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ŐRSI JULIANNA

„Hírünk a világban"

A túrkevei Finta Múzeum új állandó kiállítása

Az ötvenéves múzeum, melyet Dankó Imre
alapított, új állandó kiállítással fogadja látogatóit az
ezredfordulón. Ez az alkalom különösen alkalmas
arra, hogy egy olyan ihletettségű kiállítást tárjunk a
múzeumbarát közönség elé, amely mindazokat a
kultúrtörténeti értékeket felvonultatja, amelyek e
tájon születtek. Kiállításunk alapkoncepciója tehát az,
hogy bemutassuk mindazokat az értékeket, amelyek-
kel Túrkeve és környéke hozzájárult a világörök-
séghez az évezredek, évszázadok alatt. Egyúttal rámu-
tatunk azokra a hatásokra, nagy kultúrtörténeti
áramlatokra is, amelyek Európából érkeztek és
alakították a magyar, az alföldi ember szemléletét, a
helyi kultúrát. A 250 négyzetméter alapterületű
kiállítást a következendőkben termekre tagolva muta-
tom be. (A termek a bemutatott korszak egy-egy
jelentős helyi személyiségének a nevét viselik.) Túrkevei életkép (XIX. század)

1. Setét Mihály terem

A Tiszántúl közepén fekvő település földrajzi környezete szervesen illeszkedik a ma-
gyar Nagyalfóld, szűkebben a Nagykunság egységébe. A 34 ezer holdas határt olyan
síkságként írhatjuk le, amelyet a Tisza és mellékfolyói alakítottak ki, formáltak az évezredek
folyamán. Ma a Berettyó uralja a pusztát, amely hatalmas kanyarulataival át- meg átszeli
természetvédelmi területünket, Ecsegpusztát. A táj őshonos flórájából és faunájából itt
találunk megőrzendő értékeket (madarak, emlősök, vízi és pusztai növények stb.). A jobb
oldali vitrint látva a Berettyó-parton érezhetjük magunkat, melynek hátterét Füleki Gábor
festette. A terem közepén elhelyezett terepasztal érzékelteti, hogy nem is olyan egyhangú ez
a vidék, mint gondolnánk. A domborzatot bemutató terepasztalon látható, hogy a ki-
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emelkedések az évezredek során mindig alkalmasak voltak emberi megtelepedésre.
Különösen izgatják az itt élők és a vidékre látogató ember fantáziáját a tájból kiemelkedő
„kunhalmok". Kiállításunkban az országos kunhalom-kutatás eredményeire is támasz-
kodhattunk, melynek vezetője Tóth Albert. E természeti képződmények vagy mestersé-
gesen kialakított dombok nem csak formációjukkal, a felületükön megőrzött ritka
növénytársulásukkal, de a belsejükben őrzött régészeti emlékanyaggal is értékes híradói a
letűnt koroknak. Nemzetközi hírű az az ásatás, amelyet a bronzkori Terehalmon végzett
Csányi Marietta és Tárnoki Judit az 1980—1990-.es évek fordulóján. A megfestett halom
egyik szelvényében láthatjuk a bronzkori kultúra rétegeit. A Bokroshalomból került elő a
honfoglalás kori ezüst tarsolylemez, amely igazolja, hogy a területet a honfoglaló magyarok
megszállták. A magukkal hozott felszerelések a korabeli ötvösművészet remekei. A mai
város határában több kis falut (Ecseg, Hímesegyháza, Nácsaegyháza, Kába, Keveegyháza,
Móricz, Pásztó, Túrkedd) hoztak létre a középkorban, melyek közül az 1261-ben említett
Keveegyháza a mai belterületen, a református templom helyén volt. Legkésőbb alapított fa-
lunk Móricz, amely már a kunok megtelepedésével függ össze. A falu feltárása Méri István
nevéhez fűződik, akinek nyomán ismertté vált a közép kori magyar háztípus XVI. századi
előzménye. A területünkön folyt háborúskodás nyomán a földbe kerültek az ezüstdénárok, a
csudaballai égetőkemence, elpusztult a falvak nagy része. A középkort kutató régészeink
(Pálóczi-Horváth András, Selmeczi László, Polgár Zoltán) kutatásai alapján azonban
rekonstruálhatjuk a korabeli életet, viseletet. Erre vállalkozott Szonda István festményén,
rajzán, mely átvezet bennünket a következő kort bemutató terembe.

2. Túrkewey Ambrus terem

A XVI—XVII. század az ország pusztulását hozta. A törökök nyomán megszűnt azélet
Túrkeve határában is. A békésebb esztendőkben azonban az új élet csírája is megjelent. A
krakkói egyetemen Túrkewey Ambrus európai műveltséget szerzett, nem véletlen lett Dózsa
György jegyzője. A Nyugat-Európából indult protestantizmus korán táptalajra lelt a hitet
kereső emberekben. A református vallásra
áttért túrkeviek szellemi és lelki vigaszt,
útmutatást a debreceni kollégiumból
érkező papoktól, tanítóktól, deákoktól kap-
tak. Ez a Debrecenhez való kötődés évszá-
zadokon át megmaradt, a XVIII—XX.
században is az anyaiskolába küldték ta-
nulni a legkiválóbbakat. A debreceni
deákok Nyugat-Európa híres egyetemeit is
megjárva magukkal hozták a kor szellemi
termékeit (tudást, könyvet, műveltséget) és
•alakították a túrkevei nemzedékek gondol-
kodását. Az európai műveltség áramlását
mutatják a falon függő térképek. Erről a „ m ™ 9 Ambrus terem
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kapcsolatról adnak hírt a jobb oldali vitrinben kiállított egyházi kegytárgyak, könyvek és is-
kolai felszerelések. A XVII. században falvaink népét állandóan zaklatták, futásra
kényszerítették a törökök. A falvak elnéptelenedtek. A török kiűzése után csak Túrkeve
éledt újjá. A török elleni harc időszakának vitézeit nemesi ranggal jutalmazták. Törzsökös
családjaink (Debreczeni, Lisznyai, Mihály stb.) saját történelmüket innen jegyzik. Ezen
időszak emlékei a kiállításon látható családi címerek, és erre a küzdelemre emlékeztet
Talamasz Lajos Kun harcos című szobra. A vagyont vidékünkön ekkor még a szürke ma-
gyar marha jelentette, amelynek bő legelőt biztosított a kevi határ. Gönczi György Hatökrös
fogata jelképezi az élet megindulását.

3. Laczka János terem

A XVIII. században újabb küzdelem várt a Jászkunság és így Túrkeve népére. I. Lipót
1702-ben megszüntette a Hármas Kerület önállóságát és kiváltságos állapotát, amelynek
visszaszerzéséért a jobbágysorba taszított települések népe négy évtizedes harcot vívott. Eb-
ben a küzdelemben kovácsolódott még inkább össze a Jászság, a Kis- és Nagykunság,
erősödtek meg az önkormányzatok. A testületet a bíró irányította, de nem kevés szerep jutott
a jegyzőnek - aki a kor műveltségének egyik közvetítője volt. (Közülük is kiemelkedett a
Voltaire-fordító, Bessenyey-barát Laczka János, aki kerületi kapitányságig vitte.) A helyi
tanács munkáját jelképező dokumentumok és tárgyak ezért kerültek ebbe a terembe. A
XVIII. században épült néhány ma is álló középületünk - református paplak, református
templom. Ekkor kapott telket és építették fel első közösségi épületeiket a betelepített római
katolikusok. Az 1774-es nagy tűzvész után kialakult a városközpont ma is meglévő
utcahálózata. A település erejének növekedését jelzi, hogy szerepet vállalnak a helyi
igények kielégítésében a görög kereskedők. A lakosság számára nagy terhet jelent, hogy az
önállóság visszaszerzése csak önmegváltakozással (redempció) történhetett, de ugyanakkor
ennek megvalósítása során állandó földtulajdonhoz jutottak a családok. Ebből indultak meg
a polgári fejlődés csírái. A bemutatott térképek a XVIII. századi bel- és külterület
használatának rendjét, tulajdonviszonyait tükrözik. Nem szabad azonban megfeledkeznünk
arról sem, hogy a Jászkunság népe szabadságához a hadkötelezettség vállalása is
hozzátartozott. A jászkun huszárok részt vettek az osztrák—porosz örökösödési háborúban.
Közülük több neves katona került ki (pl. Vincze István Mária Terézia testőre volt). 1800-ban
belőlük alakították meg a jászkun huszárezredet.

4. Kenéz János terem

A XVIII. század második felében kialakult körülmények kedveztek a települések
fejlődésének. A XIX. század elején több nagykun település országos vásártartási jogot és
ezáltal mezővárosi rangot kapottt. Túrkeve város oklevelét 1808. szeptember 10-én írták
alá. A település fejlődésében ez mérföldkő. 1809-ben megtartják az első vásárt, 1810-ben
megépítik az új városházát, 1828-ban bővítik a református templomot. Ekkorra felépül az új
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katolikus templom, az új iskola. A reform-
kori Túrkeve városközpontját Füleki
Gábor festménye idézi elénk. A település
fejlődése feltételezi a lélekszám növe-
kedését, amely emelkedő tendenciát mutat
a XIX. században. Az új közigazgatási
rendszer bevezetése együtt járt a kivált-
ságos Hármaskerület megszüntetésével és
a város jelenleg is meglévő Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyébe tagolásával (1876).

A XIX. században a város gazdasági
erejét a fejlődő parasztgazdaságok adják,
amelyeknek többségét a középbirtokosok
működtetik. A XIX. századi parasztgazda-
ságok elsősorban önellátók. Életmódjukat

a — földművelés és állattartás egymásra épülése — biztonságosságra való törekvés jellem-
zi. Kiemelkedő szerepe van ebben a rendszerben Ecsegpusztának — mely egy részét bérli a
város — a legeltető állattartás szempontjából. A szántóföldi növénytermesztés fő terménye
a búza. A kisipar csak olyan súllyal van jelen a város életében, amennyire a
parasztgazdaságok építenek az áruikra. így az országos fejlődést késve követve, 1826-ban
alakul meg az első helyi céh, amelynek tárgyai és dokumentumai ugyancsak láthatók a te-
remben.

Kenéz János terem: Túrkeve a XIX. században

5. Hajdú terem

A Jászkunság — és közöttük Túrkeve katonái évszázadokon keresztül mindig ott vol-
tak a hadszíntereken. Kossuth hívó szavára 1848 nyarán bekapcsolódtak a szabadságharcba
is. A Verbász-Szenttamásnál lezajló csatában a keviek — Hajdú László irányításával — is
kivették részüket, de ott voltak Aradnál, Kassánál, a Csepel-szigeten, a Kápolnai csatában
szintén. 1849-ben a hadszíntér már szülőföldjük közelébe került. A Nagykunság katonái
még a szabadságharc utolsó óráiban is hadba szálltak Debrecen védelméért. 1848/49-ben a
Jászkunság kiemelkedő vezető egyénisége a kisújszállási Illéssy János volt, de fontos szere-
pet vállalt a túrkevei Hajdú Imre is. Az 1848-as honvédek, nemzetőrök emlékét a
szabadságharc bukása után a családi emlékezet mentette át a XX. századig. A túrkevei
házakban a /álon szinte mindenütt ott voltak a szabadságharc eseményeiről, vezetőiről
készült olajnyomatok, elrejtve egy-egy Kossuth-bankó, egyéb emlékeztető tárgy. A Mihály,
a Gajzágó, a Rácz és más adományozó családoknak köszönhetően a kiállításlátogató is
megismerkedhet ezekkel az emlékekkel. Hajdú László emlékszéke és Szonda István
jfestménye ugyancsak a jászkun huszárokat idézi elénk.
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6. Kupa Árpád terem

A XIX. század utolsó negyede, a XX. század eleje Túrkeve fejlődésében jelentős
időszak. A település gazdasági ereje megnő, ami alapja lesz a kibontakozó polgári
fejlődésnek. A parasztgazdaságokban egyre nagyobb szerepet kap a piacra termelés, amely
megkövetelte az infrastrukturális fejlesztést. Ebben az időben a város nagy beruházása a
Mezőtúr—Túrkeve vasútvonal kiépítése és a Kisújszállás—Túrkeve kövesút megépítése.
Az 1872. évi közigazgatási törvény Túrkevét rendezett tanácsú városok közé sorolta, amely
megkövetelte az egyre népesebbé vált város ügyintézésének korszerűsítését is. A millenni-
um országépítő terveibe illeszkedik a túrkevei új városháza megépítése is. Az 1860-ban
átadott elemi iskola után fél évszázaddal a polgári iskola építésének nem kis terhét veszi
nyakába a város a következő generációk tudásának gyarapítása végett. Kialakul a város
értelmisége, amelyre alapozva elkezdi működését a Daróczi-nyomda. Újságok, könyvek je-
lennek meg. A kiváló tanárok (Farkas Imre, Kiss Lajos banktisztviselő, Minay Lajos), pa-
pok, (Hegyfoki Kabos, Baja Mihály) Szabadffy Elek, kántor mellett az asztalossegédből lett
íróra, Kupa Árpádra is felfigyelnek. Túrkeve művelődéstörténeti emlékeinek összegyűjtését
és első feldolgozását a Túrkevei Múzeum alapítójának, Dankó Imrének köszönhetjük. 195-
1 -ben hozta létre a múzeumot. A XIX. század végén még Túrkeve a Nagykunság második
legnagyobb települése. Az 1880—1890-es években született gyermekek között olyan
tehetségek bukkantak fel, akik később Túrkeve nevét ország-világ előtt ismertté tették. Ek-
kor születtek a Finták és a Kordák.

7. Korda terem

A Korda-testvérek életútja a túrkevei
határ egyik szegletéből, Túrpásztóról in-
dult. A Kellner Henrik gazdatiszt és az
újvidéki származású Weisz Eszter házas-
ságából született fiúknak - Sándor 189-
3-ban, Zoltán 1895-ben, Vince 1897-ben
látta meg a napvilágot - biztonságos
megélhetést biztosított a Salgó-birtok, míg
tönkre nem ment, vagyis 1902-ig. Ekkor
átköltöznek Mezőtúrra. A gyerekek így
tanulmányaikat Túrkevén, Mezőtúron és
Kisújszálláson folytatják. 1906-ban az apa
halálával a csonka családot a Kecskeméten
élő nagyapa, Vincét pedig a kiskunmajsai
nagybácsi fogadja be. A fivérek közül
elsőnek Sándor kerül Pestre, majd követik a többiek is. Még a Kereskedelmi Iskola diákja,
mikor megjelennek első írásai, melyeket Korda néven publikál. Színikritikákat,
könyvszemléket ír. Tizenkilenc évesen már rovatvezetője a Színházi Életnek, alapító

Enteriőr a Korda teremben
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szerkesztője a Pesti Mozinak. A Mozihét-et a filmkölcsönzők és a mozitulajdonosok
számára készíti. Ekkor már elkötelezett híve a mozizásnak. 1914-ben Kolozsvárott forgatja
első filmjét A becsapott újságíró címmel. A világháború idején ugyancsak Pesten van és 25
filmet forgat. 1919-ben feleségével, Korda Máriával Bécsbe megy. Itt négy filmet alkot, me-
lyek közül a legismertebb a Koldus és királyfi és a Sámson és Delila. Életének újabb
állomása Berlin, ahol 6 filmet készít. A művészházaspár tovább keresi a lehetőségeket. 19-
26-ban Amerikába mennek. Három év alatt 10 filmet forgat, melyek közül a legjelentősebb
A trójai Heléna magánélete. Hollywood nem váltotta be a reményeiket. A filmvilág
megújulásra készül, a némafilmeket felváltja a hangosfilm. Párizsban Korda Sándor készíti
el az első klasszikussá vált hangosfilmet, a Mariust. Ekkor már ismert filmrendező és
gyártásvezető. 1932-ben már Londonban fáradozik azon, hogy az angol filmgyártást
versenyképessé tegye. Szervez és alkot. Egy év múltával bemutatják a VIII. Henrik
magánéletét. Ekkoriban a három Korda-testvér együtt dolgozik. Sándor rendező, producer,
Zoltán rendező és gyártásvezető, Vince díszlettervező. 1934-ben elkészül a saját filmgyáruk
Denhamban. A második világháború azonban ismét költözésre kényszeríti. 1941-ben
második feleségével Merle Oberonnal ismét az Újvilágba megy. Elkészíti a Nelson
admirális és a Lady Hamilton filmet. Ez utóbbiért 1942-ben az angol király lovagi címet
adományoz a magyar származású művésznek. Ismét életre kelti a London Filmet. 1947-ben
Sir Alexander Korda elkészíti élete utolsó művét, az Eszményi férjet. Élete utolsó
szakaszában a pénzember kerül előtérbe, így teremtve meg további produkciók anyagi
hátterét. 1956-ban hal meg. Fivérei, Zoltán és Vince az ő árnyékában élnek.

Korda Zoltán 1917-től bátyja, a rendező mellett a Corvin filmgyár első asszisztense.
Később csatlakozik a külföldre távozó Sándorhoz és 1924-től Bécsben és Berlinben kamera-
man, forgatókönyvíró, majd az UFA Filmgyár rendezője. Ott van a London Film
születésénél, és együtt megy fivérével a tengerentúlra. 1940—1949 között az Egyesült Álla-
mokban rendez. 1950-ben tér vissza egy rövid időre Angliába, majd ismét az USA
következik. Rendezőként világsikert ér el Kipling regényének alapján forgatott Dzsungel
könyvével.

Korda Vince kezdetben más életpályát fut, Kecskeméten és Pesten jár középiskolába,
de nem fejezi be. Móricz Zsigmond apja mellett építkezéseken dolgozik. Esténként rajzisko-
lába jár, majd az Operaház díszletfestő osztályán dolgozik. Képességei továbbfejlesztésére
beiratkozik az Iparművészeti iskolába. 1916-tól a Képző- és Iparművészeti Főiskola
tanulója. Tanárai — Rippl Rónai József, Iványi Grünvald Béla, Fényes Adolf, Kernstok
Károly — nagy hatással vannak a fiatal művészre. Nyaranta a Kecskeméti Müvésztelep
alkotóközösségében képzi magát. 1920-ban ő is Bécsbe megy. Édesanyja haláláig együtt
van a család. 1921-ben ismét Pesten, majd Nagybányán próbálkozik. Ebben az időben tus-
rajzokat és akvarellt készít, kiállítások szereplője. Majd bátyja hívására Párizsba megy, ahol
egy évtizedig tartózkodik. Kapcsolatot tart az ott élő magyar művészekkel. 1931 -ben új kor-
szak következik be az életében. Ekkor kötelezi el magát a filmvilágnak. A London Film
díszlettervezője lesz, majd a filmgyár művészeti igazgatója. 26 film díszleteit és kosztümjeit
tervezi meg. A Bagdadi tolvajban végzett munkájáért 1940-ben Oscar-díjat kap. 1970-ben
halt meg. Fia, Henry Korda ugyancsak festőművészként él Londonban.
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A Korda terem a Korda-testvérek munkásságának állít emléket, akik a filmtörténet XX.
századi korszakának nemzetközileg is jelentős képviselői. A bemutatott film, a fotók és a
filmforgatási jelenetünk is ezt a tevékenységet idézi.

8. Finta Gergely terem

A XIX. század utolsó negyedében az egyik túrkevei pásztorcsaládban, a Finta család-
ban öröklődött művészi hajlam utat tört magának. A millenniumi kiállítás és anyaggyűjtés
során Ecsegpusztán Hermán Ottó nemcsak az ügyeskezü pásztorral, Finta Miklóssal, de az
éles eszü kisbojtárral, az unokaöccs Sándorral is összetalálkozik. A polihisztor tudós így
közvetetten a pásztorcsaládot nemcsak a hagyományok megőrzésére inspirálja, de a magas
művészetekhez vezető tudás útjára tereli tehetséges ifjait. A megélhetési gondokkal küzdő
többgyermekes család Nagyváradra költözik. A nagyváros továbbtanulási lehetőséget és a
paraszti világból való kiemelkedést jelenti a tehetséges fiatalok számára. Hamarosan Ger-
gely és István kőfaragóként vehet részt a nagyváradi építkezésekben, majd a kassai dóm és a
debreceni vasútállomás épületszobrászati munkálataiban. Nagyváradon már nyiladozik
Gergely portréalkotó tehetsége. István rajzkészségét a sírba vitte korai halálával. Gergely tu-

datosan készül a művészi pályára. 1906-ban
Párizsba megy, hogy a „művészek hazájában" ta-
nulhasson a korának egyik legnagyobb alko-
tójától, Rodintől. A mester életreszóló hatással
volt tanítványára. Zádory Oszkár — ezen a néven
lett ismertté — tehetsége megmutatkozott az em-
beri test tökéletes megformálásában. Az arcokon,
az izmokon, a kéz és láb formáján egyaránt kife-
jezésre juttatta az emberben lévő belső erőt, a
szenvedést és a szerelmet. A műértő és pártoló
francia nagyközönség hamarosan befogadja és
megrendelésekkel látja el a magyar szobrászt.
Nemcsak a szobrokat rendelő nagypolgár csalá-
dokhoz kerülnek alkotásai, hanem — a kor
divatjának megfelelően sokszorosított munkái —
porcellán és fajanszgyárak termékeiként bekerül-
nek a francia középpolgárok otthonaiba is. Az
ünnepelt művész életpályáját az első világháború
derékba töri. Az Osztrák—Magyar Monarchiából
származókat ellenségnek tekintve az államhata-
lom bebörtönzi. így jut művészünk is Kuncz
Aladár íróval és másokkal együtt a Noarmatié-

kolostorba. Erről az időszakról olvashatunk az író Fekete kolostor című regényében.
A „művész"— ilyen néven szerepel a könyvben — a számára érthetetlen helyzetbe és
körülményekbe nem tud belenyugodni. A csalódott művész a világháború után nem érzi jól

Finta Gergely Margó szobrával
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Finta Gergely alkotásai Finta Gergely: Önarckép

magát Franciaországban, így hazajön Budapestre legfiatalabb testvére, Sámuel mühelyébe.
A Bajza utcai műteremben egy rövid ideig—1919-ben — a három Finta testvér együtt alkot.
Finta Gergely keresi az őt befogadó közösséget. Egyik erdélyi útja során feleségül veszi Fe-
jes Margót. Többször megfordul Franciaországban, de már nem találja azt a művészi
légkört, amelyben a háború előtt oly jól érezte magát. Az 1920—1930-as években van
néhány kiállítási lehetősége Pesten és Párizsban. Tervei között ekkor már első helyen az sze-
repel, hogy szobrait hazahozattassa. Terve megvalósul, de itthon sem igazán sikerül megte-
remtenie az alkotáshoz szükséges feltételeket. Súlyos lelki veszteségeket is el kell viselnie.
Meghal az író barátja és imádott felesége. 1936-ban, bízva a múzeumi tervekben, szobraival
hazatelepül szülővárosába Álmait azonban szertefoszlatja a második világháború, így
utolsó éveit a magány, az elfelejtettség uralja. 1947-ben hal meg. A testvérek közül Sámuel
éli meg és segíti a múzeum első állandó kiállításának megnyitását és a múzeum névadó
ünnepségét, amelyet 1967. április 4-én tartanak. Két évtized múlva az ő anyaga is a
múzeumba kerül.

9. Finta Sándor terem

Finta Sándor szobrászművész, író 1881-ben született Túrkevén. A szülőföld, az ecseg-
pusztai élmények és találkozása Hermán Ottóval olyan muníciót ad számára, amelyből
egész élete folyamán merít, bárhol is él a nagyvilágban. Iskoláit szülővárosában végzi, majd
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Finta Sándor műtermében

Kassán sokoldalú mester lesz, amelyet
szamosújvári évei alatt nyiladozó tehet-
sége szolgálatába állít. A Nagyváradon
szerencsét próbáló család fiának — bár
Túrkevéről választja első feleségét, Finta
Esztert — az első világháború újabb
érzelmi töltést ad, melynek bizonyítékai az
ország különböző településein felállított
szobrai. A fiatal tehetség ennél többre
vágyik. Felszámolva itthoni kapcsolatait
Amerikába megy, hogy új életet kezdjen.
Első állomáshelye, Brazília lehetőséget
nyújt a szobrász bemutatkozásának. Az itt
töltött néhány év jelentős müveinek —
Erő, Botond és Lehel — megalkotására és

újabb témák felé fordulásra — az őserdők népével való ismerkedés — ösztönzi a nagy-
világban helyét kereső magyar ifjút. 1923-ban immár második feleségével, Kántor Katával
— kiben élete végéig hü alkotó és élettársat talál— áttelepül az Egyesült Államokba. New
Yorkban ír, alkot, tanít és szervez. Tehetsége megmutatására számos lehetőséget
biztosítanak a patrónus város és a művészi körök. A Finta Stúdióban születnek meg ismert
alkotásai (Patric Hayes New York-i bíboros érsek márványszobra, Walt Whitman
bronzpalkettjei, és írja meg többek között — a Túrkevén töltött gyermekkori emlékeket
felidézve — alapművét Kisbojtár címmel, mely az amerikai magyar iskolákban kötelező
olvasmány lesz. Sokat tesz a magyar történelem és irodalom jeles egyéniségeinek
megismertetésért. Példaadással is szorgalmazza, hogy állítsanak emléket Kossuth Lajos-
nak, Petőfi Sándornak, Madáchnak. Alkotásai révén fedezik fel Amerikában Kováts
Mihályt, mint az amerikai függetlenségi harc védelmezőjét, a Nagykunságból származó
huszárezredes szülőföldjével és testvéreivel is tartja a kapcsolatot. Ennek bizonyítéka, hogy
1927-ben a maga és testvérei nevében alkotásait felajánlja Túrkevének egy létesítendő
múzeum számára. A kezdeti lépések
megtörténnek, de a második világháború
viharai elsodorják a terv megvalósítását.

Finta Sándor 1939-ben ismét új lehe-
tőséget keres tehetsége bizonyítására. Los
Angeles lesz élete utolsó állomása, ahol
újabb két sikerekben gazdag évtized áll a
rendelkezésére. Hitvallását újabb szobrok-
ban, könyvekben, illusztrációkban nyilvá-
nítja ki. A kettős kötődésből (Amerikához
és Magyarországhoz) erősebbnek bizonyul
a szülőföld táplálta érzésekből származó
kifejezőerő. A polgárháború hőseit idéző
emlékműnél nagyobb sikert hoznak szá- Finta Sándor alkotásai
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mára a magyar ihletettségü alkotásai (Anyám, Madách, Kossuth stb.) Újabb regénye a
„Testvéreim és én" is azokból a gyökerekből táplálkozik, amelyek a szülőföldbe olyan
mélyen beágyazódtak. Élete utolsó évében beteljesülni látszik mindaz, amit eltervezett.
Világhírnévre tett szert, az amerikai magyarok magyarságtudatát erősithette, és szülőföldje
befogadja alkotásait és megőrzi emlékét. Alkotásai, testvéreiével együtt Györffy Lajos
múzeumigazgató közreműködésével a túrkevei múzeumba kerülnek, mely az adományozó
müvésztestvérek tiszteletére 1967-ben felvette a Finta Múzeum nevet. Unokája ifj. Finta
Sándor ugyancsak szobrász. Szülővárosában és Amerikában kamatoztatja tehetségét.

Új állandó kiállításunk a múzeum alapítójának, eddigi vezetőinek, dolgozóinak és
adományozóinak szánt köszönet, az ötvenéves túrkevei Finta Múzeum és az új évezred
látogatóinak köszöntése.

Kép portré dr. Györffy Lajosról
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