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Tolnay Imre

A Tiberis-parti krónikás
Egyszer azt mondta egy írónk, Rómában az a fantasztikus, hogy „történik 
az emberrel”. Aki nem érti ezt a gondolatot, annak mindenképpen el kelle-
ne töltenie az Örök Városban legalább néhány hetet – bocsánat, de néhány 
nap kevés. Budaházi Tibornak volt szerencséje hosszabb időt szánni 
Itália és földrészünk egyik kulturális-szakrális fővárosának megismerésére. 
Ahogy Róma magába szívta évszázadok, évezredek történéseinek és alko-
tásainak szellemiségét, úgy itatja át az ott járók személyiségét ez a magas 
lelki-szellemi hőfokot és mély tartalmakat hordozó hely.

Szerencsére nem emlékszem már, melyik ismerősöm volt az, aki megkér-
dezte tőlem, miután Tiborhoz hasonlóan Rómában tölthettem közel két 
hónapot a Magyar Akadémia ösztöndíjasaként, hogy ha nem volt ott műte-
rem, mit tudtam csinálni ilyen hosszú ideig... Mit, mit, hát csak mentem, 
mentem és töltekeztem és megismertem a várost és környékét… Az első, 
amit mondanom kell, hogy egy város, egy hely csak gyalog ismerhető meg 
igazán. Mert egyrészt a költőtől tudjuk, hogy „ki gépen száll fölébe, annak 
térkép (…)”, másrészt aki a történések szintjén és lüktetésében mozog, az 
kapja meg a tér és az idő olyan ajándékait, amelyekből kontinensünkön 
Itáliában és Rómában van a legtöbb. A több évezredes város az európai 
kultúra olyan gazdag tárháza, ahol az évszázadok, évezredek rétegei óriási 
szellemi és fizikai teljesítmények sokaságaként jönnek szembe, hatalmas 
területen, ugyanakkor minden kis sarkon.

A Rómát töredékeiben elénk táró Budaházi Tibor festői szemléletű ember, 
aki ráadásul közép-kelet-európai, sőt az észak- partiumi Kőszegremetéről 
került Zalába és ez utóbbi Kárpát-medencén átívelő adat fontos. Nem is 
annyira a művész születési és későbbi lakhely-adatai fontosak - nyilván a 
szatmári és a zalai dombok hatásai sem közömbösek – hanem az, hogy ha 
egy alkotó Európa ezen felén eszmélt, akkor másképp rezonál a kultúra 
képi rétegeire. Olyan helyről jött, ahol valaha szinte semmit sem volt szabad 
és minden (másként) számított. Nem könnyű ezt ma érteni, amikor és ahol 
szinte mindent szabad és semmi se számít. Budaházi Tibor Róma rétegeit 

– mai szóval layereit keresi, üzenet-értékét kutatja-vallatja. Nem a sorok, 
hanem a rétegek között olvas, a falak, vakolatok, mikro-makro-felületek, 
kis és nagy terek együttállásait emeli ki és rögzíti.  

Tér ritkábban, idő annál többször témája, mondhatni főszereplője 
Budaházi Római töredékeinek. Egymást fedő felületek gazdag tárháza ez 
ugyanis, melyek legyenek akár át-meg átfestett vagy graffitikkel felülírt 
vakolatdarabok, sajátos ablakok, etruszk sírkamrák, épületek nyomait őrző 
falrészletek, oszlopok, elhagyott széksorok, - mind ittlétünk nyomai, frag-
mentumai. A művész komponál, ő kattintja el a gépet, de a hely, a genius 
loci, az idő koptatta anyag nagy úr, nehéz eldönteni, ki talált meg kit – 
Budaházi a képet, vagy a kép(kivágások) őt.  

Sok helyen fotózhat az ember utcai töredékeket, de azok egy kicsit min-
denhol mások. Róma egy több évezredes város, amely az ókori világ leg-
nagyobb, legnépesebb, milliós metropolisa volt és bár akadtak évszázadai 
a középkorban, amikor lakossága néhány tízezresre apadt, kultúrája, szí-
nessége és centrum-jellege sosem szünetelt, tehát szinte minden ott hever 

lások (Oltár, Mert az idő közel van, A hét 
főbűn), de a rajzos, dekoratív-sematikus jel-
leg miatt ezekben a jelenetekben is kevés 
konkrétumot érzünk. Budaházi nem egyes 
jeleneteket, hanem a keresztény hit túlvilági 
szcénáját, annak szakrális miliőjét idézi meg, 
jelképeivel, utalásaival a néző intellektusára is 
támaszkodva. A teljesen egyforma, kezükben 
könyvet tartó, csak körvonalaikkal megjele-
nített glóriás szentalakok szabályos mustrába 
rendezett sorozata (Fal I-II, Ikonosztáz, Kettős 
kép) mintha az ortodox templomok szentély-
rekesztő ikonfalának misztikus, szent őrállóit 
állítaná egységes, számunkra is fontos figyel-
meztetést hordozó kompozícióba.

Festő kollégájának különböző művészi meg-
közelítésmódokat tükröző ciklusaitól elté-
rően Horváth László egységesebb attitűdre 
fűzte fel a bemutatott anyagát. Számára a 
világ már elpusztult, vagy pusztulásra ítélt 
közeg, amit égett, rozsdás, piszkos hatást keltő 
felületképzéssel hangsúlyoz. Az elsüllyedő-
ben lévő civilizáció fragmentumai közé tarto-
zik a szétégett zongora billentyűzete (Utolsó 
hang) ugyanúgy, mint a kataklizmában meg-
hasadt fal (Törtfal), az összetört pillér (Tört 
oszlop), a Metamorfózis rácsos börtöncel-
lát idéző doboza, vagy Bábel összeroskadó 
tornyának Vízió-ja. Az enyészet közegének 
egyetlen reménysugarát Horváth is a rozsdás 
sötétségbe a krómacél fényes felületével szinte 
földöntúli fénnyel bevilágító keresztben látja 
(A kereszt ereje, Kereszt, Vajúdás). Ez a kereszt 
erősíti össze a Törtfal meghasadt, leomlóban 
lévő köveit is, vagy a másik lehetséges interp-
retáció szerint a minket körbevevő falak közül 
csak a kereszt segítségével áll módunkban 
kitörni.

Fontos, többször ismétlődő motívum 
Horváthnál a ráomlott romok közül kinyúló, 
megkapaszkodni próbáló, vagy éppen arra 
képtelen emberi kéz. A festőtársra a szögesd-
rót-burokba zárva is fénylő gömböt tartó kéz-
zel emlékezik (In memoriam Bayer Csaba). 

Hasonlóan visszatérő gondolat az idő, illetve 
annak múlása, amit az önmagába visszatérő 
spirálissal (Időspirál), computer- és óraalkat-
részekből épített, befejezhetetlen piramissal 
(Idő), vagy az óra monoton ketyegését idéző, 
geometrikus jelek körbe zárt sorával (Időrács) 
jelenített meg. Az 56-os forradalom memen-
tója az üszkös fadarabon átgázoló harckocsi 
lánctalpának részlete, amely azzal – az elpusz-
tított és az elpusztító különös összekapcso-
lódásaként, mintegy metamorfózisaként – a 
magyar forradalom keresztjeként egyesül 
(Memento 1956). József Attila emlékét verses 
lapjainak a rázuhant kőtömbök közül kikandi-
káló szegélye őrzi (In memoriam József Attila).

Az egyik kisplasztika egy, a salakos környe-
zetbe mélyedően kirajzolódó emberi kettős 
lábnyomot állít elénk (Íme, az ember!). Ez 
lehet a saját világát a bölcsességet nélkülöző, 
és ezért pusztítóvá váló okosságával tönkre 
tevő emberi faj utolsó példányának nyoma is. 
Lehet azonban az értünk emberré lett, majd 
elvettetése, megfeszítése és feltámadása után 
ebből az árnyékvilágból a mennybe szállt, de 
ígéretével reménységet hagyó Krisztus lábnyo-
ma is. A tárlat jellege az utóbbit sugallja.

A Nagy Konstantin császár által – legendája 
szerint – látomásban kapott „In hoc signo 
vinces!” jelmondat a kiállítás mottójának is 
nevezhető. Az emberi civilizáció minden nagy-
szerű eredménye ellenére enyészetre kárhoz-
tatott, mert tökéletlensége, bűnei maguk alá 
temetik. Egyedül a romjain magasodó kereszt 
az, amely reménysugarat jelent számára, és 
egy új, tökéletes dimenziót képes megnyitni. 
A kereszt fénye világítja meg a reménytelen 
sötétséget, és mutatja meg az abból kivezető 
utat. Budaházi Tibor és Horváth László erről 
a mai kor emberéhez szólóan, a kortárs művé-
szet eszköztárával, de az időtlen narratíva 
iránti áhítattal tesz tanúbizonyságot.

 

93

Budaházi Tibor: 
Római töredék
2019



2019/6 2019/6 9594 PANNON TÜKÖR PANNON TÜKÖR

egymáson a múltból és jelenből. Antik elegan-
ciát és arisztokratizmust, középkori esetleges-
séget és rusztikát, barokk szenvedélyt, lüktető, 
mediterrán temperamentumot egyaránt és 
egyszerre talál az ott járó, nagy mennyiségben 
és változatosságban. Ebből metszett ki éles 
szemével és optikájával Budaházi Tibor jó 
néhányat. Róma sosem kihalt, az itt gyűjthető 
töredékeken is az életszeretet, a kultúrát fűtő 
mennyei és pokoli tűz heve érezhető. Bár 
tényleg sok helyen látunk az Örök Városban 
egymást drámaian-játékosan fedő-felülíró 
tépett plakátokat, a Pilinszkytől ismert „pla-
kátmagányban ázó éjjelek” érzete hiányzik, a 
tépázott falak az arrafelé gyakori esők, vagy 
szintén gyakori finom borok mentén nem 
sugallnak magányt is…

Budaházi festészeti munkássága természe-
tesen nemcsak Róma töredékeiből és nem 
csupán felületek fotó-olvasataiból táplálkozik. 
Művészete az emberi jelhagyás több évezre-
des tárházának legidőállóbb és legegyeteme-
sebb formáit, ősképeit dolgozza fel, éleszti 
újra. Festményein erdélyi temetők fejfái vagy 
középkori ablaktöredékek éppúgy felfedezhe-
tők, mint geometriába dermedt régi mítoszok, 
ürességükben, kopottságukban is beszédes 

falak, hétköznapi és biblikus történetek, ala-
kok jelképes árnyai. 

Talán még többet is lehetne mondani Tibor 
Római töredékeiről, de hát egyrészt beszél-
nek azok rendesen, másrészt az ilyen frag-
mentumok amennyire tárgyilagosak (hiszen 
manipulálatlanok), annyira személyesek is: 
meggyőződésem, hogy bár Róma valóban 
bizonyos értelemben a világ közepe, mindany-
nyiunk megtalálhatja a maga Rómáját, sira-
tó- vagy sírófalát, vakolt univerzumát, tépett 
plakát-kozmoszát. Nem kellett sokat gondol-
koznom, hogy feltűnjön: csupán hangzásra 
eléggé hasonló a Rómát kettészelő folyó, a 
Tevere latin neve – Tiberis és Tibor keresz-
tneve egymáshoz. Tudjuk, hogy egyikük se 
a másikról kapta a nevét, de eszembe jutott 
egy kedvelt nyárvégi római Tevere-parti fesz-
tivál, melynek elnevezése „Lungo il Tevere (il 
teatro) non va in vacanza”, ami úgy fordítható, 
hogy „a Tevere (mentén a színház) nem megy 
nyaralni”.  Bizonyos értelemben Tibor se megy 
nyaralni, a művész szeme szüntelen munkál-
kodik – és alkot, hol ecsettel, hol optikával. 
Szóval Tibor is, mint a Tiberis...

Mátyás István

De organis ecclesiae 
Szala-Egerszeghiensis
Zalaegerszeg város orgonatörténetéről mindeddig nem jelent meg sem 
tudományos, sem ismeretterjesztő összefoglaló. Az alábbi írás a Mária 
Magdolna Plébániatemplom egykor állt orgonáit veszi sorra, forrásai a 
XVIII-XIX. századi canonica visitatiók adatai, SzalaÿEgerszeg Nemes 
Város Prothocolum Könyve 1743-1830, Kormos Gyula tanulmánya 
Sopron orgonaépítőiről, az 1865-ben épült orgona szerződése, a Zala 
Megyei Levéltárban őrzött, XX. századi orgonajavításokhoz kapcso-
lódó dokumentumok, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár egyhá-
zigazgatási iratai, a Bécsi Városi és Tartományi Levéltár adókatasztere, 
Carl Hesse saját kiadású orgonajegyzéke 1873-ból, ifj. Angster Józsefnek 
az Angster-orgonagyár törtétentét feldolgozó könyve, Solymosi Ferenc 
Angster-opusjegyzéke, illetve a gazdag zalaegerszegi helytörténeti 
irodalom, különös tekintettel Cselenkó Borbála A Mária Magdolna 
Plébániatemplom építéstörténete című munkájára.

Éppen egy Vierne-szimfónia regisztrációján dolgozom Alsó-
Ausztria egyik apátsági templomában, amikor váratlanul felve-
ted, hogy egy barokk templomtérben barokk orgona is állhat-
na. Vagy állhatott-e valamikor. Persze valójában a zalaegerszegi 
Nagytemplomra gondolsz, a konkrét helyszín szívesen keres magá-
nak absztrakt felvetést. A téma mindenképpen izgalmas, hiszen a 
karzat nyugati falára festett Cymbal-féle orgonafreskó arra utal, 
hogy az egész kórust betöltő, nagy barokk orgona bizony nem állt 
a barokk templomban. Kisebb viszont annál inkább, azt Bécsbe 
vitte a porosz ember, de ez egy igen régi történet, a hangszernek 
pedig az emléke is elveszett azóta. Félreteszem a kottákat, a kora-
este derengő fényében elmesélem Neked, mi mindent találtam az 
elmúlt években a mezőváros, a császárváros és az egyházmegye 
levéltáraiban, megtűzdelem adatokkal is, ahogyan kéred. Lassan 
fülelj bele a csendbe, ködös estén zöldesen világítanak az óralapok, 
a két torony mögött felsejlik a láthatatlan.

Ma már nemzetközi fővonal az egykori Ukk-Csáktornya he lyi-
érdekű, egy öntudatos bal kanyar után tűnik fel a Nagytemplom, 
ennek helyén állt Szala-Egerszegh oppidum ko rábbi, egytornyú 
plébániatemploma, a várfalakon kívül, még a veszprémi egyházme-
gyében. Már ebben is szólt orgona, feltehetően a XVII. századból 
származó hatregiszteres pozitív délnémet tradíció szerint, kiderít-
hetetlennek tűnik, hogy ki és mikor építette, Sárváry György jegy-
ző és malomgazda urat viszont bizonyíthatóan a mezőváros pénz-
tárából díjazták a XVIII. század derekán, rendszeres orgonistabéli 
szolgálataiért. Ezt a hangszert 1744-ben egy héten át javította egy 
ma már vagy még ismeretlen bécsújhelyi mester, 1751-ben pedig 
egy Bögözy nevű organifex. Talán olvastad, hogy az egytornyú 
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