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Jurkovics János

Darázsfészek
1986 júniusában adták át a budapes-

ti Deák téren a Karcagon élő Györfi
Sándor szobrászművész Bajcsy-Zsi-
linszky Endrét ábrázoló szobrát. Az
avató után a fővárosi sajtó „jól érte-
sült" újságírói, művészetekkel kacér-
kodó kritikusai (például P. Szűcs Juli-
anna) azonnal megtámadták a szobrot.
Ami feltűnő volt: nem művészi szem-
pontból ostorozták a művet, hanem az
elkészülte körüli bonyodalmakat tar-
tották érdemesnek világgá kürtölni -
megbántva ezzel az e dologban vétlen
Györfi Sándort.

Ismerve a karcagi művész tisztessé-
gét, igaztalannak éreztem a vádaskodá-
sokat, amelyek jórészt az ő hátán csat-
tantak. Mert például mi köze volt neki
ahhoz, hogy a szoborkészítés lehetősé-
gét az illetékesek elvették a Kecskemé-
ten élő Eskulits Tamástól, akit koráb-
ban a mintázással megbíztak? Tüstént
elhatároztam, hogy ország-világ elé vi-
szem az ügyet, hadd lássák mások is, ki
nem volt becsületes és tiszta.

Furamód legnehezebb dolgom a
megbántott alkotóval, Györfi Sándor-
ral volt. Az istennek se akart kötélnek
állni. Hosszas győzködés után adta
csak be a derekát, és szólalt meg. Félt
az egésztől. Később tudtam meg, jog-
gal. Hiszen a szálak olyan helyekre
vezettek, hogy a magunkfajta vidékiek
beleszédültek a gondolatba is... Farka-
sinszky Lajos, Grósz Károly..., csak
úgy röpködtek a „nagy" nevek.

Nemsokára összeállt az anyag. El-
küldtem az Új Tükörnek. Erki Editet, a
lap kritikai rovatának vezetőjét keres-
tem meg az írással, őt korábbról ismer-
tem. Néhány nap múliával levelet kap-
tam tőle: „Kedves János! Riportod na-
gyon tetszett, nekem is, Pintér Tamás-
nak is. Ennek ellenére kénytelen va-
gyok sajnálattal visszaküldeni. Az in-
doklás a mellékelt cédulán. Pintér írta
nekem. Ne csüggedj! Csók: Edit"

Az említett cédulán ez állt: „Editke!
Gyurkótól azt a választ kaptam, hogy a

lap nem kíván ezzel a témával foglal-
kozni. Kösz. Üdv: P. Tamás"

Egy kissé elkedvetlenetített a dolog,
hiszen szerettem volna, ha a népszerű
hetilapban megjelenik az írás. Szeren-
csét próbáltam a másik kedvenc la-
pomnál, az Élet és Irodalomnál is. On-
nan a következő levelet kapíam: „Ked-
ves Jurkovics János, a Bajcsy-Zsi-
linszky-szobor ügyével szerkesztősé-
günk nem kíván foglalkozni, annál is
kevésbé, mert a hozzá nem értés, a
korrupció, a szervezetlenség és a
presztízsszempontok áttekinthetetle-
nek, s rendet teremteni (a konzekvenci-
ákat levonni) a hivatalos szerveknek és
a szakmának kell. Viszont örülnék, ha
eredeti témával jelentkezne, az ÉS tár-
sadalom- és emberközpontú hangvéte-
léről nem megfeledkezve. Üdvözlettel:
Katona Éva"

Ezek után feladtam. Egy időre. Be-
köszöntött az 1989-es esztendő, a nagy
társadalmi változások előestéje. Újra
felcsillant a remény: hic Rhodus, hic
salta! Némileg átdolgoztam a riportot,
s februárban elküldtem az akkor na-
gyon bátor hangú írásokat közlő Ma-
gyar Nemzetnek. A következő választ
kaptam: „Kedves Kolléga! Levelével
és cikkével kapcsolatban sajnos arról
kell értesítenem, hogy bármennyire is
érdekes történelmi összefoglalása a
Bajcsy-Zsilinszky-szobrokról, hely
hiányában nem tudjuk közölni. Szíves
megértését kérjük. Tisztelettel: Barta
András"

(A kollégát nem zavarta, hogy én
egyetlen szoborról írtam. Lehet, hogy
el sem olvasta az anyagot?) Ezek után
a fiókomba süllyesztettem a riportot.
Túl korai volt kopogtatnom az orszá-
gos lapok szerkesztőségeinek ajtaján.
A kollégák, a szerkesztők mereven el-
zárkóztak a közléstől; egy esetben ki-
fejezetten mondvacsinált ok miau. A
régi struktúra eresztékei épphogy csak
recsegni-ropogni kezdtek. Még száz-
nyolcat kellett aludnunk Nagy Imréék
temetéséig...

Még egyszer a
Bajcsy-szoborról

Amikor 1986. június 6-án a Deák
téren, lehullt a lepel a Bajcsy-Zsilinszky
Endrét ábrázoló szoborról, azt hihet-
tük, végérvényesen lezárult egy négy
évig tartó, izgalmakban bővelkedő
korszak, amely bizonyára párját ritkítja
a közelmúlt magyar szobrászatának
történetében. De mégsem zárult le, el-
lenkezőleg: kisebbfajta vihart kavart
művészeti életünkben és a sajtóban.

Az alábbi írás akkortájt keletkezett,
de közlésétől több hetilap elzárkózott.
Miután a sajtó és a televízió napjaink-
ban újra felmelegítette az ügyet, előke-
rült a fiók mélyéről e valamikori riport
is, amely az adatok és a tények szigorú
- már-már jegyzőkönyvi - tömörségé-
re szorítkozva talán tud új adalékokkal
szolgálni az esetleges további vitahoz.

Néhány évvel ezelőtt Barcs Sándor,
Bajcsy-Zsilinszky egykori harcostársa
vetette fel a szoborállítás gondolatát -
lévén az 1986-os esztendő a mártírha-
lált halt forradalmár születésének 100.
évfordulója. A kezdeményezést a Mű-
velődési Minisztérium illetékes osztá-
lya felkarolta, majd felkérte a Képző-
és Iparművészeti Lektorátust, hogy
tartson szemlét egy korábban elképzelt
helyszínen, az Attila út 15-21. számú
házakkal szemközti parkosított terüle-
ten. A kirendelt bizottság megállapítot-
ta, hogy itt egy 2,5-3 méter magas
plasztika helyezhető el. A feladat meg-
oldására 1983. január 19-én - a Lekto-
rátus munkaelosztó bizottságának ja-
vaslatára - meghívásos pályázatot írtak
ki, amelyről négy szobrásznak küldtek
értesítést.

Farkasinszky elvtárs
közbeszól

Öt nap múlva levél érkezett a Lek-
torátus igazgatójának a Budapesti Kép-
zőművészeti Igazgatóságtól: „A
Bajcsy-Zsilinszky Endre-emlékmű el-
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helyezésével kapcsolatban közölni kí-
vánjuk, hogy Farkasinszky elvtárs he-
lyesnek tartaná, ha az emlékmű a
Bajcsy-Zsilinszky út és az Engels téri
autóparkoló által közrefogott térségen
kerülne felállításra - annál is inkább,
mert a Fővárosi Tanács építési és vá-
rosfejlesztési főosztálya szerint a Ta-
bán a Fasizmus áldozatai emlékmű
helyszínének alternatívája. Aláírás:
Zsigmond Attila igazgató."

A Lektorátus elfogadta az ajánlatot.
Újabb helyszíni szemle következett, s
megtaláltatott az alkalmas pont - leg-
alábbis úgy tűnt. Igen ám, de a Metro-
bernek kifogásai támadtak a hellyel
kapcsolatban, ugyanis a több tonna sú-
lyú emlékmű az Uvatervnél felkutatott
eredeti tervek szerint a Deák téri met-
rócsomópont nagy utascsarnokának
közepére esett volna, s a szigetelés
megsérülése esetén beázástól lehetett
volna tartani. Az elhelyezést tovább
bonyolította az is, hogy a leendő em-
lékmű helyén Csikasz Imre alkotása
állt, amelyet máshová kellett volna
szállítani. De ne vágjunk a dolgok
elébe.

A négy meghívott szobrász közül
1983 októberében Eskulits Tamás vitte
el a pálmát, s láthatott munkához. Más-
fél évig dolgozott művén, de a bemuta-
táskor (1985 áprilisában) a Lektorátus
nem fogadta el 1:1 léptékű gipszmo-
delljét. Azután részletkorrekciók egész
sora következett, mígnem október kö-
zepén a szakmai zsűri elfogadta a szo-
bortervet, de az architektúra megoldá-
sára vonatkozóan új elgondolást írt elő.
Végül is az újabb elképzelést sem talál-
ta jónak a szakértői bizottság, ezért -
miután már sürgetett az idő - vissza-
vonták a megbízást Eskulits Tamástól
és az építész Wild Lászlótól.

Barcs Sándor, aki hosszú ideig zár-
katársa volt Bajcsy- Zsilinszkynek, ezt
mondotta a gipszmodellről: „Szinte el-
lenkezője annak, mint amilyen Bajcsy-
Zsilinszky volt. Tudom, hogy a művész
tehetséges, hogy rengeteget kínlódott,
de ez nem sikerült." (Jegyzőkönyvi
részlet.)

Egy szobrásznak mindenképp csa-
lódás, ha műve nem arat egyértelmű

tetszést A bíráló bizottság tehát nemet
mondott, de Eskulits Tamás nem hagy-
ta annyiban a dolgot, fellebezést nyúj-
tott be, mondván: elfogult volt a zsűri.
Hosszas huzavona után közölte, hogy
Varga Imre véleményét elfogadja. A
Kossuth-díjas szobrász el is ment hoz-
zá, ahol a mű láttán habozás nélkül
kifejezte nemtetszését. Eskulits Tamás
Varga Imrét is elfogultsággal vádolta.
Ekkor újabb semleges nevet kért tőle a
Lektorátus a részrehajlás vádjának el-
kerülésére. A következő jelölt Kiss Ist-
ván Kossuth-díjas művész lett, aki
szemrevételezés után kijelentette: ezt a
szobrot nem lehet felállítani.

A szoborrehabilitálási kísérletek
közben azonban a naptár 1986-ra for-
dult, az emlékműnek pedig június 6-án
állnia kellett. A szobor határidőre tör-
ténő elkészülése érdekében a bíráló
bizottság újabb hat szobrászt hívott
egybe, hogy immár közülük döntse el -
pályázat útján - a szobor majdani alko-
tóját. Erre a listára került többek között
Györfi Sándor neve is.

Megint egy fontos levél

Január végén a Lektorátus címére
ismét levelet hozott a posta a Budapest
Galériától: „Farkasinszky Lajos általá-
nos elnökhelyettes elvtárs tájékoztatott
arról, hogy Eskulits Tamás szob-
rászművész kérésére 1986. január 22-
én Grósz Károly elvtárs, az MSZMP
Budapesti Bizottságának első titkára,
Farkasinszky Lajos elvtárs és Kiss Ist-
ván elvtárs szobrászművész, a Magyar
Képzőművészek Szövetségének elnö-
ke megtekintették a Bajcsy-Zsilinszky
portrészobor terveit mindkét változat-
ban a művész kecskeméti műtermében.
Látogatásuk alkalmával egyetértettek a
bíráló bizottság határozatával, úgy ér-
tékelték, hogy a bemutatott tervek köz-
téri felállításával maguk sem értenek
egyet. Megértve azonban a tehetséges
fiatal alkotó elkeseredettségét e mun-
kája sikertelensége miatt, határozottan
ajánlják, hogy a párhuzamosan megbí-
zott hat művész mellett ő is bemutat-
hassa egy újabb tervét 1986. február
24-én. Az esetlegesen szükséges rész-
vételi díjat intézményünk vállalja. Ja-
vaslom és kérem tehát Eskulits Tamás

részére a lehetőség biztosítását, és ez-
zel kapcsolatosan szíves intézkedését.
Zsigmond Attila főigazgató"

A látogatás híre hamar szertefutott
szobrászberkekben, és Kiss Sándor, a
pályázatra meghívott hat szobrász
egyike azonnal benyújtotta lemondá-
sát. Részlet a leveléből: „... vagy meg
tudta Eskulits Tamás csinálni (a nyer-
tes szobrot - JJ.) a zsűri szerint, vagy
nem! Ezek szerint nem, mert két teljes
nagyságú szobor után vette el tőle a
Lektorátus. Nem értem, mi a biztosíték
a sikeres harmadikra, hogy az jobb
lesz, vagy megfelelőbb a zsűrinek? Ha
pedig Eskulits Tamásnak akarja a Fő-
városi Tanács adni mégis a szobor
elkészítését, semmi szükség az újabb
pályázatra."

Márciusban Györfi Sándor és Kalló
Viktor tervét továbbgondolásra elfo-
gadta a zsűri. Április legvégén, amikor
már csupán egy bő hónap állt rendelke-
zésre, szavazati többséggel Györfi
Sándor került ki győztesen. (Barcs
Sándor, aki a korábbi szoborterveknek
ellene volt, Györfi kompozíciója láttán
így szólt: „Ugye, hogy meg lehet csi-
nálni!"

Borbás Tibor Munkácsy-díjas szob-
rászművész, zsűritag kezdettől fogva a
fő sodrásban követte az események
menetét „Kalló Viktor csinált egy álló
figurát, pedig kikötötték, hogy csak ülő
lehet. Kalló azonban hajthatatlan ma-
radt: ő-mást nem csinál, csak ezt, vagy
visszalép. Györfi agyagmodellje sem
volt tökéletes: nagynak találtuk a felső-
testet, rövidnek a lábakat, de ő ezt
tudomásul vette, és két hét múlva kija-
vította. Végül is úgy döntöttünk, hogy
a Györfiét javasoljuk, mert abban lá-
tunk lehetőséget."

Nem mindenki bizonyult
korrektnek

Györfi Sándor két évvel korábban a
karcagi Györffy István-portré megmin-
tázásával és broznba öntésével már
letette névjegyét az asztalra. Akkor a
szakma elismeréssel adózott az egye-
dülálló teljesítményért. Most viszont
többekben felmerült a gyanú, miszerint
csupán azért kapta meg Györfi Sándor
a megbízást, mert ilyen nagy horderejű
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munkával széles e hazában senki más
nem boldogult volna. Nos - és itt
engedtessék meg egy magánvélemény
- elképzelhető, hogy e valóban nem
mellékes tény valamelyest lendített a
karcagi szobrász javára, de az igazság-
hoz hozzátartozik az is, hogy a szobor-
tervet előzőleg egy éplátású, országo-
san is ismert- elismert szakértőkből
álló gárda elfogadta és felállíthatónak
minősítette. Az sem mellékes továbbá,
hogy a szoborkészítés idejére a Lekto-
rátus lekötötte az Állami Öntődét.

Györfi Sándor éjt nappallá téve dol-
gozott a gigászi munkán, hogy a kitű-
zött napra készen legyen vele. Ám nem
mindenki bizonyult ilyen korrektnek
az ügyben. Borbás Tibor: „A kőfaragó

vállalat még nem készült el a poszta-
menssel, amikor Györfi Sándor már
hozta a szobrot. Fényképek vannak
arról, hogy a tizenegynéhány tonna
súlyú bronz plasztika lóg a daruköté-
len, s alatta nincs ott a posztamens,
mert még mindig dolgoznak rajta a
munkások. Egyébként az a vélemé-
nyem a posztamensről, hogy nem árul
el semmiféle összhangot a művel. Nem
is lett volna szabad ebben a magasság-
ban elhelyezni. Györfi sohasem látta
így a szobrát. Ráadásul a nyitott tér felé
néz a figura. Én most is azt mondom,
hogy maga a mű jó, de iszonyúan
rosszul van elhelyezve. A korábbi ese-
tekben mindig megbeszéltük az archi-
tektúrát, a növényzetet, tehát a körítést,

de most semmiről semmit nem tudtunk.
Egyszer csak készen lett a terv, amely-
ben már nem a Csikasz-szobor helye
volt megjelölve felállítási pontként.
Hogy lett ez, kiken múlott, nem tu-
dom."

A szakma prominens képviselője,
Varga Imre az avatás után közvetlenül
levelet küldött a Lektorátusnak: „A
mai napon megnéztem a Bajcsy-Zsi-
linszky emlékművet. Az emlékmű telje-
sértékű köztéri szobor. Azzal egyetér-
tek."

Ennyi a tények története. A folyta-
tást ismerjük a sajtóból..

Dzsurbán Ágnes ruhaterve


