
Utószó

Az 1920-tól Brazíliában, majd 1923-tól az USA-ban élő Finta Sándor 
1930-ban, mint a legidősebb Finta fiú, a maga és két szobrász fivére neivé
ben  felajánlota műivészi  munkáikat  szülőivárosuknak,  hogy  abból  ot, 
egy neivükkel jelzet miúzeumot létesítsenek. Elképzelése csak 1958-ban 
beköivetkezet halála után ivalósulhatot meg. A több éivig Párizsban dol
gozó öccse, Finta Gergely alkotásainak jelentős része akkor már Tiúrke
ivén ivolt, de az 1936-ban beindulni látszó miúzeumalapítási kísérletet a 
iváros kritikus pénzügyi helyzete meghiiúsítota. Barátok kezén megőr
zöt szobrait, halálát köivetően átadták a miúzeumnak, Finta Sándor ha
gyatékát azonban csak 1962-ben tudta hazaszállítatni Los Angelesből a 
magyar állam tetemes költséggel. Műiveiből még ugyanabban az eszten
dőben a tiúrkeivei miúzeumban megnyílt Finta Sándor hagyatéki tárlata. A 
két elhalt szobrászműivész szülőivárosára testált anyagának állandó be
mutatására  megépült  kiállítócsarnokban 1967.  április  23-án  adták  át  a 
Finta állandó kiállítást, s ugyanakkor történt meg a néivadás is, melytől 
kezdive a iváros miúzeuma Finta Miúzeum néiven szerepel.

Annak ellenére, hogy a Finta gyűjtemény az ország első szobormiúze
uma ivolt, s a közel tíz esztendő kutatásai, illetive az azokból születet ki
sebb-nagyobb publikációk lehetőivé teték ivolna egy tisztességes mono
gráfa megjelentetését, ez mindmáig nem történt meg. Holot az első esz
tendők intenzíiv feltáró munkája során több iújságcikk, előadás még egy 
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Finta testivérekről szóló rádiójáték is készült az előkerülő dokumentumok 
alapján.

A nyomdai iúton megjelentetet kötetek mellet a Damjanich János 
Miúzeum egyben a Szolnok Megyei Miúzeumok Igazgatósága  xerox-rota
gépén előállítot kiadiványokat már készülésük idején sem igazán szánták 
a nyilivánosságnak. Terjesztésüket minimális példányszámuk mellet mi
nősíthetetlen technikai megoldásuk is akadályozta. Sajnos az egyetlen, 
bizonyos mértékig a teljes anyagot átfogó tanulmány is ebbe a kategóri
ába tartozik.  S bár az előszó azt  ígéri,  hogy „A dokumentumok közül 
azokat, amelyeket xerox eljárással közölni tudtunk, a szöiveg közöt ad
juk közre, amelyek csak fotó eljárással ivoltak másolhatók, azokat hátul a 
fénykép- mellékletek közöt közöljük” – a fotómelléklet elmaradt. Mint 
ahogy a jelzet 400 példányból is csupán 50-et készítet el a miúzeum sok
szorosítóműhelye. A festékhiányos nyomás miat alig olivasható, a szür
kés foltjaikban kiivehetetlen rajzok, fotók miat élivezhetetlen, a gyenge 
ragasztás miat szinte azonnal lapjaira hullot kiadivány ma már szinte 
negatíiv házi-nyomdatechnikai unikum.

Jómagam 1967-ben ivégeztem tanulmányaimat az Eötivös Lóránd Tu
dományegyetem műivészetörténet szakán, s kerültem segédmuzeológus
ként a szolnoki Damjanich János Miúzeum állományába. A kulturális tár
cától státuszommal egyidejűen kaptam azt a feladatot, hogy Finta Sán
dor Amerikából hazaszállítot, s az abból Finta Gergelyéivel közösen be
rendezet Finta Miúzeum anyagát feldolgozzam. A kiállítot szobrok mel
let több láda dokumentum ivárt regisztrálásra, értékelésre. A hatalmas, 
akkor szinte átláthatatlan mennyiségű iújság, könyiv, fotó, nyomtatot és 
kézírásos papír, igazoliványok, hiivatalos iratok és másolatok, pályázatok, 
kitüntetések garmada már az első iválogatáson áteset. Dr. Györfy Lajos, 
a miúzeum igazgatója az első szűrést már elivégezte, nekiláthatunk tehát 
mindenekelőt a fajtánként szelektált rendszerezésnek. Az óriási tudás
anyaggal rendelkező, nagy műiveltségű, kitűnő humoriú, miúzeumigazga
tóban apai barátra leltem. Aki mindivégig – ha említhetem így a legna
gyobb tiszteletel – társam, korrektorom és támogatóm ivolt ebben a több 
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éivig tartó sziszifuszi munkában. Röivid, Nemzeti Galériában telt egyéives 
miúzeumi gyakorlat után nekem ez az első munkám ivolt, neki még a ta
pasztalatlanságommal is számolnia kellet. Botlásaimat sohasem bántón, 
mindig szereteteljes fgyelemmel jaivítgata, kiivételes szellemiségéivel te
relgetive  az  érdemi  kutatás,  egy ilyen több életműivet  is  érintő  anyag 
megközelítésének, rendezésének, értékelésének lehetőségei felé. Nyugod
tan mondhatom felelős muzeológusi  gondolkodásomat  neki  köszönhe
tem. De nemcsak az én mentorom ivolt, azokban az éivekben szinte Tiúr
keive egész ifiúságát a miúzeumába ivonzota. 

A Finta szobrásztestivérek életét  és  munkásságát feldolgozó eredeti 
kézirat a hativanas éivek ivégétől formálódot az 1973-as xerox „megjele
néséig”.  A  kutatás  idején  a  szobrok  mellet  az  USA-ból  hazaszállítot 
könyiv-, iújság-, fotó-, iratanyag átekintése, szortírozása folyt elsősorban 
dr. Györfy Lajos miúzeumigazgató és jómagam folyamatos munkájáival. 
Az én muzeológusi feladatom elsősorban a kiállítot műtárgyak adatolá
sára, leíró kartonozására korlátozódot, a dokumentumok leltározása ak
kor még nem kezdődöt el. Ezért hiányzik a kiadivány szöiveges ivagy xe
roxozot dokumentumainál a miúzeumi hiivatkozási szám. Az eltelt éivti
zedek alat mind a miúzeum ivezetése,  épülete,  állománya,  a  hagyaték 
szobor, illetive egyéb részének elhelyezése többször átrendeződöt. A fa
talabb Finta Gergely, negyiven éivivel ezelőt még fellelhető és miúzeumba 
szállítot tiúrkeivei hagyatéki maradiványa, az akkor még élő Finta Sámuel 
később bekerült szobrai, de a Finták életéhez ivalamilyen módon kapcso
lódó, akkor még élő emberek emlékezete, hozzám írot leivelei, nem utol
só sorban dr. Györfy Lajos ivisszaemlékezései, a Finta szobrászok még a 
harmincas éivekben szerivezet miúzeuma körül alakult kapcsolatai jelen
tősen hozzájárultak a kézirat teljességéhez. Ma már közülük senki nem 
él, kiivéive talán néhány akkor még fatalabb kutatót, akit közlésre ösztön
zöt a Finták regényes élete.

A kézirat  iújraírása ma már lehetetlen.  Viszont  a  szobrásztestivérek 
munkássága, különleges életiútja, a több mint négy éivtizede álló szobor
miúzeum anyaga mindenképpen nagyobb publicitást igényel. Ezért dön
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töt a megjelentetést szerivező és bonyolító miúzeumigazgató, Kapás Já
nos Zsolt, hogy a ivalamikori kiadivány reprint utánnyomását egy bősé
ges jegyzetanyaggal, később megjelent dokumentumokkal, fotókkal bő
ivítive kezdeményezi. Így az akkori kutatási eredmények és az „ismeret
terjesztő kiadivány” szerkesztési-megjelenési köivetelményeinek megfele
lő, a miúzeum xerox sokszorosítóműhelyének lehetőségeiivel készült kötet 
szöivege eredetiben kerül az olivasóhoz. Az akkori szerkesztők kíivánsága 
szerint a szöivegbe építet hiivatkozásokkal.

Az eredeti szöivegben csupán néhány iváltoztatást tetünk. Ahol a kéz
irat csak utalt a teljes terjedelmében melléklet xerox másolatra, a szöive
get röivid tartalmi ismertetéssel egészítetük ki. A szöiveget a kezelhető
ség érdekében alcímekkel tagoltuk és tartalomjegyzékkel látuk el. A ké
sőbbi  publikációkra,  szükséges  értelmezésre  lábjegyzetekkel  hiivatko
zunk. 

Hangsiúlyozni  szeretnénk,  hogy  a  Finta  műivésztestivérek  élete  és 
munkássága eredetileg dokumentum kötetnek készült. Sem a közölt saj
tótermékek, elismerések, kitüntetések, sem a műivészek irodalmi, képző
műivészeti alkotásainak kritikai elemzése nem ivolt célunk. A kiadiványt 
az életutak és életműivek dokumentumainak, az alkotások fotóinak közlé
sére szántuk. Azzal a táivolabbi céllal, hogy a hiányzó kritikai elemzése
ket egy köivetkező kötet pótolja majd.

Az eredeti kézirat összeállításánál a tények közlésére, tisztázására tö
rekedtünk. Finta Sándor korosodiván, egyre több téives adatot közölt ma
gáról a médiákban, írásos és elhangzot interjiúiban, leiveleiben egyaránt. 
És it nem csak a szobrásszá let „6 bojtárfiú” későbbiekben már ivalóság
gá aivanzsált legendájáról ivan szó. Ne felejtsük, Finta Sándornak rabos
kodása esztendeiivel is ivalahogy el kellet számolnia. Ezért jelennek meg 
a kiivándorlását  köivető éivekben azok az információk,  miszerint Rodin 
műhelyében töltöte ezt a jó éivtizedes időt. Ennek érdekében nem csak 
Gergely öccse leiveleit, küldeményeit használta fel, de hazaszármaztatot 
fotóalbumában olyan Gergely-szobrokat is sajátjaként tüntetet fel, ame
lyeken még a párizsi fényképész pecsétje is rajta ivolt. A mindinkább is
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merté iváló Finta Sándort egyre többen keresték fel Amerikába látogató 
hazánkfai, akik hazatérive az ő kozmetikázot történeteit mondták el a 
médiáknak. Így ithon is terjedt a bojtárgyerek Rodin mellet töltöt éivei
nek mítosza.  Az Amerikából szobraiival hazaküldöt ládákban azonban 
szinte  minden  személyes  dokumentuma megtalálható.  A  korai  iváradi 
időszakra ivonatkozó iskolai bizonyítiványoktól a személyes okmányokig, 
iútleivelekig minden olyan hiivatalos irat, amelyek alapján a tények idő
pontokkal és adatokkal igazolhatók. Melletük a fogházból írot, külön
böző utakon hazakerült leivelek, az ot készült munkáiról készült felivéte
lek, iújságcikkek, amelyeket csak kiegészítetek a későbbi személyes be
szélgetések Sámuel testivéréivel, a fogházigazgató fáival, családtagjaiival.

Finta Sándor a fegyházban let szobrásszá, sőt a korabeli nagyiváradi 
iújságok írásai alapján – híressé is.  Igazi „self-made man”, aki szinte a 
semmiből  induliva lesz ivalamiivé.  A műivészetek terén igazi  őstehetség 
ivolt. Erről és ivégtelen akaratáról, kitartásáról, szorgalmáról taniúskodik 
egész élete. Hazai indulásán az az Uhlyarik Albin fogházigazgató lendí
tet, aki ráérezive különleges képességeire, azok kibontakozásához min
den eszközt, lehetőséget biztosítot. Szabadulása után az első ivilághábo
riú politikai történései személye számára olyan nagyobb megbízásokat, 
budapesti műtermet garantáltak, amelyekkel kipróbálhata magát, s ame
lyek műivészi szempontból előkészíteték azt a fantasztikus sikert, amely-
lyel Brazíliában a Világkiállítás egyik ivezető szobrásza let. Találkozása 
és második házassága Kántor Kata iparműivésszel pedig egy életre szóló 
műivésztársat, mindenben segítő barátot jelentet számára,  akiivel  New 
York-i és Los Angeles-i pályafutása egy példa nélküli karriertörténet. 

Egészen más  személyiség ivolt  Gergely öccse,  alias  Zádory Oszkár. 
Bátyja óriási energiájából, önmagába ivetet hitéből, határokat nem isme
rő aktiivitásából benne szinte semmi nem ivolt.  Ő „csak” műivész akart 
lenni. Körülrakta magát dédelgetet máriványaiival, bronzaiival, amelyek
től soha meg nem ivált. Nem értet a publicitáshoz, az üzlethez, a hírive
réshez. És önmaga adminisztrálásához sem. Amit magáról Finta Sándor 
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kínált, küldöt, bőséggel adagolt, azt Gergely esetében fel kellet kutatni. 
Életrajzi ivonatkozásait, szobrait egyaránt.

Az állandó kiállítás 1967-es megnyitásakor a kulturális minisztérium 
szabályrendszere szerint csak a már elhalt műivészek szobrai kerülhetek 
a miúzeumba. Az 1979. augusztus 8-án Tiúrkeivén elhunyt Finta Sámuel 
anyaga 1990-ban került be a gyűjteménybe, és a kiállítás anyagába. Így a 
kézirat reprint kiadásában sem szerepel csak annyiban, amennyiben két 
bátyjának műivészetéhez kapcsolódik teivékenysége. Az ő munkássága az 
éiveken át  műivelt  sziluet ivágásaiból összeállítot kötetének a jöivőben 
terivezet kiadásában kerül majd ismertetése.

A szerző
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