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Amikor a '90-es évek elején rátaláltam Jobbágy György fafaragóra, már csak hajszál
választotta el a nyolcvantól, de korát meghazudtoló életerő, csupa derű sugárzott belőle.
Apró, vékony termetével, bárány kucsmájában, csizmájában mintha a száz évvel korábbi
időkből toppant volna elő a hajdan jobb időket látott tiszaörsi parasztházból. A porta alsó
végében, egy fészerben véste fába történelmünk nagyjait, bibliai jeleneteket, szenteket,
mondák hőseit, s népi ihletésű szobrocskákat. Csak úgy sajátmagának, de mikor híre ment,
hogy „szobrászkodik", be-bekopogtattak hozzá érdeklődők, s vitték munkáit szerte a
nagyvilágba.

Nagyapjától örökölte kézügyességét. A ház homlokzatán még ma is látható a szeretett
felmenő faragta oromdísz. Az ugyancsak szép kort megért nagyapó még élete utolsó
napjaiban is ott üldögélt a verandán, kihallgatta, mit beszélnek munkájáról a falubeliek.
Ügyesen bánt a fával az édesapa is. Az unoka az első bicskájával fűzfa sípot, virágkarót,
kiscsikót faragott, de aztán abbamaradtak a gyerekkori próbálkozások. Talán mindörökre,
ha nem jön közbe a második világháború, a hadifogság. A lágerban, az orosz távol-keleten
a kilátástalanságban, a halál árnyékában napról napra egyre kevesebb lett a fogoly. Az
ezerhatszázból háromszázan élték túl a poklok poklát. Már-már feladta volna az agyon-
sanyargatott test, de még idejében érkezett az isteni gondviselés. Gyuri bácsi határozottan
állította, akkor, ott találkozott Istennel, s azt mondta neki: ha faragsz, életben maradsz.
Akárhogyan is volt, a fogoly élete akkor fordult kicsit elviselhetőbbre, amikor az őrök
felfigyeltek rendkívüli kézügyességére. Attól fogva mintha vigyáztak volna rá, s munka
után kedvére faraghatott. Első szobrocskáját, a labancot kaszaboló Rákóczit elkérte tőle
egy orosz tiszt. Próbálta volna nem adni! A nagyságos fejedelem mindkét karját kard ala-
kúra formálta, s ha az egyiket kicsit megmozdították, mint a perpetuum mobile meg sem
állt mindaddig, míg egy kéz meg nem állította. Gyuri bácsi ugyan senkinek nem oltotta ki
az életét a háborúban sem, az ő szemében az ellenség katonája ugyanolyan ember volt,
mint a bajtársai. De rajongott Rákócziért s minden igaz, hazáját szerető emberért e honban.

Ki tudja, forog-e még a labancverő kéz valahol a tiszt családi hagyatékában? Itthon
kifaragott pontos mása mindenesetre ma is megvan. Az első hegedű is kint maradt, amely-
nek húrjain felsírt a Valahol Oroszországban szívbemarkoló dallama valahol Oroszor-
szágban. Aztán készített hegedűt itthon is, sőt még citerát is. Autodidakta módon megta-
nultajátszani a magyar népdalokat. Nem esett nehezére az írás sem. Versben foglalta össze
életét. „Azért írtam versbe, hogy hihető legyen, mert a vers nem tűr egy valótlan szót sem"
- hitte. Az íróasztalomban őrzött versikéjét ezennel megosztom az olvasókkal:

Születtem 1913-ban, rossz nyelvektől vádolt április hónapban,
Örvény faluba. Már hangzott javában a fecskék csicsergő kacagása
és altatott a Tisza-parti füzek szenderitö suhogósa.
Petrozsényba 3 éves koromra már emlékszem,
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már akkor kint laktunk a román határszélen.
A hegyek közül kertünk alatt folyt el a Zsil patak,
Belehullt minden játékom, meg a szalmakalap.
Édesapám Erdélyben volt vasutas és az
természetes, hogy úgy utaztam oda és vissza, mint potyautas.
'19-ben a forradalom alatt ijedtem meg először igazán,

fejünk felett jajgattak az ágyúgolyók oda és onnan ide, át a Tiszán.
Másnap szeptember elseje,
hazakísért Édesanyám Örsre.
Attól kezdve jártam az iskolám,
kaptam a pacsikat szaporán.
Örültem, hogy kikerültem és eljött 1925,
a leventeélet tíz évre lekötött.
Fújtam a kürtöt, hogy majd megszakadtam,
mert ha nem fújtam, ruhámmal a vásárteret mázoltam.
Eljött 1935, a nyíregyházi fedelesben a ló lelökött.
Nyakam azért ép maradt,
de még abban az évben egy asszony rám ragadt.
Jött a háború és '945,
ez az öt fogságba lökött.
48-ban hazajöttem lakni. Örömem és erőm hajdani,
dúrtam az öt holdom, hogy legyen mit aprítani.
Úgy látszott, hogy megvolt a boldogságunk,
hisz volt szép kisfiúnk és két nagylányunk.
Mégis az ötvenötöt meg se vártuk,
jött az irigy sors, és elváltunk.
Hej öreg csataló te, Gyuri,
az igazság elejéről elszállt az i.
És én csak faragok, és dúrom az öt holdom,
míg meg nem sajnál a halálom.

Tiszaörs, 1992. I. hó 26-án

Jobbágy György hitte, hogy 2000-ben bekövetkezik a világvége. A nevezetes dátumhoz
közeledve, a kilencvenes évek második felében kifaragta maga és második felesége közös
fejfáját, két hatalmas keresztet születési dátumukkal s azonos halálozási évvel, 2000-rel. A
halál fittyet hányva a gangon ágaskodó hatalmas fejfa feliratának, idejekorán kopogtatott
az asszonyért. Nem volt még ugyan 2000, de a hitves temetésén leszúrták a földbe az előre
kifaragott, míves fejfákat. Nem javította ki a dátumot, számára az asszony el sem ment,
„itt van velem, lát engem, csak szólni nem tud" - magyarázta. S hogy a temetőben járva
azt hihetnénk, már ő sem él, hiszen a neve és a két dátum is ott van a fejfán? „Hát hogy
lehetnék halott, mikor több ezer faragásom van szerte a nagyvilágban" - fogalmazta meg
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örökkévalóságát, kerülve az elmaradt
világvége kényes kérdését. A világról
amúgy is lesújtó véleménye volt, kü-
lönösen a fiatalok szabadossága szo-
morította. Nem is igen mozdult ki ott-
honról, jobban érezte magát a mesék,
mondák, a Biblia, a történelem vilá-
gában.

Nyolcvanöt évesen sem adta fel a
gyász után, magányosan átfaragta ma-
gát a XXI. századba. Mézen, tojáson,
reggelente egy kupica pálinkán élt,
miközben szüntelen faragott, olvasott.
Naprakész volt arról, akit, amit meg
akart örökíteni, mielőtt belevágta bics-
káját a fába. Hosszú történeteket me-
sélt olvasmányaiból történelmi esemé-
nyekről, személyekről, a róluk benne
kialakult képről, amit aztán fába vé-
sett. Az ezredfordulón tucatnyi Istvánt
és Gizellát faragott, de mindegyik más.
Az egyik a gyermeket váró királyi
párt, a másik az erőskezű uralkodót és
hűséges társát ábrázolja, majd végül a
kolostorba vonuló szomorú özvegyet
örökítette meg több változatban. Min-
den egyes faforgácsról tudta, melyik
munkájáról hullott a földre.

Archív képünkön Jobbágy György E z C s o k o n a i ) P e t ő f l ) e z Szent
Az igazságos Mátyás király juhásza című F e r e n C ! Szent Antal, Szent Ambrus, Az

szobrával Fotó: Tarpai Zoltán ördögöt fojtogató angyal, Az igazsá-
gos Mátyás király juhásza, Zrínyi, Kossuth, Kováts ezredes, az amerikai függetlenségi
háború magyar hőse, Őrsi Imre, Tiszaörs alapítója, a népi élet illetve a mesék ihlette Köpülő
asszony, a Favágók, a Rózsába termett lány stb. faragásakor esett a földre. Össze nem
seperte, tűzre nem dobta volna.

Pihenésképpen nagyméretű, emberfejjel díszített pipákat faragott, fűzfából. A fűz nem
hasad, könnyű vele bánni - dicsérte. Egyébként meg mindegy volt dió, körte vagy cse-
resznye, a keze alatt minden fa engedelmeskedett. Vadnarancsfából aprócska kis ke-
reszteket faragott, minden tiszaörsi iskolás gyereknek adott volna egyet, de volt, aki nem
merte elfogadni, hazavinni. Egy díszes pipát II. János Pál pápának adományoztak első ma-
gyarországi látogatásakor és egy István és Gizella is a Vatikánba került. Ekkora meg-
tiszteltetésről, boldogságról még csak álmodni sem mert volna, amikor elkezdett faragni.
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Dr. Bánszky Pál, a magyar naiv művészek mecénása biztatására küldött szobrokat a IV.
népi országos pályázatra és kiállításra. Második díjat kapott munkáira. Örült a díjnak,
újabb erőt merített belőle a faragáshoz, de a 2007 őszén készült utolsó fényképén már a
nagybeteg ember megfakult, szomorú szemei néznek ránk. Pedig annyi mindent szeretett
volna még fába vésni. Még a halálos ágyon is azt kérte az őt meglátogató kecskeméti
muzeológustól, hogy járna ki orvosánál a kórházban egy kis zugot, ahol faraghat. Aztán
2008 koratavaszán örökre megpihent, a tiszaörsi temetőben a maga faragta fej fa alatt
alussza örök álmát.

Csak kevés szobrát őrzik múzeumok. Az utolsó pillanatban mentett meg még néhányat
munkáiból dr. Bánszky Pál, de több ezer faragás, szobrocska Amerikától Ausztráliáig em-
lékezteti a magángyűjtőket törékeny alakjára, gyermekien tiszta gondolkodására jóságára,
nagy szívére.

- 6 6 -


