
NAGY ISTVÁN SZOBRÁSZMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Egy szobrásznak mindig nehéz feladat kiállítást rendezni. Ha műveivel igényes
feltételek mellett akar nyilvánosság elé lépni, nagy költségeket kell vállalnia, hiszen
a közönség elvárja, hogy a szobrok nemes anyagban kerüljenek bemutatásra. A tárlat
megrendezése se könnyű, mert - plasztikákról lévén szó - a térbeli elhelyezés gond-
jaival is számolnia kell, állványokat, polcokat, vitrineket, tárlókat kell beállítani,
hogy megfelelően érvényesíteni tudja mintáinak értekeit. Ám azt is figyelembe kel!
vennie, hogy a szobrászat iránt az emberek tulajdonképpen kevesebb érdeklődést tanú-
sítanak, mint a festészet iránt. Egy szoborkiállítás tehát egy sor nyomasztó hátránnyal
nyílik, nagy elszántság kell ahhoz, hogy belevállalkozzék a művész.

Nagy István nem csak ezért a vállalkozó kedvért érdemel dicséretet, de azért is,
mert sokoldalú termésével, műveinek szellemiségével cáfolni tudja mindeme hátrányok
szükségszerűségét. Ügy dolgozik, hogy figuráival, ötleteivel felkelti a tárlatlátogató
kíváncsiságát, maradandó műélvezetet nyújt kiállítása vendégeinek, eloszlatja azt a
balhiedclmet, mintha a plasztikai produkció - ha változatos és érdekes - kevésbé
foglalkoztatná a közönség fantáziáját, mint bármely más művészeti ág teljesítménye.
Nagy István mindezt nemes - bízvást állítható - „modern" eszközökkel éri el, nem
folyamodik konvencionális megoldásokhoz, hogy szót értsen a „laikusok"-kal. Bebizo-
nyítja, hogy az elháríthatatlannak vélt hendikep ellenére a művészeti dolgokban ke-
vésbé iskolázottak is meggyőzhetők a szobrászat igazsága, élményszerűsége felől. Csak
jót kell adni az érdeklődőknek, el kell kerülni az egyhangúságot, s meg kell ismertetni
a műbarátokkal az intellektuális örömök ízeit.

Ha egyéni érdemeket, sajátságokat keresünk Nagy István művészetében, mindenek-
előtt a kezdeményező készséget, a szellemességet írhatjuk a javára. A megnyilatkozás
módjában, a plasztikai kifejezés jellegében mindig valami újjal, meglepővel jelentke-
zik, de pályájának ezeket a fordulatait sohase motiválja valamiféle szervetlen eredeti-
eskedés, mert fejlődésében félreérthetetlenül kielemezhető a folyamatosság. Legvárat-
lanabb ötleteinek is meg van az előzménye saját életművében. Ezeknek a formai-
tartalmi találatoknak a forrása az, amit fentebb - jobb szó híján - szellemességnek
kellett nevezni. Mintha plasztikai poéneket mintázna, szinte magától értetődő kompo-
ziciós rendet alkalmaz, elhagyja a részleteket, kiegészíti a körvonalakat, lecsendesíti
a lendületet, megnyugtatja a kedélyeket. Első hallásra talán valószínűtlennek hangzik,
de Nagy István szobrászatában világosan érvényesülnek a humoros, a játékos vonások.
Persze, nem külsőségesen, témaválasztás szerint, hanem mindenképpen plasztikailag.
Az a megmosolyogtató, ahogyan alakítja szobrait, s nem az, amit előad. Idegen tőle
a manapság oly divatos szenvtelenség, ridegség, kíméletlenség, ezért inkább a derűt
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választja az irónia helyett. Nem gúnyolódik se állat, se ember, se helyzet felett, mégis
nevetni kell egy-egy esetlen gesztus, ügyefogyott mozgás szoborba átvitt komikuma
láttán. A pufók plasztikai elemek, a keszeg szuilettek, a meg-megbillenő statikai dokt-
rinák kuncogásra késztetik az önfeledt nézőt, arra ösztönzik, hogy jót mulasson a ko-
molykodón, az egyházatyákon, a hivatásos pesszimistákon.

Kedélyes szobrászat ez anélkül, hogy művelője kedélyeskednék. Művészi harmónia,
lelki egészség, jószándék és őszinte hivatásérzet ölt benne testet, a mesterségbeli
kísérletezés csillapíthatatlan vágya. Nagy István viszont nem sarlatánkodik kísérletezés
címén, tisztában van azzal, hogy egy közepesen kereső hajógyári hegesztő sokkal job-
ban tud hegeszteni, mint a legambictózusabb fémműveskedő szobrász. Inkább a plasz-
tika művészi lehetőségeinek a kiaknázására törekszik, s nem annyira a technológiai
kivitelezés fortélyainak bonyolítására. Ezért mindenekelőtt szobrai mind tömörebb,
véglegesebb, áttekinthetőbb megformálásával foglalkozik, egyre hívebben igyekszik
bennük megszólaltatni önmagát, a saját kedélyvilágáti, azt a szemérmes, bár nem
titkolt poézist, mely érzékenységéből, a szépség iránti tiszteletből fakad. Munkásságá-
ban eleget tesz a korszerűség követelményeinek, annak ellenére, hogy alakítóképessé-
gének aranyfedezete a klasszikus hagyományok ismerete. A tiszta szobornézetek törvé-
nyének érvényesítése, az alakok, formák összekapcsolásának gazdaságossága, a stili-
zálásig menő plasztikai szűkszavúság, a már-már kalligrafikusnak tekinthető szerke-
zetesség évezredes műtörténelmi tanulságok felhasználásából következik, s egyben
azt is bizonyítja, hogy a XX. század harmadik harmadára se vált semmise anakronisz-
tikussá, amire a képzőművészet múltjában a szakmai felkészüléshez mindig is szükség
volt.

Szó esett már arról, hogy a Szolnoki Művésztelep új arculatához mennyire hozzá-
tartozik annak a három szobrásznak a működése, aki az elmúlt másfél évtized során
itt meghonosodott. Nagy István, Simon Ferend, Szabó László szobrászata ma már épp
úgy tényezője a szolnoki művészetnek, mint a festészetben az alföldi jellegzetességek
továbbélése, megújulása. Nagy István kiállítása is arról tudósít, hogy lelkiismeretes,
felelősségteljes munka folyik a szolnoki műtermekben, a szocialista szellemű képző-
művészet termékeny műhelyévé nőtt a Zagyva torkolatánál serénykedő művészkollek-
tíva.

Pogány Ö. Gábor
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