
„A szép... küzdelemben születik"
Bemutatjuk: Györfi Sándor szobrászművészt

Gyürfi Sándor szobrászművészt be-
mutatni csak alkotásaival együtt, azok
jelenlétével lehet igazán. Szerénysége
miatt maga sem szívesen mutatkozik
be, de önfeledten tud beszélni munká-
járól műtermében vagy kiállításon egy-
aránt.

Lexikonszerű tömörséggel nagyon
keveset csak a következőket lehet le-
írni :

1951-ben született Karcagon. Közép-
iskoláiban — a budapesti Művészeti
Gimnázium üvegdíszítő szakán — 1969-
ben érettségizett. 1973—1978 között a
Képzőművészeti Főiskolán szobrásza-
tot tanul. Mesterei: Somogyi József,
Mikus Sándor és Rátonyi József. A
főiskolai tanulmányok befejezése után
szülővárosában Karcagon telepedett le,
ahol műtermet kapott, bronzöntő mű-
helyében szobrait maga önti. Három
éven át a fiatal és tehetséges művé-
szek számára alapított Derkovits-ösz-
töndíjas volt. 1979-ben megkapta a hat-
vani Portrébienálé bronz diplomáját,
1981-ben a Szolnok megyei Tanács Mű-
vészeti Díját nyerte el. Rendszeresen
kiállító művész.

Köztéri szobrai állnak Hatvanban
(Damjanich János). Balassagyarmaton
(Komjáthy Jenő), Nyíregyházán (Eszé-
ki Emma). Debrecenben (Medgyessy
Ferenc), Karcagon (A ménesek emlé-
kére, Szűcs Sándor domborműve,
Győrffy István), Szolnokon (Damjanich
János). Túrkevén (Zádori Oszkár dom-
borműve).

Tagja és vezetője a Nyíregyháza-
Sóstói és Mezőtúri Művésztelepeken
folyó alkotó munkának.

E fiatal művész életútja azonban
már sem fér a szűkös lexikoni kere-
tek közé. Jóval több annál. Művészeté-
ben benne van az évszázadokra visz-
szanyúló emlékezet, a megélt valóság,
a szikkel birkózó ember, a hajdani pa-
raszti sors verejtékei, a Nagykunság
kemény törvényei szerint rendeződött
ember és természet kapcsolata js.

A KéDzőműveszeti Főiskola sok mes-
terségbeli fogásra megtanítja növendé-
keit — így a szobrászat fortélyaira is;
az anya!g formálására, a bronzöntésre,
nyújt esztétikai, művészeti ismereteket,
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de ezen ismereteik, készségek birtoka-
iban csak útnak indítja végzett növen-
dékeit. Művésszé, szobrásszá maguk-
nak kell válniuk, ha nincs bennük
szenvedély, tehetség, elhivatottság, hogy
végigjárják a maguk útját —, amely
sokszor igen nehéz — megrekednek
középszernél, elvegyülnek a művészet-
tel, szobrászattal foglalkozók szürke
menetébe.

Györfi Sándor — szerencsére — nem
ezek közé tartozik. Költőien szárnyaló
szobrászi fantáziája már a Képzőmű-
vészeti Főiskolán megmutatkozik. Az
is világossá lesz benne — művei bi-
zonyítják —, hogy hol a helye sok-
szor bonyolult világunkban.

Művészetében azt látom és tartom'
különösen sokra, hogy nem valamely
divatirányzatnak, hanem egy népnek,

a magyarságnak, szűkebb hazájának,
a Nagykunságnak, az itt élő dolgozó
embernek kötelezte el magát, szolgá-
latába állította tehetségét, tudását,
művészetét.

Hat éve végezte el a Főiskolát, az-
óta szakadatlan munkával, lobogással
több kiállításra elegendő művet alko-
tott! De nem a mennyiségre tenném a
hagsúlyt, hanem a művekre, az alko-
tásokra, melyekben kiállításokon, mű-
termében gyönyörködhetünk, vagy vá-
rosaink köztereit díszítik.

Karcag — úgy érzem — megtalál-
ta szobrászfiában azt a tehetséget, aki
megteremti és megteremtheti a Nagy-
ikunság neves és névnélküli emberének,
múltjának és jelenének — szobrokban
megfogalmazott — galériáját. Kezdhe-
tő ez a Nagyapám napszítta. szikár,
erős, szívbemarkoló portréjával, a
Szántás című műve földszaggató figu-.
ráival, vagy az Emberpár totemisztikus
megfogalmazású, az életküzdelmekben
elfáradt, talán megrokkant, de le nem
győzött öregjeivel.

Megrajzolja a nagyhírű karcagi or-
vos — Kátai Gábor — portréját épp-
úgy, mint a Sárrét és a Nagykunság
nemrég elhunyt megörökitőiének Szűcs
Sándornak emberi képét, Györffy Ist-
ván kiváló néprajztudósnak: bronzba
öntött alakját és gondolatát. Zádori
Oszkár túrkevei születésű szobrász em-
lékét.



A történelmet alkotó és formáló nép
jellegzetes bemutatásán túl. a táj, a
puszta életévei egybefonódó, az em-
bert munkájában társként segítő lo-
vak, a ridegpásztorok által őrzött mé-
nesek egyaránt foglalkoztatják. Mű-
vészi megformálásuk a játékos Csikó-
tól, a súlyos, de lebegő Játszó lovak-
tól, a Ménesek emlékének megörökíté-
sétől, a kisplasztikák, a tömör, fegyel-
mezett és súlyos mondanivalót hordo-
zó érmek és köztéri szobrok megalko-
tásáig terjed.

Györfi Sándor a szobrászatban meg
tudta találni neki és mondanivalójá-
nak _ legjobban megfelelő Mfejezési
formát, a klasszikusan lágyvonalú
portrétól — Gabriella — kezdve a
rusztikus megformálású alkotásokon
át az elvonatkoztatott tájábrázolásig —
Körösparti emlék — Nem mesterség-
beli bűvészkedés, hanem a téma és a
mondanivalója szabja meg nála azt,
hogy mit és hogyan formáz meg.

Művészetével a legjobb lírai megol-
dásoktól kezdve széles skálán játszik.

Sok esetben balladái tömörségűek al-
kotásai.

így beszélni a szobrászat nyelvén
csak az tud, aki a tájat, a benne dol-
gozó, az ezt formáló, de rá is hatással
levő embert tiszteli és szereti, az anya-
gok tulajdonságát jól ismeri, mer és
tud velük birkózni műtermében és ön-
tőműhelyében; le tudja őket győzni,
mondanivalójával kifejezőivé szeli díti
azokat. Szépet és igazat alkotni az tud,
aki nap mint nap küzd anyaggal és
mondanivalóval, hiszen „ . . . a szép
küzdelemben születik" ahogyan az et-
hosz filozófusa, Ancsel Éva írja.

Sikerének titka, hogy nemcsak plasz-
tikákat, szobrokat aka r csinálni és be-
mutatni, szépet és emberit akar — és
tud is — mondani, ezért talál sok né-
zőben megértőre művészete.

Sokat beszélhetnék és sokféleképpen
értelmezhetnénk Györfi Sándor művé-
szetét, egyben azonban mindannyi-
an egyetértenénk; eJtiöMélten építi
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szuverén művészi világát, akkor is ha
nincs szavakban deklarált ars poéti-
kája, helyette művei vallanak, amely-
ben megméretik a valóság, megmére-
tik az alkotó ember és megfogalmazó-
dik a művészi elkötelezettség is.

Szerencse és jó az, hogy a Nagykun-
ság szikes földje ilyen embert is te-'
rem, magának és népünk örömére
teszi.

Bemutatásánál nehéz kikapcsolni a
szubjektívnek tűnő hangvételt, mert
alkotásain keresztül is közel áll hoz-
zám és művészetével mindig mond
számomra is újat, szépet, emberit. Hogy
művészetének méltatásával mértékkel
bántam, azt a következők miatt is tet-
tem: „A költemény előbb tetszik, csak
azután értem meg" — olvastam vala-
hol, s mikor a bemutatásra készültem,
méginkább érvényesnek éreztem ezt a
megállapítást olyan művészetre, ame-
lyet szemünkkel fogunk fel. ami látá-
sunk szerint teremtődött, és a látá-
sunkhoz fűződő lelki mozzanatokat
hordoz. Ezek után már nem lehet két-
séges, hogy aki befogadóként részese
akar lenni a művész gondolatának,
mondanivalójának és a művészetnek
csak egyetlen lehetséges útja van; el-
fogulatlan tetszésére bízza, saját íz-
lésével is vezettesse imagát.

TÁLAS LASZLÖ


