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Szolnok, szabványok, szobrok
Most már - képletesen és valóságo-

san is - tisztul az összkép: az átlátha-
tatlannak tűnő kavargásból védtelenül
és csupaszon hullanak ki súlyosnak és
hitelesnek minősített, testetlen, bábsze-
rű fogalmak és képződmények, s áttet-
szőn áll előttük egy látszatpillérei nél-
kül maradt, támaszait vesztett, gyenge
konstrukció.

i négy és fél évtized va-
M l lóságát hol barbár, hol

~/Mi gyengéd agresszivitás-
jjfvik s a l meghódító rendszer

JR H l önmaga igazolására,
híveinek és ellenségeinek meggyőzé-
sére lázas sietséggel díszítette fel sivár
élettereinket. Gazdag színképű, szöve-
vényes összetételű örökség gondozói-
vá avattattunk: a politika és az esztéti-
ka sajátos elegyében vígan tenyészett a
tartalmatlanságot ügyesen álcázó üres
forma. A szobroknak, emlékművek-
nek, díszeknek kinevezett, szobrászati
eszközökkel, metódusokkal és ceremó-
niákkal létrehozott és elhelyezett ob-
jektumok, példányok tömege köztere-
inken állandó résztvevőként agitált,
reklámozott, intett, figyelmeztetett,
dorgált, fenyegetett, felszólított, felvi-
gyázott, utalt, asszociáltatott, térített,
ösztökélt. A szocialistának nevezett
rendszer ideológusai - feltartóztathatat-
lan tüsténkedésük megannyi tárgyia-
sult emléke tanúsítja - igencsak jól
megtanulták: az emlékmű, a szobor a
rendszer legjobb, leghatásosabb rek-
lámhordozója. Masszív, maradandó,
lassan jár le a szavatossági ideje,
egyébként bármikor - különösebb fel-
tűnés nélkül - cserélhető.

Sajnálatosnak minősíthető azonban,
hogy a monumentumállítás jogát (osto-
bán felismerve szükségszerűségét) az
uralkodó osztály, réteg mindig fenn-
tartja magának, s így a kontroll lehető-
sége megszűnik. A hatalom egészen
addig, míg nem fordul újra a kocka,
ellenőrizetlen, mohó, bővített szo-
bor/újra/termelést kezd és folytat (az
elsődleges cél felülmúlni a megelőző
korszak és berendezkedés ebbéli tevé-
kenykedését), hogy aztán átadja a he-
lyet az újonnan érkezők tisztogatási
akcióinak.

A mennyiségi mutatók, a méretek
általában nőnek, talán elég, ha a szen-
tek szobrait összehasonlítjuk a mun-
kásmozgalmi hősök monumentumai-
val, vagy ha a budapesti, gellérthegyi
Felszabadulási Emlékműnek nevezett
objektumra utalunk, amellyel az új ha-
talom manapság sehogy sem tud mit
kezdeni: tipikus se vele, se nélküle-szi-
tuáció. (Jómagam demokratikus, a tár-
sadalmi mozgásokat érzékelő-közvetí-
tő mobillá alakítanám: alaphelyzetben
a pálma a nő lábainál heverne, és a hét
egy napján - amikor a kiváló termelési
sikerek tetőznének, legalacsonyabb
lenne a munkanélküliség, éppen nem
tüntetnének a hajléktalanok, bizako-
dásra adhatnának okot a tőzsdei moz-
gások is, és nyugvópontra jutnának a
pártpolitikai küzdelmek -, szóval eme
tényezők szerencsés együttjátszása pil-
lanatában, amikor felcsillanna végre
valami kis általános (heti) remény, nos
akkor a sudár magyar fiatalasszony
robotderekával lehajolna, szoborkarja-
ival felemelné és a magasba nyújtaná a
pálmaágat. Erre lehetne várni, esetleg
tippelni, fogadni is: az emelés időpont-
jára, talán mértékére, magasságára - a
város, az ország életébe így kapcsolód-
hatna be aktívan egy múlt rendszer
által teremtett, a mai élethez igazított
jelképi tartalmú(?) mű(?).

ulajdonképpen e hosz-
szúra nyúlt bevezető-
ben is már Szolnok
szobrairól beszéltünk.
Kockázatos vállalko-

zás egy város monumentumairól írni,
egy olyan település műveiről, amellyel
a krónikás nem él együtt: a szobrok, a
szobrászati emlékek csak úgy élhetők
át, csak úgy érzékelhetők teljes mély-
ségükben, értékelhetők teljes felelős-
séggel, ha múltjuk van bennünk, ha
történéseink összekapcsolódnak. Kér-
jük tehát eszmefuttatásunkat benyomá-
saink gyors ítéletté formálásának mi-
nősíteni, amellyel vitatkozni: szükség-
szerű. A nyolcvanas évek végén, a
kilencvenesek elején azonban hatvá-
nyozottan nehéz a helyzet: a változá-
sok időszakát éljük, és egyáltalán nem
biztos, hogy amit egyszer megnéztünk,

azt néhány hónap múlva - visszatérvén,
kontrollálni véleményünket - a helyén
találjuk. A köztéri állandóság talán so-
hasem vált olyan ideiglenessé, mint
napjainkban. Szolnokon is ezért válha-
tott a változások áldozatává: Kovács
Ferenc Munkásmozgalmi Emlékműve
a városközpontban, Kocsis András Le-
nin-monumentuma a Tisza-parton, va-
lamint emeltetett le posztamenséről né-
hány mellszobor (pl.: Szamuely), és
könnyen lehet, hogy mire e sorok nap-
világot látnak, további alkotásokról is
csak múlt időben beszélhetnénk (be-
szélhetünk) már. Természetesen a do-
log azért nem ilyen egyszerű: a szobor-
bontással (esetenként döntéssel) csak a
köztéri objektumok tárgyi mivolta tű-
nik el, a vizuális emlékezet, a kollektív
tudat nem töröl: a Tisza-parti sétány
ligetében hosszú évtizedekig ott áll
még majd Vlagyimir Iljics konvencio-
nális - és jóságos, atyáskodó - alakja, és
a városközpontban ott "tüntet" majd a
keményen lecövekelt, bal karját égnek
nyújtó, briliáns jellegtelenségbe gyö-
möszölt, szürkeségbe burkolt, általá-
nosságok bilincseibe szorított - erőt,
bizakodást, magabiztonságot, optimiz-
must, stb. sugárzó-tükröző - ércfigura
(a háttérben zászlórudak). A budapesti
Sztálin-emlékmű - jóllehet csak né-
hány évig állt helyén - bizonyosan nem
esztétikai értékei révén, mégis a kol-
lektív tudat fontos szereplőjévé, szer-
ves xisiéví vált.

Elég körbepillantani a városban,
elég egy röpke séta, a gyors szemrevé-
telezéssel megállapíthatjuk, hogy Szol-
nok is megkapta a szocializmus kor-
szakának köztéri szobordózisát: köz-
ponti és helyi pénzekből, felsőbb utasí-
tásokra és "lentről indított" kezdemé-
nyezésre a hevenyészve kialakuló, za-
varos kánon íratlan törvényeihez iga-
zodva a köztéri ágazatok megannyi
megszokott típusa, műformája, anyaga
és technikája felvonult a korábbi idő-
szakok architektonikus örökségével
alig-alig számoló embertelen szab-
ványépítészet pusztítása nyomán fenn-
maradt parányi térségeken, összeszű-
külő kis terekben. így az MSZMP-iko-
nográfia meglehetősen lassan és esetié-
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gesen kikristályosuló, a tudatos szán-
dékokat és a véletlenszerű tendenciá-
kat elegyítő szabályrendszere - amely-
nek két alapvető, jól körülhatárolt dik-
tátuma a tiltás és a megengedés volt -
szellemében Szolnokon is feltornyo-
sult a felszabadulási, a munkásmozgal-
mi és a szovjet hősi emlékmű, és
persze létesült Lenin-szobor is 1945 és
1990 között. Ez a négy típus volt a
legfontosabb, s valószínűleg minden
1945 utáni megyeszékhely, nagyobb

város dicsekedhetett velük: általában a
városközpontok frekventált helyein, a
pártszékház előtt vagy közelében, de
legalábbis kiemelten, tájékozódási
pontok gyanánt álltak, állnak. E köz-
ponti emlékek mellett szobrot kaptak
az új rendszer új szentjei - a munkás-
mozgalom hősei -, és kissé - finoman,
de mégiscsak háttérbe szorítva - az
egykori helyi kötődésű írók, költők,
művészek, tudósok portréi, az országos
nagyságok (Kossuth Széchenyi, Pető-
fi) emlékei; aztán hosszú, tömött so-
rokban vonultak, vonulhattak fel az ún.

Fotó: Nagy Zsolt

díszítőszobrok: jobbára vérbő, realista
stílusban, elsősorban a munkát és a
pihenést is kedvelő, az önfeledt és
ugyanakkor nyugodt, életerős és tettre-
kész (gyermekeit szerető és óvó ) em-
bert testesítve-jelenítve meg. Nagy
eredménynek számított, ha a művész
az elvonatkoztatás, a stilizálás olyan
fokára juthatott el a köztéri műfajok-
ban, mint Laborcz Ferenc a Vonulók
(vagy Óvodások) című alkotásával,
amely 1974 óta a Marx-parkban áll: a
hatvanas években ez a mű még vérlází-
tóan formalistának, avantgárdnak mi-
nősíttetett volna.

Nagy szerencse, hogy a korábbi ko-
rok "hordaléka" a megállíthatatlannak
tűnő szobortelepítés ellenére - többé-
kevésbé sértetlenül - fennmaradt. Szol-
nok legértékesebb szobrászati emlékei
- értékteremtő tényező gyanánt nem-
csak az időt, a kort mérlegelvén - a
régmúltban jöttek létre: milyen szép,
hivalkodástól mentes a Baross utcai
víztorony tövében álló fogadalmi ke-
reszt, s a Tisza-parti Mária Immacula-
ta-oszlop, s mély, emberi hangon szól
hozzánk a Koltói Anna úti ferences
templom előtti téren otthonra lelt,
1749-es keltezésű, későbarokk Kálvá-
ria-szoborcsoportozat. A barokk és a
klasszicista stílus érintkezési pontjain
született a Vártemplom mögött az arra
járót 1804 óta köszöntő, kőből faragott
Nepomuki Szent János-emlék, s ennek
a korszaknak a terméke a provincioná-
lis színekben játszó, Koltói Anna úti,
1800-ban emelt, "Szomorú Jézust" áb-
rázoló mű. Különleges emléke a város-
nak - és nagy kár, hogy a településen
áthömpölygő gépjárműfolyam befo-
gadhatatlanná, megközelíthetetlenné,
holttá teszi - a Tisza-hídnál 1868-ban
állított, faragott kődísszel ékesített
1848-as emlékoszlop, s ugyanígy Rad-
nai Béla Damjanich János-emlékműve
(1912). A carrarai márványból kialakí-
tott, íves záródású architektúrával ke-
reteit, mozgalmas, négyalakos szobor-
csoport a Művésztelep melletti park kis
dombján, mint természetes posztamen-
sen áll, s uralja terét: a kompozíció
mesterien idézi meg az 1948-as forra-
dalom és szabadságharc szellemét, tör-
ténéseit. Szerényebb jelentőségű az
1928-ban állított, a korszak emlékmű-
termésének átlagát reprezentáló,
Szentgyörgyi István alkotta első világ-
háborús emlékmű a Ságvári körút vé-
gét lezáró parkban. Az értékek között
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tarthatjuk számon a városhoz az 1930-
as évek első felében kapcsolódó Bor-
bereki Kovács Zoltán-életmű néhány
jelentős alkotását is: mindenek előtt a
Damjanich János Múzeum épületének
bejárati falát díszítő két, összefogott,
kompakt szerkesztésű - egykori emlék-
mű-részlet - domborművet: a hároma-
lakos Aratók és a négyalakos Kubiku-
sok (1939) címűt. Borbereki Kovács
műhelyéből került a Tisza-Szálló és
Gyógyfürdő épülete elé a játékos meg-
formálású Leány halakkal című dísz-
kút (1%), amely L.Menyhért László
jellemzése szerint az épülettel egybe-
hangolva Szolnok legszebb, intim
hangulatú terét hozza létre, s kiváló
mestermunka a Tisza-parti sétányon
látható Verseghy-büszt (1934) is. Szol-
nok is magáénak tudhatja - a város
Rendelőintézetének épülete fogadta be
századunk egyik legnagyobb- szob-
rászának, Medgyessy Ferencnek egyik
1955-ben faragott, mesteri kőszobrát: a
lágy körvonalakkal közrefogott, tömb-
szerűen fogalmazott, gyermekét szop-
tató anyát ábrázoló alkotás egy-egy
példánya a budapesti Gellérthegyen és
a debreceni Medgyessy Múzeumban is
megtalálható. A Művésztelep kertjé-
ben rejtőző XVIII. századi indiai bi-
valyszobor (1926 körül) - itt hiába
kerestük a Pátzay Pál megformálta Vi-
dovszky Béla-bronzszobrát; csak posz-

tamensét találtuk -, s a telep bejáratával
szemben látható, Papi Lajos által kiala-
kított ún. Török kút (1975) a város
érdekes, artisztikus emlékei közé so-
rolható. Rejtélyes, furcsa, besorolha-
tatlan, az újabbkori magyar köztéri
szobrászatban társtalan alkotást fedez-
hetünk fel a Koltói Anna úti egykori
gimnázium, a ma kollégiumnak ott-
hont adó épület előtt: Kamotsay István
1974-ben állított, nyilvántartási címe
szerint Műszaki-technikai fejlődést
szimbolizáló szobrát. A kompozíció
középpontjában egy rozsdás csődara-
bokból összeállított, kitárt karú alakot
stilizáló fal áll, amely előtt és mögött
vízszintesen elhelyezett sorban tizen-
egy fekvő üveglap alatt feliratok, idé-
zetek rejlenek. A kompozíció fémré-
szét már alaposan megrágta a rozsda,
az üveglapok töredezettek, a feliratok
olvashatatlanok voltak látogatásunk-
kor: sajnos a kompozíció így nem kép-
viselheti már az eredeti művészi elgon-
dolást, koncepciót.

fentebb futólagosan
elemzett köztéri alko-
tások mellett bárhol,
bármikor, bármilyen
ürüggyel felállíthatták

volna a közelmúltban Szolnok szobra-
it: ifj. Szabó Imre Tanulófiú (1966.
605. sz. Ipari Szakmunkásképző Inté-
zet Kollégium), Bencsik István Ülő

Fotó: Tarpai Zoltán

lány (1960. Táncsics út), Gyenes Ta-
más Ácslegény (1972. Ipari Szakmun-
kásképző Intézet), Kovács Ferenc
Guggoló fiú (1972. volt Megyei Ta-
nács és Úttörőház közötti park), Simon
Ferenc Tanulólány (1974. Tiszaparti
Gimnázium), Kucs Béla Ivó nő (1972.
volt MSZMP-székház előtt) - ez maga
a Nagy Megtestesült Köztéri Közhely
-, Papi Lajos Kuporgó (1975. Várkonyi
tér), Nagy István Zenélő (1983. Város-
központ), Lajos József Tiszai hajósok
(1979. Tiszahídfő), stb. című alkotását;
ezek több-kevesebb mesterségbeli tu-
dással kivitelezett, szokványos, köz-
helyszerű szobrászati termékek. A
semmitmondó, plasztikai újdonságot
nem hozó, másolatok szintjén vergődő
művek a hatvanas-hetvenes-nyolc-
vanas évek szobrászati tömegtermelé-
sének szellemében és gyakorlata sze-
rintjöttek létre: a feladat puszta teljesí-
tése esetén a szobrászi invenció nem
kéretett számon. A sablonok sorában
ott állnak az esztétika, a szobrászat
tartományait alig-alig megközelítő
mellszobrok, arcképek (Solymosi Ig-
nác, Tisza Antal, Vásárhelyi Kálmán,
Sajó Elemér stb.).

Az országosan megszokott-megunt
szobrászi kifejezések bombasztikus
hatású példányai között méretei, hang-
súlyai révén is kiemelkedett a már
fentebb jellemzett és időközben helyé-
ről eltávolított Kossuth téri munkás-
mozgalmi monumentum, s kiemelke-
dik a Szabó László-Barna Gábor alko-
tópáros tiszaligeti bejárónál álló Fel-
szabadulási Emlékműve (1970): az
ívesen meghajló, a szép természeti kör-
nyezetet szétroncsoló betonhéj - eset-
len-modern zászló-imitáció, vagy csak
egyszerűen háttér? - előtt, kezében fák-
lyát tartván egy fiatalember bábja
igyekszik diadalmasan előre. Csak azt
tudnánk, miért, hová siet oly öles lép-
tekkel, s miért szorongat a kezében - az
elektromosság századában - fáklyát?

Netán ez valami szimbólum lenne?
(A testtartás, a mozdulat közvetlen pár-
huzama a budapesti.Kiss István meg-
formálta, 1919-es plakátról átvett motí-
vumot feldolgozó Tanácsköztársasági
Emlékmű). Szokványos elemekből
építkezik Gyurcsek Ferenc és Kampis
Miklós Szolnok 900 éves jubileumi
emlékműve (1975) is. A dombon ma-
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gasodó, négy oldalról megközelíthető,
egymásra eltoltan elhelyezett súlyos
kőtömbök együttese a körülvevő térség
toronyházainak vertikálisaival és a pá-
lyaudvar horizontálisan elnyúló tömb-
jével feleselget. A kőtömbök oldalán
feliratok, évszámok, menetelő gyalo-
gos- és lovas katonák sora, álló paraszt-
alakok, halászok, állatokat terelő figu-
rák jelennek meg, s e frízszerű díszíté-
sek mellett redőzések, hullámzások
élénkítik - vagy tompítják - a felületek

merevségét. Elbeszélő módban fogal-
mazott történeti áttekintést kap a hét
kőhasábból álló tornyot körbejáró
szemlélő - de meglepetésekben, felfe-
dezésekben nincs része, csak azt kons-
tatálhatja, hogy itt egy óriási vállalko-
zás véghezvitelére készültek a művé-
szek és a megrendelők, de elképzelése-
iket nem bontakozhattak ki teljes in-
tenzitással: a téma, a lépték és a mű
között szakadékok tátonganak. Miként
őszintén csodálkozhat a pályaudvar
környékén sétálgató az ismeretlen
szobrász alkotta absztrakt fémkonst-

Fotó: Ibrpai Zoltán

rukción (1975) is: a hasáb-körszelet-el-
lipszis variációira hangolt mű megle-
hetősen szerény, szegényes hatású. A
nagy szobrászati közhelyek sorában az
egyik kimagasló teljesítmény Szabó
Lászlónak a városközpontban 1986-
ban elhelyezett, négy méter magas,
kétalakos Olajbányászok című szobra:
a fúrószerkezettel tevékenykedő két,
fiatal, izmos, sisakos munkás - ó, ha
láthatnánk már egyszer szoborban is a
munkásosztály egyik pocakos, behú-
zott nyakú, szája sarkában csikket tartó
tagját! - lába alatt posztamensül szol-
gál a fúrótorony stilizált vasszerkezete,
és a fúrófej nemcsak képletesen, való-
ságosan is a földfelszín alá hatol.
Könnyedén felmérhetjük, hogy a való-
ságimitáció és a szobrászi elvonatkoz-
tatás harcából ezúttal az előbbi került
ki - méghozzá kiütéssel - győztesen, de
ez a győzelem bizony meglehetősen
kétes értékű. A sokszor látott szobrászi
megfogalmazásoktól-megoldásoktól
úgy látszik, nem mentenek meg a kor-
szakhatárok, a rendszerváltások sem.
Ebbéli vélekedésünket bizonyítja,
hogy a Gutenberg téren - előttünk is-
meretlen művész - emlékművét avatták
fel a közelmúltban: utcakőhalom és
lánctalpmaradvány mögött egy kopjafa
áll 1956 forradalmára emlékeztetve...

Nem szóltunk, nem szólhattunk
minden szolnoki köztéri alkotásról -
így számos, belső térben elhelyezett
kompozícióról sem - de nem leltárké-
szítés volt a célunk, csupán benyomá-
sainkat rögzítettük.

Szolnok százas darabszámot közelí-
tő, köztulajdonban lévő, állandó nyil-
vánosságra szánt műegyüttesének zö-
me az 1945-től napjainkig terjedő idő-
szakaszbanjött létre. Az érték kevés. A
sok-sok sablon, a rengeteg átható fá-
sultságot sugárzó alkotás tanulsága ta-
lán nem lesz egészen haszontalan: ta-
lán reménykedhetünk abban, hogy az
új korszak már nem követi, nem követ-
heti el még egyszer ugyanezeket a
súlyos hibákat. E sorok írójának
egyébként az a meggyőződése, hogy az
ezerkilencszázkilencvenes évtized úgy
állíthatna emléket, emlékművet önma-
gának, ha nem állítana semmit: az így
megtestesülő hiány fejezné ki plaszti-
kusan helyzetünket, állapotunkat, ér-
zésvilágunkat.


