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A klasszikus szobrászati 
eszmények igézetében

Pallag Zsuzsa szobrászm�vész életrajzára pillantva, m�veinek ismerete nélkül 

is megállapítható, hogy e m�vész pályafutása rendhagyó volt: az 1917-ben 

született, 2010-ben elhunyt alkotó munkássága meglehet�sen kés�n érett be. 

A gyermekkora óta a szobrászathoz vonzódó, az 1940-es évek végét�l a mes-

terség fogásait szabadiskolákban megismer� és elsajátító m�vész csak jóval 

ötvenedik életéve után, az 1970-es évek második felét�l jelentkezett alkotá sai-

val a magyar m�vészet fórumain. A bemutatkozása utáni id�szakot azonban 

hallatlan aktivitás jellemezte: összegy�jtött munkáiból rendezett néhány önálló 

kiállítást, szerepelt pályázati anyagot felsorakoztató és tematikus csoportos 

tárlatokon, az 1990-es években többször jelentkezett a magyar éremm�vészet 

legrangosabb seregszemléjén, a soproni Országos Érembiennálén, elkészíthet-

te egy-egy köztéren elhelyezett második világháborús emlékm� domborm�vét, 

és m�vei közül több rangos közgy�jteménybe került.

A  m�vész hagyatékában összegy�jtve fennmaradt munkák együttese azt 

tanúsítja, hogy Pallag Zsuzsa sokoldalú, széles érdekl�dés� alkotó volt, aki a 

klasszikus szobrászati eszmények és konvenciók szellemében dolgozott: ha-

gyományos anyagokat munkált meg, hagyományos technikákat alkalmazott, 

s az így megformált-kivitelezett m�vei a tradicionális m�formák, m�fajok kere-

tei közé illeszthet�k. Pallag Zsuzsa m�együttesében a két alapvet� szobrászati 

eljárással, az elvétel és a hozzáadás metódusával készült alkotások sorakoz-

nak: k�be faragott és mintázott, majd bronzba öntött – valamint gipszbe és 

terrakottába foglalt – kompozíciók. Mindkét – egymással ellentétes, más és 

más specifi kumok által meghatározott – technika-alkalmazást magabiztosan, 

pontosan és igényesen kivitelezett m�vek sorozata reprezentálja életm�vében. 

E k�be faragott és bronzba öntött, gipszbe és terrakottába foglalt alkotások a 

kisplasztika-, a portré- és az érem-, illetve a plakett-m�forma jellegzetes jegyeit 

hordozzák magukon. Életnagyságú arcmások, kézbe fogható, maroknyi – sok-

szor karikaturisztikus jegyeket hordozó – kompozíciók és a bens�ségesség 

atmoszféráját, a  viszonylag közelr�l való szemlélés lehet�ségét megteremt� 

kisméret� szobrok sorakoznak egymás mellett: álló és ül�, néha fekv� férfi - és 

n�alakok, vagy alakok zsánerszer� csoportjai. A legváltozatosabb az érmek kol-

lekciója: itt alkalomhoz köt�d� – megrendelésre készült –, egy-egy intézmény-

hez, eseményhez kapcsolódó korongok, emlékérmek, és autonóm, a szuverén 

alkotói gondolat aspirációi által éltetett m�vész-érmek szerepelnek, amelyek 

a hagyományos kör-, illetve korongformátumot meg�rzik vagy felbontják, de 

a zárt érem-alapsíkot mindig tiszteletben tartják. M�vei – legyen szó kisplasz-

tikáról vagy éremr�l – csaknem mindenkor a realista, természetelv� szemlélet 

által determinált fi gura-idézések, a fi guratív megjelenítés szellemében alakított 

munkák, de vannak olyan stilizált alkotásai is, amelyek e szigorú valósághoz 

való konkrét kapcsolódásokon túllépnek, és már csak emlékszer�en hivatkoz-

nak plasztikai forrásukra.



TÁRLAT

6666

Pallag Zsuzsa szobrászatának két kiemelked� jelent�ség� alkotóterülete 

a portré- és az éremkészítés volt. A k�b�l kibontott és a megmintázott, majd 

a végs� formájában bronzba foglalt arcmások formailag egymástól lényegesen 

eltérnek: a k�-portrék az anyag és a technika által meghatározottan tömbsze-

r�bb és lényegre koncentrálóbb kompozíciók, míg a bronzok – illetve a gipszben 

maradt, patinázott arcmások – részletez�bb, rendkívül gazdag felületmegmun-

kálású alkotások. (A különbségek megvonásának lehet�ségét teremti meg Illyés 

Gyula faragott és mintázott, k�- és bronzportréjának összehasonlítása.) A meg-

jelenítettek névsora – amelyben olyan írók és költ�k, zeneszerz�k szerepelnek, 

mint Babits Mihály, Márai Sándor, Illyés Gyula, Faludy György, Déry Tibor, Kodály 

Zoltán, Giuseppe Verdi –, s amely névsor kiegészül egy-egy tudós, illetve teore-

tikus arcmásaival – Lukács Györgyével, Erdei Ferencével, Szent-Györgyi Alberté-

val –, már önmagában is jelzi Pallag Zsuzsa alkotói eszményeit, illetve m�vészeti 

ideáit de számos, konkrét névvel nem jelzett, számunkra ismeretlen portré is 

fontos, jelent�s m�ként illeszkedik az életm�be. Legyenek ismert vagy ismeret-

len alakok, személyiségek Pallag Zsuzsa megjelenítettjei, mindenkor rendkívül 

er�teljes, karakteres vonásokkal felruházott, izgalmas egyéniségekként bonta-

koztatják ki el�ttünk szobor-valójukat. (Különleges, e körbe sorolható alkotás 

a Weöres Sándor�–�Károlyi Amy kett�s portré: a  költ�-házaspár két alakjának 

érzékeny, gazdag plasztikai eszközökkel megformált kompozíciója.)

Tematikailag és plasztikailag is rendkívül változatos együttest termett Pallag 

Zsuzsa érem- és plakettm�vészeti munkássága. Alapvet�en itt is hagyományos 

m�veket szemlélhetünk: bronzban kivitelezett korongokat, néhol a körformától 

eltér�, négyzetes és téglalap-formátumú, vagy szabálytalan körvonallal övezett 

plaketteket. Portrék, városképek, valóságh� szemlélettel megidézett termé-

szetrészletek, stilizált tájak, esetenként kollázsszer�en felépített, elemekb�l 

szervezett kompozíciók rögzülnek emlék- és m�vész-érmein. Az éremfelületet 

formagazdagságukkal uraló domborm�vek mellett mértéktartó, visszafogott 

kompozíciók is megjelennek, amelyek a leíró-megjelenít� plasztikai el�adás-

mód helyett a stilizált alakzatokra és a szimbolikus kifejezésre helyezik a hang-

súlyt. Az érem, illetve a plakett szigorú feltételeket szab a szobrászi mondandó-

nak és formateremtésnek: néhány négyzet-centiméternyi felületen kell mindent 

megfogalmazni és elmondani. Pallag Zsuzsa a lényeg kifejez� megragadása 

érdekében megfosztja a felesleges részletekt�l motívumait, szobrászi mondan-

dóját leleményesen, esetenként emblematikus er�vel s�ríti.

Pallag Zsuzsa szobrászata – szellemi eszményeib�l és stilisztikai köt�dé-

seib�l eredeztethet�n is – alapvet�en emberközpontú szobrászat, amely a XX. 

századi magyar plasztika Ferenczy Béni és Medgyessy Ferenc nevével és m�-

vészetével fémjelzett, oly er�teljes fi guratív, realista áramlatához kapcsolható. 

Ha Pallag Zsuzsa törekvéseit e két mester örökségének vetületében vizsgáljuk, 

megállapítható, hogy m�vei témaválasztásban, tartalmi mondandóban, a kife-

jezés mikéntjében az alapvet�en népi ízeket és hangokat megszólaltató, kicsit 

fanyar, néhol ironikus, mély érzelmekkel telített Medgyessy-szobrászathoz 

állnak közelebb: plasztikai világa alapvet�en humánus szemlélettel vezérelten, 

mély érzelmekkel áthatottan az emberi fenség és méltóság meg�rzésének el-

engedhetetlen voltára fi gyelmeztet.

Wehner Tibor


