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A Színház utca 17. számú ház falán – itt élt Askercz Éva hosszú soproni pályájának utolsó két
évtizedében – érdekes kompozíciójú, formájában is szokatlan bronz emléktábla látható. 1981-ben (alig
öt esztendıvel Éva asszony odaköltözése elıtt) Vígh Tamás szobrászmővész mintázta Thirring
Gusztáv, a másfél századdal korábban éppen e házban született tudós emlékére.396(396)

Sopron lokálpatrióta város. Olyannyira az, hogy talán nincs is még egy ilyen egész hazánkban. Ennek
egyik látványos bizonyítéka az egykori neves polgáraira – meg akár csak alkalmi vendégeire is –
emlékeztetı, a régi épületek egész során föltőnı feliratos és plasztikus dísző táblák sokasága. Ha
egyedül csak a Várkerületölelte utcákon sétálunk végig, a házfalakon egymás utánjában találkozhatunk
ott a nyelvtudós Révai Miklós; Rösch Frigyes, a helyi tőzoltóság megalapítója; Frankenburg Adolf író;
Gyóni Géza; a helytörténészként is jelentıs hittanár, Dr. Németh Alajos; az ugyancsak író Pap Károly;
az Artner palota egykori asszonya, Susanna Artnerin; a neves tizennyolcadik századi orvos és
meterológus Gensel Ádám; aztán Dr. Nikolics Károly gyógyszerész professzor; Liszt Ferenc; Lackner
Kristóf, Sopron tudós polgármestere, aki korának jelentıs ötvöse is volt; Rauch András 17. századi
zeneszerzı és karmester; meg a nem olyan régen elhunyt, legendás idegenvezetı, Dr. Friedrich Károly
hírét, érdemét idézı táblákkal. Csak remélni tudom, hogy a minden ábrázolás nélküli, csupán a kıbe
vésett felirattal ékes lapokon kívül valamennyit sikerült sorba vennem. Van közöttük, amelyik már
régen, évtizedek óta a helyén van; van, amelyet csak mostanában helyeztek el. Valójában persze ez alig
tőnik föl az idegennek, hiszen a méreteik és anyaguk sem nagyon különbözik egymáséitól. Szövegük
néha bıvebb, máshol összefogottabb, a legtöbbször bronzból öntött portré pedig egyszer nagyobb,
máskor kisebb – Artner Zsuzsannáé csupán egy érem –, de még a mintázásukban is van valami
hasonló, mindig valamiféle tárgyilagos pontosságra való törekvés. Elsısorban informatívak kívánnak
lenni, miközben a város szellemi gazdagságának egyfajta reprezentációját is szolgálják; érezhetı
szándékkal tartoznak úgy az adott helyhez és Sopron történetéhez, mint maguk az öreg házak is, a régi
templomok, a tőztorony a középkoriasan kanyargó utcák. 

A Színház utca tizenhetes ház oldalán függı emléktábla kicsit más, mint az összes a többi. Már abban
is különbözik azoktól, hogy nem teljesen simul a falra: nem föltőnıen, de azért érzékelhetı
egyértelmőséggel egy kevéssé elemelkedik, miközben persze egészen mégsem függetlenedik tıle. „…
úgy fogalmaztam – mondta egy interjúban a mővész – … mint egy plakátot, ami nincs jól felragasztva

és elhajlik az alja.” 397(397) Az észrevehetıen testes, álló téglányforma valós súlyát meghazudtoló,
elegáns könnyedséggel, finoman a térbe fordul. Ott van a falon, de mégsem úgy, mint akár a plakátok,
akár az ünnepélyes, szokott rendben elhelyezett emléktáblák: ez, ahogyan ott látjuk, bizony önálló
plasztika. „Az egész alakos figura – folytatódik az elıbbi idézet – 346részben kontúrosan rajzolva
van, részben kivágva az aljából és egy kicsit mintázva is.” A derős nyugalommal álló tudós, Thirring
Gusztáv alakja a tábla bal felét tölti ki. A szobrász egyszerő szabású, lábát térdig takaró kabátban,
magas, keményített gallérja alatt csokornyakkendıvel, hátratett kezekkel, kissé félrehajtott fejjel
ábrázolta. Azt is Vígh Tamástól tudjuk, hogy a keresetlen, természetes eleganciával öltözött,
barátságosan ránk tekintı fiatal urat egy régi, csoportos fényképbıl emelte ki.398(398) A látvány
vitathatatlanul „korabeli” , miközben hatásában mégis elkerüli az emléktábláknak egyébként szinte
mőfajilag kötelezı módon „történelmi hitelességő”, illusztratív jellegét (1. kép). 
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1. kép. Vígh Tamás, Thirring Gusztáv-emléktábla. 1981, bronz dombormő, 75×45 cm. Bakos Ágnes felvétele.

Még a fölirat elhelyezése sem szokványos a táblán. Mintha csak az eredeti fényképen is így lett volna, a
plasztikailag „üres” jobboldali felületen, de már a tudós férfiú kabátjáról induló, fölfelé futó kézírásos
sorokban olvashatjuk: „E házban lakott Thirring Gusztáv akadémikus (1861–1941) a magyar
statisztika és a soproni történetírás kimagasló alakja.” Balra, lent a figura lábánál – itt lefelé futó
sorokban – az emléktábla 347állítóit, a Központi Statisztikai Hivatalt és a Városszépítı Egyesületet
sorolja a fölirat. Aztán legalul, már minden föltőnés vagy valami csekély manír nélkül és persze,
ahogyan illik ugyan, gonddal, de mégis szerényen rótt, apró, nyomtatott nagybetőkkel írva olvassuk az
alkotó nevét. 

Vígh Tamás sok évtizedes pályája során szerte az országban számos emléktáblát készített. Alapvetıen
nem idegenkedett attól, hogy eleget tegyen megrendelıi igényének, a portrészerő hőségnek, de adott
esetben vállalta akár illusztratív „kellékek” – Kodály a fonográffal,399(399) Gutenberg egy
könyvvel400(400) – elvárt ábrázolását is. Viszont mindig kerülte a mőfaj megszokott formai és
kompozíciós sémáit. Az 1958-ban mintázott Krúdy emléktábla401(401) kapcsán mondta a Csejdy
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Júliának adott, itt már idézett interjúban: „… rájöttem, hogy igazi téralakítás nélkül nincs
kifejezés”.402(402) Korábban ugyanerrıl a munkáról beszélve Rozgonyi Ivánnak még pontosabban
fogalmazott: „… ahol a plasztikában tér van, ott forma van. A teret csak forma adhatja, egyéb
nem.”403(403) Ezt a rövid, határozott megjegyzést az életmő ismeretében igazi „ars poetica”-ként
értelmezhetjük. Mindez persze természetes igénynek látszik a nagy- és kisplasztikában, Vígh Tamás
azonban a legkisebb érmek mintázásakor ugyanúgy nem feledkezett meg róla, mint az
emléktábla-állítás szerény, többnyire akadémikusan egyhangú mőfaját gyakorolva. Igaz, a hatvanas
években rajta kívül akadtak már mások is, akik így gondoltak és dolgoztak, elsısorban az elızı
szobrásznemzedék egyik meghatározó alakja, Schaár Erzsébet. Nem véletlenül alakult ez így. Azokban
az idıkben, amikor a politika rigorózusan szigorú stiláris és formai szempontú zsőrirendszerrel
irányította a mővészetet és különös figyelemmel a köztéri szobrászatot, e csekélyebb jelentıségő (és
jövedelmő) mőfaj alkotói a hivatali ítészektıl több türelemre és elnézésre számíthattak.

348A Thirring Gusztáv-emléktábla plasztikai formálását érdemes az eddiginél egy kicsit jobban is
szemügyre venni. Az említett „föltőnı külsıségek” – a tábla helyzete, az ábrázolás módja, a fölirat
megoldása – mellett az igazi izgalmat a kompozíció téri szituációja nyújtja. A szobrász a relief teljes
felületét ugyanolyan, egyforma lesimított módon kezelte, szinte gondosan ügyelve arra, nehogy a
mintázás mikéntjétıl akár a háttér, akár maga a figura valamiféle külön hangsúlyt nyerjen. A térbe
forduló lemez mélyébıl bukkan föl az enyhe kontraposztban, hátratett kezekkel álldogáló férfinek alig
plasztikus, inkább csak karakteres határozottsággal megrajzolt feje. A kor, a 19. század végének
divatját jelzı magas inggallér, a csokornyakkendı, s a hosszú, gombolt kabát sokszor csak könnyő
vonalakkal jelzett, alig részletezett tömege ellenpontozza és teszi hangsúlyossá a portrét magát.
Plasztikus húsa valójában már csak a kabát aljának és a lábaknak van. Semmi sem történik, semmi sem
mozdul, s az egésznek – nehéz pontosabban fogalmazni – mégis valami valószínőtlen huzata van. A
semmibıl, azaz a határtalan térbıl – talán az elmúlt idıbıl – váratlan egyértelmőséggel, egyfajta
mementóként merül fel a ház egykori lakója.

A Thirring emléktáblának Vígh Tamás munkái között egyik legközelebbi rokona az 1983-ban
Nagycenken elhelyezett, Széchenyi István nevelıjét, Lunkányi Jánost (1775–1853) ábrázoló
dombormő.404(404) A tudós férfiú arcképe régi metszetek keretére emlékeztetı, a tábla közepét elfoglaló
ovális forma mélyébıl néz ki, itt is, ı is, mint Thirring Gusztáv, valami messzi térbıl és idıbıl.
Hasonló módon, a reliefnek térileg a hátsó, azaz legmélyebb részébıl tekint ránk Vasvári Pál405(405)

szuggesztív szempárja is, miközben mintegy keretet adva 1848–49 hıse arcmásának, szélesre nyílt
köpenyének formái erıteljes plaszticitással áradnak még a négyzetes tábla szabott határain is túlra. A
már említett Gutenberg emléktábla plasztikája az elıbbiek kifejezetten csöndes nyugalmával szemben
hangos dinamikájával lepi meg a nézıt. „A tollas kalappal – mondja a mővész – nem elsısorban a
korra akartam utalni, hanem a plasztikát fokoztam, a tábla jelentıségét növelte meg.406(406) Hasonló
erısségő a plasztikája matematikus Kalmár László szegedi emléktáblájának.407(407) Térileg is érdekes,
miközben mintázásában is erısen eltér az említett példáktól a varázslatosan lírai hatású székesfehérvári
Pilinszky emléktábla408(408) kompozíciós megoldása. A költı életének utolsó idejét élte a megjelölt
épület falai között. „A  ház egy panelház – meséli a szobrász –, sivár, üres betonaljzattal, szinte ijesztı

volt a feladat. Tüskés, szabdalt plasztikát csináltam, hogy feltőnı foltként jelenjen meg. … A táblán,
mintha eltőnne a fal hasadékában …”.409(409) – Mondhatnánk, éppen ahogy történt is: ahogyan
Pilinszky 1981-ben váratlan, észrevétlen hirtelenséggel hagyta el a világot. Ami a plasztikai formálás
mindenkori igényességén, a helyhez és az ábrázolthoz való egyfajta szinte személyes alkalmazkodáson
túl közös Vígh Tamásnak ezekben a munkáiban, az emlékezésnek és emlékeztetésnek a módja, amely
akkor is mőködik, ha az arra járó nem olvassa az odarótt magyarázó sorokat. Vígh Tamás táblái nem
egyszerően csak ábrázolják, hanem a múlt idıbıl ténylegesen visszaidézik – szinte mint egy spiritiszta
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szeánszon szokták – az egykor itt élt „hısöket”.
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