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Asszociációkra épülő, humán konstrukciók
Szabó György térplasztikái

Szabó György szobrászművész megpályázta és 2006-ban elnyerte a Szolnoki Művész-
telep vendégtagságát. Több évtizedes pályája során a nevével jelzett kollektív tárlatok
mellett közel 20 egyéni kiállítást rendezett munkáiból országszerte. Miután a szolnoki mű-
vészkollektíva tagja lett, úgy gondolta illő a művésztelepi kollegáknak, Szolnok közönsé-
gének egy válogatott kiállítási anyaggal bemutatkoznia. A Szegedi Tudomány Egyetem
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának Rajz Tanszékén Nádas Alexandra és Nagy
Gábor festőművésszel rendezett közös kiállításának válogatott anyagából állította össze
2006 decemberében „Szindbád változatok" címmel tárlatát a Szolnoki Művésztelep -
KERT Galériájában. Nem sokkal ez után, 2007-ben a Damjanich Múzeumban láthattuk
munkáit, majd Budapesten az Ybl Palota Udvarában.

A művész Nagykőrösön született, 1972-ben fejezte be tanulmányait a Képzőművészeti
Főiskolán, ahol Somogyi József tanítványa volt. A vizuális nevelés gyakorlati és elméleti
oldala átszőtte eddigi pályáját - általános iskolában, szakkörökben tanította a két és
háromdimenziós térformálás alapelemeit, 1977 óta a budapesti Tanítóképző Főiskola
Vizuális Nevelési Tanszékének tanára.

Életrajza szerint „portrékat, érmeket, plaketteket és megrendelésre köztéri, szabad- és
belső térben elhelyezésre kerülő portré-emlékműveket, díszítő jellegű plasztikákat, kút-
szobrokat tervez és kivitelez." Közterületen elhelyezett alkotásai közül említsük meg a
nagykőrösi Szélfiú, a Tatán felállított bronz Szárnyas fiú illetve a Búcsúzás címmel Ozorán
látható holokauszt emlékművét.

Szabó György tanulmányait követően figurális szobrászként indult pályáján. Kezdetben
gipszfaragással dolgozott, majd visszatért a mintázáshoz. Az akkoriban készült plasztikáit,
a köréjük redőkbe rendezett anyagokról „drapériás" kompozíciókként jelöli. Ezekből a
munkákból is kiállított néhányat szolnoki bemutatkozó kiállításán, bizonyítván figurális
mintázási képességeit. (Fekvő, ülő drapériás alakok.) Kétségtelen, hogy az antropomorf,
ha úgy tetszik emberfigurával való közlés egyértelműbb, könnyebben felfogható, mint egy
bonyolult formákkal történő kifejezési mód. Szabó György későbbi plasztikái bár a ko-
rábbiakhoz hasonlóan, humán érzéseket közvetítenek - áttételes megjelenésüknél fogva
nehezebben megközelíthetők.

A művész a kilencvenes években a Nyíregyháza - Sóstói Nemzetközi Éremművészeti
Alkotótelepen ismerkedett meg a viaszveszejtéses szoborkészítési technikával, ami telje-
sen átalakította művészetét. A kiállítás elsősorban ezzel az eljárással készült munkáival
ismertet meg, amelyek a művészt 2002-től, rendszeres részvételével a Mezőtúri alkotó-
telephez kötik.
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A viaszmintázás a legaprólékosabb formázás számára is lehetőséget ad. Általa a művész
ujjainak legapróbb rezdülése, érzékeny lenyomata is bronzba rögzíthető. Bonyolult for-
mák is egyidejűén mintázhatok, majd szétvágás nélkül is kiönthetők. A viasz sajátosságai;
könnyed alakíthatósága, érzékenysége, tökéletes formaárvevő képessége a művész gon-
dolkodását is megváltoztatta; a figurális, emberalakos kifejezésről áttért az épített szerke-
zetekkel történő közlésmódra. Apró térelemekből, építészeti egységekből, tárgyiasított jel-
képekből szerkeszti építményeit, amelyekhez régi korok művészete, architektúrája, tárgyi
és szellemi kultúrája szolgál alapul. Amelyből a művész úgy építi fel egy-egy szobrát mint
ahogy a régi kézművesek munkálkodtak hosszú időn át használati tárgyaikon. S mint
ahogy a történelmi korok feltárt vagy átmentődött tárgyi emlékei formáikban, megkopott
felületeikben őrzik évszázadokkal előttünk élt mesterek munkája nyomát, úgy közvetítik
Szabó György építményeinek apró részletei a művész ujjainak mozgását. Az ősi kézmű-
vesség szépségét de egyben a tárgyalkotás örömét is.

Szabó György viaszos eljárással készült konstruktív plasztikái stilárisan nem sorolhatók
a konstruktívizmushoz. Semmi közük a matematikailag kiszámított objektív mértani ele-
mekből szerkesztett kompozíciókhoz. Egyedenként egzisztáló, asszociatív tartalmú humán
konstrukciók, amelyeket a művész belső állapota egyedenként alakít. Ez igazolja hogy
ugyanazt — vagy annak látszó - szerkezetet ugyanazokkal az elemekkel de más távolsá-
gokkal, más kapcsolódásokkal, más belső arányokkal, törésekkel, szimmetria-viszonyokkal,
kiegészítőkkel az adott szituáció szerint változtat. Ugyanakkor az elemek megformálását,
elrendezését azonos törvényszerűségek szabályozzák. Szabó figurális plasztikájában meg-
jelenő emberi test, valamint gazdagon modellált építményeinek belső szerkezete azonos
törvények mentén alakul.

Nincs könnyű dolgunk, ha a formákat külön-külön akarjuk értékelni. Ritkább a konven-
cionális alakzatát őrző forma, például a hajók esetében, de ezek asszociációs köre is kitá-
gítható. Lényegében Szabó György szobrai többnyire csak önmagukban értelmezhetők.

A plasztikák között láthatóan vannak nyitott és zárt szerkezetek. A szögletes illetve
körpalásttal burkolt konstrukciók többnyire talpakon állnak. Négy vagy többlábú, a szerk-
zethez tartozó posztamensen, amely biztonságos stabilitást mutat a köpennyel takart instabil
belsővel szemben. A nyitott formákon keresztül szabadon érvényesül az építmény belseje.
Mindkét típusnál élvezhetők kisebb egységek is, amelyek a konstrukció valamely részén
megmozgatják a teret. Elemeik kisebb-nagyobb rudacskák, lécek, amelyek méretüket,
magasságukat, számukat illetően változnak, illetve egymáshoz való viszonyaik, arányuk,
térformáló szerepük szerint alakulnak. Építhető belőlük például konzol, nyíláskeret, oldal
és tetőszerkezet. Létrák, lépcsők, rácsok. Kisebb-nagyobb felületeket összefogó keretek,
emelvények. Mind a zárt, mind a nyitott plasztikák rendelkeznek díszítő elemekkel
részben reliefszerűen a paláston, részben önálló háromdimenziós elemekként.

Az alapépítményen belül fellelhető építmények egymáson, egymásban léteznek. A lá-
bazat is ismétlődhet a mű valamely rétegén, a külső megformálás is. Kiemelkedő elemek,
kvázi fogantyúk jelennek meg időnként a konstrukciók tetején.
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Szabó György plasztikai konstrukcióinak alapanyaga alapjában véve az emberiség
tárgyi kultúrája, asszociációs köre pedig ennek a kultúrának a kollektív tudata. Erihez
használ ismert formákat, például hajó, bigekerék, harang, kémény, kürtő, tölcsér, hegyek,
szögek stb., amelyek szerkezetbe építve, hogy csak néhány felmerülő asszociációt említ-
sek idézi szél- és vízi malmok, őrlőmalmok, viking hajók, elhagyott gyárak, lepusztult
épületek képzetét, templomok fatornyait, janicsárkard görbe élét, késeket, gyapjúkártoló
szögsorokat. Ezek külön-külön is hordoznak asszociatív tartalmakat, együttesük viszont
önálló, önmagában való értelmezhetőséggel bővül.

Magának a penész zöld bronznak is van valamilyen ősidejű jellege. A külső köpenyeken
felködlő ókori díszítmények, középkori misztikusok szimbólumait sejtető jelképek,
műtörténeti előképek homályos utalásai a dolgok kimondhatatlanságát, konkretizálhatat-
lanságát jelzik. A zárt, csak részben feltárulkozó szerkezetek, az azonosítható motívumok,
tárgyak, mintha sugallnak, hogy a látható dolgok csak a felszínt mutatják, csak jelzéseket
közvetíthetnek a belül rejtező lényegről.

Az emberben a rendszerváltás után felmerül a világgal szembeni kétség, bizonytalanság,
félelem. Nem igen tud mit kezdeni a hirtelen rászakadt szabadsággal. Bezárkózik fél ma-
gát megmutatni, szégyelli gyávaságait, bizonytalanságait. Takarja lényegét, ugyanakkor
akarja is, hogy bugyraiból kihámozzák. A rejtezés Szabó György jellemzője volt figurális
korszakában is. Ott drapériákkal leplezte, itt fémpalásttal takarja a bensőt. Ám ahogy ott
is érzéklődött a test, itt is részleteiben felvillan a bonyolult belvilág. Ha csupán csak a for-
mai részét nézzük, a dolgok bent-kint viszonylatának is valamilyen összefüggésrendszere
van. Kölcsönhatásban állnak, egymás nélkül nem léteznek, ugyanakkor tükrözik is egymást.

Nem lehet egyértelműen kimondani dolgokat, a szavak csak sovány jelzései mindannak,
ami mögöttük van. Ugyanígy nem lehet egyértelmű formákat sem létrehozni. Az életben
egy-egy igazság tulajdonképpen mindig az adott relációban érvényes. Szabó ezekkel a
bizonytalanságokkal vívódik, amikor megpróbálja plasztikailag is érzékeltetni a külső-
belső, áttörtség-nyitottság, egyenesen és ferdén keresztező, vízszintesen illetve billentve
illeszkedő részek egymásnak feszülő formáit.

Nem lehetnek egyenes ítéleteink a világról! Szabó György plasztikái ezt a többértel-
műséget akarják tudomásunkra hozni. Azt akarják közvetíteni, hogy nem minden dolog
fogalmazható meg egyértelműen, de éppen ebben a bonyolultságban, összetettségben
nyilvánul meg a világ szépsége. S abban akar segíteni, hogy ezt felfedezhessük, hogy a
külső mögé lássunk, hogy a látszat mögött felfedezhessük a lényeget.

„Elkötelezett művésznek érzem magam - vallja Szabó -, amennyiben a szociális
elkötelezettség - az emberi humánum felé való elkötelezettség. Szeretném az embereket
megerősíteni a humánus gondolkodásban."
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Naphajó Pakukk madár

Stökös csapda
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József Attila külvárosi éj

Lichtof Pandora szelencéje
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