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Szépművészeti Múzeumban a látogatók haj-
lamosak sok esetben elsőként a feliratot, s 
csak azt követően a műtárgyat megszem-
lélni. Tudniillik,   „a feliratokból derül ki szá-
mukra, hogy tetszeni fog-e  nekik a művészi 
produktum, vagy sem.” Tudjuk, ez valóban 
jellemző, s hangsúlyozottan igaz ez a nevekre. 
Ez és ez tetszik, mert tetszenie kell és kész. 
Az utóbb mondottak ellenére e sorok írója 
néhány alkotás előtt állva kifejezetten hiá-
nyolta a címeket, még akkor is, ha a Zalai táj 
cím köré fonódó művek elsősorban együttesen, 
s (jelen helyzetben) csak másodsorban önálló 
munkákként állíttattak ki.

Reméljük, e néhány töredékes megjegyzés 
is rávilágíthat a Zalai táj számos megközelítési 
lehetőségének némelyikére. A kiállított alko-

tások – a már említett kvalitásbeli különbsé-
gek dacára is – egységesen és meggyőzően 
szemléltetik egy élő, a benne alkotó embe-
rek számára különösen is élő táj géniuszá-
nak atmoszféráját, harmóniáját, valamint a 
táj sokfélesége és változásai mögött rejlő 
lényegét.

***
A kiállító művészek névsora: Ambrus Márta, 
Domina Zsóka, Földvári Zsuzsanna, Horváth 
Gyöngyi, Járási Ildikó, Kotnyek István, Ludvig 
Dániel, Ludvig Zoltán, Melega István, Milena 
Mladenova, Rákhely Zsófia, Stamler Lajos, 
Szarjas Gertrúd, Szekeres Emil, Vercz Szilvia. 

Tisztán emlékszem az első Zalaegerszegen 
töltött reggelemre. A Millennium téren vág-
tunk át kora reggel, az utcán még az előző 
esti buli nyomai éktelenkedtek. A kukákat 
valaki a tér közepére húzta egy kitárt karú 
szobor mellé, ami körül egy macska komó-
tosan sétálgatott. Mintha a szobor próbál-
ta volna rendre utasítani a teret. A jelenet 
egyszerre tűnt szürreálisnak és komikusnak. 
Nem sokkal később a napi rutinom részévé 
vált elsétálni Szent István szobra mellett, 
és volt alkalmam alaposan megfigyelni az 
Országépítőt. Már kevésbé tűnt humoros-
nak, sokkal inkább volt határozott, tekintélyt 
parancsoló. 

Ha végigtekintünk Fischer György mun-
kásságán, megfigyelhetjük, ahogy sajátos 
formavilágú figuráit absztrakt végletek közt 
egyensúlyozza. Szobrai egyszerre tűnnek 
ironikusnak, groteszknek, de ugyanakkor 
végtelenül szomorúnak, magányosnak és 
reményvesztettnek is.  Alakjait játszi köny-
nyedséggel formálja meg, melyek mintha 
nem is a fizikai térben léteznének, hanem 
egy elvontabb dimenzióban kelnének élet-
re, ahol az emberi lélek egyes aspektusait 
személyesítik meg. A szobrász munkássá-
ga homogénnek tekinthető; periódusokra, 
korszakokra nem bontható, ami közös, az a 
plasztikáin megfigyelhető pszichológiai-fi-
lozófiai látásmód. 

Ezt az életművet foglalta össze egy 
kiadványban a Göcseji Múzeum, mely-
nek könyvbemutatójára Fischer György 
halálának ötödik évfordulóján került sor. 
A kötet előszavát Kostyál László jegyzi, 
aki kicsit személyesebb hangvételben 
emlékszik vissza első találkozására az 
alkotóval.  Próbálja megfogalmazni Fischer 
formanyelvét, és inkább a már említett pszi-
chológiai-filozófiai oldalról megvilágítani 
munkásságát. 

Az előszót Wehner Tibor rövid, de annál 
tartalmasabb tanulmánya követi. Wehner 
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rögtön az elején bemutatja a XX. századi 
magyar szobrászati törekvéseket, elhelyezi 
abban a korban, melyben a művész alkotott. 
Olyan világhírű szobrászokkal említi egy 
lapon Fischert, mint Alberto Giacometti, 
Hans Arp vagy Henry Moor, akik akár elő-
képnek is tekinthetők. Fontos azonban 
leszögezünk, mint ahogy Kostyál László is 
leírja: „szobrászata annyira karakteres és 
egyedi, hogy pusztán előzményeiből aligha 
vezethető le”. 

A könyv külön-külön foglalkozik a szob-
rász kisplasztikáival és köztéri szobraival. Az 
előbbi, kisméretű figurái, legtöbbször egyedül 
megjelenő alakok, melyek ritkán rendelkez-
nek attribútummal vagy öltözettel, nemi jel-
legük is csak másodlagos szerephez jut. Ezek 
a szobrok egyértelműen ember formájúak, 
noha az anatómiai felépítésűk szélsőségesen 
eltúlzott. 

Fischer pécsi és budapesti tanulmányait 
követően Zalaegerszegen telepedett le és 

dolgozott haláláig. Köztéri alkotásai nagy 
része is a zalai térséghez köthető, melyeknél 
fontos megemlékeznünk a ma már fellel-
hetetlen, sok esetben csak tervben maradt 
pályaművekről. Wehner Tibor alapos kutató-
munkájának köszönhetően megismerkedhe-
tünk olyan köztérre szánt alkotásaival, mint 
például a zalaegerszegi Dísz tér szökőkút-
jához készült szobor terve; vagy a Hévízre, 
Kaposvárra és Nagykanizsára készült kon-
cepciói. Külön foglalkozik Mindszenty József 
Mária Magdolna Plébániának készült emlék-
mű-tervével, melynek vázlata a kötetben is 
megtekinthető.

A könyvben bemutatásra kerül az Ady 
múzsája című kompozíció, amely az 
Ady Endre Általános Iskola és Művészeti 
Gimnázium előcsarnokában kapott helyet, 
ahol Fischer György tanárként dolgozott. A 
szerző nem csak elemzi, hanem kontextusba 
helyezi a szobrot: számba veszi Csorba Géza, 
Melocco Miklós és Vígh Tamás Ady- port-
réit és bemutatja azok ábrázolásfejlődését, 
hogy megismerhessük a szobrász szemlé-
letmódbeli újításait. Részletesen betekin-
tést nyerhetünk továbbá a 2002-ben felállí-
tott Országépítő című mű háttértörténetébe, 
mely az országban egyedülálló módon a 
közösség összefogásának köszönhetően 
készülhetett el. A szobrász köztéri munkái 
sok esetben nehézkesen, néha viharos 
körülmények között valósulhattak meg, de 
sokszor utóéletük sem volt felhőtlen. Ezeket 
a történeteket térképezi fel a szerző, és tárja 
elénk a könyvben. Ugyanakkor nem feledkez-
hetünk meg Fischer portréiról sem, melyeken 
Pais Dezsőt, Deák Ferencet, Pilinszky Jánost, 
vagy Gulácsy Lajost ábrázolta. A szobrászt 
egykori tanára, Rétfalvi Sándor szavai búcsúz-
tatják.

Maga a könyv egy következetesen felépí-
tett, méltó megemlékezés Fischer Györgyről. 
Röviden, de célratörően fogalmazza meg 
a nehezen kategorizálhatót: a szobrász 
munkásságát. A kötet első felében lévő 
szöveget Fischer kisplasztikáinak, majd 
köztéri szobrainak fotói követik, melyek 
Zóka Gyula munkái. A szobrok között feltűnik 
a művész néhány kevésbé ismert grafiká-
ja is. Külön dicséret illeti Farkasné Tornyos 
Zsuzsa munkáját, aki angol nyelvre ültette át a 
magyar szöveget. A kiadványt Árendás József 
szerkesztette.

Miért járunk színházba, és mit szeretnénk ott 
látni? Egy színházról szóló beszélgetéssorozat 
kapcsán azt tapasztaltam, hogy a beszélge-
tésekre eljött rendszeres vagy alkalmi szín-
házba járók válasza többnyire az volt, hogy 
szórakozni, kikapcsolódni szeretnének, elme-
nekülni a hétköznapok elől. Mindezt elsősor-
ban zenés előadásoktól remélték a megszóla-
lók, kortárs színdaraboktól a legkevésbé sem. 
A bejátszott részletekből azonban a legna-
gyobb sikert mindenhol az egri Gárdonyi Géza 
Színház Csörgess meg! című előadásának jele-
netei aratták. Pedig kortárs darab, amelyben 
rólunk, a (mobiltelefon által sok szempont-
ból megváltozott) hétköznapjainkról van szó; 
és miközben egyik vagy másik szereplőben, 
jelenetben magunkra, környezetünkre isme-
rünk, nevethetünk, amennyit csak bírunk. (Az 
előadást színházban már nem játsszák, de a 
youtube-on megtekinthető.) 
Vagyis egyáltalán nem lehetetlen vállalko-
zás kortárs darabbal úgy szórakoztatni, hogy 
az ne tét nélküli bohózat legyen, hanem 
a minket körülvevő világgal és önmagunk-
kal szembesítő tükörként is működjön. Ilyen 
előadás a Folyóügy is. Csupa olyan jelenetből 
áll össze, amelyekkel mindenki találkozhatott 
már, csupa „a téma az utcán hever” sztoriból, 
és úgy tudom, Braun Barnának valóban egy 
ilyen, a facebookra gyorsan ki is posztolt apró 
történet adta az ötletet a darab megírásá-
hoz. Egy bolti vásárlás, ahol az előtte fizető 
wellness veknijét kb. húsz perc alatt sikerült 
beazonosítania és gépbe ütnie a pénztáros-
nak. Ez a jelenet aztán némi átírással be is 
került az előadásba. 
A jelenetek közötti összekötő szálat a 
Jászberényi Gábor által alakított call centeres 
férfi, Markó jelenti, aki a darab szereplőit 
hívogatja folyamatosan. Jó, hogy nem derül 
ki, pontosan mivel is foglalkozik a cége, az a 
bizonyos Intrum Mundi Kft., elég, hogy mind-

annyian ismerjük az ilyen hívások automa-
tizmusait, mint például a „minőségbiztosítási 
okokból a beszélgetést rögzítjük” szöveget. 
Korunk hasonló mantrája ez, mint egy gene-
rációval korábban – ha már folyóügyek – a 

„hajóvonták találkozása tilos” a kívánságmű-
sor előtti vízállásjelentésben. 
Mindennapi ügyeink intézésük módját, a 
technikát tekintve változnak ugyan, de hogy 
folyamatosan kísérik-nehezítik életünket, az 
örök. Ahogy nem nagyon akar változni a hiva-
tal és a kisember kapcsolata sem, legyen szó 
jegyellenőrről a buszon, ügyintézőről a bank-
ban vagy a postán. 
A darab helyszínei, ahol a telefon valakinek 
a zsebében, táskájában felcsörög, jellegzetes 
városi helyek: busz, taxi, posta. A vidéket egy 
idős, a városban nehezen tájékozódó néni 
képviseli. Típusokat látunk, egyes korosztá-
lyok (harmincasok, ötvenesek), társadalmi 
csoportok (kismamák, hivatali alkalmazottak) 
képviselőit. Nem mélyanalízis a cél, hanem 
pillanatképek felmutatása, a mai Budapest 
jellegzetes figuráinak, élethelyzeteinek fel-
fűzése, hogy lássuk, kiad-e valami egészet a 
sok apró mozaik.             
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