
M O I R E T N É H Á N Y M Ü V É R Ő L 
IRTA: LYKA KAROLY 

o i r e t Ö d ö n szobrászati 
munkásságát alig ismeri 
közönségünk, hiszen csak 
nagy ritkán vesz részt ki-
állításainkon, pályázata-
inkat meg éppen elkerüli. 
Pedig egyike a legtöbbet 
dolgozó mestereinknek. 

Belső vágy hajtja a tervezés, a mintázás felé, ez 
az életeleme, sőt úgy látszik életének tartalma 
is. Van egy becses segítő-társa: szüntelenül 
működő képzelete, amely állandóan kiemeli a 
napi élet szürke kicsiségeiből, a tervek egész 
sorát sugallja neki és cselekvésre ösztönzi. 
Szerencséjére ez a képzelet szerves és fegyel-
mezett, ami műveinek minden részükben 
logikus és harmonikus voltából tűnik ki. A 
kicsiny éremtől a kisplasztikán át a dekoratív 
s a monumentális szobrászatig minden kifeje-
zési forma hatalmában van. 

Újabb munkái, amelyek Bécsben és Buda-
pesten készültek, jól jellemzik stílusát. Moiret 
már akkor eltávolodott az új-barokk előadás-
módjától, amikor az még szinte mindennapos 
látvány volt éppen abban a két városban, 
amelyben dolgozott. Epikusabb színezetű ter-
mészetének nem felelt meg az új-barokk laza-
sága és önkénye, gyakran a plasztika rovására 
túláradó festőisége. Még egy vonása volt a 
kor e stílusának, amelyet nem fogadott be az 
ö nagyvonalú alakító vágya : az aprólékos 
textúra-keresés, a korhű viselet apró kellékei, 
a csendéletszerű rátét, amivel akkor gazdagí-
tani akarták az előadást. Moiret lehántotta 
alakjairól a viselet-drapériát s helyébe, ha 
szüksége volt ilyesmire, egy kigondolt, soha 
nem hordott, a textúra sajátosságaitól mentes 
drapériát tett, amelynek az lett a feladata, 
hogy egy kor jellemzése helyett a test plaszti-
káját jellemezze. így kezdték kompozícióit 
aktok benépesíteni, s ha kompozíció he-
lyenként megkívánta a drapériát, ez szabás 
nélkül való leplekből állott, vagy a görög egy-
szerű drapériára emlékeztető, koroktól függet-

len kellékké vált nála. Az uralkodó elem azon-
ban mindenkor az emberi test, az akt, leg-
többnyire heroizálva, magasabbrendűvé ala-
kítva. Az ember mint a legmagasabbra foko-
zott élet hordozója és hőse került kőlapjaira. 

Ezzel körülbelül azt mondtuk, hogy messze 
elkanyarodott mindentől, amit genre-nek 
mondhatunk. Azt hiszem, hogy ehhez talán 
nincs is érzéke. Talán meg sem látja. Mert 
tekintetét inkább befelé fordítja, semmint az 
életvásár epizódjaira. Munkáinak minden 
sajátsága egy gondolkodó, problémákba el-
merülő emberre vall. Bajtuk inkább belső, 
mint külső élmények jelentkeznek kőformá-
ban. Az ilyen emberek nem valók a vidám 
optimisták fajtájából s valóban legtöbb mun-
kájának inkább a lét komolysága, sőt drámai-
sága adja meg a hangulatbeli alaphangot. 
Nem azt akarom mondani, hogy éppen drámai 
mozzanatokat keres, hanem hogy a nagy stílus 
komolysága felé törekszik. Kifejező eszközeit 
is ilyen értelemben alakította meg magának. 

Erről az utóbbiról azt hiszem helyes fogal-
mat ad néhány domborműve : »A búcsúcsók« 
(síremlék számára), ?»A fürdőző«, az Ifjú 
leány síremléke és egy kisméretű müve : 
»1914—1918«, amely az Éremkedvelők Egye-
sületének kiadásában jelent meg. Ezek elseje 
Moiret minden sajátságát jól mutatja. Dom-
bormű, háttér nincs, csak egy közömbösre 
fogott lapról válik ki a két alak. Ezeket nem 
tanulmányszerűen mintázta meg, hanem erő-
teljes átírásban. Lent egy közömbös drapéria, 
inkább csak jelölve. Az egész domborművön 
a két alak uralkodik, a szem kívülök nem talál 
semmi néznivalót. Tehát nem szórakozhatik el, 
hanem a kép hőseire irányul, szinte teljes kizá-
rólagossággal. Beléjük zárta az élet nagy fájdal-
mát, a búcsút. Kik ők, milyen időkből valók 
— ki kérdezné ? Egyszerűen emberek, nagyok, 
erősek, akiknek hatalmas tagjain átrezeg a 
búcsú fájdalma. Koroktól, idők pergésétől 
megszabadítva kapjuk őket, a névteleneket, 
akik itt csak a nagy emberélet reprezentánsai. 
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Ha valaki az életérzés ily mélységeibe akarja 
vinni nézőit, bizonyára azon lesz, hogy ezen 
a nehéz úton semmi kicsinyesség, semmi fölös-
leg ne térítse más gondolatokra. Valóban, 
minden a legegyszerűbbre van fogva. A kom-
pozíció bele van zárva a képsíkba. A háttér 
csak alap, közömbös, absztrakt lap, tér érez-
tetése nélkül. Nem térbe, hanem síkra kompo-
nált kép, mégpedig úgy komponálva, hogy a 
szélső tagok a sík széleit érintsék. A kép ezzel 
teljesen zárt, tömör. A formai cél itt a sík lap 
harmonikus kitöltése, amivel elérhető, hogy 
henye fölösleg sehol se maradjon. A két alak 
linóm érzékkel egymás mellé van komponálva, 
nem födnek cl egymásból semmit, hanem 
formailag kiegészítik egymást. Néhány szépen 
hajló s messze clhullámzó vonal menete 
emeli a formai megoldás komoly nyugalmát. 

Az adott sík lap hasonló szép formai meg-
oldását kapjuk a »Fürdőző« és az Ifjú leány 
síremléke című domborművön. 

A dombormű ily felfogása révén bizonyos 
klasszicitás költözött c művekre, a nélkül 
hogy itt átvételről beszélhetnénk. 

Két más síremlék-kompozíciója, amelyeket 
itt közlünk, formailag más természetű. »Egv 
ifjú sírja« teljes plasztikájú kétalakos kom-
pozíció. Nem dombormű, hanem csak egy 
nézetre, clülnézetre szánt munka. Mégis van 
benne valami a domborműből : az alakok 
nem nagyon dagadnak ki a képsíkból, háttér 
gyanánt némi drapéria s az angyal hatalmas 
két szárnya szolgál. Erre itt stilisztikai okok-
ból valóban szükség is van, mert az ifjú sza-
bad és föloldott gesztusa ily háttér híján 
bizonyára túlságosan nyugtalan, túlságosan 
kötetlen volna, ami elsorvasztaná a monu-
mentális hatást. így azonban kötve van : köti 
a drapéria és a szárny, legalább a szem szá-
mára. S formailag nyugodttá, zárttá vált, a 
nélkül hogy a tagle jtéseket közömbösíteni s ezzel 
a kifejezés erejét csökkenteni kellett volna. 

A »Harcos sírja« két nézetre szánt kompo-
zíció. Teljesen szabad, minden valódi vagy 
formai háttér nélkül. Mégis kötött nyugal-
mának, azaz monumentálisnak érezzük, mert 
a két szélső alak egyforma értékű tömegben 
s egyforma értékű mozdulattal, kcretszerííen 
foglalja a látott képet. Az, hogy egymás felé 
fordulnak, s az, hogy csaknem ugyanazt a 

mozdulatot végzik, a kötött ritmus erejével 
zárja össze a csoportot, anélkül hogy ez crő-
szakoltnak vagy kényszeredettnek hatna. Mert 
a két mozdulat pszichológiailag is, dinamikai-
lag is mcgokoltnak hat nekünk, nézőknek. 

Természetes, hogy az ilv kötöttség nem 
fogható fel szabálynak vagy éppen törvénynek, 
hanem csupán formai eszköznek, amellyel 
bizonyos meghatározott célt közelít meg 
a művész. Például szinte lappangva van meg 
»Az élet angyala« című egyalakos művén 
a nélkül hogy a néző külön elemzés nélkül 
tudomásul venné. Mert a kötöttség itt is meg-
van, dc oly megokolt és diszkrét fokban, hogy 
egészen magától értetődőnek érezzük. Azzal, 
hogy a lábak végig egymáshoz simulnak, 
azzal, hogy a két kar könyökig a derékhoz 
kötődik, magától előáll az a bizonyos zártság. 
A két alsó kar szabad gesztusára azonban 
szüksége volt a művésznek, mégpedig azért, 
hogy jellemzőn tolmácsolja az alak belső 
életét. Ámde érezhette, hogy ha szabadon a 
levegőbe nyúlnak a karok, akkor szenvedne 
a kifejezés tartózkodó ünnepélyessége s a 
gesztus talán túlságosan öblössé vá lnék: 
helyzet helyeit cselekvést sugallna nekünk. 
Itt is segítségül vette tehát a drapériát, amely 
kötött rendet teremt. Ezzel nagymértékben 
egyszerüsbödött a szobor silhouette-je, a nélkül 
hogy a kifejezés, a jellemzés csökkent volna. 
És csak most bontakozik ki előttünk az, 
amit tolmácsolni kíván, csak a gesztus ily 
lefokozása után érezzük a most már nagy 
nyugalmú alakon a rejtettebb, finomabb 
szépségeket: a karcsú test tavaszi virulását, 
az arc átlclkesítcttségét. Csak most válik 
hallhatóvá egypár igen finom pianissimója a 
műnek : az az alig észrevehető, gyöngéd 
visszahajlása a testnek s az éppoly halk, 
szinte csak pedzett előrehajlása a nyaknak és 
fejnek, ami nélkül c műből semmi más sem 
maradna, mint a szép mintázás. Itt azonban, 
éppen e félhangon tartott interpretáció révén, 
érezzük a viruló élet gyöngéd bimbófakadását, 
a gyümölcsöt ígérő tavasz varázsát, amiben 
a szerző a nő küldetését kívánta megéreztetni. 

Csak néhány vonást emeltünk ki e művek-
ből. Mert hisz egy-egy szobormű végső titkait 
úgysem lehet szók és mondatok konveneiós 
jegyeibe zárni. 
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