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Sajátos világ. Nincs koordinátája, földrajza, időjárás-
jelentése. Templomaiban – ember-, állat- és tájku-
poláiban (tornyaiban?) – nem a harang szól, hanem
valaminő kórémuzsika. Nyenyegősre hangolva,
ugyanakkor a tájfodrászat hullámait mozartian ho-
bósra és túlhabosítottan fényesre sikálva, ám a hőst
– bármifajta hőst – lerántva talapzatáról, mindenki-
nek – embernek, Istennek, a köznépnek és a szép
ostyáját szájukban elolvasztó türelmetleneknek –
áldozva mondja a magáét. Mondja? Muzsikálja?
A kortárs magyar kerámiában ezer út létezik – bizo-
nyos szempontból a népművészet vaskosságát ki-
fejezőerővé emelő Németh János és a porszemként
egzisztáló ember törékenységét, foszló test voltát
hirdető Schrammel Imre formavilága a két végpont
–, Kungl György az ezeregyediket járja. Ebben az út-
kereső magára találásban ott a társadalom törvé-
nyeivel és a politikával szembe menő avantgárd
hevület (nem avantgárd formaleleménnyel!), és nem
kevéssé ott a szocialista ember és a munka hősét
kifigurázó – röhejjé tevő – alkotói bátorság.
A Képregény bevezető tanulmányát, a művész
rövid pályaképét író Készman József tollából olvas-
hatjuk: „Amikor 1955. szeptember 19-én Kungl
megszületett, néhány ezer kilométerrel nyugatra
James Dean, az amerikai ifjúság bálványa megvá-
sárolta azt az ezüstszürke, alumíniumkarosszériás
Porsche Speedster sportkocsit, amellyel egy egy-
szerű 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, reni-
tenskedett, korántsem volt lovagias a nőkkel, és
mindehhez szemtelenül fiatal volt”.
Az „amerikai ifjúság bálványát”, a balesetben meg-
halt James Deant a szobrászművész-keramikus úgy
emeli piedesztálra, egyúttal saját szépelgő portréját
is megalkotva (Ő és én I. – 1986; Ő és én II. – 1988

– mindkettő mázas kerámia), hogy a szovjet hősi-
ességet reprezentáló, muhinai gesztust idéző harci
fáklya alatti láb nélkül „menetelők” (mert iker-büsztről
van szó) egyszerre az élet-porsche száguldása nyo-
mán kéjjel szerzett öröm birtokosai és – paradox –
elszenvedői a társadalmi kivetettségnek. Az „üvöltő
nemzedék” költőiből ugyan még hallanak valamit,
de már saját lázadásuk – önreprezentációjuk – kér-
déseivel vannak elfoglalva. A társadalomba nem
akarnak beépülni – pedig az amerikai helyzet-kive-
tettség fényévnyire volt a szocialista társadalomban
szenvedőkétől –, ám arra nincs elég erejük, hogy
a polgári uniformissal szembeni ellenállásuk valódi
protestálásnak látszódjék. 
Számomra rejtély, hogy Kungl miként vált – alkati és
gondolkodásbéli rokonságuk okán? – Dean kiszol-
gálójává. Hogy hőskeresésében, az antihős ugyan-
csak hős, magára találhasson? (A lázadás akkor
még inkább meghökkentő, ha egy megátalkodott,
a társadalom írott és íratlan szabályait egyként föl-
rúgó hippi választatik példává.)  Az amerikai metro-
polist bemutató, némely részletében Andy Warholra
utaló giccset (New York, New York – 1988, mázas
porcelán) – melynek csak részleges ellenpéldája az
A turul New Yorkban (1999, mázas porcelán) – a ke-
ramikus úgy teszi meg vallomásos eszközzé, hogy
közben késként hasítja a társadalom és a politika
ponyváját. Be akar kukucskálni azon a vágott – nem
is kicsi – résen, amely ahhoz elég, hogy meggyő-
ződhessék a „benti” elvtársias úri-muriról, de ahhoz
a nézdegélés – bármily keserű a röhej – rögtön-
zésszerű, hogy komolyan vérébe ivódjék az ellen-
mondások Himalájája.
A színezett, pöttyözött, édeskés vásári kerámiákkal
szemben – Jimmy, te vagy az apánk (1986), James
Dean és kedvese (1986) –, szerencsére, ott vannak
azok a kompozíciójukban is hatásos mázas kerá-
mia-szobrok (Tulipános James Dean, James Dean
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és a naspolyák – mindkettő 1986), amelyek a portré
alanyától látszólag távoli motívumvilág (tulipán, nas-
polya) ellenére megmutatnak valamit a személyiség
– az önmagától is szenvedő, befelé néző „gondol-
kodó” – titkaiból. Ehhez a Képregény I–V. (1992, só-
mázas porcelán) megannyi ember- és gépalakja
(a „hős”, illetve az autó) szinte semmit se tud hoz-
zátenni. Ugyanez elmondható a James Dean az
utcán sétál (1988) és a James Dean szülőháza
(1991) kompozícióról is.
A négy fejezetből (képciklusból) álló kötet nyitófeje-
zete, látható, szinte mindent megmutatott a kerami-
kus-szobrász alapállásából. Virtuóz formavilág,
kesernyés – a groteszket piedesztálra emelő – ember-
és társadalomszemlélet, a giccsnek vagy a giccs-kö-
zelinek létjogot formáló és -szerző „komoly” játékos-
ság. Kungl avval akar különbözni szintén nem csekély
avantgárd (posztavantgárd?), a fennköltnek fityiszt mu-
tató társaitól, hogy a tájat és emberét egy meghatá-
rozhatatlan „védőostyával” veszi körül, vagyis szelíd
humorral lelke „kockáival” burkolja. 
Ez a lélek, mert a bensőben is vannak megmagya-
rázhatatlan csodák, nem akar kitérni az őt (!) támadó

– „alakítani” igyekvő – viharok elől, de odáig sosem
megy, hogy ukmukfukk! föladja az egyéniségéért ví-
vott harcot. Látomásos, csupán pszichológiailag
megmagyarázható „anyagszerkezete” bármely
témát kibontván túlburjánozhatik, ám ebben az ára-
dásban gyöngédség van, mosoly van, angyali derű
van. Ha olykor fullánk is, szúrása nem fáj, mert
édes-keserű. A művész az anyagban úgy érzékíti
meg képzeletvilágát, hogy valóság és mese, látható
és láthatatlan (ennek megformálása csak az igazi!)
mindenképp összetartozik. 
A táj és az ember tükrében is önmagát látja – meg -
bocsátható ez a gesztus –, s minthogy heroikussága
csak a vásári kikiáltó vagy a csörgősipkás bohóc
(némelykor a könnyező harlekin) hősiességével –
ecce poéta! – ér föl, az organikus táj kupolája alá
nyugodtan odaképzelheti a szov jet-magyar
„zsdanovi” jelkép ellentétét, a munkával szembe -
szegülő Pihenő sarlót (1989, mázas porcelán), egy
sosemvolt hazai piramis irdatlan magasságába
küldheti föl a Vakondvadászt (1989, mázas
porcelán), s a Vízóraaknát (1991, mázas samott és
porcelán) olyan szarkofág talapzaton nyugvó
betlehemnek ábrázolhatja, amelyben a Kisjézus
helyett amorf „énképünk” születik meg.
A Hová menjek? (1989, mázas porcelán) úttalan
útja véghetlen fájdalommal teli, az Új barázda
(1989, mázas porcelán) pedig groteszk fintorával
sok egyéb mellett az Új barázdát szánt az eke című
hajdani „klasszikust” juttatja eszünkbe. S akkor még
nem is említettem a Hazám, hazám című fejezet
talán legérdekesebb, legjobb kerámia-szobrát –
a fönt említettek is ebbe a ciklusba valók –, a cí-
madó műtárgy kockákkal, kockaházakkal, életünket
nehezítő kubusokkal, a rend rendíthetetlen bajno-
kaival teleszórt mezejét, amelyen a „sorkatonák”
a fölkelő naphoz (alatta színekben megbúvó kis
falu), az isteni méretű legyezőhöz úgy gyalogolnak,
mintha benne megváltójukat üdvözölhetnék.
Az út s vele együtt az utazás – a bibliai párhuza-
mot ily groteszk tárgykultusznál talán nem is illik
említeni – Kungl György számára csaknem életelixír.
A mindent csodáló ebben a „műfajban” is megte-
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remti a csodát. Elsőbben itt nem a naiv festők tisz-
taságával, ám látásmódjukon jóval túllépő érzékeny
grafikákra gondolok – Garibaldi ágyúja lő; Az ame-
rikai követség Rómában; Borromini loggia (mindhá-
rom 1990, papír, vegyes technika) –, hanem azokra
a kerámia-szobrokra, amelyek némelyikének grafi-
kai előzménye is volt, és amelyekben ott lüktet az
örök város ereje (Borromini loggia – 1991, mázas
samott; Piazza Farnese – 1991, mázas porcelán;
A Saint-Ivo templom tornya – 2000, mázas porce-
lán). Ezekben a művekben a groteszk létszemléle-
tet fölülírja – Scarpia közelít? – a világváros, a szent
hely építészeti különlegességeinek, házainak, tere-
inek reneszánsz szépsége.

A Képregény záró ciklusának, az A szeretet mindent
elfedeznek nem a tematikája, hanem a téma ál-
latokkal való illusztrálása-kibontása tőlem távol áll.
A fehér porcelánszobrok – Mókuspár lágy fáklyákkal
(2001), A szeretet soha el nem múlik (1998), Együtt
sem könnyű (2003), Kíváncsiság (2011), stb. – Kész-
man József meglátása szerint „emberiek és emberen
túliak egyszerre”. Nem osztom a véleményét. Sze-
rintem csupán állati dolgokat közölnek. Ahhoz, hogy
ez a furcsa bestiárium az emberről is – természete-
sen plasztikailag – fontosat mondjon, legalább olyan
erősnek, szimbólum-gazdagnak kellene lennie, mint
Csíkszentmihályi Róbert ember-állat szobrainak.
(Kungl György: Képregény. Pauker, 2011)

Piazza Farnese, 1991


