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Melocco Miklós vitatott szobra a Széchenyi téren 

Száz sor a Klebelsberg-
emlékmüröl 

Melocco Miklós szobrászművész Klebelsberg Kunóról készült emlékműve 
a Széchenyi téren. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

A Magyar Honfoglalás 
millecentenáriumához ha-
sonlóan az Ál lamalapí tás 
Millenniuma sem múlhatott 
el szoborállítás nélkül a Szé-
chenyi téren. Ez rendben is 
volna, így volt ez mindig, 
mióta szobrokat állítgatunk 
kis hazánkban. A múlt évi 
városünnepen, május 21-én, 
tartott nagyszabású avatáson 
a miniszterelnök jelenlété-
ben Nemeskürty István kor-
mánybiztos avatta fel a le-
gendás kultuszminiszter em-
lékművét. 

Szent István és Gizella 
melletti parktükörbe Meloc-
co Miklós, a szegedi 1956-
os emlékmű a lko tó jának , 
tervei alapján igencsak szo-
katlan emlékmű került a vá-
ros főterére. A művész leírá-
sa összefoglal minden lénye-
ges tudnivalót az emlék-
műről: „Az emlékmű körül-
belül 7 méter magas dór osz-
lop, lépcsős talapzaton, kre-
pidomán áll. Az oszlop ka-
nellurázott, dór oszlop. Az 
oszlop lábazata sok papírból, 
iratból áll össze, az oszlopfő 
és a mellkasi része szintén 
papírokat, iratokat ábrázoló 
kőból, felette Klebelsberg 
Kuno komoly arca körülbe-
lül 1 méter magas. A papíro-
kat ábrázoló kőlapokra fel 
lesz írva lehetőleg minden, 
amit Klebelsberg Kuno alko-
tott, a Nemzeti Uszodától az 
5000 Népiskoláig. Aki tehát 
előtte áll, olvassa el, ha nem 
jegyz i fel , vagy meg. . . 
A szobor kemény , f ehér 
mészkőből készül, a lehető 
l egf inomabban fényezve , 
mert bár kifehéredik, a fé-
nyezett kő ellenállóbb, mint 
a durvább felületű. A dór 
oszlop arányai klasszikusak, 
a paestrumi Poseidon temp-
lom oszlopai a minták." (Bu-
dapest, 1999. augusztus 26. ) 

A szemlélő 
testközelben 

Felállítása első percétől 
szélsőséges vélemények ke-
reszttüzében áll, rossz ízű 
tréfák, megjegyzések is ille-
tik. Nincs mit csodálkozni 
ezen, az emlékműveknek ez 
(is) a sorsuk. A Széchenyi 
tér új szobra kétségtelenül 
meghökken tő lá tvány. Jó 
néhány hónappal fölállítása 
után, azt hiszem, már hig-
gadt mérlegeléssel lehet vé-
leményt formálni róla. Úgy 
vélem, Melocco életművé-
nek legújabb darabja jól il-

leszkedik a mester sajátos 
szellemiségű, mindig újat, 
eredetit felsorakoztató em-
lékműveinek rendjébe. Mint 
a szeged i 56 -os emlék -
művön, itt is egy szimboli-
kussá transzponált, szürrea-
lisztikus szobrászi ötlet adja 
az emlékmű lényegi elemét. 
A szobrász értette dolgát, 
hogy egy szellemi embert, 
egy tetteiben mérhető politi-
kust, történelmi személyisé-
get kell vizuális eszközök-
kel megjelenítenie. Klebels-
berg testi valóját, arcmásá-
nak ismert vonásait a szo-
kat lanul nagy méretű fe j 
képviseli , míg alatta „be-
szélő talapzatként" szellemi 
értékek teremtésében bővel-
kedő é l e t m ű v e f o r m á l j a 
meg „testét". Látványos, ar-
t isz t ikus öt let , a görögös 
oszlop alakjában, papírla-
pokra rótt szövegek, adatok, 
közlendők által formált ta-
lapzat. 

Az emlékmű erényének 
t a r tom, hogy nem távoli 
főhaj tás ra apellál , hanem 
testközeli viszonyra készteti 
nézőit. A szobrász „trükkje" 
bevál ik: a szoborhoz oda 
kell menni, körbe kell (és 
lehet) járni, a rávésett szö-
vegeket pedig el kell olvas-
ni. Ilyen helyzetben pedig 
minden vésővonás számít, 
minden részle t a laposan 
szemügyre vehető. A kőfa-
ragás m ű g o n d j a szem-
be tűnő , el kell i smerni , 
hogy a szobor minden rész-
lete gondosan megmunkált, 
már -már b ravúroka t sej-
tetően mesteri. A napjaink-
ban divatos, új keletű szob-
rászi manierizmus szépen 
érvényesül a Klebelsberg-
emlékművön. Különösen a 
fej érzékletes és karakteres. 
Se j t e lmes mosoly bujkál 
Klebelsberg arcvonásaiban, 
jóságos, elgondolkodó, be-
felé figyelő, átszellemült te-
kintete intellektuális, szelle-
miekben létező embert jele-
nít meg , aki t i sz te le t re , 
főhajtásra érdemes. Koránt-
sem ú j t a l á lmány a „be-
szélő" talapzat, remek pél-

dáival találkozunk a téren 
körbepillantva is, de Meloc-
co megoldása - ismereteim 
szerint - előzmények nélkü-
li. Ám a bőséggel közrea-
dott információhalmaz azt 
hiszem, feldolgozhatatlan a 
néző számára. Képi utalásai 
viszont jól és könnyedén 
megfejthetők. A görög osz-

lop szerepeltetésével példá-
ul finom utalást fedezhetünk 
föl emlékmű tárgyává ne-
mesedett személyiség tettei-
nek és életművének klasszi-
kussá érlelődésére, értékál-
lóságára. Az artisztikusan 
elrendezett kő-papírlapok is 
szerepet kapnak, mintegy a 
hiányzó , de imi tác ióként 

mégis csak ott lévő testet 
pótolják. Kellemetlen hatást 
kelt, hogy a három-négysze-
res életnagyságú fe jhez a 
keskeny és mindenképpen 
túl a lacsonyra méretezett 
„test" azt az érzetet kelti, 
mintha térdig földben állna 
a szobor. Ezt kompozíciós 
tévedésnek találom, amit a 

talapzat alá sikerített mére-
tes dombocska sem képes 
feledtetni. 

Van itt más probléma is: 
az emberek ha j lamosak a 
tréfára és a látvány egyéni 
értelmezésére. Az enyhébb 
és szolidabb emlékmű-meg-
fejtések közé tartozik, hogy 
Klebelsberg papírhalmazba 
vesző rendetlen bürokrata 
lett volna, a gyerekszáj ennél 
frappánsabb hasonlattal él, 
hadd ne adjam közre, mivel. 
A jelenséggel csak azt aka-
rom érzékeltetni, hogy óva-
tosan kell bánni az em-
lékművek szokatlanná for-
málásával. Meghökkentő je-
lenségként talán sohasem 
vetkőzheti le idegenszerűsé-
gét Melocco Klebelsberg-
emlékműve a Széchenyi tér 
konzervatív stílusú, a nem-
zet nagyjait megjelenítő im-
pozáns emlékműveinek tár-
saságában. 

Dóm tér vagy 
Széchenyi tér? 
A szobor helye a legin-

kább vitatott a szegediek kö-
rében. Megfejthetetlen talány 
számomra is, miért épen ide 
került és nem a Dóm tér kör-
nyékére, ahol „róla beszél 
minden kő". Magyaráza t 
persze akadhat bőven, de jól 
átgondolt érv, netán szak-
mailag is helytálló aligha. 
Pedig Melocco az a szob-
rász, aki professzora az em-
lékművek körüli tudnivalók-
nak. Sejtenie kellett, éreznie 
is, hogy a Széchenyi tér pár-
ját ritkítóan egységes építé-
szeti környezete , hozzá a 
századfordulós romantika ki-
váló szakmai teljesítményeit 
megtestesítő emlékművek, 
olyan stiláris tényezők, ame-
lyeket nem lehet figyelmen 
kívül hagyni. Durva hiba er-
re a térre olyan figurális em-
lékművet elhelyezni, amely 
nem hasonul legalább lépték 
és anyagválasztásával a meg-
lévő emlékművekéhez. Ne-
hezen fogadha tó el, hogy 
olyan figurális emlékmű ké-
szüljön egész alakos szobrok 

társaságába, amely figura is, 
meg nem is, egész alakosnak 
akar tűnni, de semmiképpen 
sem az. 

Ünnepek 
és hétköznapok 

Tudtommal föl sem me-
rült más helyszín a szokatla-
nul bőkezű mecénás ajándék 
fogadására. Máskülönben a 
magam részéről elfogadom, 
hogy a kétségtelenül törté-
nelmi jelentőségű tetteket 
véghez vivő kultuszminisz-
ter személye „illik" a Szege-
det fe lvirágoztató nagyok 
sorába, Tisza Lajos, Vásár-
helyi Pál szobra mellé. Azt 
pedig inkább az idő és nem a 
friss emlékekkel együtt élő 
utókor fogja eldönteni, hogy 
milyen viszonyba hozható 
Klebelsberg életműve Szé-
chenyi István, Deák és nem 
utolsó sorban Szent István, 
az á l l amalap í tó te t te ivel . 
Vagy ha Klebelsberg egy 
fajta megfontolásból beso-
rolható a Széchenyi térre, 
akkor a vá roskép fo rmá ló 
Lechner miért nem? 

Naponta látva a szobrot, a 
gróf hatalmasan szép fejének 
megadó biccenésétől, oko-
san elmélázó, befelé figyelő, 
e lgondolkodó tekintetétől 
nem tudok szabadulni. Intő 
példaként talán mégsem baj, 
hogy a kultúra mentora, Sze-
ged tudományos, kulturális 
attitűdének megformálója, 
Klebelsberg szobra épp a vá-
rosháza előtt áll. Intő példa 
lehet minden reggel, a hiva-
talukba érkező városanyák-
nak és városatyáknak, ho-
gyan kell sáfárkodni a rájuk 
bízott értékekkel, lehetősé-
gekkel. Okosan és megfon-
toltan kellene gazdálkodni 
nagyjaink hagyatékával is. 
Klebe l sbergéve l éppúgy , 
mint az eleink által ránk ha-
gyott értékes városmaggal, s 
legfőképpen a Széchenyi tér-
rel, a Klauzál térrel... Ünne-
pek jönnek és hatalomgya-
korlók mennek. A szobrok, 
amelyek ünnepi eufóriában 
kerülnek köztérre: marad-
nak. Klebelsberg kő-teste 
azért remélem, hogy feltölte-
kezett Melocco Miklós te-
hetsége és szobrászi tudása 
révén annyi szellemi és esz-
tétikai értékkel, hogy híven 
képviseli az idők folyamán a 
kort, a szobrászt és legfőkép-
pen magát Klebelsberget is. 

Tóth Attila 

Schmidt Andrea: Hullámok 

A szerzői CD még várat magára 

Pavlovits Dávid első lemeze 
A közelmúltban jelent 

meg „Guitar recitál at 
the Impala House" cím-
mel a fiatal szegedi gi-
t á r m ű v é s z , Pav lov i t s 
Dávid első hanghordo-
z ó j a . A n e m r é g i b e n 
Darmstadtban diplomá-
zott, s azóta a szegedi 
zenekonzervatóriumban 
k a m a r a z e n é t , a SZTE 
német tanszékén pedig 
zenetörténetet tanító 
művész a közeljövőben 
új koncertműsorát is be-
mutatja Szegeden. 

- Miért éppen az Impala 
Házat választotta élete 
első „igazi" lemezfelvé-
teléhez? 
- Nem véletlen volt a vá-

lasztás, hiszen itt játszottam 
el e lőször azt a verseny-
műsort , amellyel '95-ben 
Esztergomban a nemzetközi 
gitárversenyen is szerepel-
tem, sikerrel. Úgy gondol-
tam, az első rögzített kon-
certem helyszínéül is az Im-
pala Ház a legmegfelelőbb. 
Nemcsak azér t , mert jó 
akusztikájú a terem, de szá-

momra az is fontos, hogy az 
Impala Ház a szegedi fiatal 
művészek felkarolásában is 
szerepet vállal a városban. 

- A megjelent CD-n 
nagy zeneszerzők - Bee-
thoven, Purcell - művei 
mellett néhány saját 
szerzeménye is szerepel. 
Tervezi koncertprogram 
összeállítását és hang-
hordozó kiadását kizáró-
lag saját szerzeménye-
iből? 
- Renge tege t kell f e j -

lődnöm, sokat kell tanul-
nom ahhoz, hogy vállalkoz-
hassak ilyen feladatra. Ze-
neszerzői tanulmányaimat 
még nem fejeztem be, és azt 
h iszem, legalább tíz esz-
tendőnek kell el telnie ah-
hoz, hogy ilyen hatalmas ki-
hívásnak megfele lhessek. 
Természetesen borzasztóan 
érdekel a zeneszerzés, amire 
b izonyí ték , hogy most is 
foglalkozom saját darabok 
írásával is. 

- Nemcsak az Impala 
Ház, ön is felkarolja a 
szegedi tehetséges, fiatal 
művészeket. A megjelent 

mentorok figyelmét. Kolo-
zsi Beának segítettem egy 
darmstadti kiállítás megszer-
vezésében, és azon igyek-
szem, hogy Kurina Kornél, 
a kiváló jazzgitáros is kijut-
hasson egy koncertsorozatra. 
Szeged testvérvárosi kapcso-
latrendszerén keresztül pe-
dig Kolozsvárra, Wroclaw-
ba, Párizsba, Turkuba is sze-
retnénk minél több ifjú sze-
gedi tehetséget eljuttatni. 

- A szegedi zenei élet 
egyik új színfoltja a töb-
bek között ön által meg-
álmodott, s szakmailag 
vezetett nemzetközi gitár-

fesztivál, melyet az idén 
harmadik alkalommal 
rendeznek meg. A közel-
múltban alakult meg a 
Szegedi Zenei Stúdió. 
Milyen terveik vannak? 
- Szeretnénk, ha a jövő-

ben a szegedi publikum is 
kitűnő magyar muzsikusokat 
hal lgathatna időről időre. 
Április 4-én a Tisza Szálló-
ban Binder Károly lép majd 
fel a Szegedi Zenei Stúdió 
meghívására. 

Kéri Barnabás 

Pavlovits Dávid gitárművész. 
(Fotó: Karnok Csaba) 

CD borítóját is egy fiatal 
szegedi fotós, Kolozsi 
Bea jegyzi. 
- Darmstadtban tanultam, 

és elég sokat jártam Európá-
ban. Igyekszem kamatoztat-
ni a kapcso la ta imat , és 
megpróbálok minden alkal-
mat megragadni arra, hogy a 
tehetséges szegedi művésze-

ket is bemuta tkozás i le-
hetőséghez ju t t a thas sam. 
Magam példájából kellett 
megtanulnom: ma, Magyar-
országon rendkívül nehéz 
egy vidéki művész élete . 
Nem könnyű az ösztöndíja-
kat odaítélő kuratóriumoktól 
távol olyan produkciókkal 
előállni, amelyek felkeltik a 


