
HAGYOMÁNYOK
Keze nyomán saját életre kelnek
a tárgyak
Szandai Sándor munkássága képzőművészetünk sokszínű palettáján külön is
figyelemre méltó: abból a szempontból, hogy benne milyen békésen, alkotó
egységben fér meg egymás mellett a figuratív és a nonfiguratív plasztikai
megfogalmazás; az a tény, hogy az egyik, egy életművön belül is mennyire ki-
egészítheti a másikat, ,.Minden alkotásnak alapanyaga a körülötte elterülő
anyag és a társadalmi élet" — vallotta.

1903. március 7-én született a Szolnok melletti Szandaszőlősön. Édesapja
szolnoki építkezésekre jár be dolgozni, s a pár hold föld jelenti szerény megél-
hetésük alapját. A gyermek Szandait a szülők erejükön felül is taníttatják, a
szolnoki alsóbb iskolák után a mezőtúri gimnáziumba kerül.

A nagy gazdasági pangás idején, a század harmadik évtizedének végén Szol-
nokon keres munka- és önkifejezési lehetőséget. 1928-tól (kezdeti festészeti
próbálkozásaival felhagyva) az irodalom kelti fel érdeklődését. Ebben az idő-
ben, a harmincas évek elején ismerkedik meg Kassák Lajossal, s az ismeretség
később barátsággá mélyül. Az életre szóló barátság mélyen hatott művészeti
szemléletére s talán a hazai avantgárdé „nagy apostola" is közrejátszott ab-
ban, hogy érdeklődése a nonfiguratív, konstruktivista kifejezésforma felé
fordult. Bár irodalmi tevékenységével nem hagy fel teljesen, egyre inkább a
szobrászat, a plasztika izgatja, 1935-től tagja a Képzőművészek Üj Társaságá-
nak és 1937-ben már önálló kiállítását rendezi meg a Tamás Galéria. Autodi-
dakta művész, kisplasztikáinak paraszti fafaragásra jellemző báját s expresz-
szív formavilágát a gyermekkori emlékekből, szülőföldjéről hozza magával.
„Kisplasztikáim summája a groteszkség szemléletében jött létre, de mindig a
mozgás dinamikájával és kihangsúlyozott emberi karakterrel" — vallja önélet-
rajzában. Az új hang, a leegyszerűsített, szinte kubisztikus megfogalmazásmód
sikert hoz számára. 1944-ben a Magyar Modern Képzőművészet című átfogó
vándorkiállításra hívják meg. A kiállítás Bern után Párizsba és Londonba
kerül. 1957-ben plasztikái részt vesznek a Stockholmi Állami Tárlaton. Szám-
talan itthoni és külföldi szemle következik, többször szerepel Franciaország-
ban is csoportos tárlatokon. 1958-ban a Bernheim-Jeune-Dauberville Galériá-
ba hívják meg. A neves párizsi kiállítóterem a XX. század újító, kísérletező
művészeit karolja fel s biztosít bemutatkozási lehetőséget számukra. Párizs-
ban Szandai megismerkedik V. Vasarlyvel, E. Hajdúval és N. Schöfferrel,
kint élő magyar származású művészekkel. A megismerkedésre így emlékezik
szobrász özvegye: „Schofférnek kiállítása volt Párizsban, megnézte a férjem
is, és el volt ragadtatva. Ott a kiállításon többször összejöttek. Ha kint rendez-
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nek egy kiállítást, akkor a művész reggeltől estig ott van, fogadja az érdeklő-
dőket. A beszélgetések, viták során hatnak rá a kialakuló új művészeti irány-
zatok: az op-art. á kinetikus művészet. A hatások termékeny talajra találnak,
hiszen ismeri Kassák munkásságát, s az új irányzatok nagy részben a század-
elei konstruktív művészeti irányzatokat fejlesztik tovább. Kialakuló új plasz-
tikai szemlélete a nonfiguratív megfogalmazás felé indítja. „Az építészet új
társművészete" névvel jelöli munkáit, felismeri, hogy a gombamód épülő mo-
dern lakótelepek házaira és tereire, azokkal harmonizáló, egymást kiegészítő
díszítő plasztikára van szükség. Műveivel sohasem az elembertelenítést, az el-
gépiesítést, hanem a modern környezet szürkeségének játékos forma- és fény-
hatásgazdag feloldását szolgálja.

önmaga készítette fa és csont szerszámaival először a vörösrézlemez alakí-
tásának határait vizsgálja, bekarcolással, filcnyomással, kalapálással. Fölfede-
zi a vékony rézlemez nyomásával létrejövő tektonikus, gyűrődéses formákat.
Az esetlegesnek ható, de igen elmélyült és előre megtervezett munkát kívánó
„tektonikus lapok" az őstermészet formáit juttatják eszünkbe. A lemezek
primer megjelenésén túl fényhatásokkal is operál. A művek különböző oldalú
megvilágítása során újabb és újabb formákat, variációkat fedezhetünk föl. A
XX. SIECLE BILAN DE L'ART ABSTRAIT DANS LE MONDE című francia
album így ír Szandai művészetéről: .,Fémből készült vagy színezett dombor-
műveit úgy komponálja meg. hogy az ott visszatükröződő fény lényeges ele-
mük lesz, tehát a formák megsokszorozódnak és a tárgy saját életre kel."

Közben mobil jellegű térplasztikákat is készít. Ezek hol tömbszerűségükkel,
hol áttört formáikkal: a szögletes és a gömbölyű szellemes variációival hat-
nak ránk. Üj. keményebb s fényesebb anyag után kutatva talál rá az alumí-
niumra, a darualumíniumra és az alpakkára. Az alpakka rugóacél keménysé-
gű anyag, alakítása során szögletes, éles formajátékokkal próbálkozik. A da-
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rualumínium és az alpakka felülete csillogóbb, a fényt a különböző síkok visz-
szaverik, s így jön létre a minden nézetből más hatású kép. A fény-árnyék
játékokat még inkább kiemeli, mikor hidegzománcot visz a felcsiszolt felület-
re, így alakítva ki a kompozíciót. Legtöbbször fekete-fehér (ezüst) ellentét-
párral dolgozik, színes zománckompozíciói talán kissé erőltetettebbek. A szí-
nek, a természet tiszta színei inkább csurgatásos ,.képein" élnek igazán tüze-
sen. Ezeket szemlélve elébünk tárul az a kép, melyet mikroszkópba nézve lá-
tunk, ha egy érdekes sejtcsoportot vagy mikroorganizmusokat vizsgálunk.
„Tagadhatatlan, hogy ezt a műfajt Szandai Sándor állította fel, és emiatt lett
tagja az előkelő művészeti rangot adó párizsi Berheim Jeune Dauberville
Galériának" írja Ikvai Nándor egyik kiállítását méltatva. Nem nagy titokról
van itt szó: „Az anyag is segít — mondja a művész. Egyik forma, ahogyan
ujjaim segítik életre kelni hideg húsukat s lendületbe mozdulni, meghatároz-
za a következő ritmusok igazságát."

A kivívott rang a legnagyobbak közé emelte. 1967-ben a már említett francia
kiadvány méltatja munkásságát. 1968-ban az antwerpeni ,,Van Goghiana" cí-
mű kiadványban jelenik meg négy darabból álló Van Goghot mintázó vörös-
réz plakett sorozata. 1958-tól időről—időre visszatér Párizsba, ahol szerződé-
ses művészként dolgozik. A szocialista országok közül a Szovjetunióban. Cseh-
szlovákiában és Jugoszláviában szerepel műveivel. Itthon részt vesz minden
jelentősebb szemlén, tárlaton (Műcsarnoki kiállítások, Szegedi Nyári Tárlat,
Pécsi Kisplasztikái Biennálé, stb.) 1967-ben Cegléden mutatkozik be, és
1968-ban a Szolnoki Damjanich Múzeum rendezi meg gyűjteményes kiállítá-
sát. 1974-ben az Ernst Múzeum mutat átfogó képet a Szandai életműről.

Az építészet új társművészetének szánt térplasztikák, reliefek nagyobb mé-
retű kompozíciók talán kevéssé nyerték meg az építők, tervezők tetszését. Pe-
dig néhány elhelyezett munkája bizonyítja, milyen sikeresen oldotta meg
feladatát az intim vagy a monumentálisabb térképzésben. (Szeged. Móra F.
iskola, Mikroszkóp Színpad reliefje, Francia Műszaki Könyvtár díszítő kom-
pozíciója). Kalocsán ovális-tükrös „életfa" jellegű térplasztikája áll. talán a
rárakódott patinától megtisztítva többet mutatna fénytükrözéseivel.

A nonfiguratív alkotások mellett nem hagy föl a figurális művek készítésé-
vel sem. Nagy szeretettel mintázza író, költő ismerőseit, példaképeit. Mintegy
harminc portréja, aktja, egészalakos kompozíciója bizonyítja: alkotójuk meg-
őrizte és továbbfejlesztette realisztikus-expresszív formavilágát. Ezekből a
szobrokból a játékos kedv (Tersánszky portré) és a nagy írók, költők szellemi-
sége (Jókai, Petőfi, Mikszáth, Csokonai) sugárzik.

Számos díjat, pályázatot nyert. 1973-ban a Munka Érdemrend arany foko-
zatát, 74-ben pedig a Munkácsy-díj I. fokozata kitüntetést kapta meg.

Nem gyártott hangzatos elméleteket, minden póz nélkül küszködött napon-
ta meg-megújuló erővel az anyaggal. Rákényszerítette akaratát a kemény
fémre, miközben őt is alakította, formálta az.

1978-ban halt meg. Halála előtt három évvel, az Üj írásban ő maga így
summázta művészetének értelmét és tartalmát Beszélgetés az anyaggal című
írásában:

„Munkáim végis vannak, lesznek. Ezért nem vagyok egyedül. Szépek? Igazak!
Őszinték. Századunk hangvételéhez tartoznak.
S azokra a fiatalokra, akik társadalmunk forradalmi korszakába születtek
b e l e - MENYHÉRT LÁSZLÓ


