
Szobrászok Szolnokon

Ha Szolnokról és a művészetről kerül szó, a város neve valahogyan mindig
festőkkel, festészettel kapcsolódik össze. De bármennyire kutatjuk is, igazi okát nem
tudjuk adni. Nyilvánvaló oka a művésztelep fennállása és mindaz a művészi ese-
mény és történés, amely a múlt század közepétől kezdve arra vezetett, hogy 1902-ben
felépült a tizenkét műterem és megindult a művésztelep intézményes élete.

Amennyire ma ismerjük a múltját, a város maga nem sokkal járult e művészi
történés megindulásához. Középkorának nem maradt művészi emléke. Török kor-
mányzói, a szolnoki basák sem hagytak időtálló hírmondót maguk után. Nincs érte-
sülésünk arról, hogy a barokk időkben, vagy a reformkorszakban Szolnoknak hírre
vergődött művészfia született volna. Városképének falusias arculatán csak a feren-
cesek barokk temploma és a várbeli egyház klasszicista tömbje jelentett magasabb
igényű, művészi többletet.

Éppen ezért szinte érthetetlen, hogy elsőnek éppen egy idegen művész, az
osztrák August Pettenkojen szúrta le többször és huzamosan a sátrát Szolnokon.
Ámde nagy szerencse volt, hogy ez az idegen művész kiváló tehetségnek és kitűnőéin,
sokoldalúan képzett mesternek bizonyult, akinek itt készült alkotásai nem vesztek
el az érdektelenség posványában, hanem azonnal, elkészültük idején, a kortársaik
között nemzetközi sikerre, hírnévre emelkedtek, s Szolnok nevét Párizsig ismertté
tették. Ezzel pedig a várost és a művészetet íelbonthatatlanul elkötelezték egymás
iránt.

Az érthetetlennek sok magyarázata akadt. Számosan fejtegették az okokat,
amelyek Pettenkofent Szolnokra ragasztották. Annál is inkább, mert maga a művész
nem indokolta meg a választásét. A sokfajta találgatásnak mindenike igaz lehet, s
lehet az is, hogy Pettenkofen elhatározásában valamennyinek jutott némi rész. Biztos
azonban az, hogy példáján és sikerein buzdulva, a 60-as években sok külföldi festő
fedezte fel Szolnokot a maga számára, s aknázta ki a városnak és a környező tájak-
nak művészi különösségeit.

Az érdeklődés nem is szűnt meg többé. A folytonosság máig eltart. A 70-es
éveiktől magyar festők is egyre számosabban szívják Szolnok levegőjét, s végül is
kiváló mesterek kezén a magyar festészet egyik fellegvárává, irányt szabó közterévé
vált a város.

Szobrászokat azonban nem tudott falai közé vonzani. Ha végigböngésszük a
Szolnokon ideiglenes, vagy végleges otthonra talált művészek névsorát, csodálkozva
láthatjuk, hogy szobrász sohasem vert tanyát, s hihetőleg nem is akart tanyát verni
a szolnoki művészek légkörében. Sem a műtermek felépülte előtt, sem azután. CsáK
1937 és. 1942 között tűnik fel a szolnokiak között Pátzay Pál, Kerényi Jenő és
Borbereki Kováts Zoltán. Szolnoki munkásságuk nem volt jelentős. Póísoynak és
Kerényinek. egy művét sem tudjuk Szolnokhoz kötni. Borberekinék már inkább fű-
ződtek alkotásai a városhoz, Jóllehet a fürdőépület előtt álló kútfigurája másunnan
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került mai helyére, két domborműve a múzeum bejáratának két oldalfalát ékesíti,
Verseghy Ferenc mellképe köztérre került s híressé vált „Földmunkás" szobra is
Szolnok ihletésének köszöni létét.

Azonban ezek a szobrászok csak későn és röviden kukkantottak be Szolnokra.
A plasztikának nem támadtak itt korábbról való hagyományai. A ferences templom,
bár meglepően magasra értékelhető barokk plasztikája volt, nem lehetett eleven
hatóerő, még kevésbé a rendkívül finom Mária-oszlop kivételiével nagyon szerény
szintet képviselő szabadtéri ájtatossagi készületek. Ferenczy István úttörő munkás-
ságának talán még a híre sem jutott el ide, s később is, amikor a szolnoki festő-
kolónia már erős és népes volt, a magyar szobrászat művészei még nagyon gyér
és bátortalan hadat alkottak. Közép, — mondjuk- lakásméretű, vagy hasonló
szobrok alig készültek. Vásárlójuk sem igen akadt volna. Szobrászainkat az arckép,
a síremlék és a szabadtéri emlékművek adódó feladatai tartották el. Művészetüknek
előkészületei sajátságos követeléseket állítottak elóbük, amelyeket a fővárosban is
csak alig, de vidéken egyáltalában nem elégíthettek ki. Javított volna a helyzeten
az első világháború előtti évtized a felépült korszerű és kényelmes műtermekkel.
Ekkor azonban az általános stílusváltás, a modern irányok ingerlése még a főváros-
ból is jobbadán külföldre húzta fiatal szobrászainkat. A két világháború között a
szolnoki festők közössége is válságba került, s aligha ébreszthetett kívánságot szob-
rászainkban is az odaszakadáshoz.

Annál örvendetesebb, hogy legújabban a müvésztelep élete, jövő fejlődése dú-
sabbá, teljesebbé vált. A műtermekben a plasztikai művészet is szárnyat bontott.
Egyszerire három pályakezdő, vagy legalábbis pályafutásának első, ígéretes szaka-
szát törő szobrászművész vált Szolnok fiává. Kettejük már néhány éve itt él, harima-
dikuk csak a múlt esztendőben költözött ide Egerből. Azonban mindhármuknak je-
lentős, sőt fejlődésükre döntő módon kiható alkotásai Szolnokon keletkeztek. Alakul-e
munkásságukból vaiaminő helyi, szolnoki együttes, amelynek különné elemezhető
ízei, sajátságai adják majd meg általános értékeiknek többletét? Munkájuk, küzdelmeik
során tesznek-e szert további társakra, baráti, vagy versengő, de párhuzamos töreik-
vésekre? Meg tudnak-e majd diadallal küzdeni az állandó vidéki élet fenyegető hát-
rányaival, s a kényszerítő szükségből erényt támasztva plasztikai fórummá tudják-e
avatni az eddig csak festőhagyományokkal patinázott várost? Vagy tulajdon fejlő-
désük érdekében mégis ki kell-e majd szakadniok az indulásukat, kezdő lépéseiket
gyámolító, biztató, serkentő közösségből? Csak a jövő fogja megmutatni.

Most, ezzel az alkalommal csak az lehet feladatunk, hogy felfigyeljünk mun-
kásságukra, örömmel szedjük számba mindazt, amit eddig alkottak, s reménységgel
figyeljünk arra, amit tehetségük és alkotóerejük a jövőben biztat. Csak bepillantani
műtermükbe kész munkáik s készülő vázlataik közé. Lajstromozni eddigi sikereiket,
mérlegelni kudarcaikat s felmérni jövő lehetőségeiket.

Betűsorrendet tartva Nagy István közöttük az első. Elete kanyargós utat írt
addig, amíg képzett szobrász nem vált belőle, s ilyenformán végső, egyenes mederbe
nem került. Ifjú korában Kecskeméten amolyan magaművelő őstehetságnek indult.
Kívánkozása állatok kifaragására indította. Művészeti tanulmányokra anyagi körül-
ményei miatt nem gondolhatott. Kecskemétről Losoncra került mint gyári munkás.
Itt ismerkedett meg Szabó Istvánnal, aki maga is a népművészet és a tanult művé-
sziét határán álló, de kétségtelenül gyakorlott fafaragó volt. Különös ízű, olykor döb-
benetes realitású szobrait, csoportjait többször is bemutatta, s értük Kossuth-díjat is
kapott. Az idősebb Szabó készséggel egyengette a fiatal Nagy István útját. Tudásá-
val, tapasztalataival, anyagi ismeretével gyarapította, kiegészítette fiatal tanítványá-
nak addigi készültségét. De ennél is fontosabb volt az, hogy felébresztette benne a
továbbképzés után való határozott kívánságot. Jóformán harmincéves volt már,
amikor 1949-ben végre beiratkozhatott a Képzőművészeti Főiskolára. Amikor vég-
zett, mind tanárai, mind évfolyamtársai azt tartották róla, hogy kizárólagosan állat-
szobrász válik majd belőle. Gyermek- és ifjúkori emlékei az állatok, főként a lovak
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közelről és jól megfigyelt mozdulatai, mindehhez pedig az első faragókísérletektől
szerzett gyakorlat valóban arra képesítették, hogy természeti előkép nélkül, pusztán
emlékezetére hagyatkozva, bámulatos hüségű állatportrékat teremtsen elő. Sorjában
mintázta meg az álló, lépő, ügető, vágtázó, nyergeletlen pusztai lovat. A ló természe-
tének, mondjuk, lélektanának kitűnő ismerője volt Nagy István. Ismereteit pedig
érzékeny pontossággal meg is tudta jeleníteni. F'igyelő, megriadt, begerjedve felnye-
rítő ménjei e megjelenítő képességnek bámulatos bizonyságai. Baj volt azonban, hogy
a készség és könnyedség gépiességgé készült válni, s hogy az az elismerés és siker,
melyet kisméretű lóábrázolásai hoztak számára, az ismétlődések során tartalmát
vesztette.

Űj utat kellett hát keresnie, ha nem akart már az indulásnál kátyúba rekedni.
Nem veszítette el ugyan kapcsolatát továbbra sem az állatábrázolásokhoz. Megkapó
természetességű, bűbájosán esetlen „Boci" kisbronzával díjat nyert a kisplasztikái
országos pályázaton, „Csikó" figuráját köztéren állították fel Csepelen. Ezeknek a
kompozícióknak erényeik mellett vannak botlásaik is. A „Boci" mozdulata minden
bűbájos esetlensége mellett is túlságosan ragaszkodik a természeti látványhoz, s nem
törekszik semmivel sem feloldani a felemelt láb tartásának merevségét s azt az
egyensúlyi bizonytalanságot, amely csak egy-két kikeresett nézetben tűnik el a figura
szerkezetéből. A „Csikó" játékos, hőkölő mozdulatát viszont kissé modorosán stilizált
részformák, modern porcelánokról elfigyelt mintázás kíséri.

Egyelőre ezek a kimunkált állatalakok és a rendkívül megkapó mozdulat- és
körvonal-értékeket magukba foglaló gázlómadár-vázlatok Nagy István utolsó láto-
gatásai az állatvilágban, mert jelen munkássága az emberalak felé fordult.

Stílusa, felfogása, az emberalakkai való szembenállása még korántsem végle-
ges és nem is kiforrott. Fejeket alig mintázott eddig. Az a néhány példa, amit eddig
felmutathat, inkább a felületek érzékeny letapogatásáról, a hasonlóság jellemvoná-
sainak pontos átültetéséről tanúskodik, mintsem a fej szerkezeti felépítéséről, szer-
kezet és felületek szerves összeépítéséről, a belülről feszülő térfoglalésnak s a forma-
rétegek mélyülésének értelemmel érzékített egyensúlyáról. Egyszóval jellemezve:
Nagy István szoborfejein a látvány kötelezi még a művészt, a kiilső a tudatot s a min-
tázó gyakorlat az előre parancsoló tudást.

Átmeneti és nem is egészségtelen jelenség ez Nagy István művében, mert egész-
alakos szobraiban viszont uralkodik az építészeti szerkezet, az összefogott részforma,
a mértéktartással alkalmazott tömeg- és vonalritmus. Alakjai nyugodtak. Tagjaiknak
külső mozgatásával takarékoskodik. Annál hatásosabb ellentét a bennük áramló belső
mozgalmasság. Testtömegük általában zárt. Alakiépítésének elvi alapjait egyiptomi
és archaikus görög szobrokéhoz rokoníthatnók leginkább anélkül, hogy sok külső
hasonlóság alkadna közöttük. Nem! Nagy István korántsem histórizál. Modern ember
és modern szobrász. Figuráinak egész megjelenése korunk légkörét képviseli. De kút-
pályázatának kettős nőalakja a finom érzékkel csökkentett méretekkel, a megállás
bontatlan nyugalmával, a törzsekhez szorított karok s a test szilárd könnyedségére
ültetett kecses fejek kétségtelenül a karyatidákat idézik képzettársításainkba. De
életnagysáigon felüli méretű kútszobrának korsót lógató lányalakja is sugároz valami
hasonló emlékeztetőt. Ülő lánykát ábrázoló kis vázlata gyengéd formáival, tartásá-
nak, tömegének csöndes nyugalmával, körvonalainak megkapó és megindító hullám-
zásával nagyobb méret és végleges kivitel után kiált. Csípőre tett kezű nőaktja érde-
kes kísérlet a döntő főnézet kialakítására és a szétárasztott mozdulat síkban való
kiterítésére. Mint kisplasztikát véglegessé is lehetne érlelni e vázlatot, de a nagy
méreteket alig viselné el.

Külön kell azonban szólnunk Nagy Istvánnak egy legutóbbi kútpályázatáról,
amelyről szobrászenényei együttesen, egyszerre olvashatók le. Lapos, tojásdad csésze
peremén ruhátlan fiatal lányka ül. Egyik előrenyújtott lábán a másikat átveti, kissé
hátradőlő felsőtestét a kőcsésze pereméhez feszített két karja támogatja. Egyik simán
le, — a másik kissé hátra s maga mögé nyúlva. A felsőtest a karok elhelyezésének
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megfelelve, derékban enyhén megcsavarodik, a jobb váll lejjebb esik a balnál, s á
karcsú nyakat koronázó fő előrebiccen egy csöppet. Rendkívül szerencsés elgondolás
és ritka tökéletességgel sikerült kivitel. Zárt ugyan az alak, de előrenyújtott lába
mégis szóles térréteget foglal le, s kordában tartott belső mozgalmasságát egyetlen
mozzanattal külső élénkséggé váltja át. Tartása nyugodt, de a test tengelyeinek üt-
köztetése és csavarodása, együtt a jobbkar hátra és mögé feszülésével a nézőt kész-
teti a szobor körüljárására, összes lehető nézeteinek átélésére. Ilyenformán az alak-
nak van ugyan főnézete, amely biztosítja szerkezetének nyugalmát és biztonságát,
s mégis testrészeinek elrendezése a több nézet nyugtalan kígyóvonalát lükteti ön-
maga körül. Az a körülmény, hogy pályázatának remek arányú és kitűnően illesz-
kedő kútcsészéjét és ennek lábazatát is maga tervezte, azt bizonyítja, hogy Nagy
Istvánnak finom, és egészséges, sőt művészi építészérzéke van, s ez az érzék meg-
felel, tiszta összhanggal felel meg, szobrászi alkata fönnebb vázolt alaptulajdonsá-
gainak. (A kútterv képe a mostani számunk címlapján van.)

Simon Ferenc a város másik szobrászművésze. Érdekes, sokrétű, megosztott
figyelmű és érdeklődésű mester. Fejlődésének útja még nem befejezett, jóllehet kép-
zettségének egyenletes volta, tudásának és művészi érzékének kigyakorlott bizton-
sága miatt azt hihetnők, hogy már túljutott a vajúdás, a kísérletek szakaszán. Simon
Ferenc vérmérséklete azonban még erősen lotoog. A kínálkozó feladatok ingere lab-
bantja indulatait a szabad térre szánt hatalmas méretű és hangsúlyos építészeti ke-
retbe ágyazott, vagy azon kiemelt emlékművek alakjainak megformálására, mozga-
tására. De szintén a vérmérséklet és a feladat ingere csitítja bensőséges elmélye-
désre egy-egy plakett, vagy emlékérem megalkotása során. A köztéri emlékmű és az
érem közötti tág nyílásszöget fejek, aktkompoziciók, kisplasztikák, pályaművek váz-
latai töltik ki. Emellett pedig arra is kerül idő, hogy különlegességeken próbálja ki
plasztikai fonmálóerejét. Hogy a lemezdomborítás és nyírás festői, lírai beszélgető
hatását a plasztika kurtább szavú, drámai, s inkább csak egyoldalról felszólító jegyei-
vel hangolja megragadó egységgé.

Fejet, úgy tűnik, Simon Ferenc sem mintáz fölös számmal. De elkészült szo-
borfői azt tanúsítják, hogy a hasonlósági és a jellemet kifejező jegyeket nemcsak
kívülről mintázza a felületre, hanem azok a belső magból fejlesztett formák végső
következményeképpen kerülnek a helyükre. Mintha nem a természeti minta esetle-
gességei, hanem a szobrászi kívánkozás teremtette összefogott, hangsúlyos és hatá-
rozott körvonallal lepántolt forrnák teremtenék meg a szoborfej egyéniségét, s csak
véletlen, hogy ennek külső jegyei megegyeznek a mintáéval. („Miska" c. bronztfej.)

Akttanulmányai egyelőre csak :ritkán érlelődnék határozott szobortervetakié.
Éppen ezért a természet közvetlensége inkább uralkodik rajtuk, bár megjelenésük
nem nélkülözi a változatosságot és a kísérletező szándékok tükrözését. Rajtuk olykor
a puszta valóság elemeinek pontos megragadása és átültetése figyelhető meg, más-
szor az öröklétre való átfogalmazás, a látott formáknak a tudott formák világába való
átfegyelmezésének szándéka olvasható le. Jóllehet monumentális, vagy legalább élet-
nagyságú aktkompozícióját nem láttuk, kisméretű aktjaira joggal felfigyeltek már,
s „Lábujját fogó nőalak" c. kisbronzával 1957-ben díjat nyert.

Emlékmű-tervezetei, pályamunkái, ezekhez készült vázlatai már kevésbé biz-
tonságos talajra épültek. A nagy méretek szertelenségekrie és szinte szobrászatiellenes
ötletekre csábítják Simon Ferencet. Képzeletét egyelőre legalább túlságosan is le-
kötik az emlékművek közmiegegyezéses, szónokias példái. A támadó állású, a magasba
szétvetett karokkal előrelendülő főalak, a mellókalakok tömegeinak s a talapzat fe-
lületeire illesztett dombonművek hosszadalmas magyarázó elbeszélései immár vég-
telen változatokban megismételt közhelyek, és Simon Ferencnek sem sikerült enemű
kísérleteit új és meggyőző tartalommal betölteni. Az emlékmű-kísérletek terén még
egy veszedelmét is látjuk a művész egyéniségének. Túlságos készséggel helyezkedik
a sikeres előzmények hatása alá. Ugyanakkor a nagy méretek és a monumentális
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hatás sajátos szűkszavúságát célozva félő, hogy alakjai sivárrá, üressé stilizálódnak.
Munkásmozgalmi szobortervén világosan megismerszik Kerényi Jenő alkotásainait
szoros közelsége, de kitetszik a másik fenyegetés is.

Sokkal melegebb hajlandóságot váltanak ki azonban Simon Ferenc közvetle-
nebb, líraibb, élettel telibb alkotásai. Az a kútfigura (Galyat tartó fiatal leány),
amellyel 1959-ben pályázaton díjat is nyert, valósággal meglelkendezteti szemlélőjét.
Az egész szerkezet légköre üde. A lépő lányalak sajátos kecsessége első pillanatban
már megragad. Tovább elemezve e rögtönös hatást, külön gyönyörűségünkre szol-
gálhat a testarányok finom megnyújtása, a testmozgás tengelyeinek táncos lengesége.
A hozzá szerkesztett kútcsésze architektúrája határozottan hátrányára szolgál az
alaknak, amely enélkül, valamely más egyszerű talapzatra állítva megjelenésében
sokat nyerne. > ,x \<*-.%>

Külön ki kell emelnünk Simon Ferenc megnyerő díszítőérzékét, amely külön-
leges eszközökkel különleges feladatok megoldására képesíti őt. Az ' IBUSZ buda-
pesti központjának félfogadó körtermében elhelyezett lemezdornborművei kitűnő
példát mutatnak arra, hogy minő új és tökéletesen céltérő módon lehet díszíteni
olyan belső tereket, amelyekben sűrű és nagy a forgalom, s a falfelületek olyanok,
hogy festészeti díszítést sehogyan sem tűrnek. E vörösrézlemezből domborított kom-
poziciókban, melyek a képző- és iparművészet határeseteinek számítódhatnak, Simon
Ferenc bőven csurrantotta egyéni feltalálókészségének jókedvét is, de példát mutat
az ízléses és mértéktartó átvételre, amikor egyik kompozíciójához az ókori Exekias
világhírű Dionysos-táljának ábrázolását vette alapul.

Csak természetes, hogy e domborításoknak kisméretű előzményei fokozott fi-
nomsággal, valósággal ékszerszerű intimitással gazdagodnak fel a közelszemlélet
révén, s készítőjüknek az ötvösök számára kijáró tiszteletet is megszerzik.
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A kis méretek s az ötvösmunkálás különben sem idegen Simon Ferenc egyéni-
ségétől. Példa rá az általa készített Pettenkofen-érem elő- és hátlapja. Az előlap
ízes, jellemet sugárzó arcképe a csak fél körben futó felirattal, úgy mondhatjuk, hi-
bátlan alkotás. A hátlap kompozíciója még nem elégít ki. De kétségtelen, hogy Simon
Ferencnek kezeügyeibe való feladat az érem, s további szép műveket várhatunk tőle.
Erre mutat a Szolnoki Galéria számára ólomlemezbe mélyített jel vény domiboranűve.
Rendkívül finom körvonalba foglalt, gyengéden stilizált ruhátlan nőalak. Egyszerű-
ségében kifejező és megkapó. Simon Ferenc egész művészetének nagyon szerény, de
teljes foglalata.

Harmadika a szobrászoknak Szabó László. Legfiatalabb közülük s ennek meg-
felelő módon legkevésbé kiforrott. Pályafutása eddig nem kényeztette el. Tanulmá-
nyainak végeztével Egerben telepedett meg, de magára hagyatva, megfelelő művészi
légikör híján bizonytalanná vált. A műalkotásoikkal tele, de évszázados korú barokk
stílusú műalkotásokkal tele városban nem akart számára mérce, tudását, fejlődését
ellenőrző próbakő.

Szolnokra költözött hát, s remélhető, hogy a változott környezet az óhajtott
művészi serkentés mihamar üdvös eredményekre vezet majd. Szabó Lászlónak nincs
még sok munkája. Fából faragott fiúfejéneik erőteljesen lapogatott formái jól iga-
zodott formálókészségről tanúskodnak. Márványban készült csecsemő szoborfője ki-
tűnő technikai készültségét bizonyítja. Készülőfélben levő „Ijjászfiú" szobra heves,
áradó mozdulatával biztatóan alakul, s elárulja mesterének forrongó vérmérsékletét.

Simon Ferenc: Ikarus
(Rézdomborítás)
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Akt-tanulmányai egyelőre inkább csak a tervet, a vázlatot kípattantó gondolatok,
ötletek sietős feljegyzései. Annyit mégis elárulnak, hogy mesterük a térben szétter-
jedő, de egy síkú nézetre szerkesztett mozgás lehetőségeit kutatja. Úgy tűnik még,
hogy a térfoglaló tömeges testek mellett alakuló negatív forimák, levegős áttörések
is jelentős részt kapnak Szabó László műveinek megfogal/mazásában Szolnoki meg-
indulása az Ijjászfiúval biztató kezdet. Reméljük, hogy ennek következetes és erővel
teljes befejezését további tanulmányok és bevégzett művek egész sora fogja majd
követni.

Van azonban egy általános, mind a három művészre érvényes megfigyelésünk,
amelynek szeretnénk itt hangot adni. A szolnoki szobrászok munkálkodása meglehe-
tősen, sőt túlnyomó részben a régebben megtanult, begyakorolt formák újra és újra
való felidézéséne hagyatkozik. Egyre inkább nélkülözik a természet valóságának sza-
pora megfigyelését, a modell után készülő közvetlen tanulmányt. Veszedelmes maga-
tartás ez, mert a formálás megmerevedéséhez és a kifejezés gépies ismétlődéséhez
vezet. Formalizmushoz, amelyen csak keveset ment az a körülmény, hogy természeti
formákból keletkezett. A művész alkotásának a tudat, a tudatos alakszerkesztés mel-
lett szakadatlan ihletője a természet esetlegességeinek kimeríthetetlen tárháza, amely
egyben táplálója, frissítője a művész tudatának is.

Mint egykor Antaiosnak a föld, úgy ad friss erőt s többletet a művésznek a
természet megjelenésének végtelen gazdagsága, amelyről ha lemond, vagy szándék-
kal utasítja el magától, feltalálása, teremtőereje, megjelenítő készsége menthetetle-
nül elbágyad, kiszikkad, árnyékká gyöngül.

Távol álljon tőlünk, hogy alkotóművészeknek tanácsot adjunk, csak említeni
szeretnők előttük azokat a nagyszerű fejeket, izmos vagy törődött, szálas vagy gör-
nyedt testeket, a női szépség virágzó sudarait s a pillérekké terebélyesedett asszony-
alakokat, melyek körülöttük a városban s a környéken körülveszik őket, s amelyek
megannyi egyéni, sajátos megfigyelésre adnak alkalmat s frissítő táplálékot az alkotó
szellemnek.

Meg kell ezt említenünk, mert határozott hiányát éreztük meg mind a kiállí-
tott műveken, mindpedig a műtermek rejtekeiben. Már padig bevezetésünkben kér-
déseket vetettünk fel, amelyekre választ csak akkor adhatunk majd, ha kiállított mű-
veken s a műtermek zugaiban egyaránt felérzik a művészeknek s a művelknak a
környezet természeti valóságával való szakadatlan együttélése. A modern európa1

művéáfci tudatnak a hely és a környezet természeti kínálkozásán való uralkodása és
a tudat által kormányzott, de állandó frissességgel fölbuzgó természeti formák mö-
gött a haladó társadalom által megkövetelt eszmei tartalom.

Ha, és amikor ez bekövetkezik, akkor felelhetünk majd arra a kérdésre, vajon
lesz-e, terem-e, keletkezik-e olyan szobrászat, amelynek hazája Európa, nevelője a
magyar szocialista társadalom, de szülőhelye sajátosan és kizárólag — Szolnok.

Kampis Antal
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