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SZENTI ERNŐ

Nagy István kiállítására

Sokáig kerestem azt a mondatot, ahonnan elindíthatok egy szobrászművészre, jelen
esetben Nagy Istvánra szabott kiállításmegnyitót. Végül is a következő mondatnál állapod-
tam meg: Az alkotásnak oka van, s ezt csak egy vállalt életforma teljesítheti ki.

Tehetség nélkül senki se válhat értékgyarapító művésszé. Önmagában a tehetség kevés.
Mire gondolok? Az elszántságra. Az eltökéltségre. A lankadatlan odaadásra. A kitartásra.
A szorgalomra. A csak azért is megmutatom alapállásra. Nem beszélve a hívságokról,
lemondásról a munka, a fejlődés érdekében. A szerencse szerepéről sem szabad megfeled-
kezni. Nagy Istvánban gyerekkora óta élt a vágy és az igény, hogy megmutassa önmagát,
értékeit, veleszületett hajlamait. Bántotta, ha a nálánál fajsúlytalanabbak fölébe kere-
kedtek. Volt benne adottság, hogy a vágyként maga elé tűzött célokat és feladatokat valóra
váltsa. Ismert a mondás: teher alatt nő a pálma. Az egyszerű emberek között felcseperedett
Nagy Istvánban magasra ívelő elképzelések fogantak meg és realizálódtak az egymást
váltó évtizedek alatt.

Mikor rajzolt vagy szobrot mintázott, ösztönei vezették és irányították a jó irányába. A
rajzolás és a festés egy magasabb rendű érzésnek és megtapasztalásnak lett az eszköze.
Ismeretei elmélyültek, látóköre kibővült. Belátott az élet kulisszái mögé. Önbizalma
kiteljesedett, önbecsülése lendületet kapott.

Azzal, hogy tehetségének teret biztosított, a szüntelen fejlődés, a többet és a jobbat
nyújtás mellett kötelezte el magát. Ezen szándékán az évtizedek során ő nem akart, de nem
is tudott volna változtatni. Fixálta az előbbre jutást, a többre, a maradandóra vágyást és
akarást. A napról napra, az évről évre megújulni tudást. Nyitottság az újra: lehetőségben,
tartalomban, formában, megoldási módokban: ezek estek egybe szándékaival.

Sem a mélyről indulás, sem a megélhetésért vívott küzdelem, sem a kegyetlen és
iszonyatos háborús évek nem tudták eltéríteni kijelölt céljától. Erejét nem apasztották el a
csendben folydogáló napok. Töretlenül működtek és ma is inspirálólag hatnak rá azok az
erők, melyek az alkotó munkában elégülnek ki. Ami a gyerekkorában kedves volt számára,
ami a fiatalembert éltette, az ma is fénnyel tölti be érzéseit és gondolatait. Szisztema-
tikusan építkező alkat volt és maradt.

Nagy István nyílt és őszinte ember. Vállalja az önmagával való szembenézést. Hibáit
sem rejtegeti. Tehetségének összetevői, rétegei jól kiolvashatók műveiből. Szeret élni.
Szereti az életet, az embereket. A valóság elkötelezettje. Mégis a látvány számára csupán
ugródeszka. Van benne bátorság, és szerencsére képzelőerő is, hogy elrugaszkodjon a
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köznapok realizmusától, a földhözragadtságtól. Mindent szeret, ami feldúsítja örömeit,
ami pezsgésbe hozza érzéseit.

Megtapasztalt és átélt élmények nélkül nincs vérbő és életigenlő alkotás. A művész
legintimebb, legtitkosabb érzéseit is a szobraival beszélteti ki. Erről vallanak akt és
figurális munkái. Messze esne az igazságtól, ha úgy fogalmaznék, hogy közel áll szívéhez
a természet és kivált az állatvilág. Itt nincs közel és távol. Itt nincs vagy-vagy. Nincs
formakirekesztés. Érzései kinyilvánításakor értelmét veszti a tabu. A jelenbe belehajlik a
múlt.

Zsigereivel érintkezik a természettel. Mindent befogad lelke, ami emberi, ami ősi, ami
nem talajtalan, ami nem humbugság. A fű rezzenésére, a bogár odébb menésére, a
homokban megbújt kavicsra is szüksége van, hogy távol tartsa magától az elszürkülést, az
egyhangúságot, a monotóniát. A testi és lelki örömök átforrósodott közegében kap lábra
kreativitása, kimeríthetetlen variációs készsége. Az anyaghoz nyúlva önnön lelkét érinti
meg a művész. Számára nincs holt, élettelen anyag. Ha egy ötlet visszhangra talál
lelkében, képzeletében, az már nem lehet érdektelen vagy elvont téma.

Szinte akaratom ellenére érkeztem el ahhoz a ponthoz, ahol könnyű megtalálni az
átkötéseket a művész és a megteremtett műalkotások között.

Szerintem Nagy István tudatosan és szisztematikusan törekedett élményvilágának
gazdagítására, kibővítésére, árnyaltabbá tételére. Tette ezt azért, nehogy kiüresedjenek
munkái. Fecsegéstől mentes szobraitól távol állnak az üres külsőségek, a könnyű látszatok.
Az ő szobrai készüljenek kőből vagy samottból, a lényeget sűrítik jellé.

Látásmódját és ízlését a természeten pallérozta. Arányérzéke, mértéktartása mögött
lelki kiegyensúlyozottsága áll.

Sokat elárul Nagy Istvánból az a tény, hogy nálánál jobban kevesen tudnak a szükség-
ből erényt kovácsolni. Nem megfelelőek a munkafeltételei? Bajnak baj, de nem lehet gátja
az alkotómunkának. Parányi méretű, mégis a monumentalitást sugalló munkák kerültek ki
keze alól.

Már 'betöltötte a harmincötödik életévét, amikor diplomát szerzett a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán. A megkésettségét is a maga javára tudta fordítani. Ezer meg
egy dologra magától jött rá. Ezek után a rávezetések kicsengése is más kellett hogy
legyen. Maga kovácsolta ki és tette erőteljessé, karakterisztikussá személyiségét, művészi
autonómiáját. Egyetlen stílusba sem bábozódott be. Tette ezt úgy, hogy soha se zárkózott
el a hatások elől. Csalhatatlanul érzett rá, melyik az a plasztikai fogalmazásmód, amelyik
illik egyéniségéhez, vérmérsékletéhez, világlátásához, ízléséhez.

Mint már fentebb említettem, szobrai leplezetlenül és kendőzetlenül vallják be alk-
otójuk örömét, játékosságát, humorát és könnyedségét. Ez csak azok sajátja, akik iszon-
yatos küzdelmek árán emelkednek felül az élet és az alkotás bonyolult és összetett
problémáin.

Nagy István tevékenységét aprólékos és részletes megtapasztalásai határolják be. Távol
tartja magától az irracionalitást, de a könnyen érthetőség kitaposott útját se kultiválja. Nem
riad vissza a mértékletes formai vagy térbeli megcsavarodásoktól. Ha túloz és torzít, ha
leredukál és sallangmentesít, soha nem megy el a nézőt sokkolás határáig. Ebben vissza-
fogja természetes ízlése, a szobrászatról vallott nézetei.
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A részformák maradékok nélkül adják ki a teljes formát. A felületek díszítése és a
summázó összefogottság tekintettel vannak egymásra.

Az intim érzések teljessé tételéhez a transzcendens csupán ráadás. A fenti kettősség
szokatlan és bizsergető aurát kölcsönöz szobrainak, kisplasztikáinak. Szobrai közel
engedik magukhoz a nézőt. Legyen az fiatal, egészen pici gyermek vagy korban előreha-
ladott ember.

Talán nem erőltetek bele szobor interpretációmba miszticizmust, mikor azt állítom, az
okok és a magyarázat az alkotó fiatalos lelkületében rejlenek.

A természetesség nyomvonalán haladó művész esetében szabadon szokott áramlani az
energia-utánpótlás. Tanúk rá közelebbi ismerősei; nem állította magát tartaléklángra.
Miként a katalógus szövegében fogalmaztam: Nem lefelé ballag a csúcsról, fölfelé ipar-
kodik. Szelleme, miként ötletei is, frissek és kevéssel sokat mondóak. Kíváncsian és
érdeklődve tekint a világra. Szembe akar és mer nézni a radikálisan megváltozott élet és
értékrendszer kihívásaival.

A szobrai előtti meditálgatás, a látványra hagyatkozó szemlélődés — ezt határozottan
merem állítani — érzelmileg és intellektuális értelemben nem deficites időtöltés. Az
érzelmi megérintettség a lelki elmeszesedés ellenszere. A mai rohanó világban égetően
szükség van az érzelmi felfrissülésre.

A mai zajos és kavargó élet agresszíven tolakodó. A Nagy István szobrok nem ezt az
életérzést erősítik fel. Ellenkezőleg! Segíti a magunkra találást.

Egyszerre szeretném megszólaltatni a hálát, a köszönetet és a szívből jövő jó kíván-
ságokat. A magam és tisztelői nevében gratulálok életmüvéhez, az itt látható, zömében
samott munkákhoz, valmint az ország számos körzetét díszítő szoborkompozícióihoz. Sok
sikert, jó egészséget és Isten áldását kérem pályája további kiteljesedéséhez.*

* Elhangzott Nagy István kiállításának megnyitóján, a Damjanich Múzeumban
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