
Portrék és írók
..Szandai Sándornak, a szobrásznak a híre-neve ma már Európa szerte Is-

mert a szakkörökben, irodalmi munkásságáról azonban itthon sem esett szó,
pedig művészi kiteljesedésének szerves részét képezik az indulás éveinek szép-
irodalmi próbálkozásai."1

M. Pásztor Józsefnek igaza van: az életmű szépprózai része is megismerésre
érdemes. Nem szeretnénk ugyan Szandai Sándor novelláit túlbecsülni, de írásai-
nak értékeit, színvonalát talán a Nyugatban2 való megjelenése is sejteti. Azért
is érdemes komolyan vennünk Szandai szépírói munkásságát, mert ő maga is
komolyan vette. Szandai Sándorné így beszél erről:1 ..Kassák nagyon sokra be-
csülte Szandait. mint képzőművészt. Nagyon sokra becsülte Szandait. mint írót.
És mint embert. Emlékszem, a férjem megint kezdett volna irodalommal fog-
lalkozni Kasinak a közbenjárására. Egyszer kint voltunk Békásmegyeren, és ak-
kor azt mondta Kasi: Szandai, maga szedje össze a régi írásait! Azt mondja a
férjem, hogy ó azokat le kellene gépelni! Hát majd a Duci legépeli! — mondta
Kasi. És tényleg, akkor a férjem összeállította a könyvet, és én minden novel-
lát legépeltem neki. Megbeszélték Kasival. hova lehetne elvinni. Nem emlék-
szem már hová, de Kasi valahová szólt, hogy Szandai viszi az írásait. Ott aztán
azt mondták, hogy jó, de tessék legalább egy mai novellát beleírni. De ő nem
tudott volna 1950-ben olyat írni, ami viszi a könyvet. A Kasi is mondta, hogy
egy frászt!" Ettől kezdve Szandai Sándor nem foglalkozott novelláinak kiada-
tásával, munkásságában a szépíró teljesen háttérbe szorult, hiszen 1958-ban
már Párizsba ment, és egészen 1963-ig. többszöri megszakítással ugyan, de hosz-
szabb időt töltött ott. Sikeres esztendők voltak ezek, Szandai elmélyülten dol-
gozott, kialakította sajátos, tektonikus plasztikai világát, s ezekkel a műveivel
méltón szerzett hírnevet Európa kiállítótermeiben. Kapcsolata mégsem
szakadt meg az irodalommal, hiszen nagyon sok barátja volt, akikről így ír:4

,.Elözönlötték házunkat, műtermemet, máskor mi mentünk ki művészbarátaink-
kal a szabadba, a természetbe. Nagy Lajos, Tersánszky Józsi Jenő, Aba Novak
Vilmos. Szőnyi István. Iványi Grünwald Béla. Domanovszky Endre, Kerényi
Jenő és még hány barátom, művésztársam, vagy csak egyszerűen: embertársam
jó emlékét, a velük való találkozások, játszadozások, viták és ünneplések örö-
mért hordozom azóta is magamban." Nagy szerencsénk, hogy Szandai Sándor
nemcsak magában hordozta e barátságok emlékét, hanem barátainak arcát
anyagba mintázta és ezzel továbbadta a jövőnek.

Alighanem fiatalon, esetleg már gyermekként bensőséges kapcsolatba ke-
rülhetett az irodalommal, és maradt is élete folyamán mindvégig. Az a szeretet,
az az eszménykereső nyugtalanság, amivel ő kortárs barátain kívül újra és újra
a klasszikusok felé fordult, kétségtelenné teszi, Hogy személyisége kialakításá-
ban, művészi kiteljesedésében az irodalom megkülönböztetett szerepet játszott.
Megmintázta Jókai Mórt, többször megmintázta Petőfi Sándort. Krúdy Gyulát,
Móricz Zsigmondot és másokat. „Különös érzéke van karakterizálásra. Ez a
képessége azonban nem csak a portré műfajában érvényesül, de valahány
plasztikai művében. Magától értetődő, hogy arcmásain érhető tetten leginkább
stilizáló hajlama, a szobrászi jellemző erő találékonysága. Huszonhat éve egy
egész kiállításra való portré-sorozattal lépett a közönség elé. a többek között
Tersánszky J. Jenő, Kassák Lajos, Gadányi Jenő, Mezey Mária, Csanak Béla,
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Szenkár Dezső stb. szobrával, mindegyik az átható megfigyelés, árnyalatos for-
maérzék, meggyőző művészi kifejezés példája."0

Szandai Sándor későbbi portrészobraihoz az ,,átható megfigyelés"-t valószí-
műleg már Szolnokon elkezdte, amikor fiatal, kezdő íróként és lapszerkesztő-
ként próbálgatta erejét. „Festőként indultam, majd novellákat kezdtem írni.
Először újságok: a Magyar Hírlap, a Kis Üjság közölte írásaimat. Szolnokon
éltem és önálló irodalmi folyóiratot akartam indítani. Négyszer kértem rá hi-
vatalos engedélyt, de nem adtak. Megjelent írásaimon észrevették, hogy lázadó
hangot használok, s ezért nem bíztak bennem."0 Szolnok irodalmi folyóiratával,
az Irodalmi Kurír rövid történetével már színvonalas dolgozatok foglalkoztak,7

Szandai folyóiratszerkesztői erőfeszítésének értékelése ezúttal nem feladatunk.
Most mindössze annyit jegyzünk meg, hogy kegyes túlzásnak érezzük azt a vé-
leményt, mely szerint „. .. az Irodalmi Kurír vidéken működő, de nem ..vidéki"
folyóirat, benne él az országos, a haladó irodalom sodrában."8 Szandai Sándor
még akkor sem fogadott el gyenge verseket a folyóiratába, ha pénzt ígértek a
publikációért, inkább neves íróktól kért kéziratokat: ez valóban igényes, tiszte-
letre méltó magatartás. Mégsem szabad túlértékelni az Irodalmi Kurírt, hiszen
tudjuk, hogy azok a bizonyos neves írók már megjelent műveket adtak Szan-
dainak, így a szolnoki folyóirat csak másodközlések révén élt. ,,az országos, a ha-
ladó irodalom sodrában". Persze, ez sem kevés, de leginkább talán a közművelő-
désben betöltött szerepe a figyelemre méltó. Nem tudjuk azonban, hogy meny-
nyire lehetett hatékony, mennyire jutottak el a progresszív írások a szolnokiak-
hoz, inkább csak sejthetjük abból a lehangoló képből, amit az éles szemű Nagy

Szandai Sándor (jobbról) Tersánszky J. Jenővel
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Lajos festett a városról, annak társadalmi, gazdasági, művelődési viszonyai-
ról.9 Az azonban bizonyos, hogy Szandai ekkor került kapcsolatba jeles írókkal,
amiről sok levél1" tanúskodik. Ekkor ismeri meg Nagy Lajost is, aki említett
szociográfiájában így láttatja Szandait: ... . . egy kis magyar nyelvű füzetet ol-
vasott figyelmesen: O. Molotov: a második ötéves terv.. . " " Egy-egy Kurír-
szám megjelenése után becitálják a rendőrségre, így nem csoda, hogy „életem
vágányát is inkább a szobrászat művelése felé irányítottam ezután."12 Az 1932-es
szolnoki szociofoto kiállítás alkalmából letartóztatott Kassák és Lengyel Lajos
mellett a rendőrség érdeklődése Szandai Sándorra is kiterjed.1' ,,Az 1933-as év-
második felétől Budapesten lakva napjainkig elsősorban szobrászként tartottam
a kapcsolatot az irodalmi élettel. Az írók egész soráról készítettem portrét vagy
lemezen kalapáltam ki arcélüket."14

Az igazi bensőséges barátságok ebben az időszakban születnek. Rendkívül in-
tenzív baráti kapcsolatokat alakít ki Szandai az írókkal, s ezek a kapcsolatok
nagyon fontosak lesznek a szobrász élete végéig, különösen azok a hatvanas
évek elejéig-közepéig. Szandai ekkor mélyül el a nonfiguratív plasztika kutatá-
sában, évekkel később pedig már betegsége választja el a barátoktól.

Még a mezőtúri Református Gimnáziumból ismerte Tamkó Sirató Károlyt;
itt mindketten diákok voltak. Tamkó később Franciaországba került, majd ha-
zajövetele után felújították a barátságot. ..Akkor elég sokat összejöttek. Volt a
Siratónak ez a dimenzionizmusa, aminek Párizsban csinálta a manifesztumát:
mindig erről beszélgettek. Meg a régi diákemlékekről. . . Ilyesmiről. Sirató el-
mondta, hogy milyen nehezen tudja az írásait publikálni. Ö sokáig abból élt.
hogy jógát tanított. .. Kezdett akkor irogatni ilyen népszerű . . . az űrkutatás-
sal, ezzel-azzal kapcsolatosan. Akkor kezdték őt elfogadni. Akkor úgy örült Sán-
dor is. azt mondja: Na látod, megtaláltad az utadat. Aztán nem is tudom hogyan,
de megszakadt a barátság közöttük."15

Móricz Zsigmonddal az Irodalmi Kurír engedélyeztetése körüli huzavonák
során kerül kapcsolatba Szandai Sándor. A nagy író levelében a lap indítá-
sához ad tanácsokat.10 Kapcsolatuk később, amikor már Szandai is Budapesten
élt, erősödött. „Sokszor találkoztak. Sokszor. Még terveik is voltak, hogyan
lehetne ezt a művésznyomort megszüntetni. Zsiga bácsinak is volt valami el-
képzelése, a férjemnek is volt elképzelése. A Zsiga bácsit nagyon szerette."17 Ezt
a szeretetet tükrözik az elkészült Móricz-arcmások.

József Attilát már a fővárosban ismerte meg Szandai. A költő portréját tíz-
esztendővel annak halála után, 1947-ben készítette el. „Ismerte. Még sakkozott
is vele. Azt mondta, nagyon mérges természetű volt József Attila. Például a
férjem megverte sakkban és ezt sehogysem bírta elviselni. A Japán kávéházban
találkoztak. Elég sűrűn. De baráti viszony nem alakult ki a férjem és József
Attila között. A portréját azért készítette el. mert szerette a költészetét. Mint
művészt értékelte. Mint ember, elég tüskés volt József Attila."18

Egy nagyszerű Tersánszky-portré dokumentálja Szandainak az íróval való
barátságát. Ez a barátság aztán igazán bensőséges volt! „Szandai komáin családi
körben velem ramslizott filléres alapon, ha ez ér valamit otthon, szívesen bi-
zonyítom. Tersánszky Jenő." Cigarettásdoboz szétbontott tetejére íródott a z . . .
engem kimentő pár sor. Azt hiszem, hogy a feleségem nem hitte el a segítő
szándékot Tersánszkynak. Főként azért nem, mert én nem tudok ramslizni."19

„Majdnem minden nap kint voltak a Palatinuson. Egy nagy gyerek volt a Ter-
sánszky. Ha valahol összejöttünk vele: hát akkor most ne menjünk haza, hanem
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menjünk sétálni! És akkor mentünk. Tersánszky nagyon szerette a tütüt: min-
den kocsmába be kellett menni és inni egy deci bort. Sokszor féléjszakát is át-
sétáltunk. Legalább olyan jóba voltak, mint Kassákkal. Csak a Tersánszky le-
zserebb ember volt, éppen ellentéte Kasinak. A férjem is szerette a vidámságot,
szeretett jókat nevetni, hülyéskedni. Tersánszky ragyogó figura volt. Nagyon
szerette a nőket, mindig tele volt nőügyekkel. Csuda fopa volt.-/1

És végül a mindent meghatározó Kassák-barátság! A magyar avantgárdé
apostoláról készített portré remekmű. „Harmincöt éves barátság volt közöttük.
A férjem mindenkinél többre becsülte Kassákot... Nagyon sokat jártunk ki
hozzájuk Békásmegyerre. Nekünk is volt ott egy kis berkünk, de amikor már
nem volt, Kassákékhoz akkor is kimentünk minden vasániap. A művészetről és
az irodalomról beszéltünk. A Kasi mindig mérges volt. mindig haragudott, min-
dig megvolt neki a maga véleménye . . . Telefonáltak Kasiék: Jöttök a Luxorba?
Jöttök a Japánba? Egy héten legalább háromszor-négyszer összejöttünk Kas-
sákékkal. Mind a két embernek örömet okozott. A férjemnek is, Kassáknak
is . . . Ügyhogy mindkét embernek nagyon fájt, hogy a barátság megszakadt."21

Semmiképpen sem feledhetjük el, hogy Szandai Sándor plasztikai életműve
jelentősebb, híressé vált nonfiguratív vonulatának árnyékában ragyogó portré-
szobrászatot művelt. Az irodalmár külön öröme, hogy portréinak többségében
írókat mintázott meg Szandai Sándor.

Az élet így rögzült a Szandai Sándor halálával immár lezárult életműben. Az
életmű tekintélyes, lenyűgöző. Méltó helyét keresi, hogy kiállítva mindenki szá-
mára hozzáférhetővé váljék, mindannyiunk közös kincse legyen. S ebben első-
sorban a szülőföld, Szolnok tehetne sokat.
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