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A fémet, mint anyagot több ezer éve használják
a szobrászok. Mi változott? Talán a megmunkálás
módja, az ember fantáziája, a megfogalmazandó
valóság. Árvai Ferenc szobrászművész csak fémben
tudja elképzelni gondolatait. A fém jelenti számára
az egyedüli utat a szobrászatban. Ez a fajta elkö-
telezettség talán robusztusságából, hirtelen indu-
lataiból is fakad. Meg abból, hogy valamikor bányá-
ban dolgozott. Aknász volt. Azóta sem felejtette el
a szakmai ismereteket, de a bányászéletet sem.
Azt hiszem, hogy nehéz lenne bármilyen fogalmaz-
ványt csak tőmondatokban leírni. Árvai Ferenc egyszer
azt mondta nekem: – Tőmondatokat fogalmazok –
fémben. Nincsenek agyonkalapálva és gyötörve
szobrai, de hallatlan feszültséget teremtenek maguk
körül. Hajlításai finomak és dinamikusak egyszerre.
Így aztán a fémszobrok egvenértékűek lehetnek
a márvánnyal is, ha az ünne pélyességről van szó.
Bemutatkozó kiállítása 1968-ban volt Dorogon, aho-
va később Bányász emlékművet készített a bányá-
szat 200 éves, s Dorog 800 éves fennállásának
tiszteletére. Többször állított már ki Budapesten,
Oroszlányban, Várpalotán, Esztergomban. A név-
sorból is látszik, hogy a bányászokkal, a bányá-
szattal keresi kapcsolatait. Láthatták őt a televízió
nézői is, amikor Juhász Ferenc költővel és Eck Imre
koreográfussal együtt vallottak Janus Pannoniusról.
Amikor befejezte a főiskolát, Beck András, Szabó
István, Pátzay Pál voltak a mesterei. Azt vallja, hogy
az a legnehezebb időszak, amikor az ember magá-
ra marad a világban. Töpreng, hogy milyen irányt
válasszon? Hogyan tudja a szakmai alázatot hát-
térbe szorítani? Mert a gátlások leküzdése nélkül
a művészetben semmi sem sikerülhet. Évekig tar-
tott, míg Árvai Ferenc megtalálta saját hangját,
elképzeléseit.
Mindehhez hozzásegítette közvetlenül a főiskola
után nyert pályázat: rábízták a tokodaltárói Bányász
című szobor elkészítését Ez vörösrézből készült,

s már a hegesztett fémek rokonának is tekinthető.
Egyébként egyetlen kőszobra van, Kecskeméten
látható: Bíró Lajos portréjával a nagy Ázsia-kutató-
nak állított emléket.
Egyik csúcsnak a pályán a szentendrei Echo című
szobrát tartja, amit a szentendreiek Harsonás névre
kereszteltek. Nincs nagyobb bizonyíték, mint a név-
adás, hogy ezt az alkotást szeretik. A szobor sár-
garézből készült. Jelenlegi munkái közé tartozik,
hogy áttegye krómacélba.
Másik kedves műve az esztergomi Labor MIM
előtt álló Szenzor című szobra. Amint a neve is
mondja: érzékelő. „Hímneműre” szánta az alkotást,
mégis inkább nőnek sikerült. A Szenzort ajándékba
adta a vállalatnak és Esztergomnak egy szocialista
brigáddal való együttműködés emlékére. Ez a bri-
gád segített megalkotni az országos visszhangot
kiváltó Sárkányrepülő című munkáját. A szobor
krómacélból készült, a Budapesti Műszaki Egyetem
Járműgépészeti Intézete rendelte.
Külföldön is több plasztikája található. Állították
fel alkotását Jugoszláviában, Bulgáriában, Szov -
jet unióban, Csehszlovákiában, de áll Kubában is
egy Che Guevara szobra.
A megyében felállított harmadik alkotása a dorogi
Jubileumi emlékmű, melyet 1981-ben készített. Fő
témája a levegőben úszó Prometheus. A mitológiai
képzettel, a lánghordozással a két évfordulót akarta
egy témában megalkotni Árvai. Azóta sem szakadt
meg Doroggal a kapcsolata. Tárgyalások folynak
arról, hogy Dorogon nyári műtermet is kialakítanak,
ahol dolgozni, hegeszteni tud. Ennek fejében
3 évenként egy-egy alkotást felajánl a nagyköz-
ségnek. Árvai Ferenc Dorogon volt gyerek, ott nőtt
fel és indult el a pályán. Számára inspiratív a hely.
Egy készülő munkájáról feltétlenül szólni kell: most
tervez a budapesti TOT-székház elé plasztikát, mely
szintén krómacélból készül, s az emberek szövet-
kezését akarja megfogalmazni.

Vaderna József

J E L E T  HAGYN I  — KRÓMACÉL LAL
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Árvai Ferenc: 
Kitelepítettek emlékműve, 
1997 (Dorog)

Árvai Ferenc: 
Prométheusz 

(Bányászemlékmű), 
1981 (Dorog) 

Árvai Ferenc: 
1956-os emlékmű, 
2001 (Budapest)
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A fémszobrászat új irányzatai a század harmincas
éveiben keletkeztek – a Bauhaus teremtett új lehe-
tőségeket és ötleteket, sőt új művészeti, gondolati
rendszereket. Árvai gondolatisága innen eredeztet-
hető. Mindenütt az emberi mértékeket és arányokat
keresi. Az anatómiai tanulmányokat csak a szakma
alapjának tekinti. Nála a valóság értelmezi az embe-
ri test lényegét. Egyedülálló gondolkodónak tartja
magát a magyar plasztikában. Nem tartozik sem-
milyen csoportosuláshoz.
A magyar valóságot akarja minél teljesebben meg-
jeleníteni. A politikát, a kultúrát, a létezést egyaránt.
Az egyetemesség csak látszólag nem hordoz nem-
zeti ízeket. Kalocsán született, a népi motívumok
már gyermekkorában érdekelték. Alkotásainak díszí-
tő elemei innen is eredeztethetők. A gyerekkori
nosztalgiák sokszor válnak szellemi tartalommá.
Figurával írt gondolati szépségek, az új corpus lehe-
tőségeinek a keresése, az emberi érintkezés kuta-
tása jellemzik Árvai művészetét. Úgy tartja, hogy
a középszerűség sohasem hatott megtermékenyí-
tően. Jelet hagyni nem könnyű dolog, hiszen
a művészet olyan állapotokat rögzít, melyek folya-
matok is egyben. Lehet, hogy éppen ezért marad
kevés igazi jel? De minden művészt ingerel a gon-
dolat: egy darabban, alkotásban is ki kell fejezni
az egészet. Nem szabad tehát elvetni semmilyen
kísérletet, kutatást.
A szobor okos érzelem legyen, ne impotenciát,
hanem szerelmet sugározzon – mondja Árvai
Ferenc, mert a művészet nem más, mint egy maga-
sabb rendű megtermékenyítés. Szobraira egysze-
rűbb és hitelesebb megfogalmazást aligha talál-
hatnék.

(Dolgozók Lapja, 1983. szeptember 21.)

Árvai Ferenc: Szenzor, Esztergom, 1981 
(1997-ben áthelyezve Kalocsára)


