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Lipcsey György dunaszerdahelyi szobrászmű-
vész a közelmúltban ünnepelte hatvanadik szü-
letésnapját. A jeles évforduló alkalmat kínált
arra is, hogy barátainak, tisztelőinek, egyben
munkássága értő ismerőinek írásaiból, kritikáiból,
szobrainak fotóiból összeálljon az a könyv,
amely mintegy eddigi művészi tevékenységének
esszenciáját adja.
Ahogy a paraszti élet, úgy az alkotói munka elvá-
laszthatatlan része a betakarítás, amely nem lezárást
jelent, hanem inkább az új erőfeszítésekre ösztönző
számadást. A megteremtett értékek számbavételét,
a lélek kapaszkodóinak megkeresését az újabb
feladatokhoz, ilyennek érezhetjük a LIPCSEY szobrok,
rajzok, írások című kötetet is. Az első találkozás
a kézbevétel, amikor leendő olvasója szemrevéte-
lezéssel, tapintással, lapozgatással ismerkedik
a kiszemelt könyvvel. (A lapozgatásnál – különösen
a régimódi könyvbarátoknál – erősítheti a rokon-
szenvet a lapok közül felszálló nyomdaillat.) Ezen
kritériumok meglétével megállapíthatjuk azt is, hogy
a kötet borítóterve, a képzőművész Gyenes Gábor
munkája, a fekete síkból térszerűen kiugró aranyszínű
plasztika idomaival, piros fő- és fehér alcímével
kellően figyelemkeltő, hogy kedvet kapjunk az olva-
sáshoz. A Lipcsey György-életművet feldolgozó
háromkötetnyire tervezett monográfia legutóbbi
darabjának bevezetője kellő eligazítással szolgál
a felvidéki szobrászművész munkásságának ala-
posabb megismeréséhez. A szöveget, a sajnálatosan
korán elhunyt Kulcsár Ferenc költő írta, aki a szer-
kesztés örömét és gondját is magára vállalta, és
a Lipcsey-művekre rezonáló verseit is megosztotta
olvasóval: „Elvarázsolt erdő: égő történelem./ Belépsz
s csontig hasít: ez történik velem./ Gyökerekből
égre kúszó századok/ ága-boga, kérge, arca rád
ragyog:/ szép szeméből kihajlik az irgalom,/ mint
ezeréves diófaág, gazdagon.” A művek fotóival
bőségesen illusztrált kötetben több költő, így Varga

Imre, Somos Péter, Molnár Imre, Barak László, Szitási
Ferenc és Zirig Árpád költeményéinek sajátos fény-
töréseiben is értelmezhetjük az életmű egyes alko-
tásait.
Kulcsár Ferenc szerkesztői munkáját dicséri, hogy
megtalálta azokat az alapvető tanulmányokat, írá-
sokat, amelyek alaposabban elemzik a teremtett
értékek esztétikai minőségét, s így helyezik el
Lipcsey György művészi teljesítményét a szlovákiai
magyarság, és az anyaország képzőművészeti
mezőjében. Mindemellett az újságcikkekben, inter-
júkban rábukkanhatunk az életút fontos állomásaira,
amelyek akadályként és hajtóerőként is működhettek
az alkotói folyamatokban. Szigeti László: A gyötrődő
szobrász című, hosszabb lélegzetű, az Irodalmi
Szemle 1986-os egyik számában megjelent tanul-
mányában érzékeny rajzát adja a művészet iránt
elkötelezett alkotónak. – „A világot faggatva él
a Csallóköz szívében egy fiatalember, aki eljegyezte
magát az emberiség teherkönnyítő játékával,
a művészettel… ez az ember nem lehetett más,
csak vésővel és baltával és ütleggel álmodó, anyag-
gal tusakodó gondolkodó. Nyilván szólította őt
az anyag, s ő csak eleget tett a hívásnak.” Az élet-
művet kronológiailag korszakoló könyvben az 1970-
től 1988-ig felölelő időszakot „Tömbök” címmel
foglalta egységbe a szerkesztő, melynek művészi
jellemzője a famegmunkálás volt, s melynek darab-
jait így látja tanulmányában Szigeti: „…mert a jó
szobornak, valahogy csont van a testében, vér
folyik az ereiben, lüktet, felettébb nyíltan, az egész-
séges önbizalom energikusságával”. Németh István
szövegrészlete – a teljesebb művészportré kedvéért
– a „Tömbök és vonalak”, az 1988-tól 1994-ig
terjedő alkotói periódust bemutató fejezetében:
„…ahogy elnézzük ezeket az alkotásokat, nem
győzünk csodálkozni, hiszen valójában soha nem
látott formák, mondanivaló és stílus bomlik ki a sze-
münk előtt”. A beszédes fotóanyagot szemlélve
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hajlunk elfogadni az írás szerzőjének megállapítását,
mely szerint Lipcsey „gazdag lelki és formai tartalmak
birtokosaként” műalkotásaiban fából és kőből „ki
tudja bontani” saját elidegeníthetetlen művészi vilá-
gát. Korszakhatárt jelent a bronz és kő együttes
alkalmazása a szobroknál, melyek későbbi értel-
mezése is megerősíti azt a feltételezésünket, hogy
az alkotói pályától elválaszthatatlanok a világ meg-
közelítését, értelmezését erősítő anyagkeresések.
Az 1995-től 2000-ig terjedő „Vészjelek”-ben újra
jelentkezik a fa iránti vonzalom, ezeknek a hajlított,
összeillesztett konstrukcióknak igazi otthona –
a könyv fotóinak bizonyító ereje szerint – a termé-
szeti környezet, a mező, ahol élesebben idézik
meg a tiszta levegőjű létezésben való elmerülés
vágyát. Talán tágasabban, de erre is vonatkoztat-
hatjuk Lóska Lajos értékelő mondatait, amelyek
eligazítást adnak Lipcsey György művészi törekvé-
seinek jobb értelmezéséhez: „Művészetének az az
időszak jelentett gyökeres fordulatot, amikor plasz-
tikáin háttérbe szorult a figuralitás, a karakterteremtés;
és a formák, a ritmus öntörvényű, a kompozícióból
következő megnyilatkozásai kerültek az előtérbe.”
Az „Elem-Emlékek” a 2001-től 2005-ig terjedő alkotói
időszakot fogják egységbe, amikor Wehner Tibor
megállapítása szerint „Lipcsey György szobrászatában
a súlyos tömböket a könnyed vázak, a megbontatlan
tömegeket a szeszélyesen konstruált szerkezetek
váltották fel, az egység helyére a részletgazdagság
lépett. A tömör, tőmondatszerű kifejezések után
egy elbeszélőbb szobrászi kifejezés következett”.
Két évet ölel fel a „Romtornyok” fejezet, a 2006-tól
2008-ig készült kisplasztikák – a korábbi tömbsze-
rűség ellenpontjaként – légies könnyedséggel találják
meg helyüket a masszív kőtalapzatokon. A művek
a bibliai időkből vagy egy rejtélyes jövőből származó
félbemaradt, lerombolt szakrális építmények modell-
jeinek tűnnek. A „Böröndmesék” (2008–2010)
a csehszlovákiai magyarság kitelepítésének memen-
tója, annak a történelmi igazságtalanságnak állít
emléket, amikor az 1946-ban megkötött lakosság-
csere egyezmény értelmében 75 ezer magyarnak
kellett elhagynia szülőföldjét, házát, vagyonát.

A „Csend-élet”a 2010 és a 2018 között született
alkotásokat veszi számba, amelyek Lóska Lajos
találó megállapítása szerint „térbeforgatott geomet-
rikus elemekből építkező emberi figurákat” ábrázolnak.
A falapokra simuló vésett, kalapált, hajlított bronznak
mozgalmas dinamikája van, de a motívumok bonyo-
lultsága mégis a tisztaságot, az „élet csendjét” sugá-
rozza. Ahogy ezt Kulcsár Ferenc írja a Lipcsey
György-dalok egyik versében: „Csontkoronás ág-
bog-élet/ s gyökéríz érlelt, hold-hideg,/ belőlük gyúr-
tam lázaim:/ esküvést, mítoszt és hitet./ Diórönk
szült, akácanya,/ súlyos tömbök: kő és bánat, s már-
vány, kötél, kelepce-csönd,/ tövisek és fájó vágyak.”
Külön rész foglalkozik a „Köztéri szobrok”-kal, ennek
értő elemzője Wehner Tibor, aki a következő feje-
zetben, „Tizennégy szobor-mű – mint életmű-
metszet”-ben ezekre fókuszálva rajzolja meg
az alkotói pályaívet. Fölfejti a megértés bonyolultabb
szövetét, melynek sűrített lényegét itt véljük felfe-
dezni: „…az elvonatkoztatás, az absztrakció, a geo-
metrikus alakzatokon túl a való világ elemeivel nem
rokonítható motívumokból épülő, szabad plasztikai
építkezés birodalmában bontakozott ki a Lipcsey-
oeuvre”. A könyvben közölt interjúkból az is kiderül,
hogy Lipcsey Györgynek nem volt könnyű indulása,
a gimnáziumi érettségi után többszöri kísérletre sem
nyert felvételt a szlovákiai képzőművészeti főiskolára,
de töretlen hite megőrizte művészi ambícióit, és
tehetsége kiteljesedhetett az egymást követő műal-
kotásokban, s egyre „szabadabban” fejezhette ki
magát megmunkált anyagaiban, a fában, kőben,
vasban és bronzban, és ennek eredményeként köztéri
szobrokkal is gyarapodhatott az életműve. Ha követtük
az alkotói pályaívet, vagy figyelmesen tanulmányozzuk
a kötetbe gyűjtött írásokat, fotókat, megfigyelésünk
eredményeként igazat kell adnunk Pogány Gábornak,
aki ezt írta róla a Limes egyik számában: „Lipcsey
György azon kiemelkedő magyar szobrászok közé
tartozik, akit a kisebbségi lét nem enged akkorának
látszani, mint amekkora a valóságban.”

(Lipcsey – Szobrok, rajzok, írások. Lipcsey Polgári
Társulás, 2018. Dunaszerdahely)




