– Én abban láttalak elõször. És ott
jöttél össze Pepével (Scherer Péter – a
szerk.) is, aminek megint rengeteg következménye lett. Dolgozhattál Németországban is. A Bárka után szabadúszás, majd a Krétakör, ami szintén egy jelentõs, fajsúlyos fejezet.
Schillinggel nem volt nehéz? Igen erõteljes személyiség.
– Kevés diktatórikus rendezõ volt
az életemben, de õ nem tartozik közéjük. Határozott karakter, az utóbbi
harminc év egyik legtehetségesebb
rendezõje. Még aki nem is szerette a
Krétakört, elismerte a magas kvalitású munkát. Süsünek nagyon komoly
elképzelései voltak az adott darabokról, de majdnem minden elõadás elõtt
volt két hét elvonulás, ahol szabadon
együtt foglalkoztunk az adott mûvel,
ami azt jelenti, hogy vagy improvizáltunk a jelenetekre, vagy éppen a jelenetek kapcsán kaptunk különféle szituációs feladatokat. A Fekete országból például egyetlen sor sem volt megírva, amikor próbálni kezdtük.
– Mikor derült ki, hogy tudsz improvizálni? Ráadásul olyan szinten,
hogy elvisz egy darabot vagy egy filmet is – utalok itt elsõsorban a Lámpás…-sal indult Jancsó-szériára…
– Biztos, hogy van hozzá érzékem,
de nem vagyok alapvetõen improvizáló típus. Biztos lábon állva, araszolva
szeretek haladni. De vannak helyzetek, nagyon erõs cölöpökkel kitámasztva, és vannak emberek, akiknek
bátran odadobhatom magam. Felszabadulok, ha megvan az a bizalmam,
hogy vigyáznak rám, és ha rossz felé
mennék, visszaterelnek. Jancsó,
Grunwalsky Ferenc vagy Szomjas Gyuri ilyen helyzeteket teremtett. A Krétakörben is sokat impróztunk, és sokszor a legborzalmasabb jelenetek váltak legendákká, ezeken nevetünk, ezeket emlegetjük a mai napig, ha összefutunk. Érdekes tapasztalat az is, hogy
mi marad meg egy-egy hosszú
impróból, mutatva, mennyire elõrevivõ tud lenni ez a fajta komoly játék. Lehet, hogy másfél órából a kicsillanó
három mondat marad csupán, de azt
érdemes színpadra tenni! A Szentivánéji kapcsán is sokszor emelték ki
az improvizációkat, holott az elõadásban egy idõ után a szövegünk kilencvenhét százaléka megvolt – persze
olykor kiegészült picit, mert beépült
egy-egy váratlan kis helyzet. Csak éppen olyan szinten gyúrtuk ki a Pepével
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a mesteremberek párosát, hogy egy
idõ után úgy tûnt, mintha mindent ott
helyben találnánk ki. Vagy ilyennek
van elkönyvelve a Jancsó-film hidas
jelenete. Ami abban improvizáció, az
csupán az, hogy a dudáló hajóra teszek egy megjegyzést, valamint az,
amikor jövünk lefelé. Bátran hülyéskedtünk, hiszen számíthattunk a vágóollóra. Azért is nehéz nekem az
impro, mert alapvetõen mindent nehezen szülök meg. A színházban is lassúbb vagyok, szeretem, ha komótosan haladunk. A hosszú próbafolyamatokba beleereszkedni! Akkor jó, ha
a szerep, akárcsak a kubai szivart
gyártó bácsik-nénik kezét átfestõ, a
legerõsebb szappannal se leszedhetõ
barnaság, belém ivódik.
– Így ivódott beléd a minden szempontból nehéz, nagy darab, a Nehéz is?
– Fontos állomás az életemben,
több szempontból. Egyik része monodrámaszerû: csaknem egy órán keresztül beszélek, míg az édesanyámat
alakító Lázár Kati csak ül mellettem a
semmibe meredve. A gyerek az egyik
legfontosabb könyve Háy Jánosnak.
Elolvastam és gyomorszájon ütött. És
amit szintén nem csináltam volna korábban: tavasszal felhívtam a szerzõt,
hogy írjon belõle darabot. Háy erre azt
mondta, rendkívül megtisztelõ a felkérésem, de ezek azok a kérések,
amiknek nem szokott eleget tenni. De
gondolkodik, ígérte. Ez tavasszal volt.
Szeptember végén hívott, hogy lesz
dráma. És december 24-én dobott egy
sms-t, hogy nézzek rá az e-mailjeimre. Megnyitottam a filet-t, amiben sorjáztak a teleírt oldalak. Elõször azt hittem, ez egy vicc. Aztán nekigyürkõz-
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tünk. Korábban nem talált meg ilyen
erõs feladat, sõt korábban el sem vállaltam volna, tudván, nem rám méretezett a teher. Egyébként is: az alkatomhoz jobban passzolt, hogy így alakult a sorsom, hogy nem egyszerre tették rám a kétszáz kilót. Egy ekkora súlyú kudarcból nem biztos, hogy ki tudtam volna kecmeregni. Nagy kihívás,
színészként emberpróbáló este, és a
visszajelzésekbõl ítélve a nézõknek is.
– Míg sokan agyban rakják össze a
karaktereket, benned egyfajta megfigyelõ érzékenységet érzek. A Nehéz
kapcsán erõs élmény lehetett találkozni a szerzõ kilencvenéves anyjával.
Meghatározhatta a viszonyodat a karakteredhez.
– Csodálatos kép volt. Láttam a
mamát, akihez a szereplõ beszél.
Megrázó volt nézni ezt a gyönyörû idõs
embert, aki nagyon sok mindent megélt, de már csak félig van itt. Nem úgy
volt „nem jelen”, mint édesanyám, aki
az utolsó heteiben már csak nyöszörögni tudott. János édesanyja köszönt, és ült a tévé elõtt. De éreztem,
hogy messze jár. Nem konkrétan dolgozom a képekkel és a történetekkel,
de valamilyen módon – lehet, hogy
nagy áttétekkel – minden szerepbe rakunk bele magunkból. Most a III. Richárd betiltva alatt a félelmet kellett
mozgósítanom. Azt a sötét félelmet,
ami a sztálinizmust átitatta, ennyire
zsigerbõl nem ismerem, de vannak
emlékeim igazoltatásokról, rendõrõrsökrõl. Soha nem konkrétumokkal
dolgozom, hanem az erõs érzelmi hatásokat – amiket egész életen át cipelünk – gyúrom bele az általam életre
keltett figurákba.
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Hírhozó állatok
a szellemvilág
mezsgyéjérõl
NAGY ÁGNES MITIKUS SZOBRAI
SZÖVEG: SZERÉNYI GÁBOR – FOTÓ: LÁBADY ISTVÁN

A

közhelygyûjteményem szerint
– és sok-sok tapasztalatom
alapján – a szobrászok kevés
beszédûek. Hallgatagok. Okos, szellemes, lényegre törõ újságírói kérdésekre olyanokat dünnyögnek, hogy:
„ühüm”. Meg azt: „meglehet”. Esetleg: „talán”. Kicsit hosszabban: „hát
erre igazából még nem is gondoltam”.
Harapófogóval (pedig ez az õ eszközük) kell kihúzni belõlük a szót. Méretes kezük akár a kohászoké, akik
szabadidejükben szántanak-vetnek a
mezõn. Mackósan merengenek, kétségbeejtõ elnagyoltsággal rajzolnak
(a finom mûfajú grafikus kollégák
mentegetik õket: „szobrászok, nekik
nem fontos!”). És általában szinte
csak fiúk õk.
Ehhez képest a rádióstúdióba belépõ Nagy Ágnes az eddigi sztereotípiáknak pont az ellenkezõje. Impulzív,

csupa derû, úgy mesél, áradó kedvvel,
hogy az újság nyomdájában kellene
idõznünk, hogy megspóroljuk a szerkesztõ lektori munkáját. Tisztelettudóan nézem a kezét: kecses, finom,
anyai gyengédséget, nõi kedvességet
sugall. Holott igazi, kétkezi szobrász.
És a szobrok, amik e csinos kezek
munkája nyomán világra jönnek, nem
kis makettek.
„Ezek nem állatok” – hirdeti legutóbbi, Várkert Bazár-béli tárlata.
Rögtön vitatkozni támadna kedvem.
De ezek nagyon is állatok. Nemcsak a
szleng értelmében, hogy „ááállat” jók,
de abbéli mániám tekintetében is,
hogy az igazi, maguknál többrõl szóló
mûvek közé tartoznak. Mert – emelem
fel virtuális tanári mutatópálcámat –
az ábrázolás anatómiai pontossága
természetesen az esztétika – érzékelés – aranyfedezete. Ám az igazán

megkapó, az amúgy szuggesztív megjelenítés mögül elsejlõ, erõvonalakon
át lüktetõ mögöttes tartalom. Az állatok biológiai, fizikai léte apropó ahhoz
a sugallathoz, amit a látható rejtekébõl hív elõ.
Az oroszlán robusztus alkata,
aranyló fenségessége jól kifejezi az
uralkodói pompát, nem véletlenül a
vezetõ címerállat (a sas mellett) a he-

raldikában, a nyári napforduló vezérlõ
csillagképének motívuma. Számtalan
pozitív ikonográfiai szerepe mellett a
harag és a gõg szimbólumaként is ismert, a Bibliában a mohó étvágyú, fenekedõ, emberre támadó sátán is
oroszlán képében támad. A sumér Gilgames, az ószövetségi Sámson is megküzd vele, és Krisztust is ábrázolták
úgy, amint legyõzi a fenevad oroszlánként ábrázolt ördögöt. Csak egy
oroszlánszobor, s lám, már be is léptünk mitologikus képzetek közé.
Nagy Ágnes, a mosolygós, kedves,
közlékeny alkotó elmondja, hogy útja a
szobrászathoz voltaképp törvényszerû volt. Anyai nagyapja hajóépítõként
rajzolt, festett, faragott (õriznek is
munkáiból), aztán édesapja, aki ugyan
mérnök, ám lelkes mûgyûjtõ, s körötte
a családban a sok szép kép, mû, ez
mind hatott rá. Mindeme indíttatás ta-
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tudja is, hogy a konkrét fizikai erõkifejtés, a kétkezi alkotás, az anyag
komponálása nagyobb eséllyel ér célba, ha lelkileg is magasabb szellemi
világok felé fordul. A teremtõ indíttatáshoz a Teremtõhöz fohászkodva. És
természetesen nem csupán az eleve
vallásos ihletettségû kompozíciókhoz
kérve a spirituális segítséget. (A bárányt liturgiai átszellemültséggel ábrázolja, s lám, egy kicsi templom szakrális miliõjében lelt otthonra.)
Az ülõ ló egyébként technikailag is a
nehezebb munkákhoz tartozik. Gerincének íve, lábainak elrendezése, a lófej tartása, a részletek összehangolása különösen nagy koncentrációt feltételez. S vegyük hozzá, hogy ebben a
sajátos, kevésbé szokott pihenõ pózban is sugallnia kell a bátor, elegáns,
impozáns léptû, nemesen nyargaló,
gyõzelmet és fenségességet hirdetõ
állatnak a hozzá kapcsolódó pazar
képzeteket. Mert most itt éppen – jól
megérdemelten – pihen, de õ az, akinek galoppjában amúgy önfeledten
gyönyörködünk. (Megveszekedett

szarvról nem is szólva.) Nagy Ágnes a
düreri küllemû állatot formálta meg,
és sajátos narratívájával hitelesen
közli, ez a rinocérosz – onnan a távoli
Gangesz vidékérõl – alapvetõen szelíd, szereti és élvezi az életet, és így
reprezentálja a szabadságvágyat.
Tiszteletet ébresztõ megjelenése,
mozdulatlansága monumentalitásával sugallja: nem érdemes provokálni,
dühe félelmetes. Jobb a békesség.
Nagy Ágnes minden munkája elõtt
imádkozik. Hívõként nemcsak vallja,

turfra járók szenvedélyérõl most illendõen hallgassunk.) De e pompás állat
jelszava: méltóság, minden körülmények között. Mert lehet bármilyen közönséges ló, mégis rokona a skandináv Odin isten nyolclábú lovának, az
Apokalipszis Halál-lovának, a magyar
népmesék Fehérlófiájának, hogy csak
néhány reprezentatív mitológiai utalást tegyünk.
A hanyatt fekvõ unikornis még magasabb fokozat, felületén regényes,
egzotikus motívumok, régi metszetek

FOTÓ: ERDÉSZ ÁDÁM/BARNA

lán el is halványodhatott volna, de egyszer csak „komolyra fordult”.
A lelkesen rajzoló, festõ gyerek –
milyen jó, hogy volt egy inspiráló, tüneményes rajztanárnõ! – boldogan
készített kisplasztikákat, még a Török Pál utcai „kisképzõ” elõtt kerámiakészítést is tanult. (És ne hagyjuk
ki, milyen fontos volt, hogy a Százados úti mûvésztelepre járt, szobrász
szakköri tanára rajzkörébe. A hely
szelleme is valószínûleg fontos inspiráció lehetett.)
Ha a rinocérosz szobránál idõzünk,
érdemes konstatálni, hogy ez az állat
az egyik legnagyobb hatású élõlény a
mûvészettörténetben. Albrecht Dürer
voltaképp sohasem látott életében
orrszarvút, csupán egy ismeretlen által készített vázlatra és leírásokra hagyatkozott, mindazonáltal felmérhetetlen intenzitású hatást gyakorolt a
késõbbi korok mûvészeire. (Az sem
tántorította el a rajongókat, hogy utólag kiderült, a rinocérosznak nincsen
olyan páncélborítása, amit a mûvész
rajzolt, a nyakánál lévõ kis csavart
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archaikus jelenetei láthatóak. Ez a
képzeleti lény egyébként jól példázza,
hogy Nagy Ágnes munkái a valóságos
létezés és a szellemi világ mezsgyéjérõl adnak hírt. Megragad egy víziót,
plasztikusan felmutatja, s a mû szemlélése közben azon kaphatjuk magunkat, hogy a realitások mögé láthatunk,
misztikus tartományokba.
Bár a nagyméretû szobrok kivitelezéséhez külsõ segítségre van szüksége, nagyméretû kemencében kiégetni
a samott alkotásokat, gyakorlatilag

végig a keze alatt születnek a mûvek.
(A samottból egyébként saját továbbfejlesztésû anyaggal dolgozik.)
Döntései mind munkájában, mind
életében határozottak. Gyermeke születése miatt elmaradt az egyetemi mûvészeti képzése, viszont annál kreatívabban és elszántabban dolgozta ki saját technológiáját, alkotói karakterét.
Egy korábbi korszakában sportolói
életutat is elképzelt magának, Béres
Alexandránál fitneszedzésekkel készült versenyzõi pályára, majd számot

vetett vele, hogy mégsem ez az útja.
Támogató, szeretetteli családban él,
ez is sokat számít, hogy kapkodás nélkül tudta végül megtalálni saját útját.
A hazai mûkereskedelmet még ifjúkora elején megismerte, dolgozott a
Kieselbach és a Virág Judit Galériában
is, utóbb itt volt elsõ kiállítása, itt vették meg elsõ munkáit is. Mára már jelentõs külföldi sikerekkel büszkélkedhet, komoly esélyei vannak, hogy az
Egyesült Államokban menedzselik alkotásait.
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„Ezek nem állatok” – hirdette tehát
szinte flashmob rövidségû tárlata az
egyébként impozáns, az állatszobrok
auráját kiteljesítõ helyszínen, a Várkert
Bazár teraszán. Vigasztalódhatunk,
hogy – Hamvas Bélával szólva – a remekmûvekrõl elég, ha a Jóisten tud. De
még reálisabb – és megalapozottabb –
az a feltevésünk, hogy Nagy Ágnes
szobrászmûvészete az elkövetkezõ
idõkben mind a hazai, mind a külföldi
mûvészeti világban elnyeri megérdemelt kiemelt helyét és értékeléseit.
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mozdulatlansága monumentalitásával sugallja: nem érdemes provokálni,
dühe félelmetes. Jobb a békesség.
Nagy Ágnes minden munkája elõtt
imádkozik. Hívõként nemcsak vallja,

turfra járók szenvedélyérõl most illendõen hallgassunk.) De e pompás állat
jelszava: méltóság, minden körülmények között. Mert lehet bármilyen közönséges ló, mégis rokona a skandináv Odin isten nyolclábú lovának, az
Apokalipszis Halál-lovának, a magyar
népmesék Fehérlófiájának, hogy csak
néhány reprezentatív mitológiai utalást tegyünk.
A hanyatt fekvõ unikornis még magasabb fokozat, felületén regényes,
egzotikus motívumok, régi metszetek

FOTÓ: ERDÉSZ ÁDÁM/BARNA

lán el is halványodhatott volna, de egyszer csak „komolyra fordult”.
A lelkesen rajzoló, festõ gyerek –
milyen jó, hogy volt egy inspiráló, tüneményes rajztanárnõ! – boldogan
készített kisplasztikákat, még a Török Pál utcai „kisképzõ” elõtt kerámiakészítést is tanult. (És ne hagyjuk
ki, milyen fontos volt, hogy a Százados úti mûvésztelepre járt, szobrász
szakköri tanára rajzkörébe. A hely
szelleme is valószínûleg fontos inspiráció lehetett.)
Ha a rinocérosz szobránál idõzünk,
érdemes konstatálni, hogy ez az állat
az egyik legnagyobb hatású élõlény a
mûvészettörténetben. Albrecht Dürer
voltaképp sohasem látott életében
orrszarvút, csupán egy ismeretlen által készített vázlatra és leírásokra hagyatkozott, mindazonáltal felmérhetetlen intenzitású hatást gyakorolt a
késõbbi korok mûvészeire. (Az sem
tántorította el a rajongókat, hogy utólag kiderült, a rinocérosznak nincsen
olyan páncélborítása, amit a mûvész
rajzolt, a nyakánál lévõ kis csavart
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archaikus jelenetei láthatóak. Ez a
képzeleti lény egyébként jól példázza,
hogy Nagy Ágnes munkái a valóságos
létezés és a szellemi világ mezsgyéjérõl adnak hírt. Megragad egy víziót,
plasztikusan felmutatja, s a mû szemlélése közben azon kaphatjuk magunkat, hogy a realitások mögé láthatunk,
misztikus tartományokba.
Bár a nagyméretû szobrok kivitelezéséhez külsõ segítségre van szüksége, nagyméretû kemencében kiégetni
a samott alkotásokat, gyakorlatilag

végig a keze alatt születnek a mûvek.
(A samottból egyébként saját továbbfejlesztésû anyaggal dolgozik.)
Döntései mind munkájában, mind
életében határozottak. Gyermeke születése miatt elmaradt az egyetemi mûvészeti képzése, viszont annál kreatívabban és elszántabban dolgozta ki saját technológiáját, alkotói karakterét.
Egy korábbi korszakában sportolói
életutat is elképzelt magának, Béres
Alexandránál fitneszedzésekkel készült versenyzõi pályára, majd számot

vetett vele, hogy mégsem ez az útja.
Támogató, szeretetteli családban él,
ez is sokat számít, hogy kapkodás nélkül tudta végül megtalálni saját útját.
A hazai mûkereskedelmet még ifjúkora elején megismerte, dolgozott a
Kieselbach és a Virág Judit Galériában
is, utóbb itt volt elsõ kiállítása, itt vették meg elsõ munkáit is. Mára már jelentõs külföldi sikerekkel büszkélkedhet, komoly esélyei vannak, hogy az
Egyesült Államokban menedzselik alkotásait.
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„Ezek nem állatok” – hirdette tehát
szinte flashmob rövidségû tárlata az
egyébként impozáns, az állatszobrok
auráját kiteljesítõ helyszínen, a Várkert
Bazár teraszán. Vigasztalódhatunk,
hogy – Hamvas Bélával szólva – a remekmûvekrõl elég, ha a Jóisten tud. De
még reálisabb – és megalapozottabb –
az a feltevésünk, hogy Nagy Ágnes
szobrászmûvészete az elkövetkezõ
idõkben mind a hazai, mind a külföldi
mûvészeti világban elnyeri megérdemelt kiemelt helyét és értékeléseit.

