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h e g Y i  L ó r á n d

a 75 ÉVes PinczeheLYi sándor 
kÖszÖntÉsÉre

Személyes jegyzetek az első találkozásról egy igazi baráttal 

Mind a mai napig tisztán megmaradt bennem annak az intellektuális izgalomnak, kíván-
csiságnak és örömnek, a felfedezés boldogságának az emléke, amit a Pinczehelyi sándorral 
való első találkozásomkor éltem át Pécsett, 1973 nyarán. 

egy meglehetősen meleg, napsütéses hétvégén vonatra szálltam, s budapestről leutaz-
tam Pécsre. Már maga az a tény, hogy Pinczehelyi sándor rögtön és barátságosan vála-
szolt levelemre, amiben megkérdeztem, hogy találkozna-e velem, óriási örömmel töltött 
el, mivel nem voltam biztos benne, hogy ez a számomra akkor már nagy művészként 
tisztelt, fontos személyiség fogad-e egyáltalán engem, az ismeretlen, kezdő egyetemi hall-
gatót, hogy időt szán-e egy művészettörténész diákra. Pinczehelyi sándor gyorsan vála-
szolt, s barátságos levele, amelyben időpontot kínált számomra, lelkesedéssel és bizalom-
mal töltött el. annyit hallottam a pécsi művészekről, a különféle kísérletekről, a város 
modern szelleméről, Vasarely, breuer Marcell, Molnár farkas, Martyn ferenc és a mo-
dernizmus tradíciójáról, hogy az egész utazást egyfajta felfedezőútként éltem át. 

ez az eufória, ami akkor átjárt, inkább a kaland érzéséhez volt hasonlítható, a felfedezés 
és az ismerkedés lelkesítő hatásához: úgy éreztem, új világ nyílik meg előttem, egy hatal-
mas, ismeretlen kontinens, amiről akkor már sokat hallottam és tudtam, amiről már eljutot-
tak hozzám információk, ami felsejlett egy-egy kiállításon, egy-egy különös és szuggesztív 
műalkotásban. ám azok a művészek, akiket ismertem és akikkel sikerült személyes kapcso-
latba lépni, beszélgetni – mint korniss dezső, bálint endre, Vajda Júlia, anna Margit –, még 
a nagy modern tradícióhoz, a történelemhez, a közelmúlthoz tartoztak. a szentendrei 
iskoláról és az európai iskoláról beszéltek, és nem arról az akkor számomra még kevéssé 
ismert, közvetlen közelről még nem tapasztalt új, lenyűgöző és lelkesítő művészetről, ami 
alapvetően a mi valóságunkról, a mi jelenünkről szólt. a kortársi lét, a jelenkor valósága tört 
fel ebben a dinamikus, vitális művészetben, s ettől volt olyan drámaian izgalmas. Mindaz, 
ami ezekben az új tendenciákban megjelent, a kortárs élet realitását sugározta, s ennek az 
ereje ragadott meg. a Pinczehelyi sándorral történt találkozáskor, az első műteremlátogatás 
alkalmával ez az érzés töltött el: végre személyesen megismerhettem ennek a kortárs művé-
szetnek az egyik – számomra akkor már legendásnak számító – figuráját, aki ezt az új avant-
gárdot szimbolizálta. akkor még természetesen nem láttam át ezt az egész izgalmas dzsun-
gelt, még nem értettem sok új impulzust és metódust, de máig emlékezetes kiállításokon 
– például Lakner László dorottya utcai kiállításán (a híres shaped canvas rózsákkal, ajkak-
kal, csontokkal) vagy a kopernikus-kiállításon (hencze, korniss, csiky tibor műveivel) 
vagy nádler istván és bak imre dinamikus geometrikus képeiben – mégis megéreztem, 
hogy itt valami másról, gyökeresen újról és alapvetően kortárs üzenetekről van szó. ez a 
pécsi utazás, a találkozás Pinczehelyivel és a többi pécsi művésszel azért volt olyan fontos 
és meghatározó a számomra, mert valóságosan összekapcsolt valamivel, amit addig csak 
távolról, hírből, legendaként vagy véletlenszerűen létrejött kapcsolatok révén ismertem, tö-
redékesen, de amiről tudtam, éreztem, hogy egy alapvetően a mi kortárs valóságunkat, ra-
dikálisan a mi jelenkorunkat, a mi tapasztalatainkat tükröző művészeti magatartást testesít 
meg. az első pécsi találkozás ebbe az új világba vont bele, visszavonhatatlanul, s életre 
szóló determinációt teremtett és életre szóló, mély és intenzív barátságot hívott életre.
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1973-ban sem a Pécsi Műhely, sem az iparterv-csoport, sem a szürenon köre nem volt 
már ismeretlen számomra, de akkor még csak elbeszélésekből, a képzőművészeti főiskolán 
tanuló kortársaimtól és néhány idősebb barátomtól hallottam ezekről a jelenségekről. 
akkoriban ismerkedtem meg galántai györggyel, akit 1972 kora nyarán balatonbogláron 
is meglátogattam, nádler istvánnal, bak imrével, hencze tamással, akihez korniss dezső 
irányított, továbbá hajdu istvánnal, csiky tiborral, akinek a társaságában jöttem össze 
Pauer gyulával és sík csaba művészeti íróval. a találkozások és beszélgetések során több-
ször is felmerült a pécsi fiatal művészek tevékenysége, hencze tamás és csiky tibor sok-
szor emlegette Pinczehelyi sándor, ficzek ferenc, halász károly nevét, úgyhogy egyre fo-
kozódott bennem az érdeklődés a csoport iránt. arról is tudtam, hogy működik Pécsett 
néhány fiatal művészettörténész, akik egy kortárs művészeti gyűjtemény felépítésén, illet-
ve a modernizmus tradíciójának fenntartásán és múzeumi bemutatásán dolgoznak. az 
egyetemen a felejthetetlen, s általam mélyen tisztelt és szeretett professzorom, zádor anna 
ajánlotta nekem, hogy keressem fel Pécsett romváry ferenc és aknai tamás kollégákat, 
akik a modern gyűjteménnyel foglalkoznak, és tanáccsal, útbaigazítással tudnak szolgálni 
az érdeklődési területemen. Mindezek az információk és tanácsok is fokozták kíváncsisá-
gomat a pécsi helyzet és a fiatal művészek iránt.

Pécsre megérkezve Pinczehelyi sándor fogadott a pályaudvaron, nagyon barátságo-
san, mintha már régóta ismernénk egymást. rögtön élénk beszélgetésbe kezdtünk. 
Mindarról mesélt, amit tudni, hallani, látni szerettem volna, ami engem és barátaimat 
budapesten úgy érdekelt. elmentünk a közös műhelybe, ahol néhány akkor készülőben 
lévő új munkájáról beszélt. ott láttam először a később hatalmas karriert befutott Sarló és 
kalapács kép fekete-fehér fotóverzióját, s nem is sejtettem, hogy az én későbbi szakmai éle-
temben hányszor és milyen fontos szerepben fog visszatérni a közép-kelet-európai művé-
szet e paradigmatikus, ikonszerű remekműve. 

Meglepett, azt is mondhatnám, megdöbbentett ez a kép, mert kristálytiszta, egyszerű 
formában roppant komplex és történetileg abszolút hiteles – azt is mondhatnám, a konk-
rét történelem által hitelesített –, a maga konkrétságában szimbolikussá vált jelentéskon-
centrátumot közvetített. Pontos, világos, ikonszerűen univerzális és ugyanakkor szemé-
lyes, sorsszerű, kikerülhetetlen mindazok számára, akik közép-európában éltek, abban a 
történeti korszakban, amikor a munka született. ezért tekintem maximálisan autentikus 
kortárs műnek, amely egyesíti a szubverzív iróniát az objektív pátosszal, ami a téma 
komplexitásából fakad. ebben a műben az objektivitás, a precizitás, a kikerülhetetlenség 
és a már-már fennkölt egyszerűség forrt össze az intelligens, rákérdező, különféle utalá-
sokat és asszociációkat aktivizáló gondolatisággal. 

ilyen alkotásokat tekint a művészettörténet paradigmatikus és korszakos remekmű-
veknek. tehát nem egy korszakot illusztráló, magyarázó, didaktikusan szemléltető mű-
nek, hanem a korszak specifikus problematikáját, történeti és etikai dilemmáit egyetlen 
összefogott, megbonthatatlan, egyszerű formában felvillantó, klasszikusan koherens mű-
alkotásnak. Paradoxonnak tűnhet, de az én szememben nem az: miközben Pinczehelyi 
Sarló és kalapács képét klasszikus jelzőkkel és a klasszikus koherencia értékrendszerében 
jellemzem, egyszersmind a par excellence „új avantgárd” megtestesüléseként értékelem, 
a radikális közvetlenség megnyilvánulásaként. nincs ellentmondás, mert éppen a radiká-
lis közvetlenség valóságlátása teszi ezt a művet történetileg paradigmatikussá, etikailag 
és esztétikailag hitelessé, vagyis az úgynevezett „klasszikus” értékrendhez hasonlóvá. 

Még valamire emlékszem mintegy fél évszázad távolából, ami akkor meglepett, elcso-
dálkoztatott és egyúttal mélyen elgondolkodtatott, s amit a mai olvasónak talán nehéz 
megérteni, nekem pedig nehéz elmagyarázni. Meglepett a nyelv direktsége, a csupaszon 
megjelenő „dolog” kényszerítő ereje, a kikerülhetetlenség és az objektivitás, ami ebből a 
műből sugárzott. Meglepett, hogy nem a művészi formaalkotás, formafejlesztés eredmé-
nyeként jött létre a kép, hanem a valóságos dolgok – az emberi test és két szerszám – egy-
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szerű felmutatásával. természetesen ez az egyszerűség csupán látszat: valójában számos 
konnotáció és rejtett jelentésréteg aktivizálódik ebben a látványban, s éppen ez teszi a mű-
vet olyan összetetté. Mégis, a vizuális jelenség nem más, mint meglévő, reális dolgok egy-
szerű összekapcsolása. néma, nem anekdotikus, nem allegorikus, nem szentimentális, 
miközben valódi, objektív, visszavonhatatlan pátosz telíti, ami nem személyes, de szemé-
lyessé és sorsszerűvé válik, mert rázúdul a személyre, aki nem vonhatja ki magát a hatása 
alól, mert itt egyfajta hatalmas – történeti – objektivitás ölt testet. Úgy éreztem, hogy min-
den más, amit eddig a modern művészetben láttam, bármennyire szokatlan és újszerű is 
volt, nem közelített még rá jelenségre ilyen közvetlenül, ilyen lényegre törően, ilyen egy-
szerűen. akkor, 1973 nyarának elején, még csak az első fotókat láttam, de később hosszú 
évtizedeken keresztül követtem a Sarló és kalapács sorsát, alakulását, transzformációit.

Mintegy negyed évszázaddal később, amikor a bécsi Ludwig Museumban megren-
deztem a közép-európai művészet 50 évét bemutató nagy kiállítást, Pinczehelyi sándor 
Sarló és kalapácsa (a vörös alapon fekete verzió) állt – azt is mondhatnám: sugárzott – a 
katalógus címlapján. Még akkor is, 1999-ben, két és fél évtizeddel a mű keletkezése után, 
ez a kép ugyanolyan erőteljesen, ugyanolyan dinamikusan és egyben titokzatosan hatott. 
számos újságíró rákérdezett a mű keletkezési évére, s egyesek csodálkozva, mások kissé 
hitetlenkedve vették tudomásul a tényt: a keletkezési év 1973. 

ismét sok évvel később bemutattam az eredeti Sarló és kalapácsot a saint-Étienne-i mo-
dern múzeum nagy közép-európai kiállításán, hatalmas és rendkívül gazdag kontextus-
ban, majd Parmában, southamptonban, s legvégül szingapúrban. bár az évek, évtizedek 
egyre teltek, a kép mágikus hatalma, a megjelenés egyszerűségének és az utalások, a gon-
dolati jelentésrétegek komplexitásának feszültsége cseppet sem csökkent. de nem válto-
zott a mű eredeti üzenetének a hitelessége, sem az aktualitása: ez a mű ma is a jelenhez, a 
ma emberéhez szól. 

Valószínűleg ez a gondolati komplexitás, az etikai, történeti, politikai jelentésrétegek 
gazdagsága, valamint a művészettörténeti konnotációk összetettsége teszi lehetővé e mű, 
illetve műciklus hosszú és változatos továbbélését, a sarló és kalapács Pinczehelyi-féle 
értelmezésének variációit, amelyekben különféle kulturális vonatkozásokkal, kultúrtörté-
neti és politikatörténeti mozzanatokkal kapcsolja össze az eredeti motívumot, belevonva 
ily módon a puritán, ikonszerű, emblematikus „ősképet” a mindig változó, különféle asz-
szociációkat és emlékképeket aktiváló emberi szituációkba. az 1988-as Velencei biennálé 
magyar pavilonjában bemutatott képválogatás ebből a szempontból volt rendkívül érde-
kes, mivel az eredeti Sarló és kalapács motívumának hosszú vándorútját mutatta be, 
szubverzív iróniával, a kortárs ideológiai áramlatok, szociológiai jelenségek és politikai 
szubkultúrák kontextusában. Mindazok számára, akik ismerték az eredeti Sarló és kalapács 
képet, rendkívül érdekes vizuális eposz jelent meg ezen a kiállításon. az ikonszerű szigo-
rúságot, univerzális objektivitást, kőkemény valóságot sugárzó „őskép” puritánsága a 
későbbi tematikai variációkban humorral, szociológiai, kultúrtörténeti, szokástörténeti 
utalásokkal, etnográfiai konnotációkkal gazdagodott. ahogyan elhagyta az eredeti fotóra 
épülő technikát és a festészet médiumában élt tovább, úgy szívta fel magába a nyolcvanas 
és kilencvenes évek új impulzusait és formai jelenségeit, olyannyira, hogy az 1981-es Új 
Szenzibilitás első kiállításán a szubjektív historizmus, az 1984-es, Jerger krisztinával és 
néray katival közösen szervezett Frissen Festve kiállításon már az akkori festészeti újhul-
lám részeként jelent meg, az 1986-os Eklektika kiállításon pedig mint a korszak radikális 
eklektikájának képviselője kapott fontos helyet. Pinczehelyi festményeinek, objektjeinek, 
installációinak mindvégig visszatérő eleme marad a Sarló és kalapács „őskép” direkt vagy 
áttételes felidézése, ami egy önreflexív, rejtett, szubjektív historizmus és ironikus kultúr-
történeti utalásrendszer részeként határozza meg művészetének tematikáját. 

Volt még egy másik nagyon érdekes mű is ott, Pécsett a műhelyben, azt hiszem, ezt 
kicsit korábban készítette Pinczehelyi sándor: egy fotósorozat, ami egy utcakőből kirakott 
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ötágú csillag metamorfózisát dokumentálta. ha jól emlékszem, én fekete-fehér verziót 
láttam akkor, ami még inkább hangsúlyozta az anyagi, dologi jelleget. ez ugyancsak fel-
fedezés volt a számomra, mivel az egész mű pusztán a valóságos tárgyak és anyagok át-
rendezéséből állt, tehát nem egy – valamilyen szisztéma alapján megépített, fokozatos 
formálás folyamán kifejlesztett – alakzat létrejöttét, hanem a ténylegesen létező, valóság-
ban adott tárgyakból szervezett új dolgot mutatta be. ez a fotósorozat először pusztán 
dokumentatív jellegűnek tűnt, egy formai változást nyomon követő szeriális műnek, va-
lójában azonban a művész által tervezett folyamat szimbolikus jelentést közvetített. 

ez az első találkozás azt a felismerést erősítette meg bennem, hogy mindez az új művé-
szet, amit ott láttam, radikálisan különbözik mindattól a modernségtől, a „klasszikus avant-
gárd” jelenségétől, Malevics, Mondrian, kandinszkij, kassák, bortnyik modernizmusától 
vagy Vajda, korniss, bálint, ország Lili művészetétől, amit az olvasmányok, tanulmányok, 
kiállítások alapján addig megismertem és követtem. de a másik, még fontosabb, felkavaró és 
lelkesítő felismerés az volt, amikor rádöbbentem, hogy a hatvanas évek nagy nemzetközi 
irányzatai, a pop-art, a hard-edge, a land art, a minimal art, a happening, a body art, tehát 
mindaz, amit ezekben az években – jórészt inkább csak publikációkból, folyóiratokból, kata-
lógusokból – megismertem, Magyarországon is jelen van, a szemünk előtt játszódik, a mi 
életünk, kultúránk része, azoknak a művészeknek a munkája, akikkel együtt élünk, akikkel 
találkozunk, akikkel beszélgetünk. tehát nem valami távoli történés, hanem a mi történe-
tünk. talán ez a felismerés, illetve ez a specifikus kortársiasság telítette magával ragadó 
szuggesztivitással a híres plakátmunkákat, melyek nagy visszhangot keltettek nemcsak 
Pécsett, de az egész akkori kulturális kontextusban, ami egészen budapestig eljutott. amikor 
1975-ben megjelentek a pécsi utcákon a műhely tagjainak a plakátjai, a kísérletek eredményei 
egyszer csak nyilvánossá váltak, kitéve természetesen a kritikának, de a lelkes fogadtatásnak 
is. szabó Júlia felkért, hogy mutassam be a Pécsi Műhely plakátjait az akkori Új Művészetben, 
ami óriási elismerésnek számított. s valóban, kemény györgy pop-artos plakátjai mellett a 
Pécsi Műhely-plakátok új hangja szólt akkor a legfrissebben, legélesebben és legaktuálisab-
ban a magyar plakátművészetben. 

Pinczehelyi sándor mindig is ideális tanító, lelkes útmutató, önzetlen művésztárs volt, aki 
rengeteg kiállítást, konferenciát szervezett, kiadványokat szerkesztett, művészeket támoga-
tott. Mindezt kedvesen, lelkesen, könnyeden és barátsággal teszi, óriási és máig nem csökke-
nő energiával. Már az első találkozásunk alkalmával bemutatta nekem barátait és pécsi mű-
vésztársait, megszervezte a találkozásomat halász karcsival is, aki Pakson élt, elvitt a 
landart-kísérletek helyszínére, bemutatott aknai tamásnak és Lantos ferencnek, és a későbbi 
pécsi utazásaim alatt is mindig gondolt arra, hogy a Pécsi Műhely tagjaival is találkozzam. 
telefonjaiban, később pedig a hosszú e-mailekben, amiket nagy kíváncsisággal várok és olva-
sok, mindig kitér közös barátaink életére, problémáira, sikereire és – sajnos az utóbbi években 
egyre gyakrabban – a szomorú hírre, hogy valaki ismét itt hagyott bennünket. Mégis, 
Pinczehelyi sándor, akit én – az írásom végén talán már elárulhatom – szokásos módon 
„drága sanyikám”-nak szoktam szólítani, nem hajlamos a pesszimizmusra; boldogan él, el-
választhatatlanul összeforrva Vicussal, hihetetlen energiával dolgozik mind a mai napig, 
ahogy mindig is dolgozott, hosszú évtizedeken keresztül, művészként, galériavezetőként, 
később pedig egyetemi tanárként, lelkesen, fáradhatatlanul. dolgozik és gondolkozik a jelen-
ről, a megváltozott világról, a régi és új problémákról, a manipulációról és a hitelességről, a 
művészet alakulásáról, a művész lehetőségeiről és kompetenciájáról, a valós dolgok megérté-
séről, a történelemről, a sorsról és etikáról, a családról és a barátokról, azaz a valós életről.

drága sanyi, igazi barát! boldog születésnapot! 

saluzzo, 2021 májusa


