
MŰVÉSZET
A „kis" Györfi
ŰJSÁGHÍR: Kunhegyesen felavatták Györfi Lajos szobrászművész
alkotását, a Kun Emlékművet.

A kunok földjén jól csengő név:
Györfi. De így, keresztnév, vagy jel-
ző nélkül ritkán mondják, csak ak-
kor, ha nagyon kézenfekvő melyik
Györfiről van szó. Ha Györffy Istvánt
— nem Pista és nem bácsi — monda-
nak, akkor a Nagykun krónika szer-
zőjére, a neves néprajztudósra gon-
dolnak. Ha viszont Lajos bácsit emlí-
tik, akkor illik mifelénk mindenkinek
tudnia, hogy a turkológus Győrffy
Lajos a szóban idézett, a túrkevei
Finta Múzeum volt igazgatója, aki a
Kun Miatyánkkal temettette magát.

A ,,kis" Györfi — f-ekben és y-
okban szegényes a neve, ahogy a
szikhez illik — új alanya a kunsági
köznyelvnek. Nyilván az életkorára
céloznak, egyszerűbb így mondani,
hiszen az ifjabb Györfi elnevezés
megtévesztő lenne, fiatalabbikként
jelölni meg talán fárasztó volna lus-
taságra hajlamos nyelvünknek. A
bátyjára, Györfi Sándorra meg az
nem illene rá, hogy az „öreg" Györ-
fi, — de nem is hajlana erre a be-
széd, hiszen őt Sándornak titulálják.
Ha azt mondják Sándor, akkor a
szilajok mai utódai tudják, hogy
Györfi Sándorról van szó.

Mindketten a kunlaposi tanyáról
indultak, Sándor Karcagon telepe-
dett le, Lajos pedig a „két föld" hatá-
rán Püspökladányba^ ahová egyfor-
mán elviszik a szelek a Kunság és a
Sárrét levegőjét. Ahogy Györfi Sán-

dor se csak csupán a karcagi nagy-
határé, úgy Györfi Lajos se maradt
meg az Ördaruk által jelzett földön.
Szebb ha úgy mondjuk, mert iga-
zabb és teljesebb, hogy a két fiatal
művész — mestereikhez, Somogyi
Józsefhez és Borsos Miklóshoz viszo-
nyítva azok — a Szűcs Sándor kró-
nikáiban, igéző meséiben szereplő,
oly jellegzetesen magyar és még min-
dig nehéz földről küldözgeti fába,
kőbe vésett, vagy bronzba öntött
üzeneteit.

A lovak ereje

A kunhegyesi kiállításon alkalmuk
volt a nézőknek folyamatában látni
a Kun Emlékmű születését. Az el-
fogadott, felállított szobrot négy pá-
lyázati terv előzte meg. A kisplaszti-
kák mindegyike kun harcost ábrá-
zol, az alkotó a kun nép fennmara-
dásáért folytatott küzdelmet állította
a középpontba. A pályázati tervek
közül csak a másodikról hiányzik a
ló, a többin — beleértve már a fel-
állított emlékművet is — a lovas és
a ló mozdulata a legteljesebb har-
móniában azonos, az ember és az
állat — ahogy mondani szokták —
szinte egybeolvad. Ugyanezt érezzük
a Lovas elnevezésű bronzszobron is.
A lovas szőrén üli a lovat. Nyilván
gyermekkori emlék felidézése ez a
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szobor, a „ménesek emlékezete" ez
is, — más gondolati és megjelenítési
tartalommal.

— A kun ember, de általában a
magyar paraszt életében megkülön-
böztetett helye, szerepe volt a lónak.
Lóháton győzhetett ellenségei fölött,
vagy menekülhetett, ha tudott. A ló
volt az állatvilágból az egyik leghű-
ségesebb segítője a földdel folytatott
kenyérteremtő küzdelmében is. Én
ugyanabban a közegben nőttem fel,
mint Sándor bátyám, így természe-
tesnek vélem, hogy mindketten sze-
retjük a lovakat, s visszaidézzük azo-
kat munkáinkban. Hálátlan emberek
lennénk, ha nem így tennénk. Van
persze a dolognak esztétikai oldala
is: a ló nemcsak a lovast méri, mi-
nősíti, de a szobrászt is.

— Tudom, nagyon elkoptatott, de
kikerülhetetlen a kérdés: mikor és
hogyan érezte meg, hogy szobrász-
nak kell lennie?

— A falusi, különösen a tanyai
gyerek hallatlan nagy előnyben van
a városban élőkkel szemben... Nem-
csak azért mert sokszorosan gazda-
gabb szín- és formavilágban él, de
azért is, mert bármikor lehajolhat a
földért, a sárért, az anyagért és pró-
bálkozhat az őt körülvevő világ je-
lenségeinek reprodukálásával. Ha
van némi formaérzéke, kézügyessé-
ge, éltető sikerélményekhez juthat.
Ezek aztán meghatározóak lehetnek
a későbbiekben. Jó tanítómnak kö-
szönhetem, hogy elmélyült bennem a
szándék, a térbeli megjelenítés utáni
hajlam: Michelangelo-képeket muta-
tott be a tanító bácsi, s ezek meg-
határozhatatlan töltésű, de igen erős
szellemi izgalmat váltottak ki belő-
lem. S itt lépett be életembe az, amit
netán sokszor nagyon egyszerűen

Ádám (160 cm)

szerencsének mondunk: Borsos Mik-
lós tanítványa lehettem a főiskolán.
Azért merem mindezt ilyen nagy ug-
rásokkal visszaidézni, mert a Michel-
angelo-szobrok kiváltotta szellemi
izgalom, ha más szándékkal és tarta-
lommal is, de még mindig él ben-
nem. Megkockáztatom: talán egyre
erősebben, hiszen Borsos Mester
minden jót elkövetett azért, hogy az
alkotás folyamata mindig érzelem-



gazdag legyen — természetesen az
értelmi tényezők szigorú kontrolljá-
val.

Még egy útravaló

Györfi Lajos Püspökladány ösztön-
díjával tanult a főiskolán, nagyon
valószínűnek látszott már a tanuló-
évek alatt, hogy a fiatal szobrász-
művész Karcag „szomszédvárában"
telepszik majd le. így is történt.

Fekvő nő (9x16 cm)

FUrdőző (bronz, 22 cm)

Amikor Borsos Miklós hírét vette ta-
nítványa elhatározásának, az ifjú
szobrász püspökladányi kiállításának
katalógusába meleghangú ajánláso-
kat írt:

„Györfi Lajos tanítványom volt és
a szép eredményei azt mutatják, hogy
marad is> abban a szép és nemes ér-
telemben, ami egy fiatal tehetséget a
mester szelleméhez köti. Györfit nem
kellett semmire sem tanítanom a szó
iskolás, akadémikus értelmében.
Munkáihoz alig kellett javító, vagy
helyreigazító tanácsot adnom. Mes-
ter és tanítványok közötti kapcsolat
rejtélyes tényezőkön alapul. Rokon-
szenv, vagy tiszteletre nincs módszer,
az van, vagy nincs.

Tanítványaim a szobrászat techni-
kai részét készen hozták. Maradt a
szellemi része és azt hiszem ez a fon-
tosabb és ezzel van a baj—zűrzavar.
A fiatalok érzékenyek mindenre, ami
nem őszinte, vagy nem igazi. A fia-
taloknak érezniök kell, hogy Európá-
ban vannak — vagyis megkapják azt
a szellemi tájékoztatást, szorgalmat,
mintha Itáliában, Párizsban vagy
bárhol lennének. És az a hajtóerő,
ami Györfi esetében olyan világosan
látható — ami állandó munkakedvet
és tevékenységet biztosít, és ez az
önállóság érzete az az út, melyre egy



Kavicson ülő (bronz, kavics, 22 cm)

művész jelöltetett, és ez csak egyféle
lehet. A művészet egészébe való be-
illeszkedés, tehetsége arányában.
Ezen kívül van műkereskedelem,
karrier, pozíció — aminek a művé-
szetet illetően csak visszahúzó szere-
pe lehet.

Györfi vidéki letelepedése, mely
dicséri nemcsak őt, hanem a város
kulturális vezetőségét, nyereség és
szép példa. A szobor látható valami,
tehát nem lehet letagadni. Előbb
utóbb megkapja a megillető elisme-
rést."

Tihany, 1985. szeptember 12.

Borsos Miklós

Györfi Lajos tehetsége — s ahogy
ő mondta szerencséje — nagy szor-
galommal párosult. Néhány év alatt
számos, figyelemreméltó munkáját
állították fel a különböző köztereken.

Az Ádám — bronz, életnagyságú
— a püspökladányi református temp-
lom előtt áll, az őrdaruk a képzelet-
beli városkapukat díszítették (sajnos
a haranglábakra szerelt bronzplasz-
tikának azóta már nyomuk veszett!).

Jósa András kétszeres életnagysá-
gú bronz mellszobrát Nyíregyházán
állították fel, az ugyancsak bronz
Kodály portré pedig Hajdúszoboszlón
van. A Feltámadás a budapesti
Szent-István kápolnát díszíti, a Lovas
pedig a debreceni Déri Múzeumban
látható. Ez év tavaszán — a már em-
lített kun-lovasok sorozatból — Kun-
hegyesen avatták fel a művész egyik
eddigi legigényesebb alkotását, amely
a Kun Emlékmű elnevezést kapta.

A Kun Emlékmű avatásához kap-
csolódva rendezték meg Kunhegyesen
Györfi Lajos szobrainak, érmeinek,
vázlatainak kiállítását. A tárlat azt
a benyomást kelti a nézőben — an-
nak ellenére, hogy a terem ahol a
bemutatót rendezték inkább csak ka-
marakiállítások fogadására alkal-
mas — mintha egy hosszabb életsza-
kasz műveiből válogatott volna a
zsűri. Ezt a látszatot kelti a megje-
lenítések gondolati tartalmának jól
érzékelhető változása is. Különösen
szembetűnő ez pl. az Ádám tanulmá-
nyok és a Kun Emlékmű-vei össze-
függő pályázati tervek esetében. Az
Ádám még az antik világ gondolati
és formajegyeit is hordozza, de a
mozdulat dinamikája már igen sajá-
tos. A Kun Emlékmű más térformá-
ban elhelyezkedő fSalakja az előző-
nél sokkal felszabadultabb, szárnya-
lóbb, különböző asszociációkra több
lehetőséget adó alkotás. Pedig az
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Ádám és a Kun Emlékmű végső
megfogalmazása között alig néhány
év telt el.

A kunhegyesi tárlaton Györfi hu-
szonegynéhány szobrot, kisplasztikát,
megközelítően ugyanannyi érmét,
szépszámú vázlatot, főleg tusrajzot
állított ki.

Az Ádámon, az „Emlékmű"-variá-
ciókon kívül a harmadik témakör az
a gondolati egység, amelynek közép-
pontjában a női test áll. Ezek több-
sége tanulmányként, vázlatként —
Akt, Fürdőzö, Fekvő nő, Melankólia
— jelölt, mindegyiken a szobrász
szándéka szerint él a figurák egyé-
nisége. A kisplasztikák testi örömök
— Fürdőzö — és belső vívódások
hordozói, némelyiknél a külső meg-
jelenítés és a belső sugárzás között
meglehetősen nagy az ellentét: az
örömre termett fiatal női testek gon-
dot, feszültséget, levertséget sugall-
nak. A Kavicson ülő — bronz, ka-
vics, 22 cm — a pihenés közepette is
egyfajta révetegséget mutat, a Fek-
vő nőben ez még kifejezőbben jelent-
kezik, a kezek bizonytalan hangsúlyt
kapnak, mintha a figura valamit ke-
resne. A Melankólián egyaránt meg-
jelenik a világ előtti kitárulkozás és
önmagába fordulás is.

A portrék közül — mindössze há-
rom van a tárlaton — a Lajcsikát
érezzük legkifejezőbbnek, legsikerül-
tebbnek, a kisgyerek egyéniségét
megkapóan sugallja. Míves munka a
30 cm-es vörösmárvány Lány portré
is, amennyire bájos és hamvas az
Erika is.

A Feltámadást — bronz, 64 cm-es
— véljük a tárlat legtöbbet mondó,
gondolatokban legszínesebb alkotá-
sának. A semmibe is kapaszkodni
képes örök emberi reménységet szim-
bolizálja — nem érezzük túlzásnak

Lányfej (vörösmárvány, 30 cm)

— ez a remekmű, amely ég és föld',
a valóság és az óhajok beteljesülése
között lebeg, segélyt kérő karmozdu-
lataival a világ felé fordulva, újat
akaróan, feltámadásában bizakodva.
Meglehetősen nagy a 'gondolati ív a
földet leső, önmaga súlyát nehézke-
sen viselő Ádámtól a Feltámadás le-
hetetlenben is hittel hívő modern
megfogalmazású emberéig.

Külön méltatást érdemelnének
Györfi Lajos szépszámú érmei, de
ezúttal csak közös ismérvükre ha-
gyatkozhatunk: egytől egyig míves,
a választott témát nagy szakmai alá-
zattal megjelenítő munkák.

TISZAI LAJOS
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