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EGRI MÁRIA: GYÖRFI SÁNDOR MŰVÉSZETE
könyvismertetés

2008. februárjában jelent meg Egri Mária művészettörténész Györfi Sándor szobrász-
művészről összeállított monográfiája. A szerző tanulmányainak befejezése, a hetvenes-
nyolcvanas években rendezett első kiállításai óta kíséri figyelemmel a fiatal karcagi
művész munkásságát. Könyvében Györfi pályájának, művei alakulásának körvonalazását
ez a bensőséges megközelítés színezi. Érzékelhető fogalmazásán, hogy egy-egy mű gon-
dolatának születésétől annak felállításáig jelen volt, hogy többször látta a készülő plaszti-
kát, s annak viasszal, samottal, majd bronzzal termékenyített metamorfózisát. Műtörté-
nészként részt vett a nyolcvanas évek elején alakuló Mezőtúri Alkotótábor munkájában,
ahol Györfi csekélyke felszereltséggel, az őskori bronzöntőkhöz hasonló természeti körül-
mények között próbálta ki a viaszveszejtéses bronzöntés technikáját. Györfi mai napig
ezzel a módszerrel dolgozik, s a szülővárosától kapott műtermét berendezve a nyolcvanas
évek első felétől kezdve maga önti bronzba munkáit. Elsőként 1984-ben, Györffy István
egészalakos ülő szobrát, egészen a legutóbbiakig, a 2000-es években felállított több-
méteres lovas szobrokig, a kisvárdai Szent Lászlóig, a karcagi Nagykun Millenniumi
Emlékmű kettős kompozíciójáig.

Manapság csak ritkán olvasható egy közterületi plasztikán alkotója neve. Mintha a mű
csak térdíszítő elem volna, mint a fák, bokrok, szökőkutak. Pedig a szobor sajátosan létező
teremtmény, teste-lelke van. Hordozza kora művészetének immanens jegyeit, létrejöttének
jellemző körülményeit. Ugyanakkor benne munkál alkotója életének egy darabja. Szelle-
misége, álmai, tehetsége. Ehhez tartozóan még mindaz, amit-akit a szobor megtestesít.
Személyt, eszmét, ideát. A mű elhelyezése után megszűnik kapcsolata alkotójával, meg-
rendelőivel. Elindul önálló élete, amely során önmagába zárva áll az időre, új és új generá-
ciókra bízva megítélését. Amely persze fogantatásáról, születése körülményeiről mit sem
tudván, legtöbbször félreérti. Mit tehet tehát a kortárs történész? Amellett, hogy a műveket
megpróbálja tiszta, egyértelmű fogalmakkal körülírni; minden vonatkozásban dokumen-
tál. Fotókkal, adatokkal, a szobor létrejöttét igazoló tényekkel. Ezt teszi a szerző is, remél-
ve, hogy a könyv gazdag apparátusa alátámasztja az általa megfogalmazottakat, s bőséges
támaszul szolgál mindazok számára, akik a jövőben Györfi Sándor művészetével kívánnak
foglalkozni. Akár azért, mert pusztán kíváncsiak arra, milyen tudományban jeleskedett
Györfi valamely álló férfialakja, kit elevenít meg portréja, mely nagy királyunk került a
város kiemelt terére, avagy milyen legendából lépeget többméteres, páncélos lovasának
alakja. Vagy pusztán a szobor készülésének ideje, a mű anyaga, technikája, pontos lelő-
helye iránt érdeklődnek. De a kitűnő fotóanyag a bőséges dokumentáció a művek újra-
értékelését is lehetővé teszi, valamint az ereje teljében dolgozó művész további munkás-
ságának, az életmű feldolgozásának folytatását.
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És ez sem elhanyagolható szempont Györfi Sándor monográfiájának értékelésénél.
A tanulmányban végig követhetjük Györfi kisplasztikái munkásságát, éremművészetét,

s azt, hogy miként lesz tevékenysége során a fiatal művészből az ország egyik legfoglal-
koztatottabb köztéri szobrásza. Emberként megismerhetjük a mindenkor segítő barátot, az
oktató mestert, aki akár saját műtermében, akár a Sóstói, vagy a Mezőtúri Művésztelepen
teljes energiájával igyekszik átadni kollegáinak a viaszos bronzöntés fortélyait.

Szűkebb szülőföldje őseit, jeles személyiségeit, munkásságát kutatva-megformázva és
népe elé állítva megváltoztatta Karcag arculatát, szellemiségét. Ebben a vonatkozásban
egészalakos portréival, (Györffy István néprajzkutató, Németh Gyula nyelvész, Vezekényi
István növénynemesítő) reliefjeivel, (Mándoky Kongur István nyelvész, Varró István
nótárius, Kása József építész) büsztjeivel (Orosz Pál plébános, Szentannay Sámuel tanár,
Kátai Gábor - orvos) hogy csak néhány példát említsünk, valamint Kun Emlékparkjának
messziről látható, hatalmas őrszobraival, IV. Béla és Kuthen találkozásának történelmi
lovas emlékművével nemzetközi távlatból is egyedülállót alkotott. De nemcsak a kun
identitást erősítették Györfi Sándor munkái. Többször is megformázta Szent István, Szent
László alakját. Történelmünk nagyjai közül többek között II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi
Miklós, Vak Bottyán, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Illésházy János szerepelnek
munkái között. Történelmi legendáriumunkból testesült meg keze nyomán Szabolcs vezér,
Ibrányi László, a Jászság emblematikus Jász kapitánya. Az I. és II. világháború vesztesé-
geire emlékező monumentjei, az 1956-s forradalom eszméjét kőbe-bronzba örökítő emlé-
kei országszerte hírelik nevét.

A monográfia csupán érinteni tudja Györfi Sándor műveinek tágas körét, mivel több
százra tehető egy illetve kétoldalas plakettjeinek, vert érmeinek valamint kisplasztikáinak
száma. A szerző könyvében érthető módon elsősorban Györfi köztéri munkáira koncent-
rált, az ide sorolható művek pontos adatolása, regisztrálása volt vállalkozásának elsőd-
leges célja. Ami egyáltalán nem volt kis feladat, hiszen a kézirat 2006-os lezártáig a művész
144 műve nyert közterületen elhelyezést. A szöveg között 140 kiváló minőségű színes
felvétel illusztrálja a szobrokat, érzékelteti vizuálisan is Györfi egyedülálló művészetét. A
kötet apparátusában 130 köztéri munka fekete-fehér fotójával, címével, méretével, techni-
kájával, elhelyezésének dátumával és topográfiai adataival teljes katalógus tájékoztatja az
olvasót. Idetartozóan megkapjuk még a köztéri alkotások évszám és városok szerint rende-
zett listáját is.

A függelék ismerteti a művész életrajzi adatait, egyéni kiállításait, szakmai elismeréseit,
a válogatott annotált bibliográfia pedig a munkásságáról megjelent sajtóanyagot. A mo-
nográfiát angol és német nyelvű resume teszi teljessé.

Külön kell szólni Szilágyi Attila érzékeny, mindig a művet, a plasztikai elemeket hang-
súlyozó kitűnő képszerkesztéséről, tipográfiájáról, Györfi Balázs és Kozma Károly nagy-
szerű fotóiról. Valamint arról a támogatásról, amelyet a köztéri szobrok tulajdonosai, a te-
lepülések polgármesterei, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok város és a kulturális
kormányzat képviselői a könyv megjelenéséhez nyújtottak.

E nélkül az összefogás nélkül ez a tartalmában, kiállításában igazán szép könyv nem
születhetett volna meg.
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Egri Mária: Györfi Sándor
Nyomdai munkálatok: Kapitális Nyomdaipari Kft. Debrecen
Megjelent a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának kiadásában.
Szolnok, 2007.

Sándor: Gyürjjy István (Karcag)
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Györfi Sándor: Szent László (Kisvárda)

Györfi Sándor: Második világháborús emlékmű (Kisújszállás)
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