
Munkácsy-(1986)  
 és Mednyánszky-díjas (1998), 

 ma is Karcagon alkotó szobrászművész. 
A diasor bemutatja néhány alkotását.  

Györfi Sándor  



 

Karcagon 1951-ben született szobrász - és éremművész. 1978-
ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán. Mesterei Mikus 
Sándor, Somogyi József és Rátonyi József  voltak. 

Karcagon él és alkot. Saját bronzöntő műhelye van.  
1978-ban szervezte meg a Nyíregyháza-sóstói 

Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai Alkotótelep 
bronzöntő műhelyét. 1984-től a nyíregyházi és a mezőtúri 
telepek vezetője.  

A viaszveszejtéses technika egyik megújítója Magyarországon.  
Korai szobrainak modelljei parasztemberek, de csak az indítást, 

az élményt adták ősi mozdulataikkal, naptól, széltől cserzett 
arcukkal, erőteljes alakjukkal mitikussá nőttek, általánossá 
lettek. Később a klasszikus témák megjelenítésében újszerű 
formai megoldást alkalmazott. Történelmi, 
művelődéstörténeti monumentumaira a józan, újabban 
lírai expresszionista  kifejezés és az emelkedettség 
összhangja jellemző.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Karcag


A magyar szimbolista 
költészet előfutárának 

mellszobra 
Balassagyarmaton 

(1981)  



Karcag neves orvosa volt. 
(mellszobor a Karcagi 

Városi Kórház 
előcsarnokában  

  1981). 

Szűcs Sándor  
(1903-1982) 

10 éven át volt a Györffy 
Múzeum igazgatója. 

(Domborműves emléktábla 
Karcagon, 1982).  



 
Petőfi, Arany 

Liszt, és Kodály 
reliefje  

a karcagi Déryné  
Művelődési 
Központban 

 (1982). 
 



A ménesek emlékére  
A ménesek emlékére  

Papi Lajos faragta magas mészkőoszlopon 3 bronzból készült 
ló és lovasa látható (Karcag, 1982). 

 



Zrínyi Ilona 
(1643-1703) 

 a magyar történelem egyik hősnője 

(a dombormű Nyíregyházán, 1984).   

Medgyessy Ferenc 
(1881-1958 ) 

Kossuth-díjas szobrászművész 

(a dombormű Debrecenben a 
Medgyessy-múzeum falán 

1982).  



Bajcsy Zsilinszky Endre (1886-1944) 
a nemzeti függetlenség mártírja. 

(Budapest 1986, majd Tarpa 2003). 

A szobrot 1986-ban 
állították fel az 

Erzsébet téren, de 
1997-ben a Nemzeti 
Színház építésekor 
lebontották, majd 
2003-ban Tarpán 

állították fel 



Kubikos emlékmű 
(Mezőtúr, 1988). 

 



Forrás 
Máriapócs, 1988. 



Kunsági Vénusz  
a Karcagi Szentannai 
Sámuel középiskola 

parkjában 
 

   (1989). 



Karcag város főterén áll   

Németh Gyula  
(1890-1976)  

akadémikus, turkológus 
szobra, aki a  város szülötte. 

Egy jellegzetes kunsági 
koporsós kapu jelképezi, hogy 

honnan  
indult a nagyhírű tudós.  

(1990).  
 



Arany János  
(1817-1882) 

A költő domborműves 
emléktáblája 

Nyíregyházán, a róla  
elnevezett gimnázium 

aulájában (1990). 



   Túri portrék 
   Mezőtúron, a   

Főiskola előtti 
parkban 

      (1990). 



 Szentannai Sámuel 
(1876-1956) 

      Gazdasági tanár, az egykori  
Karcag Városi 

Földmívesiskola igazgatója.     
(Karcagon, a róla elnevezett 

iskola parkjában,  
1992). 



A Kun piéta Karcagon, a  Kossuth téren 
a II. világháború áldozatainak állít emléket 

    (1992). 
 



 

Mándoky Kongur István 
 a kun nyelv kutatója  

 (1944-1992) 
      

Domborműves emléktábla Budapesten a 
Bartók Béla u. 52. ház falán jelzi, hogy a 

tudós e házban élt és alkotott utolsó 
éveiben (2003).  

A nyelvtudós emlékköve 
Karcagon a 

Múzeumkertben (1993).  
 
 



A nyilas rémuralom és az 1945 utáni rendszer egyaránt üldözte   
az egyház és a hívek védelmére kelt lelkészt. Szobra Karcagon, a 

római katolikus templom kertjében áll (1993).  



Szent Flórián 
a III. század második 

felében császári katona volt, 
s keresztény lett. A 303-ban 

újraindult keresztényüldözés 

nyomán 304-ben kivégezték.  
Az árvizek és tűzvészek  

ellen védő szent. 

A  tűzoltók védőszentje 
(Hajdúszoboszló, 1993). 



Magyar Golgota 
Szolnok, 1994.  



Az I. és II. világháború mezőkövesdi áldozatainak emlékműve. 

(Mezőkövesd városközpontjában (1994).  



A Kun emlékhely 
A kőbálványok - a kun sírszobrok másolatai - 

az ősöknek állítanak emléket.  
A két főalak körüli harcosok a nagykunsági  

településeket idézik.  
(Karcag határában a Magyarkai kunhalmon, 1995).  

 



   Szabolcs vezér 

.  

a geszta irodalom 
szerint a 10. században 

élt magyar vezér, a 
honfoglalók "második 

kapitánya" volt. 
Az egészalakos bronz 

szobor Szabolcs 
település földvárának 

bejáratánál  van 
(1996). 



A kuruc főgenerális  
domborműve  

Törökszentmiklóson 
(1996).  



   Veres Zoltán (1901-1984) 
vegyészmérnök. 

a Karcagi Üveggyár alapítója, 
vezetője. 1954-ben Kossuth-

díjat kapott a fémekkel 
forrasztható üvegek 

előállításáért. 
                 (Berekfürdő, 1997). 

     Kása József  
      (1872-1920) 

   Karcag város építőmesterének 
domborműve 

     (Karcag, 1996). 



Vezekényi Ernő  
(1900-1973) 

Növénynemesítő, 
Intézetalapító igazgató.  

(A karcagi 
Arborétumban,  1997). 

 



Deák Ferenc 
 (1803-1876) 

államférfi, politikus, „a haza bölcse”.  
(Deák Ferenc díszkút Tiszafüreden, 1998). 



Bárdos Lajos  
(1899-1986)  

    zeneszerző, karnagy 
zenetudós.         

    Domborműves 
emléktáblája  Mezőtúron,  

a Zeneakadémia 
homlokzatán  

(1999). 



       

Magyar huszár 
szobra  

(Nyíregyháza, 1997). 



Mágikus találkozás 

(a karcagi Fehér Holló  
Hotel udvarán  

1998). 



  Gróf  Lónyai Menyhért 
(1822-1884) 

     politikus, pénzügy-, 
hadügyminiszter, 

miniszterelnök, publicista,  
a Magyar Tudományos Akadémia 

tagja, elnöke. 
(Nyíregyháza, 2000).  



Dr. Laki Kálmán  
(1909-1983) 

 orvos, biokémikus 
   (Abádszalók, 2000). 



Wenckheim Béla 
(1811-1875) 

Magyar politikus, 
miniszterelnök. 

Wenckheim József 
(1778-1830) 

alispán 

(Körösladány, 2000). 



Szent László 
 lovasszobra  
Kisvárdán  

(2000)  



Millenniumi díszkút 
Nyíregyháza, 2001). 



Nagykun Millenniumi     
emlékmű  

       a karcagi vásártéren. 
      A kettős lovas szobor 

      IV. Béla király  
       és Kötöny kán 

      kun vezér 1238. évi húsvéti 
találkozását ábrázolja  

(2001). 
     



 
  A  Viktória kút 

   (az Angyalos kút)  
   szobra Karcag főterén 

(2001).  



Szent István  
(969-1038)  

Uralkodott: 
997-1038. 

(Szolnok, 2001). 



Kun László  
(1262-1290)  

Árpádházi király. 
 Uralkodott:1272-1290. 
  (Ópusztaszer, 2001). 



Kaán Károly 
 (1867-1940) 

erdőmérnök, akadémikus. 
Nevéhez fűződik az országos 

erdőgazdálkodás 
újjászervezése, az Alföld 
fásítási programja és a 

korszerű állami 
természetvédelem megszületése  

 (Mezőtúron a Főiskolán, 2002). 



    

(Kisújszállás, 2003). 



Rákóczi emlékére 
(1676-1735) 

Dombormű Nyíregyházán 
a  fejedelemről elnevezett 

utcában (2003). 



Tüköry Lajos  
(1830-1860) 

Az olasz 
szabadságharc  

hőse 
(Körösladány, 

2004). 



II. Rákóczi Ferenc szobrai 
(1676-1735) 

 

(Gyöngyös, 2004). 
 

(Kassa, 2006). 



Hajnali ébredés a forrásnál 
(Mezőtúr 2005). 



Jász emlékmű 
(Jászberény, 2005). 



Petőfi Sándor 
(1823-1849) 

A nemzet koszorús költőjének mellszobra Helvécián (2005). 



 Avianoi Márk 
(1631-1699) 

Itáliai hitszónok,  a törökök  
elleni harc buzdítója 

  (Szoborkompozició 
Budapesten, 2006). 



 
A karcagi Kálvin János Református Általános Iskola 

bejáratánál van Kálvin portrédomborműve az emléktáblával  
 (2006). 



Erkel Ferenc 
(1810-1892) 

zeneszerző, karmester 
és zongoraművész. 

Domborműve a  karcagi 
zeneiskola homlokzatán 

(2006). 
 



Zászlókő a forradalom 
 évfordulójára 

(Nyíregyháza,  2006). 



  Az 1956-os forradalom 
emlékműve Mezőtúron 

(2006).  



Went István 
(1899-1963) 

az élettan professzora 
(Debrecen, 2007) 



(Gyöngyösi szobrok, 2007). 

  

 Bottyán János 
(1643?- 1709) 

Kuruc generális, a  
szabadságharc 

legendás hadvezére  
  

Bercsényi Miklós  
(1665-1725) 

A Rákóczi – 
szabadságharc egyik 

irányítója.  



Kossuth Lajos 
(1802-1894) 

(Kisújszállás, 2007). 



      A természet- és földrajztanár, természetbúvár, közéleti 
személyiség születésének 120., halálának 50. évfordulóján 

állították domborműves emléktábláját Árkoson. 
Az árkosi emléktábla hasonmását Mezőtúron avatták (2008). 



Krompecher István 
(1905–1983) 

orvos, anatómus, 
akadémikus 

(Debrecen, 2008). 

Tormay Béla 
(1839-1906) 

mezőgazdász, állatorvos professzor, 
akadémikus 

(Debrecenben, az Agráregyetem előtti 
parkban, 2008). 



Kun madonna 
(Kisújszállás, 2008). 



Kézmárszky Tivadar 
 (1842-1902) 

Szülész, nőgyógyász  
egyetemi tanár  

(Szoborfelújítás.   
Az eredeti szobrot  

Debrecenben 1930-ban 
 állították fel.  

A Györfi Sándor által  
felújított mellszobrot  

2008-ban). 



   Kettesy Aladár  
     (1893-1983) 

  szemészprofesszor 
  háromalakos szobra 
     (Debrecen, 2009). 

     Kesztyűs Lóránd 
   (1915-1979) 
  Akadémikus,  

 a kórélettan professzora. 
(Debrecen, 2008.) 



Jeney Endre  
(1891-1970) 

A közegészségtan  
kórtani szemléletének 

művelője és professzora 
(Debrecen, 2010). 



(Debrecen,  2008). 

Wass Albert (1908-1988) 
    erdélyi magyar író, költő. 

(Törökszentmiklós,  2010). 



Attila hun király 
bronz lovasszobra.   

A Magyar Művészetért  
Szoborkertben 

(2011). 



Árpád fejedelem 
szobra 

Tatabánya (2012).  



Vége a vetítésnek 

A bemutatót szerkesztette: Mile Sándor 
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