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A faszobor 
tárgyszer� anyagisága

A nagyatádi 10. Országos Faszobrászati Kiállításról

1976-ban, jó tíz esztend�vel az els� nagyatádi országos faszobrászati tárlat 

megrendezése el�tt az egyik legjelent�sebb magyar szobrászm�vész, Ferenczy 

Béni áttekintette a szobrászati technikákat, és a fafaragáshoz érve, részletesen 

tárgyalva e szoborkészít� eljárást megjegyezte, hogy a modern korral ellentét-

ben, amikor már nagyon nehéz jó alapanyagot beszerezni. „A régi fafaragók az 

egészséges, jó min�ség� fát törzsén vették meg, és úgy szárították, hogy a fa 

magvát… egész hosszában, erre alkalmas fúrókkal kifúrták bel�le.” Majd miu-

tán megvolt a megfelel�, a száradásból ered� kés�bbi repedéseket kiküszöböl� 

alapanyag, eldöntötték, hogy egy darabból vagy építve, több részletb�l össze-

illesztetten készítik el az alkotást, amelyet aztán gyakran be is festettek. „Ma a 

tárgyszer� felfogás idején – jegyezte meg Ferenczy Béni – a szobrászok inkább 

az anyag saját szépségét érvényesítik: igen sokféle, rendkívül szép tropikus 

eredet� fa kerül az európai piacra, de kisebb munkákban hazai fáink sajátos 

szépségei is érvényre jutnak.” De a XX. század szobrászatának e kiváló alkotó-

ja felhívta a fi gyelmet arra is, hogy „A szobor esztétikáját maga az anyag nem 

adhatja meg. A szobrász az anyag struktúrájának engedve, az anyaggal bajlód-

va, kevés id�t szentelhet a forma elvontabb problémáinak.” (A képz�m�vészet 

iskolája I. Budapest, 1976, Képz�m�vészeti Alap, 251–260.) Ugyanebben az 

évben egy másik kiváló magyar mester, Vilt Tibor is számba vette a szobrá-

szati technikákat, és az új és a hagyományos szobrászati eszközöket tárgyaló, 

fafajtákat ismertet� fejezetet a következ�, h�vösen tárgyilagos mondatokkal 

vezette be: „A fa természet adta anyagunk, melyet évezredek óta az építésben, 

bútoraink készítésében, a legkülönböz�bb szerkezetek és munkaeszközök 

anyagaként az ipar és a m�vészi alakítás területein egyaránt felhasználunk. 

A  legkülönböz�bb feladatok ellátására nagy választék áll rendelkezésünkre, 

mert a fák mint anyagok gazdagon eltér� tulajdonságokkal bírnak, és korszer� 

feldolgozásuk sokoldalú alkalmazásukat teszi lehet�vé.” (A képz�m�vészet is-

kolája II. Budapest, 1976, Képz�m�vészeti Alap, 72.) És ezután vette sorra a 

t�level�eket, a lomblevel�eket és a trópusi fafajtákat, leírva tulajdonságaikat, 

el�nyeiket és hátrányaikat.

A két megközelítésmód – a lírai szépségekre fogékony Ferenczy Bénié és a 

pragmatikus Vilt Tiboré – mintha nemcsak a szobrászatról való gondolkodást, 

hanem magát a szobrászatot is jellemezné: az egyik a tradíciókba ágyazott-

ságról, az anyag és a mesterség szeretetével való áthatottságról, míg a másik 

a hagyományoktól független vagy függetlenedni vágyó szabad, ridegen célsze-

r� anyagválasztásról és -alakításról tanúskodik. Körbepillantva a 2008 �szén 

megrendezett nagyatádi 10. Országos Faszobrászati Kiállítás m�vein – oly 

sok stílustörekvést, megannyi autonomitásra tör� kezdeményezést, szuverén 

alkotói szándékot regisztrálva –, az e két szemlélet által meghatározott alko-
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tói magatartás révén körvonalazódó, er�teljes tendenciát jelölhettünk meg: a 

klasszikus hagyományok és szellemiség éltette, és az azoktól eltávolodott, az 

új m�formákat és kifejezési lehet�ségeket keres�-kutató-teremt� alkotások 

egymástól élesen elkülönül� csoportját.

Nagyatád fontos érdeme, hogy az 1985-ben, az akkor még a Gábor Andor 

M�vel�dési Központnak nevezett intézmény által megindított, 2008-ban tizedik 

fejezetéhez érkezett kiállítás-sorozattal mindennek – mintegy közös nevez�t az 

anyag-azonossággal biztosítva – országos fórumot alapított. Az 1985-ös tár-

lat katalógusának bevezet�jében Pogány Gábor m�vészettörténész szögezte 

le, hogy „A munkáját 1975-ben kezd� nagyatádi Faszobrászati Alkotótelep a 

külföldi szobrászok fogadásával és a hazaiak együttmunkálkodásával friss vért 

ömlesztett az egyébként sem megfáradt faszobrászatunkba.” S a tárlatsorozat 

a kiállítótermi közegben bemutatható m�vekre fókuszálva az alkotótelep részt-

vev�i mellett szabad bemutatkozási lehet�ségeket biztosított – kezdetben két-, 

majd az ezredforduló után háromévente – a fával foglalkozó alkotóknak. Az 

els� kiállításon olyan kiváló, a XX. századi magyar m�vészetet meghatározó 

alkotók vettek részt munkáikkal, mint Bálint Endre, Berczeller Rezs�, Martyn 

Ferenc, Deim Pál és K� Pál. De 1985-ben bemutatkozott Nagyatádon – ami-

ként szerepelt 2008-ban is – Kaubek Péter, Lóránt Zsuzsa, az akkor még Nagy 

Gábor Mihályként jegyzett Nagámi, Nikmond Beáta, Orosz Péter, Tihanyi Viktor 

és Weeber Klára, jelezve, hogy kialakult e kiállítások vissza-visszatér� törzsgár-

dája, amelynek tagjai mellett mindig jelentkeztek fi atal vagy korábban e körben 

ismeretlen alkotók. Sokan már nem lehetnek jelen: a nagyatádi kiállító törzs-

gárdatagok közül már régóta nem szerepelhet új m�veivel Varga Géza Ferenc, 

és a közelmúltban kellett elbúcsúznunk az egyik legjelent�sebb faszobrásztól: 

Tornay Endre Andrástól.

A szomorú történések, a hiányok mellett azonban örvendetes jelenségek-

nek is részesei lehetünk: 2005-ben váratlan megújulásnak, felfrissülésnek le-

hettünk tanúi, s ez a tendencia a 2008-as tártaton is er�teljesen éreztette ha-

tását. Ennek hátterében a nagyatádi m�vésztelep, valamint a budapesti Magyar 

Képz�m�vészeti Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem M�vészeti Karának 

együttm�ködése rejlik: a m�vésznövendékek nagyatádi kurzusai, majd az e 

kurzusok által is ösztönzött alkotómunka számos új, a faszobrászat körébe so-

rolható – korántsem mellékesen: rendszerint új szemlélet� – m� megszületésé-

vel kamatozott és kamatozik. Az Országos Faszobrászati Kiállításra jelentkez�k 

létszáma ennek eredményeként mintegy megkétszerez�dött, s a kiállítók szá-

ma – amelyet a szigorú zs�ri ténykedése alakít véglegessé – meghaladta az öt-

venet. Ez a nagy alkotói mez�ny hallatlanul változatos m�együttest vonultatott 

fel a m�vésztelep szoborparkjának táji környezetébe harmonikusan illesztett, a 

közelmúltban emelt új épületben otthonra lelt kiállítótermekben. A változatos-

ság ered�jeként a fafajták üdít� sokfélesége, a megmunkálási lehet�ségek és 

megmunkálásmódok, az alkalmazott technikák sokrét�sége mellett a tömeg-

alakítás és a formateremtés sokágúsága, a faszobor mint m�vészeti médium 

által hordozott tartalmak és jelentések, a megtestesítések és kifejezések kime-

ríthetetlennek t�n� gazdagsága jelölhet� meg. A szabadon térbe helyezett és a 

megszokott befogadói-szemlél�i néz�ponthoz emelt – általában posztamensre 

helyezett – körüljárható szobortárgyak, a falra helyezett domborm�vek, illet-
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ve a járószinthez kapcsolódó és az esetenként függesztett plasztikák mellett 

hagyományos, a szakmai közmegegyezés által kisplasztikaként min�síthet� 

kompozíciókra is lelhettünk: egy-egy mesteri portréra, a klasszikusokra hivat-

kozó alakidézésre. A m�vek azonban túlnyomórészt – a kisplasztika-meghatá-

rozáshoz hasonlóképpen korántsem egzakt és pontos kisszobor-kategóriával 

jelölt vagy objektekként min�síthet� kompozíciók – öntörvény�en teremtik 

meg szokatlan téri helyzetüket és ezzel összehangolt különös formarendjüket, 

rendhagyó – illetve igencsak rendjén való – m�-valóságukat. A tárlat eme gaz-

dagságát mintegy keresztmetszetszer�en reprezentálta az id�sebb nemzedék, 

a középgeneráció és a fi atalok alkotóit is felölel� díjazottak – Orosz Péter, 

Heritesz Gábor, Gombos Andrea, Dechandt Antal, Gilly Tamás és Plank Antal – 

m�veinek sora.

Nagyatád 2008-as faszobrászati kiállítása pontos látleletet adott a szob-

rászati tárgyalkotás jelenkori, meglehet�sen szövevényes jelenségvilágáról: a 

valós tárgyszer�ség metódusát alkalmazó és tisztel�, a m�vészi gondolatot 

– vagy koncepciót – még mindig valamifajta természetes anyagiság révén rea-

lizáló, végs� soron az újító szellemiség ellenére a hagyományokhoz szervesen 

kapcsolódó, de rendkívül izgalmas, ismeretlen terrénumokat és közegeket fel-

táró szobrászati törekvésekr�l. Ezért tekinthetünk nagy-nagy várakozásokkal az 

újabb, az elkövetkez� tíz kiállítás majdani megrendezése elé.

Wehner Tibor


