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éhány szobormű repro-
dukcióját találja ebben a 
füzetben az olvasó, Moiret 
Ödön műhelyéből valók 
s túlnyomórészt a szob-
rászati előadás oly formái 
közé tartoznak, amelyek-
hez megoldásuk módja 
révén épp e folyóiratnak 

sok a köze, hisz nagyobbára plakettek és 
domborművek, amelyek bizonyos értelemben 
díszítő jellegűek. Éppen Moiretnél mindjárt 
hangsúlyoznunk kell, hogy a díszítő jelleg 
csak formai s korántsem meríti ki e művek 
plasztikai tartalmát. Egy plakett adott lapját 
zárt; magukban kerek formákkal élővé vará-
zsolni, hogy szemünk forma-éhsége kielégül-
jön : egészen díszítő feladat s megoldható 
egy arabeszkkel is. Hogy mindez a szemen 
át tudatunkban élménnyé dagad, ez mái-
több a díszítő hatásnál, de a kettő egyszerre, 
együttesen jöhet létre, mint éppen Moiret 
esetében. 

Tekintsünk el egyelőre e formai megoldás-
tól s nézzük a művészeti hatást, amelyet 
vele elér. 

Nem ismerünk tőle emlékszobrot, legalább 
nein a szó historizáló értelmében. Tehát leg-
több műve nincs kötve egy kívülről felkínált 
egyéniség, vagy kor külsőségeihez, amelyek 
akárhány esetben teljesen közömbösek a szob-
rásznak. Itt az ellenkező eset áll : a szobrász 
bensőjét mozgató eszmék valósultak meg. 
Amit ő szeretett, ami neki fájt, ami kedves 
volt a képzeletének, azt mintázta meg. E 
tekintetben egészen lírai. Egy oly plakett, 
mint a „Bűvös-bájos asszony" , rögtön fel-
világosít minket, mily kiadósan él szabad-
ságával : helytől, időtől, alkalomtól független 
szubjektív eszméket alakít : embereket formál, 
hacsak lehet, lepel nélkül, azt a remek vilá-
got, amelyet a külső világtól csak éppen a 
simulékony és ruganyos epidermis választja 
el. Ezzel már benne is él a minden szobrász 
kereste örök Eldorádóban. Máig sem sziint 
meg az emberi test a szobrászat legelemibb 
erejű tárgya lenni, pedig mily messze estünk 
attól, hogy ennek a testnek látása minden-
napi élményünk legyen ! A festők ezért a 
félig-meddig elveszett paradicsomért az egész 
világgal kárpótolták magukat. A szobrászok 
sok okból, amelyek fejtegetése nem tartozik 
ide, ahol csak tehetik, test-ábrázolók. Akik-
ben több is lakozik a puszta mintázási kész-
ségnél, azok még tovább mennek : e test 

2 7 2 formálását használják még hangulataik, érzé-

seik tolmácsai gyanánt is. Közéjük tartozik 
Moiret. 

S látnivaló, hogy erre neki a test enge-
delmes eszköz. Mély benső érzéseknek tud 
vele kifejezést adni. Az imént említett piakeit 
világosan, sőt élesen rajzolt formáival oly-
fajta érzelmeket juttat szóhoz, amelyhez a 
festő a hangulat tolmácsolásának formát-
kivető eszközeit használja. Vannak sejtelmek, 
félig festet öltött eszmék, amelyekkel magunk 
egészen tisztában vagyunk, de mihelyst szóba 
akarnók foglalni : idegen tartalmat kapnak, 
nem vér a mi vérünkből. Moiret ilyfélét is 
tud emberiestekkel tolmácsolni, az idézett 
plakett minden alakjának mozdulataival. Ezek 
egyike sem határozott, alig valók a napi élet 
mozdulatai közül, gyengédek, félhanguak, van 
valami bennük a noli-me-tangere-ből, moz-
dulatok, amelyek most ilyenek, amilyeneknek 
látjuk, de nem tudjuk, hogy a következő 
percben mily más mozdulatokká fognak ala-
kulni. Átmenetek, fizikai ok és kényszer 
nélkül, intervallumok, nem jelenésszerűek, 
nem egy akció megmerevült perce, hanem 
lágyan tovaringó hullámzás, egy elbúgó hang, 
amelynek sem elejét, sem végét nem lehel 
megállapítani. Ezek hangulatba hozó elemek 
s a néző rögtön tisztában van, hogy bár-
mennyire kézzelfogható, kitapintható is a 
szobor, az mégis a realitások közül kiemeli 
őt s egy más, lelki motívumokból szőtt világba 
emelik. Semmi sem húzza vissza a hétköz-
nap órarendjébe, hisz arra sem ez önfeledt 
mozdulatok, sem az át lagos drapéria, de még 
a lokalizáló mellékholmi sem emlékeztet. A 
„Bűvös-bájos asszony" a rétről a vízbe lép, 
egy pár rozettaszerű virágfej jelzi a mezőt, 
három pille a levegőt, egy pár hal a vizet, 
csupa annyira stilizált forma, hogy már inkább 
csak jelzés, nehogy a nagy mozdulatok 
gyengéd hullámzásától valami mellékholmi 
szórakoztatva elvonja szemünket. Ami ruha 
látható, mindössze néhány közömbös átlag-
forma, olyasmi amit még ma is szívesen 
vesznek át a szobrászok az antik világból, 
amelyben a ruha ínég arra való volt, hogy 
utánarajzolja a test mozdulatait. Valóban, 
semmi sem zökkent ki minket ebből a zene-
hatású hangulatból. 

Ilyen, csak félig akcentuált, csak pedzett 
mozdulatokból láttunk Moiret műveinek sorá -
ban nem egy szép példát, legjobban emlé-
kezetünkbe vésődött egy fekvő asszonya, 
ronde-bosse-munka, amelyben ugyanezek a 
finoman megfogott önkéntelen mozdulatmotí-
vumok valóságos hangulatképet adtak. É s 



az itt közölt plakettek sorában a Beethovent 
játszó hegedűs nő vagy angyal az, amely 
ugyanily erősen átélt hangulat teremtménye 
és közvetítője. 

Ezen az utóbbi plaketten e finom elemen 
kívül a művész rendező és díszítő kezének 
hatása is könnyen tanulmányozható. A formai 
megoldás kötött : egy adott négyszöget tölt 
ki az alak, oly feladat, amely elsősorban a 
díszítő szobrászatot szokta foglalkoztatni. Ily 
problémák sok veszedelmet rejthetnek maguk-
ban, köztük a legnagyobb az, hogy a valóban 
arányos és ügyes térkifölíés raffmériája meg-
ölheti a mű belső értékét, mihelyt éppen csak 
sikerült térkitöltés marad. A plakett nagy 
mesterei számos példát hagytak ránk arról, 
mennyire feltűnés nélkül tudják e feladatot 
megoldani. Észre se vesszük, hogy minden 
harmóniában van, hogy mindennek így kell 
lennie, sőt az az érzésünk, hogy nem is lehet 
másként s hogy így volt legkönnyebb meg-
csinálni. Mihelyst előtérbe tolakodnék a meg-
oldás bravúrja : holt munkává sülyedne a 
plakett. E szempontból is becsülni való ala-
kítás a hegedülő nő. 

Néhány más dombormű, illetve plakett oly 
hangulatokban fogant, amelyek benngyöke-
reznek a most tomboló gyilkos háborúban. 
A fuvallatosan lágy formaringás, amellyel a 
„Bűvös-bájos asszonyt" jellemeztük, eltűnt, 
a faktúra is más ; látnivaló, hogy nem szok-
ványos mintázóval van dolgunk. Itt ércesebb 
a beszéde, keményebb a duklusa, csupa heves 
kontraszthatást ad, el egész addig, hogy mély 
lyukakat váj a háttérbe, fekete kemény árnyé-
kokat vetve oda, ahonnan aztán dacosan 
pattannak ki a hevesen megvilágított izmok. 
Gondoljunk csak a „Bűvös bájos asszony"-ra, 
amelynek mintázása már csaknem rajzos s 
amelyen a formák az akvarellező ecset puha-
ságával látszanak az alapra kerülni. Mintha 
ezer gyengéd simogatásból állott volna elő a 
halk domborodású kép. Ill ellenben, a vész és 

emberölés tolmácsolásánál egyszerre szabad 
minden keménység (I. pl. a gyermekeit féltő 
anya ruháját, amely szándékoltan kemény), 
a test simulékony epidermisét szinte feltárják 
a csontrendszer bütykei, nem izmokból, hanem 
inakból és porcogókból formáltnak látszik az 
egymást gyilkolok teste. Nemcsak a tárgy 
maga kívánta e szilaj, félreérthetetlen mozdu-
latokat : azok magasabbrendű elemet kíván-
nak tolmácsolni, a belső ember kitörését. Az 
ifjú harcos holtteste lehetett volna lágyabb, 
gyöngédebb, nyugodtabb elrendezésű is, de 
mennyivel kevesebbet mondott volna maga a 
mű abból, amit a szobrász ki akart fejezni e 
két szörnyű év hangulatából. 

Ahol ennyi a szilajság és ily kemény dac 
osztja a halált, talán azt várná valaki, hogy 
a kompozíció formális elemei is mind sutba 
kerülnek s a korlátokat most már szabadon 
töri át a művész. 

Azt hisszük, rosszul telte volna, ha ezzel 
az olcsó szabadsággal él. Mert percig sem 
feledhette, hogy végre is nem ok nélkül vájkál 
az agyagban, hanem beszédes kifejezést akar 
adni valamely benne élő akaratnak. A formai 
kifejezésnek is van módja. Ha itt is terei 
kitöltve komponált, úgy ez csak javára vált 
tolmácsoló szándékának. A rideg és durva 
négyszögletes keret (vessük csak egybe a 
„Bűvös-bájos asszony" keretével, hogy vilá-
gosan lássuk stilus-érzékéf egy ily mellékes-
nek látszó dologban is), ez a pallérozatlan 
keret több az egyszerű lezárásnál : szilajon 
feszülő izmoknak támasztópontja, nekiterpedő 
tagoknak pallója, vaksötét árnyékok mélyí-
tője. Két lest, három test az indulatok felső-
fokán, valahol egy kemény, bárdolatlan dra-
péria : többet nem is volt szabad e négy cölöp 
keretébe vetni. Itt nem gyöngéd polifón szim-
fóniáról van szó, hanem harsogó unisonoról. 

Csak e pár stílus-jegyzettel kívántuk a ren-
delkezésünkre álló szűk helyen e művek re-
produkcióját kísérni. 
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