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Ujj Ágnes

KÖLCSÖNHATÁSOK

Az a hír, hogy Balácának új rajzolója van, 
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kunkorodó bajuszával. Ez a bajusz amúgy a 
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érzékeltetni az egymásra rakódott rétegeket, 
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szakasz, amelyen a freskós vakolat még lát-
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Szerencsejátákot mímel a vers, noha mind ez ideig a legnagyobb és ta-
lán a legsúlyosabb veszteséggel zártuk az eredeti darab restaurálását. 
Epikumra cseréltük le a drámai elemeket, azonban épp ezáltal élhet-
tünk a vége felé drámai töménységű fojtással. Mesébe fojtottuk bele a 
drámai történetet. Aminek nincsen és talán nem is lesz soha kimene-
tele, a szereplők meghaltak vagy meghalni készülnek, úgy szerepelnek 
le, mintha egy csirke kívánságcsontja akadna meg valamelyikük tor-
kán, és pont ekkor nincs mellette senki, aki értelmezhetné a rémült ka-
pálózást. A dülledten forgó szempárt. Goya legnagyobb hatású fekete 
festményén, melyben az utókor a saturnusi falánkságra vélt ráismerni. 
Az újságpapírnak hasonló szerepe van az eredeti változatban is, ott is 
az elfojtás eszközeként jelenik meg, majdnem didaktikus utalásképp a 
mondásra, hogy (minden újságnak) nagyobb a füstje, mint a lángja. 
Ám ez a bagatellizáló szólás óriási jelentőséget kaphat, mihelyt a füst-
tel jelezni próbáljuk hajótörésünket, elszigetelődésünket a szárazföldi-
jeinktől, illetve az embervilágtól, amelyben igazán soha nem találtuk a 
helyünket. Ugyancsak szimbolikus jelentőségűnek hathat a vénasz-
szony tengerentúli balesete, ahol is valami papi rendházban kapott 
szakácsnői munkát, és a konyha modern gépekkel volt fölszerelve, ő 
pedig a húsdarabokat tömködve az elektromos darálógépbe letépette 
a gyűrűsujját. Gyűrű nem volt rajta, mert azt a háborúban még itthon 
eladta két kiló lisztért, ezért a daráló legalább nem hibásodott meg. El-
mondása szerint a papok nem is értesültek a balesetről, az ujjcsonkját 
a sebészeten tövestül kiműtette, így a hiány csak annak tűnt fel, aki az 
ujjak számára is odafigyelt.
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tott. Ebből a munkából később egy népsze-
rűvé vált füzet jelent meg, amit a szerencsé-
sebb látogatók szívesen vettek. A kiadvány-
ban sikerült nagyon tisztán, szinte eleve-
nen és főleg közelről bemutatnia a mozaik-
padlók egyes részleteit. Elképzelhető, hogy a 
múzeumkedvelők azért szerették, mert olyan 
mintákat is megrajzolt, amilyeneket ők eset-
leg csak akkor láthattak volna, ha járhatnak 
a műtárgyon. Ilyen megközelítéssel fölfogha-
tóbbá tette ezeknek a technikailag nehezen 
előállított nagy kiterjedésű műveknek a bo-
nyolultságát és szépségét.

Mivel többször egymás melletti, vagy ép-
pen ugyanabban a szelvényben dolgoztak, 
látta, figyelhette a restaurátorok munkáját is. 
Hamarosan megismerte a leletmentésekhez, 
rögzítésekhez használt anyagaikat, amelye-
ket később rendre felsorolt plasztikus mű-
vei alkotó- és kötőelemeiként. Ezért talán az 
sem véletlen, hogy ebben az időben keletkez-
tek az első ilyen jellegű művei, önálló plasz-
tikái. Ásatási hulladékokból – mint például 
szétfoszlott spárga, elkopott kéziseprű vagy 
ecset, rozsdás szög – és az in situ kiemelé-
sekhez használt segédanyagok maradéka-
iból több mű is született ott, Balácán. Külö-
nös, szinte empatikus figyelemmel nézett a 
megkopott, elhasználódott tárgyakra. Olyas-
mit vett észre bennük, rajtuk, ami szemmel 
nem látható. Ahogyan a költők adnak életet 
a tárgyaknak egy-egy megszemélyesítéssel, 
ő ezekkel a darabokkal tett valami hasonlót, 
egészen más eszközökkel. Ilyen módon te-
remtett maga köré lassacskán egy saját vilá-
got, ásatási szünetekben, mialatt talán csak 
arra várt, hogy elálljon a szakadó eső.

Közel tíz év után elhatározta, hogy sza-
badúszó lesz, megvált a múzeumtól és ez-
zel Balácától is. A hosszú évek alatt nemcsak 
hogy befejeződött a villagazdaság főépületé-
nek feltárása, hanem felépült ennek rekonst-
rukciója is, berendezve az ott előkerült, resta-
urált leletekkel. Évről évre szépült a köré te-
lepített kert és park. Ebből a kertből mentett 
haza magának egy mediterrán cserjemagot, 
amely kikelve, nagyra nőve, folyamatosan 
emlékeztette a Balácán eltöltött időre.

Ezt a sokféle dolgot egyenként, megkülön-
böztető jelekkel kellett ábrázolni a rajzokon. 
A munkát megkönnyítette, hogy a szelvé-
nyeket négy oldalról tanúfalak szegélyez-
ték, amelyeknek a tetején spárgából, a szel-
vény felett vízszintesen hálót feszítettek ki. 
Ehhez a ritkás szelvényhálóhoz és a tanúfa-
lakhoz mérve lehetett meghatározni a leletek 
pontos helyét. A szezon végén a szelvényraj-
zokat egymás mellé téve kellett elkészítenie 
az összesítő rajzot, amiből az archeo-
lógus többféle megállapítást tehetett. 
Az épületek alaprajzától kezdve a he-
lyiségek rendeltetésén keresztül az át-
építésekig. Ezeknél az összesítéseknél 
derült ki, mennyire volt pontos a raj-
zoló munkája.

Nem tudni, hogy Györgydeáknak ele-
ve volt-e vagy ott fejlődött ki a megbíz-
ható szem mértéke. E hasznos adottság-
nak köszönhetően viszonylag gyorsan 
dolgozhatott.

A téli időszakokban más jellegű fel-
adatokat is kapott. Régészeti cikkek-
hez, tanulmányokhoz készített tárgy-
rajzokat, ugyancsak fekete-fehérben. 
Akkoriban különböző vékonyságú cső-
tollakkal, apró pontozással érzékeltet-
ték a tusrajzokon az adott tárgy for-
máját és felületét. A rajzolandó minták 
általában kerámiából, fémből, csont-
ból, kőből vagy üvegből való ép, de 
többnyire inkább töredékdarabokból 
álltak. A mi éghajlatunk alatt nem ma-
radnak fenn több ezer évig a bőr-, tex-
til-, fa- vagy papíremlékek. Ezért ilyen 
leletek nem kerültek elő.

Györgydeák György (1958–2008) el-
sősorban képzőművésznek tartotta 
magát, az alkalmazotti munka a meg-
élhetéséhez kellett. A saját képeit gyak-
ran megmutatta nekünk, és a gyerekekre jel-
lemző őszinte kíváncsisággal reménykedett 
a kedvező véleményekben. Múzeumi pálya-
futása kezdetén még főként geometrikus for-
mákba sűrítette egyvonalas rajzokkal ábrá-
zolt szögletes alakjait. Volt, aki réberesnek1 

1   Réber László (1920–2001) grafikus, illusztrátor, karikaturista. (A szer k.)

tartotta, amin persze megsértődött. Feltéte-
lezhető, hogy a pontozásos régészeti tárgy-
rajzolás gyakorlatának köszönhetően oldotta 
föl a geometrikus zártságot és kezdett sza-
badabb figurákat teremteni. Az alakokon és 
a köztük lévő tágabb tereken, formákon sze-
repet kapott a pontozás. Ekkor jelent meg a 
képein például a talicska, ami szintén ásatási 
„hozadék” lehetett, és a későbbi grafikáin is 
többször előfordult.

Pár év elteltével kicsit elunhatta a fekete-fe-
hér ábrázolásokat, mert az érdeklődése a mo-
zaikpadlók felé fordult. Egyéb munkái mel-
lett ezekkel kezdett behatóbban foglalkozni. 
Az ásatás vezetőjének egyetértésével, válta-
kozó eljárással „lemásolta” az összes balácai 
mozaikot, köztük a Magyar Nemzeti Múze-
umban lévőt is. Itt már színekkel dolgozha-
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Vizet áraszt a tavaszi szél Pannónia romos
kertjében, gyümölcsfa-ágak bókolnak

a liget kavicsos ösvényein, táncolva
önfeledten, hullámzó palástot borítva

a szellemvillába betérőre. Gerlék burukkolása
a kőcsipkék fölött; termek

sora a földbe temetve, és csontok,
évezredek hírnökei. Mindegyre siklik az idő
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a lehullt ágakat. Virágzik most is a zsálya
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és szépséges gyíkok, madarak, szilvák képeivel;

foltokként tűnnek elő a vakolatból, mint
szerelmes levelek akvarell papíron,

ott, hová annak idején vetődtek.

A természet formáit valakik mozaik-
darabokból rakták ki gondosan. Méhek dongnak

serény kérdésekkel cikáznak
a napsütötte kövek fölött:

Meddig időzöl itt most, ember?
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