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Vannak vidéken élő művészek, aki az évtizedek alatt sajátos kultikus helyet alakítottak
ki műtermükben. Németh János is ezek közé tartozik. A hetvenes években épült mű-
vészház – részben a város, részben a Művészeti Alap tulajdona – Zalaegerszegen, a
Páter dombon áll. A földszinti műterem tágas ablakain betekintve látni az agyagfi-
gurák kedélyes, zsúfolt társaságát – figurális korsókat, mókás állatokat, görög fauno-
kat, a magyar mitológia és motívumkészlet variánsait, relief-vázlatokat, jellegzetes
paraszt alakokat, rendkívül szép, kifejező korpuszokat, a népi fazekasság és az európai
kiműveltség stílusában. Németh János legjelentősebb művei állandó kiállításán lát-
hatóak, de országszerte felbukkannak kerámia-domborművei, szobrai, falakra készült,
nagyméretű díszítő kompozíciói. Évtizedek szorgos és minőségi munkája alapján be-
választották az MMA tagjai sorába. 2014-ben megkapta a Kossuth-díjat és a Nemzet
Művésze címet. 2016-ban nagy, átfogó kiállítást rendezett a Vigadóban, amelyhez
színvonalas katalógus járult. S most újabb, nagyobb méretű munkákra kérték fel,
azok vázlatai készülnek rajzasztalán. Aktivitását jelzi, hogy Szent Márton és a sárkány
című kétméteres kompozícióját tavaly tavasszal avatták fel a zalaegerszegi Megyei
Rendőrkapitányság bejáratánál. Az év végén ismét felöltötte agyagfoltos, elnyűtt
munkaköpenyét, hogy a mintázóasztal fölé görnyedve, újabb munkák szülessenek.

Azért a szünetben arra is szakítottunk időt, hogy visszatekintsünk pályája elejére,
fordulóira, állomásaira.

– Mivel kezdhetnénk ezt az emlékidézést?

– „Csinálja az ember, ahogy tudja, a maga gusztusa szerint.”
Ezt a mondatot mesterember nagyapám, Németh Gábor mondta Malonyai

Dezső néprajzkutatónak, amikor azt kérdezte, milyen gondolatok alapján készülnek
a csempék, a kályhák műhelyében. Amit ő csinál, abban benne van a mesterség sze-
retete, az ő lelke szerint. Ilyen lehetett már a középkor mesterembere is, akinek a
munkáját ma művészetként tiszteljük. Aki a mesterségét jól ismerve, a tanulságokat,
tapasztalatokat összegezve dolgozott, a legjobb tudása szerint. 

Ha az utak, mezők kőkeresztjeit vagy a jáki templom apostolszobrait nézegetjük,
ráébredünk arra, hogy bár évszázadok teltek el, mégis milyen sok a lelki rokonság az
elődökkel. Divatáramlatok rakódtak egymásra. De vajon hol találjuk a legtisztább
formai értékeket? Az ősi kultúrákban és az ún. primitív művészetben. Így mondják,
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de ezt én a legmagasabb rendűnek tartom, amelyet nem a rafinéria, hanem a belső
intuíció, a lélek hoz létre. Ez a művészet nem világmegváltó, hanem igaz. Más. De
ne is mondjuk művészetnek, hanem mesterségbeli tevékenységnek, mely az embert
szolgálja és környezetét gazdagítja. Ezt láttam a szülői házban, és el kellett telni a gye-
rekkortól a felnőtté válásig sok évnek, hogy érezzem, ezen az úton kell elindulnom.
Ezek a gyökerek.

Lajos nagybátyám fazekasműhelyében már gyerekként is csodáltam a korongon
készülő, nagy hasú formákat. Még nem tudtam igazán, de valamit éreztem, valami
odavonzott. Talán a gömbformák szépsége, ami a lakodalmas fazékban, a permetvizes
korsóban vagy a bográcsban is benne volt. Már tudom, hogy ez vonz, ha múzeumok-
ban bolyongva ránézek egy etruszk vagy korai görög edényre. Hiszen olyanok, akár
a mi abrincsos, szalagdíszes tárolóedényeink vagy korsóink. A mesterek nem ismerték
egymást, de lelküknek üzenete jelen van századunk műhelyeiben is. Veszteség lenne
e fölött szemet hunyni. Velük kell élnem, és amit sugallnak, tovább éltetni korom
igénye szerint, annak javára. Ez hitvallásom és elkötelezettségem, amelyre a gyökereim
és ez a kis ország is kötelez, ahol születtem. Pannóniában, a Duna–Tisza között, a
Tiszántúlon, de akár e széles, régi hazában is annyi érték van, mint bárhol másutt a
világban. Az itt élő emberek szépségvágyból született művészete, a népművészet egye-
temes értéke. Ezeket felismerve, európaiként így maradhatunk magyarnak.

– Mesélj egy kicsit a családi körülményekről, amelyek a kezdetet jelentették…

– A házban, ahol felnőttem, családtagokként éltek egymás mellett Németh Gábor,
a nagyapám és fiai Gábor, János kályhás és Lajos, a fazekas, a segédek és az inasok.
Az agyagszagú műhelyben jókedvű munka folyt. Az égetőkemencében, ha ropogott
a tűz, körülötte üldögéltek szomszédok, barátok. Nagy mesélőkedvvel folyt a szó.
Tátott szájjal figyeltem. Ez volt a mesekönyvem. Ha visszagondolok, nem véletlen,
hogy azt a mesterséget választottam, ahol az agyagot formálni lehet. Biztos vagyok
benne, hogy a művészi kifejezés nem lehet őszinte, ha nincs összefüggésben az alkotó
vagy mester lelki alkatával. Én nem tudok szabadulni az öröklött formáktól, ezért
megújítva szeretném azokhoz hozzátenni a magam üzenetét. 

– Vonzalmad az agyaghoz érthető. De mondhatnál erről részleteket is.

– Amikor gyermekkoromban álltam a korongozó mellett és bámultam a születő edé-
nyeket, felmerült bennem a kérdés: milyen föld az, amit így lehet hasítani, nyújtani,
és levenni a korongról. Honnan hozzák? Egyszer aztán, mikor kiürült az agyaggödör,
kimentünk Lajos bátyámmal – ahogy mondta – Göcsejbe. A csonkahegyháti bánya
egy lemetszett domboldal volt, ahol nem a sárga, homokos föld, hanem a kékesszürke
agyag csillogott a nyári zivatar utáni napsütésben. Ez a göcseji kincsesbánya –
mondta. Attól fogva ez a hely volt számomra a legértékesebb. A legmagasabb tetőről
letekintve, az észak-déli irányú, hömpölygő dombvonulatokat, a mi hegyeinket, ebből
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az agyagból képzeltem el. De kik azok, akik ebből dolgoztak? Fazekasok vagy szán-
tóvető emberek, akiknek gyümölcsösei és állatai is vannak. Ezek is, azok is. Tavasztól
őszig jobbára a földet művelték vagy a domboldalra telepített szőlőkben dolgoztak.
Aztán, ha beállt a késő őszi idő, éjjel-nappal forgott a korong, készültek a népek szá-
mára szükséges edények, amelyeket tavasszal kocsira raktak, és hosszú utakat megtéve
vásározni jártak. Ezek az utak, vásári forgatagok voltak gyermekkorom legszebb em-
lékei.

– Többször is céloztál arra, hogy az archaikus művészet formanyelve átfog ja a világot.
Az ősi anyag, az ősi mozdulatok összekötnek bennünket.

– A fazekasok a szó igazi értelmében „földművesek” voltak. Csupa lélek és szeretet
jellemezte a munkájukat. Nagyon büszkék voltak szép formájú darabjaikra. Ha vissza-
gondolok, talán ezek voltak az első szoborálmaim, melyek az égetett cserép hangján
szólították meg az embert. Göcsej, Hetés, Őrség – közös lélek és gondolkodás. Egy-
szerűség. Itt nem volt igény a cifra díszítésre. Nagyméretű, szép formájú tárolóedé-
nyek kerültek ki a mesterek keze alól, méretük akár a nyolcvan centit is elérte. A
kertek alján a boglyakemencék jelezték a műhelyt. Őrségben oldalkorongot, Göcsej-
ben középkorongot használtak. Az itteni emberek az élet szükségleteinek tárgyait
maguk állították elő, munkaeszközeiket elkészítették, a házat megépítették, búto-
rokkal, szőttesekkel berendezték. Kézművesek voltak, akik nem csak termeltek, de
alkottak is. A technikai civilizáció korában máig tanulságul szolgál az így született
népművészet, amelyet mindig forrásnak tekintettem. Nem csak a magyar, de Afrika,
Óceánia művészete is vonzott, hiszen egymástól távol élő népek alkotásai közös vo-
násokat mutatnak. Rokon lehet a gondolkodásmód, a látvány kifejezése, a lényeg
megragadása, az arányok, a komponálás, a felület ornamentális kitöltése. A termé-
szettel szoros kapcsolatban élő ember lelkéből alkotás közben elemi erővel tör ki az
érzelem, határozottan alakítja mondandóját. Vagyis nem az utánzás vagy taníttatás
által, de lelkéből, ösztönösen, határozottan formálja meg azt is, amit anatómiailag
nem ismer. Az elkészült mű természetes kapcsolatteremtő ereje nagy. Akár a népdal,
tiszta forrás. Számomra ez a jelenség meghatározó művészi érték.

– Nevezhetjük ezt formának is?

Szerintem igen. A korai indulás időszakában, bár megkapó szépségű és erejű Mezo-
potámia és a korai középkor világa, nem annyira a tiszta forma, hanem a dekorativitás,
a mesélő játékosság és az arányok változtatása, a színek, a mázak hatása kápráztatott
el. A mázakat, festett kerámiákat régóta ismertem, a gyermekkor emlékeként. Sze-
rettem a habán kerámiát és a fazekasmesterek kis figuráit, amelyek a vidéki, falusi
élet jellegzetes alakjait ábrázolták. Ezeket a szabadtüzű kemencék kissé redukciós
égetése tett széppé (pl. Birmayer vagy a szlovák Kostka munkáit).
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Érdekelt a bábfigurák játékossága, színessége. A diplomamunkámon érződik ez,
amikor egy borpince cégért kaptam feladatul. A Háry Jánost választottam. Ez a vidéki
szájhős egy toporzékoló lovon ül. A ló kisebb, mint a főalak, akár a népmesék juhásza
a szamáron. Egyszerűsítettem, ahogy a tükrösökön vagy a szelencéken lévő alakokon
látni, de természetesen az agyag törvényszerűségei szerint. A test, a lábak csőszerűb-
bek, zömökebbek. Összefogott és egyszerű formailag a szobor, ezért a színes mázak
kiemelik a részletformákat. Konzolra került az elkészült mű, amelyet egy francia
maszk és szőlőindák díszítenek.

Olyan szobrokat szerettem volna formálni, amelyek csak keramikus keze által
születhetnek. Visszatértem a legegyszerűbb agyagszobrokhoz, az ősi istenekhez, Vé-
nuszokhoz, a cserép hangját érezve, a formák tisztaságát tanulmányozva, és nem
utolsó sorban a fazekasság tanulságaihoz. Nem a szobrászatot akartam imitálni,
hanem a korong eszközével akartam kifejezni mondanivalómat. Amikor a szobor
formái készülnek, már tudom, hogy melyik hová kerül, aszerint készítem a darabokat.
Természetes, a korongozás adta leegyszerűsítés ez, ahol a gömbformák varázslatos
szépsége, feszültsége az uralkodó. Ezekben az elemekben tovább él a fazekasság meg-
formált tárgyainak a kultúrája.

– Mi mozgatott tanulmányaid közben?

– A mesterséget tanulni lehet, de igazán megtanulni talán soha. Mindig újabb kér-
dések jelentkeznek. A tanulságokat a magunk arculatára alakíthatjuk, de az anyag, a
matéria tulajdonságait nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ugyanígy a formálás eddigi
művészi eredményeit sem. Ez a mi abc-nk, amiből szavakat, mondatokat alakítha-
tunk, hogy a kor emberéhez szóljunk.

Hogyan? Ez volt a kérdés, amikor agyagszobrokat, domborműveket kezdtem csi-
nálni. A keramikusnál az agyag alapanyag, ami meghatározza a végső formát. A szob-
rász a szobrot megmintázza, de aztán átteszi gipszbe, kőbe vagy bronzba, tehát ott
az agyag segédanyag. Én nem festett agyagból készült szobrokat akartam csinálni,
hanem agyagszobrokat, ami magában hordozza az égetett agyag, a cserép minden
jellemzőjét.

Bármilyen művészi értéket sugároznak pl. a Robbia-család agyagból készített
szobrai, ahol a mintázás tökéletessége, a virágfüzérek megkapó szépsége lenyűgöző,
mégis csak fedőmázakkal festett, színes szobrok, amelyek matériájukat nem érzékel-
tetik.

Olyan szobrokat szerettem volna formálni, amelyek csak keramikus keze által
születhetnek. Nem a szobrászatot akartam imitálni, hanem a korong eszközével akar-
tam kifejezni mondanivalómat. A szobrok elemei lehetnek kubusok, vagyis gömbök,
csövek, geometrikus formák, amelyeket össze lehet építeni szoborrá. Tehát nem min-
tázni, hanem leegyszerűsíteni kell. Ebben van segítségemre a fazekaskorong. 
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– Mikor jutottál el a korongozó használatával, ezekhez az alapvető műveletekhez és for-
mákhoz tanulmányaid során?

– 1959-ben készült az első ilyen szobrom, a Vörös kakas. A formák alakításával, az
ujjam nyomatát is bennhagyva alakítottam a darabokat. Ez már újítás volt a koráb-
biakhoz viszonyítva, bár azok zárt, egyszerű formákból készültek. A szobor dinami-
kus, kifejező és erőteljes lett. A hajnalt rikoltó kakasnál fel sem tűnt, hogy a lábak
vaskos csövek, minden együtt élt és ez már nem csak figura, hanem agyagszobor. A
vörös és fekete lepedékes máz ebben az esetben jól segítette a plasztikát és a monda-
nivalót.

– Egyike vagy azon keramikusoknak, akiknek van érzéke a monumentális formákhoz,
épületplasztikákhoz? Hogyan alakult ez ki?

– Voltak sikertelen kísérleteim is ezen a téren. De az újítás vágya kimunkálta műhe-
lyemben a megfelelő technikát. A hatvanas évek végén megbízást kaptam a harkány-
fürdői domborműre. Ez legalább harminc négyzetmétert jelentett. A téma egy
népmese, a hőforrás keletkezésének története. A fürdő végfalára került, elég nagy táv-
latból lehetett már látni, ezért magas plasztikát kellett csinálnom. Domborművet,
ilyen méretűt még nem készítettem korongozással. Felvetődött a gondolat, ha
körplasztikát lehet csinálni agyag kubusokból, miért ne lehetne domborművet is
azok félmetszeteiből? Így elkészült az első ilyen munka, amelyet azután sok más kö-
vetett. Kialakult egy jellegzetes korongozott elemekből felépített dombormű stílus,
amit már teljes egészében a magam újításának tekinthetek. Előnye a magas plasztika.
Az alapsíkra épített és a forgáselemek, testek metszeteiből felrakott dombormű erő-
teljes és improvizatív jellegű. Vagyis a felrakással dől el igazán a formák egymáshoz
való viszonya, a kompozíció. Nincs előre pontosan kitervelt felület. A munka, a vég-
eredmény eleven és friss az első kézjegyekkel, amely úgy készül el, hogy nincs negatív.
Igaz, ezért nagy pontosságot és elővigyázatosságot igényel a befejezésig. Azóta ez a
műfaj több életes műben jutott kifejezésre, nem csak itthon, külföldön is. 

– Már ekkor eldőlt, hogy maradsz a színes felületnél, vagy más megoldást keresel?

– Sokat foglalkoztatott, hogy színesek lehetnek-e a szobrok, vajon nem ártanak-e a
plasztikának, ha elmondtam már azzal mindent vagy majdnem mindent. Keramikus
vagyok, a tűz és cserép embere. Azt mondom, igen. Színesek lehetnek, de tarkák nem.
A színes hatást az agyagmázakkal érem el, bedörzsölve az agyagba, az umbriai, az
égetett sienai, a fekete, a kobalt, a réz oxidjainak összehangolt színeivel, a hőfok és
az égetés oxidációs vagy redukciós hatásával. A jó szín olyan, akár egy ezeréves patina,
segíti a szobrot.
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– Eddig jobbára a technikai kérdésekkel foglalkoztunk. A főiskolán te Borsos Miklós és
Gádor István tanítványaként elsőrangúan elsajátítottad a mesterséget, mondhatni: mű-
vészi fokon. Mi lett ennek a „következménye”?

– Hát, egy éves ösztöndíj a Főiskolán. Aztán a kezdetek annyiban jól alakultak, hogy
állást kaptam a zalaegerszegi cserépkályha gyárban. A körülmények azért nem voltak
annyira jók. Sokszor elgondolkodom, az én pályám is a gyárban kezdődött. Jó tíz
évem ment rá arra, hogy a gyári feladatokat teljesítettem. De közben ki kellett alakí-
tanom a saját művészi profilomat is. Első műhelyemet – a kályhagyárral szembeni
irodát – a helyi vezetőknek köszönhetem. Közben születtek az itt még nem gyártott
csempék, falburkoló idomok és más, ipari jellegű gyártmányok. Ezek felügyelete hoz-
zám tartozott. Nekem e téren is helyt kellett állnom. Sok új csempét terveztem, ame-
lyet vagy húsz évig gyártottak, kályhacsempeként vagy fűtőtest burkolatként.

Később, 1968-ban, az új mechanizmus bevezetése után, gyárunk az épülő szál-
lodáknak készített egyedi gyártású díszkerámiát. 

Szerencsémre felfigyeltek a hatvanas évek középén készült kályhacsempe nagy-
ságú munkáimra, mint a Filozófusok, Don Quijote, Sárkányölő, és ezek nyomán meg-
kaptam első nagyméretű térfal plasztikámat, a harkányi fürdőbe, Az ördög szántotta
hegy címmel, Pákolitz István meséje nyomán. 1968-at írtunk ekkor. Miután meg-
kaptam a harkányi munkát, elhagytam az üzemet. Ez a munka már teljes embert kí-
vánt. Tudtam dolgozni első, valódi műtermes lakásunkban, melyet a városi tanácstól
kaptam. Jól sikerült Baranya megyei munkámért tekintélyes összeget kaptam, indu-
lásomhoz megteremtődött a megfelelő háttér. S már azon morfondíroztam, mi lesz
a következő megbízás.

– Persze, ez a köztéri siker nem akadályozott meg abban, hogy továbbra is készítsed
remek kisplasztikáidat…

– Való igaz. Az első Országos Kerámia Biennálén díjat nyertek a munkáim, egykori
mesterem, Gádor István is biztatott. László Gyula sem feledkezett meg rólam. Ő nyi-
totta meg 1969-ben a Képcsarnok Derkovits Termében rendezett kiállításomat. A
megbecsülés mellett azért akadtak „kritikai hangok” is. Sokan nem nézték jó szemmel
erős kötődésemet a népművészethez. De akkor még ennek nem tulajdonítottam nagy
jelentőséget. 

– Ami hiányzott: a kitekintés…

– Hát igen. Egy magyar származású olasz festőnek köszönhetem, hogy hetvenes évek-
ben bejártam Olaszországot, és élőben láthattam a művészettörténet remekeit. De
más lehetőségek is nyíltak. 1971-ben másodszor voltak munkáim a faenzai biennálén.
S második megnyitóján magam is ott lehettem. 
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Az 1973-as Göcseji Múzeum-beli kiállításom után, 1976-ban jött el a nagy lehe-
tőség: a Műcsarnok három termében rendezhettem kiállítást. Borsos Miklóst, mes-
teremet kértem fel a megnyitóra. Végignézte a termeket, és csak annyit mondott:
fiam, szívesen vállalom a megnyitót. Úgy éreztem, ez egy szakmai elismerés. Eljöttek
támogatóim, pártfogóim, Gádor István, László Gyula, Keresztury Dezső és mások.
A kiállításról Vadas József közölt kritikát az ÉS-ben, tulajdonképpen nem írt rosszat
rólam, de a cím valami elmarasztaló jelentést sugallt, és ez maradt meg a fejekben.
Én voltam „az utolsó fazekas”. Borsos Miklós azzal vigasztalt, hogy a görögök is csak
fazekasok voltak. Vadas érzékelte a váltást, ha úgy veszem, figyelmeztetett. P. Szűcs
Julianna is szóvá tette, miért építek a népművészetre, ez ma már nem korszerű. Azt
válaszoltam, azért, mert más szívével, lelkével nem élhetek. S én tudtam: örök elkö-
telezettje leszek annak a törekvésnek, amit elkezdtem csiszolgatni munkáiban: fel-
menőim hagyatékához hozzátenni a magam üzenetét. 
Sajnos, idővel meglett ennek a negatív hatása, a pécsi kerámiabiennálékon már nem
fogadtak olyan nagy szeretettel, mint régen. Éreztem, hogy szakmailag távolabb ke-
rülök a centrumtól. 

– Persze, voltak ellenhatások is. Mint Juhász Ferenc versprózája az Új Írásban. Az Öröm
szavait kimondó művében olvasható a „föld-ember” kifejezés munkásságod egyik emb-
lémájává vált.

– Megtisztelő volt ez a figyelem, amit a költő műveim iránt tanúsított. S egy másik
irodalmár nevét se feledjük el, Keresztury Dezsőét. Szinte második apámként figyelte
tevékenységemet, biztató szavai mindig erőt adtak a folytatáshoz. „Németh Jancsi /
mindvégig / tarts ki.” – írta egyik könyvének lapjára. Ha Egerszegen megjelent, első
útja rendszerint hozzám vezetett. Szinte mindig született egy-egy rögtönzés látoga-
tásakor. Ezek egy része vendégkönyvemben ma is olvasható. Felütöm a kis gyűjte-
mény első lapját és megszólal:

Ki lelket lehelt az agyagba
Isten volt. Az az ember is,
ha munkáját abba nem hagyva
lelket varázsol az agyagba,
így lehet tán még Isten is. 

Első találkozásunk olyan volt, mintha már láttuk volna egymást. Tudott rólam
mindent. Honnan? Földijeimtől, mesteremtől, Borsos Miklóstól, akivel jó barátság-
ban volt. Igen nagy tisztelettel közeledtem hozzá, gondolván, én csak egy göcseji ke-
ramikus vagyok, akkoriban gyártás előkészítő szakember a kályhagyárban. Mindig
érdeklődve nézett körül, kommentálta, amit látott. Balatonfüredi téli tartózkodásai
alkalmával sokszor meglátogattuk. Egy ilyen alkalom után küldött levelében kockás
füzetlapra írt vers volt. Ez a  megtiszteltetés könnyet csalt a szemembe. Szorongva,
betűzve olvastam el. Vajon meg tudok-e felelni a nagy bizalomnak, szeretetnek, ami
a sorokból áradt. 
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Németh Jánosnak
(Részlet)

…
A térben kínálkoztak a falak,
hívott a nagy forma, az önmagában
megnyugvó mű, a művészi alak,
mely mozdulatlanságából kiszárnyal,
és olyan ép marad széthullva is,
mint a remekre koptatott kavics.

A tér a tiéd. De vele be ne érd!
Ne hagyd kővé dermedni ifjúságod!
Hogy növény lehetsz, ne add semmiért:
nevelj lombot, erősíts törzset, ágat;
hazai földben vesd meg gyökered,
s hagyd benned játszani a gyereket!

Ez lett a másik breviáriumom, ami egész életemre kötelez. 2014-ben egykori szülő-
házán egy nagy méretű relieffel tiszteleghettem emléke előtt.

– Ahogy láttuk, azért a nyolcvanas-kilencvenes években kaptál egy-két szép megrendelést,
többek közt külföldön.

– Valóban, azért a szakmai, pályázati elismerések mindig megtaláltak. 1981-ben Új-
Delhiben a magyar követségre került 3 méteres Pásztor című alkotásom. 1990-ben
Canberrában Népművészet címmel tudtam felépíteni egy nagyobb kompozíciómat.
S itthon is kaptam szép megbízásokat. Szülővárosomban is. Egyik legtetszetősebb
munkám a százhalombattai díszkút, Makovecz Imre temploma előterében, 2000-
ben. Itt barátomnak, építészkollégámnak, Szerdahelyi Károlynak is fel volt adva a
lecke, úgy helyezze el a reliefet, hogy ne zavarja a templom látványát. A Csodaszarvas
legendája című kompozícióm kissé nyomottan 10 méter hosszan nyúlik el, középen
az ívó szarvas, balra az alvó Hunor és Magor, jobbra a lovaik. A két életfa, virágmo-
tívumok teszik mozgalmassá a felületet. Úgy érzem, a két mű szervesen illik egymás-
hoz, megtaláltuk az összhangot.

– Ebben az időben merült fel állandó kiállításod ötlete, terve, a zalaegerszegi múze-
umba.

– Bár elég hosszú ideig húzódott az ügy, a siker egyértelmű lett. A téglafalas, boltíves
két terem mintha csak arra várt volna, hogy munkáim ide kerüljenek. Boncz Barnával
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rendeztük be, sajnos, aki sajnos már nincs köztünk. A 2010-es avatásra elkészült egy
életmű-album, ami eddigi kiadványaimat megkoronázta. Ebben írt rólam Takáts
Gyula, Juhász Ferenc, Pogány Gábor, Kostyál László, Salamon Nándor, Benedek Ka-
talin, Péntek Imre, Koczogh Ákos, Szakolczay Lajos. Mindazok, akik szerették és be-
csülték művészetemet. 2013-ban az MMA tagjai sorába fogadott. 

És négy évre rá a legmagasabb művészeti díjjal, Kosuth-díjjal ismerték el pályádat. Sőt,
a Nemzet Művésze címet is megkaptad. 

– Mindenképpen meglepetés volt, amire nem számítottam. De alázattal fogadtam,
mint akinek az élete az égetőkemence mellett telt el. Mi, keramikusok dolgozunk,
előkészítjük a munkát, keressük az ideális anyagot, aztán végül minden a kemence
lángjai között dől el. Ott derül ki, volt-e értelme a sok görnyedésnek, álmatlan éjsza-
kának. Mindenesetre: bátorítást kaptam, a szakmától is, ha kacskaringókkal, jó úton
jártam. 2016-ban ismét kiállíthattam a Vigadó Galériában, amely már az MMA égi-
sze alatt működik. A megnyitón Fekete György iparművész és Kő Pál szobrászművész
mondott köszöntőt. Nekem szép élmény volt visszatérni a Vigadóba, ahol 1988-ban
állítottam ki utoljára. 

– Mivel telnek napjaid, készülsz nekifogni nagyobb munkáknak?

– Igen, sokszor előveszem vázlataimat, félbemaradt munkáimat, és megpróbálom
folytatni, befejezni őket. Készítettem egy-két díszes korsót, amiket különböző kiál-
lításokra adtam be. A keszthelyi Pelso-ra például, amiken rendszeresen részt veszek.
Munkakedvemet megtörte, hogy pár éve elhagyott hűséges társam, a feleségem. De
el kell fogadnunk a jó Isten döntéseit. Próbálom összeszedni magam, és nagyobb
munkákba is belevágni. Legutóbb például felvillanyozott a Zala megyei rendőrkapi-
tány felkérése, hogy épületük bejáratánál készítsem el a rendőrség védőszentjének,
Szent Györgynek a lovagi alakját. Először vonakodtam, de aztán a kapitány úr meg-
győzött… De valóban, mikor is került hasonló felkérésre sor? Bizony már régen. A
kétszer két méteres relief úgy érzem jól sikerült, a kompozíció mozgalmas, feszült-
séggel teli. Az erőteljes lovas alak ismét legyőzi a sárkányt, ahogy a mondában szere-
pel. 

– Műhelyedben, ahol most is ülünk, számos barát, érdeklődő megfordult… Ennek nyo-
mait vendégkönyved is őrzi.

– Kezdem a művész barátokkal. Somogyi József több hónapot töltött itt nálunk, a
Zalakerámiába járt dolgozni. Műtermemben is többször megfordult. Borsos Miklós
szintén megtisztelt látogatásaival. Király Ferencet, a kiváló szobrászt Lendván ismer-
tem meg, kalandos úton Amerikából talált haza, szülőföldjére. Diplomamunkámat
László Gyula elemezte, később is jó barátságban voltunk. Takáts Gyula is eltalált ide.
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Koczogh Ákos művészettörténészt mindig is nagyra becsültem, gyakran volt vendé-
gem. De megfordult itt Amerigo Tot, Sinkovits Imre, Kányádi Sándor, a fiatalabbak
közül Szakolczay Lajos író-műkritikus, Bence Lajos költő és mások.

– Mi a véleményed a maradandóságról?

– Jó, hogy megmaradnak ezek a szép formájú korsók. Tanulhat belőle, aki agyagot
vesz a kezébe. Az első, ami megfog bennük, a bővérű formák ereje. A kezdet és befe-
jezés szépsége: a lezáró szegély, a fül feszülő íve. Együtt az egész, akár egy szép formájú
szobor. Mindezt a díszítés frissessége, az agyagfonatok, szalagok, alakok puha agyag-
szépsége teszi teljessé. A réz-zöld máz megcsúszik a plasztikákon, beleül a mélyedé-
sekbe, rajzolja a díszítményeket, nem rontja, segíti a formát. A szabadtűz, a redukció
gazdagítja a színt. 

Én magam megpróbálom nem másolni, de átmenteni a kézműves munka értékeit.
Elhatároztam, hogy megcsinálom a magam „céhkorsóit”, újrafogalmazva azokat egy
más műhely, más világ viszonyai között. A formák nyűjtottak vagy hasasok, idézik a
régebbieket. A korsók domborművein felhasználom a korongozást: a csövek, a
kúpok, gömbök félmetszetei rendeződnek mondandómmá. Kedvelt mázaim a matt
zöld, olivzöld, barnásvörös. Csak olyan színeket használok, amelyek segítik a plasz-
tikát. A domborművek fő témáit a mitológiában, a legendákban, a magyar monda-
világban találom meg. Ha kedvelt munkáimmal foglalkozom, az engem felfrissít.
Szeretem az ezzel való foglalatosságot, korsóimat simogatni, mert a tiszta forrás vizét
őrzik. Már nem is használati tárgyak, hanem szép formájú szobrok, erőt adnak. Vajon
kell ennél több?

– Mit üzennél azoknak, akik ma munkáidat szemlélik?

– Számomra minden mű, szobor, plasztika, kerámiadarab egy abc–nyelv része. Én is
megpróbáltam leírni a betűimet. Ha megismerik, azok összeépítve szavakká, mon-
datokká állnak össze. Ha csak egy pillanatra is, elgondolkodva megállnak munkáim
előtt, bízom benne, hogy megszólítják a nézőt, én pedig megnyugszom, hogy nem
dolgoztam hiába, és dolgozok, amíg az égiek engedik.
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