VIGI-J TAIY1Á~ ~ÁSÁRHELYI PÁL
EMLEKMUVEROL
Ez év januárjában vol t negyven esztendeje,
hogy Vigh Tamás megr end elést kapott a Vásárhelyi Pál em lékmű elkészítésére. Hosszú huzavo na, fontoskodva, álszent mó do n é r te tl e n k edő
zsű ri k, tárgyalások sora ut án idestova szintén
negyven éve, 1968. január végé n a megrend el ő,
az Or szágos Vízü gyi Fői g a zga tósá g akkori veze tője, Dégen Imre új pá lyázat kiírásá t kért e a
Lektorátustól. Jóm agam egy a nyolcvanas éve k
közepén megfogalmazott , de csak kilencven
u tán megjelent, a korszak hazai szobrászművé
szetét összefoglaló tanulmán yomban a hatvanas-hetv enes évek magyar művészettörténeté
nek na gy veszteségei közé soroltam a Vásárhelyi
em lékmű kudarcát. Nem voltam egyed ül vélemén yemmel. Ha öss zegyűj tené n k az öná lló kispla sztikak ént megvalósított Vásárhe lyi-figura ,
illetv e a kubikusoknak Az Alföld népe címe n ismertt é vá lt cso po rtjáva l kap csolatos. a múló évtize dek alatt egy re gyarapo dó szakirodalmat,
ma jd kötetnyi terjedelmű lenne.
A hatvanas évek - amit mo st mondok, az
ma már művészettörtén eti közh ely - a legend ás vá ltozások korát hozta el a magyar m ű v é
sze tbe. A vá ltozás nemcsak a formák világát
érintette, nem csak a stílu st, nem csak a hazai valóságh oz, a hazai környezeth ez va ló viszony t,
han em a visszatérés t Eur ópához . a nagyvilág és
sajá t dolgaink sze mléletében egy új pe rspektíva
érvé nyesítését. Vigh Tam ás akkor éppe n fele
annyi id ős volt, mint ma. Akkor, azo kba n az
évekbe n hódította meg pályáját járva azo ka t a
cs úcsokat. ame lyeket azó ta sem hagyott el.
Ne m tartozik , soha nem is tartozott a sokat emlegetett , d ivatos, sz tár-m űvészek köz é, de nem
tartozott a radikális újít ókhoz, a hatvanas években teljes fegyve rze tbe n felálló ava ntgárd csapatáh oz se m. Mégis, m ind en , a hu szad ik századi ma gyar szo brászat kérd éseiben kicsit is járt as
va laki tudj a, hogy nélkül e, az ő egy edül és mindi g csak az adott felada tra és csak az ado tt
m űre koncentráló figyelme, sza kmai alázata és
tisztessége nélkül jöhettek volna vált ozások, d e
a megújulás nem lett volna teljes, nem lett volna
igazán hiteles. Sokan elmond t ák. jómagam is
nem egyszer, hogy Vigh Tamás nem volt
ava ntgá rd , d e nem az állandóságnak, han em a
m űv és zeti folyam atosságn ak volt híve és mestere. Több mint érdekesnek, jellemzőnek látom ,
hogy a négy évtized e működ ött hivatalos d önt -

150

nökök nem akkor kiált ott ak botrányt, amikor a
köztereken egy más ut án álltak fel régi illúzi ókat romboló, deheroizáló kompoz íci ók. hanem
ép pen akkor, am ikor va laki azzal az emelkedettséggel id ézte meg a reformkori m é rn ő k ,
Széchenyi István munkatársa emlékét. - De talán mégsem ez vo lt a baj, nem ez volt a fort élyos elu tasítás oka, mert azé rt ne higgyük, hogy
a negatív döntést egyedül, egyszemé lyben
Dégen Imr e elvt árs hozta volna meg. Sokka l inkább az a hazai m űvésze ti gya korlatba n több
mint szokatla n megold ás. hogy Vigh Tamás
egyenra ngú, azo nos t éri-, s így azonos plasztikai értékként keze lte a szobrászi és a természeti
formákat. Építész társával, Bálint lenővel ne m
egyszeruen "szobrot" aka rtak eme lni, han em
val ódi e m lékm ű vet, am ely nemcsak a szern élyt,
Vásárhelyi Pált jelen íti meg - ehh ez e legendő
lett volna a figura alá épített szokvá nyos posztam en s is, a pompa ked véért alatta néh án y kísér ő, mel/ék-alakka l -, han em megid ézi a go ndolatot, a válla lkozó sze lleme t is, meg azt az erőt,
melyeknek összefogásából nem csak az AI-Duna
vagy a Tisza sza bá lyozása sz ületett meg m ásfél
évszázad d al ezelőtt, hanem egyáltalán a mod ern Magyarország! A domb, amel yn ek mester séges kett évágásában - a sz üle tő új gra nd iózus
keretében - az alko tó, a Magyar m érnok áll,
nem isme re tlen forma az Alföld síkságán. Az
itt-ott ki emelked ő, mélyü kben a vidék ősi kultú ráját rejtő ku rgá no k vagy kunhalm ok eg ysze rre va lóságos eleme i a vidék természeti képén ek, mikö zben ma guk is em lékm űvek. Ezt az
ős i e m lékmű ve t koronázt a meg Vigh Tam ás a
mel/ékalakokkal, a hih etetlen m éretű vá llalkozás t
nap i, kem én y numk áva l megvalósító kubikusok
csoportjával. Ne m életkép, nem illusztratív zsáner, han em szi nte maga is természeti forma,
id őtl en - Kovalovszky Márta szavaival egyszeri

életnek és elvont képnek föld-il/atú, szinte földhöz ragadt egysége az, ami a Vásárh elyi em l ékmű monumentális kompozícióját mélyen átitatja. "Meglepő is - írja -, természetes is, /rogy Vigh Tamás
milyen egyszerű, kézenfekvő módon talált vissza az
európai m űvészet sok évszázados jelkép-beszédéhez,
azokhoz a szimbólumok/roz, amelyek még nelll váltak
iires frázisokká, amelyek ezernyi szál/al kapcsolódva
a világhoz, életteliek és elevenek tudtak maradni."
Hölgyeim és Urai m!
..
Megr endült elfog ultságga l állok On ök el őtt .
Nem mindennapi ese mény ne k leh etek itt egyik
s ze re p lője . Negyven év után megvalósulva
"é lette lien" és "elevenen" a Vásárhelyi Pál emlék-

mü itt áll előttünk. Élette/ien és elevenen, azaz világosan, a szavak és formák egyértelmű, a huszonegyedik században is érvényes nyelvén
szól hozzánk. Hihetetlenül ritka pillanat ez! Tanúi lehetünk egy sok évtizedes gondolat most is
üde frissességének. és tanúi annak a jóvátételnek, amit az alkotó, Vigh Tamás itt végre maga
is elnyerhetett - és igazán nem utolsósorban
annak a nyereségnek, amit e mű és ez az alkalom a magyar köztéri szobrászat modern törté-

netében jelent. Köszönet ezért mindazoknak,
akiknek nemcsak szemük volt látni és meglátni
a kisplasztikában élő régi terv értékét. hanem
erejük volt megteremteni a megvalósítás anyagi
és fizikai hátterét is.

(Elhangzott 2007. november 30-án a Tiszalöki Arboréiumban)
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Th. Schneider: A dogmatika kézikönyve 1.
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