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Laudáció Györfi Sándor Szervátiusz-díjához*

Igen tisztelt díjátadó Bizottság, tisztelt Közönség, kedves Megjelentek!

Őszinte örömmel értesültem, hogy a most alapított Szervátiusz-díjat elsőként Györfi
Sándor szobrászművésznek ítélte a hivatott grémium. Megtisztelve érzem magam, hogy a
művész bemutatásának feladata nekem jutott, bár kissé zavarban is vagyok. Képtelen vagyok
művészetéről elfogultság nélkül beszélni; Györfit ugyanis a legkiválóbbak között
rangsorolom. Szobrászként, művészetszervezőként, kultúramentő és teremtőként, emberként.

Életrajza röviden összefoglalható.
1951-ben született Karcagon. 1969-ben elvégezte a Képző- és Iparművészeti

Gimnáziumot, 1978-ban a Képzőművészeti Főiskolát. Munkásságát elismerő jelentősebb
díjai; 1979-82 Derkovits- ösztöndíj, 1986-ban Munkácsy-díj 1998-ban Mednyánszky-díj.
Évtizedek óta vezetője a Nyíregyháza Sóstói Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikái
Alkotótelepnek, s a Mezőtúri Művésztelepnek.

Tanulmányai befejeztével szülővárosától műtermet, ösztöndíjat kapott.
Azóta Karcagon él. Ritkán születik a világra ilyen formátumú tehetség, mint Györfi

Sándor. Akiből a köznyelven szólva ilyen gazdagon árad „az isteni szikra". Minden
munkájánál lenyűgöz az a briliáns mesterségbeli tudás, ahogy uralja az anyagot, amilyen
könnyedséggel elénk teríti a legkülönbözőbb plasztikai megoldásokat. Láthatóan azt csinál
az anyaggal amit akar, sem a méret, sem a technika nem befolyásolja. Valójában minden
az ötleten, a formába kívánkozó gondolaton múlik, s alig van olyan elképzelése, amit nem
sikerült teljes mértékben megvalósítania.

Sokszor voltam tanúja-részese teremtő varázsának. 1981-től a viaszveszejtéses bronzöntés
őstechnikáját újraélesztő mezőtúri művésztelepen, ahol ifjú Vulcanusként éjszakákon át
őrizte-táplálta a szobrokkal terhes, magarakta kemencék tüzet. Ahol a képlékeny agyagból
a szemem láttára formálta újra, költötte át művészbarátaim ismert vonásait. Figyeltem
rajzolás közben, néztem ahogy formáz, ecsetel, samottoz, majd a legvégén cizellál.
Nemcsak magának, másoknak is. Hallgattam szűken mért, s talán épp azért fontos szavait,
érzékeltem segítőkészségét, toleranciáját, szándékainak mindannyiunk számára fontos
mozgatóit. Minden művésztelepen töltött nap csoda volt. A teremtés, a közös munka, az
igazi „műhely" csodája.

Láttam időről időre az utóbbi ötven év legszuggesztívebb köztéri alkotásának, Györfi
Szent László lovas szobrának formálódását, anyagból eszmévé változását, szimbólummá
emelkedését. Láttam több szoborállítását, élveztem újabb műveiből megrendezett
kiállításait. Egyszóval elfogult vagyok Györfi Sándorral szemben, ezért bármennyire
szűkítem is mondanivalómat, elnézésüket kérem, ha hosszabban rabolom idejüket.

Elhangzott 2003. november 28-án a Hilton Szálloda Anjou termében a Szervátiusz-díj átadásakor
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Már csak azért is igen nehéz ismertetni Györfi munkásságát, mivel a háromméteres
bronz emlékműtől a vegyes technikájú, többrészes térplasztikákig, portréktól reliefekig,
fali fém-domborításokig félszáz körüli csupán köztéri munkáinak száma. S akkor még
nem beszéltünk érmeiről, kisplasztikáiról, amelyekben kötelmek nélkül, szabadon
bontakozik ki alkotó zsenije. Györfi a tér kis és nagy felületét egyaránt uralni képes. Mind
a két, mind a három dimenzióban egyaránt otthonos.

Hosszasan elemezhetnénk egy-egy munkáját, mint ahogy ezt megtette már sok kiváló
művészeti író, irodalmár, történész. Beszélhetnénk például a Ménesek emlékére címmel
1980-ban Karcagon felállított első megbízásáról. Arról, miként tartanak izgalomban
mindmáig a dobogó, rohanó lábak, horkanó állatok, vágtató, egymásba kavarodni látszó
lótestek, s az egyikük tomporán kapaszkodó, hozzájuk—belőlük kinőtt, őket uralni próbáló
aprócska ember. Vagy említeni kellene a „Nagykunság krónikásának", a néprajzkutató
Györffy Istvánnak 2,5 félméteres ülő szobrát, amellyel alkotója kiérdemelte a Munkácsy-
díjat, s amely monográfusa szerint kompozícióját, felfogását, technikáját illetően az egész
magyar köztéri szobrászatban jelentős. Ha Györfi munkásságának részleteibe
bocsátkozhatnánk, kihagyhatatlan karcagi II. világháborús emléke, a Nagykun piéta. Az
anya két karja mandorlaként öleli, zárja egységbe a teret ölében hasán fekvő, halott fia
körül. A korpusz két oldalra lehulló lábai, karjai - karcsú ujjai - véglegesítik a
kompozícióban sűrűsödő történetet. A sovány, csontos fiatal mezítelen fiútestre rádobott
katonaköpeny drámai kor-meghatározó. A mű a keresztény Piéták ellenképe; ott egy ember
adta életét az emberiség üdvéért, itt százezrek hulltak el értelmetlenül.

Ha Györfi monumentális munkáiról beszélünk, kihagyhatatlan a legutóbbiak között a
Kisvárdán felállított háromméteres Szent László lovasszobra. Nem lehet csupán néhány
szóval leírni a recski bányából hozott szikla posztamensen álló királyszobor fenséges
hatását. A kompozíció nemes szépségét, elegáns kecsességét. A legkisebb részletek
finomságára is figyelő technikai bravúrt. Az egész mű szimbolikus erejét, sugárzó
szellemiségét. Ha létezne egzakt értékítélet, az utóbbi évek öt legjobb köztéri szobra
között haditetteiről is híres, szentté avatott királyunk Tordai hasadék előtt álló emlékműve
biztos helyet kapna.

Képmásaiban - még királyportréiban is - a modell legnemesebb jellemzőit képes
megjeleníteni. A jót, a bölcset, a mások számára hasznosat cselekvőt. Ugyanakkor Györfi
minden portréjában van valami esendő, gyermekien naiv, védelemre szoruló. Valami
vonzóan kedves apróság, amitől a bronzember nagyon szeretnivaló, nagyon emberi. Egy
csíkos térdzokni a túrabakancs és a buggyos nadrág között, a tar koponya sima gömbje
alatt gallér mögé rejtező háj csík, ormótlan gyógycipő, konfekcióöltöny, egy magasra
emelt, kétségbeesetten elszánt tekintet, orron billegő szemüveg, büszkén kerekedő pocak,
baseball sapka és sorolhatnánk vég nélkül azokat a kellékeket, amelyekkel Györfi
szívünkbe csempészi alakjait. Akik mindeközben tudjuk, hogy kiváló tudósok, feltalálók,
irodalmunk, történelmünk nagyjai.

Györfi nem ismeri a konvenciót, a kötelező szabályokat, alkotás közben nem igazán kötik
ortodoxiák. A szobrászat eszközeiben ősi technikákat alkalmaz, kézművesként dolgozik
minden munkáján. Az első perctől az utolsóig maga teremt. De ebben a folyamatban nem
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ismer kötelmeket. Több dimenzióban, ha kell vegyes anyaggal, technikákkal varázsolja
elénk mindazt, ami alkotásra ösztönzi. Sokszor olyan gondolatokat is megmintáz, amely
addig a festészet privilegizált területe volt. A művész táj szobraira gondolok itt elsőül. A
Vihar, a Szántás a Köröspart, illetve az Életfa című bronz plasztikájára, a holt Körösök
archaikus növény és madárvilágának bronz lenyomataira.

Györfi tájai mesélnek. Csodaszarvasról, táltosokról, mindent tudó öregekről. Soktornyú
várakról, eleven felhőkről, karcsúlábú madarakról, pillangókról, ágaskodó fákról, nyújtózó
gyökerekről. Kihalt mocsaras vidékről, és gömbölyű, szántó ökröcskékről. Györfi sajátos
Urai átírásban, bronzban, bronzzal „festi" a tájait reliefjein, érmein. A viaszveszejtéses technika
értő kezek között a legfinomabb részletek megőrzésére is képes; Györfi pedig igazi mestere
ennek az eljárásnak. És nemcsak érzékeny, műves gonddal készített kisebb munkáin.

Néhány szóban még ki kell térnünk az egy gondolat köré szervezett „töredék" objectjeire.
Ide tartozik a fél-szavakból, mondat részletekből szövődő gondolatok mintájára kerekedő,
patára-szarvra komponált Csodaszarvas legenda. Emlékezetünkből fel-feltörő képek
füzéreként kibomló Apám emlékére, lemezből domborított, megkettőzött lovas alakja,
vagy a Villendorfi Vénuszra komponált Befejezetlen sorozat I-től Vl-ig munkája.

Mindannyiunkban él a vágy, hogy legalább aprócska jelet hagyjunk magunkból,
magunk után a jövő számára. Ez kinek-kinek adottsága, képessége, lehetősége szerint
sikerül. Györfi saját, személyes „emlékjele" a „XX. századi lelet. Györfi műhely, Karcag"
munkája. Ahol a kompozíció homok-ágyában, mint egy bronzkori öntőműhely régészeti
feltárásán félig-háromnegyedig takarva pihennek korábbi szobrainak gipsz, terrakotta,
bronz darabjai, életművének „töredékei". A művész azonban nemcsak a jelent, de a múltat
is képes átmenteni a jövőnek. A kun őstörténet, a már közös magyar történelem szobrokba
koncentrált évezredei őrzik az elkövetkező idők számára a magyarság létét.

Ha végigtekintünk Györfi Sándor műveinek során, nem akármilyen konklúziót som-
mázhatunk. Főként történelmi indíttatású munkáit tekintve Györfi szervesen összetartozó
világot teremtett. Lényegében a semmiből. Egy fogódzók, egy tárgy és objektumok nélküli
ködös semmiből, egy csupán tudott, de csak zsigereiben érzett homályvilágból, a kun
legendából.

Mégpedig azt is egyedi módon, makacs következetességgel és minden példa nélkül.
A kunok egykor saját nyelvvel rendelkező, de idegen népcsoportként a már letelepedett

magyarok közé egy-egy számukra kijelölt feltöretlen területen korábbi, vándorlásaik során
kialakított életformájukat élve nemcsak gazdagították befogadó országukat, de össze-
csiszolódva környezetükkel fokozatosan feladva különállásukat jelző önálló nyelvüket,
vállalták választott gazdáikkal a sorközösséget is. Aminek fejében jobbágyi kötelmektől
mentes szabad állapotban éltek jó négyszáz éven át. S mikor az elveszett, saját, önerőből
összegyűjtött pénzen vásárolták vissza függetlenségüket, végrehajtották a redempciót. A
megváltakozást szervező jászok a három egyenlő népcsoport élére állva vezéri szerep-
körük révén megkezdték saját történelmük intézményrendszerének kialakítását. A Hármas
Kerület összes rangos épületének (kerületi székház, főtemplom, fogadó, később szálloda,
gimnázium, múzeum, banképület, artézi kút) helyéül jelölték központjukat, Jászberényt,
melyekben megindult múltkutatásuk nemcsak manifesztálódott, de láttatható is lett.
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A kunok nem rendelkeztek ilyen építményekkel. A különféle tudományokkal foglalkozó
lelkes kutatóknak kellett összegyűjteniük a kun emlékeket, régészeti, történeti, nyelvészeti
és néprajzi elemeket, amelyekből összeállhatott a kunok Kárpát medencei történelme.

Györfi Sándor ezekből az emlékekből épített fel egy vizuálisan is értékelhető világot,
tette láthatóvá az ősök emlékeit. Megjelenítette a kun-kutatás nagyjait, a kunok
beolvadásának, magyarokká válásának csomópontjait, s a már magyarrá lett közös
történelem kiemelkedő személyiségeit. Olyan személyiségeket formált bronzba, akik
tevékenységükkel alakították, gazdagították a közös történelmet. Tevékenysége során a
Nagykunság, azon belül is központja, Karcag ma legalább annyira ismert kun
vonatkozásairól, mint Jászberény a jászokéiról.

Györfi nagy elődei véleményét vallja: a közvetlen környezete értékeinek mélységben
való felmutatása a fontos. Akik nélkül nemcsak a Nagykunság maradt volna az ország előtt
mindmáig ismeretlen, de akiknek tevékenységével alapvető eredményekkel gazdagodott
tudományos életünk nem egy területe (néprajzi, nyelvészeti, biológiai, orvosi kutatás).

Mert vitathatja-e valaki, hogy Györffy István nagykunsági témájú írásai irányították
néprajzkutatóink figyelmét állattartásunk, népi építkezésünk, táplálkozási szokásaink
legősibb, még Ázsiából hozott és sokszor napjainkban is megfigyelhető jellegzetes-
ségeire? Vagy kétségbe vonhatja-e bárki is Németh Gyula egzakt nyelvészeti bizonyítékait
őseink ázsiai török törzsekkel való rokonsága esetében?

Aligha. Mert ezek nyilvánvaló, megdönthetetlen értékű és súlyú bizonyító anyagok. Ám
csak egy nagyon szűk, nagyon kis létszámú, tudományok iránt érdeklődő néhány ember
számára. Szemmel látható, tapintható, körbejárható igazoló emlék viszont mindezekre
vonatkozóan nincs. Nem maradt semmi. Sem földön, sem földben. Sem a népvándorlás-
kori nomád népekhez hasonló életmódot folytató, vegyes összetételű honfoglaló
magyaság, sem a később érkező kunok esetében nincsenek építészeti objektumok,
anyaguknál fogva nem őrződtek meg néprajzi tárgyak, s régészeti leleteknek is igen híján
vagyunk, ami pedig gyakran perdöntő vitás kérdésekben. Csak a betelepült ősök ivadékai
őrzik még talán zsigereikben, egyre halványodó intenzitással e távoli múltba nyúló
kapcsolatok emlékét. A Györfi Sándorok. Akik száma kevés. Tevékenységük nem látvá-
nyos, de ezeknek a kun településeknek az itt élő embereknek az életében meghatározó.
Például a református hit felvételével megjelenő általános írástudás, egy árvizekkel rend-
szeresen sújtott terület járhatóvá tétele érdekében emelt kőhíd építése, egy járványokat
megelőzni képes orvos működése a pusztai, kiégett vidéken, vagy a vízmentesített és
elszikesedett talaj hasznosítására tett növénynemesítési kísérlet.

Györfi Sándor közel harminc éve módszeresen állítja szobrait az ebben az irányban
működő elődök megismertetésének szolgálatába. Bemutatja az első írástudók egyikét,
Varró Istvánt, az első karcagi nótáriust. Az épületeket, templomokat, hidakat tervező
építészt Kása Józsefet. A növénynemesítő Vezekényit, a néprajztudós Györffyt és a nyelvész
Németh Gyulát, Mándoki Kongurt. De itt nem áll meg: mert a tudós múzeumigazgató,
Szűcs Sándor, a népművészet egyik megújítója, Kántor Sándor, a szobrásztárs, Papi Lajos
is szerepelnek repertoárjában, csakúgy, mint azok a névtelen emberek, akiktől ezeket az
ismereteket szerezte, elsajátította. Kevi, mezőtúri emberek, parasztok, kubikusok. És
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természetesen közvetlen felmenői nagyapja, apja, családja tagjai. Keze alatt ezek a
meggyúrt és testközelbe hozott embercsodák, már nemcsak valósak, és szemlélhetőek, de
már beszélnek is: elmondják, hogy mikor és mit cselekedtek. S így érdemeik már nemcsak
olvashatók, de szemlélhetők is. Györfi Sándor általuk megeleveníti, láthatóvá teszi a múlt
egy-egy darabját, megeleveníti a történelmet. S mivel visszafelé is építkezik, vagyis, hogy
visszanyúl az említettek útmutatásai, munkái alapján az ősi gyökerekhez, megismerjük azt
a kun világot, amilyen az a befogadásukkor lehetett.

Ennek a célnak szentelte Györfi az 1995-ben átadott Kun emlékhely szobrait. A kétszáz
éves jászkun redempcio évfordulójára állított szoborcsoport közepén ülő kun kánt és
feleségét körben 8 harcos vigyázza, kezükben áldozati edénnyel, s a kun települések
címerével. A Karcag határában, a 4-es műútról jól láthatóan, őroszlopokként emelkedő,
Belső-Ázsia hatalmas halott-emlék kőszobrait idéző alakok úgy vonzzák a szemet, mint a
régi településeken a templomtorony.

S láthatjuk azt is, ahogy ez az immár szemmel látható kun világ, a kun kultúra megőrizte
értékek hogyan kapcsolódnak bele a magyar történelembe, hogyan válnak annak részévé.
Úgy, ahogy azt a két kultúra összetalálkozását, a két nép egymás felé közeledését két
remekbe szabott lovas figurája, a magyarokat képviselő befogadó IV. Béla és a vadnak,
zabolázatlannak tűnő ázsiai lovon felé karját nyújtó kun vezér, Kuthen találkozásánál
Györfi megfogalmazta. A kettős kompozíció a különböző népek együttélését, a toleranciát,
a megbékélést is jelzi. Amely az egyedül lehetséges út Európa népei számára is.

Kun emlékhely - részlet (Kapás János Zsolt felvétele)
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