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Ez év januárjában vol t negyven esztendeje,
hogy Vigh Tamás megrend elést kapott a Vásár
helyi Pál emlékmű elkészítésére. Hosszú huza
vona, fontoskodva, álszent módo n értetlenkedő

zsűrik, tárgyalások sora ut án idestova szintén
negyven éve, 1968. január végé n a megrendelő,

az Or szágos Vízü gyi Főigazgatóság akkori ve
zetője, Dégen Imre új pá lyázat kiírásá t kérte a
Lektorátustól. Jóm agam egy a nyolcvanas évek
közepén megfogalmazott , de csak kilencven
után megjelent, a korszak hazai szobrászművé

szetét összefoglaló tanulmányomban a hatva
nas-hetvenes évek magyar művészettörténeté

nek nagy veszteségei közé soroltam a Vásárhelyi
emlékmű kudarcát. Nem voltam egyedül véle
ményemmel. Ha összegyűjtenénk az önálló kis
pla sztikaként megvalósított Vásárhelyi-figura ,
illetv e a kubikusoknak Az Alföld népe címen is
mertt é vá lt csopo rtjáva l kap csolatos. a múló év
tizedek alatt egy re gyarapodó szakirodalmat,
ma jd kötetnyi terjedelmű lenne.

A hatvanas évek - amit most mondok, az
ma már művészettörténeti közhely - a legen
dás változások korát hozta el a magyar művé

sze tbe. A változás nemcsak a formák világát
érintette, nemcsak a stílu st, nemcsak a hazai va
lóságh oz, a hazai környezeth ez való viszonyt,
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 éppen fele
annyi idős volt , mint ma. Akkor, azo kban az
években hódította meg pályáját járva azo kat a
cs úcsokat. ame lyeket azó ta sem hagyott el.
Ne m tartozik , soha nem is tartozott a sokat em
legetett , d ivatos, sztár-művészek közé, de nem
tartozott a radikális újít ókhoz, a hatvanas évek
ben teljes fegyverze tben felálló ava ntgárd csa
patáh oz sem. Mégis, mind en, a huszad ik száza
di magyar szo brászat kérd éseiben kicsit is járt as
va laki tudj a, hogy nélküle, az ő egyedül és min
dig csak az adott felada tra és csak az adott
műre koncentráló figyelme, sza kmai alázata és
tisztessége nélkül jöhettek volna változások, de
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, de nem az állandóságnak, hanem a
művészeti folyamatosságnak volt híve és mes
tere. Több mint érdekesnek, jellemzőnek látom ,
hogy a négy évtizede működött hivatalos dönt -
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nökök nem akkor kiáltott ak botrányt, amikor a
köztereken egy más ut án álltak fel régi illúzi ó
kat romboló, deheroizáló kompozíci ók. hanem
éppen akkor, am ikor valaki azzal az emelke
dettséggel idézte meg a reformkori m é rn ő k,

Széchenyi István munkatársa emlékét. - De ta
lán mégsem ez volt a baj, nem ez volt a forté
lyos elu tasítás oka, mert azé rt ne higgyük, hogy
a negatív döntést egyedül, egyszemélyben
Dégen Imr e elvt árs hozta volna meg. Sokkal in
kább az a hazai művészeti gya korlatba n több
mint szokatlan megold ás. hogy Vigh Tamás
egyenra ngú, azo nos t éri-, s így azonos plaszti
kai értékként keze lte a szobrászi és a természeti
formákat. Építész társával, Bálint lenővel nem
egyszeruen "szobrot" akartak emelni, han em
valódi emlékművet, amely nemcsak a szern élyt,
Vásárhelyi Pált jelen íti meg - ehh ez elegendő

lett volna a figura alá épített szokvá nyos posz
tamens is, a pompa kedvéért alatta néhán y kísé
r ő, mel/ék-alakka l -, han em megidézi a gondo
latot, a válla lkozó sze lleme t is, meg azt az erőt,

melyeknek összefogásából nemcsak az AI-Duna
vagy a Tisza sza bályozása született meg másfél
évszázaddal ezelőtt, hanem egyáltalán a mo
dern Magyarország! A domb, amel ynek mester 
séges kett évágásában - a születő új gra nd iózus
keretében - az alkotó, a Magyar m érnok áll,
nem ismere tlen forma az Alföld síkságán. Az
itt-ott kiemelkedő, mélyü kben a vidék ősi kul
tú ráját rejtő kurgá nok vagy kunhalm ok egy
sze rre valóságos elemei a vidék természet i ké
pének, miközben ma guk is emlékművek. Ezt az
ősi emlékművet koronázta meg Vigh Tam ás a
mel/ékalakokkal, a hih etetlen méretű vállalkozást
nap i, kemény numk áva l megvalósító kubikusok
csoportjával. Ne m életkép, nem illusztratív zsá
ner, han em szinte maga is természeti forma,
időtlen - Kovalovszky Márta szavaival egyszeri
életnek és elvont képnek föld-il/atú,szinte földhöz ra
gadt egysége az, ami a Vásárh elyi emlékmű mo
numentális kompozícióját mélyen átitatja. "Meg
lepő is - írja -, természetes is, /rogy Vigh Tamás
milyen egyszerű, kézenfekvő módon talált vissza az
európai művészet 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 Uraim! ..
Megrendült elfogultsággal állok Onök el őtt .

Nem mindennapi ese ménynek lehetek itt egyik
szereplője . Negyven év után megvalósulva
"é lette lien" és "elevenen" a Vásárhelyi Pál emlék-



mü itt áll előttünk. Élette/ien és elevenen, azaz vi
lágosan, a szavak és formák egyértelmű, a hu
szonegyedik században is érvényes nyelvén
szól hozzánk. Hihetetlenül ritka pillanat ez! Ta
núi lehetünk egy sok évtizedes gondolat most is
üde frissességének. és tanúi annak a jóvátétel
nek, amit az alkotó, Vigh Tamás itt végre maga
is elnyerhetett - és igazán nem utolsósorban
annak a nyereségnek, amit e mű és ez az alka
lom 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 Arbo
réiumban)
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