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HONFOGLALÓK ÉS PARASZT UTÓDAIK
A fafaragás művészete

Tisztelt Keviek és Kevibe Visszalátogatok! Kedves Vendégek!

Vadász Pál házába gyűltünk most itt össze, abba a házba, ahol Túrkeve nagy
polihisztora évszázadok iratait gyűjtötte be, halmozta fel azt a tudást, amelyet az ország
különböző helyein őrzött iratanyagból és persze a helyi családi irattárakból kibányászott
és megpróbált ezekből valami kerek egészet alkotni, tudását átadni Túrkeve és a környék
népének.

Nos valami ilyesmi körútra indultak el a túrkevei muzelógusok, hogy olyan értékeket
gyűjtsenek be és tárják a látogatók elé, amellyel gazdagodhatnak e kiállításra látogatók.
Elmentek a Kecskemét melletti Hetényegyházára, Kisújszállásra, Karcagra, hogy néhány
alkotást elhozzanak és oda tegyék a Túrkevén alkotók munkái mellé. A kiállító
művészektől csak néhány darabot hoztak el mintegy jelzésként, hogy milyen művészi
vonulatba illenek bele a túrkevei alkotók munkái. így jelen van alkotásaival a
hetényegyházi Répás János, a Kisújszállási Tóth Kálmán, a karcagi Tyukodi László, a ma
már Dévaványán élő Gönczi György, a túrkevei Deák Lajos. Megidéztük alkotásaival
Bodnár Lajos és Talamasz Lajos szellemét, de felfigyeltünk a városunkban élő fiatal
tehetség Rácz Sándor munkáira is. Bővíthettük volna a sort, de a kiállítóterem mérete
ennek gátat szabott. A terem mérete nem akadályozott azonban bennünket abban, hogy
több mint egy évezredet idézzünk meg az alakotások segítségével.

Legrégibb ősmagyar mondánkat, a Hunor és Magort idézi Répási János Csodaszarvasa.
A bokrokat könnyedén átszelő ős ünő átrepül velünk a magyar történelem tényleges
eseményéhez a Levédiában kötött vérszerződés eseményéhez. Nézzük jobban meg a
kiállításunk központi darabját! A 7 törzs vezérei komoly, történelmi tettre szánták el
magukat: tözsszövetséget kötnek, amelyet ősi szokás szerint saját vérükkel pecsételnek
meg. Nagy elszántság kellett ehhez a tetthez. A törzsi szétszakadás, marakodás helyett az
összefogás melletti kiállás. A közös tett színterére lépés és olyan vezérek - Álmos majd
Árpád vezér megválasztása -, akik képesek népüket új utakra, azaz új hazába vezetni.
Nézzük a vérszerződőket, milyen szoros körben állnak, mondhatnánk azt is, hogy
összezárnak. Mintha mondanivalója lenne ennek a szoborkompozíciónak több mint ezer
év után, napjainkban is.

Árpád fejedelem teljes vezéri díszben (jogarral a kezében, palásttal a válán,
felfegyverkezve, méltósággal és elszántsággal áll népe élére. Legyenek azok lovas katonák
vagy barmaikat terelgető gyalogos alacsonyabb rendűek, pásztorok, parasztok ősei. Lova
és elszántsága viszi komoly elhatározása megvalósítására: új hazát keresni. Követi őt
zászlóvivője, de a két ökröt vezető köznépe is.
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Honfoglalók és paraszt utódaik

Erő és elszántság van ezekben a Répási János által megfaragott alakokban, csakúgy,
mint Talamasz Lajos „Ősmagyar"-jaiban, „Csáth vezér"-ben vagy az „Árpádházi király"-
ában. A túrkevei őstehetség által megfogalmazott robusztus fejek konokságot, kemény
elhatározást, kitartást üzen a ma emberének is. A valóságos uralkodók kései utóda a
„Parasztember", de „A Putri csárda vendége" is, aki ellenáll a szélnek, viharnak, ziman-
kónak, minden külső támadásnak, csak a maga erejében bízva. A művész az élet kemény,
kegyetlen oldala mellett meglátta a szépséget is. Főleg női portréi (Kendős fej, Kevi
szépség) szelid női fejek, sejtetve a testben lakozó szelídséget és már-már bájt.

A könnyedebb életet faragási stílusával is megvalósította Tyukodi László pásztorfi-
gurájában. Mennyire ellentéte ez a szemben lévő Répási János ökröket vezető jobbá-
gyának.

De nézzük a parasztokat, a szőlőművelőket. Két vitrinben is találkozunk velük.
Mennyire más oldalát mutatja itt Répás János. Mind technikájában, mind megfogal-
mazásában más ez a munkafolyamatot ábrázoló szoboregyüttes. A szőlőművelő paraszt
már egy új világ emberét mutatja be munka közben. A figurák naiv megfogalmazása szinte
ellentéte a szőlőtőkék apró, különleges kimunkálásával. Könnyeddé és természetessé
teszik a látványt.

Lám, ugyanarról a dologról, a munka világáról mennyire más stílusban is lehet szóllani.
Ezt mutatják Bodnár Lajos figurái („Igyál mán", ,A kapás, ha kiér a sor végére", az
„Órás", és ide sorolhatjuk a Finta Múzeum állandó kiállításában látható többi mesterséget
bemutató szobrát is). A dolgos kezek megfogalmazása az ő figurái. A pásztorok világába
kalauzol el bennünket a komondor, a fakanalak, a kulacs, a karikásostor, a gém. Találunk
a bejárati ajtó melletti vitrinben egy furcsa tárgyat, amely több értelmezést is kap.
Formájában, technikájában egy kutyagerinc, azaz bográcstartó, de palókának is használták
a család elmondása szerint. Ugyanakkor „Krisztus töviskoronája" nevet adott Lajos bácsi
ennek a tárgynak. Egy tárgy több funkcióban vagy ugyanabban a tárgyban lévő más-más
értelmezés lehetősége? Elgondolkodhatunk rajta. Bodnár Lajos a hangszerkészítéshez is
értett. Erről tanúskodik a kiállított három török sípja, amely anyagban és technikában is
különbözik egymástól. E hangszerek ugyancsak visszacsatolnak a korábbi történelmi
korokhoz, csakúgy mint a kiállított népművészeti tárgyai. Bodnár Lajos karikás ostora,
kulacsa már átvezet bennünket a népművészet, a pásztorművészet világába. Nem
véletlenül került a tabló elé Tóth Kálmán hímzett subás pásztora. A vitrinbe pedig Gönczi
György két remeke: a „Csikós és gulyás", valamint a „Körmölés" szobra. Gönczi maga is
pásztor révén jól ismerte az állatokat, az állat és az ember viszonyát, a munkafolymatokat.
A szobrok erről a realitáslátásról és ismeretről tanúskodnak. Különlegességük, hogy még
festéssel is hangsúlyt adott a pásztor milliót bemutató szobroknak. Legnagyszerűbb
remeke a „Hatökrös szekér" ugyancsak a túrkevei Múzeum állandó kiállításában
tekinthető meg.

De térjünk vissza a paraszti milliőbe! Deák Lajos ökrei, lovai kistestvérei a Répási János
robosztus ökreinek, lovainak, de szelídebb változatban. Ugyanakkor valósághűen,
precízen vannak megfogalmazva az eszközök, ekék, szekerek, a földművelő nép
mezőgazdasági eszközei és járművei. Róla is elmondhatjuk, hogy sokoldalú és sok
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mindent alkot. Egy részük a Finta Múzeum állandó kiállításában szintén megtekinthetők.
Sokoldalúságát jelzi az itt kiállított „Kisgazda tanya", a „Szélmalom" is. Alkotásai minden
esetben kimunkáltak, valósághű kicsinyítések.

Kiállításunkban felfedezhetjük Rácz Sándor ifjú, tehetséges alkotó munkáit is, aki Deák
Lajos nyomdokain halad. A szekér, az eke, a prádés kocsi, a szán és kisebb eszközök
(kasza, talicska, hordó) mellett azonban megjelenik a bölcső, amely az ifjúságához közel
álló gondolatot hordozhatja. Ő is megfogalmazza a szélmalmot, de már más kivitelben,
mint tanító mestere. Az új vonások sejtetik a benne rejlő továbblépés ösztönét.

Végezetül érdemes a kiállítás összképére vetnünk egy szempillantást. A tárlat központi
helyét a főfal előtt látható történelmi szobrok alkotják. Ehhez vezet fel a Talamasz szobrok
sorának látványa. A kisebb vitrinekben tematikusán illetve szerzők csoportosításával a
munka folyamatok, munkaeszközök segítségével a paraszti és a pásztor világot tárja a
látogató elé a kiállítás.

Bevezetőül ennyit, kérem tekintsék meg a tárlatot, gondolják végig, mit üzennek az
alkotók számunkra, és ha tetszik, vigyék hírét, ajánlják másoknak is. Csakúgy, mint mi
ajánljuk a belső termekben lévő Finta grafikai kiállítást és a Finta Múzeum központi
épületében lévő kiállításainkat.

A kiállításmegnyitó közönsége - Túrkeve, 2007
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