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WEHNER TI BOR

Lebó Fe renc mûveirõl
Szö ges el len tét ben egy fes tõ- vagy gra fi kus mû vés  szel, egy sok ol da lú szob rász szá-

má ra il lú zió az át fo gó, vagy a rö vi debb-hos  szabb al ko tó pe ri ó dus ra vis  sza pil lan tó ki ál-
lí tás meg ren de zé se. A vál lal ko zás azért be tel je sít he tet len, mert a szob rász szá má ra a 
kiállítóterem szûk, zárt te re nem ele gen dõ, nem meg fe le lõ a mû vek fel vo nul ta tá sá hoz, 
vagy ha igen, ak kor meg a mû sa já tos sá gai, ter mé sze te aka dá lyoz za meg az au ten ti kus 
be fo ga dást. A mo nu men tá lis, a kö tött kör nye zet be ter ve zett és he lye zett mû vek ele ve 
nem je len het nek meg a ki ál lí tó tér ben, míg a kis, kéz be ve he tõ, és a szem lé lés mel lett a 
ta pin tás él mé nyét is fel kí ná ló kom po zí ci ók – az ér mek és a pénz ér mék – szük ség sze rû 
el zárt sá guk mi att a tár la to kon nem fejt he tik ki ha tás vi lá gu kat. Ezért a ha gyo má nyos szo-
bor mû ve ket al ko tó szob rász szá má ra egyet len te rü let, a kis plasz ti ká nak, il let ve a kis szo-
bor nak ne ve zett mû for ma be mu ta tá sá ra meg fe le lõ fó rum a ki ál lí tás, és így van ez zel az 
im már két év ti ze de ak tí van dol go zó, mun kás sá ga ré vén erõs szá lak kal Gyõr vá ro sá hoz 
kö tõ dõ szob rász mû vész, Lebó Fe renc is.

Ha fel la poz zuk a kö zel múlt ban, a Galgóczi Er zsé bet Vá ro si Könyv tár gon do zá sá ban 
meg je lent, Orbánné dr. Hor váth Már ta ál tal ös  sze ál lí tott Gyõ ri em lék he lyek és köz té ri 
al ko tá sok cí mû köny vet, ak kor ab ban Lebó Fe renc ne ve alatt nem ke ve sebb, mint ti zen öt 
hi vat ko zást ta lál ha tunk, ta nú sít va, hogy a res ta u rá lá si fel ada tok el vég zé se mel lett em lék-
táb lák, em lék szob rok, em lék mû vek, dí szí tõ jel le gû kom po zí ci ók ké szül tek mû he lyé ben. 
A sza bad vá ro si kö ze gek ben és az épü le tek bel sõ te re i ben el he lye zett kör plasz ti kák mel-
lett szá mos épü le tet éke sít Lebó-dombormû. A gyõ ri mun kák a ma gyar tör té ne lem és a 
vá ros tör té net fe je ze te it, egy-egy ki ma gas ló je len tõ sé gû sze mé lyi sé gét, a ma gyar kul tú ra
emblematikus alak ja it idé zik meg – így hi vat koz ha tunk a vá ros ala pí tás 725. év for du ló-
já ra ál lí tott em lék mû re, a Szent Lász ló-dom bor mû re vagy a Vá ci Mi hály-port ré ra. De 
ter mé sze te sen mes  sze kell ka lan doz nunk Gyõr vá ro sá tól, ha szám ba sze ret nénk ven ni 
a mû vész ös  szes mo nu men tá lis al ko tá sát: töb bek kö zött Bu da pes ten, Mo son ma gya r-
ó vá ron, Na gya tá don, Pan non hal mán, Csur gón, Kecelen áll nak meg ren de lés re ké szí tett, 
a ma ra dan dó ság igé nyé vel meg va ló sí tott nagymé re tû al ko tá sai. A meg ren de lõi kí vá nal-
mak, a mû lét re ho zá sá ra ren del ke zés re ál ló anya gi for rá sok, a kör nye ze ti adott sá gok 
min den kor sú lyos be fo lyá so ló té nye zõk, s ne megy szer hát tér be is szo rít ják az önál ló
mû vé szi in ven ci ót. Ta lán ezért is vál nak el éle sen egy más tól a mo nu men tá lis al ko tá sok 
– va la mint a meg ren de lés re ké szí tett ér mek és pénz ér mék – és a sza bad prog ra mot, az 
önál ló szob rá szi szán dé ko kat rep re zen tá ló kis plasz ti kák és az au to nóm ér mek, pla ket tek 
mû cso port jai Lebó Fe renc mun kás sá gá ban. A szi go rú an fi gu ra tív, a zárt for ma rend be 
fog lalt, az ün ne pé lyes lég kört in du ká ló köz té ri mû vek mel lett csu pa moz gal mas ság, 
csa pon gás, a ki me rít he tet len plasz ti kai öt le te ket ki ak ná zó le le mény jel lem zi az önál ló
Lebó-kompozíciókat. Ám a sza bad mû vé sze ti prog ram szel le mé ben meg for mált, el sõ-
sor ban min tá zás sal és ön tés sel, leg in kább bronz ba ön tés sel, rit káb ban kõ be fa ra gás sal 
ki vi te le zett mû vek nél is van egy fon tos és pon tos kö te lék: a klas  szi kus szob rá sza ti tra-
dí ció vál la lá sa.

A figuralitás, a ter mé szet el vû ség ha tár vo na lát csak né ha át lé põ, a sti li zá lás, a jel-
zés sze rû meg for má lás kü lön bö zõ fo ko za ta i val azon ban elõ sze re tet tel élõ, az em be ri 
ala kot, va la mint az ar cha i kus és mi ti kus jel ké pe ket is mû vé sze té be szer ve zõ al ko tó a 
szob rá szat, a mû vé sze ti tárgy for má lás ra di ká lis, a XX. szá zad utol só har ma dá ban fel-
gyor sult át ala ku lá sá nak és foly to nos meg úju lá sá nak kor sza ká ban – ami kor már min den
le het szo bor: a ta lált tárgy, a moz gó szer ke zet, a ve tí tett kép, egy be ren de zett tér és a 
plasz ti kai gon do lat is – tu da to san vál lal ja a tra di ci o ná lis mû fa ji-for mai kon ven ci ó kat. 
A for ma bon tás nél kül posz ta mens re he lye zett, kö rül jár ha tó kis plasz ti kák, a fe gyel me-
zet ten ta lap zat ra ál lí tott, har mo ni ku san a kör nye zet be il lesz tett köz té ri szob rok, és a 
mo tí vu mok és a fel irat ok egyen sú lyát meg te rem tõ pénz ér mék mel lett ta lán csak az 
érem mû vé szet ága za tá ban bont ja meg a klas  szi kus mû-sza bály rend sze re ket: itt el ve ti 
a meg szo kott ko rong, vagy a sza bá lyos geo met ri kus jel le gû be fog la ló for mát, és ki fe je-
zé sét ön tör vé nyû plasz ti kai rend be kom po nált, a sík ból di na mi ku san ki lé põ, erõ tel je sen 
tér be szer ve zett mû vé ala kít ja. A pénz ér mék és em lék ér mék hal lat la nul fe gyel me zett, 
sza bá lyos rend je, klas  szi kus ih le tett sé ge, mí ves ki dol go zá sa eze ken a mun ká kon fel ol-
dó dik, lá gyan mo del lált tá vá lik. Ugyan így a fenn költ esz mék és az ide ák, a tör té ne lem 
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ál tal szen te sí tett ér té kek ki fe je zé sé re, az idõt len sé gek meg ra ga dá sá ra, a pél da adás ra 
hi va tott nagy mé re tû em lék szob rok kal szem ben di na mi ká val és len dü let tel át ha tot tak a 
Ni kék, a re pü lõ gé ni u szok, a szár nya ló ala kok, a lo vag ló kis fi gu rák szo bor alak jai. E 
mû ve ken sza bad te ret kap a já té kos ság, fel bom lik a fe gyel me zett for ma rend, ér zé keny 
egyen sú lyi hely ze tek súly pon toz zák a tö me ge ket, ame lye ket sze szé lye sen fu tó fe lü le tek 
fog nak köz re. Eh hez az in ven ci ó zus mû cso port hoz so rol ha tó a nyolc va nas-ki lenc ve nes 
évek for du ló ján, majd az ezt kö ve tõn ké szült, meg haj lí tott héj sze le tek bõl kom po nált, 
as  szo ci a tív for ma va ri á ci ók ként ala kí tott, Tá masz ko dó, Ka pu és Arion cí mek kel il le tett, 
vagy a Fa lu cí mû al ko tás ból fel fû zõ dõ mû so ro zat. E mun kák is az L. Kovásznai Vik tó-
ria mû vé szet tör té nész ál tal meg fo gal ma zott szak mai ta nul sá go kat nyo ma té ko sít ják: „A 
mû vész a ha gyo mány és az új szem lé let mezs gyé jén ala kí tot ta ki egyé ni ar cu la tát, stí lu sa 
a leg na gyobb fe lü le tek re és a fõ tö me gek re ös  szpon to sít. Így lesz nek fi gu rái vagy össze-
fo got tak és tömb sze rû ek …, vagy lé gi e sen kön  nye dek, de kom po zí ci ói min dig ki egyen-
sú lyo zot tak, har mo ni ku sak.”

A sok ol da lú, a szob rá szat meg an  nyi ága za tá ban ak tí van dol go zó, szob rá szi el kép ze lé-
se it min den kor rend kí vül pre cí zen ki vi te le zett, biz to san meg for mált, be fe je zett mû vek ké 
ér le lõ Lebó Fe renc mû vé sze te – tu laj don kép pen a XX. szá za di ma gyar szob rá szat két 
meg ha tá ro zó je len tõ sé gû mes te ré nek, Ferenczy Bé ni és Bor sos Mik lós tö rek vé se i nek 
nyom do ka in – el emel ke dik a köz nap ok vi lá gá tól és az esz mé nyi szép sé gek és har mó ni-
ák bi ro dal má ba ka la u zol. A kö zel múlt és a je len tör té né sei és je len sé gei, a XX. szá zad 
utol só har ma dá nak és az ez red for du ló idõ sza ká nak konf lik tu sai, tra gé di ái, vál sá gai, 
ka o ti kus élet ér zé sei nem je len nek meg szob rá sza tá ban. Al ko tói vi lá ga a má sik, a már-
már csu pán az em lé ke ink ben lé te zõ, az ide á ink ban élõ pó lus je len ség kö ré nek: a bé ke, a 
jó ság, a szép ség, a sze re tet, az ál do zat vál la lás esz mény ké pe i nek szob rok ban és ér mek-
ben va ló meg tes te sí té sei. Va gyis a Lebó-mûvek a kor szak va ló sá gá val szük ség sze rû en 
konf ron tá lód nak, és így in du kál nak rop pant fe szült sé ge ket.

El hang zott 2007. feb ru ár 2-án a gyõ ri Galgóczi Er zsé bet Vá ro si Könyv tár ki ál lí tó ter mé ben.


