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nyilt az iparművészeti tevékenység számára, 
mint a mozgóképen. Mielőtt tovább mennék, 
eleve meg kell jegyeznem, hogy a valódi 
anyagokról le kell mondani s ez látszólag 
ellentmond az iparművészet lényegének. 
Az építész a tömegek mehanikáját s az 
iparművész az anyag valódi törvényeit 
nélkülözni kénytelen, vagy ha úgy tetszik, 
túlteheti magát rajtuk, de a formák és 
arányok tekintetében oly szabadsággal kí-
sérletezhet, mint a vegyész a legkitűnőbben 
felszerelt laboratóriumban. A mozgókép 
lehetővé teszi, hogy a művészet ezentúl 
vázlatait nemcsak szénnel és papiroson.de a 
térben is készítse, módot nyújt arra, hogy egy 
térforma helyességéről tényleg meggyőződ-

jön s a távlatok játékát s a műformáknak a 
természet formái közé való belekomponálá-
sát szinte félisteni hatalommal gyakorolja. 

Tagadhatatlan,hogy eza nagy szabadság, 
a lehetőségeknek ezen szinte korlátlan volta 
hátrányokat is rejt magában. De gondoljunk 
az irodalmi termelésre, mely szintén min-
denki által megközelíthető s ahol a korlátlan 
lehetőségek semmi esetre sem jelentenek 
hátrányt az igazi tehetségszámára. Amozgó-
kép további fejlődése szintén csak attól függ, 
hogy kik fognak hozzányúlni problémái-
hoz .. . vájjon élni vagy csak visszaélni 
fognak-e a lehetőségekkel. Ezen a ponton 
számítunk a komoly iparművészek lelkes 
közreműködésére. 

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN 
IRTA FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN 

z idei tavaszi kiállításon 
sok szó esett a sajtóban is, 
meg beavatott művészi és 
műértő körökben egyálta-
lában Szentgyörgyi István 
csodálatosan mesteri női 
aktjáról. Szentgyörgyinél 

mindig azt tapasztaltuk, hogy formái bár-
mily tökéletesek, csupán a forma kedvéért, 
egyik alkotása sem készült. A külső és a 
belső az ő művészetében tökéletesen egyen-
értékű fogalmak, ebben nem az ő különös 
ereje és azt mondhatjuk, hogy a nagy 
erénye ma a legjobb időben érvényesül. 

A legújabb Szentgyörgyi-féle aktkompo-
ziciónak: Mécses a címe. A föladat, melyet 
a művész vállalt a gondolat tartalmának 
és finomságának összhangja a szigorúan 
egyszerűsített formával. 

Volt idő, természetesen a művész pálya-
futásának kezdetén, mikor ő csak egysze-
rűen természetes akart lenni. A Panasz, a 
Kígyóbűvölő és a Teniszező naturalisztikus 
alkotások. Tévedés volna persze azt hinni, 
hogy Szentgyörgyi ezekben lényegesen más 
volt, mint mostani kompozícióiban. Ezeknek 
az első női aktoknak a formáiban még 
nincs stílus, de azért ezek nem tanulmány-
szerűen mintázott alakok és minden ízűkön 
látszik, hogy címűket sem kapták utólag, 
hanem a lélek mélyéből támadt gondola-
toknak adnak megfelelő formát. 

Néhány mellszobor és kisplasztikái alko-
tás az 1910-es évek derekán Szentgyörgyi 
formaérzésének változásáról kezd tanús-

kodni. Itt kezdődik az a folyamat, melynek 
ezideig a Mécses a legnagyobb eredménye 
és amely eddig is már több szobrászunkat 
irányító s t í lusművészete t eredményezett. 

Érdemes ezt ma hangoztatni azért, mert 
korunk művészetében a legfontosabb, leg-
izgatóbb kérdés, a stílus kérdése. Ma leg-
több művészünk zeg-zúgos irányban futja 
meg pályáját. Különösen azok közt, kik 
művészetüket bölcseleti alapra szokták 
fektetni, alig van olyan, ki ne változtatná, 
sokszor elég gyakran, kifejezési formáját. 
Ez a gyakori változás, ez a „stíluskeresés" 
mai művészi életünknek legjellemzőbb 
sajátossága. 

Szentgyörgyi művészete nem mutat fel 
ilyenfajta változásokat. Nála nem beszél-
hetünk stíluskeresésről, nem mutathatunk 
rá egyetlen alkotására sem, melyben fel-
ismerhető volna valamely új formának tisz-
tán csak a forma kedvéért való, vagy éppen 
kísérletszerű értékesítése. Szentgyörgyiben 
ma több stílus van, mint akárhány szobrá-
szunkban. Ez a stílus azonban minden 
legkisebb zökkenés nélkül, nagyrészt ön-
tudatlanul, fokozatosan, legkevésbé sem 
gyors ütemben fejlődött ki a fiatalos natu-
ralizmusból. 

Éppen ebből a fokozatos fejlődésből 
magyarázható meg az ereje. Egészséges 
kiindulási pontjának köszönhető, hogy nem 
múló hangulatoknak megfelelő, hanem élet-
erős stílussá lett. Létjogosultsága ugyanis 
csak annak a művészetnek lehet, amelyik 
nem helyezkedik szembe a természettel. Aki 





azért keres stílust, hogy ne legyen natura-
lista, annak ügye feltétlenül elveszett. Korunk 
világnézete a XIX. század természetelvűsé-
gének alapján áll. Minden életnyilvánulása 
azon alapszik. A XIX. század natura-
lisztikus művészete ennek a természet-
elvűségnek egyik kifejezője. Az élettel 
helyezkedik szembe az a művész, aki nem 
indul ki a természet tanulmányozásából, 
annak tökéletes megismeréséből. 

Egymásból fejlődhettek stílusok akkor, 
amikor a természettudományok nem adtak 
még olyan alapot a szellemi életnek, mint 
a XIX. században. Ma az életerős új stílust 
a természet formáiból kell levezetni. Letűnt 
korok más érzésről tanúskodó formáinak 
felelevenítése is legfeljebb csak érdekes és 
szellemes játék lehet, amely azonban nem 
fejezheti ki a mai korszellem teljességét. 

A naturalistából stílusművésszé fejlődött 
Szentgyörgyit csodálatosan egészséges érzés 
vezette pályafutásán. Úgy hiszem azonban, 
hogy fejlődése semmiesetre sem lett volna 
olyan nagyszerűen következetes és zavar-
talan, ha formaérzéke mellett nem áldotta 
volna meg a természet formaérzékén feiül 
költői tehetséggel is. Amint említettem, 
műveiben ott van már kezdettől fogva a 
költőiség. A forma mindig mint valami gon-
dolat — természetesen nemcsak mint formai 
gondolat — kifejezője jelentkezik. 

A gondolat szabatos és világos kifejezé-
sének keresése vezette Szentgyörgyit mai 
stílusához. Mikor az egyszerűség és a zárt 
forma keresése nála nyilvánvalóvá vált, 
akkor olyan véleményt is lehetett hallani, 
mely szerint Szentgyörgyi vissza akarja 
vezetni a magyar művészetet Ferenczy 
Istvánhoz. A nem éppen jóindulatú kritikus 
nem is sejtette, hogy ezzel a kesernyés 
megjegyzéssel milyen igazságra hibázott rá. 
Ferenczy nem volt elég erős ahhoz, hogy 
megvalósítsa nagy álmát, megteremtse a 
magyar művészetet. Szentgyörgyivel azon-
ban — merem állítani — a régi nemes 
vágynak új formában való megvalósulása, 
a magyar szobrászat új stílusának kialaku-
lása új klasszicizmusa kezdődik Az idő 
erre megérett és Szentgyörgyi megértette 
annak szellemét. 

Azok a szobrászaink, kik a mult század 
végén aratták nagy sikereiket, az impresszio-
nizmusnak az egész nyugatot átható levegő-
jében ötleteknek, pillanatnyi benyomások-
nak adtak öntudatlanul is kifejezést. Ma 
erős vágy fejlődött ki a művészetben az 

emlékszerűség iránt. Sokan érzik ezt és 
sok művész tragikuma származik ebből a 
felismeréstől. Azokra gondolok, akik az 
emlékszerűséget egyedül a formában akar-
ják kifejleszteni. 

Szen tgyö rgy i emlékszerűsége nem a 
külső formától, hanem az alkotásainak 
kiindulási pontja gyanánt szolgáló gondo-
latból magyarázható. A Bigéző, a teknős-
békát tartó női kútfigura, a Danaida, a 
Május, a Megriadt, a nő az álarccal, 
a kétalakos és a csigáskút és végül a 
Mécses mind alaposan megérlelt gondo-
latoknak megformálásai. A mécses lángját 
kezével védő, összeszorított térddel óva-
tosan előrelépő női alak, a koncentrált 
remegő figyelem kifejezője, formai tökéle-
tességét, a minden ízét egységesen átható 
feszültség teszi fokozottan élvezhetővé. 

Könnyebben érthető példái a szigorú 
formákat egységesen átható kifejezésre 
való törekvésnek Szentgyörgyi férfi és női 
mellszobrainak gazdag sorozata, az Erzsébet 
pályamű, a Návay-emlék és Délmagyar-
ország szobra. Ezek közt a legegyszerűb-
bek is azt bizonyítják, hogy a művész 
szemében egyetlen forma sem jogosult 
önmagáért, hanem csak mint valamely 
művészi gondolat hordozója. 

«se at ix 

Vannak szobák, amelyekben tüdőnk jólesően 
tágul, de vannak olyanok is, amelyekben eláll a 
lélegzetünk. Vannak mosolygó, hívogató és vannak 
barátságtalan, komor bútorok. A falikárpit ráne-
hezedhetik kedélyünkre, de lehet lelketfelderítő, mint 
egy verőfényes nap. A minket környékező tárgyak-
ban megtalálhatjuk az emberek minden jó és rossz 
tulajdonságát: a szolgálatkészséget, szeretetet, ud-
variasságot, szerénységet, hűséget, megbízhatóságot 
éppúgy, mint a zárkózottságot, ámítást, hencegést, 
könnyelműséget, dölyföt stb.-t. 

Adj túl az olyan dísztárgyon, amely nem felel 
meg ízlésednek vagy amely közömbös előtted. Kör-
nyezetedben ne tűrj meg semmit, amit nem szeretsz, 
ami zavarja jóérzésedet. Azután arra is gondolj, 
hogy az ilyen tárgynak jelenléte az otthonodban 
leszállíthatja értékedet mások előtt. H. R. 

A művésziskolákban most az a közhely járja 
és a műtermek argot-jává lett, hogy a művész az 
utálatosban is megtalálja a szépséget: le beau dans 
ihorrible; de ez határozottan téves. Mert széplelkű 
ember nem élhet meg tulipiros ottománok és hupi-
kék függönyök között. 0 . Wilde. 


