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� Ez a történet negyedszázaddal ezelôtt, még az 1990-
es években kezdôdött: S. Hegyi Béla szobrász-ipar -
mûvész ekkor kapott megbízást egy Kempelen Far -
kas-szobor elkészítésére, s a Pázmánd község 18. szá -

zadban emelt, egykori jezsuita rendházában szé kelô,
a kiváló férfiúról elnevezett általános iskola elô csar -
nokában 1996-ban avatták fel a mûvész rendha gyó
alkotását. Azt a rendhagyó alkotást, amely a sakk táb -
lára utaló dombormûvekkel gazdagítottan, portré hû -
séggel idézi meg Kempelen Farkast úgy, hogy a sakk -
játék huszárfigurájának testtartását idézô alak mell -
kasában egy mechanikus fújtatószerkezetet, tenge lyek
és fogaskerekek bonyolult rendszerét hordozva utal e
zseniális elme napjainkig talányokban játszó talál má -
nyaira. Kempelen Farkas egyénisége, életútja, sok ré tû
szellemi tevékenysége, feladatvállalása már önmagá -
ban is izgalmas problémaegyüttest tár egy alkotómû -
vész elé – nem véletlen, hogy Kempelen és lelemé nyei
számos mûvész interpretációja, hivatkozása által nap -
jainkban is elevenen élnek –, így nem kell különö -
seb ben magyaráznunk azt, hogy miért foglalkoztatta
e jelenség a szobrász-iparmûvészt a pázmándi mû
elkészítését követôen is, miért nem hagyta nyugodni
ez a probléma csaknem negyedszázadon át. Kempe -
len Farkas a 18. század második felében élt és alko -
tott, felvilágosult férfiú tudós, feltaláló, mûvész és az
udvart szolgáló tisztviselô és tisztségviselô – jogász,
kancellári tanácsos – volt egy személyben. Legismer -
tebb és legrejtélyesebb találmánya a sakkozógép és a
beszélôgép volt, de foglalkozott gôzgépek, szökô -
kutak, a budavári vízemelô szerkezet és a vakok író -
gé pének megkonstruálásával, a pozsonyi hajóhíd
meg tervezésével, a budai Várszínház épületének meg -
va ló sításával, s mindezeken túl írt verseket és szín mû -
 ve ket, komponált zenedarabokat, készített réz met -
szeteket is, és az ô leleménye az a mozgatható beteg -
ágy, amelyet a himlôben megbetegedett Mária Te ré -
zia számára szerkesztett meg.

S. Hegyi Béla új mûvében, az SHB-Kempelenben
messze túllépett egy hajdan élô és dolgozó egyéniség
megidézésének alkotói szándékán, vagy a példaadó
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személyiségnek való tiszteletadás, az emlékállítás kon -
vencionális szobrászi gesztusán vagy problémakörén:
a 21. század mûvésze a 18. század egyik kimagasló
szellemére hivatkozva egy fontos kérdésfelvetésekkel
szembesítô, összetett hatásrendszerrel dolgozó, a
sakkozógépre és a beszélôgépre utaló, de a szob rá -
szat eszközrendszerét kitágító, mély jelentésköröket
hordozó plasztikai történetet tervezett és jelenített
meg. A 20. század szobrászatának nagy vívmánya a
klasszikus mûformákat megújító, korábban ismeret -
len elemeket és jelenségeket a szobormûbe integráló
törekvés, a hagyományok szellemében mozdulatlan és
változatlan, állandóságokkal jellemzett formaren det,
tömeget megmozdító, idôben lejátszódó folya mato kat
megtestesítô, történeteket interpretáló kompo zí ció
megalkotása. Ezen új szellemû mûveknek a tér be li
kiterjedés, az anyagban való megörökítés, s ezáltal a
formai jelleg mellett a korábbi plasztikai jellemzôk -
kel azonos súllyal és jelentôséggel társuló mozgás,
mozgáspálya és a mozgás (és a mozgást kísérô hang -
hatások) idôfaktora lesz a meghatározó elemük. A
technikai lehetôségek, az energiaátviteli, leginkább
elektronikai metódusok, a modern mechanikai és a
robottechnikai megoldások megnyitják az utat egy, az
alkotó által tervezett és a mû mondandóját kife je zô
mozgás kifejtésére, illetve annak a mozgáspályának
bejárására, amelynek fontos eleme az ütemezés, az
elindulás és a megállás, a sebesség, az irányváltás, és
a mindezt kísérô akusztikus, illetve auditív megnyil -
vá nulás, a zörejeket, a gépi mûködést tanúsító, illetve
az értelmes emberi beszéd közvetítését szolgáló hang -
hatás. S. Hegyi Béla eme kompozíciójának különös -
sége, hogy a hagyományos, megmintázott és bronz -
ba öntött szobormûvet – a klasszikus portrét, illetve
büsz töt – illeszti egy, a mû szellemi és fizikai terét ki -
tágító plasztikai környezetbe – mintegy színpadi tér -
be –, és avatja egy szobrászati színjáték fôszerep lô jé vé.
E környezetnek fontos eleme a szobor dom bormû -
vekkel gazdagított posztamense, és a kompo zíciónak
lényeges összetevôi azok a felnyitott sakktáblamezôk
is, amelyek olyan csapdákként, illetve akadályokként
jelennek meg, amelyek Kempelen munkásságához
köthetôk, s ugyancsak hagyományos szobrászati ki -
vitellel megvalósított dombormûvekként, és az alat -
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tuk feltünedezô, egykori Kempelen-tanulmányokat
dokumentáló tervekként, rajzokként, illetve a helyre
utaló csillárrekonstrukció-rekvizitumokkal illesz ked -
nek – utalva arra, hogy a Petôfi Irodalmi Múzeum
rekonstrukciója során az épületben elhelyezett csillá -
rok S. Hegyi Béla mûhelyében készültek – a tér és az
idô ezen bonyolult szövetû együttesébe.

A sakkjáték talányaival, fokozottan a gépesített sakk -
játék – talán a számítógépes sakk 18. századi elôd jé -
nek – szabályaival és rejtelmeivel, játszmáival már
önmagában is oly sok minden megeleveníthetô és
megjeleníthetô, s az átvitt értelmû jelentések, a szim -
bólumok és metaforák tárháza nyitható meg. A leg -
különlegesebb lépésformát gyakorló – elôre és hátra,
valamint oldalt is két és ehhez viszonyítva de rék szög -
ben egy mezôt ugró – huszár a fekete-fehér nyolc -
szor nyolcas táblán az egyik legkiismerhetet le nebb,
leggazdagabb lépésvariációkat produkáló sze replô:
védekezô és támadó, látszólag kitérô és valósá gosan
fenyegetô, egyszerre kiszámítható és kiszámít hatat -
lan, tétova és nagyon is célirányos fordulatai könnyen
azonosíthatók a való élet játszmáival, kon flik tusaival,
összecsapásaival és kompromisszumaival. Ezeknek a
sakk-modellhelyzeteknek és történéseknek átélé sé -
hez, illetve a helyzetek és folyamatok során felme rü lô
kételyek, kérdések, döntési kényszerek megértéséhez
és fókuszálásához segítenek a huszárfigura lépéseket
kísérô kommentárjai: a helyzetelemzések, a pozíció -
értékelések, a megoldandó problémákra adandó vá -
laszlehetôségek mérlegelései. A meditatív, helyzet ér -
tékelô megállapítások – elôre vagy hátra, sötét vagy
világos – a választási lehetôséget, illetve a döntést
megkövetelô választási kényszert jelzô szöveg fel -
hangzása közben a figura többször hangsúlyozza já -
tékoslétét, de mindvégig tisztázatlan marad: hogy egy
bábuszerû játékszer, vagy egy tudatosan cselekvô,
életre keltett eleven robot, játékos elme szoborteste
lépeget a fekete-fehér mezôkön.

Könnyen azt vélhetnénk, hogy az Óbudai Egye tem
– és kiemelten az egyetem Mechatronikai és Jármû -
technikai Intézetének oktatói és hallgatói – és S. He -
gyi Béla szobrász- és iparmûvész hosszú együttmû kö -
désének eredményeként megszületett robot-mobil-
akusztikus mû a 18. századra hivatkozva a jelenre utal,

mûködésével, lépésvariációival, idôben lezajló szo -
bortörténetével, néhány perces akciójával napja ink
valóságára vonatkozhat. De végsô soron itt nagyobb
távlatok, mélyebb, határtalanabb szférák is megnyíl -
nak: a létezés titkainak megközelítésére, a lét transz -
cendens meghatározottságának kutatására ösztönzi
befogadóit az SHB-Kempelen. A téma: Kempelen, a
sakkautomata, a beszélôgép, és ezek felidézése csak
ürügy. Követve a szobor pályáját, elsô, futó benyo -
má saink alapján máris messzemenô következteté se -
ket fogalmazhatunk meg:

semmit se siettess
semmit se késleltess
békélj meg az elindulás vagy a megállás esélyével
add át magad az egyenletes lassú mozgásnak
élj a feltáruló lehetôségekkel
az elôre a hátra a jobbra és a balra fordulás

szabadság-kavalkádjával
és ne hagyd hogy elringassanak
és ne hagyd hogy felzaklassanak
a monoton kétségekkel kecsegtetô konok szavak

WEHNER TIBOR
mûvészettörténész

(SHB-Kempelen. Petôfi Irodalmi Múzeum, Budapest,
2018. május 12–13. A mozgató robotot Pinkóczi Szabolcs
és Jamrik Bálint, az Óbudai Egyetem hallgatói készítet ték, a
szobor beszédének hangzó része Schubert Gábor mun kája.)
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