy meghozta gyümölcsét a megnyitón is megjelent
magyar konzulátus odaadó segítsége. Ha már a közre-
mûködõknél tartok, köszönettel említem meg a remek
mûfordító, a keszthelyi Cséby Géza tolmácsolását és a
múzeumigazgató-helyettes, dr. Kostyál László szakmai
elemzõ írását a katalógusban. Azzal is elégedett vagyok,
hogy lehetõségem adódott a remek fényviszonyokat ki-
használni, miután jómagam is részt vettem a kiállításom
megrendezésében. Nem hagyom ki azt sem, hogy kifo-
gástalan volt az elhelyezésünk, egyáltalán az egész ven-
déglátásunknak megadták a módját. Mielõtt befejezném
a mondandómat, fontosnak tartom, hogy az olvasók is
tudjanak róla: a kiállításom megnyitóján megjelentek a
még élõk, vagy a már elhunytak leszármazottai, mármint
azoké, akik a háború alatt Balatonbogláron találtak me-
nedékre. Aki teheti, évente elzarándokol Boglárra, hogy
ott emlékezzen azokra a hónapokra. Magukat, az erre a
célra megalakult Lengyel-Magyar Baráti Társaság tagjait
így is hívják: boglárcy, azaz bogláriak. Egyikük, Danuta
Jakubiec írt is a kiállításom kapcsán az életutamról a ma-
gyarországi lengyelek havonta megjelenõ, kétnyelvû fo-
lyóiratában is. Az pedig köztudomású, hogy a krakkói Ja-
gelló Egyetemen évszázadok óta mindig is tanultak –
ahogyan ma is – magyar diákok., és Hedvig királynénk
elõtt is milliók tisztelegtek már a Wawelen lévõ templom-
ban. Talán nem túlzás, ha azt mondom, kellemes érzés,
hogy Tûzzel táplált mûvészet címû kiállításaimmal gyara-
píthattam a magyar-lengyel baráti kapcsolatokat.” – fe-
jezte be a beszélgetést Németh János keramikus iparmû-
vész.

Találó cím, kifejezi a lényeget átvitt értelemben is: az al-
kotói tüzet, amely a kiégetett agyagban testesül meg.
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