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Úgy tûnik, Nagy Sándor szobrászmûvész ezredfordulót követô évek-

ben kifejtett munkássága most már elválaszthatatlanul összekap-

csolódik a Körmendi Galéria tevékenységével: a zuglói kertben ren-

dezett, emlékezetes szabadtéri kiállítás, a soproni és a budapesti

kiállítótermekben bemutatott tárlat után – a 2002-ben megjelentetett,

a munkásság legszebb alkotásait közre-

adó könyv mellett –, most újabb Nagy

Sándor-mûegyüttest tárnak Körmendiék a

nyilvánosság elé. És ismét meglepetést

keltô a kiállítási együttes, újra különleges

az alkalom: a nyolcvanötödik életévéhez

elérkezve is aktívan dolgozó mester, aki

mindeddig szinte kizárólagosan kôbôl

kiszabaduló, kôbôl kiszabadított szobrokat

alkotott és mutatott be, most egy új anyag-

ból, fából faragott kollekcióval jelentkezik.

Vagyis azt a fafaragás-metódust alkalmaz-

za, amelyet Ferenczy Béni így írt le: „Ha a

fatömböt jól rögzítettük, akkor elôbb a bun-

kóval ütjük a vésô fanyelét, melyet bal

kezünkkel jó erôsen megmarkolunk. A na-

gyolás eleinte repesztéssel is történhet

úgy, hogy a vésôvel ferdén belevágunk a

fa felesleges húsába, és egy darabot

lerepesztünk. A tömbre elôbb lehetôleg

pontosan rajzoljuk fel a szobor körvonalát,

ami ezen kívül végül a tömb széle felé

esik, az felesleges. … A jól repeszthetô

nagyoláskor tenyérnyi forgácsok hullanak

le a fáról. Ne erôltessük nagyobb darabok

lerepesztését, mert akkor lassabban ha-

ladunk, különösen a keményebb fane-

meknél.” 

Persze, a felületesen vizsgálódók magabiztosságával akár azt is

mondhatnánk, hogy nincs túlságosan nagy különbség: amiként a kô,

a fa esetében is az elvétellel való alakítás metódusát alkalmazza a

mûvész, ugyanazt, amelyet Nagy Sándor alkotómódszere kapcsán

Solymár István mûvészettörténész már 1977-ben oly érzékletesen

így írt le: „A szobrászatnak azt az ôsi és mo-

dern felfogását képviseli, amely a szobrot

belülrôl, a gondolattól magvas anyag felôl

képzeli el és kívülrôl befelé keresi a megvaló-

sulást”. Nos, ha figyelmesen megnézzük

Nagy Sándor faszobrait, akkor a kôfaragvá-

nyokkal való hasonlóság ebben a kívülrôl

történô keresésben kimerül, az eszközök, az

anyag-jellegzetességek, a felületek, a hatások

teljesen más, új mû-aurát teremtenek. A kô-

szobrok hideg keménységét a fák melegsé-

ge, puhasága váltotta fel. A térbe állított és 

a falra illesztett, a fal elé helyezett szobrok, 

a térbe helyezett dombormûvek magányos,

álló és fekvô nôalakok idollá lényegített,

egyszerre finomságokban és durvaságokban,

érzékenységekben és nagyvonalúságokban

játszó megtestesítései. A primitív népek, a

klasszikus elôtti korok mûvészetével, forma-

alakításával együtthangzó, az antropomorf

utalásokat és jelzéseket a lehetô legvisszafo-

gottabbá redukáló szobortestek csakis a

lényegrôl szólnak: minden felesleg lehántva

róluk a nyerseségekbôl elôszüremlô szép-

ségek kibontakoztatása a cél. A hengertest-

tömbökön és a lapos felületeken néhol ki-

domborodó testformák jelennek meg, ame-

lyeket a bekarcolt-bevésett testrészt-jelzések
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ellenpontoznak. A fej torzított golyó vagy szétmetszett hasáb, amely

mintegy megkoronázza a tömbszerû, részletezéstôl mentes szo-

bortestet, amelybôl csak néhány kompozíción indulnak el furcsa,

csápszerû nyúlványok. Mintha a reális megjelenítés-vágy birkózna itt

a deformáció újra meg újra felébredô szándékával, mintha a tel-

jességre törés mindig valami csonkaságba, töredékszerûségbe

ütközne vagy torkollna: mintha csak emlékszerûen lenne meg-

idézhetô valami hajdan volt fenség,

régi harmónia, egykori teljesség.

A mûvészeti alkotóterületekre, a

mûvességekre, a mûfajokra pillantva

megállapítható, hogy a közelmúlt év-

tizedeiben talán a mûvészeti tárgyfor-

málás, a szobrászat ágazatában

zajlottak le a legnagyobb változások:

a szobrászati mû alakításának formai

jellemzôi és jelentésközvetítô médiu-

mai alapvetôen módosultak, illetve

keretei kitágultak. A mûvészi tárgy-

objektivizáció megannyi új változata

és korszerûnek ítélt formai megje-

lenése mellett és ellenére azonban

elmondható, hogy még napjainkban

sem merültek ki a klasszikus mûfor-

mákhoz kapcsolható, a hagyomá-

nyos anyagokat és megmunkálásmó-

dokat alkalmazó, tradicionális mû-pozíciókat teremtô mûalkotások

megszólalási lehetôségei – és ezt a vélekedésünket nyomatéko-

sítják, tanúsítják Nagy Sándor szobrászmûvész új alkotásai is, ame-

lyeket az eredeti látásmód, az autonóm kreáció, a hiteles és mélyen

emberi mondandó avat korszerû, különleges érzékenységû és

értékû mûvekké. Az elmúlt években volt szerencsém néhány Nagy

Sándor-kiállítást megnyitni, és mondandómat mindig ezekkel a gon-

dolatokkal zártam: Nagy Sándor lélekben és szemléletben az egyik

legfiatalabb és legmodernebb magyar szobrász. Mert folytonosan

megújuló, mert kiapadhatatlanul leleményes, és mert új barbár szép-

ségekkel ajándékozza meg befogadóit. Most ismét e tételt kell

megismételnem, mert új mûegyüttese vitathatatlanul, lényegileg friss

szemlélettel áthatott, és mert az anyagváltás újdonságának erejével

éltetett faszobrai a tradíció tiszteletét és az ismeretlen szépségek, az

új szintézisek megteremtésének elszánt akarását hordozzák. Ezért

hát a hatalmas életmû fénytörésében vizsgálva, de akár attól

elvonatkoztatva is regisztrálható: a nyolcvanöt esztendôs Nagy

Sándor faszobraival a korszak, napjaink rendkívül fontos, nagy for-

mátumú mûalkotásait állítja elénk: hiteles, jelentésgazdag, meg-

rendítô plasztikai jelenésként. 

Wehner Tibor
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