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Lipcsey György: Szobrok és Köztéri szobrok című kötetei
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Lipcsey György szobrászi fölfogása a térben alkotó
képzőművészet azon ágához tartozik, amelyet szkulp-
turának nevezünk, faragó (elvevő) szoboralakításnak,
ellentétben a mintázó (hozzáadó) plasztikával. Állítá-
somnak azonban egyenesen ellentmondani látszik
Lipcsey munkamódszere. Sok szobrának felületén
bronzba öntve is tetten érhető az agyag odanyomása,
belemintázása a nagyobb tömbbe. Fából készült ob-
jektjein nyilvánvalóan látszik a puha, rugalmas, anyag-
engedte alakítás. Ám az említettek inkább kivételek:
Lipcsey farag, vág, fűrészel, szóval – Michelangelót
lazán idézve – megszabadul a fölöslegtől.
A közelmúltban az AB Art Kiadó két kötetet jelen-
tetett meg Lipcsey szobrairól. Egyikben a köztéri
vagy köztérre szánt munkák találhatóak, a másik-
ban a személyesebb, de olykor egyáltalán nem ki-
sebb vagy intimebb művek.
A közösségi műveiről kiadott kötet (2012) képeit vé-
gigtekintve az olvasó meggyőződhet, hogy szobrá-
szunknak homlokegyenest eltérő a szemlélete
a magyarországi (közép-európai) emlékműállításról,
mint amit a statisztikai gyakorlat mutat. Közplaszti-
kánk az elmúlt 150 évben a historizáló-neobarokk
pátosztól volt teljes (tisztelet néhány konkrét kivé-
telnek, ahol a feladat szűkítette a szobrász mozgás-
terét: Fadrusz Mátyás királya, Pátzai Dunai szél című
műve, a Déry-múzeum Medgyessy szobrai, aztán
nincs is sokkal több példa, amely szembeszegülne
a Zala–Stróbl–Kisfaludi–Kiss István–Varga Imre vo-
nulatnak.) Az emlékművek jelentős számát állatfi-
gurák vagy állatok mellékalakjai adják. Az utóbbi
másfél évtizedben különösen nagy számban jelen-
tek meg a hazai és a határokon túli köztereken
négylábú és kétszárnyú ragadozók.
Ezt a fölvezetést le kellett írnom Lipcsey legmegrázóbb,
más jelzőt talán el sem viselő egyik szobrához. Ennek
bizonyításául idézzük Wehner Tibort, a kötet egyik ta-
nulmányának szerzőjét, aki a közterületi díszműtárgy-
ról olyan világosan ír, ahogy korábban talán senki:

„…ezt a sokoldalúságot, alapos technikai felké-
szültséget tükröztető alkotói munkásságot egy ön-
álló, sajátságos alkotóterületen kifejtett tevékenység
kíséri Lipcsey György pályáján 1991 óta: a köztéri,
monumentális megrendelésre készült munkák
együttese. A két évtized alatt csaknem harminc, az
állandóság igényével elhelyezett, közösségi terek-
ben otthonra lelt Lipcsey-mű valósult meg. E mű-
csoport kapcsán ezúttal is hangsúlyoznunk kell,
hogy a „köztéri szobrászat” és a „szobrászat” gyak-
ran egymástól élesen elváló, egymástól gyökeresen
eltérő sajátosságokkal jellemezhető alkotóterület.
A köztéri ágazatban számos olyan, művészeten kí-
vüli indíték, ösztönző kényszer érvényesülhet,
amelynek eredményeként az alkotói folyamat le-
zárulásaként sokkal inkább a megrendelő által
megálmodott és kiviteleztetett objektum, semmint
egy szobrász műalkotása áll előttünk.”
Az 1848–1849-es szabadságharc emlékművén (Du-
naszerdahely, 1995; 3-tól a 9. oldalig, közte vázlat-
rajz és bronz előterv) semmi sincs a hamis
pátoszból, az álságos historizálásból és megalku-
vásból. Valós gyökerekhez nyúl, és az óegyiptomi
szobrászat modern átértelmezésével formálta meg,
évezredek távlatán át alakította-emelte fenséges
madarát. Az óbirodalmi szobrászokra emlékeztető
végletesen leegyszerűsített formaképzés, és a hu-
szadik század konstruktivizmusának szelleme al-
kotja együtt azt a fenséges, megdöbbentő érzést,
amit ez a szobor nézőjéből kivált. A munkához ké-
szült terven jól látjuk, hogy a művész a szobrot és
az obeliszket jól bekomponálta a város épületeinek
rajzolatába. A kész mű olyan szervesen épül be épí-
tészeti terébe, mintha a teret alakították volna
hozzá, akár csak Óegyiptomban.
Hogy jó ihletforrást jelent számára az egyiptomi
művészet, azt egy II. világháborús emlékművén kí-
sérhetjük figyelemmel (Negyed, 1994.) Itt az egyip-
tomi középbirodalom kaotikus időszakának
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különös szobrát vette alapul, az un. „Kockaszobrot”,
amelyet abban a korban is a gyász kifejezésére ké-
szítettek. Szobrászunk mindössze annyit változtat
a középbirodalmi kompozíción, hogy a figura fejét
kissé fölemelve oldalt hajtja; ezzel személyesebbé
teszi, konkrét utalásokat enged az áldozatokra.
Szerepel a könyvben egy olyan emlékműterv (54. és
55. oldal), amely nagyon-nagyon hiányzik a mi
bővebb pátriánkból (Kelet-, Közép-, Észak-, vagy talán
egész Európából?) E területen az első világháborút
követően olyan vakbuzgó rövidlátásokkal húztak
keresztül államhatárokat néprajzilag összefüggő
régiókon (a vakbuzgóság persze nem terjedt ki
a vasútvonalakra, s hogy azok a határ melyik oldalán
legyenek), hogy ezt a vakbuzgóságot csak a második
háború utáni igyekezet teljesítette túl, amikor az így
létrejött kereteket emberekkel akarták föltölteni.
Az elsőben még inkább csak menekültek voltak,
a másodikban már szervezett, erőszakos deportálás.
Tulajdonképpen, amit ezeken az oldalakon
a könyvben látunk, az egy monumentális terv
víziója, amelyen állomások vágányai keresztezik
egymást; egy lámpa, egy pad – és mindenütt
elhagyott bőröndök. Vajon hol készülhetne el ez az
emlékmű? Mely vasúti irányt NEM nehezményezne
egy illetékes beleszóló?
Lipcseynek is fáj a múlt: a „saját részét” (azaz
a családjáét) elkészítette erről: a Kőbőrönd ott áll
a dunaszerdahelyi Vermes villa udvarán
a kőfelületen ez olvasható: 50 kg. Ennyit vihetett
el otthonából a kitelepített. A bőrönd egyébként
szabályos vulkánfíber, a négy sarkán rézverettel,
becsippentős zárral, szépen formált réz fo gan -
tyúval. Csak éppen a teste egy kőtömb. Talán
világossá vált számára, hogy az eredeti formában,
méretben és jelentésben ez a mű nem készülhet
el. (A mai fiatal látogató, ha bemegy a Vermes
villába, talán csak egy POP-tárgyat lát a Kő bő -
röndben.) Másképp foglalkoztatta tovább a téma:
a konstrukciót, a derékszögeket, a lezáró felületet
látta, s kezdte átformálni geometrikus absztrakt
elképzelések, a konstruktivizmus szabályai szerint.
Közben persze ügyelve arra, hogy néhol legalább
a „Bőröndség” platóni ideája megmaradjon. (Ezek
a „Bőröndmesék” a másik, korábbi kötetében

kerülnek bemutatásra, most visszatérnék a köztéri
alkotásokra.)
1989 óta számtalan kopjafán, emlékoszlopon, sa-
játosan önálló szoborművön vagy Szent István ki-
rályunk fején (olykor kőszobron fémapplikációként)
láthattuk a Szent Koronát; számba se lehet venni
mennyit és mennyiféle megoldásban. Nem tudom,
más művésztől láttam-e azt a kulturális, történelmi
és szakrális merészséget, ahogy formailag jól kie-
melt kapcsolatot láttat a szentként tisztelt koroná-
zási jelvényünk és a szibériai vas sámánkoronák
között. A dunaszerdahelyi Szent István emlékmű
és a farkasdi Emlékoszlop 1113–2013 koronája erre
a szuggesztív ősiségre utal.
Az egy évvel korábban (2011) megjelent kötet
a szubjektívebb, személyesebb műveket mutatja
meg az olvasónak, ez a már említett Bőröndme-
sékkel kezdődik. Van ebben egy műsorozat, amely
a Romtornyok címet viseli. A plasztikai geometrikus
absztrakció különlegesen ihletett darabjai, melyeket
„mintázott szuprematizmus”-nak neveznék, ha
nem lőtte volna el ezt a szóösszetételt egy tanult
kollégám, a Lipcsey Györgyéhez mérten sokkal se-
kélyesebb teljesítményre. Elolvasva a témacsoport-
hoz írott Wehner Tibor-tanulmányt, bennem tovább
motoszkált valami, ami aztán egy pillanat alatt be-
villant (Lipcsey nem ismerhette a szóban forgó
művet, de ha mégis, akkor is csak egy tudat alá
került folyóiratbeli standfotó erejéig). Kamaszkorom
egyik döbbenetes filmélménye volt Fritz Lang
1927-ben bemutatott Metropolis című filmje,
a német expresszionizmus emblematikus darabja.
Lipcseynek ez a műsorozata számomra azt a vilá-
got, amit Fritz Lang akkor mozgóképben létrehozott,
lefordítja a plasztika nyelvére, létrehozva egy szob-
rászi Metropolist. (Az elmondottak azok számára
talán értelmetlennek tűnnek, akik nem ismerik a fil-
met, akik meg ismerik, csodálkozhatnak azon, hogy
láthattam én Fritz Lang filmjét 1962-ben? Az utób-
bira magyarázat a filmklubok rendszere, s azokban
az előre meghirdetett műsortól való eltérés. Noha
Lipcsey valószínűleg nem látta a filmet, és a könyv
olvasói közül is kevesen, számomra mégis fontos
e műveknél Fritz Langot megemlíteni. „Aki nem
hiszi, járjon utána.”)
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Kőbőrönd, Dunaszerdahely, Kortárs Magyar Galéria Bőröndmesék, emlékműterv, 1990

Bőröndmesék, 2010 –2011
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Az 1848–49-es szabadságharc emlékműve, 1995 
– Dunaszerdahely

Szent István emlékmű, 2004 – Vajka
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Faszobrairól még néhány szó. (Igaz, ezek csak
a 2011. évi kötet utolsó, számozatlan lapjain látha-
tóak, kiállítási szituációkban készült felvételeken.)
Aki járt Lipcsey műtermében, az tudja, ezek a faal-
kotások fontos részei szobrászunk munkásságá-
nak. Legelőbbis el kell határolni őt a hazai
faszobrászat három meghatározó alkotójától, Samu
Gézától, Orosz Pétertől és Jószai Zsolttól. Meg a ha-
gyományos szobrász-fafaragóktól szintén, akiknél
a fa sokszor csak mellékes elem, (Lóránt Zsuzsa,
Katona Zsuzsa, Széri-Varga Géza). Lipcsey fa-művei
elsősorban dinamikájukkal, éppen megálló moz-
gásukkal hatnak; láttatják a feszességet. E feszes-
ség térbeli hatásuk lényege. (Akit erről jobban meg
kell győzni, nézze meg Lipcsey honlapján az
e szobrokról készült klipet, s mindjárt érteni fogja,
amit olyan szögletesen voltam kénytelen megírni.)
Lipcsey György azon kiemelkedő magyar szobrá-
szok közé tartozik, akit a kisebbségi lét nem enged
akkorának látszani, mint amekkora a valóságban.
(Lipcsey György • Szobrok. AB-Art Kiadó, 2011; Lip-
csey György • Köztéri szobrok. AB-ART Kiadó, 2012.) II. világháborús emlékmű, 1994 – Negyed

Szent István emlékmű, 2003 – Dunaszerdahely Életfa, 1996 – Apácaszakállas


