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folytatás a                 oldalról2.

Hozzáteszi, a virtuális valóság 
nyújtotta végtelen lehetőségek-
kel élve a művészeti tevékenysé-
gek, rendezvények iránti nagyfo-
kú érdeklődésnek köszönhetően 
rendhagyó, hiánypótló virtuális 
kiállítások kerültek megrende-
zésre. Zilahi Nono azt tapasztal-
ta, hogy az online képzőművé-
szeti színtér ösztönzően hatott 
az alkotókra. A virtuális tárlatok 
behálózták a közösségi média 
oldalait összehozva a képzőmű-
vészeket a művészetkedvelő kö-

zönséggel. Bár vékony a határ a 
kényszerbezártság és a szociális 
elszigetelődés között, továbbra 
is vállalnám a kényszerbezártsá-
got, mert számomra szellemileg 
rendkívül termékenyen hatott” 
–árulta el lapunknak a művész.
Úgy érzi, teljes mértékben kihasz-
nálta a kényszerbezártságot, a
néhány hét egyéni művészeti te-
vékenységére nézve gyümölcsöző 
időszaknak bizonyult.

A járványhelyzet alatt fogant 
meg Zilahi Nonóban az elhatáro-
zás, hogy olyan nagyszabású vir-
tuális rendezvényt szervez a Klikk 

Art Centrum Egyesülettel, amely 
felöleli a kortárs magyar képzőmű-
vészet minél szélesebb palettáját. 
A virtuális tárlat a kortárs művész-
generáció művészeti irányzatainak 
alapköveit helyezi le, így képez 
támpontot az utókor művészei szá-
mára. „E válságos helyzetben a ma-
gyar képzőművészeket összehozó 
virtuális tárlatunk Erdély-szerte 
egyedi kezdeményezésnek számít. 
Ugyanakkor egy ezzel párhuzamos 
tervbe is sikerült több energiát fek-
tetnem, hogy minél több erdélyi 
származású képzőművészt bemu-
tathassak a közösségi média olda-
lain, így népszerűsítve az erdélyi 
kiemelkedő alkotókat” – mondja 
Zilahi Nono. Állítja, számára a jár-
ványügyi helyzet ihletben gazdag 
időszaknak mutatkozott. Szerinte 
„a belső világunk megtapasztalá-
sa, az önmegismerés is rengeteg 
ihletforrást biztosíthat, amiből 
mindig lehet meríteni”. Írásait 
sem befolyásolta különösebben a 
járványhelyzet, azokat többnyire 
a konstruktív pesszimizmus jel-
lemzi, így témáira, gondolatme-
netére nem hatottak a jelenlegi 
külső tényezők.

Két önálló tárlata, valamint 
több csoportos kiállí1tása is elma-
radt, és három művésztelepen való 
részvételről is le kellett mondania. 
A művésznő azzal vigasztalódik, 
hogy művészeti tevékenységében 
a tárlatok elmaradása nem oko-
zott pótolhatatlan hiányt. „Ha az 
átlagos munkaidőkereten kívül az 

önálló tárlatok megszervezésére 
szántam volna időt, energiát, ak-
kor nem lett volna lehetőségem új 
alkotássorozaton dolgozni, illetve 
nem tudtam volna a versírásnak 
hódolni. Elmondhatom, a kény-
szerbezártság előnyömre szolgált 
jó előmenetelt biztosítva művésze-
ti tevékenységemben.”

Művészek a négy fal között
folytatás a                  oldalról1.

Magam is időszűkében voltam, így 
nem tudtam napi rendszerességgel 
vállalni a tanulást. Ekkor hívott fel 
az idős hangszerkészítő, Gulyás 
Béla, akinek kiválóan zengő gyö-
nyörű darabok kerültek ki a kezei 
alól. „Na, Pista fi am, én elkészí-
tettem több mint hetven hegedűt, 
a koromnál fogva pedig visszavo-

nulok, de ha komolyan gondol-
tad, hogy elkészíted a sajátodat, 
akkor lépésről-lépésre megyek 
végig veled” – biztatott. Szavai 
boldoggá tettek. Először felhívtuk 
a tatabányai Kónya Lajos bácsit. 
Az Aranykoszorús Hangszerkészí-
tő Mesternek kiválóan kiszárított 
faanyagai voltak, s készséggel 
segített is. Halkan jegyzem meg, 
nem volt időm és türelmem tizenöt 
évet várni, hogy hasonló minőségű 
alapanyaghoz jussak. Kiválasztot-
tuk a fát, s ezután már munkához 
is láttunk. 

Ha e hangszert inkognitóban 
egy hazai vagy külföldi nagynevű 
mesterhez vinné, és véleményét 
kérné róla, mi lehetne a válasz?

Biztos vagyok benne, hogy 
megdicsérné. Igen aprólékos mun-

ka állt mögöttünk a legelső pilla-
nattól fogva: hogyan vágjuk el, 
hogyan illesszük a részeket. Én ké-
szítettem végig, s nyolc hónap alatt 
értünk munkánk végére. Ennek 
oka elfoglaltságomban keresendő, 
Béla bácsi egy hónap alatt végzett 
egy darabbal. Mindmáig mento-
rom szavai jutnak eszembe: „fi am, 
faanyagot nem rontunk el!” Egy 
kicsit ízesebben fogalmazott, de a 
tanácsot egy életre megjegyeztem. 
Amikor a véső rosszul állt a kezem-
ben, vagy nem szálirányba húztam 
meg a kést, rögtön szóvá tette. Béla 
bácsi, jóllehet igazi barátjának te-
kintett, a szigorából nem engedett. 
Nem siettünk, mindennek megad-
tuk a módját. Ebédidőben fi nom 
elemózsia is került az asztalra. Ke-
zemet vízhólyagok borították, de e 
fájdalmakat feledtette az elkészült 
hangszer élménye: leírhatatlan, 
amikor alkotását az ember kézbe 
veszi és megszólaltatja. E hegedűt 
bátran oda merem tenni egy másik, 
napjainkban készített mesterhe-
gedű mellé. A szakember nyilván 
észreveszi, hogy nem a százötve-
nedik munkám, de a lelkesedést is 
láthatja kidolgozásában.

Egyszer édesapjának köszön-
hetően járhattam a műhelyében. 
A gazdag gyűjteményéből utólag 
milyen hangszerekre hívná fel a 
fi gyelmemet?

A hegedűk nagy száma kicsit 
csalóka, mivel sokat viszek belő-
lük haza Kárpátaljára, s azokat 
a fi atal tehetségeknek szánom. 
Itt-ott, vásárokban akadok rájuk, 
ezután gondos munkával „rend-
be rakom”, s a gyerkőcök kezébe 
adom. Ha pedig valaki komolyabb 
hangszerre vágyik, abban is tudok 
tanácsot adni. Egy hegedű megvé-
tele egyébként nagy körültekintést 
igényel, elvem, hogy mielőtt az 
eladó és a vevő egymás tenyerébe 
csapnak, az új tulajdonos legalább 
egy hónapig ismerkedjen a hang-

szerrel, szokjanak össze. Az anya-
giak intézésébe már nem folyok 
bele. A gyűjteményem másik részé-
ben magyar hegedűk szerepelnek. 
Nemessányi- és Schweitzer-darab 
még hiányzik a palettáról, de ezek 
egyrészt drága hangszerek, más-
részt a tulajdonosaik félve őrzik 
azokat. Viszont büszke vagyok a 
Bárány-hegedűmre.

Arról mit kell tudni?
Bárány Dezső neve fogalom 

a szakmában. A századforduló 

elején egy amerikai műgyűjtő-üz-
letember a kor legtehetségesebb 
mestereit összegyűjtötte, ezt kö-
vetően elhozta a világ legjobb 
hangszereit, s másolatot készít-
tetett róluk. A mesterek, köztük 
Bárány Dezső, kitettek magukért, 
később már a szakemberek sem 
tudták megkülönböztetni az ere-
detiktől a másolatot. Az én hege-
dűmbe egy Bergonzi címke van 
beragasztva, s amikor cremonai 
barátomnak, Morassi mesternek 
megmutattam, elmondta, hogy 

nyugodt szívvel kiadhatná rá 
a tanúsítványt. A másolat egy-
kor Falvay Attila hegedűművész 
birtokában volt, akkor vált meg 
tőle, amikor megkapta az álla-
mi tulajdonban lévő Antonio 
Stradivari 1731 “Hamma” hang-
szert. Egy másik neves darabot 
Gabriel Lemböck készített. Mind 
az osztrákok, mind a magyarok 
is sajátjuknak tartják: a mester 
Pest-Budán született, s pályája 
Bécsben teljesedett ki a 19. szá-
zad közepén. A Monarchiában 
egyébként hatottak egymásra 
a különböző iskolák, legyenek 
azok Pesten, Bécsben vagy Prá-
gában. Egy kicsit később, de az 
említett mesterek szellemében 
készült Spiegel-hegedűm, ilyen 
darabon játszott a híres prímás, 
Boros Lajos is.

A nevet vagy a minőséget kell a 
szakmában megfi zetni? 

A magyar hegedűk hírverése 
különbözik az olaszokétól, pedig 
a munka mennyiségében és minő-
ségében is azonos. Egy bizonyos 
szint után a nevet fi zetjük meg. 
Tegyünk például egymás mellé az 
1800-as évekből egy olasz, fran-
cia, cseh vagy magyar munkát. 
Talán könnyebb felismerni min-
den ország hangszereinek a hang-
karakterét, viszont árkategóriájuk 
igencsak különbözik egymástól. 
Amennyiben függöny mögött szó-
laltatná meg ezeket egy művész, 
nem biztos, hogy a vaktesztelésen 
az ár alapján kialakított sorrend 
igazolódna be. Bebizonyosodott, 
hogy egy bizonyos szint után már 
nem beszélhetünk hangszerekről, 
hanem inkább műkincsekről, s 
azoknak pedig áruk van.

Megosztaná egy álmát velünk?
Reménykedem, hogy egyszer 

egy Nemessányi Sámuel-mester-
hegedűnek lehetek büszke tulaj-
donosa.

A lakkozásnál minden mesternek van saját eljárása

→Kezemet vízhólyagok 
borították, de e fájdalma-
kat feledtette az elkészült
hangszer élménye: leírha-
tatlan, amikor alkotását az
ember kézbe veszi és meg-
szólaltatja. Ezt a hegedűt
bátran oda merem tenni
egy másik, napjainkban
készített mesterhegedű
mellé. A szakember nyil-
ván észreveszi, hogy nem
a százötvenedik munkám,
de a lelkesedést is láthatja
kidolgozásában.

→Zilahi Nono: A kentaur

Az önvalómmal folytatott harcban
egyre gyötrőbb a küzdelem;
Nem lesz intés, a gong elmarad,
és bíró sincs e szorítóban:
csak a halálszagú győzelem...
Mérkőzés életért halálig:
xenofób, szolipszista világban;
Egyetlen menet-szer éveim,
tán walk-over a végsőkig:
Kentaurként, egy izolált karámban.
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