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James Dean és a naspolyák, 1986

Könyvborító Tulipános James Dean, 1986
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„Munkáim anyagukat tekintve kerámiák, szán-
dékuk szerint szobrok. Tehát kerámiaszobrok.
nem hasz nálom a szobrászat megszokott ag-
resszív anyagait: a követ, a betont, a vasat, az
acélt...” (K. Gy.)
Kungl György útja a kortárs plasztika világába nem
mondható töretlennek, de nem is teljesen szokatlan.
Ami feltűnő, hogy művészet és oktatás, autonóm for-
málás és edukáció láthatólag már a kezdetektől kéz
a kézben jártak tanulmányai során. A háttérben pedig
arra készült, hogy a rendelkezésre álló anyagok fel-
használásával, a technikák készségszintű elsajátításá-
val valami újat hozzon ki azokból. 
Léteznek aztán a pályaív külső történései mellett olyan
összefüggések, véletlen vagy éppen sorsszerű
együttállások az ember életében, amelyeket nem lehet
figyelmen kívül hagyni, és amelyeknek hajlamosak
vagyunk jelentőséget tulajdonítani. Ilyen életrajzi tény, hogy
ugyanaz nap, amikor 1955. szep tem ber 19-én Kungl
megszületett, néhány ezer kilométerrel nyugatra James
Dean, az amerikai ifjúság bálványa megvásárolta azt az
ezüstszürke, alumíniumkarosszé riás Porsche Speedster
sportkocsit, amellyel egy egyszerű útkereszteződésben
1955. szeptember 30-án halálos balesetet szenvedett.
Dean igazából új ikont testesített meg, valódi antihős volt:
szájában állandóan ott lógott a bagó, ivott és bulizott,
renitenskedett, korántsem volt lovagias a nőkkel, és
mindehhez szemtelenül fiatal volt. (…) 
Annyi biztos, hogy valamiféle lelki rokonság vagy ata-
visztikus viszony kapcsolja össze az alkotót tárgyával
(emellett, mi tagadás, fizimiskájukban is van közös).
Körplasztikáin, melyeken egyszer re síkszerűen és tér-
belien jelenítette meg, James Dean rettenetesen
esendő, mondhatni köznapi figura. Különös helyszínek
és hangulatok foglya, rossz előérzetek gyötrik. Dean
alakja voltakép pen eszköz Kungl kezében: egy pátosz-
formula hordozója és megjelenítője, akinek személye,
s még inkább az ábrázolás, a bemutatás mikéntje mű-
ködés közben enged bepillantást a he roizmus birodal-
mába. Ráadásul, ha valaki legendává válik, az túlmutat

önmagán, a hírnév egy ponton túl ellenőrizhetetlenné
válik. A valós és az álpátosz, igaz és hamis lelkesültség
keveredik a szobrokban, a rajongás lélektanának plasz-
tikusan formált esettanulmányaiban. Kiüresedett for-
mák, az ötvenes évek hősi pózai fedezhetők fel Ő és
én (1988) című, kvázi önarckép-funk ciójú szobrán is.
Kungl leemeli az isteni sztárok piedesztáljáról James
Deant, és olyan miniatűr kerámiatalapzatra helyezi,
ami valóságos dimenzióváltást eredményez, és fontos
következménnyel jár. Azonos súllyal kezeli a narratívat
és a formát, a múlt elemeit a jelen mondandójával.
Megteremti az átmenetet mint hiányzó láncszemet
a nyilvános imádat monumentális emlékműveitől
a személyes szemlélés re alkotott privát tárgy-ikon kö-
zött, s egyben el is helyezi az ifjúsági magánszobák
polcain a pop sztárok poszterei és a kedvenc futballcsa-
pat gólkirályának műanyag focicipője mellé. (…)
Később Kungl munkáinak sora újabb tematikával egé-
szül ki, illetve módosul. Megjelenik és mun káinak do-
mináns témájává válik az eddig részlegesen jelen lévő
állatmotívum. Mókusok fáklyá val, denevérek, nyulak és
az állatvilág más teremtményei, s mindeközben a szín-
világ is átalakul, redukálódik, monokromizálódik. Az ál-
latkák kedvesek és szeretnivalók – mindenesetre Kungl
számára olyan tulajdonságokat, eszméket és mély ér-
zelmeket testesítenek meg (animálnak?), amelyekben
az ember helyettesítőivé válnak. Olyan dolgokat tudnak,
mernek és tesznek, ami hez mi többnyire gyávák,
gyengék és kevesek vagyunk. Drámai erők megsze-
mélyesítői ők, akik emberiek és emberen túliak egy-
szerre. Ezen túl sajátjuk valami nyomasztó „állatság”,
amelyhez talán csak a Björk videoklipjeiben felbuk-
kanó állatalakok hasonlíthatók.
Kungl György lelkében efféle plasztikába oltott látvá-
nyok, banalitásukban is általános érvényű tárgyak, hely-
zetek, szobortájképek és humanoid állatok teremnek
megannyi kis gondolat-bonsaiként, amiket türelemmel
és szeretettel nevel, gondoz és kibont, hogy plasztikus
képként vezesse elénk őket, és hogy bennük tárgyként
tudjuk felismerni és megszeretni önmagunkat.
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