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Megnyitó szavak Szabó László szobrászművész kiállításán

,,A plasztika nem a természetnek agyagból,
kőből, vagy bronzból való mása: hanem a
testről való képzetnek az anyagban megérzett
és végiggondolt egyetlenegy, legfőbb kifeje-
zője."

(Bokros Birmann Dezső)

Mestert avatunk!

E kiállítás anyagának ismeretében, a fiatal művész egyenletes fejlődését figyelve,
az anyag ellenállását győző sikereit látva: jó szobrászt ünnepelünk.

Mindig különös öröm egy-egy fiatal művész küzdelmének kibontakozását és csata -
nyeréseit kísérni. A szobrászat - a képzőművészeten belül - a legművesebb, a leginkább
manuális igényű. Anyaggal és eszmével egyidejűleg birkózik a művész s az anyagot,
Szabó László esetében igen sokféle anyagot, kellett kezessé tenni, simulékonnyá, hogy
formálása során magába fogadja mindazt a gondolati és érzelmi folyamatot, amit hor-
doznia!, kifejeznie szükséges. Fa, kő, márvány, vas, réz, bronz, hogy csak a leginkább
használatos anyagait említsem, mind más és más tulajdonságokkal bírók, melyek bizo-
nyos fokig diktálnak is. Ám végső soron a művész diktál, hiszen ha valami szikla-
szilárdat kell kifejeznie, mint például a Lenin esetében, a művész maga választja
hozzá anyagát, a márványt), csakúgy, mint a Vetélkedők áttört, mozgalmas kompozí-
ciójához a rézlemezt.

Tudjuk bár, hogy szobrászunk monumentális művek alkotására is képes, alkalmas,
kiállításának hangja intim, bensőséges, mert érzelmi világa gazdag, a családhoz, asz-
szonyhoz, gyerekhez fűződő. Mindent mélyen átéU, felszív, telítődik és - József Attilát
idézve - „nem én kiáltok", mikor a Jajkiáltást faragja, és Don Qttijote-ban, vagy a
Vietnami anya esetében mindnyájunk és világok fájdalmát kiáltja. Szemérmesen érzel-
mes alkatától nem idegen a közösség búja-baja, hiszen annak része és részese.

Műveiben a hagyománytisztelet és az újat kereső szándék jól megfér egymás mel-
lett, értve ez alatt, hogy kutató kedve nem ragadja el és soha nem lesz hűtlen
ihletőjéhez, a természethez. Nem szegényíti az érzékelhető világ képét, hiszen három
dimenzióban alakíthat. És ami többlettel a valósághoz hozzájárul, az éppen a művé-
szet, az anyag átlelkesí'eése, zenei ritmusra indítása, gondolatok és érzelmek szugge-
rálása.

Vonzó térben nemes és beszédes formák: ez Szabó László művészete, melyből
forró emberség sugárzik. Fogadják szívesen a kiállítást és ha megnézték*, biztosan
csatlakoznak nézetemhez: itt és ma a szolnoki művésztelepen fel-, de igazán felnőtt
mestert avatunk!

OKLMACHER ANNA
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Szabó László: Dámszarvas
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Szabó László: József Attila

- 168 —


