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L I P C S E Y  GYö R GY  S Z O B R Á S Z M Ű VÉ S Z  ú J  B R O N Z - S O R O Z ATÁ R Ó L

Bonyolult szövetű, periódusokra bomló, de egy-
mással mégis szorosan összefüggő, egymástól
elváló, de mégis szervesen egymásra épülő mű-
együttesekből szerveződő egységet alkot Lipcsey
György immár három évtizedet felölelő szobrá-
szata. A dunaszerdahelyi szobrász a múlt század
nyolcvanas éveitől bontakozó plasztikai mun-
kásságának kezdeti természetelvű jellegét, vagy
figuralitáshoz való vonzódását egy évtized múltán
felváltotta a tiszta absztrakt nyelvezet, az elvonat-
koztatott kifejezés. Ezzel összefüggésben a korai
művek kő matériája, kőmegmunkálása helyére az
ezredforduló éveiben a fafaragás, illetve a fából
való építkezés lépett, amely az új alkotószakasz
kezdetben alkalmazott együttes kő-fa anyaghasz-
nálatát váltotta fel. Mindez természetesen a mun-
kák plasztikai jellegét, hangsúlyait is megváltoz-
tatta: fokozatosan tovatűntek a korai művek súlyos,
zárt, sima felületekkel palástolt tömbjei, s a struk-
túra, a szerkezet, az áttörtség – és a térrel való
intenzív, dinamikus áthatottság – vált dominánssá.
Az alkotófolyamatok alakulását azért is nehéz fel-
fejteni és pontosan leírni, mert a kisplasztikák és
a kiállítási közegbe tervezett munkák, az ún. kis-
szobrok – az autonóm művek – mellett Lipcsey
György megrendelésre készített számos monu-
mentális, köztérre került alkotást is, amelyeket
a szuverén szobrászi szándékok mellett megha-
tároznak az adott feladat sajátos körülményei és
speciális jellegzetességei is. Ám mindezen ténye-
zők szerepjátszása eredményeként, és mindezen
tényezők érvényesülése ellenére megállapítható,
hogy e szobrász törekvéseiben kompakt egységet
teremt a jelszerű, szimbolikus megfogalmazás-ki-
fejezés, az erőteljes tartalmi-gondolati meghatá-
rozottság, amely minden alkotásának alapvető
sajátossága, s amely gyakran távoli kultúrák és
letűnt korok ideáit és szellemiségét, stíluseszmé-
nyét és formarendjét idézi meg.

A közelmúltban egy olyan új, a hagyományos kisplasz-
tika-műforma kategóriába illeszthető munkákból fel-
fűződő szobor-, illetve dombormű-sorozat – és az
ezt előkészítő vagy kísérő rajz-együttes – született
meg Lipcsey György műhelyében, amely anyagában
és a kivitelezés technikájában újabb váltást jelez:
a kő-, a kő-fa-, majd a fa-kompozíciókat követően
ezek a művek viaszveszejtéses bronzöntő eljárással
készített egyedi, finoman modellált, bensőséges at-
moszférával övezett, meditatív árnyaltságú alkotások.
Azonban ezúttal sem csupán anyag- és technika-
váltás történt, hanem tematika-, és formarend-változ-
tatás is: mintha összegezve alkotói tanulságait a mű-
vész korábbi törekvéseinek szintézisét szerette volna
a szobrászi elvonatkoztatások szférájában megte-
remteni. Az új műveken – amelyek továbbra is meg-
őrizték a jelszerűséget, a szimbolikus tömörítést és
gondolati utalásrendszert – azonos szerepet kap a
tömeg és a szerkezet, a test és a felület, a zártság és
a nyitottság, a szilárd térbe állítottság és térrel való
harmonikus eggyéolvadás. A szobrok: furcsa, különös,
egymásra támaszkodó elemekből magasodó titok-
zatos architektúrák, talán tornyok, esetenként megma-
gyarázhatatlan rendeltetésű szerkezetek vagy rejtélyes
konstrukciók, amelyek geometrikus meghatározottságú
térformák – hasábok, gúlák, hengerek – és alakzatok –
háromszögek, téglalapok –, és ezek átlyuggatott rá-
csozatú, szabályosnak tűnő síkjaiból és meggörbülő
palástjaiból épülnek fel. Ezek a zárt és megnyitott,
vertikális tengelyre felfűzött, valamely rejtett törvénynek
engedelmeskedőn egymáshoz kapcsolódó torony-
test-elemek elhatárolnak és magukba zárnak, néhol
szabadon hagyva feltárnak, átláthatóvá avatnak, a rá-
csozatok révén mintegy megleshetővé tesznek, szem-
lélésre kínálnak fel sötétségbe vagy homályba bur-
kolózó belső tereket. A torony több évezredes,
komplex szimbólum, amely a magasba törés, a föld
és az ég közötti kapcsolatteremtés, a földi létezéstől
való eltávolodás, az isteni szféra felé való közeledés



S Z E M L E8 4

vágyakozásának és a szilárd istenhit megtestesülé-
sének, és ezen valóságos és transzcendens jelensé-
gek jelentésköreinek hordozója. Lipcsey György ma-
gasba törő építmény-idézései az elpusztuló
Bábel-tornyával, vagy a középkori tarot-kártya által
megjelenített, a népmesemotívumokban is továbbélő,
hanyatlást, pusztulást jelképező toronnyal hozhatók
párhuzamba: az elhagyatott, romos, de romjaiban is
fenséges, misztikus sugárzású, egykori, már megha-
ladott vagy már-már teljesen elfeledett szándékok és
vágyak üzeneteit hordozó objektummal.

Ezen, a múltba kapcsoló interpretáció mellett
egy másik értelmezési kísérletünk vagy lehető-
ségünk is lehet: amiként a barokk kerti romépít-
mények felépítését, e torony- és konstrukció-
szobormások keletkezését, létrejöttét is már eleve
a romképzés, a romállítás eredendő, határozott
szándéka vezérelte: ezeket a szobrokat egy pusz-
tulása, önnön elpusztítása felé rohanó kor tragi-
kus végkifejletet sejtető, méltóságteljes memen-
tóiként formálta meg alkotója.
(Lipcsey György • Szobrok. 2011, AB-ART)
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Lipcsey György
a dunaszerdahelyi Kortárs

Magyar Galéria
megalapításának

húszéves évfordulóján,
2014. július 18-án

a Vermes-villa kertjében

A KMG jubileumi kiállításának
megnyitója előtt (Kopócs Tibor,
Virág Jenő, Lipcsey György,
mögöttük Görföl Jenő)

A KMG-gyűjtemény első kiállításának
(1994. okt. 20., Csallóközi Múzeum)

„újranyitott” tárlata előtt (a képen 
jobbról Pogány Gábor 

a Vermes-villa előterében)


