
Finta Sándor szlovákiai emlékei
A túrkevei szobrász, akiről írni szeretnék, a kalandos életű Finta Sándor.
Nem is annyira közvetlen róla szeretnék beszélni — hisz élete kész regény —,
hanem szlovákiai tartózkodásáról, amelynek részletei kevésbé ismeretesek.
Pedig ma is őrzi a túrkevei művész emlékét Szlovákiában három nagyobb
szobor és a műgyűjtők vitrinjeiben számos tőle származó elefántcsont-farag-
vány. És él még egy kedves barátja is, aki ma is őt tekinti mesterének.

Az első világháború Finta Sándort fogházban találja. Őt 12 évre ítélik,
öccsét nyolc évre, mert megöltek egy nagyváradi kerítőnőt, aki tönkre tette
szép fiatal húguk életét. A szamosújvári fogházban kezdett a félrerakott ke-
nyérgalacsinokból szobrokat készíteni, és ezekkel csakhamar annyira felhívta
magára a figyelmet, hogy már a lapok is cikkeztek róla. Anyja elhalmozta
kérvényekkel az összes hivatalt, sőt magát a királyi kancellárt is, hogy fia
kegyelmet kapjon, de mindhiába. Utolsó kérvényét azzal utasították el, hogy
„kérelme nem teljesíthető, mert fiának sem állandó foglalkozása, sem biztos
kereste nincsen." Egy évet kellett volna még fogházban töltenie, ezt az egyet-
len évét engedték el a háború kitörésekor azzal a feltétellel, hogy azonnal be-
vonul katonának a frontra. A szerb fronton harcolt, ott kapott súlyos sebet
és őrmesteri ranggal 1917-ben Nyitrára küldték lábadozni.

Dr. Faith Fülöp könyve (Nyitra aranykönyve, 1940) így emlékezik meg
Nyitrára érkezéséről: „1917-ben egy őrmester érkezett Nyitrára. Finta Sándor
volt a sebesült neve. Szikár, fekete képű, negyven év körüli kunféle férfi volt.
Csakhamar híre terjedt, hogy az őrmester nem közönséges ember, hanem ős-
tehetségű szobrászművész, kinek képességét a szamosújvári fegyházban fedez-
ték fel, ahová mint 12 évre elítélt rab került. Gyilkosság miatt ítélték el.
Pötty ondy Gusztáv alezredes, a nyitrai házi ezred akkori parancsnoka azon-
nal intézkedett, hogy a művész részére a kaszárnya egyik tágas szobáját műte-
remnek rendezzék be. Itt alkotta Finta számos remekművét..."

Hát ennyit a könyvről. A régi épület ma is fennáll, persze már rég nem
kaszárnya, de Finta „szobája" az emeleten, a bejárat felett ma is megvan,
csak már nem műterem, hanem hivatal.

Három nagyobb szobrát mintázta itt meg, a nyitrait, a pöstényit (Peista-
nyit) és a manigaitot (Melzeniciet). Mind a három ma is megvan Szlovákiá-
ban, (köztük a legszebb a nagy méretű nyitrai szigeti szobor, ezért elsősorban
erről írok.) Finta szerette a nagy méretű szobrokat, ezt igazolják későbbi new-
yorki híres alkotásai is. A műgyűjtők elhalmozták a katonaszobrászt kisebb
miniatűr-szobrok megrendelésével, ezeknek is nagy része megtalálható magán-
kézen. Híre oly nagy lett, hogy megbízták őt egy háborús emlékmű elkészí-
tésével. A haladó gondolkodású szobrász, aki jól ismerte a kapitalista életet,
hiszen matróztól fényképészig sok minden volt, általában is gyűlölte a hábo-
rút, de megvolt rá a személyes oka is, hiszen súlyosan sebesülten érkezett
Zobor alá. Nem utasíthatta el felettesei megbízatását, de tisztában volt az-
zal is, hogy antimilitarista szobrot fog készíteni, melynek láttára mindenki-
ben felötlik a háború esztelensége. Megalkotta tehát a haldokló honvédet,
mely ma is áll a szigeti parkban, s mely olyan magas, mint a fák. Rendelői
savanyú arcot vágtak, mikor a szobrot még ugyanazon évben leleplezték, de
hát mit tehettek. így is maradt meg a szobor, melyre később az Első Köztár-
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A hajdani nyitrai kaszárnya — A haldokló
honvéd a város szigeti parkjában

saság idejében szlovák nyelvű táblát helyeztek el — jól megértvén a szobor
intencióját, hogy az a „háború halottaira" utal. A pöstényi szobor emlékoszlop,
a manigai szobor is kisebb méretű.

Dr. Faith Fülöp könyve megállapítja, hogy Finta „felfedezte Bártfay
Gyula bevonult nyitrai műasztalos festői, majd szobrászati tehetségét. Bárt-
faynak ő lett a mestere". Nos, a tanítvány már lassan kilencvenedik évét ta-
possa, Nyitra kitüntetett művésze, Szlovákia képzőművészeinek nesztora. Fia,
Bártfay Tibor is kitűnő nevű szobrász, akinek számos alkotása díszíti Bratis-
lavát, a szlovák fővárost. Természetes, hogy felkerestem Bártfay Gyulát, egy
kiállításon bukkantam rá. Többek között Finta Sándor szlovákiai tartózkodá-
sáról faggattam.

— Hogy néhány szót? — mondta. Örákat tudok róla beszélni, a tanítvány
soha nem felejtheti el a mestert. Én nem mertem elhagyni iparomat, bár már
rajzoltam és szobrokat faragtam akkor is, de nem tudtam megítélni, mennyire
vagyok tehetséges. Egy szobrom került Fintához, az „őrmester" szobrászhoz,
aki nagyon felbátorított. Azt mondta, hogy határozottan van tehetségem, és
térjek át teljesen a képzőművészetre. Oh, hány órát töltöttem a kaszárnyái
műteremben, mert hiszen tanítómesteremmé vált! ö vezetett bele a szobrá-
szat alapjainak ismeretébe, mindenütt támogatott — soha nem tudtam elfe-
ledni. Baráti viszony keletkezett köztünk, s mikor 1918-ban Nyitráról eltávo-
zott, hogy valahol ott telepedjék meg, ahol nincs háború — továbbra is ösz-
szeköttetésben álltunk. Kaptam tőle lapot Brazíliából, hol az új parlament 24
szobrán dolgozott, írt az Egyesült Államokból is, sőt megírta azt is, hogy a
feszabadulás után hazatér, hogy már összecsomagolta és elküldte a holmijait
is. Kár, hogy ezek a lapok már nincsenek meg! De hát nem jött haza már.
Los Angelesben meghalt. Én azonban mindig büszkén fogom őt vallani taní-
tómesteremnek !

Hát így őrzi a túrkevei szobrász emlékeit az élő szó. Nem volt nagy idő,
amit a túrkevei szobrász Szlovákiában töltött, és mégis mennyi emléket ha-
gyott maga után! Hát nem kellett ezeket is csokorba szedni?

MÁRTONVÖLGYI LÁSZLÓ
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