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Fusz György
… Fusz György 1981 óta irányítja kíváncsiságtól hajtott
éberségét az embert magát és viszonyait meghatározó külsőbelső erők meghatározására. A sorsban, végzetben, jellemben
megragadott jelentéskörök, ezek egymást átfedő halmazai
voltak sokáig a szobrászi, keramikusi munkálkodásának
szellemi tájai. Az ezekhez rendelt plasztikai nyelv,
kifejezésmód
és
anyag
az
ember
állandósult
veszélyeztetettségének tényét rögzíti. A jelen művészetének
eseteit értő szemlélő számára az evidencia erejével hat a
formálás és formátlanná válás (deformálás) egyenértékűsége.
A két szobrászati pont egymás tekintetében értelmes csak. A
forma felépülése az anyag kiterjedésének kétségtelen
átalakulása, a forma lebomlása pedig az anyag természetes

vissza(át-)alakulása valamilyen más minőségbe. A formálás
erői és a deformáció okai viszont nem ugyanazok. Az építés a
természet erőivel párhuzamos, de merőben természetellenes
tevékenység. A lebomlás a természet hatalomátvétele az
ember alkotta mű felett. De a természetnek ezeket a
folyamatait is modellezheti az ember. (…)
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Az „élet” természetes energiaformákban megmutatkozó
morfológiája hangsúlyos jelentéshordozó Fusznál. A forma
létrejöttének megkerülhetetlen tényezője, az idő, is kiemelt
szerepet játszik ezekben a munkákban. A szobrok „készülési
ideje” az éppen adott struktúra kialakulásának ideje és nem a
szimulációé vagy a forma kitalálásának és csiszolásának
ideje. A művészi munka az időben (és eszmékben) korábban
sohasem létező jelenség történésének, bekövetkezésének akár
deformált, akár reformált esélyeit szabadítja fel, emeli ki.
Plasztikai szempontból ez úgy következik be, hogy többnyire
egy „főtömeget, főformát” hoz létre az anyagon áttörés
lendületét és formaalkotó energiáját igénybe vevő gesztus.
Töredék és mégis egész, porcelánban megfogalmazott
monumentalitás és dráma, rideg tény és a tűzön keresztül
megdermedt anyag: a természetes élet teljessége iránti vágy, a
részletekre tekintet nélküli, a szépség kísértése nélküli
művészi program. A káosz kimozdulása csak, az emberi
szemlélet korlátozottságának tudatával továbblépő
formátlanság. Fusz – bár szobrainak romantikus ízei
tagadhatatlanok – egyértelműen közli: a porcelán, pyrogránit
éppúgy a formátlanságból kimozdulásra ítélt anyag, mint
minden, amit rá lehet venni arra, hogy gondolatokat
közvetítsen. És ha ez így van, akkor esetünkben is a kifejezést
kell elsősorban mérlegelni. A szellemi minőséget, amely az
anyag alakulását bátor elindítani, és amelynek támasza már
nem az ihlet, a minta, a piaci beérkezés reménye, hanem a
dolgok teremtésben adott összefüggéseinek megértését
remélő kutatás. Töredék és egész, monumentalitás és dráma,
rideg tények és meleg színek: az élet teljességét a részletek
szépségében és törékenységében megragadó művész
programja. R. Tagore még azt írta „… nem kalapácsütések,
hanem a vizek tánca teszi a kavicsot tökéletessé…” A
különbség csak annyi, hogy Fusz Györgytől nem idegen a
kalapács sem.
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