
MUVÍSZET

Szeretek örülni mások
jókedvének
Beszélgetés Nagy István szobrászművésszel
— Itt magasodik előttünk legújabb munkád, a Nő hangszerrel című szobrod
gipsz változata. Ha jól tudom, a művelődési központ előtti téren fog állni.
Hogyan fogalmazódott meg benned ez a téma? A megbízatás, az elvárás hogy
alakult át ilyen — számomra szép — szoborrá?

— Minden esetben, ha dolgozom és a konkrét látvány nincs előttem,
megpróbálok valamit kigondolni. Ez esetben a látvány előttem volt, csak nem
teljesen ilyen formában. A műtermem falán volt egy beázás, én ezt a foltot
továbbgondoltam, kiegészítettem gondolatban és lerajzoltam. Valahogyan ki-
alakult egy ülő figura képe, aki egy lantot tart a kezében. Egy alkalommal
azután ezt a rajzot elővettem, és megcsináltam a Nő hangszerrel címet viselő
szobromat, mely a Nemzeti Galériába került. Aztán igény merült föl, hogy ide
Szolnokra, a művelődési központ elé kerüljön egy térplasztika. Pályázatot hir-
dettek, meghívtak szobrászokat, de végül is meddőnek nyilvánították. Ekkor
hozzám fordultak, hogy nincs-e olyan szobrom, ami az említett helyre kerül-
hetne. Én azt mondtam, hogy van, és megmutattam ezt a kisméretű gipsz
vázlatot. Tekintve, hogy a Nő hangszerrel című alkotásom tartalmával kapcso-
lódik a zenéhez, a művészethez, alkalmasnak ítélhető arra, hogy oda kerüljön.
El is fogadták, és megkaptam a megbízatást. Most éppen a Képzőművészeti
Kivitelező Vállalat kőfaragóinál várja, hogy végleges formát nyerjen.

— A tér képét — ahová a szobor kerül — mértani tömbök, sík formák
alkotják. Az ilyen épületek, tagolatlan felületek között ez a naturális, mond-
hatjuk realista alkotás mennyiben nyeri el értelmét?

— Ezek az épületek, ahogyan mondottad: egyenes vonalakból, tagolatlan
síkokból állnak. No ezeket a kissé egyhangú formákat igyekszik ez a szobor
feloldani. És én úgy látom, ezzel az ellentéttel fog egy egészséges kontraszt-
hatást kiváltani a szemlélőben.

— Az életutadra vonatkozó sablonkérdéseket esetünkben az indokolja,
hogy a közönség keveset tud rólad. Honnan indultál? Hogyan lettél szobrász?

— Az én apám fiatalon dohánymunkás volt, majd a katonaság után vas-
utas lett. Édesanyám, szudéta-német származású, gyermeknevelő dadusként
vállalt állást — szülein könnyítendő — Irsán, egy malmos gazdánál, összehá-
zasodtak és ebből a házasságból születtem én, 1920-ban. A következő évben
már Ceglédre költöztünk. Az első elemit Cegléden jártam, azután, hogy apám
vasutas lett, mentünk Jászkarajenőre. Ott volt ő állomásfőnök. Ez így jól
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hangzik, de az akkori falusi állomásfőnök egyben váltóőr, raktáros, de még
takarító is volt egyszemélyben. Akkoriban az a mondás járta: sokat dolgozni
— keveset fizetni.

— Ott jártál iskolába. Volt lehetőség a továbbtanulásra?
— Én ott az iskolában elég hamar megmutattam, hogy van kedvem raj-

zolni, és talán tehetségem is van hozzá. Mondta a tanító apáméknak, hogy ta-
nítassanak, de hát abból a fizetésből nem futotta. Meg azután eléggé gátlásos
gyerek voltam, féltem, mi lesz majd egy koedukált osztályban, ahol a lányok
kinevetnek, ha nem tudom a leckét. Egy szó mint száz: előttem volt a pers-
pektíva: suszterinas leszek. Nem lettem az, de lettem boltos. Gyenge fizikumú
gyerek voltam, és nem bírtam a sokszor bizony nehéz munkát. Szüleim elhoz-
tak a boltból, kinéztek nekem egy könnyebb szakmát; borbélynak adtak. Egy
tagom sem kívánta, de a szüleim jót akartak: legyen valami ipar a kezemben,
mondván a havi fix az nagy úr. Fölszabadultam, de nem szerettem borbélykod-
ni. Messziről köszönni, kabátot lesegíteni, egyszóval szolgalelkűséget akartak
belém nevelni.

— Hogyan kezdtél el komolyan foglalkozni a művészettel?
— Kecskeméten a tanulóéveim alatt, megtakarított fizetésemet fölhasz-

nálva, jelentkeztem egy festő hirdetésére, aki tanítványokat keresett. Rajzolni
tanított kettőnket, mert ketten jelentkeztünk mindössze. Egyszer véletlenül
hallottam, ahogy a mester a feleségével beszélgetett, és azt mondta, hogy te-
hetséges vagyok. Ez adott bátorságot arra, hogy komolyan vegyem a dolgot.
Nagyon nehéz volt a helyzetem, nem akarom ecsetelni, hányszor ettem egy
nap, mert inkább nem ettem. De eldöntöttem, ha csak a kitartásomon múlik
és tehetségem van, mindenképpen művész leszek. Éreztem magamban valami
különlegeset. Rajzoltam mindenfélét, képeslapokból másoltam, és egészen jól
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sikerültek a képeim, összebarátkoztam egy gimnazista fiúval, és ő tanácsolta,
hogy fessek. Vettem hát vízfestéket, csendéleteket állítottam be, és festettem
szorgalmasan. De bárhogyan csináltam, láttam, hogy az almák a képen nem
„fordulnak", nem plasztikusak. Akkor megpróbáltam vastagon fölkenni a fes-
téket mondván, így biztos any agszerűek lesznek. Mikor ezt meglátták, ajánlot-
ták, hogy mintázzak, szobrászkodjak. Meg is fogadtam, és szappanmaradékok-
ból összegyúrt „anyagból" egy kis figurát mintáztam. Elég könnyen ment,
megállt a lábán és tapintható, körüljárható volt. Ennek nagyon örültem, és
rájöttem, hogy ez az igazi nekem való munka. Attól kezdve a festéssel nem
foglalkoztam.

1939-ben meghalt édesapám, és én akkor otthagytam azt a szakmát, amit
nekem választottak, de én nem akartam. Elszegődtem a Kultúrmérnöki Hiva-
talhoz napszámba, ezt a tevékenységemet ma figuráns munkának nevezik.
Boldog voltam, mert a természetben kint dolgozhattam, szabadon jártam, kel-
tem. Közben makacs elhatározássá lett bennem az addig csak féltve őrzött
gondolat: jelentkezem a Képzőművészeti Főiskolára.

— De közbeszólt a háború...
— Igen, be kellett volna vonulnom katonának. Az öcsém Losoncon dolgo-

zott, és hívott, menjek el hozzá. Szabályosan ki jelentkeztem, elutaztam, vala-
milyen oknál fogva ott nem keresett a katonaság. Elhelyezkedtem egy gyár-
ban, ahol a kerámia osztály vezetője Szabó István szobrászművész volt. Nem
volt komoly fizetésem, de azért meg tudtam élni, és mégis csak egy szobrász-
művész mellett dolgozhattam. Elég jól belejöttem a munkába, mintáztam, kü-
lönböző tárgyakat készítettem, és a műhelyben már úgy hívtak: a kis művész.

1941-ben hazajöttem meglátogatni a szüléimet, mondanom sem kell, már
várt a behívó. Háromévi katonaság következett, utána hadifogság. A tábor-
ban jelentkeztem a Demokratikus Hadseregbe, ahol még tíz hónapot ráhúz-
tam az egészre.

— A nehéz évek után újból élhettél szenvedélyednek. Hogyan kaptad
életed első megbízatását?

— 1948-ig főleg alkalmi munkákból éltem. A szabadságharc százéves ju-
bileumára, Cegléden kiállítást rendeztek, és fölkértek engem is — mint őste-
hetséget —, vigyek néhány szobrot. Bepakoltam egy kosárba őket, és úgy
szállítottam vonaton. Egy utas meglátta, hogy a kosárból kikandikál egy lófej.
Megkérdezte, én csináltam-e? Ez az utas a Mezőgazdasági Minisztérium tiszt-
viselője volt, és többek között a méntelepek is hozzá tartoztak. Az ő révén
kaptam első megbízatásaimat ló- és bikaszobrok készítésére. Ahhoz képest,
hogy semmiféle képzettségem nem volt, ez nagyon komoly előrelépést jelen-
tett számomra főleg erkölcsileg, de anyagilag is. Elmentem a jászberényi mén-
telepre, és ott arabs meg nóniusz tenyészlovakat mintáztam. Ezeket bemutat-
tam a minisztériumban, szakértők zsűrizték és elfogadták. A szobrokat sok-
szorosítás után díjként osztották ki a legjobb tenyésztők között.

— Az állatok szeretete és az állatok ábrázolásának vágya ekkor támadt
föl benned? Vagy már korábban, gyermekkorodban is vonzódtál hozzájuk?

— Igen, már gyermekkoromban is szerettem állatokkal foglalkozni. De ez
csak az egyik oldal, az állatok is érezték ezt, így mondhatnám, kölcsönös volt
a vonzódás. Tiszajenőn például egy tanyán éltünk, és a tanyán az embert
mindenütt állatok veszik körül. így a környezet hatása egybevágott az én ér-
zéseimmel. Innen van az, hogy az állatot én a mai napig szeretem, és valame-
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lyest ismerem is. No most a szobrászatban ha valaki „leltár szerint" leképezi
azt a bikát vagy lovat, az egy felszínes dolog, úgy érzem. Ismerni, együtt
éreznie kell vele, így lehet megformálni igazul.

— Ha nagykitérőkkel is, de végül eljutottál a főiskolára.
— 1948-ban megtudtam, hogy a Derkovits Kollégiumba lehet jelentkezni

a Képzőművészeti Főiskolára. Ez volt a fényes szelek ideje, keresték az új, a
népből jövő tehetségeket. Jelentkeztem is, de a posta késett, ami akkoriban
jellemző volt, s így lemaradtam. Azért írtam egy levelet, hogy jövőre tartsa-
nak számon. Egy évre rá el is mentem, és sikeres felvételi vizsgát tettem.

— Kik voltak a mestereid?
— Mikus Sándornál kezdtem, majd egy évet kihagytam, mert letettem a

szakérettségit. Azután Szabó Iván lett a mesterem, de Becknél is tanultam, és
a főiskolát Pátzay növendékként fejeztem be. Elhatároztam — miután egy
Hunyadi szoborpályázaton Simon Ferivel együtt dicsérő oklevelet kaptunk —,
hogy a diplomamunkámat is lovasszobor témában csinálom. Ügy is lett, Bem
apót mintáztam meg lovon. Ha visszagondolok előző kérdésedre, elmondha-
tom, hogy az állatábrázolás terén is megvolt a folyamatos fejlődés.

— Mikor ismerkedtél meg Szolnokkal? Hogyan kerültél ide?
— Én Szolnokot régebben is ismertem, ez a táj és az emberek mindig is

vonzottak. A főiskolát megelőzően Tiszaugon egy tanyahajón teljesítettem
szolgálatot. Adminisztrátor voltam, de főztem is, szóval minden munkát elvé-
geztem. A hajót és a környező munkálatokat az öcsém irányította. Történt
egyszer, hogy Chiovini Feri bácsi, aki bizonyos társadalmi funkciókat is be-
töltött akkor, meglátogatta az ott folyó munkálatokat. Az ebéd után, aminek
elkészítésében én is részt vettem, az öcsém néhány munkámat megmutatta az
akkor már nagy tekintélyű festőművész Feri bácsinak. Ö azt mondta, hogy
tehetséges vagyok, és járjak be Szolnokra a rajzszakkörbe, amit Patay Mihály
vezetett. Néhányszor bejártam, és mikor felvételizni mentem, biztattak, hogy
verni fogom a mezőnyt. Ha nem is vertem mindenkit, de becsülettel megáll-
tam a helyem. Amikor a főiskolán végeztem, néhány társammal Túrkevére
kerültem, de ott nem voltak megfelelőek a körülmények. így a Szolnoki Mű-
vésztelep háború utáni „betelepítésekor" 1956-ban, fiatal társaimmal — ma is
élőkkel — megpályáztuk a tagságot, amit elnyertünk. így kerültem én is visz-
sza Szolnokra.

— Sokan elmondták rólad, milyen nagyszerű állatszobrász vagy. Ha kö-
rülnézek a műtermedben, nagyon sok kedves állatszobrot, de legalább annyi
embert ábrázolót látok. Állatszobraidban emberi jellemeket, magatartásokat
ismerek fel, és viszont. Jól látom?

— Hogy engem állatszobrásznak minősítettek, ez nem volt igazságos. Ezt
azok mondhatták, akik nem néztek jól körül a műtermemben. Az a vélemé-
nyem, hogy aki szobrász, az minden forma iránt érdeklődik. Hogy azt állat
viseli vagy ember, az lehet, hogy nem mindegy, de az alkotót egyaránt kell,
hogy érdekelje. Ügy érzem, egy szobrásznak az emberábrázolás az elsődleges
feladata, azután következhet más, akár az állatok formába öntése is. Hogy én-
nálam ez fordítva történt, az az életutammal magyarázható. De ez nem azt
jelenti, hogy valakit be lehet szorítani egy (ha számára mégoly kedves is)
skatulyába.

— Formanyelvedben a naturális hűségű és az elnagyolt szinte kubisztikus
— ahogy te mondtad —, sommázott ábrázolásmód is jelen van. Mi szerint
„váltogatod" e két kifejezési formát?
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— Aszerint, hogy milyen anyagból és mit akarok csinálni. Ha például
bronzban gondolkodom, egészen másként kell dolgoznom, mintha kőbe farag-
nék. Minden anyagnak más a törvénye, és ezeket a törvényeket a szobrász-
nak figyelembe kell vennie, sőt ezt kell munkája során először tisztáznia. A
bronznál jobban lehet a felülettel játszani, míg a kőnél a tömb kiadja a pa-
rancsot: belőlem így, és ezt lehet faragni.

— Tavaly voltál hatvan éves. A Téli Tárlaton megmutattad; dolgozol,
gazdag anyagot vittél a közönség elé. A megyei tanács Művészeti Díja pedig
azt mutatja, hogy munkádat jigyelemmel kísérik, elismernek.

— Az a helyzet, hogy engem a szűk szakma már régen elismert. Országos
jellegű és helyi kiállításokon is sokat szerepelek. Az, hogy a kritika kit emel
ki, és kit húz le: szubjektív dolog. Valószínűleg én az alkatom miatt nem va-
gyok alkalmas arra, hogy széles körben megkedveltessem magam, de ez nem
is célom. Én nem kezdeményezek találkozásokat, beszélgetéseket, és a magam
érdekében sem jártam el soha. Az a véleményem: nem könyörögni, sírni kell,
hanem jó szobrokat csinálni, és azután előbb vagy utóbb úgyis észrevesznek.
No ez az „utóbb" már jó néhány év volt. Az is igaz, hogy korábban kissé dö-
cögősen ment a munka. Nem mintha ma csak úgy „kivágnék" egy szobrot, de
talán az önbizalmam, a gyakorlatom sem volt meg eléggé. Ma is van úgy,
hogy belekezdek, és nem várom meg azt az időt, mikor a legnagyobb kedvem
van dolgozni. Pedig a szobrászat nem favágás, ezt nem lehet nyolc órában csi-
nálni. A legjobb kedvben elvégzett munkának van csak eredménye.

— „Gyűjteményes kiállításának (1970) nagy eredménye volt, hogy páros
kompozícióinak szépívű belső terei, bonyolult mozgási viszonyokat egyszerűen
fogalmazó formái ráirányították a figyelmet munkáinak elhelyezhetőségére,
megfelelő méretben a szabad térben is." Írja Egri Mária a Szolnoki Művész-
telep című könyvében. Mikor kis méretű szobrokat készítesz, gondolsz arra,
hogy majdan ebből köztéri alkotás is lehet?

— Sok minden indokolja, hogy kötődöm a kis méretekhez. Többszöri köl-
tözés, műteremátalakítás alatt is dolgoztam, és rögzítettem gondolataimat pár
centis szobrokban. A vázlatok, tervek jó, ha megvannak kicsiben, mert mikor
arra kerül a sor, elővehetem őket. Persze ez nem azt jelenti, hogy én kicsiben
csak elnagyolt vázlatot, „emlékeztetőt" készítek. Jó néhány szobrom pillanat-
nyilag kis méretű, de magában hordozza a „nagyság" igényét, őrzi a monu-
mentalitás jegyeit. Csak igény kell rá, hogy kibonthassam.

— Nézem a Szilajpásztorok című szoborkompozíciódat, és úgy tetszik,
mintha a magad jellemét, konokságát, keménységét ábrázoltad volna valame-
lyik alakjában. Mit jelent számodra a Jász-Kunság, a hagyományok, a táj és
az itt élő emberek?

— Apám kun legény volt, véremben érzem szilajpásztor őseimet. Nem kell
mondanom, ezek az emberek kint éltek a szabadban Szent György naptól
Szent Mihályig, kemény élet volt az. Talán éppen ezért ők maguk is kemény-
nyé, öntudatossá váltak. Ebben a szoborban azt akartam megmutatni, hogy ha
gulyás és a csikós összefognak, még a gazdával is el tudnak bánni. A szolga-
lelkűeket meg sem tűrték volna maguk között. A megye múltjára visszate-
kintve, ezeknek az embereknek akartam emléket állítani.

— Miben mondhat nekünk, mai embereknek újat, aktuálisat ez a példa?
Milyen tartást sugározhat?

— Abban, hogy aki a múltat nem ismeri, az nem tud a mában élni, és
nem tud következtetést levonni a jövőre nézve. Tehát egyszer ez: a hagyo-
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mánytisztelet. Másszor az emberi magatartás, a karakánság az, amiben újat
mondhat. Mert — lehet, hogy nem jól látom —, de ez kezd kiveszni ma az
emberekből. Nem fenegyerekeskedésre gondolok, hanem a következetességre,
az adott szó megtartására és a becsületességre.

— Mindig vissza-visszatérsz munkád során a játékos, humoros alakok,
mozgások ábrázolására. Gyűjteményes kiállításod alkalmával így fogalmazták
meg: „Kedélyes szobrászat ez, anélkül, hogy művelője kedélyeskednék."

— A kedélyes azt jelenti, hogy mosolygásra ad alkalmat néhány szobrom
látása. És ha ez így van, nem is baj, mert nekem ez a célom. A mai világban,
mely tele van háborúval, drámai feszültséggel, fenyegetéssel, úgy érzem itt
mosoly, öröm is kell az emberiségnek. Én azt mondom: kell az oroszlánordí-
tás közben egy kis madárcsicsergés is, mert különben belefásul az ember az
egészbe. Ha én mosolyt tudok lopni egy néző arcára, akkor annak örömet ad-
tam. Ennek az örömnek meg én örülök: nem vesztettem semmit, mert adtam
és kaptam is. Én önző vagyok; szeretek örülni akkor, mikor más jókedvét
látom.

MENYHÉRT LÁSZLÓ
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