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Györfi Sándor művészetéről

Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész kamara tárlata nemrégiben zárult a
Mol Rt szolnoki Galériájában, s március 22-én már egy újabbat nyitott a nagykörösi
Arany János Múzeum felújított időszaki bemutató helyiségében. A nagykörösi
válogatás más is, bővebb is mint a szolnoki. Meggyőződésem, hogy a kiállítás nem
mindennapi élményt jelent mindazoknak, akiknek módjukban áll megtekinteni így
együtt a művész szobrait.

Györfi azon ritka szobrászok közé tartozik, akiket szerencsés módon alig kötnek a
plasztikai konvenciók, akik műveiken szervezik, bekapcsolják a teret is. Munkái akár
körplasztikák, akár falra tervezve két dimenzióból indulnak, minden esetben izgalmas,
mozgó tereket is jelentenek. Alig van statikus szobra, talán a koraiak között néhány.
Akár a természeti indíttatású táj-szobrait, például a Vihar, a Szántás, a Köröspart, vagy
a kisvárdai fali plasztikát, a máriapócsi díszkutat, az Olympia romjain kompozícióját
nézzük, drámai történések játszódnak szemünk előtt. Mindig lenyűgöznek meglepő
ötletei. Az a briliáns mesterségbeli tudás, ahogy uralja az anyagot, amilyen könnyed-
séggel teríti elénk a legkülönbözőbb plasztikai megoldásokat. Példa erre a nagykörösi
kiállításon kétszer is megfogalmazott, patára-szarvra komponált magyar legenda
Csodaszarvas szimbóluma, a térbe nyúló gondolat-töredékekként, csupán részleteiben
testesülő Apám emlékére lovas alakja, vagy a nagykörösi Huszáremlékmű kétfigurás
lovas emlékművének makettje. Egyszer azt mondta: „Az embernek mindenképp a
valóságból kell kiindulnia és nem biztos, hogy az első reagálás egy elvont dolog lesz.
Attól függ, hogy milyen mély a hatás, ami az embert éri. Az élmény minősége is
meghatározó abban, hogy milyen formában készül el a mű. Én nem vagyok híve annak,
hogy egy életen át egy stílusban alkossak. Van úgy, hogy elvontabb, máskor érzelmibb
hatású plasztika születik. Van úgy, hogy inkább a tér érdekel... én azt hiszem, hogy
egy életműnek sokszínűnek kell lennie..." S az övé igazán az. Kevés szobrász
mondhatja el magáról, hogy közel félszáz álló köztéri munkája van, s több felállítandó
makettje. Számos érme, reliefje, kisplasztikája.

Györfi lényegében azt csinál, amit akar. Sem a méret, sem a technikai megoldás
nem befolyásolja. Valójában minden az ötleten múlik, s alig van olyan gondolata, amit
nem sikerült teljes mértékben megvalósítania. Bőségesen áradnak belőle a jobbnál jobb
plasztikai elképzelések. Ez tűnt fel első karcagi kiállításán is (Padon ülők, Malacvivő,
Agy tükörrel). A sakkjáték témáját többször is megfogalmazta. „A játszma végét", az
asztalról lerántott, összegyűrődő táblát, a szanaszét röpdöső figurákkal. Lenyűgöző
biztonsággal rajzol, mintázik, alakítja az anyagot. Ezt volt szerencsém látni mind Papi
Lajos, mind Szabó István büsztjének alakulásakor. Györfi portréi mindig többek a
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puszta portrénál. Nemcsak hasonlítanak, de megfelelően elvontak is egyben, viselik
alanyuk lényeges tulajdonságait. Legeklatánsabb példa a Papi büszt=A szobrász, a
Bartók, vagy Győrffy István ülő szobra a karcagi múzeum előtt.

Technikailag a viaszveszejtéses bronzöntés az az izgalmas eljárás, amivel a Györfi
megszerezte biztonsági fokon bronzban is szinte minden megvalósítható. Ennek az ősi
eljárásnak, amelynek Györfi egyik hazai felújítója volt, a legnagyobb előnye, hogy
sokkal szebb felületű és vékonyabb öntvények készíthetők, és bármilyen bonyolult
térszerkezetű kompozíció szétvágás nélkül megönthető. Ám a fiatal szobrászművészt
nem elégítette ki, hogy csak ő kísérletezik ezzel a technikával. Először Nyíregyháza-
Sóstón, majd Mezőtúron hozott létre a viaszveszejtéses bronzöntési technika mű-
velésére művésztelepet.

A mezőtúri alkotótábor 1981-től működik a város közelében, a Holt-Körös partján,
szobrászok, festők részvételével. 1985-ig kétévenként, ettől kezdve pedig évenként hív-
tak meg művészeket a Takács-tanyára egyhavi nyárvégi munkálkodásra. A Magyar-
országon működő hasonló, állami fenntartású művésztelepektől a mezőtúri már
indulásakor abban különbözött, hogy egy évtizeddel „megelőzve korát", létét jelentős
társadalmi összefogásnak, helyi, illetve megyei szponzoroknak köszönhette. A város
elképzelése az alapításkor egy olyan alkotótábor létrehozása volt, amelynek munkás-
sága révén kialakulhat egy városi galéria, valamint az, hogy Mezőtúr utcáira, épületeire
jó és odavaló plasztikák kerülhetnek. Elképzelésük többé-kevésbé megvalósult. Ami
nem, az a nagypolitikán, és nem a helyieken múlott. A program keretében többek
között Györfi egy Kubikus emlékművet, a Magyar—Mongol Barátság TSz székházába
Köröspart címmel egy fali plasztikát, a leánygimnázium falára egy Teleki Blanka-
reliefet készített. Az alkotótelep lelke már a kezdetektől Györfi Sándor volt, aki Balogh
Géza festő-, és szobrászművésszel valamint a tragikusan korán elhunyt Borbás Tibor
szobrászművésszel kialakakította a művésztelep profilját, s megteremtették a támo-
gatókkal a hosszútávú alkotómunka feltételeit.

Györfi Sándor érdeme elsősorban az, hogy itt is meghonosította a viaszveszejtéses
bronzöntést, amit a nyíregyháza-sóstói alkotótelepen akkor már évek óta táborvezető-
ként művelt. Ám amíg a sóstói telep érem-, illetve kisplasztikái tábor volt. Mezőtúron
azonnal nagy méretekben kezdtek gondolkozni. Az egyéni tervezés, vázlatok, öntő-
formák elkészítése mellett a samottozás, az öntés, égetés feladatai a résztvevőktől egy
összehangolt, erősen egymásrautalt tevékenységet követelnek. Aki nem felel meg
ennek, az hamar kihullik. Aki viszont beilleszkedik, az megtapasztalhatja azt a nagyon
erős közösségi kohéziót, ami visszahat a munkákra is. Aminek természetes velejárója
a közös eredmény, az, hogy közös örömben születnek dolgok, szövődnek szoros barát-
ságok. Egy többfajta érdeklődésű, korú, habitusú tagokból álló alkotótábor esetében ez
azonban csak akkor történhet meg, ha a tagok és a művésztelep számára is bizonyos
autonómia van biztosítva. Ezt éveken keresztül Györfi Sándor vezetése garantálta.

Györfi Sándor szobrászművész kortárs képzőművészetünk jelentős egyénisége.
Szűkebb pátriáján, az Alföldön kitűnő szobrászként, szervezőként, művészeti-közéleti
emberként fontos a jelenléte. Karcagi költő-barátjának, Körmendi Lajosnak a hozzá írt
verse is erre utal.
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Egy álombéli tér plasztikái

Györfí Sándornak

5.
A tér átlóinak metszéspontjában
krómacél tojás guggol,
mindenségében
tükröződik
a négy klasszikus alapelem,
a föld, a víz, a levegő és a tűz
de látszanak a tér házai,
az elröppenő madarak is,
s ha kitárod
a tojás mellkasát,
mint valami kredencajtót,
látsz benne
égetett agyagtojásokból épített
Vénuszt,
a hasán
egy tükröt látsz, s abban
magadat:
veled teljes a világ.

A Györffy István-szobor alkotása közben
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Bartók (New York, 51. str. — részlet)

A szobrász portréja (Papi Lajos)
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