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Hermann István levéltáros, történész
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Jakab Réka levéltáros, történész
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Folyóiratunk minden páros 
hónap első hetében jelenik meg. 

Lapzárta: minden páratlan hónap 20-án.
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          Számunkat Gáspár Gábor fényképeivel illusztráltuk.
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Csiszolt újkőkori véső (fotó: Oszkó Zsuzsa)

A kőbalta gyönyörű tárgy, szinte szobor. Bár 
tagadhatatlanul munkaeszköz volt, mégis sok-
kal több annál, szimbolikus jelentőséggel bírt 
a használói számára, és bár más jelentéssel, de 
a mi számunkra is azzal bír. A balták készíté-
sét évezredekkel követő mai ember az őskor 
szimbólumát látja benne. Az őskor első há-
rom korszakát a kőkor elnevezéssel illettük 
(őskőkor, átmeneti kőkor és újkőkor) azon 
okból, hogy a használati eszközök nyersanya-
gai közül a legmaradandóbb a kő, tehát az eb-
ből készült tárgyak kerülnek elő a legnagyobb 
számban a régészeti lelőhelyeken. Azon persze 
lehet elmélkedni, hogy az újkőkorra nem ille-
ne-e inkább az agyag kora elnevezés, tekintve, 
hogy edénytöredékből még többet találunk. 
De ha már a kőről van szó, akkor a csiszolt 
kőbalták mindenképpen az újkőkort repre-
zentálják. A paleolitikumban és a mezoliti-
kumban pattintott  kőeszközöket használtak, 
a pattintással keletkezett vágóél tökéletesen 
alkalmas volt mind a vadászatra, mind az 
élelem feldolgozására szánt eszközöknél. A 
csiszolt kőeszközök más nyersanyagból ké-
szültek, mint a pattintottak, és más célra is 
használták őket. Megjelenésük olyan új tevé-
kenységi formák bevezetését követte, mint a 
földművelés (kapa), fakivágás (balta).

A szóban forgó veszprémi balták 
csiszolt kőeszközök, és mindkettőn használat 
nyomait látjuk. A nagyobbik 13 cm hosszú 
átfúrt balta, tompa élű, valószínűleg kapta-
fa alakú vésőből alakították át. Szürke színű, 
barna foltos, nyersanyaga vulkáni kőzet. A 
kisebbik 4 cm hosszú, trapéz alakú, gondo-
san csiszolt kővéső. Nyersanyaga zöldpala. A 
baltákon kívül négy edény, egy másik balta, 
egy további baltatöredék, fenőkő, hat pat-
tintott kőeszköz (köztük egy obszidián), egy 
vaddisznóagyar, két csiszolt csonteszköz és 
öt tengeri kagylóból csiszolt gyöngy volt az 
antropológiai meghatározás szerint 52–60 év 
körüli fér� sírjában.

Az 5. sír temetkezése több szempontból is 
�gyelemre méltó. Megtalálható benne minden, 
ami a Kr. e. 5. évezred temetkezéseiben mellék-
letként elő szokott fordulni. A tárgyak darabszá-
ma magas, de talán érdekesebb, hogy az egyes 
tárgytípusokból esetenként többet is eltemettek. 
Kőeszközből van a legtöbb a sírban. Használat 
szempontjából két csoportba sorolhatók: kész 
eszközök és az eszközkészítés tárgyai (fenőkő, 
töredék balta). A tárgyaknak két külön csoport-
ban való sírba helyezése (a nyéllyukas balta és a 

véső a has előtt, a többi a fej előtt) is arra utal, hogy más meggondo-
lásból kerültek oda.

A változatos leletanyag alapján különleges helyzetű személy-
nek kell tekintenünk a halottat. A közösségben betöltött szere-

pének megközelítésében éppen a kőbalta segíthet. A nyéllyukas 
balta jellemzően a felnőtt fér�sírok melléklete az újkőkorban, 
rangjelzőnek szokás tekinteni. Az a tény, hogy esetenként női sí-
rokban is előfordul, inkább erősíti, semmint gyengíti e feltéte-
lezést, ugyanis kizárja, hogy csupán az idősebb fér�ak életkori 
csoportját jelezze. A közösség szempontjából kiemelt személy jel-
zője tehát, valószínűleg családfőt jelez. A nyéllyukas baltának ha-
talmi szimbólumként való értelmezése esetén a néhány sírból álló 
kis veszprémi sírcsoport különös jelentőséget kap, ugyanis a cso-
porthoz tartozó másik idősebb fér� sírjában (2. sír) is találtunk 
ilyet, úgy elhelyezve, hogy a halott láthatóan a kezében tartotta a 
balta mára már elenyészett nyelét és egy kis kővésőt. Egy csopor-
ton belül nem kizárt több kiemelkedő fér�sír előfordulása, akik 
több családot képviseltek. Rajtuk kívül négy nő és egy gyerek sírja 
tartozott az eltemetett csoporthoz.

A kőbalta tehát a családfő rangjelzője, legalábbis így értel-
mezzük a régészetben azt a korrelációt, ami nagyobb számú sír 

Két csiszolt kőeszközt mutatunk be a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből. Mindkettőt sírban találtuk, 
mégpedig a Jutasi út melletti feltárás legjelentősebb leletének számító 5. sírban. A kőbalta szerepeltetéséhez 
az adja az apropót, hogy a múzeum nemrég nyílt, Sziklától a kőbaltáig, erdőtől a sivatagig – Az ember hatása 
a klímaváltozásra az őskorban: egy eszköz története című időszaki kiállítása éppen e köré a téma köré épül, 
betekintést enged a kőbalta történetébe, és kortárs néprajzi anyaggal demonstrálja a készítés technológiáját.

A kőbalta
Séd, 2015. tél, 2. old.

A rozettás faragvány szemből 
és oldalnézetből 

(Fotó: Oszkó Zsuzsa)

A faragvány felmérési rajza 
(Tóth Sándor és Koppány Tibor 

felmérései nyomán)

Séd, 2017. tavasz, 2. old.

lálható. A Brusznyai utca 4. számú 19. századi ház homlokzatán, 
a bejárat fölött egy koszorús fér�fej, tőle jobbra és balra az ablak
párkány alatt három-három női és fér� kalapos stukkófej látható. 
Ezek a fejek azonban sablonnal készültek, nem egyedi megformá
lásúak, mechanikus megoldást mutatnak.

A nagypréposti ház legutóbbi helyreállítására 1991-ben került sor. 
Ekkor kért fel minket a veszprémi érsekség a stukkófejek és az ab
lakpárkány alatt lévő parapédmező restaurálására. A stukkófejek 
emberfej nagyságúak, nagyon szép formai megoldásokat mutat
nak. Készítőjük kilétére, sajnos, nem derült fény.

puttófej helyezkedik el. A főbejárattól balra öt fejecske látható, a 

A nagypréposti ház helyén a 17. században két ház állott. Szalay János nagyprépost 1673-ban vette meg, 
azóta tartják számon nagypréposti házként. Az épületet 1741-ben újjáépítik, a befejezés dátuma a bejárati 
ajtó fölötti kronosztichonon látható.

A nagypréposti ház stukkófejeinek restaurálása. Restaurátorok: Felhősi István, Král Éva

Angyali derű

Séd, 2017. nyár, 2. old.
Beriszló (a korabeli írott forrásokban Beryzlo) 

keresztező egyenes karddal, a két penge között ötszirmú rózsával, a heraldikai jobb oldalon harántpólyák 
töredéke maradt meg. A pajzs felett pedig püspöki süveg szalagjának részlete látható. Valószínűnek látszott 
tehát, hogy a 15–16. század fordulója valamely veszprémi püspökének sírkövéhez tartozhatott az egykor 
feltehetően a közeli székesegyházban elhelyezett kőemlék. A címer azonosítását, személyhez kötését 
Nagybákay Péter néprajzkutató végezte el, aki, intenzíven foglalkozván céhes heraldikával, a címertan 
területén is otthonosan mozgott. Miután sorra vette és tanulmányozta a korszak számításba jöhető veszprémi 
főpapjainak élettörténetét és címereit, az 1512–1520 között veszprémi püspöki tisztet betöltő Beriszló Péter 
sírköveként határozta meg a kőemléket.

Beriszló Péter püspök, horvát bán sírköve a veszprémi székesegyházban

A horvátok ma is 
büszkék rá. És mi, magyarok?

Séd, 2018. 1–2. sz., 3. old.
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Az agyagból készült női szobor magassága 20 
cm, feje tojásdad alakú, karcolással jelölték 
rajta a szemöldököt és a hajat. Nyaka hosszú, 
vízszintes, hegyesedő karcsonkokkal jelezték 
a karokat, a felsőtest nyúlánk, ehhez erősen 
hangsúlyozott fenék és rövid, lábfej nélküli lá-
bak csatlakoznak. A bal lábon és a derékon 
alig észrevehető vörös festésnyom érzékelhe-
tő. A ’60-as évek végén került a múzeumba 
a szobrot, hematit baltát, kőbaltát és kővésőt 
tartalmazó leletegyüttes. Egy bakonyszücsi 
gazda találta a leleteket az udvarán, gödörásás 
közben és adta át a múzeumnak. Az udvaron 
a ’80-as években végzett hitelesítő ásatás során 
kiderült, hogy építési áldozatként kerültek a 
tárgyak a földbe a Kr. e. 5. évezred elején. 

Agyagból készült, kicsi, többnyire női 
alakot ábrázoló szobrok kísérik a földművelés 
terjedését a Közel-Keletről egészen a mérsé-
kelt övi Európa nyugati széléig. A Kr. e. 7. év-
ezredtől a 4. évezredig tartó időszakban ezen 
a hatalmas területen kultúránként különböző, 
de szinte kanonizált ábrázolások fordulnak elő. 
Némelyik szobor kifejezetten művészi alkotás, 
mások ügyetlenek. Nyilvánvalóan nem a szép-
ség volt a készítő célja, hanem a használható-
ság. Hiába a sok lelet, a szobrok használatát, 

jelentését nem ismerjük, mert az őskor világa a mi gondolkodá-
sunkkal nehezen megközelíthető, a jelkód hiánya lehetetlenné te-
szi számunkra az őskori szimbolikus ábrázolások megértését. Az 
őskori kultusz az emberi gondolkodásnak az anyagi kultúra vizs-
gálatával a legkevésbé dokumentálható területe. Bonyolítja a hely-
zetet, hogy feltételezhetően a szobrok valamilyen absztrakt idea 
megtestesítői, de nem feltétlenül egyazon ideáénak. A különbö-
ző típusú szobrok azonos közösségen belül is valószínűleg eltérő 
társadalmi és rituális valóságok szimbolikus megjelenítői voltak. 
Emiatt nem lehet a különböző típusú tárgyakat egy egységes ér-
telmezési rendszer komponenseiként kezelni, egyetlen értelme-
zési struktúrát felállítani. Ha elfogadjuk, hogy a régészet feladata 
az emberi egzisztencia múltbeli lehetséges megnyilvánulásainak a 
kutatása, akkor egyedileg kell megkeresnünk a szobrok értelmezé-
si lehetőségeit. 

A bakonyszücsi szobor rituális cselekményben való szere-
pét mutatja, hogy vörösre volt festve, és eltörték, a vele tett balták 
szintén vörösek voltak eredetileg, és a csiszolt hematittömb pedig 
festéknyersanyag lehetett. A vörös színnek az élettel való kapcso-
lata általánosan ismert motívum, a tárgyak eltörésének szokása a 
neolitikumban a kultusz része volt, mindenütt találkozunk vele. 
A rituális cselekmény ebben az esetben nagy valószínűséggel ala-
pozási áldozat volt. Ez az ősi rítus jól ismert a történeti korokból, 
a legismertebb példája Kőmíves Kelemenné balladája. Neolitikus 
települések feltárásán gyakran találkozunk a házak alapárkába he-
lyezett áldozat valamilyen formájával, bár nem minden ház eseté-
ben maradt ennek jól értelmezhető tárgyi nyoma. Bakonyszücsön 
a hitelesítő ásatással sikerült feltárni egy őskori ház egyik hosszanti 
falának alapárkát, abba beleásva azt a 20. századi homokkiterme-
lő gödröt, amiben annak idején a leletek előkerültek. A találás óta 
ugyan eltelt 20 év, de a hely egyértelműen azonosítható volt. 

A leletek vélelmezhető funkciója tehát alapozási áldozat, de 
ezzel még nem válaszoltunk arra a kérdésre, hogy maga a szobor 
miként értelmezhető. A kutatás jelenlegi álláspontja szerint a neo-

litikus ember alakú szobrok még nem nevezhetők istenszobrok-
nak, mert a vallástörténet az isteneszme kialakulását a társadalmi 
fejlődés későbbi fokára teszi. A földművelés terjedésével együtt 
megjelenő kis agyagszobrok a földműveléshez kapcsolódó világ-
látás, a földművelés hatására fokozatosan felépülő hiedelemrend-
szer tárgyiasult elemei. Nem véletlen, hogy kizárólag agyagból 
készültek. A délkelet-európai neolitikum jellegzetessége, hogy az 
ember–világ viszony számtalan aspektusának megértéséhez min-
dig ember alakú � gurák készítésével/használatával jutottak el. A 
test használata a vizuális és a rituális kommunikációban lényegé-
ben a világ megértését célozta és célozza mindmáig a művészet-
ben. Az őskori szobrok ebben az értelemben arra a kérdésre adtak 
választ készítőik számára, hogy mit jelent embernek lenni a föld-
művelés kialakulásának meglehetősen bonyolult korszakában, az 
új (neolitikus) világban. A földből gyúrt ember bibliai gondolata 
egészen a neolitikumig vezet vissza.

A bakonyszücsi leletegyüttes a Laczkó Dezső Múzeum állan-
dó kiállításán látható.

Regenye Judit

A múzeum őskori leletei között kiemelkedő darabnak számít a Bakonyszücsön előkerült közel hétezer éves 
agyagszobor. Bár minden elemében azonos a korszak megszokott emberábrázolásaival, van benne mégis 
valami, talán a hát vonala, ami művészi alkotássá teszi. Látszik, hogy az alkotó kéz művészi tehetséggel bírt.

Őskori üzenet
Séd, 2015. tél, 2. old.

Séd, 2017. tavasz, 2. old.

Séd, 2017. nyár, 2. old.

A rozettás faragvány szemből 
és oldalnézetből 

(Fotó: Oszkó Zsuzsa)
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A nagypréposti ház helyén a 17. században két ház állott
azóta tartják számon nagypréposti házként. Az épületet 17
ajtó fölötti kronosztichonon látható.

A nagypréposti ház stukkófejeinek restaurálása. R

Angyali d

Beriszló (a korabeli írott forrásokban Beryzlo) 

tező egyenes karddal, a két penge között ötszi
ke maradt meg. A pajzs felett pedig püspöki sü
hogy a 15–16. század fordulója valamely vesz
tően a közeli székesegyházban elhelyezett k
ákay Péter néprajzkutató végezte el, aki, int
én is otthonosan mozgott. Miután sorra vette és
ainak élettörténetét és címereit, az 1512–1520 
eként határozta meg a kőemléket.

ó Péter püspök, horvát bán sírköve 

horvátok ma
üszkék rá. És 

Őskori szobor Bakonyszücsről (fotó: Koncz Pál)

Séd, 2018. 3. sz., 2. old.
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A kerámia ősi művészete az emberiség legré-
gibb, az évezredek homályába vesző múltjától 
kezdve korunkig kíséri az embert. A kerámia-
művesség fejlődése a művészetek fejlődésével 
karöltve halad, az egyes korok társadalmi be-
rendezkedése, mindennapi szokásai, technikai 
fejlettsége mind összefüggésben vannak a stí-
lusformák, edénytípusok, díszítmények kiala-
kulásával és formálódásával.

A 19. században a termelés és a fogyasz-
tás gazdasági alapjának megváltozása társadal-
mi átalakulásokat hozott, amely hatással volt 
a kerámiaiparra is. Míg korábbi századokban 
funkció nélküli díszkerámia vásárlását kizáró-
lag főúri körök engedhették meg maguknak, 
e század második felében már a vagyonosodó 
polgárság lakáskultúrája is igényelte a díszítő 
célú, művészi kerámiák megjelenését. A meg-
változott helyzet a gyártókat kísérletezésekre 
ösztönözte. A 19. század Európában és Magyar-
országon is a porcelán és a kőedény, más néven 
keménycserép versengésével telt. A kőedény 
ugyan vastagabb és törékenyebb a porcelán-
nál, ráadásul nem áttetsző, de olcsóbb volt, és 
így a piacon nagyobb keresettségnek örvendett. 
Több műhely, amely porcelángyártásra alakult, 
később átállt kőedénygyártásra. A korábban fa-
janszot készítő manufaktúrák is sorra áttértek a 
korszerűbbnek és használhatóbbnak bizonyuló 
keménycserép gyártására.

Az írásunk tárgyát képező tál a tatai ke-
rámiaüzemben, jelzete szerint a Fischer Károly 
által vezetett időszakban, 1861 után készült. A 
19. század kerámiatörténetében meghatáro-
zó szerepet játszott a Fischer család, nevükhöz 
számos kerámiagyár alapítása és működteté-

se fűződik. A nagy múltú tatai fajanszüzem vezetője, Schlögl János 
Györgyné 1819-ben határozott a kőedénygyártás bevezetéséről. Azt 
a Stingl Vincét alkalmazta, aki később az első kerámiaüzemet alapí-
totta Herenden. Stingl fejlesztésbe kezdett, új kemencét épített, de 
pénzzavarba került. Ekkor lépett kapcsolatba Fischer Mózes Áron 
posztókereskedővel, aki kölcsönökkel segítette, így egyenrangú cég-
társa lett. Kettejük között azonban hamarosan nézetkülönbségek 
támadtak. Stingl már 1824 őszén vagyonát hátrahagyva távozott 

Tatáról. Fischer Mózes Áron később maga mellé vette � át, Károlyt, 
aki 1861-től egyedül vezette a gyárat.

A kőedény olyan kerámia, amely kiégetés után fehér színű, a 
törésfelülete egyenletes, de nem tömör, porózus. Alapanyagának 
legfontosabb összetevője fehérre égő tűzálló agyag, melyhez � nom-
ra őrölt kvarcot és földpátot, nálunk mészpátot kevertek. Az alap-
test kialakítása után még bőrkemény állapotban alakították ki az 
áttört mintát. Az első, magasabb hőfokú égetést követően vitték fel 
a színes díszítményt. Nagyműszeres vizsgálatok eredményei igazol-
ták, hogy a festék mázalapanyaghoz kevert színező fém-oxidokból 
áll. Eszerint a sárga színt antimon, a zöldet króm, a kékeket kobalt, 
a pirosat és a feketét vas idézte elő. Végül egy egységes, áttetsző ól-
mos mázréteget kapott a tárgy.

Az áttört tál díszítményeire tekintve, csontszínű alaptesten egy 
lendületesen megfestett, aszimmetrikus természeti ábrázolás lát-
ható. A levelek, indák, stilizált virágok kialakításában közel-keleti, 
iszlám, izniki kerámia motívumainak hatása fedezhető fel. Pere-
mét teljes szélességében áttört minta borítja, melyet körben nyolc-
szor ismétlődő, egymásba fonódó, szalagszerű, virágos festés díszít. 
Az orientalizálás divatja már a 19. század elején, a romantikában 
felbukkant, kibontakozása azonban a historizmus lelkületéhez kap-
csolódóan vált teljessé.

A restaurálás megkezdése előtt a kerámiatál állapotára vo-
natkozó legszembetűnőbb észrevétel az volt, hogy 19 darabra tört. 
Törésfelületein hatféle anyagmaradványt lehetett elkülöníteni, 
korábbi beavatkozások nyomait. A munka tervezésének közpon-
ti kérdése a ragasztások kivitelezéséhez kapcsolódott. A peremen 
76 db, 0,4 cm2 kiterjedésű ragasztásra volt szükség. A törésfelüle-
tek kopott felszíne miatt született az a döntés, hogy nem kerülhe-
tő el a csapolásos rögzítés. A csapolás anyagára irányuló kísérletek 
eredményeképpen a 1,5 mm átmérőjű karbonszálra esett a válasz-
tás.  A töredékek rögzítéséhez kétkomponensű, hosszú kötéside-
jű, epoxi típusú ragasztó került alkalmazásra. A tárgy a hiányok 
kiegészítésével kapja meg azt a stabilitást, mely hozzájárul egysé-
ges megjelenéséhez, kiállíthatóságához. A kiegészítés polimerizált 
gipsz és akrilgyanta komponensekből álló kompozit anyag fel-
használásával történt. 

Zárszóként kijelenthetjük, hogy az áttört kerámia tál restaurá-
lása eredménnyel fejeződött be, sikerült elérni a kitűzött célt. Meg-
jelenése egységes esztétikai élményt nyújt, mechanikai szilárdsága 
nőtt, károsodásai lelassultak. Sérülésmentes megőrzésének és kiál-
líthatóságának biztosítása is megvalósult.

Galambos Csilla

A Laczkó Dezső Múzeum Iparművészeti Gyűjteményében található az 57.80.1. leltári számú dísztál. 
Gyűjteménybe kerülésének körülményeiről, korábbi tulajdonosáról semmit sem tudunk. A leltári szám 
tanúsága szerint 1957-ben vették nyilvántartásba, a rosszul olvasható gyarapodási szám alapján az 1956-os 
bekerülési évre gondolhatunk.

Orientalista tál
Séd, 2015. tél, 2. old.

A rozettás faragvány szemből 
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(Fotó: Oszkó Zsuzsa)

Séd, 2017. tavasz, 2. old.
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Séd, 2017. nyár, 2. old.
Beriszló (a korabeli írott forrásokban Beryzlo) 

tező egyenes karddal, a két penge között ötszi
ke maradt meg. A pajzs felett pedig püspöki sü
hogy a 15–16. század fordulója valamely vesz
tően a közeli székesegyházban elhelyezett k
ákay Péter néprajzkutató végezte el, aki, int
én is otthonosan mozgott. Miután sorra vette és
ainak élettörténetét és címereit, az 1512–1520 
eként határozta meg a kőemléket.

ó Péter püspök, horvát bán sírköve 

horvátok ma
üszkék rá. És 

Séd, 2018. 1–2. sz. 3. old.

tit baltát, kőbaltát és kővésőt 
együttes. Egy bakonyszücsi 
eleteket az udvarán, gödörásás 
át a múzeumnak. Az udvaron 
n végzett hitelesítő ásatás során 
pítési áldozatként kerültek a 

e a Kr. e. 5. évezred elején. 
készült, kicsi, többnyire női 
szobrok kísérik a földművelés 
el-Keletről egészen a mérsé-
nyugati széléig. A Kr. e. 7. év-
zredig tartó időszakban ezen 
eten kultúránként különböző, 
izált ábrázolások fordulnak elő. 
r kifejezetten művészi alkotás, 
ek. Nyilvánvalóan nem a szép-
ő célja, hanem a használható-

k lelet, a szobrok használatát, 
kor világa a mi gondolkodá-
jelkód hiánya lehetetlenné te-
s ábrázolások megértését. Az 

dásnak az anyagi kultúra vizs-
ható területe. Bonyolítja a hely-
ok valamilyen absztrakt idea 
yazon ideáénak. A különbö-
en belül is valószínűleg eltérő 
mbolikus megjelenítői voltak. 
sú tárgyakat egy egységes ér-
nt kezelni, egyetlen értelme-
djuk, hogy a régészet feladata 
etséges megnyilvánulásainak a 
eresnünk a szobrok értelmezé-

s cselekményben való szere-
é ltö ték l t tt b lták

test használata a vizuális és a rituális kommunikáció
ben a világ megértését célozta és célozza mindmáig 
ben. Az őskori szobrok ebben az értelemben arra a k
választ készítőik számára, hogy mit jelent embernek
művelés kialakulásának meglehetősen bonyolult kor
új (neolitikus) világban. A földből gyúrt ember bibli
egészen a neolitikumig vezet vissza.

A bakonyszücsi leletegyüttes a Laczkó Dezső M
dó kiállításán látható.

R
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A Venus-szobrocskának pedig nagyon fon-
tos szerepet szánhattak a balácai földbirto-
kon. Az Itáliához képest szokatlan, kemény 
telek után jött a Venus által képviselt, az 
istennő szépségéhez méltó, gyönyörű ta-
vasz, kihajtott a vetés, a szőlő, a fű, s a fák 
is, ahogy Ovidiusnál is olvashatjuk:

„Így a tavasz Venusé. Nincs más, ami illene 
hozzá:

tündököl akkor a táj, s újra kienged a föld.
Föld felszíne reped, fűszál hegye gyorsan 

előtör,
szőlőtő duzzadt vesszeje újra kihajt.
És gyönyörű Venus is méltó gyönyörű ide-

jéhez…”
„…általa új a vetés, általa nőnek a fák.”
„…ápoltság, ízlés, szép ruha – tőle ered.”
„Jöjjetek ezt a nagy istennőt tisztelni, latin 

nők,
és ti szalagtalanok, kurta ruhát viselők!”

(Ovidius: Fasti IV, 125–129; IV, 96, 108; IV, 
133–134, fordította: Gaál László)

A tavasz áldásaiért könyörgőkön 
kívül a szépség és a szerelem istennőjét 
nemcsak a „kurta ruhát viselő” nők tisz-
telték, hanem a tisztes matrónák is, akik 
sokat adtak az ápoltságra, az ízlésre és az 
ékszerekkel díszített szép ruhákra, azaz a 
méltó megjelenésre.

A veszprémi Laczkó Dezső Múze-
umban őrzött, posztamensre állított, hiá-
nyos balácai Venus-szobrocska magassága 
12,2 cm (leltári száma: 94.1.1.), színe vö-
röses-sárgásbarna. A szabálytalan ha-
sáb alakú talapzatra helyezett szobrocska 
felső része deréktól felfelé hiányzik. Két 
karjából csak a bal alkarja és kézfeje ma-
radt meg. Sematikusan ábrázolt bal kezé-
vel tartja felső szélén összetekert, lábfejét 
részben takaró, középen hosszanti ránco-
kat vető köpenyét. A bal lábára neheze-
dő � gura jobb lábát behajlítva ábrázolták. 
A hátoldalon a ruha redőzetét és össze-
tekert felső részét bevagdosásokkal, mély 
árkolással jelezték, ahogy egy bemélyített 
vonal utal a gerincoszlopra is. A jobb és a 
bal oldal kevésbé részletezett kidolgozá-
sú. A szobrocskát készítő fazekasnak, úgy 
látszik, fontosabb volt az elülső és a hát-
só oldal megmunkálása, s nem volt fontos 
számára az sem, hogy saját ujjlenyomatait 
eltüntesse. A bal és jobb oldal benyomó-
dásaiból a kidolgozás folyamata nyomon 
követhető. A mester vagy inkább nem túl 
jártas segédje bal kezébe vette a még kép-
lékeny állapotú szobrocskát úgy, hogy 
hüvelykujja a szobrocska jobb oldalán ha-
gyott nyomot, míg bal oldalán a mutató-, 
középső, gyűrűs- és kisujja. Finomított az 
arcon, a felsőtesten, azután ráhelyezte a 
szobrocskát talapzatára. Az illeszkedés el-
simítására nem ügyelt különösképpen.

Szobrocskánk a Venus pudica ábrá-
zolások körébe tartozik, mégpedig a sze-
mérmesebb változatok közé. Ezeknél a 
szobroknál/szobrocskáknál az istennő 
nemcsak kezével takarja el vénuszdombját, 
hanem csípőjét és mindkét lábát is kissé le-
csúszott lepellel fedi be. A teljesen ruhátlan 
vagy a félig öltözött Aphrodité-Venus-áb-
rázolásokban nem nehéz észrevennünk 
a klasszikus kor görög szobrászának (Kr. 
e. 4. század), Praxitelésznek a hatását. Ez 
a hatás végig követhető a hellénisztikus 
szobrokon, a görög szobrok római kori 
másolatain és a római kori utánérzéseken 

át, egészen a császárkori provinciális kis-
plasztikai alkotásokig. A római Villa Al-
dobrandiniből is ismert, márvány, félig 
öltözött Aphrodité pudica típusú szobrok 
jellegzetes vonásai mindenképpen felis-
merhetők a balácai Venushoz hasonló, 
különböző fazekasműhelyekben gyártott 
pannoniai ábrázolásokon.

A balácai Venus-szobrocskát a kísé-
rőleletek alapján a Kr. u. 2-3. században 
készíthették valahol Pannoniában vagy 
akár a helyi villagazdaság eddig még nem 
ismert fazekasműhelyében. 

Palágyi Sylvia

A szemet gyönyörködtető, részleteiben is igényesen kidolgozott, Nagydém határában talált, Apollo és Lar 
szoborról a Séd 2017. téli számában olvashattunk. A kancsót, tálat és mécseseket is tartalmazó háziszentély-
garnitúra, tehetős tulajdonost/vásárlót feltételez, aki megfelelő földbirtokkal rendelkezett, s bizonyos 
luxussal rendezte be lakóhelyét. Mindennek igaznak kellene lennie, de a lelőhely közelében egyelőre csak 
kisebb kiemelkedések, tegula- és edénytöredékek, kövek jelentkeztek a felszínen. Itt van viszont Baláca, a 
római kori villagazdaság, amelynek főépületét Pannonia talán legszebb mozaikjai díszítik, falainak nagy 
részét minden periódusban festették, ugyanakkor – úgy látszik – nem volt igényük arra, hogy a nagydémi 
szobrokhoz hasonló kvalitásos kisbronzokat vásároljanak. Megelégedtek szerényebb, gyengébb kivitelű 
agyagszobrocskákkal, mint ahogy az az 1982-es ásatási szezonban Balácán előkerült Venus-szobrocska 
alapján vélhető.

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska 
(Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:
K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról. 

Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.
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vizsgálatakor megmutatkozott a felnőtt fér�ak sírja és a kőbalták 
előfordulása között. Az előzőekben láttuk a régészet egyik alapve-
tő módszerét, hogy a sírok leleteiből próbáljuk kiolvasni az őskori 
társadalom jellemzőit. A következtetéseink azonban igen bizony-
talanok, hiszen a temetkezésnek csupán a maradandó anyagból 
készült tárgyi emlékeit találjuk meg, a szerves anyagból készültek 
(állatbőrök, értékes takarók, ruházat) elpusztulnak, és nem va-
gyunk tanúi magának a szertartásnak sem.

A bemutatott kőbalták a múzeum állandó kiállításán tekint-
hetők meg, a kőbalták készítése és használata pedig az időszaki 
kiállításon tanulmányozható.

Regenye Judit Csiszolt újkőkori kőbalta (fotó: Oszkó Zsuzsa)

Lajkó Félix három arca
Biztosan tudom, hogy minden élmény, ami megtalál minket az életben, valamilyen formában szembesít 
önmagunkkal, mindazzal, amit létezésünk által a világba kihelyezünk. Ez a megállapítás ebben a 
formában akár közhelyes is lehetne, de vannak azok a szembesülések, amelyekről beszélnünk kell, mert 
tanulság lehet bárki számára, aki hallgatja, elolvassa tapasztalatainkat.

Lajkó Félix és a Vołosi. Lajkó Félix és Jojo Mayer. Lajkó Félix szólókoncertje. 
VeszprémFest, Jezsuita templomkert, 2018. július 11–12–13.

Muzsikusként átéltem 
már nem egy olyan 
koncertélményt, ami 
után napokig nem volt 
kedvem hangszert ven-
ni a kézbe, mert tel-
jesen hiábavalónak 
éreztem minden erőfe-
szítést, hisz – gondol-
tam akkor – azt, amit 

megfogalmaznék, úgysem tudom olyan 
művészien, magasztosan interpretálni, 
ahogy azon a koncerten hallottam. De volt 
ellentétes előjelű élményem is, amikor a 
kiváló minőség és a mesterien megfogal-
mazott mondanivaló arra ösztökélt, hogy 
azonnal hazamenjek gyakorolni, mert ez 
nekem is menni fog. Hogy miért írom le 
mindezt? Hiszen ezek olyan személyes 
élmények, amelyek igazán azok számára 
érthetők, akik ugyancsak gyakorló zené-
szek, és ismerik a muzsikálás adta érzelmi 
élményeket. Azon túl, hogy ezen a három 
egymást követő estén kaptam egy, az eddi-
giektől merőben eltérő muzsikusi élményt, 
van egy igen fontos hozadéka annak, hogy 
létezik és fáradhatatlanul koncertezik Laj-
kó Félix. Megtestesíti azt az ősi emberi 
attitűdöt, amit én tudatos természetesség-
nek hívok. Ez manapság olyan ritka, mint 
a fehér holló. Annak, aki ismeri és érti az 
ilyen típusú embereket, teljesen természe-
tesnek hat, hiszen ez lenne a normális. 

Megnéztem egy-két riportot Fé-
lixszel, és fogtam a fejem. A riporterek 
ugyanis a 21. századi normák és elvárá-
sok szerint kérdeztek egy olyan embert, 
akinek az élet maga kortalan, egynemű 
és a maga természetes valójában őszin-
te. Mint önmaga. Semmi manír, sem-
mi póz, smink, púder vagy bármi, amivel 
másnak, szebbnek, jobbnak akarna tűn-
ni, mint amilyen. Nem szívesen rántom 
le a világgá kürtölt géniuszról a leplet, de 
Lajkó Félix az én szememben nem zseni, 
hanem AZ ember, aki felmérte, megértet-

te, hogy mi az ő önkifejező nyelve, és az-
óta ezen a nyelven beszél. És nem érdekli 
semmi más. Mesél, alkot, és – na jó – meg 
is mutatja a közönségnek. A színpaddal 
és az egyéniségével együtt járó felhajtást 
nagy duzzogva elviseli, mint járulékos ne-
hézséget (panem et circenses...), egyéb-
ként meg zenél. És pont. És pont semmi 
más nem érdekli. És milyen érdekes, hogy 
mivel számára ez egyetlen pontra kihe-
gyezett, koncentrált tevékenység, kellően 
zseniálisan csinálja! Szóval azon túl, ked-
ves olvasóm, hogy az én személyes zené-
szi tanulságom ebből a három koncertből 
az, hogy egyszerűen nem érdemes más-
hogy hozzányúlni a zenéhez mint nyelv-
hez, a laikus Lajkó-hallgatónak az lehet a 
mindenen átható tanulsága, hogy élni sem 
érdemes másképp, mint így. Őszintén, ma-
nírmentesen, és azzal foglalkozva, amihez 
értünk. Nagyon egyszerűen hangzik ez, de 
végtelenül nehéz megvalósítani, ha erőből 
akarjuk. Csak úgy érdemes, ahogy ő teszi. 

A koncertekről? Nem szeretnék 
hosszas elemzésbe bonyolódni. Impresszi-
óim vannak bőven. 

A Vołosi Banddel megmutatta, mi-
lyen jó csapatjátékos is tud lenni való-
jában. Mondjuk, nagyon szeret velük 
játszani, ami érthető is. Igazi összeforrott 
banda a Vołosi, láthatóan mindent lekí-
sérnek gond nélkül, és az a bizonyos sokat 
emlegetett kelet-európaiság is összeköti 
őket. Ugyanolyan etno-gyökerű, de való-
jában stíluson túli (divatosan világzenének 
hívott) ösztönzenét játszanak külön-külön 
is, mint együtt. Bárhonnét közelíti meg 
az ember ezt a muzsikát, és bárhol csatla-
kozik be, az a benyomása, hogy madarak 
ezrei repkednek a feje fölött, beledalol-
va a végtelen világba. (Annak ellenére 
érvényesült mindez, hogy ennek a kon-
certnek is a szabad ég alatt lett volna a he-
lye, de akkor a közönség elázott volna).

A második napon Jojo Mayer, a ha-
sonóan introvertált különc hangszer-

virtuóz szintén nagyon jó partnere volt 
Félixnek. A drum ’n’ bass és a jazz vilá-
ga felől közelítő kíséret, amit Félix sok-
szor géppuska tempójú játéka alá kevert, 
érdekesen modern ízt adott a koncertnek. 
Ahogy a Vołosi adott egy klasszikus ke-
retet Félix játékának, úgy Mayer inkább 
dobálta alá a dinamitot, aminek köszön-
hetően nagyon energikus improvizáció-
folyamot kaptunk. Akik ennyire mesterei 
a hangszerüknek, azoknak már nem is 
igen kell megírni bármit színpadra lépés 
előtt. Hiszen a zenének alapvetően erről 
kell(ene) szólnia. Megfogom a hangszert, 
és játszom. Ami jön. És aznap este ott ez 
megtörtént.

Végül a szólóest. Ahol a szólis-
ta igazán el tudja engedni magát. Nincs 
megosztott �gyelem, csak a zenész és a 
hangszere. Ideális állapot ahhoz, hogy va-
lami megismételhetetlen szülessen. Olyan 
élmény, amiből nincs több. Ezer koncert 
után sem születik még egy olyan. Azt gon-
dolom, hogy ami felfogható és befogadha-
tó, azt ott aznap este eljátszotta citerán és 
hegedűn. 

Végezetül még egy gondolatot 
megosztok Önökkel, amit azért érzek 
fontosnak, mert Lajkó Félix igazán meg-
érdemli, hogy olyan fülekhez jusson el 
a zenéje, akik valóban érdeklődőn és 
nyitottan hallgatják. Őt ugyanis nem 
érdemes háttérzeneként hallgatni. Meg-
kockáztatom, hogy autóban vezetve sem 
érdemes. Szánjanak rá időt. Az a legjobb, 
ha van egy nagy képernyős tévéjük ott-
hon, ami képes internetvételre. Kapcsol-
ják be a népszerű videomegosztó oldalt, 
keressenek rá bármelyik koncertjére, és 
ne csináljanak semmit, csak a zenét hall-
gassák. Megéri. Kielemezhetetlen három 
koncert volt. Pontosabban bűn lenne ele-
mezni. Régen volt ilyen szabad zenei él-
ményben részem. 

Nyakas Krisztián

Séd, 2018. 4. sz., címlap

IV. évfolyam, 2018. 4. szám
15.VESZPRÉMI KRITIKAI LAP
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A politikusok hajlamosak azt gondolni, hogy a rájuk bízott vagyon, így az épületek is, amiket használnak, 
az övéik. A polgárok ráadásul hajlamosak azt hinni, hogy ez így is van. Mindennapos érzés és tapasztalat, 
hogy az ügyintézés miatt a hivatalba – maga a szó is hidegrázós borzongás – kényszerülő polgárok gyomra 
összeugrik, szinte nyomják őket a falak, kiszolgáltatottnak, aprónak, elveszettnek érzik magukat a hatalom 
birodalmában. Pedig ez nem így van. A polgárok hajlamosak megfeledkezni arról, hogy minden épület, 
amit a köz szolgái használatba vesznek, valójában mindannyiunk közös tulajdona.

A mi házunk, 
           mi festettük

A VeszprémFest keretében a Rozé-, Riz-
ling-, Jazz-napokon immár harmadik éve 
megrendezett, Az én házam, az én tor-
nyom névre keresztelt gyermekrajz-pályá-
zat címének az üzenete nyilvánvalóan erre 
a helyzetre kíván reagálni.

A birtokba vétel egyik formája, ami-
kor a három-négyszáz veszprémi isko-
lás saját fantáziája, kénye-kedve szerint 
mázolja össze – még ha virtuálisan is – a 
városháza és a Tűztorony, a két emble-
matikus veszprémi középület homlokza-
tát. Festenek rá kígyót-békát, varangyot és 
tündért, halakat és majmokat, gepárdot és 
papagájt, napot, holdat, csillagot.

A beérkezett rajzokat a Művésze-
tek Háza Hegyeshalmi László vezette gré-
miuma bírálja el évről évre, választja ki 
a tíz-tíz nyertes rajzot és a különdíjra ja-
vasoltakat. A nyertesek számos díj mel-
lett azt a főnyereményt is kapják, hogy a 
fesztivál tíz napjának estéin minden egyes 
nyertes pályamű élőben kerül fel az épü-
letekre, persze fényfestéssel. Semmi bun-
da, csak szakmai bírálat. Figyelünk arra 
is, hogy a korcsoportok csak önmagukkal 
versenyezzenek, így alsó, felső tagozatos és 
középiskolás korú gyerekek rajzai egyaránt 
vannak a nyertesek között. A díjnyertes 
rajzokat a döntést követően egy utcai tár-
laton, a városháza előtti téren ki is állítjuk, 
egészen a fesztivál kezdetéig.

Fessétek, mázoljátok, hisz a tiétek, 
szoktam a gyerekeknek mondani, per-
sze ők ezt a vetületét az üzenetemnek még 
nem nagyon értik, de sebaj, nem árt, ha 
tanulják, szokják.

Mondhatnám akár azt is, hogy mind-
ez csak a fedősztorija annak, hogy egy 
alapvetően a negyvenen túliaknak szó-
ló zenei, bor- és gasztrofesztivál hogyan 
tud platformot nyitni az iskolások felé, és 
bevonni őket, hogy ezzel megfeleljen bi-
zonyos uniós pályázatoknak, de ez nem 
lenne igaz.

Mindezt tényleg nem ezért csináljuk. 
Magunk is keressük azokat a pillana-

tokat, amikor a boldogság a lehető legbűbá-
josabb formájában üti fel a fejét. Merthogy 
mi is szeretünk ezekben fürdőzni.

Kevés kedvesebb pillanat van egy 
ekkora fesztiválban, amikor a nyertes 
gyermekek a szüleikkel, barátaikkal, nagy-
mamákkal és nagypapákkal érkeznek meg-

illetődötten a díjkiosztóra. Ennél már csak 
az a kedvesebb, amikor a fesztivál estéin, 
ahogy megy le a nap, és virulnak ki a hom-
lokzatok a gyerekek művei alatt, ugyanígy 
jönnek családostul, barátokkal, és büszkén 
fotózkodnak abban a mesevilágban, amit 
az ő csodás képzeletük szült meg.

Mészáros Zoltán

A városháza és Tűztorony épületfestése a Rozé-, Rizling-, Jazz-napokon és a VeszprémFesten
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Mielőtt magáról a 
hangversenyről ír-
nánk, szólnunk kell 
az előadókról. Vásá-
ry Tamást, a Nemzet 
Művészét, Kossuth-dí-
jas zongoraművészt és 
karmestert szoros szá-
lak fűzik Veszprémhez. 

Sok hangversenyen szerepelt városunkban 
szonátaestek, versenyművek szólistájaként, 
kamarazenei koncerteken, többek között 
Kováts Péter partnereként, nagyzeneka-
ri és oratorikus művek karmestereként. A 
mostani veszprémi koncert tíz nappal 85. 
születésnapja előtt volt. A Mestertől kü-
lönleges zenei ajándékot, életre szóló él-
ményt kaptunk. Fejérvári Zoltán (bár még 
csak 32 éves) a hazai és nemzetközi hang-
versenyélet sikeres szereplője. Rendsze-
res vendégművésze Európa és az Egyesült 
Államok legnagyobb koncerttermeinek, 
díjazott hanglemezfelvételek kötődnek 
személyéhez, 2015-ben Junior Prima-díj-
ban részesült. A veszprémi közönség első 
alkalommal ünnepelhette művészetét.

Az 1985-ben alakult Mendelssohn 
Kamarazenekar korábban is gyakran mu-
zsikált fúvós és ütős hangszerekkel kiegé-
szülve szimfonikus zenekarként, és adott 
elő különböző zenei stílusú nagyzenekari 
és közreműködőként oratorikus műveket. 
A 2017/2018-as évad során azonban olyan 
előrelépésnek lehettünk a tanúi, amelyre 

talán még a bennfentes szakemberek és az 
együttes leghűségesebb barátai sem számí-
tottak. Nemcsak a barokktól a 20. száza-
dig ívelő gazdag repertoárjukra, a műfaji 
sokszínűségre gondolunk. Sokkal inkább 
interpretációik magas színvonalára, kü-
lönösen Haydn, Mozart és Beethoven 
nagyzenekari műveinek míves előadására. 
Talán nem túlzás, hogy ma már szimfoni-
kus zenekarként is az egyik legjobb hazai 
együttesként tarthatjuk őket számon.

A IV. Auer Fesztivál nyitókoncertjén 
nem volt ünnepi köszöntő, laudáció, mű-
sorközlés. Bejött Vásáry Tamás, beintette 
a zenekart, és felcsendültek a Don Giovan-
ni-nyitány (K 527) ismert diabolikus ak-
kordjai. Az opera ősbemutatóját Prágában, 
1787. október 29-én maga a szerző vezé-
nyelte. A kortársak és az utókor Mozart fé-
lig komoly (semiseria) színpadi művét az 
„operák operájának” tartották (és tartják 
ma is), amelyben a pátosszal telített, drá-
mai jelenetek keverednek a komikus hely-
zetekkel. A mindössze hatperces nyitány 
elegendő volt a zenekarnak, hogy meggyő-
zően igazolja felkészül tségét. A karmester 
leg�nomabb instrukcióit is mesterien kö-
vették. A szép, kiegyenlített vonós hangzás 
mellett magával ragadó volt a kamarazenei 
minőségű és kultúrájú fúvóskar.

A zenekar a nyitány előadásával saját 
maga számára igen magasra tette a mércét. 
Ebben az ünnepi hangulatban a mozar-
ti életmű egyik különleges opuszának az 

előadása következett. Az Esz-dúr zongora-
versenyt (K 271) Mozart 21 éves korában, 
1777-ben komponálta a francia zongo-
raművésznő Jeunehomme kisasszonynak. 
Az I., Allegro tétel szokatlanul kezdődik: 
a zongora a zenekar első akkordjai után, 
szinte türelmetlenül „beleszól” a téma ki-
alakításába, majd egy trilla után elkez-
dődik a zenekar és a szólista bensőséges 
együttzenélése. A fúvósokat ebben a mű-
ben két-két oboa és kürt képviseli. A II., 
Andantino tempójelzésű tétel dallamos 
témáját a hegedűk mutatják be. Talán itt 
érződik leginkább, hogy ez a versenymű 
stílusában, gáláns, szellemes, választékos 
csevegésével inkább a barokk utolsó sza-
kaszának, a rokokónak a része, és nem az 
érett klasszikus időszakhoz tartozik. A III., 
Rondo, Presto jelzésű tétel briliáns kör-
tánctémáját a zongora mutatja be, az első 
közti szakasz után a vonósokkal felvált-
va játssza a sziporkázóan jókedvű, olykor 
harsányan vidám, szellemes témákat. A �-
atal Mozart láthatóan élvezi a felszabadult, 
vidám alkotás adta szabadságot, fürdik az 
ötletekben. A művet vígoperaszerű, csat-
tanós �nálé zárja. Fejérvári Zoltán rend-
kívül stílusosan, sok zenei színnel, gazdag 
hangulati palettán muzsikált. Nehéz a ki-
tűnő zenekari hangszeres teljesítmények 
közül bármelyiket kiemelni. Nekem a kür-
tösök játéka különösen tetszett. A közön-
ség elismerése egyaránt szólt a szólistának, 
a zenekarnak, mindenekelőtt azonban a 

Az idén immár negyedik alkalommal megrendezett Auer Lipót nemzetközi zenei fesztivál 
nyitóhangversenyén Mozart-művek hangoztak el. A Kováts Péter által vezetett Mendelssohn zenekart 
Vásáry Tamás vezényelte. A Don Giovanni-nyitány után a korai Esz-dúr „Jeunehomme” zongoraverseny 
szólalt meg, a szólista Fejérvári Zoltán volt. Szünet után a zenekar Mozart „nagy” g-moll szimfóniáját 
adta elő.

A Nemzet Művésze csodát tett
A IV. Nemzetközi Auer Fesztivál nyitókoncertje, Vásáry Tamás vezényletével. 

Veszprém, Hangvilla, 2018. augusztus 1.

Séd, 2017. ősz, 6. old.

A zongorás trió műfa-
ja meghatározó szere-
pet játszott Auer Lipót 
életében. 17-18 éves 
korában Hannover-
ben, Joachim József ta-

hegedűprofesszorává. Az eredetileg tervezett 
három évből közel fél évszázad lett: 1918-ig 
élt az orosz zene 19. századi központjában. 
Tanári és szólóhegedűsi munkája mellett fő 
tevékenysége a kamarazene volt: Anton Ru
binstejnnel és a csellista Karl Davidovval 

A III. veszprémi Auer Fesztivált a Fülei Balázs, Kováts Péter és Varga István által létrehozott Auer trió nyitotta, 
Schubert Esz-dúr és Csajkovszkij a-moll, zongorára, hegedűre és gordonkára írt műveinek előadásával.

Zongorás triók, 
Auer szellemében
Zongorás triók, 
Auer szellemében
Zongorás triók, 
Az Auer trió hangversenye, a III. Auer Fesztivál nyitókoncertje. 
Szent István-terem, 2017. augusztus 2.

Szép régi hagyomány, hogy a különféle ver-
senyeken való részvételért könyvet kapnak a 
gyerekek. Néha el is olvassák őket, vagy leg-
alább a szülők, felnőttek érdeklődését felkelti. 
Rakos Miklós 1981-ben megjelent első, Auer 
Lipótról szóló könyve szerencsére bekerült a 
zeneiskolai jutalomkönyvek sorába, és remél-
hetőleg sok gyermek és sok felnőtt olvasta. A 
Vár Ucca Tizenhét negyedévkönyv 1995/1. 

számában megjelent Auer Lipót-összeállítás is csak antikváriu-
mokban elérhető időnként. 2010 decemberében került a nyilvá-
nosság elé Kováts Péter és Bárány László Gyökerek és ágak Auer 
életútjáról készült �lmje, amely csodálatos látvánnyal és hangzó 
anyaggal hozta közelebb ezt a kiváló zenepedagógust és művészt. 
A 2015 márciusában Rakos Miklós szerkesztésében megjelent, a 

Auer jegyében
Az idén másodjára megrendezett Auer Fesztivál a veszprémiek számára ismert, ámde holt hagyományból 
élő hagyománnyá tette Auer Lipót örökségét, a várost pedig láthatóbbá a (komoly)zenei világ nemzetközi 
térképén.

Auer Fesztivál, Veszprém, 2016. augusztus 2–7. 

Séd, 2015. ősz, 46–55. old.

Auer fesztivál, a világ közepe

Amikor e teljesség által legalább pár órára felhőtlenül boldog lehet 
az ember, a szó antik értelmében. Amikor semmi sem zavarja, sem
mi sem hiányzik. Mert csak a zene van, és én önmagamnak. Lehet, 
hogy Auer Lipót, a mester maga is jelen volt ezeken a forró este-
ken, hegedűjének hangja archív felvételről mindenesetre többször 
is felcsendült, és tanításának szelleme is ott lebegett felettünk, ott él 
ezekben a remek muzsikusokban, akik nevének hallatára eljöttek 
Veszprémbe, akár a nyári pihenőjüket is megszakítva, hogy tiszte
legjenek emléke előtt. Auer teremtette meg a modern orosz hege
dűiskolát, de az európai és az amerikai zenei életnek is sok kiváló 
tehetséget nevelt. Világpolgár volt, ám soha nem felejtette el, hogy 
Veszprémből indult, innen, ebből a muzikális kisvárosból. Ebből a 
képzeletből és valóságból, ezekből a helyi színekből és mitológiából 

Hanyatt-homlok rohantam délutánonként, esténként a munkából az 
mal együtt, pánikban, lélegzetet sem véve a Hangvilláig  vagy az egyetemi auláig, nehogy lemaradjak bármiről 
is. Forróság volt, az évtized talán legmelegebb hete, de ezt az eseményt nem lehetett kihagyni, végtelenül meg
könnyebbülten éreztem magam, hogy ott voltam, részt vehettem a koncerteken, hiszen nem sokszor adódik az 
életben ilyen alkalom, amikor a zene által egy magasabb térbe kerülve, minden más mellékessé válik. 
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Mesternek, Vásáry Tamásnak, akinek az 
irányításával emlékezetes előadás született. 
Az ünneplést Fejérvári Zoltán ráadással, 
Robert Schumann Waldszenen zongora-
ciklusának zárószámával (Abschied) kö-
szönte meg.

A szünetben volt időnk végiggondol-
ni az élményeket, és felkészülni a zene-
irodalom egyik legnagyobb alkotásának, 
Mozart legszemélyesebb hangú szimfoni-
kus vallomásának, a „nagy” g-moll szim-
fóniának (K 550) a befogadására. Vásáry 
Tamás szinte megbabonázta a zenekart, 
amely egészen kitűnően muzsikált. Az I., 
Molto allegro tételen végighömpölyög a 
nyugtalanságot, feszültséget árasztó, pa-
naszos „sóhaj” motívum. A II., Andan-

te tétel a reménykedés, a feloldódást és 
vigaszt nem találó vágyakozás megannyi 
fokozatán vezet végig bennünket. A lassú 
tétel kidolgozás szakaszában Pándi Mari-
anne szavaival „démoni erők viaskodnak 
egymással”.  A III., Menuetto tétel sem a 
megszokott táncos karakterű, talán csak a 
népzenei jellegű trió alatt csökken kissé az 
egész műre jellemző feszültség. A IV. tétel 
tempójelzése Allegro assai (nagyon gyor-
san). A szimfónia híres előadásai során a 
karmesterek (Vásáry Tamáshoz hasonló-
an) inkább tömör, könyörtelen feszessé-
get, démoni kérlelhetetlenséget sugallnak. 
Az utolsó akkordok után, az élmény súlya 
alatt szinte illetlenségnek éreztük a tap-
sot. A varázsos hangulatot jól jellemez-

te a hangverseny váratlan záróeseménye. 
Amikor az utolsó tételt követő döbbent 
csönd elmúltával kitört a hangos ünnep-
lés, Vásáry Tamás leintette a publiku-
mot, és alig hallhatóan, szinte megtörten, 
látható elérzékenyültséggel csak ennyit 
mondott: „Én a g-mollt már sokat vezé-
nyeltem, de így még soha”. A drámát és 
feszültséget nem lehetett tovább fokozni. 
Ráadásként a zenekar Mozart egyik fel-
hőtlenül boldog zenéjét, a Figaro házassá-
ga opera nyitányát játszotta.

A Mendelssohn zenekar Vásáry Ta-
más vezényletével, emlékezetes hangver-
sennyel nyitotta meg a IV. veszprémi Auer 
Fesztivált.

M. Tóth Antal

Auer szellemisége jelen volt
Az Auer trió hangversenye. Auer Fesztivál, 
Veszprém, Megyeháza, Szent István Terem, 2018. augusztus 2.

Az Auer trió művészei is ezt a zenei kül-
detést teljesítik. Mindhárman zenepe-
dagógusok, zeneakadémiai tanárok és 
hangszeres művészek, akik egyszerre ok-
tatják és gyakorolják a művészetet. 

Fülei Balázs zongoraművész a Liszt 
Ferenc Zeneakadémia tanára, rangos fesz-
tiválok vendége, számos hazai és nem-
zetközi verseny díjazottja, Európa szinte 
valamennyi országában fellépett, kon-
certezett Kínában, az Egyesült Államok-
ban, Japánban, Izraelben és Ausztráliában. 
Több szólólemeze jelent meg, és Pri-
ma Junior-díjjal, Artisjus-díjjal és Solti 
Foundation-díjjal ismerték el művészi te-
vékenységét.

Kováts Péter sokoldalú személyiség, 
Bartók–Pásztory-díjas hegedűművész, a 
Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára, a Men-
delssohn Kamarazenekar művészeti ve-
zetője, az Auer Fesztivál megálmodója és 
művészeti vezetője. A világ számos kon-
certtermében lépett fel szólistaként vagy 
kamarazenekarával. Kiváló művészekkel 
dolgozott együtt, Európa számos országá-
ban tart kurzusokat, versenyek zsűritagja. 
A Magyar Köztársaság Arany Édemke-
resztjével ismerték el munkásságát.

Szabadkán született a trió 3. tagja, 
Varga István csellóművész, kamarazenész. 
Európa legnevesebb hangversenytermei-
ben koncertezett, mesterkurzusokat tar-
tott, tanított az Újvidéki és a Belgrádi 
Zeneakadémián, a Camerata Academica 
kamarazenekar és a Goldberg vonóstrió 

megalapítása a nevéhez fűződik. Az Újvi-
déki Zenei Ünnepségek művészeti igaz-
gatójaként nagyszabású kamarazenekari 
fesztiválokat szervezett. Jelenleg a Liszt Fe-
renc Zeneakadémia tanára, rendszeresen 
koncertezik Csalog Gábor zongoramű-
vésszel.

Három különböző korú és karakte-
rű egyéniség, más-más életpályával, akik 
a színpadon egymásra �gyelve, egymást 
erősítve vagy a másikat előtérbe helyez-
ve együtt keltik életre a zeneirodalom ki-
emelkedő alkotásait. Augusztus 2-án este 
8-kor a későn érkezők már nem találtak 
helyet maguknak Veszprém megye leg-
szebb termében, a Megyeháza Szent István 
Termében, mely kiváló helyszíne volt az 
Auer trió estjének. A koncert első felében 
Haydn G-dúr trió Magyar rondó No. 25 té-
tele szólalt meg. A mű magán hordozza a 
kor azon szemléletét, hogy a zongora kap-
ja a központi szerepet. A 3. tétel, a Magyar 
rondó tétel méltán híres. Ebben több, Esz-
terházán hallott verbunkos táncot, dalla-
mot dolgoz fel a szerző. A közönség már 
itt élvezhette az Auer Trió kiváló együtt-
muzsikálását. A művészek nemcsak életre 
keltették a művet, hanem a zenében élni és 
érvényesülni is hagyták egymást. A Haydn 
műveire jellemző derű és életöröm meg-
töltötte a Szent István Termet. 

Rendkívüli zenei pillanatokat adott 
Beethoven D-dúr triója megszólaltatása, 
melynek alcíme, a Szellem talán a 2. tétel 
különösen sötét hangvétele miatt került 

rá, valójában nem tudjuk, ki és mikor ne-
vezte el így. A trió együtt élt, lélegzett, az 
előadók egymás lelki rezdüléseire reagálva 
interpretálták a művet. 

A koncert záródarabja Mendelssohn 
népszerű, szenvedélyes hangvételű op. 49. 
no 1. d-moll triója volt. Úgy tűnik, helytál-
ló a darab ősbemutatójáról közölt kritika, 
melyet maga Schumann írt. Ebben kijelen-
ti, hogy ez a mű „az akkori kor mestertri-
ója, amely az évek múltán az unokáinkat 
is gyönyörködtetni fogja. Mendelssohn 
(…) a legcsillogóbb a zenészek között.” 
A d-moll trió igazi briliáns, könnyed és 
sziporkázó zene. Ezt a hangvételt kap-
tuk vissza az Auer trió tolmácsolásában is. 
Tűz, robbanékonyság jellemezte előadá-
sukat. Egy rendkívüli lelki utazás, amely-
ben a megpihenést az ihletett záróhangok 
jelentették, melyek a csendben még tovább 
éltek.

Igazi zeneesztétikai élményt kap-
tak ezen az esten a koncertlátogatók. Szép 
környezet, kiváló művészek, nagyszerű 
előadás, kiegyensúlyozott összjáték, életre 
kelt mesterművek. A közönség ezt a művé-
szi produkciót a helyszínen vastapssal ju-
talmazta, s az est emelkedett hangulatát a 
lelkükben továbbvitték a mindennapokba.

Borbásné Gazdag Gabriella

Veszprém zeneszerető közönsége minden évben nagy várakozással tekint az Auer Fesztiválra. A város neve 
ma már nemcsak Gizella királynő nevével fonódik össze, hanem az itt felnevelkedett, majd világhírűvé vált 
hegedűművész és zenepedagógus Auer Lipót nevével is. Az ő szellemi zenei örökségének manifesztációja a 
2018-ban negyedik alkalommal megrendezett Auer Fesztivál. Fontos, hogy egy város felfedezze múltjának 
olyan kiválóságait, akik nemzetközi szinten kiemelkedtek kortársaik közül. Fontos a múltunk felmutatása 
a jelennek és a jövő generációjának. Mint mindannyian, akik itt éljük a mindennapjainkat Veszprémben, 
Auer Lipót is innen indult el különleges zenei tehetségével a világhírnév felé. Ma a fesztiválra olyan világhírű 
művészek érkeznek, akik Auer Lipót zenei nagyságát idézik – korának hegedűművészét, kamaramuzsikusát, 
a cári udvar szólóhegedűsét, a még 80 évesen is a Carnegie Hallban koncertező hangszerjátékost –, és 
művészetükkel ezt az örökséget viszik tovább.
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A Bartóké
„A Bartóké”. Zene húros hangszerekre, ütőkre és énekszóra. Herczku Ágnes és zenésztársai 

Bartók-estje. Auer Fesztivál, Veszprém, Megyeháza, Szent István Terem, 2018. augusztus 3.

Bartókkal elfogult vagyok, nem is aka-
rom tagadni. Nem csak azért, mert a világ 
egyik legjelesebb komponistája, vagy azért, 
mert olyan zenei világot teremtett, amely 
megkerülhetetlen most már mindörök-
ké. Nekem személy szerint olyasmit adnak 
darabjai, amitől fellelkesülök, elámulok és 
megborzongok. Aurája fogva tart, akkord-
jai, ritmikája lázba hoznak. A jazz-zenére 
tett hatása vitathatatlan, már akkor is, ha 
csak az akkordhelyettesítésekre gondolok. 
Nélküle nem létezne sem modern klasszi-
kus zene, sem modern jazz. Levegőt sem 
kapok, amikor arra gondolok, milyen mél-
tatlanul bántak vele életében, és mennyire 
kevés az, amit az utókortól kap megbecsü-
lésben, tiszteletben, ez már néha fáj. Na, 
ezért fontos, hogy megkaphassa méltó he-
lyét a klasszikus zenét felvonultató feszti-
válokon. Herczku Ágnes és zenésztársai 
nemcsak zenéit hozták el sajátos felfogás-
ban, hanem egyben tisztelegtek és tiszte-
letet adattak Bartóknak. Nívós az előadás, 
kiválók a hangszeresek, a bartóki szelle-
met tükrözik az átdolgozások. Érezte ezt 
a Bartókot ismerő és kedvelő közönség is. 
A hangverseny értékéből még a vissz-
hangos megyeházi nagyterem sem tudott 
levonni semmit. Azt hiszem, ekkora te-
remben felesleges egyébként a hangosí-
tás, a megszólaló akusztikus hangszerek 
mindegyike képes „beszólni” a termet. Ta-
lán érdemes ezt fontolóra venni, mert az 
erősítés egyébként is mindig változtat egy 
hangszer eredeti hangján, nincs az a hang-
mérnök, aki képes lenne teljesen kolorizá-
latlan hangot reprodukálni. Emiatt aztán 
néha kicsit hangosabb és karcosabb volt 
a zongora a kelleténél, elnyomta a többi-
eket. Kiss Péter a zongorázás azon fokán 
áll, aki tudja, mikor milyen dinamikával 
kell megszólaltatni a hangszert, így viszont 

a hangmérnök korrekciója helytelen is le-
hetett.

„A Bartóké”. Zene húros hangszerek-
re, ütőkre és énekszóra, tájékoztat a pro-
móciós anyag. Az előadás címe Bartók 
egyik legismertebb és legjelentősebb mű-
vére utal. Herczku Ágnes (ének), Kiss Pé-
ter (zongora), Szalai András (cimbalom), 
Szabó Dániel (cimbalom), Nikola Parov 
(gadulka, duda), Orczy Géza (ütősök), 
Herédi Zsombor (harmonika) két rész-
ben adják koncertjüket. A koncert népda-
lok egy felvételbejátszásával indul (Balogh 
Kálmán játszik kiscimbalmon a pedagó-
gia célzattal komponált Gyermekeknek da-
rabokból), hogy közben bevonulhassanak 
a zenészek, majd cimbalommal, zongo-
rával kísért dalokkal indulhat a koncert. 
Az első részben a Magyar népdalok ének-
hangra és zongorára 1–10. (1906), Nyolc 
magyar népdal énekhangra és zongorára 
(1917) és a Húsz magyar népdal énekhang-
ra és zongorára (1929) témáiból tematikus 
blokkokban kapunk ízelítőt. Herczku Ág-
nes népdal- és Bartók-szeretetét igazolja a 
művekkel kapcsolatos bőséges tájékoztatá-
sa. Beszél Bartók népdalfeldolgozásainak 
tudatos építkezéséről, a hármas szemlélet-
ről kompozícióival kapcsolatban. Az első 
megközelítés az eredeti dallam kiemelé-
se, a másodiknál a kíséret már szuverén, 
inkább a mondanivaló karakterét erősí-
ti, szinte más dimenzióba repítve a dalla-
mokat. A harmadik út, amikor szinte már 
csak a népdal szellemisége marad, Bartók 
zenei szemléletét tükrözendő. Elsőként az 
első kompozíciós módra jellemző dalok 
hangzanak Szalai András cimbalom-
átirataiban. Herczku Ágnes ötlete, hogy 
a leginkább székelyföldi dallamok feldol-
gozásai ne csak zongora-, hanem cim-
balom-kísérettel szólaljanak meg. Szalai 

András zeneszerzést is tanult, így hajlott 
az énekesnő ötletének megvalósítására. 
A közönség megénekeltetése után (Bar-
tók reménye is az otthonokban felhang-
zó magyar népdaléneklés volt) az első utas 
megközelítés dalblokkja következik. Ezt 
követően az Improvizációk magyar paraszt-
dalokra (1920) második tétele hangzik fel 
zongorán, és a második utas megközelítés 
talán legjellegzetesebb példájaként a szinte 
enigmatikus hatású Juhászcsúfoló. Hercz-
ku énekmodora a népi énekmodort köve-
ti, de látszik, hogy értékrendjében benne 
van a hídkeresés más zsánerű zenék felé. 
Széles skálán mozog ez az ének, tiszta, sal-
langoktól mentes, sokszor metsző, sokszor 
végtelenül lágy. A Hej, Dunáról fúj a szél 
nagyon népies díszítésű szólóéneke után 
zongorán is felhangzik, Bartók felfogásá-
ban. Kis Péter, ahogy ebben a darabban is, 
az est folyamán többször bizonyítja mély 
Bartók-ismeretét, csiszolt technikájú já-
tékát, pontosan, markánsan, Bartókhoz 
méltóan interpretál. „Tessenek nyugodtan 
tapsolni”, mondja Herczku a közönségnek, 
amelyik kissé nehezen ocsúdik a súlyos 
hangzások után. Nem könnyű ez a zene, 
átfogó, a zenetörténet számos korszakának 
elemét magába fogadva olyat hordoz, amit 
még ma sem (sőt!) egyszerű megérteni. 
Átérezni viszont igen, mert a különleges 
hangok, harmóniák egy mélyen érző géni-
usz lelkét tükrözik. 

„Annyi cimbalmosság van ezekben a 
dalokban, főleg a székelyföldiekben”, veze-
ti fel a dalnok a következő blokkot. Szalai 
József (András édesapja) átirataiban, Fa-
ragó Laura éneke mellett a ’70-es években 
a Tíz magyar népdal esetében már meg-
lépte, amit most Herczku Ágnes és tár-
sai tovább visznek a jóval nehezebb Húsz 
magyar népdal és a Nyolc magyar népdal 

Bartók az a magyaroknak (legalábbis kellene hogy legyen), mint a németeknek Bach, az osztrákoknak 
Mozart, a franciáknak Berlioz, a � nneknek Sibelius, és folytathatnám a sort. Pontosan ezért fontosak az ilyen 
zenei momentumok, amelyek ezt a halk szavú zenei zsenit idézik meg a múltból táplálkozó, de hihetetlenül 
előremutató muzsikáján keresztül. Az Auer Fesztivál szervezőinek telitalálata ez a kora délután felhangzó 
koncert. A terem tele volt, és biztosan jöttek volna többen is, ha van hely.
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esetében. Hol csak cimbalom, hol zon-
gora és cimbalom a kíséret Szalai András 
átirataiban. Halálról, rabságról, kínhalál-
ról, reménytelenségről szólnak a dalok, az 
utolsó a Tömlöcben, a nagy kedvenc. Jók 
az átiratok, hiszen Bartók minden zenei 
rezdülése átjön cimbalmon is, és ez a sajá-
tos játéktechnikát kívánó hangszer a tört 
akkordokkal, távolról a citerát idéző hang-
zásával talán többet visszaad a népies íz-
ből, mint az egy szál zongorakíséret. Néha 
egyenesen a dallamból következő akkor-
dok, néha nagyszerűen cizellált, technikás 
cimbalom kísér, komplexebb harmóniák 
mentén. Ez utóbbiban Szabó Dániel tűnik 
ki leginkább. A „desszertnek” titulált, szü-
net előtti utolsó blokkban a Székely lassú, 
a Székely friss mellett a Hat forintos szól 
a zongora osztinátója mellett. A harma-
dik utas szemlélet legjellemzőbb darabja 
az Allegro barbaro a maga szilajságával, a 
zongora ritmikus szemléletű használatá-
val, itt most Kiss Péter előadásában. Bar-
tók egyfajta szarkasztikus válasza az őt ért 
támadásokra. És íme, mára a zongora-
irodalom egyik legjelentősebb darabjává 
vált szédületes tempójával, polimodalitá-
sával, rubatóival. Két és egynegyed perces 
az időtartama (Bartók belső metronóm-
ja annyira pontos volt, hogy minden da-
rabját képes volt az időtartam-jelzéseknek 
megfelelően játszani) megfelelő tempó 
mellett. Kiss Péter az általam ismert inter-
pretációktól kissé eltérően játssza, mutatva 
szuverén felfogását. 

Szünet után megint Kiss Péter indít 
a Zongoraszonátával. Hihetetlenül nehéz 
mű, pár kisebb elütéstől eltekintve nagyon 
korrekt előadásban. Bartók vonzalma a 
páratlan, 7/8 vagy 9/8-ados ütemek iránt a 
balkáni ihletésű darabjaiban jelentkezik. A 
koncerten innentől valóban a bolgár nép-
zenéé a szerep. Mindenképp ki kell emelni 
Nikola Parov gadulka-, duda- és tapan-
játékát, amely nagyszerűen ül rá ezekre 
a ritmusokra. Belülről, intuícióból ját-
szó, ösztönös zenészegyéniség és egyben 
társait pillantásokkal irányító karmester. 
Rodopei dudajátékkal kísért ének után a 
páratlan ütemszámú bolgár eredetű nép-
dalok szólalnak meg, köztük a Nagy Lász-
ló fordította Három tücsök magyarul és 
bogárul. Aztán kiegészül a zenekar, hiszen 
elérkezett a �nálé pillanata, „össznépi”, 
mondja Herczku Ágnes. Sodró gyimesi 
muzsika hangzik fel utoljára, a közönséget 
kímélő szokásos levonulás-visszatapsolás 
kényszerjáték helyett, azonnal ráadásként.

A zene fejlődése mindig valamely 
népre jellemző dallamkincs nyomán in-
dult az évezredek folyamán. Avatott mes-
terek ezt felhasználva vagy szuverén 
alkotó módján alakították zenéjüket. Bar-
tókban mindkettő megvan. Herczku Ág-
nesék koncertje tökéletesen igazolta ezt. 

Kovács Attila

Auer Lipót életében a vonósnégyes meg-
határozó szerepet játszott. 21 éves korá-
ban, 1866-ban Hamburgban kvartettet 
hozott létre, majd a korszak leghíresebb 
német vonósnégyese, a négy Müller test-
vérből álló együttes a primárius Karl 
Müller-Berghaus tartós betegsége miatt 
meghívta első hegedűsnek. Velük szak-
mai tapasztalatokat és elismerést szerzett 
magának. Amikor 23 évesen kinevezték 
Szentpéterváron a konzervatórium ta-
nárává, professzortársaival létrehozta a 
világhírűvé vált Auer–Davidov vonósné-
gyest (Auer, Pickel, Weickmann, Davi-
dov), amely Haydn, Mozart, Beethoven és 
a kortárs orosz zeneszerzők (mindenek-
előtt Csajkovszkij és Borogyin) művei-
nek első oroszországi előadója volt. Ez 
is indokolta, hogy a IV. veszprémi Auer 
Fesztiválon a műfaj méltó módon legyen 
képviselve.

A �atal muzsikusokból álló, 2015-
ben alakult Kállai vonósnégyes rövid 
időn belül nevet, elismerést szerzett ma-
gának. A 32 éves első hegedűs, Kál-
lai Ernő egykor rendkívüli tehetségként 
került a Zeneakadémiára, diplomáját a 
New York-i Juilliard Egyetemen, Itz-
hak Perlman tanítványaként szerezte. A 
kvartett másik három tagja, a II. hege-
dűs Szajkó Géza, a brácsás Drá� Kálmán 
és a gordonkás Balázs István szintén ki-
váló muzsikus. Várakozással készültünk 
veszprémi bemutatkozásukra.

A koncert a vonósnégyes-irodalom 
egyik legnagyobb alkotásával, Mozart 
Joseph Haydn tiszteletére írt, 6 kvartett-
ből álló sorozatának utolsó művével, az 
1782-ben komponált C-dúr vonósné-
gyessel (K 465) kezdődött. A mű mel-
léknevét („Disszonancia”) a kortársak 
adták, akik nem tudták elfogadni az első 
Adagio tétel szokatlan hangzásait, ak-
kordfűzéseit. Jellemző a korabeli fogad-
tatásra az itáliai komponista, Giuseppe 
Sarti véleménye: „Szabad az egészsé-
ges emberi felfogással szemben a mu-
zsikusokat szégyenbe hozni, és az egyes 
szólamokat úgy beléptetni, hogy a hall-
gatóság szomorú legyen? Elképzelhető 
olyan kiadó, amely ezeket a műveket ki 
fogja nyomtatni?” A bécsi Artaria, amely 

Haydn, a későbbiekben Beethoven, 
majd Schubert műveinek is egyik kiadó-
ja lett, vállalkozott erre, de (jellemzően) 
a korrektúrát visszaküldték a szerzőnek, 
mondván az általuk szedési hibának vélt 
„idegen akkordokat és disszonanciát” ja-
vítsa ki.

Ma a Haydnnak dedikált kvartette-
ket a klasszikus vonósnégyes-irodalom 
legtökéletesebb mintái között tartjuk szá-
mon. A négytételes (Adagio-Allegro, An-
dante cantabile, Menuetto-Allegro, Allegro 
molto) C-dúr kvartett maga a polifón vo-
nós kamarazenélés, vagy ha úgy tetszik, 
egy 16 húrú hangszerre, a vonósnégyesre 
komponált zene. Mi valósult meg mind-
ebből 2018. augusztus elején, az Auer 
Fesztivál koncertjén? Szerencsére nagyon 
sok, bár érzésem szerint az együttes e re-
mekmű ideális előadásával még adósunk 
maradt. A mű indítása, a mintegy másfél 
perces szokatlan akkordkavargás mesteri 
volt: tökéletes vonósnégyes hangzást hall-
hattunk, kristálytiszta intonálással. De a 
folytatásban rövid időre az első hegedű 
vette át a főszerepet. Azonnal kiderült, 
hogy Kállai Ernő virtuóz, briliáns techni-
kájú muzsikus, akinek a hegedűhangjára 
oda kell �gyelni. A vonósnégyes műfaja 
azonban ennél sokkal többet igényel: tud-
ja-e minden egyes kvartettjátékos a zene 
megszólalása érdekében társai egyenran-
gú együttmuzsikálását szolgálni? Bármely 
hangszernél az indokolatlan, érdekes-
nek, szokatlannak, újszerűnek, meglepe-
tésnek szánt hangsúlyeltolás, ráerősítés, 
amely elsősorban az önérdekű �gyelem-
felhívást szolgálja, stílus-, sőt zeneidegen. 
A professzionális vonósnégyes hang-
zás egyik fokmérője a homogén, egysé-
ges megszólalás és a zenei alázat. Ez most 
időnként annak ellenére sérült, hogy a 
zenésztársak – hála felkészültségüknek és 
muzikalitásuknak – megpróbáltak hozzá-
erősödni a mindenképpen kitűnni akaró 
primáriushoz. Nekem különösen tetszett 
a brácsás Drá� Kálmán, aki érett, ugyan-
akkor visszafogott játékával szinte átme-
legítette a közös hangzást. Balázs István 
muzikális csellójátéka a nagy előd „vo-
nósnégyes gordonkásokéra”, Banda Edé-
re, Mező Lászlóra, Botvay Károlyra, Fejér 

A műfajhoz 
méltón
A Kállai kvarte�  hangversenye a IV. Auer Fesztiválon. 
Veszprém, Megyeháza, Szent István Terem, 
2018. augusztus 4.

A Kállai vonósnégyes az idei Auer Fesztiválon Mozart C-dúr 
„disszonancia” kvartettjét, Puccini Krizantémok című művét és Verdi 
e-moll vonósnégyesét adta elő.
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Andrásra, Magyar Gáborra és a többiekre 
emlékeztetett. 

A szünet előtti másik darab az opera-
szerző Giacomo Puccini korai, 1890-ben 
komponált, Krizantémok című, mint-
egy hatperces, elégikus hangvételű vo-
nósnégyes tétele volt. A hatásos, méltán 
népszerű, temetéseken gyakran játszott 
kompozíciót Pernye András szerint „be-
vonja az emlékezés fátyla, valamiféle 
könnyes szín és búcsúzó gesztus”. Emléke-
zetesen szép előadást hallottunk.

A szünet után Giuseppe Verdi 
e-moll vonósnégyese hangzott el, amely 
1873-ban született Nápolyban. 1872/73 
telén a zeneszerző a Don Carlos és az 
Aida ottani bemutatása miatt hosszabb 
időt töltött a városban. Mivel a próbák 
technikai okok miatt elhúzódtak, Ver-
di tétlenül időzött hotelszobájában, és 
szinte unalmában komponálta művét, 
amelyről röviden azt mondta: „Nem tu-
dom, jó vagy rossz, de az biztos, hogy 
kvartett.” Az utókor véleménye a kompo-
zícióról kedvezőbb, mint a szerzőé volt: 
Verdi művét a legjobb 19. századi, Itáli-
ában született vonósnégyesnek tartják, 
amelyet gyakran és sikerrel adnak elő. 
Verdinek a komponálás során mintául 
Joseph Haydn kvartettjei szolgáltak. Az 
volt ugyanis a véleménye, hogy az itáliai 
zenéléstől idegen a vonósnégyes műfa-
ja. Olyan, mint egy saját környezetéből 
kiszakított növény. Az e-moll vonós-
négyesre nem is jellemző az olasz dal-
lamgazdagság, sokkal inkább a szigorú 
ellenponttechnikának, a zeneszerzés sza-
bályainak pontos és következetes betar-
tása. Az utolsó tétele nem a megszokott 
könnyed, játékos, esetleg rondó formá-
jú, hatásos kódával záruló örömzene, 
hanem egy gyors tempóban előadandó, 
technikailag igen nehéz fuga (Scherzo 
fuga: Allegro assai). Közben a III. tétel 
triójában az olasz opera rajongói is meg-
kapják jutalmukat: a csellista az itáliai 
kantabilitás minden szépségét megmu-
tatva dallamos szerenádot énekel, a kvar-
tett többi tagjának gitárszerű kíséretével.

A Kállai vonósnégyes elemében 
volt. Jól érvényesült a tagok technikai 
tudása, muzikalitása, korrekt zenei for-
máló képessége. A megérdemelt sikert 
az együttes ráadásokkal köszönte meg. 
Először a Verdi-vonósnégyes teljes III. 
tételét hallottuk újra, Balázs István csel-
lószerenádja most is szépen szólt. Majd 
Weiner Leó 1933-1934-ben komponált I. 
Divertimentójából a csűrdöngölő hang-
zott el. Kállai Ernő hegedülését a kö-
zönség nagy tetszéssel fogadta. A Kállai 
vonósnégyes veszprémi bemutatkozása 
zenei élményt jelentett.

M. Tóth Antal
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A � e Klezmatics együttes klezmeralapokon nyugvó, de annak határain jócskán túllépő muzsikája szó 
szerint felforrósította a hangulatot és a levegőt a Hangvilla nagytermében. A távozó közönség boldog 
elégedettséggel az arcán fogadta a koncert utáni késő nyári este hűvösebb levegőjét. Hazafelé sétálva talán 
még ott lüktetett a fejekben ez a különös, egzotikus zene.

A klezmer virtuózai
A � e Klezmatics koncertje. Auer Fesztivál, Veszprém, Hangvilla, 2018. augusztus 4.

Az Auer Fesztivál leginkább a klasz-
szikus zenét szeretőknek kínál programot. 
A �e Klezmatics koncertje kivételként 
erősíti ezt, hiszen a sok-sok forrásból táp-
lálkozó klezmermuzsika semmiképpen 
sem tartozik ebbe a kategóriába. A műfaj 
több évszázad folyamán alakul ki, legin-
kább a kelet-európai askenázi zsidóság 
tradícióira építkezik. A bizánci, azaz dup-
la harmonikus dúrskála (a, h, c#, d, f, f# 
g#, a) hangjai az elsődleges forrása, amely 
nagyon hasonlít az arab skálához vagy a 
cigány dúrhoz. Ez az alaptónus a darabo-
kon belül több szekcióban lüktet, sokszor 
váltakozik a moll és a dúr hangzás. Bele-
szól ebbe számos nép zenéje, legyen az gö-
rög (fríg domináns), török, az arab skála, a 
harmonikus moll és még sok más hangsor 
a keleti, délkeleti vidékekről. Ritmusvilá-
ga ugyanígy változatos, felismerhetők a 
közel-keleti, a görög, itt-ott az aszimmet-
rikus balkáni ritmusok. Nyelvezete általá-
ban a jiddis, mondanivalójával az emberi 
sorsot megszólaltatva. Elsősorban népi 
összejöveteleken, esküvőkön, mulatságo-
kon hangzottak fel a klezmerdallamok. 
Aztán az Amerikába történő 19–20. száza-
di nagy kivándorlás nyomán egy hatalmas 
kulturális kohó, számos fúzió nyomán ki-
termeli a sajátos amerikai klezmert, amely 
ráadásul a jazzel ötvöződve magas igényű 
zenei stílust eredményez. Egy biztos, az 
európai fülnek hihetetlenül egzotikusan 
hangzik. És ha ezt a műfajt jól művelik, 
akkor meg már-már bűbájos a hatás. A 
�e Klezmetics pedig nagyon jól műveli.

A banda harmincéves fennállása alatt 
sajátos, magas igényű klezmervilágot ala-
kít. Pályafutásuk alatt sokakkal játszanak 
együtt a klasszikus és a jazz-zene meste-
reiből, de ők hatan kiváltképpen nagyon 
jól érzik egymást, nagyon együtt zenélnek. 

A zenekar „legzenészebbje” és „esze” a 
trombitás Frank London. Irányító szemé-
lyiség, amolyan „igazi lélekzenész”, nem 
beszélve hihetetlenül technikás trombi-
tálásáról. Monte Christo összes vagyo-
nába le merném fogadni, hogy a jazzben 
ugyanígy otthon van. Ha kell, zongorázik 
vagy billentyűzik. A koncert egyik szá-
mát zongorán olyan kortárs akkordokkal, 
hangzásokkal tölti meg, hogy már-már 
irigykedem. A zenekar lelke énekével Lo-
rin Skamberg, aki nem mellesleg zongo-
rázik, harmonikázik és gitározik. Nem is 
akárhogy énekel, az öröm és a fájdalom 
kifejezése ezen a magas fekvésű tenorhan-
gon tökéletes ebben a stílusban, vele örül 
és zokog az ember lelke. Lisa Gutkin he-
gedűn a klezmerornamentika mestere, és 
egy dal erejéig megmutathatja tiszta, egy-
szerű énekmodorát is. Járatos a jazzben 
az outgoing (a harmóniáktól elszakadó) 
szólóival a szaxofonon, az „öblögetős” cif-
rázásaival klarinéton és fuvolán Matt Dar-
riau, aki ha kell, zongorázik is egy kicsit. 
Paul Morrissett basszusgitáron és a kis-
méretű cimbalmon játszik, ez utóbbi sok-
szor magára maradva kíséri az éneket, ő is 
érzi ezt a műfajt. Michael Sarin ütőhang-
szereken játszik, talán ő az egyetlen, aki-
nél néha összeráncolom a szemöldököm. 
Egy dobos legyen halálpontos. A zené-
szek javarésze multi-hangszeres, és termé-
szetesen mindenki énekel a kórusokban. 
Gyönyörű a capella hangzások szület-
nek a koncert egy-egy intim pontján. Na-
gyon jellegzetesek a kollektív szólózások 
az egyszerű harmóniastruktúrák men-
tén, nemegyszer repkednek az igencsak 
technikaigényes hatvannegyed hangok 
az amúgy is tempós zenében. A ritmikai 
világ is változatos, mindenképp érdekes 
lejtésű páros és páratlan ritmusképletek 
mentén alakulnak a zenék és a dalok. Néz-
zük meg közelebbről őket.

A koncert tematikája, mondhatni, 
tökéletes. A felfokozott tempójú, pezs-
gő dallamokat szinte himnikus kesergők 
váltják, hogy aztán ismét egy-egy sod-
ró lendületű instrumentális vagy énekelt 
darab ingerelje vastapsra a közönséget. 
Az első dal mindjárt egy igazi tempós 
klezmerzene. Meg is alapozza a hangu-
latot (bennem meg Kusturica �lmjeinek 
érzésvilága ötlik fel), ha nem szeretné va-
laki ezt a zenét, az sem igen tudná magát 
kivonni a hatása alól. Jön is a közönség 
kísérő, majd vastapsa és füttye. A máso-
dik instrumentális dal cizellált hegedű-
vel indul és nagyon „buliérzetű”, persze 
jó kis hangszeres szólókkal megtűzdelve. 
A „�e Klezmatics from New York City”, 

a „bocs’ a borzalmas magyarságomért” és 
a „csodálatos fesztivál” kulcsmondatok 
máris összhangot teremtenek a közön-
séggel. A következő kompozíció balett-
hez készült egy New York-i tánctársulat 
számára, Falusi érzet címmel. Jellegzetes 
hangokkal indít a cimbalom és a fuvo-
la, az ének pedig szinte arabos érzettel 
ül rá ezekre, aztán a hegedű egy nagyon 
szép dallammal fojtja belénk a lélegzetet. 
Belép a többi hangszer is, hogy a komp-
lexebb építkezés után teljesedjen ki az itt-
ott arab zenére jellemző lüktetésű dobbal. 
Egyszerűen szép! Vastaps! A majdhogy-
nem rockos dobindítás után a harmoni-
ka klezmerdallama kúszik elő, és a kíséret 
is vált, szinte Szerbiában érzem magam. 
Jók ezek a megkomponált hangszerszóla-
mok. Itt jönnek azok a korábban említett, 
modern hangzású zongorabejátszások 
a nagyon jazzes szaxofonimprovizáció-
val, ami mögül azonban mindig kikan-
dikál a klezmer jellemző hangsora. Még 
moduláció is van. A trombita aztán egy 
igazán modern szólóval színezi tovább. 
Végül érkezik a hegedű lehelet�nom, 
mégis buja dallama. A zárás hatásos tut-
ti. Nagyon jó! Két dal bekonferálásakor – 
„jobb, ha nem is értitek a jiddist, hiszen 
az egyik lehangoló, a másik meg igazán 
lehangoló” – jót derül a közönség, a zene 
pedig egy öregemberről mesél a viharos, 
esős éjszakában Night, Die Nacht cím-
mel. Tényleg szomorú, viszont nagyon 
szép az ének! Majd jön egy nagyon ér-
zelmes, az elveszett gyermekre emlékező 
altatódal, megénekeltetve a közönséget 
is. Ismét vastaps! A következő egy uk-
rán népi stílusra jellemző dal, amely két 
gengszterről szóló szöveggel kombiná-
lódik (sic!), mondja a hegedűs hölgy, és 
derül a publikum. Odesszában is előad-
ták, ahol is a nagyszámú közönség boldo-
gan táncolt. Nem csoda, nagyon pezsdítő 
zene. Szünet. A Klezmaticsra a szabad 
gondolkodás, az epikureizmus jellemző, 
„csatlakozzatok”, indítja a második felvo-
nást a zenekarvezető. Az abszolút klez-
merdal mögül kissé a cirkuszi zenére és 
a kabaré világára emlékeztető hangulat 
kandikál ki. Sokadik színfoltként cimba-
lom indítja az imaszerű énekkel folytató-
dó, majd teljesen arab zenei hatást hozó 
dalt. A zárás előtti nagyon intim, majd 
szinte sikítással felérő ének után a kóda 
teljesen arab frazeálású fohász. Aztán 
egy instrumentális közepes tempójúból 
egyre fokozódó iramú ritmikus klezmer 
szól, kvintváltásos harmóniákkal, virtu-
óz trombita, hegedű és szaxofon, majd 
kollektív szólamokkal, kiállásokkal, érde-
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kes zárással. Tényleg tudnak! A követke-
ző egy ismert himnusz ¾-ben az egyesült 
emberiségről a Franco-rezsim idejé-
ből, Katalóniából, erőről és bátorságról, 
mindnyájunk szabadságáról. Amerikai 
dalszerzőtől, Woody Guthrie-től szárma-
zik a himnikus induló, a �e Best I Can, 
klezmeres hangszeres szólókkal. Tartal-

mas mondanivaló, lírai énekkel, a közön-
ség énekével zárva. Törökös hangzású, 
mozgalmas instrumentális nóta az ezt 
követő, hangszeres szólóval és kollek-
tív szólókkal, szinte táncolni lehetne rá, 
végül a szólóének és a kórus is bekap-
csolódik, majd a capella zárják. Intim 
cimbalom és zongora indítja a követke-

ző, fríg témájú dallamot, és ugyanilyen 
intim, de erőt sejtető az ének. A szaxofon 
fájdalmat sikít, ugyanígy a magára ma-
radó ének, végül a capella kórus ismét-
li végtelenül a témát. Hej, la-lali-lali, kéri 
éneklésre a közönséget a sodró tempójú 
záródalhoz Frank London. Persze, hogy 
nem mehetnek le a színpadról. Még két 
„buli” ráadásdal (egyikben az Egy szál 
harangvirág témájával) miután meg-
kapták virágaikat, de aztán a közönség 
kénytelen beletörődni, egyszer minden 
koncertnek vége van: „Ez a jó éjszakát 
dal” – búcsúzik a zenekarvezető.

A �e Klezmatics az amerikai klez-
mer műfajának kiemelkedő, Grammy-díj-
jal is jutalmazott képviselője. Harminc 
éves pályafutásuk érlelte zenei összhang-
jukat. Ennyi év után sem vált enerválttá a 
csapat, koncertjüket humor, életkedv vagy 
éppen fájdalom, de mindenképpen magas 
nívójú megszólalás jellemezte. A közönség 
érezte is ezt, és a zene különleges hang-
zása, hatása mellett is rajongani tudott, 
benne élt a koncertben. Az Auer Fesztivál 
ismét sikeres estet zárhatott. 

Kovács Attila
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Az együttes 25 év alatt ért fel a csúcsra. Ko-
moly háttérmunka, tudatos tervezés, csa-
patépítés és Demel Eszter karizmatikus 
egyéniségén túl a város vonószenekarának, a 
Mendelssohn Kamarazenekarnak is köszön-
hető az eredmény. A zenekar tagjai – akik a 
zeneiskola tanárai is egyben – segítik a fel-
készülésben az együttest. Meggyőződésem, 
hogy a �atalok számára példa és húzóerő a 
felnőttegyüttes munkája. Nem beszélve Ko-
váts Péterről, aki segít a kiválasztott művek 
átültetésében az együttes részére, és tanácsai-
val is segíti a felkészítők munkáját.

Maga a koncert Demel Eszter bűbá-
jos, anyai összekötő szavaival a darabok 
között – az együttes kulisszatitkairól, apró 
történetekkel a felkészülésről, a közeli ver-
seny eseményeiről – családi eseménnyé tette 
az előadást. A koncerten Rameau, Coupe-
rin, Bartók, Martinu, Hacsaturján, Orbán 
György, Csajkovszkij és Bizet műveiből 
csendültek fel részletek. A zenekar tagjai kö-
zül a legkiválóbbak szólistaként is közremű-
ködtek. Alföldi Nelli (hegedű) és Nasszer 
Tamara (cselló) Bizet Gyermekjátékok: Pa-
pás-mamás című tételében, Hartmann Do-
monkos (cselló) Csajkovszkij Nocturnjében 
játszott a zenekar szólistájaként.

Nem az aktuális zenekar produkciója 
volt, de a délután egyik csúcspontja Mar-
tinu Változatok egy Rossini-témára című 
műve, melyet Hartmann Domonkos (csel-
ló) és Forgó Benjámin (zongora) adott elő. 
Mindkét �atal a budapesti Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakgimnázium végzős ta-
nulója, immár mindketten sikeres felvételi 
vizsgákon túl, egyetemi szinten folytatják 
tanulmányaikat. Előadásuk meggyőzte a 
hallgatóságot, fogunk még velük találkozni 
a hangversenyszínpadon.

Aki hallott már alapfokú zeneiskolá-
ban vonós hangszert tanuló gyerekeket ját-
szani, az tudja, milyen nehéz értékelhető, 
élvezhető hangot megszólaltatni ezekben a 
tanulóévekben, mennyi kitartás kell tanár-
tól, diáktól, szülőtől, családtól, míg eljut va-
laki addig, hogy ilyen színvonalon játsszon, 
mint amit a Gárdonyi I�úsági Vonószene-
kartól hallottunk. És mindez önmagában 
még nem elég, kell hozzá egy megszállott 
vezető, aki megtalálja a megfelelő segítőtár-
sakat, az előadható műveket, melyeket a ze-
nekarral elfogadtat, és a koncerten eléjük áll, 
és elvarázsolja, megbűvöli őket, hogy úgy 
szóljon minden darab, mintha az a világon 
a legegyszerűbb volna. Ezzel élményt szerez 
elsősorban maguknak a zenekari tagoknak, 
amit kivetítenek a közönségre, hogy min-
denki részesüljön belőle, és felszabadultan 
tapsolhasson köszönetképpen.

Rostetterné Nagy Rita

A zenekar a fesztivál zárónap-
ján, a talán legjobban várt, leg-
rangosabb koncert délutánján 
a Hangvillában adhatta elő 
műsorát. 

Bizalom
Gárdonyi Zenekar. Veszprém, 
Hangvilla, 2018. augusztus 5.

A hangversenyt Mieczysław Weinberg, a 
lengyel-zsidó származású, 1939-től 1996-
ban bekövetkezett haláláig a Szovjetuni-
óban (illetve annak utódállamában) élő, 
alig ismert, ám rendkívül fontos zene-
szerző Op. 136. No. 6. hegedű-zongora 
szonátája nyitotta. A darabot szólóhegedű 
indítja, egyenletes, széles vonású, súlyos, 
nagy ugrásokat felsorakoztató, állandó-
an ismétlődő, mégis elemeiben folyton 
változó dallammal. Idővel ugyanazokkal 
a hangokkal, mintegy kánonszerűen be-
lépve társul a zongora uniszónóban, míg 
végül egy (az előzmények után meglepő) 
moll akkord véget vet az enyhén erősza-
kos duettnek, és a zongora „jutalomjáté-
ka” következik: egy sokkal lágyabb, immár 
akkordikus hangfolyam, melynek ugyan 
semmi köze a moll akkord megjelené-
se által sugallt funkciós zenei attitűdhöz, 
s alapja a hegedű által bemutatott hang-
struktúra, ám sokkal � nomabb, gyengé-
debb környezetben. A zongoraszólamot 
Yulianna Avdeeva, a � atalon világhírt el-
ért nagyszerű orosz zongorista, a 2010-es 
varsói Chopin-verseny győztese játszotta. 
A két művész olyan érzékenységgel reagált 
egymás legapróbb rezdüléseire, mintha 
ugyanannak az organizmusnak részét ké-
peznék. A zenei szövet lassanként átala-
kul: a kezdeti hangstruktúra apró részekre 
oszlik, föl-, majd alászálló repetitív dal-
lamfoszlányokká enyhül, a siratódallamok 
világát idézve. Ekkor döbbenünk rá, hogy 

a kezdő hangstruktúra valójában Istent 
dicsérő héber sófár-parafrázis. Végül az 
anyag megszelídül, mondhatni, elszende-
rül, s egyetlen halk, uniszónó hangon ér 
véget. A darab rögtön érthetővé válik an-
nak ismeretében, ha tudjuk, hogy Wein-
berg családjának csaknem egésze a náci 
holokauszt áldozata lett.

Ezután Schubert Op. 100-as Esz-dúr 
triója következett. A hegedű-zongora du-
óhoz társult Giedrė Dirvanauskaitė i� ú 
gordonkaművésznő, aki 2009 óta rendsze-
resen kamarazenél Kremerrel. Schubert 
e remekműve számos buktatót tartalmaz: 
nemcsak magas fokú együttmuzsikálni-tu-
dást igényel, nemcsak próbára teszi a kon-
centrációképességet, s mindezt igen magas 
technikai szinten, hanem sajátos, semmi-
hez sem hasonlítható tartalmat hordoz: 
egyaránt magán viseli Beethoven szilaj-
ságának és a bécsi szalonok világának, a 
külvárosi színházi muzsikusok karrier-
vágyának és az emberi halandóság vándor-
úthoz hasonlításának jegyeit, melyben ott 
van a csalódás és a szerelem, az elmúlás és 
az önfeledt mulatozás, az embert porszem 
léte ellenére jellemző nagyravágyásának 
hangja. És a három művész csak játszott: 
mintha pillantást nem is vetnének egy-
másra, beletemetkezve a zenei folyamat-
ba, tudatában annak, hogy mindegyikük 
annak egy, egyaránt fontos része, melyben 
hol egyikük, hol másikuk kerül előtér-
be. Nem Gidon Kremer és partnereinek 

Katarzis jegelve
Az Auer Fesztivál zárókoncertje: Gidon Kremer 

a Hangvillában, 2018. augusztus 5.

Nem túlzás állítani, hogy meghatározó jelentőségű volt a világ 
egyik legkiválóbb hegedűművészének, a 70-es éveibe tavaly belépő, 
mégis öröki� ú, örökké kísérletező Gidon Kremernek a veszprémi 
vendégszereplése. Nemcsak a koronát tette fel az amúgy is rendkívül 
magas színvonalú fesztivál záróakkordjára, hanem akkora közönséget 
vonzott, hogy többen, miután már nem kaptak jegyet, mégis eljöttek a 
Hangvillába, hátha valaki visszamondja, és bejutnak az üresen maradt 
helyre, s ha nem, akár az ajtón kívülről is, de mindenképpen hallani 
akarták a világsztárt. Zenészek és laikus zenekedvelők, intézmények 
képviselői, Veszprém polgármesterével az élen, � atalok és idősek, 
korra és nemre való tekintet nélkül rajongással fogadták Kremer éteri 
magasságokat ostromló, mennyei játékát, újabb kísérletét.
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nagyságát érezhettük itt, hanem magát 
Schubert világát, az abszolút zenét, ahol 
az előadó szerényen egészen háttérben 
marad, csak annyiban „van jelen”, ameny-
nyiben a zeneszerző drámaiságát átnyújtja 
hallgatóságának. Ez igazi nagyságuk titka. 
Valódi katarzist élhettünk át, mely feleme-
li az embert, ez állapotában „jobbá teszi”, 
majd ilyetén módon transzformálva visz-
szahelyezi a földre.

Ugyancsak Schubert-darabbal kez-
dődött a második rész: a B-dúr polonéz-
ben (D 580) Kremer társa a Mendelssohn 
Kamarazenekar, mellyel tökéletesen sike-
rült visszaadni a tánc báját, szellemes me- 
lodikáját.

Ami ezután következett, az Kremer 
kísérlete, s a Silvestrov és Schubert talál-
kozása címet viseli. Valentin Silvestrov 
idős, ám rendkívül aktív, az avantgárd iz-
musaitól megcsömörlött komponista, aki 
újabban az „önmagáért szép” zenei ide-
álját tűzte ki maga elé. Öt darab hegedűre 
és zongorára című művének egyes tételei 
közé Schubert a-moll szonatinájának he-
gedűre és vonószenekarra készített átira-
tának tételeit illesztette. Kremer így vall 
erről: „Így a két romantikus a partitúrá-
ik által egy virtuális hídon találkozhat, 
s remélem, hogy frissítő élmény lesz ez 
úgy az előadónak, mint a hallgatóságnak. 
Miért? Mert úgy tűnik, hogy Schubert és 
Silvestrov a szépségnek ugyanazt a nyel-
vét beszélik, annak ellenére, hogy Schu-
bert századokkal ezelőtt élt, míg Valentin 

még mindig alkot és nagyon kreatív”. Való 
igaz: Silvestrov zenéje valóban szép, érde-
kes, nem funkciós, hármashangzatokból 
álló, csupa megnyugtató harmóniákból áll, 
egyszerű, egységgé, folyamattá soha nem 
szerveződő dallamfoszlányokkal. Schubert 
zenéje viszont konkrét dallamokból, a for-
mának megfelelő hangnemekből, az egyes 
tételek különböző tempójának megfelelő, 
emberi emóciókat idéző és előidéző zenei 
anyagból áll. Kettejükben valóban közös 
a szépség. Csakhogy szépség és szépség 
között különbség van: a Schubert-szona-
tina zenei történést hordoz, megfelel az 
esztétikai kategóriának, miszerint „a zene 
a hangzó világ visszatükröződése”, vagy-
is a szavakkal már meg nem fogalmazható 
gondolatoké, melyek ilyen-olyan módon 
ütköznek egymással, s melyeknek meg-
nyugtató konklúziója az emelkedettség 
érzését, ha tetszik, a katarzist idézi elő. A 
tételek együtt, egymás után… Csakhogy 
Schubert tételei egy „szépség önmagáért” 
ideálba ékelődtek bele, mely nem is akar 
folyamattá válni, csak a puszta szépség-
ben elernyedést tűzi ki célul. Ez azonban 
– bármilyen kellemes érzetet is ad – ha-
mis művészet. Mint a popzene, melynek 
ugyanez a célja: rózsaszín mázzal leönte-
ni a világ mocskát, s szemünket behuny-
va nem venni róla tudomást. A schuberti 
folyamat e megszakítások miatt nem ké-
pes elhozni azt az élményt, ami miatt író-
dott: az emelkedettség eljut egy bizonyos 
szintre, ahol egy másik impulzus belép, és 

megáll az időtér: kellemes harmóniák egy-
másutánja némi dallamemlékekkel, mely 
sehonnan sehova nem tart: megfagy. Ka-
tarzis jegelve.

A hegedű „nagy öregje” ráadáskép-
pen Arvo Pärt Pater Noster című művét 
adta elő. Az eredetileg énekhangra író-
dott mű hasonló karakterű, csak mivel itt 
konkrét imáról van szó, a szöveg adja meg 
a zene értelmét, Isten végtelenségének 
megjelenítését. Szöveg nélkül legalább a 
darab címét közölni kellett volna a hallga-
tósággal, hiszen ez esetben nem autonóm 
zenéről van szó.

Gidon Kremer először csaknem öt-
ven éve, pályájának elején koncertezett 
Veszprémben – de az 1970-es Csajkovsz-
kij-hegedűverseny győzteseként már ak-
kor berobbant a világ élmezőnyébe. Akkor 
korántsem volt ekkora hallgatósága. Játé-
kát mindig is hallatlan szerénység, a kö-
zönség tisztelete és a szerzők iránti alázat 
jellemezte. Hangja egyedülálló: pianói le-
helet�nomak, mégis átütnek a legnagyobb 
hangzáson is. Vibrátói mindig csak any-
nyira sűrűek, amennyire a dallam kieme-
lését szolgálják. Intonációja, vonókezelése 
szinte utolérhetetlen. Igazi nagy művész ő, 
alázatos, ugyanakkor hallatlanul igényes, s 
ezt megköveteli partnereitől is. Akivel le-
áll muzsikálni, az csak nagyszerű művész 
vagy együttes lehet. A Mendelssohn Ka-
marazenekarral leállt…

Rostetter Szilveszter
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A szobroknak is megvan a maguk sorsa – ahogy egy korábbi Séd-cikkben (2017. tél, 52–55.) idéztük a 
Megmozdult szobrok – Veszprém eltűnt köztéri alkotásai kapcsán az eredeti, könyvekre vonatkozó mondást 
(„Pro captu lectoris habent sua fata libelli”). Milyen kalandos is lehet ez a sors! Így utólag már szinte túl 
egyszerűnek, szimplának tűnik a politikai-ideológiai tudatformálás az emlékműállítások kapcsán. Mert 
annyi más szempont is előfordulhat. Vannak városok, ahol közösségi akarat hív életre egy-egy szobrot, 
és az meghatározza a teret. Másutt a nagyrészt véletleneknek köszönhető köztéri szobor utólag alakít át 
egy-egy helyszínt. Huszonegyedik századi, csöppet sem jellemző az a történet, amely egy kiváló művész, 
Lugossy Mária (1950–2012) szobrával történt, itt, Veszprémben.

Az üvegszobor kálváriája
Lugossy Mária Rheia című alkotásának sorsa

Hosszú helykeresés után az új Balaton plázában helyezték el Lu-
gossy Rheia című szobrát 2004-ben. Remekül megvilágított hely-
re, sétálóutak kereszteződésének közepére. Mindig akadt néhány 
érdeklődő látogató-vásárló, aki meg-megállt, elgondolkodott a 
szobor láttán, mígnem néhány év múlva egy korábban melléksze-
replőnek vagy a háttér sta�ázs�gurájának gondolt szereplő ini-
ciatív megoldást tett: a pláza vezetősége a roppant súlyos szobrot 
az épület másik olyan helyére szállíttatta, ahol a szintet tartóosz-
lop támasztja alá. A nagyméretű kő-üveg-bronz súlyát pedig nem 
mindenhol bírja el egy épület. A vezetés szempontja a kereske-
delmi vezérelv: minden négyzetmétert, ezt a kevesebb mint két 
négyzetmétert is az eladandó áruk bemutatásának kell szentelni. 
A thai büfé asztalai, székei lettek a szobor szomszédai, és nemegy-
szer könyöktámasznak használták a szilárd kőtömböt, néha csik-
keket is nyomtak el az üveg és kő találkozásánál. 

2010-ben aztán, a veol.hu írása szerint a pláza vezetése nyi-
latkozott, hogy nem ők kapták ajándékba a szobrot, készséggel 
vissza is adják a városnak. Ismét megindult a helykeresés, mert 
az anyagok miatt fedett hely kellett, és viszonylag állandó hőmér-
sékletű. Korábban felmerült egy köztér, rajta tetőszerkezet épí-
tése, majd a könyvtár aulája, a múzeum, a városháza, a jezsuita 
templom… Sor került az ajándékozás írásos lebonyolítására. A 
szerződés szerint: „Szerződő felek megállapodnak abban, hogy 
a műalkotás végleges helyét az Önkormányzat később határoz-
za meg. Átvevő vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 
műalkotást soha nem értékesíti, és semmilyen módon nem terheli 
meg.” (Azt nem vállalta, hogy méltó helyen helyezi el!) Mivel nem 
sikerült hely szempontjából egyezségre jutni a középületet illető-
en, így került a VKSZ (Közüzemi Szolgáltató) raktárába.

Az üveg, bronz, diabáz (vulkáni, magmás, szürke kő) szobor 
magassága 89 cm, legnagyobb átmérője 200 cm. A művész nyolc-
vanas években kezdett „zárványos” alkotásainak egyike. A „zár-

vány”, vagyis idegen anyag hol higany, hol, mint jelen esetben is, 
bronz üvegbe foglalása. A művészt a két forma, a formán belül 
megjelenő másik forma és azok egymáshoz való viszonya izgat-
ta, sokszor a kettő feszültsége: és ehhez hozzájárult a külső, zárt 
tömb, a kőszikla, amely egy természetes kőnek és a mesterséges 
formáknak együttélésével tovább dinamizálja az alkotást. Lugossy 
több olyan művet készített, amelyekben a keletkezés titkát kutat-
ta, a teremtésmítoszokat idézett, archaikus képzeteket társított, 
szimbolikus üvegtömböket hozott létre; geológiai formák, ember 
alkotta építmény-emlékek és a természettel összekötött szellem 
együttélésében. A természet és a görög hétköznapokat is benépe-
sítő istenek együttesen vannak jelen a művekben: Rheia ugyais 
Gaia földistennő lánya – bronztorzója a kompozíció központjá-
ban –, aki élettelenül kagylóba zárva várja Kronosz (gyermeke-
inek apja) felszabadító ölelését. Van egy különös sajátossága is 
ennek a műnek, ami Lugossy több munkájánál, és nem csak kiál-
lítási tárgyaknál, hanem több köztéri alkotásánál is tetten érhető: 
hogy a művek fő nézete a felülnézet. Ezek közül a legdöbbenete-
sebb a székesfehérvári II. világháborús kompozíciója: a fekete grá-
nitlapokkal bélelt talajszintből mélydomborműként emelkedik ki 
a domináns motívum: a piarista templom sérült, csonka harang-
ja. A szemlélő pedig óhatatlanul fejet hajt. Megérinti az a kollektív 
emlékezet, amely mindenfajta háborúhoz felelősséggel viszonyul. 
De más műveknél is tetten érhető ez a felülnézet: a veszprémi mú-
zeum gyűjteményében lévő, Am�teátrum című műnél, a Mediter-
ráneum 2001-nél vagy a drámai hangú Misztériumnál. Akárcsak 
a Rheia esetében: lenyűgöző látvány, nézőbűvölő az az aszim-
metrikus szabályosság, ahogy a rétegelt, ragasztott, homokfúvott, 
polírozott üveglapok hol sejtelmes, hol tükörsimára csiszolt felü-
letéből részben kiemelkedik, részben átdereng a bronz testtöredék 
fémes felülete. A művész utolsó korszakában egyre nagyobb sze-
repet kaptak a �gurális elemek, ennek egyike a Rheia.

Ma a szobor fekete takarólepelbe burkolva a cs/6-ban, a csar-
nok/6-ban áll. Mellette a Gutenberg-galaxis szintén köztérre, ki-
állításra kívánkozó olyan matuzsálemei, mint a hajdani veszprémi 
nyomdából származó régi nyomdagép vagy az ólombetűket (is) 
őrző, sok�ókos fa szekrény. A British Museum, a New York-i Cor-
ning Museum of Glass, a párizsi Musée des Arts Décoratifs, a to-
kiói Suntory Museum mellett, ahol szintén megtalálhatók Lugossy 
Mária művei, Veszprém múzeuma is ilyen gazdag, raktárszinten. 
És csak várjuk, mint sok más esetben, hogy itt is majd a befogadó 
tér fogja meghatározni a szobrot?

Gopcsa Katalin
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Irodalom 
kontra időjárás

Európai 
� lmtér

A veszprémi Ünnepi Könyvhét 
rendezvényei. 2018. június 14–16.

Utcamozi a Veszprém–Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa pályázati projekt 

keretében, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. és a 
Veszprémi Programiroda K� . szervezésében. 
Veszprém, Óváros tér, 2018. augusztus 30. – 

szeptember 2.

Életemben először nagyon csúnyán lekéstem egy határidőt: a veszp-
rémi könyvheti rendezvényekről kellett volna írnom a Séd elő-
ző számába. Ürügyet persze bőven találtam a halogatásra, a sok 
munkától elkezdve a családi elfoglaltságokig, de az igazság az, hogy 
olyan gondolatok fogalmazódtak meg bennem, amiket kon�iktus-
kerülőként nehezen írtam le. Most, hogy már távolabb vagyunk a 
könyvhéttől, talán egy kicsit könnyebb lesz elvonatkoztatni a konk-
rét helyzettől, bár elkerülhetetlen, hogy visszautaljak rá. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy töprengéseimmel nem a könyvhét szervezőit 
akarom kritizálni (köszönet a rengeteg munkájukért, amivel létre-
hozták ezt a rendezvényt), hanem olyan kérdéseket megfogalmazni, 
melyekre érzésem szerint jelenleg nem találjuk a választ – és azt hi-
szem, nem csak Veszprémben nem találjuk.

Akik kint voltak tavasszal a könyvhéten, bizonyára emlékez-
nek rá, hogy a szervezők nagyon gazdag és változatos programot 
állítottak össze: a vendégek között egyaránt voltak �atalok, helyi 
alkotók és „nagy nevek”. A helyi sajtóban többször megjelentek az 
előzetes beharangozók. Sebő Ferenc szerintem az utóbbi évek leg-
jobb megnyitóbeszédét mondta el csütörtök délután. Jó ötlet volt, 
hogy sok zenei betét színesítette a programot. Gecs Mónika és Ki-
lián László mindent elkövetett, hogy folyamatosan fenntartsák az 
érdeklődést – és mégis, amikor kint voltam, szinte mindig azt ta-
pasztaltam, hogy maroknyi ember �gyelt a színpadon elhangzot-
takra, függetlenül attól, hogy ki volt az aktuális vendég. Valahogy 
nem volt igazán „lelke” a rendezvénynek. 

Próbáltam gondolkodni, hogy mi lehetett a visszafogott ér-
deklődés oka. Könyvtárosi tapasztalatom, hogy az időjárással min-
dent és mindennek az ellenkezőjét is meg lehet magyarázni: ha 
sokan jönnek, azt is, ha kevesen, azt is. Továbbá ha jó az idő, azért 
nem jönnek, ha rossz, akkor meg azért nem. Az első délutánt te-
hát magyarázhatta a rendkívül hideg és esős idő. Nem segítettek a 
programütközések sem, melyek közül a Veszprémi Szemle és a Séd 
bemutatójának a közönsége potenciális résztvevője lehetett volna a 
könyvhétnek is. Ekkor zajlott a veszprémi gyerekek és családok je-
lentős részét megmozgató Kabóciádé is. Ez szinte lehetetlenné tette, 
hogy érdemi gyerekprogramok színhelye legyen a könyvhét, pedig 
nagyon fontos lenne, hogy a leg�atalabbak is abba nőjenek bele, 
hogy van az évnek egy olyan hétvégéje, amikor minden a könyvek-
ről szól.

Azt hiszem, kicsi ez a város ahhoz, hogy megengedjük ma-
gunknak azt a luxust, hogy ennyire egymásra szervezzük a progra-
mokat. Nem tudom, hogyan lehetne a gyakorlatban megvalósítani, 
hogy gördülékenyebb legyen az egyeztetés. Néhány intézmény 
egymás között már próbálkozik vele, de magamról is tudom, hogy 
annyi mindennel kell párhuzamosan foglalkoznom, hogy néha 
megfeledkezem róla. Hogyan kellene tovább bővítenünk ezt a kört? 
Úgy gondolom, hogy például a korábban említett helyi folyóiratok 
bemutatóinak helyük lehetett volna a könyvhéten (is). Mindkettő-
nek van már olyan rangja, hogy megpróbáljunk rájuk is �gyelni, a 
könyvhéttől függetlenül is. 

Gondolkodtam azon is, hogy mennyire szerencsés, hogy 
Veszprém más időpontban tartja a könyvheti rendezvényeit, mint 
az ország többi városa, és saját magammal sem tudok megegyez-
ni. Értem az érveket, hogy nagyobb eséllyel lehet meghívni beszél-
getésre és dedikálásra a szerzőket, mert jobban ráérnek ebben az 
egy héttel elcsúsztatott időpontban. De idén például 300 körüli kö-
tet jelent meg erre az alkalomra időzítve. A 300 szerző biztos nem 
egyszerre beszélget és dedikál Pesten. Nem tudom, csak gondolko-
dom: vajon ha Veszprém is csatlakozna az eredeti időponthoz, nem 
jutna-e el több emberhez az esemény híre, hiszen akkor az országos 
tévék és rádiók is foglalkoznak vele?

Nem véletlenül foglalkoztam ennyit a szervezési kérdések-
kel. Az egyik nagy kérdés ugyanis az számomra – és ezt most már 

Esti fél 8-as és fél 10-es kezdéssel a négy napon nyolc �l-
met láthattak az érdeklődők. A térre érkezőket babzsákfotelek, 
nyugágyak színes, hangulatos kavalkádja fogadta. Mögöttük sör-
padok sorakoztak, így közel 200 embernek biztosítottak a szerve-
zők ülőhelyet. A ledfal segítségével még a teljes sötétedés előtt is 
élvezhető, kitűnő volt a képminőség. A pro� szervezést mutatta, 
hogy büfé várta közönséget, volt kulturált mosdóblokk, világító 
#VESZPRÉM2023 installáció, és szállt a csokis pattogatott kuko-
rica illata. Hívogató, kellemes arcát mutatta városunk főtere.

Köszöntőjében Mészáros Zoltán, a Veszprém–Balaton 2023 
Zrt. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy európai mintákat látva 
szerveződött a négynapos szabadtéri vetítés, s egyben inspiráció-

a könyvhéttől függetlenül mondom –, hogy miért ilyen kicsi eb-
ben a hatvanezres városban az a nyitott és érdeklődő csoport, akik 
nemcsak azért jönnek el egy irodalmi rendezvényre, mert isme-
rik az adott vendéget, hanem azért is, mert kíváncsian várják, hogy 
egy-egy esetleg kevésbé ismert alkotó mit tud mondani számukra. 
Egy-egy irodalmi rendezvény szervezésekor a legtöbb stresszt az 
okozza, hogy lesznek-e résztvevők. Mit kell tennünk, hogy ez meg-
változzon? Bele kell-e nyugodnunk, hogy többnyire ugyanazokkal 
az emberekkel találkozunk ezeken az eseményeken? Hogyan kell 
lavíroznunk, hogy azoknak is adjon valamit az adott beszélgetés, 
akik jól ismerik az alkotót, és azoknak is, akik először találkoznak 
vele? Miért vannak kevesen azokon a találkozóinkon is, amikor a 
magyar sikerkönyvek szerzőit hívjuk meg? 

Mit kell tennünk, hogyan kell megújulnunk, hogy az irodal-
mi rendezvényeken részt vevők között a jelenleginél jóval több 
legyen a �atal? Hol vannak az egyetemisták? A nyáron a munkatár-
saim NKA-támogatással szerveztek kamaszoknak egy olvasótábort, 
rendkívül érdekes programmal, sok kirándulással, játékkal. Akik 
ott voltak, nagyon jól érezték magukat – de sokáig kérdéses volt, 
hogy lesz-e elegendő jelentkező. Mit csinálunk rosszul? Abban biz-
tos vagyok, hogy ha nem akarjuk elveszíteni ezt a generációt, ak-
kor nekünk is változnunk kell. De hogyan? Lehet, hogy egyszerűen 
csak arról van szó, hogy a generációs különbségek miatt nem hív-
juk meg azokat a szerzőket, akik az ő meghatározó alkotóik, akikről 
ők beszélgetnek egymás között? Nem találjuk az utat egymáshoz?

Látszólag a középgeneráció távolléte a legkönnyebben ma-
gyarázható és sajnos egyúttal a legnehezebben orvosolható: főállás, 
mellékállás, karrier, gyerekek, idős szülők. Mindannyiunk számá-
ra ismerős helyzet, amikor lelkesen beírunk a naptárba egy progra-
mot, aztán mire eljön az ideje, sajnálkozva töröljük. De azért mégis: 
Veszprém egyetemi város, iskolaváros, sok magasan képzett értel-
miségivel és szakemberrel. Hol vannak?

Schreiber Márta

Négy nap, nyolc � lm európai alkotóktól, Európa 
gondjairól. Európa valóban az Óváros térre köl-
tözött a nyár búcsúztatására szánt rendezvény 
idejére: egyrészt a szabadtéri vetítésekhez kiala-
kított „térdizájn” révén, másrészt a választott � l-
mek idézték meg témájukban Európát, az európai 
embereket aktuálisan foglalkoztató társadalmi, 
magánéleti kérdéseket.



 S
éd

 •
 2

01
8.

 5
. s

zá
m

18

nak is szánják a helyi közösségek részére, hogy ki-ki próbálkozzék, 
valósítson meg olyan programokat, melyekkel városunk kulturális 
arculata gazdagodik, hogy már a pályázati időszakban is pro�tál-
hassanak közösségeink és a város lakói a felszínre kerülő ötletekből.

A választott �lmek kétségkívül az utóbbi évek európai �lmter-
mésének legjavát reprezentálták. Mondhatnánk azt is: érzékenyítő 
tréning részesei lehettünk a kiváló �lmek segítségével. Kezdésként 
erős felütés volt az Egy tökéletes nap (spanyol, 2015) háborús �lm-
szatíra a délszláv háborút lezáró béke első napjainak megidézésé-
vel. Boszniát láttuk egy kedves, kacagtató és egyúttal torokszorító 
�lmben, mely csodálatos egyszerűséggel, pusztán �nom utalások-
kal mesélt a háború borzalmairól. A háború utáni, egyáltalán nem 
megnyugtató állapotok felmutatásával érezhetővé vált: az öreg kon-
tinensen az imént még harcok dúltak, van mitől tartanunk és fő-
képp van mire vigyáznunk itt, Európa közepén. A második �lm, a 
Táncterápia (angol, 2017) a magánélet gondjaira fókuszált. Válság-
ba került házasságban, elhanyagolt testvéri kapcsolatban élő, ötve-
nen túli szereplői óvatos, lassan épülő barátságokkal, az újrakezdés 
nehézségeivel szembesítették a nézőt, megmutatva, hogy a tánc 
csodákra képes, és közösségépítő ereje kivételes. A második estén 
a Sötétben című krimi (német–francia, 2017) és a máris kult�lm-
mé váló, Európai-�lmdíjra jelölt Kosok (izlandi �lmdráma, 2015 ) 
című alkotás volt látható. Ahogy az előző napon, most is volt né-
hány mondatos bevezető a �lmek előtt. Csütörtökön Buvári Tamás 
szólt pár keresetlen szóval a bemutatandó alkotásokról, a második 
nap Dósay Norbert igyekezett ráhangolni a teret megtöltő �lmba-
rátokat az előttük álló �lmélményre. Ráhangolás ide vagy oda, em-
bert próbáló feladat ilyen fajsúlyú �lmekből kettőt befogadni gyors 
egymásutánban. Mindegyik alkotás mély nyomot hagyó, elgondol-
kodtató, olyan, amelynek képi és gondolati világában még hossza-
san, akár napokig elidőznénk. Bármennyire nyitottak vagyunk, és 
kíváncsiak az új élményre, nem könnyű a képzeletbeli törlés gom-
bot megnyomni, és készen állni, hogy ismét hatás alá kerüljünk. 
A harmadik napon a migráció témáját érintette – persze több más 
kérdés mellett – mindkét �lm. A négyzet (svéd–német–francia, 
2017 ) több síkon, több árnyalatot felvázolva mutatta be a mai svéd 
társadalom problémáit, s A remény másik oldala (�nn krimivíg-
játék, 2017) is bőven szolgált gondolatébresztő felvetéssel a szíriai 
�ú �nnországi, elkeseredett álláskeresésén kívül. Aki Kaurismäki a 
legjobb rendezés díját nyerte �lmjével a berlini �lmfesztiválon. Be-
vezetőt Kőrösi Orsolya, a Robert Capa Központ igazgatója tartott, 
vasárnap pedig Ferenczi Gábor �lmrendező, tanár bocsátotta �lmes 
útjukra a jelenlévőket felkészült, alapos elemzéssel. Sajnos szomba-
ton és vasárnap búcsút kellett venni a csillagos égtől, a melengető 
nyári estéktől, mert az eső bekényszerítette a vetítéseket a Hangvil-
lába. Kényelem volt, de a szabadtéri mozizás varázsa itt már elillant. 
Vasárnap ismét két erős �lmélmény várt a nézőkre. A Viszontlátás-
ra odafönt (francia, 2017) egy francia könyvsiker �lmes adaptáció-
ja, több szálon futó történet, mely az első világháború utáni évekre 
vezet vissza, s a harc értelmetlenségén kívül sok morális kérdést 
boncol, lebilincselő �lmes eszközökkel. Ekkor sem maradt sok idő 
az erkölcsi tanulságok megfogalmazására, következett Xavier Do-
lan cannes-i nagydíjas �lmje, az Ez csak a világvége (kanadai–fran-
cia dráma, 2016). A sorozatzáró �lm – az előző alkotáshoz képest 
szinte monodráma – jószerével egy lakásnyi térbe zsúfolt, legin-
kább közelikkel dolgozó, a színészeket hihetetlenül erős és egyszer-
re �nom játékra sarkalló magánéleti dráma. Fojtó hangulatával és a 
főhős kilátástalan küzdelmének bemutatásával méltó zárása volt a 
négyestés, intenzív moziélménynek.

Egy árnyék vetült csupán az eseményre. A propaganda arról 
szólt, hogy Veszprémben még soha nem látott �lmalkotások ke-
rülnek vetítésre, holott az Agóra �lmklubban a nyolc �lmből hetet 
már bemutattak. Mindegyik �lm érdemes persze az újranézésre, 
csupán a kommunikáció és a szervezők körültekintésének hiá-
nya zavaró, bár Mészáros Zoltán a sorozatot indító bevezetőjében 
igyekezett kiköszörülni a csorbát, helyreigazította tévedésüket. S 
az már csak egy abszolút szubjektív megjegyzés, hogy a választás 
több esetben francia alkotásra esett, miközben például nem volt 
sem magyar �lm, sem román a palettán. De majd legközelebb…

Sok ehhez hasonló impozáns �lmes eseménnyel könnyebb 
lesz kivárni a �lmbarátoknak, míg a város kulturális stratégiájá-
ban 2020–2023-ra előirányzott művészmozi végre megvalósul!

Farkasné Molnár Csilla

Afrika, 
szavanna
Veszprémi játszóterek: az új A� ika-szavanna 
játszótér az állatkertben, valamint a Magyar 
népmesék és a Rézsűs játszóterek a Kolostorok 
és kertek veszprémvölgyi projekt keretében

A Veszprémi Állatkert munkatársa, Koloszár Anita tájékoztatójá-
ból kiderül, hogy 2018 júliusában nyitott meg az intézmény Afri-
ka-szavanna játszótere, amelyet az idén 60 éves Veszprémi Állatkert 
legnagyobb születésnapi ajándékának tekintenek. „Afrika lenyű-
göző egzotikuma, fantasztikus állatvilága mindig is kiemelt helyet 
kapott az állatkertben. Az Afrika-tematikájú játszótéren a gyerekek 
bepillantást nyerhetnek Afrika különleges állatvilágába, a tanzániai 
Serengeti Nemzeti Park felfedezésébe. Az élményhajón eljátszhat-
ják, hogyan érkeztek az első állatok Afrikából a Veszprémi Állat-
kertbe. Próbára tehetik ügyességüket a drótkötélpályán, az ugrálón 
és a különböző mászókákon. Még egy különleges, zebracsíkos sza-
farirepülő is landolt itt, megemlékezve Bernhard Grzimek híres 
Afrika-kutató munkásságáról. Ebbe a gyerekek fel is mászhatnak. 
A közel egyhektáros élményjátszótéren 25 különböző játszóelem 
várja a kisebb és nagyobb gyerekeket. A függőágyas hintától a nagy 
lengőkötél hintán át a szafari terepjáróig számos különleges játszó-
elem teszi egyedivé a játszóteret.”

Megtudom továbbá, hogy az állatkert elképzelése alapján 
a terveket az Ilona-malom Műhely készítette, Takács Edvárd és 
Vincze Attila tájépítész tervezőkkel. A kivitelező is az Ilona Ma-
lom Műhely Bt. volt, a Vemévszer Építő és Szerelőipari K�. mint 
az állatkertben több fejlesztést is összefogó generálkivitelező alatt.

Teljesen érthető az állatkert részéről a minél nagyobb vonzás-
sal bíró játszótér kialakítása. Magamnak van olyan tapasztalatom, 
hogy a gyerekeket az állatkertbe vinni, a belépő összegét meg�zet-
ni és megpróbálni a játszóteret elkerülni nem könnyű, hogy a nagy 
értékű látnivalót, az állatokat nézni lehessen. A gyerekek egy része 
ugyanis leragad a játszótéren, és aztán ott kifáradva már inkább ha-
zamenni szeretne. Nagyobb gyerekeket lehet inkább az állatok felé 
továbbvinni. Van, akit csak az állatok érdekelnek, és minden állatot 
ki akar kutatni, mindent elolvasni róluk. Mások átfutnak a terepen, 
a büfé, a játszótér vonzza őket. De valamit ők is elraktároznak.

Az új játszótér csodálhatóan nagyszabású, rengeteg gondolat, 
ötlet, jó szándék van benne. Megkapó látványelemek, egy egész vi-
lág. Egész napos program mindent kihasználni, végigjátszani.

Ha az alsó bejárattól járjuk végig az állatkertet, és a végén 
kerülünk a „felső” bejárathoz, az Afrika-szavanna játszótérhez, 
akkor ott remekül visszaidéződnek a látott állatok, tájak, ismere-
tek, és így élvezhető a sok ötlet, látvány, ami a játszótéren van, és 
kötődik Afrikához, az állatokhoz.

Érdekes kaland volt számomra a veszprémi új ál-
latkerti játszótér megnézése. Esős napot sikerült 
kifogni, és ettől még különösebb lett a látogatás. 
Egyetlen gyerek sem mutatkozott ugyanis, és így 
módom volt magát az elkészült „alkotást” látni, 
mintegy a tervet, a gondolatot, és beleképzelhet-
tem a leendő használókat, a gyerekeket.
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Mert valóban igen látványos az egész, felnőttek számá-
ra rengeteg mindent megidéz, gyerekeknek is jóízű a hangulata. 
Nagyon intenzív játszásra inspirál. Az állat�gurák kifejezőek, szé-
pek, hangulatot idézők. Persze ha innen indulunk az állatkertbe, 
és indulásként a gyerekeink tetemes időt már itt eltöltenek, meg-
magyarázzuk a különböző jelenségeket, kipróbálják a mezítlá-
bas terepet, a vízfolyásos, „vízierőműves” területet, a különböző 
hangképzéses interaktív játékokat, és magukba szívják az állat�-
gurák, az akár Saint Exupery repülőgépe, a sivatag, a szavannák 
hangulatát, akkor, továbbjutva az állatokhoz remekül felidézhető 
mindaz a csoda, amit a világunk ismerete jelent. De ha már aznap 

nincs erre erő, legközelebb már így lehet indulni, hamarabb elér-
ni az állatokig, hiszen igazán az a nagy csoda, az állatvilág elké-
pesztő nagyszerűsége, és hogy tényleg élő-mozgó tüneményeket 
lehet látni, róluk tudást szerezni. A játszótérnek ezt kell segíte-
ni-fokozni a gyerekekben. Hiszen ezért van ott, az állatkertben. 

Nagyon érdekes, ahol dobok, csövek, sípok és egyéb hang-
adó ősi tárgyak vannak megidézve, játszótéri „durva” használathoz 
alkalmasan. Persze meglehetős nehézség ezek működésének kar-
bantartása. Érdemes erre fokozott �gyelmet szentelni, megértetni a 
használatot, élvezetes tapasztalatokat lehet szerezni általuk. Remé-
lem, hogy minden érdekes ötlet, ami megvalósult, fenntartható lesz, 



 S
éd

 •
 2

01
8.

 5
. s

zá
m

21

tényleg működni fog hosszú ideig. Az állatkertben található Kölyök-
dzsungel szintén vonzó játszó és ismeretterjesztő hely, a dzsungel 
állat- és növényvilágát idézi meg, a terráriumok, trópusi növények 
miatti magas páratartalom sűrű hangulatában.

Az állatkerten végighaladva, azt elhagyva, rövidesen elér-
hető a Magyar népmesék játszótér. A borús időben itt sem volt 
senki, így még jobban érvényesült az a nyugalom, csendesség, 
kedvesség, amit ez a játszótér nyújt. Kisebb gyerekeknek min-
denképpen nagyon vonzó hely, aranyos formákkal, tárgyakkal, az 
ismert meséket felidézhetően. Tovább menvén a Rézsűs játszótér-
hez érkezhetünk. Ez az előzőektől teljesen elütő jelenség. A terep-

szintkülönbséget kihasználva ez egy igen mozgalmas hely, szinte 
játszóüzem, futurisztikus formákkal, amit a csőszerű csúszdák ké-
peznek. Még így, az esőben teljesen néptelenül is szinte érzékelhető a 
nagyfokú nyüzsgés, föl-le mozgás, ahogy a gyerekek használják a te-
repet. Ez a mozgás helyszíne, szinte gépezetszerűen. Mellette a kicsik 
játszótere itt is kedves, nyugodt tér. 

Nagyszerű dolog ez a három egymáshoz közeli játszótér, fo-
kozatokkal, változatokkal, a szépen kialakított városi parkos kör-
nyezetben.

Detre Villő
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Nem családias 
művészet 
Family Art kiállítás. 
Dubniczay-palota, Magtár, 
Veszprém, 2018. július 26. – 
szeptember 9.
Két nagyon vonzó, patinás térben szépen 
rendezett kiállítás a Family Art. „Veszprém 
város Zoéja” – Szilágyi von Neuwirth Zoé 
(1966) volt a kezdeményezője, kurátora.

Régen láttam tőle képeket, s öröm-
mel fedeztem föl bennük két mestere, apja, 
Zées és volt férje, Lackó termékenyítő ha-
tását. Zoétól van néhány korai munka az 
Első Magyar Látványtár gyűjteményében, 
amelyek erős kezdésről tanúskodnak, ko-
rai érettségről. Úgy érzem, a Family Art 
anyagába is belefértek volna. Őszinte, vad, 
érzékeny munkák.

A földszinti tér fő falát Brush Ramo-
nes (1969) az elmúlt négy évből válogatott 
képei borítják. Ez a képcédulákon olvasha-
tó adat zavarba ejti a szemlélőt, mert az az 
érzése, hogy amit lát – tízegynéhány kép 
– „egy ülésre” készült. Eszébe juthat még 
az ef Zámbó-életmű szintén kiérlelt-kimó-
dolt privát motívumkincse és a Zuzu–Vető 
páros rokon színvilágú sorozata az 1980-as 
évek elejéről – sárgák, kékek, zöldek, ró-
zsaszínek – azok üdítő játékossága és hu-
mora nélkül.

Sajnálom, hogy nem ismertem Szilá-
gyi Lászlót (1966–2007). Kár, hogy a Family 
Arton sem ismerhettem meg mélyebben. 
Amikor pedig évekkel ezelőtt a Műcsarnok-
ban, a Rosszcsontokon találkoztam világá-
val, „átmentem a túlsó oldalra”. Nem kellett 
volna. Hogy mégis van egy képem róla, azt 
Kovács Endre fotóesszéjének köszönhetem. 
És hálásan nyugtázom, hogy találkoztam 
a kiállításon egy remekművével – egy rajz, 
A4-es lapon: fér� arc állattal.

Elmenetben, aláereszkedve az eme-
letről – ritka lépcsőélmény – hiányérzet 
ébredt bennem. Akárhogy is, de a famí-
lia letagadhatatlan tagja – Zoltán Sándor-
nak évtizedeken át élettársa – Nagy Ildikó. 
Az ő mestere is Zées volt, mellette vált a 
„semmiből” szobrásszá, s készítette a kez-
detekben bájos és humoros, festett agyag-
állatait, szatirikus jeleneteit, majd később 
gyönyörűen színezett vagy mesterien pati-
názott – sok magángyűjteménybe bekerült 
– kicsiny, archaikus bronzait. Hiányoztak.

A jól rendezett kiállítás – Áfrány Gá-
bor, Dohnál Szonja és Zoé munkája – Zées 
(Zoltán Sándor alias Balássy Zoltán 1943–
2015) Nyugodjak békében című 2006-os 
munkájával indul; s mert e sorok írója az 
évtizedek során a három néven működő 
szerző életművét ismeri legjobban, így futó 
benyomásoknál többet róla tud mondani.

A kiállításon szépen „tálalt”, most 
először látott, talányos-fájdalmas, utolsó 
rajzai önálló fejezetet nyitnak a hirtelen le-
zárult életműben.

Tudnivaló róla, hogy számára minden 
anyag: alapanyag. Legyen az éppenséggel a 
remekműhöz felhasznált hulladék. A „hoz-

záadott érték” az ő titka és ereje, szabadsá-
ga, így művészetének egyik kulcsa.

Fontos, hogy otthon volt a történe-
lemben, a mitológiában, a misztikában, 
hogy ismerte a művészet történetét és tör-
téneteit – gondoljunk csak életművének 
jelentős részét kitevő hommage-ira. Tud-
nivaló, hogy otthon volt a lélek mélysége-
iben, s hogy nem alkalmi kiránduló, nem 
katasztrófaturista volt a pokol bugyrai-
ban. Megjárta és megtanulta az alvilágot. 
Egyként vándora és tudósítója külső és 
belső világoknak, törvényeknek, vágyak-
nak, nyomorúságoknak. Dobozainak és 
egyéb munkáinak jó része idegenvezetői 
segédanyagként is használható a civilek al-
világi utazgatásaihoz.

Elmondhatom, hogy laposztó és 
Pechvogel volt ugyanabban a játszmában, 
és hogy néha bizony hiányzott az az „egy 
szelet hús”, mint Jack London egyik hősé-
nek a szorítóban… De újra és újra talpra 
állt, újrakezdett.

Hír lehet az, hogy Sisyphus és Nar-
cissus, inkvizítor, főpap és templomszol-
ga, csodarabbi, titkokat és az igazságot 
tudó udvari bolond volt; született szerep-
játszó, mesterember, s oly érzékeny alko-
tó, amiként érzékeny a gonddal telepített 
taposóakna. Nem hír, hogy megszállott 
munkamániásként igézetekben és idé-
zetekben élt. Páratlan munkabírása és 
munkatempója okán minden galériásnak 
vágyott partnere lehetett volna, de túlontúl 
független lélek lévén ez a lehetőség még-
sem vált valósággá.

Tudnivaló, hogy fenomén, hogy 
nem köznapi erők birtoklója és használó-
ja, mágus volt. Azt is tudnunk kell, hogy 
munkáiban antik és újabb istenek stiklijei, 
bűnei és erényei, fáraók és papnők, áldoza-
tok és elkövetők, a külső és belső ellensé-
gek kapnak, visznek főszerepet. Így aztán 
ott lebegett elűzhetetlenül műhelyében 
Dr. Jekyll és Mr. Hyde szelleme. Vámpí-
rok fuvarosa volt, és lidércek meg fordult 
farkasok pásztora, s műveiben legfonto-
sabb a nem csupán mindenen átsejlő, in-
kább mindent maga alá gyűrő és gyakran 
pornográ� ába fúló nyers erotika, aminek 
játékmestere is ő maga lehetett. Barokko-
san gazdag és sötéten színes világa sejtel-
mekkel és talányokkal teli; félelmetes, és 
mégis mágnesként vonz minket.

Vörösváry Ákos

A tetoválás 
művészete 
Tattoo/Art kiállítás. 
Veszprém, Művészetek Háza, 
Dubniczay palota – Magtár, 
2018. június 23. – július 15.

Hol jobban divatban volt, hol kevésbé, 
egyes népcsoportokban elterjedt, mások 
rá se néztek, szolgálhatott szörnyű célokat 
(deportáltak jelölése), és születhettek álta-
la „örök életű” művészeti alkotások. Ez a 

módszer a tetoválás; a szolgáltató tűvel jut-
tat festéket a bőrbe, amelyen sok szúrással 
alakul ki a választott minta. Annyira tar-
tósan, hogy néha sebészeti eljárással sem 
lehet eltüntetni. Ízlés kérdése, egy adott 
tetkót ki talál szépnek, de van abban vala-
mi, ha az Anna-bálra hát nélküli ruhában 
érkező hölgy, aki a textil helyén hatalmas 
tetoválást tesz közszemlére, elismerés he-
lyett csak idegenkedő szemvillanásokat 
gyűjthet be. Van, ahova illik tetoválást vi-
selni, van, ahova nem. Aztán a vállalko-
zó szellemű egyének dolga, életük mely 
pillanatát ítélik olyannak, amelyre egész 
életükben emlékezni szeretnének. Kis ha-
zánkban pár évtizede indult hódító útjá-
ra ez a különleges dekorációs eljárás, és 
már látni, milyen hatást kelt egy hatvanas 
hon� társunkon a negyven-ötven évvel az-
előtt rávarrt minta. Egyik kérdés az össz-
hatás, a másik maga a mű.

Egy közös bemutató erejéig hét – zö-
mében fővárosi – tetoválóművészt hí-
vott meg a Dubniczay-palotába a kiállítás 
kurátora, Sós Gergő, aki maga is visel 
tetoválást. A Magtár emeleti termében a 
szombathelyi Franken Vivien fekete-fehér 
képei alkaron, vállon, teljes karon viselt 
tetoválásokat mutatnak, a csipkeszerű raj-
zolat a kézfejre is lenyúlik. Egy másik ka-
ron róka karácsonyi hangulatban, a hölgy 
mellkasán hatalmas, válltól vállig terjesz-
kedő lepke, valaki hátán látkép, feljáróval 
a mesebeli kastélyhoz. Lipka Lilla témái: 
angyal gyermekkel, koponya, arckép, tig-
ris, mellettük egy színes változat – két kéz 
öleli a gyökerestől kitépett rózsát. Fotón 
láthatók a fekete-fehérben és színesben 
kivarrt egyedi motívumok: tigris, kutya, 
gömbölyű madárka, unikornis bordókban, 
majd mintegy viccként összeszorított ök-
lön piros szemű nyuszi, füle hátra csapva 
a fekete alkarra. Megnyugtató ez a játé-
kosság, hiszen a poklok legborzalmasabb 
lényei mellett a gra� kákon, tetoválásokról 
készült fotókon kedves mesebeli alakok is 
feltűnnek, képzelt égitest, amelyen már ott 
él az ember, és vízisikló után kap a japán 
stílusú képen a piros fejű, szépséges daru, 
igaz, közben egy vázából véres víz folyik 
a hátára (Király Tamás). A földszinten 
Pintér Márk is az iszonyatkeltést kedve-
li, fali képein túl egy posztamensen kü-
lön dossziéban hozta el a már megvalósult 
tetoválásait. Ezek is hasonló stílusúak, el-
képzelhető, hogy a műfaj kedvelőinek ezek 
már klasszikusnak számítanak. A Veszp-
rémből származó Haraszti-Kovács Melin-
da és férje, Haraszti Sándor közös képei, 
rajzai nyugtatnak meg igazán – bár nem 
tudom, ki varratna magára kiskutyát pöty-
työs masnival, zöld játéklovacskával vagy 
tehenet, malacot és kakast Friends, illetve 
Not Food felirattal. De nem kell megijed-
ni, félelmetesebb témáik is szép számban 
vannak.

Őrsi Ágnes    
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Vajkai Aurél 
világa 
Vajkai világa emlékkiállítás. 
Vajkai Aurél születésének 
115. évfordulójára. Laczkó 
Dezső Múzeum, Veszprém, 
2018. május 14. – 2018. szep-
tember 30.

Vajkai Aurél a magyar néprajztudomány 
kimagasló egyénisége, egyike a legna-
gyobbaknak, aki orvos-pszichiáterből lett 
néprajztudóssá, és ez vizsgálati módszerét 
egész pályafutása alatt meghatározta, kö-
zéppontjában az egyéniségkutatással. Az 
egész paraszti társadalmat mindvégig az 
egyes emberen keresztül közelítette meg. 
Kiváló meg�gyelőként vizsgálataiban a 
legapróbb részletek, az árnyalatnyi �nom-
ságok mellett sem ment el érdektelenül. 
Lélektani megalapozottságú megállapításai 
újszerűek voltak a magyar néprajztudo-
mányban. Az a kutató volt, aki a népélet, 
népi művelődés szinte minden területén 
alapos vizsgálatokat végzett, legyen az az 
életmód, az épített környezet, vallási élet, 
természetismeret vagy a tárgyi kultúra. 
Mindezeket pedig az általa készített nagy-
számú fényképpel tette teljessé. Vérbeli, 
szenvedélyes, fáradhatatlan tudós-kuta-
tó és muzeológus volt, amit szemléletesen 
bizonyít öt önálló kötete, 428 tanulmánya, 
kisebb közleménye, 69 recenziója, több 
tízezer cédulája, 30 ezret meghaladó fény-
képe. Életművének két sarokköve: hűség 
a néprajzhoz, választott szülőföldjéhez, 
a magyar kultúrához, valamint a láttatni 
akarás, láttatni tudás képessége. Lenyűgö-
ző életművet hagyott hátra ez a reneszánsz 
műveltségű, sokoldalú tudós, aki 1949-ben 
telepedett le végleg Veszprém megyében, 
dolgozott, valósággal szolgált az akkor Ba-
konyi, a mai Laczkó Dezső Múzeumban, 
és gondolatai haláláig, 1987-ig mindig ide 
tértek vissza.

Ebbe az életműbe enged betekinteni 
az L. Karsai Henriett néprajzos-muzeoló-
gus által rendezett kamarakiállítás, amely 
Vajkai világát úgy hozza közel a látogató-
hoz, hogy megmutatja dolgozószobáját, 
amellyel felvillantja azt a színes, össze-
tett képet, ami körülvette, amit magának 
teremtett és amelyen keresztül a látogató 
belehelyezkedhet ebbe a miliőbe. Ez a kö-
zéppontja, kiinduló állomása a tárlatnak, 
ott látható mindaz, ami ezt az élénk, nagy 
tudású és műveltségű tudóst körülvette, 
amely egyszerre mutatja fel a gyönyörűsé-
get jelentő paraszti tárgyi világot, valamint 
a muzeológusi munka eszközeit is.

A kiállítás másik nagy egysége Vaj-
kai Aurél gyűjtéseinek, néprajzi kutatása-
inak helyszíneit járja végig gondolatban 
az általa gyűjtött tárgyak megmutatásá-
val. Elmondható, hogy szinte nem volt 
olyan települése a Balaton-felvidéknek és 
a Bakonynak, ahol nem fordult meg, ahol 
nem kutatott, ahonnan tárgyak sokasá-
gát vitte be a múzeumba, hiszen a paraszti 

tárgykultúrának minden területét ismer-
te. Az általa gyűjtött tárgyakból készített 
válogatás ezt a sokszínűséget érzékelte-
ti. Faragások, bútorok, fazekastermékek, 
munkaeszközök, textilek, a népi gyógyá-
szat emlékei és a búcsújáráshoz kapcsolódó 
kegytárgyak, o�erek (fogadalmi tárgyak). 
Hiedelemvizsgálataira az ólomöntés tár-
gyai utalnak. Külön �gyelmet érdemlő egy 
szentgáli, gyönyörűen ékesített szarvas- 
agancs lőportartó, továbbá az államosított 
műtárgyakból való kicsi kézi tükör Bada-
csonyból.

Harmadik egységet jelentenek nyom-
tatásban megjelent munkái, amelyekből 
válogatás látható, benne önálló kötetek, ta-
nulmányok, kiállítási vezetők, gyűjtési út-
mutatók.

Negyedik egység a baráti kapcsola-
tait idézi meg, válogatással levelezéséből. 
Itt olvashatók Németh László, Keresztú-
ry Dezső, Illyés Gyula, Medgyessy Ferenc, 
Antall József, a balatonkenesei Csizmadia 
Károly sorai.

Ötödik egység személyes és csalá-
di emlékeiből mutat be néhány pillanatot, 
közöttük fényképeket, bizonyítványokat, 
jellemzést, rajzokat, sőt látogatási naplót, 
amelyből nem őriz sokat a magyar műve-
lődéstörténet. Ezeket az emlékeket Vajkai 
Aurél lánya, Gulyásné Vajkai Zsó�a bocsá-
totta a hagyatékból a kiállítás rendelkezé-
sére.

Karsai Henriett remekül oldotta 
meg Vajkai Aurél életútjának és tudomá-
nyos pályájának szöveges tablókon történt 
összefoglalását. Részekre szedte (Vaj-
kai Aurél indulása, pályája, egyénisége; A 
muzeológus; A kutató; Gyűjtései, kutatóút-
jai; Pszichiáterből néprajzkutató; Kutatási 
témái; Munkái; Szentgál, az életmű koro-
nája), amellyel sikerült jól megvilágítania 
ennek a jeles tudósnak az életművét. A ki-
vetítőn látható képekkel, az interaktivitás-
sal, múzeumi órákon hozzák közel Vajkai 
Aurél munkásságát a mai �atalokhoz.

2003-ban, Vajkai Aurél születésének 
századik évfordulóján nagyszabású kiál-
lítással, emlékkötettel és konferenciával 
tisztelgett a Laczkó Dezső Múzeum egy-
kori tudós kutatója életműve előtt. Ez a 
mostani kiállítás a 15 esztendővel ezelőt-
ti folytatásának tekinthető, méltó főhajtás 
Vajkai Aurél emléke és munkássága előtt. 
Őszintén gratulálok hozzá, örvendve, hogy 
a �atal néprajzos nemzedék ápolja nagy 
elődei emlékét!

S. Lackovits Emőke

Brusznyai- 
vándorkiállítás  
Eötvös Károly Megyei  
Könyvtár, Veszprém, 2018. 
szeptember

Idén 60 éve annak, hogy kivégezték az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
veszprémi mártírját, Brusznyai Árpá-

dot. Rá emlékezik az a hét tablóból álló 
kiállítás, amely a Brusznyai Alapítvány, 
valamint a Pannon Egyetem keretében 
működő Brusznyai-kutatócsoport jóvoltá-
ból jött létre.

„Drága jó Mindenünk, Édesapács-
kánk. Megjött az egyetlen olyan karácso-
nyi ajándék, amelynek valóban szívből 
örülünk, megjött a leveled” – Brusznyai 
Árpád felesége, Honti Ilona írta e sorokat 
válaszlevelében börtönben sínylődő férjé-
nek 1957. december 20-án, a mártír tanár 
kivégzése előtt néhány héttel. Ez a levele-
zés is olvasható a tárlat anyagában, mely 
Brusznyai Árpád életének főbb állomá-
sait villantja fel korabeli dokumentumok 
és fotók segítségével, melyek által a néhai 
mártír tanár karaktere, jelleme is jól kiraj-
zolódik.

A molinókon eddig még nem lá-
tott fényképek tűnnek fel – a többi között 
Brusznyai gyermek- és diákkoráról, es-
küvőjéről, váci és veszprémi éveiről vagy 
kivégzését követően sírja exhumálásáról, 
valamint újratemetéséről. 

A tárlat anyaga a nem is olyan távo-
li múlt átgondolására és értékelésére hívja 
a szemlélődőt. A vándorkiállítás megál-
modói szerint fontos, hogy ne csak azok 
ismerjék Brusznyai Árpád életét, akik éne-
kelnek a róla elnevezett kórusban, a cél, 
hogy minél több középiskoláshoz jusson 
el a Veszprém Megyei Nemzeti Forradal-
mi Tanács néhai vezetőjének neve, híre 
és értékrendje. A nagy gonddal váloga-
tott anyag nemcsak emléket és példát ál-
lít, hanem Brusznyai által az örök emberi 
értékek tiszteletére is tanít. A vándorkiál-
lítás egyébként járt már Brusznyai szülő-
falujában, Derekegyházán, a váci piarista 
gimnáziumban, szeptember hónapban pe-
dig Veszprémben, az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár földszinti kisgalériájában 
volt látható. Ezt követően a tablósoroza-
tot Szentesre viszik, majd a veszprémi és a 
tervek szerint a későbbiekben a megyebeli 
középiskolákban is bemutatják.

Kálóczi Beáta

A hófehér 
árnyalatainak 
bűvöletében 
Természetes szépségek.  
Kércz Tibor fotókiállítása. 
Veszprém, Pannon Egyetem, 
a B épület aulája, 2018. szep-
tember 18. – október 1.

Alma Materében, a Pannon Egyetem aulá-
jában állította ki természetfotóit Kércz Ti-
bor, melyek között láthatók azok a képei is, 
melyekért rangos nemzetközi kiállításokon, 
több ezer pályázó elől első díjakat szerzett. 

Kércz Tibor eddigi fotós pályafutása 
élesen különbözik a karriertörténetektől. 
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Vegyészmérnökként végzett Veszprémben. 
Festett, verseket írt, kultúrmunkásként 
is dolgozott a megyénél. Majd szakmájá-
ban helyezkedett el, s egy nagyvállalatnál 
sikeres éveket tudhat maga mögött, nem 
utolsósorban angol és horvát nyelvtudá-
sának is köszönhetően. Öt évvel ezelőtt 
vásárolt egy tükörre�exes digitális kame-
rát, s megkezdte sikeres pályafutását a 
természet világában. A célpontokat hosz-
szas válogatás során határozza meg, fejben 
szinte előre megálmodja a képet. Az euró-
pai helyszíneken kívül Új-Zéland, Japán, 
Kanada, az Északi- és a Déli-sarkvidék a 
főbb helyszínei fotóinak. Felvételeinek szá-
ma több tízezer. Számos hazai és nemzet-
közi fotópályázati díj birtokosa. Nemrég 
Olaszországban, a 14. OASIS Nemzetkö-
zi Fotópályázat díjkiosztó gáláján vehetett 
át két díjat is: a Sri Lankán egy buddhista 
zarándokhely sztúpáján készített, makákó 
majmot ábrázoló képért az emlős kategó-
riában az 1. díjat, s ugyanezért a felvételért 
a pályázat fődíját is elnyerte, mintegy hu-
szonnégyezer fotóból.

Egy korábbi, ugyancsak rangos, hu-
moros természetfotó-pályázaton 85 ország 
három-négy ezer beküldött fényképéből 
nyerte el a legderűsebb fotó fődíjat. A kép 
három kuvikot ábrázol. Az egyik az ágról 
leesőfélben van; a másik kettő félrenézve, 
közömbösen ül mellette. Ahogy sokszor 
mi, emberek sem veszünk tudomást társa-
ink problémáiról.

Nem szokványos képeket látunk a fa-
lakon. Tibor minden útra alaposan fel-
készül. Előtanulmányokat folytat a várt 
természeti jelenségekről és a fotózandó álla-
tok életmódjáról. A helyszínen lencsevégre 
kapott tipikus viselkedési formákon, életvi-
teli sajátosságokon túl képeiben mégis több 
van, mint az átlagos természetfotókban.

És innen már eljutunk a színes fény-
képezés esztétikájához és szerepéhez a 
világ jelenségeinek közvetítésében. Fo-
tográfusként 20 éve foglalkozom a szín-
tannal, a színek törvényszerűségeivel. 
Arisztotelész óta a szakirodalom állandó 
vitatémája a színek harmóniája és pszi-
chénkre gyakorolt hatása.

Az átlagember csak azt érzékeli, 
hogy bizonyos színkompozíciók nega-
tív vagy pozitív hatást váltanak ki benne. 
Kércz Tibor kimerevített színegyüttesei-
ben arra inspirál bennünket, hogy például 
a kék-fehér vagy fekete-szürke gleccserek 
látványában ráérezzünk a környezet rideg-
ségére, távolságtartására. Vagy érzelmileg 
hasson ránk a lenyugvó nap által létreho-
zott kontrasztok hívogató bensőségessége.

Tibort különös módon vonzza a hó, a 
jég végeláthatatlan fehérsége. Kevesen tud-
ják, én is csak az utóbbi években jöttem rá, 
hogy a nagy német írófejedelem, Goethe 
a színtan tudományának egyik legrango-
sabb képviselője. Szinte minden jelenségre 
találó és legtöbbször még ma is érvényes 
megállapítást tett. A fehér szerepét a kö-
vetkezőképpen határozta meg: „Az ingerlő 
energiát, amivel a színek szemünkre hat-
nak, meg kell különböztetnünk a fehér kö-
zömbös világosságától.”

Esztétikai hatásában a fehér nem 
rendelkezik önálló arculattal, de éppen 

ezért minden hatással és színnel szemben 
nyitott. Kandinszkij szerint a fehér pszi-
chénkre úgy hat, mind egy nagy hallga-
tás, amely azonban nem halott, hanem tele 
van lehetőségekkel. Kércz Tibor ezeket a 
lehetőségeket használja ki a fehér háttér-
ben ábrázolt állataival, madaraival. Az ál-
latok jellegzetes mozdulatainál maradva az 
énekes hattyúk sárga csőrével, a szamár-
pingvinek fekete foltjaival vagy a hóbagoly 
szemének kiemelésével különös értelme-
zést ad a környezet és az élőlény szimbió-
zisának.

Tibor kompozícióteremtő képességét 
dicséri az Északi-sarkvidék jegesmedvéi-
nek méltóságteljes menetelése a vízszintes 
jégtáblák között. A már méltatott, Sri Lan-
kán készült felvétel az átlós komponálási 
mód egyik mesterpéldánya.

E technikai kitérő után nem szabad 
azonban elfelejtkeznünk a fotóművész fan-
tasztikus madárfotóiról. Ezek a darvak, a 
jégmadár, a rétisas, az énekes hattyúk fajra 
jellemző mozgásharmóniáját adják vissza. 
Az igényesen kiválasztott hátterek már 
csak ráadás ebben a végtelenül összetett 
munkában.

Mi Kércz Tibor sikereinek a titka? A 
téma kiválasztása után alapos felkészülés, 
gépek, kamerák gondos kiválasztása és a 
külkereskedelmi gyakorlatból adódó te-
hetséges szervezés. És a felülmúlhatatlan 
szorgalom. Amint hallottuk, Kanadában a 
hóbagolyról hatezer felvételt készített.

Szerencsés a képek méretének meg-
választása és igényes megjelenítése is.

A művészet az utánzás ösztönéből 
ered, célja az utánzott megismerésének 
öröme – mondta Arisztotelész. Kércz Ti-
bor „utánzóművészete” magas szinten já-
rul hozzá az ábrázolt természeti jelenségek 
megismeréséhez és részesíti környezetét az 
általa nyújtott örömökben.

Szelényi Károly

Könnyek 
művészete 
Ars Lachrimarum, CD-lemez. 
Nagy Csaba – lant, Szászvá-
rosi Sándor – viola da gamba. 
Custos Music, 2018.

„Hullj könnyem, hullj forrásodból! 
Örökkön száműzve, hadd gyászoljak, 
Hol éji, sötét madár zengi bús hírét 
Ott engedj élnem elhagyatva!”

John Dowland: Hullj könnyem – részlet
                      (Villányi G. András fordítása) 

A mai kor totális vitalizmusa nem tűrhe-
ti a nyugodt és békés korok felfokozott 
kultúréletének idegérzékenységét – írja 
Gábor János Debussy művészetét elemez-
ve 1943-ban. Mit kezdünk akkor a lélek 
magányát áhítattal szemlélő és ihletadó 
forrásnak tekintő régebbi korok muzsi-

kájával, szenzibilitásával? Csak kérdések 
vannak, válaszok alig. Egyfajta zárvány a 
régizene, de csak bizonyos nézőpontból 
az. Onnan nézve, ahol a „modern” ember 
áll. Aki elfelejtette, hogy a zene eredendő-
en nem másról szól, mint a rejtett régiók 
feltárásáról, a láthatatlan szemléléséről, 
végső soron Isten megérintéséről. De alig-
ha késhetünk a válasszal. Éppúgy lehetsé-
ges „aktuálisnak”, frissnek mutatkozni a 
régi idők felvett köpönyegében is: a titok 
nem más, mint a személyesség horizont-
jának kiszélesítése, elmélyítése, a rögzí-
tettség állapotától való elrugaszkodás: az 
improvizáció.

Nagy Csaba (lant) és Szászvárosi 
Sándor (viola da gamba) Ars Lachrima-
rum című lemezének zenei anyaga mint-
egy 300 évet ölel föl, olyan kompozíciók 
közül válogat, amelyek a lantművész út-
mutatója szerint a szépség melankóli-
ájának csendes és bensőséges állapotát 
tükrözik: a könnyek művészetét.

Mégsem könnyekkel kezdődik a le-
mez, hanem John Playford (1623–1686/7) 
Faronell’s Division on a ground című da-
rabjával, amelyhez a korabeli Európában 
jól ismert Folia-dallamsor szolgált ala-
pul. A lant kristálytiszta hangjai, a húrok 
�nom, de feszes zengése a táncot idézik: 
olyan magával ragadó, emblematikus, 
„végtelen” dallamról van szó, amely a tör-
ténetek szerint valósággal megbabonázta 
a középkori embereket, amikor táncolták 
vagy muzsikálták.

Diego Ortiz spanyol zenesszerző 
nevéhez köthető a viola de gamba-iroda-
lom legkorábbi emléknyoma. A Trattado 
de Glosas című alkotásában bemutatja, 
hogyan, mi módon lehet improvizálni 
akár egy cantus �rmusra, akár egy poli-
fonikus műre. A CD-n Recercadas sob-
re La Spagna című műve szerepel, amely 
lantszólóval kezdődik, majd a gamba 
szövi tovább a melankólia szőttesének 
szálait virtuóz módon.

Figyelmet érdemel Ricardo Rognoni 
(1550–1620) „szabadságot” árasztó, lebegő 
távlatokat sejtető, hol merengő, hol izzóan 
lírai, szenvedélyes darabja, az Anchor che 
col Partire, amely az egyik leg�gyelemre-
méltóbb mű a lemezen.

Ne feledkezzünk meg Nicola Matte-
is (kb. 1670–1713) itáliai hegedűművész-
ről sem, akinek Diverse bizzarie sopra la 
vecchia sarabanda o pur ciaccona című 
zenedarabja hangzik fel: a majdnem hat-
perces, feltűnően oldott hangulatú harmó-
niacsokrot a szerző „bizarr” variációkkal 
díszítette. Rögtön utána John Dowland 
(1563–1626) következik. A Nagy Csaba ál-
tal előadott Prelude kalauzol el bennünket 
a könnyek dowlandi világáig, s már e rö-
vid kis darab is sejtetni képes az izgalmas 
életművet. John Dowland saját korának 
karizmatikus zeneszerzője, aki a legkisebb 
formákat, motívumukat illetően is erő-
teljes és karakteres tudott lenni, emóció-
it és misztikusságra való hajlamát tekintve 
pedig előképe Henry Purcellnek (1659–
1695), az angol zene �atalon elhunyt zse-
nijének. A két kitűnő zenész lemezén 
Dowland dalai jelentik az igazi alászállást 
a melankólia és szenvedéssel teli szere-
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lem legmélyebb bugyraiba. Dowland egyik 
legszebb dala, a Flow my Tears nem más, 
mint a hulló könnyek csendes katarzi-
sa, ködös tér, amely bennünket is eláraszt 
sűrű esőivel, moháival.

Tobias Hume személye mindig is 
töprengésre adott okot: gambajátékos és 
zeneszerző, aki zsoldos katonaként ten-
gette életét, és tette ezt meggyőződésből, 
körbe barangolva Európa különböző had-
színtereit, miközben lírai énje, muzikali-
tása egy percig sem hagyta cserben. Good 
again című kontemplatív, a � nom lágy-
ságot sem nélkülöző, ügyesen építkező al-
kotása átvilágítódik, Szászvárosi Sándor 
gambajátékának köszönhetően a színek 
teljes skálája megmutatkozik, érett szí-
nekben pompázik. Ahogyan a rituálén 
jelen lévő tanúk alakja tükröződik visz-
sza Jan van Eyck Arnol� ni házaspárjának 
(1434) kerekded, fali tükrében: úgy hatja 
át a zenedarabokat a zenészek re� exió-
ja. Kivételes tehetséggel rendelkeznek a 
bonyolult kifejezés átláthatóvá tételére, a 
zenei rétegek maradéktalan feltárására. A 
felvétel minősége kiváló, a zenészek pati-
kamérlegen, az alkimisták szenvedélyével 
és precizitásával osztoznak a szűz földben 
rejtőző arany magon, pontosan mérik ki 
az arányokat, elképzelésük, koncepciójuk 
világos. Nagy Csaba és Szászvárosi Sán-
dor koncertjein már tanúi lehettünk en-
nek a bensőséges hangulatnak, kivételes 
aurának. Általuk a zene: pontos lélekmet-
szet. Az előadás frissessége, a tökéletes 
érzelmi azonosulás és technikai felké-
szültség rendkívüli élményben részesít 
bennünket. 

Guillaume Dufay (kb. 1400–1474) 
Adieu ces bons Vins című dalának lan-
tátirata már az első hangoknál meg-
győz bennünket: � nom rezgésű búcsú ez 
élettől, szülőföldtől, földi világtól, virág-
tól, bortól, szépségtől, és ezt „siratja el” 
méltósággal minden egyes hang. Nagy 
Csaba játéka szilárd éllel zeng; nincs visz-
szaút, búcsúzni kell, a Dufay-dal pedig 
még egyszer és utoljára az emlékek múl-
hatatlan, édes ízét, smaragdszín gyön-
gyeit pergeti elénk a lenyugvó nap bíbor 
sugarából. Az átiratot szerző lantművész 
bevallása szerint: ez a mű egy rendkí-
vül személyes, félig improvizatív re� exió, 
modern parafrázis. Noha Dufay Adieu 
ces bons Vins  című dalának szövegében 
megnevez földrajzi helyet, megnevezi a 
földi jókat, lajstromot készít, mégis érez-
ni, ahogy az Ég sejtelmes homálya lengi 
be a füstként felfelé kanyargó, gótikusan 
karcsú dallamot… 

Végül, de nem utolsósorban, ahogy a 
Mester mondja: ha teheted, csak egyetlen 
dologhoz ragaszkodj igazán, a mindenen 
túlihoz. Ebben is segít az Ars Lachrima-
rum.

Szegedi-Szabó Béla

„Menj, 
az úton menj 
tovább…” 
Íródeák Művészeti Udvar. 
Veszprém, 2018. július 17–21.
Az Íródeák Művészeti Udvar az egyetlen 
olyan rendezvény az Utcazene-fesztivál 
ideje alatt, ahol kifejezetten környékbe-
li zenekarok kapnak fellépési lehetőséget. 
Veszprém megye lelkes amatőrjei hang-
szert ragadhatnak, és még egy indokot 
szolgáltathatnak az Utcazene közönségé-
nek, hogy jövő júliusban is ellátogassanak 
a városba. Vagy ellenkezőleg.

Végignéztem közel egy teljes napot – 
mert mi is felléptünk a Sántakutyával – so-
kat látott helyi zenészek társaságában. Ők 
az IMU-ból is többet láttak, mint én, szinte 
minden nap itt volt a törzshelyük, minden 
évben bíznak az ígéretes hangok megszó-
lalásában, és a veszprémi könnyűzenei 
élet fellendülésében. Jó szándékuk ellené-
re mégis igen sokat vakarták a fejüket egyes 
fellépők láttán, velem együtt. Néha próbál-
tam ellenkezni, belemagyarázni a zene-
karokba, hogy ez ezért oké, az meg azért 
aranyos, de még a saját fülemnek is erőlte-
tetten hangzottak a kifogásaim. Egyetlen 
szűrő létezik az IMU-ra: a jelentkezési sor-
rend. Emiatt az idő nagy részében ez a szín-
pad nem a közönségnek szól, hanem annak 
a 4-6 embernek, akik rajta állnak.

A legáltalánosabb probléma az el-
használt zenei stílus, amiben már a leg-
pro� bbak sem tudnának újat mutatni, és 
ami vakon hisz a hetvenes évek zenéjé-
nek etalon voltában. Ahogyan a hetve-
nes évek harmincon túli korosztálya hitte 
ezt a negyvenes évek zenéjéről. Miköz-
ben például egy Queens of the Stone Age 
úgy tud minden lemezével egyre frissebb 
lenni, hogy ugyanazokból a zenei hagyo-
mányokból építkezik, mint a Led Zep-
pelin. A második legfontosabb fejleszteni 
való a kreativitás, többször leírtam már, 
de sok friss és jó zenét kell hallgatni, le-
utánozni, aztán saját szájízre alakítani. A 
hiányzó színpadi követelmények bronzér-
meseként a megjelenést és kiállást emlí-
teném: végletes következtetéseket vonnak 
le az emberek abból az egy pillantásból, 
amikor először ránéznek egy zenekarra. 
Legyen valami koherencia a tagok fellé-
pőruhája között, felejtsék el a hétközna-
pi viseleteket, mert egy színpadon többet 
kell mutatni a hétköznapinál, az emberek 
izgalmasabbat akarnak látni, mint Sanyi, 
a munkahelyi portás kockás rövidgatyá-
ja. Az igényes fellépők extravagánsabbak 
vagy elegánsabbak, mindenesetre megjele-
nésükben is különböznek a nézőktől. A jó 
kiállás az egész zenélés egyik legnehezebb 
része, és elsősorban sok-sok gyakorlat 
szükségeltetik hozzá. Magabiztosság nél-
kül nehéz tömegek � gyelmét lekötni, mert 
egy zenésznél is minőséget és tekintélyt 
sugároz. Mindenkiben máshogy mennek 
végbe ezek a folyamatok, úgyhogy nehéz 

okosat tanácsolni, de el kell hinnie ma-
gáról a fellépőnek, hogy tud újat mutatni 
a közönségének, föléjük tud emelkedni a 
tehetségével, és mer is erre büszkének len-
ni. Ha az ember feljut a színpadra, és ez a 
három dolog összeáll, nagy probléma már 
nem lehet. A hangszeres tudás sosem tar-
tozott a meghatározó zenekarok legfonto-
sabb attribútumai közé.

Kényelmes ez így a rendező Íródeák 
kávézónak, mert kószál arra annyi munka-
társ és családtag, amennyinek eladhatják 
az ilyenkor megszokott mennyiségű sört. 
A zenészeken kívül, mert annyi lép fel ösz-
szesen, hogy kiinnák a kávézót a vagyoná-
ból, ha még ingyen piát is kapnának. Pedig 
maga a színpad, a helyszín adottságai, a 
technika és a technikai személyzet magas 
színvonalú koncerteket tennének lehetővé.

Az első évben teljesen jogos volt ez a 
koncepció, nézzenek csak meg minél több 
helyi zenekart, hogy legyen miből válogat-
ni a következő évre. A 45 perces műsoridő 
elég a tehetség megvillantásához, aztán jö-
vőre majd úgyis játszhatnak kicsit többet, 
ha kevesebben lesznek. 60 perc alatt már 
fel lehet építeni egy nagyjából teljes értékű 
koncertet, nem véletlenül kezdődnek ekö-
rül a neves fesztiválok műsoridői, és nem 
véletlenül hatnak szánalmasan a félmilli-
óért 25 percet félplaybackelő popidolok. 
Ehhez búcsút inthetnének a fellépők har-
madának, akik a tényleges közönségnek 
nem hiányoznának, és ugyanolyan hosz-
szú maradna, de minőségben javulna a 
műsor. Növekedne a helyszín reputációja, 
mert legalább egy kicsit jónak kellene lenni 
ahhoz, hogy valaki felléphessen itt. Rög-
tön beleférne egy-két sör is, hogy fontos 
embernek érezhesse magát az a zenész az 
ellátástól, és kevésbé bátortalanul nyilvá-
nulhasson meg a deszkákon. A harmadik 
évben 20 percről fél órára növelhetnék a 
koncertek közötti átállást, hogy ne kelljen 
felrángatni a színpadra fél liter, izgalommal 
járó vizeletet. A negyedik évben el lehetne 
hívni napi egy Hollywoodoot, Bluesberryt, 
LGT Emlékzenekart stb., hogy még több 
embert csaljanak oda, és még több ember 
nézze meg az amatőr zenekarokat is.

Senkinek nem jó, hogy a jelentke-
zési sorrend az egyetlen szűrő. Nem jó a 
közönségnek, mert többszöri próbálkozás 
után el fogják felejteni a helyszín létezését 
is, ha mindig érdektelen zene szól, amikor 
odamennek. Nem jó a gyenge zenészek-
nek, mert nincsen visszacsatolás a teljesít-
ményükről; annyira azért nem rossz, hogy 
bárki felvállalja a kon� iktust, ami a kriti-
zálással jár. Pedig ez baj, baj az őszintét-
lenség is, és baj a túlérzékenység is. Én is 
voltam gyenge zenész, és főleg attól lettem 
kevésbé gyenge, hogy kaptam róla negatív 
visszacsatolást, amit dacból az előnyömre 
fordíthattam. Ha jövőre nem léphetnek fel, 
talán megpróbálják kicsit jobban odatenni 
magukat, hogy két év múlva beleférjenek a 
keretbe. Aztán persze az Íródeáknak sem 
jó, mert így érdemben nem nő a forgalom. 
Magyarország nem az az ország, ahol ilyen 
eseményeket pusztán kultúrmisszióból 
tudnak � nanszírozni.

Öt év alatt az Utcazene-fesztivál 
szintjére is felfejleszthetnék az udvart, akár 
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hivatalos kísérőrendezvénnyé is válhat-
na. Ide nem az az út vezet, hogy mindenki 
eljátszogathat alanyi jogon a nagy feszti-
vál szomszédságában, mert ennél biztosan 
több potenciál van a veszprémi zenészek-
ben. Kicsit hadd versenyezzenek egymás-
sal, próbálják meg jól kezelni a kritikát, 
menjen élményszámba, ha beférnek az 
IMU-ra. Akinek nem megy, annak meg 
nem azon a színpadon kell erőltetni, ami 
egyedül szimbolizálja az összes veszprémi 
könnyűzenész tehetségét a százezres nagy-
ságrendű tömeg szemében. 

Bodor Áron

Nyolcadik Irka 
Veszprémi Irka VIII. 
Szerkesztette Botár Attila és 
Brassai Zoltán. Arany Ele-
fánttyúk Társaság, Veszprém, 
2018.

Fontos dolgok sokszor véletlenszerűen 
születnek. Így történhetett a Veszprémi 
Irka első száma, az 1975 áprilisában meg-
jelent verses füzet esetében is, ahogy Botár 
Attila költő, a most megjelent VIII. szám 
egyik szerkesztőjeként felidézi: egy presszó-
asztalnál, ködös, latyakos télvégén. 

Az első számot 1990-ig még öt kö-
vette, amelyek közül kettőt az irkát indító 
valamikori Georgi Dimitrov Megyei Mű-
velődési Központ, hármat pedig a szintén 
egykori Városi Művelődési és I�úsági Ház 
(a volt I�úsági Park és a mai Művészetek 
Háza helyén működött) adott ki.

Az irkákban veszprémi és a megyében 
élő alkotók, nagyrészt költők, de rövidebb 
írásokkal prózaírók is megjelentek munká-
ikkal.

Ahhoz, hogy kicsit jobban megértsük 
a mindig április 11-én, a Költészet Napján 
megjelenő füzetek akkori jelentőségét és ha-
tását, talán érdemes felidézni a 2009 ápri-
lisában megjelent VII. szám bevezetőjének 
részletét, Szokoly Tamás költőtől: „Azért kell 
ezt a valóban nagyon vázlatos visszatekintést 
megtennem, mert azok, akik látták és olvas-
ták az 1975-ben első ízben, azután 1990-ig 
még öt alkalommal megjelent Veszprémi Ir-
kákat, azok számára egyértelmű és világos: 
volt itt, Veszprémben (később az egész me-
gyére is kiterjedően) egy olyan, elsősorban 
költői munkákat (tehát verseket) minden-
képpen közösen publikálni akaró csoport, 
amiről és aminek akkori teljesítményéről 
alapos kritikai véleményt formált egy dolgo-
zatában Vasy Géza költő, irodalomtörténész, 
egyetemi tanár, (…) a Magyar Írószövetség 
elnöke.” (Veszprémi Irka, VII. szám, kiadta a 
Hemo, Veszprém, 2009.) 

Az első számok meglepő sikert arat-
tak. Elkezdődtek, főleg a �atalok, iskolák 
köréből, munkahelyek, intézmények ré-
széről a csoportos és egyéni meghívások, 
az akkoriban még erősen kívánt író-olva-
só találkozók. Az első számban még ki-
lenc alkotó versei szerepeltek, az V.-ben 
és VI.-ban tizennyolcan, a 2009-es  

VII.-ben már 23-an, valamint Várnagy Il-
dikó a gra�káival.

Ha a korábbi irkákat részben vagy 
egészben ismerő olvasó kézbe veszi a most, 
2018 augusztusában megjelent Veszprémi 
Irka VIII. számát, első reagálása a meg-
elégedettség lehet, hiszen 2009 óta hosz-
szú szünet után jelent meg az irka, amelyért 
mindenképpen elismerés jár a füzet szer-
kesztőinek, kiadójának és természetesen a 
műveiket közreadó szerzőknek. 

Országos hírnevű vagy helyileg is-
mert, nem egyszer többkötetes alkotók, Jó-
zsef Attila-díjjal is elismert szerzők műveit 
olvashatjuk, akik rendszeres publikálói (né-
hányuk volt, immár múlt időben) irodalmi 
lapoknak: Fenyvesi Ottó, Balogh Elemér, 
Szokoly Tamás, Széki Patka László, Búzás 
Huba, Bozsik Péter, Sarusi Mihály, Domján 
Gábor, Botár Attila, valamint Kanyár Erika, 
Kovács József, Tungli M. Klára, Bárdossy 
Pál. Mellettük az ígéretes Éltető Erzsébet 
verseit és a �atal, középiskolás korú Czaun 
Dóra és Bodó Gergely zsengéit olvashatjuk. 

A füzetben – felidézve az első számot 
– néhány vers kéziratos formában jelent 
meg (Búzás Huba művei), vagy kéziratos 
kiegészítést kapott a nyomtatott vers (Széki 
Patka László, Fenyvesi Ottó versei). 

Talán terjedelmi vagy szerkeszté-
si okokból kimaradt néhány helyi, megyei 
alkotó, akiket – most név említése nélkül – 
szívesen olvastunk volna. Mindenesetre ez 
szándék és értékválasztás kérdése, és feltéte-
lezi a mindenkori szerzők, szerkesztők és a 
kiadó kapcsolatát.

Elgondolkodtam azon, mi történne, 
ha egy verseket szerető �atal vagy egy olyan 
olvasó, aki az irkák előzményeit nem isme-
ri, kézbe venné, olvasná ezt a nyolcadik szá-
mot?

Nyilván a versek „önmagukért be-
szélnek”: az olvasó habitusától, pillanatnyi 
érzelmi állapotától, fogékonyságától, tájé-
kozottságától függően megérintheti a sze-
relem, az elmúlás, a humor, az emlékezés 
sodró, néha nosztalgikus hatása, vagyis a 
vers ereje. Ezenkívül megismerheti a beve-
zető hosszúra és – bizony – dagályosra si-
keredett szövegéből az első Veszprémi Irka 
kiötlésének e szöveg alapján szerénytelen-
séggel nem vádolható szereplőjét és a meg-
jelenés szakaszait.

Mit kellene még közölni az előzmé-
nyeket nem ismerő olvasó számára? – kér-
dezhetnénk. Például a füzetben szereplő 
költőkről illett volna pár sort írni, hiszen a 
szerzőket, korábbi munkáikat, különösen 
a �atalokat – egyáltalán a költészethez való 
viszonyukat, törekvéseiket – szerencsés lett 
volna bemutatni: akár egy rövidebbre fo-
gott bevezetőben lehetőség lett volna erre.

Széki Patka László, Szokoly Tamás 
8-10 éve nincsenek köztünk: jelölni kellett 
volna, hogy elmentek, élő voltukban már 
senki se keresse őket…

Talán nem ártott volna a �atalok 
munkáit – a már említett bemutatás mellett 
– a „nagy öregek” verseitől külön részben 
szerkeszteni.

Adós maradt a füzet a tartalom-
jegyzékkel, az ISBN-számmal: elektroni-
kus jegyzékben is megőrizendő a jövőnek 
a Veszprémi Irka VIII. számát. Szigorúbb 

szerkesztéssel ehhez sem kellett volna terje-
delemnövelés.

Ezekkel a szerkesztésbeli hibákkal 
együtt a Veszprémi Irka VIII. száma – ha 
hiányérzetünk meg is maradt – még így is 
valamiféle keresztmetszetet nyújt a költők 
helyi jelenlétéről. Szokoly Tamás fent emlí-
tett írását továbbgondolva: vajon a szerzők 
a „költői munkákat (tehát verseket) minden-
képpen közösen publikálni akaró csoport-e?”, 
– erre itt és most talán csak ők tudnának 
válaszolni.

Mindezekkel együtt lapozgassuk a 
Botár Attila és Brassai Zoltán szerkesztette 
Veszprémi Irka VIII. számát, amely az Utas 
és Holdvilág Antikvárium köré szervező-
dött művészek civil szervezete, az Arany 
Elefánttyúk Társaság kiadásában jelent 
meg, és a tervek szerint író-olvasó találko-
zón mutatják be.

Veres B. Zsuzsanna

A veszprémi 
hetes tüzérek 
elfelede� 
története  
A veszprémi hetes tüzérek. 
A m. kir. 7. honvéd tábori 
ágyúsezred és utódalakulata, 
a 41. honvéd tüzérezred első 
világháborús története. Ösz-
szeállította és jegyzetekkel 
ellátta: dr. Földesi Ferenc. 
Veszprémi Szemle könyvek 
11. Veszprém, 2018.

A „Nagy Háború” ezrednaplói vagy hadial-
bumai olyan kivételes forrásgyűjtemények, 
melyek összefoglalják egy-egy alakulat fej-
lődéstörténetét, íróik, a túlélő katonák a 
dokumentumok összegyűjtésével, visz-
szaemlékezéseik megírásával állítottak 
emléket bajtársaiknak, és megörökítették 
a harctéri eseményeket. Ugyanezt a célt 
szolgálták a háborús emlékművek is, me-
mentóként szolgálva az utókor számára: az 
ismeretlen katona szobra éppúgy az em-
lékezet helye, mint a képek, rajzok, szöve-
gek együtteseként megjelenő ezredalbum 
műfaja, melyek a helyi kötődések, identitás 
fontos eszközei lehetnek.

Földesi Ferenc a Hadtörténelmi Le-
véltár iratai alapján készítette el a veszp-
rémi hetes, „házi” tüzérezred történetét 
a békeidőkben történt megalakulástól az 
1918-as összeomlásig, majd hazatérésig. 
Az elfeledett ezred kollektív rekonstruk-
cióját eseménynaplókból, parancsokból, 
harctéri térképekből állította össze a kötet 
szerkesztője, a nagyszabású munka értékét 
pedig csak emelik a mellékletben közölt 
eredeti dokumentumok. Kevesen tudják, 
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de a Magyar Honvédségen belül az önálló 
tüzérség mint új fegyvernem felállításáról 
(a gyalogság és lovasság mellett) csak 1912 
végén született döntés a Monarchia poli-
tikai köreiben. Hajmáskérről Veszprémen 
át vezetett a mozgósított ezred útja a keleti 
frontig, majd 1916-ban az olasz harctérre.

A képmelléklet teszi igazán átélhe-
tővé a harcok mindennapi pillanatait: 
személyes dokumentumok és közgyűj-
temények fényképei is bekerültek ide. A 
névvel ellátott portrék bárki számára kö-
zelebb hozzák a már csak könyvekből és 
cikkekből megismerhető világháborút: 
az Alltagsgeschichte, magyarán a „hétköz-
napok története” éppen ezt a célt tűzi ki 
a tudományos megismerés számára. A 
történelem „alulról” is szemlélhető, ab-
ból a perspektívából, amit egy magyar 
baka vagy tiszt látott Breszt-Litovszknál, 
Lemberg közelében, a kopár Karszton, 
Észak-Olaszországban, esetleg az Isonzó-
nál. Ezek a helyek ma már a nemzeti to-
pográ�a részei, a háború jelképei. A körlet 
elhelyezésének, a csapatok előrehaladásá-
nak vagy a csatatérnek a vázlatos, kézzel 
rajzolt térképei ugyanezt mutatják meg: 
ellentétben a legtöbbször megismert első 
világháborús térképekkel, itt tényleg lát-
ni véljük az embert, aki a lövészárokban, a 
főhadiszálláson, a harcok szüneteiben fel- 
skiccelte az ábrákat.

A kötet a Veszprémi Szemle köny-
vek sorozatában jelent meg, annak már 11. 
darabja. Érdemes a korábbi munkákkal is 
megismerkedni, hiszen különösen fon-
tos, hogy valamennyi kötet utolérhető on-
line is, a folyóirat honlapján, ami tényleg 
közkinccsé teszi a nemcsak helytörténeti 
szempontból értékes munkákat.

Somogyvári Lajos

Trivulzió  
és társai 
Wirágh András: Cholnoky 
Viktor, a szépíró. Írásgyakor-
latok – publikálási stratégia 
– korai recepció. Tempevölgy 
könyvek 24, Balatonfüred 
Városért Közalapítvány, Bala-
tonfüred, 2017.

Kismonográ�a, tematikus tanulmánykötet: 
mindkettő a rezignáció, lemondás műfaja. 
A belátásé, hogy egy adott szerző életrajza 
és munkássága vagy valamely irodalom-
tudományos téma teljes egészében feldol-
gozhatatlan. Akad irodalmár, aki számára 
ez a műfaji választás alkati sajátosság, 
mások számára elméleti konzekvencia, 
megint mások számára magából az anyag-
ból következik (természetesen ezek az 
okok egymás mellett is jelentkezhetnek). 
Esetünkben, Wirágh András Cholnoky 
Viktor, a szépíró: Írásgyakorlatok – publi-
kálási stratégia – korai recepció című kis-

monográ�áját illetően talán leginkább az 
utóbbi szempont határozta meg a döntést. 
Mindenesetre a szerző bevezetőjében ket-
tős indoklást ad: egyrészt a Cholnoky-kor-
pusz feldolgozatlanságával magyarázza 
választását (minden bizonnyal lappanga-
nak még szövegek és szövegverziók a 
századforduló szinte átláthatatlan sajtóren-
getegében, s jelenleg túl kevés információ-
val bírunk a teljes életműről egy klasszikus 
monográ�a megírásához), másrészt mert 
a szerzőt elsősorban szépíróként, s nem új-
ságíróként kezeli, ezért kisebb �gyelmet és 
terjedelmet szentel a publicisztikai írások-
nak (és az egyfelvonásosoknak is, bár az 
beleférne éppen a szépirodalmi keretbe).  
A könyv részletesebben biográ�ai össze-
függésekkel, mikrotörténeti kontex- 
tusokkal és részkérdések felvetésével sem 
foglalkozik (bár a kötet végén olvasha-
tunk egy rövidebb életrajzi kronológiát), s 
egy-két jellemző kulcsprobléma körüljárá-
sán kívül nem megy bele szövegközpontú 
elemzésekbe sem.

De akkor mit tud ez a könyv, miért 
érdekes? Mert az, sőt, bizonyos értelem-
ben nagyon is újító. A Cholnoky Viktor 
munkásságát megismerni vágyóknak min-
denképpen, hiszen az író életműve sok 
tekintetben feltáratlan, de azon olvasók 
számára is, akik a századfordulós sajtó mű-
ködésébe szeretnének mélyebben belelátni. 
Cholnoky újságíróként kereste a kenye-
rét, s mellette publikálta novelláit, illetve 
ún. egyfelvonásosait a különböző lapok-
ban – rengeteg lapban, s gyakran ugyanazt 
a szöveget más címmel, vagy olykor kisebb 
eltérésekkel, különböző változatokban ad-
ták ki: ezek az írások aztán vagy bekerül-
tek köteteibe, vagy kimaradtak belőlük. 
(Egészen pontosan: mindeddig háromszáz 
saját novellamegjelenés ismert, több mint 
nyolcvan folyóiratban, s ezen írások közül 
kb. száz tekinthető eredetinek; a többi az 
előzőkkel azonos szöveg, esetleg azok va-
riánsa, ráadásul sokszor írói álnév alatt je-
lennek meg.) Ennek a szétszórásnak oka 
volt részint az író publikálási, szövegala-
kítgatási és „sorozatgyártási” praxisa, de 
a korszak vidéki sajtójának működése is: 
Cholnoky – főként már budapesti évei alatt 
– jobbára fővárosi lapoknak küldi el novel-
láit, s kisebb hányadban vidéki újságoknak 
(korai, veszprémi évei alatt ez a tendencia 
még fordított volt); a későbbi vidéki töme-
ges megjelenés mögött viszont sokszor egy 
lapelosztó, Leopold Gyula hálózata állt, aki 
az Általános Tudósítóba, majd a Munka-
társba beküldött cikkeket és tárcanovelláit 
elő�zetés ellenében ingyen átengedte köz-
lésre vidéki szerkesztőségeknek. A kötet-
válogatás szempontjai megint mások, és 
nyilvánvaló, hogy az író – a posztumusz 
kötetek esetében a szerkesztő – tudatosan 
rendelt egymás mellé bizonyos írásokat, 
mozgásba hozva ezzel a szövegek kölcsön-
hatásának játékát is. 

Ennek a publikálási rendszernek a 
feltárása (általában is) és a Cholnoky-meg-
jelenésekre való hatása feltétlenül erénye 
a könyvnek, illetve az a tény, hogy ennek 
felismerésével biztosabb kézzel – és persze 
rengeteg energiabefektetéssel – lehet ke-
resni újabb szövegeket. (Egy eredeti köz-

lés, egy Trivulzió-történet azonos álnév 
alatt a könyv egyik mellékleteként olvas-
ható – a melléklet ezen kívül is érdekes 
elemeket tartalmaz, táblázatokat a külön-
böző szövegváltozatok megjelenési évéről 
és számáról, Cholnoky Viktor írói álnév-
használati szokásainak változásáról, pubi-
cisztikai írásainak műfajairól stb.) 

Ez a �lológusi hevület – amire már 
mások is rámutattak – azonban más 
aspektusok felől is érdekes, Wirágh And-
rás ugyanis voltaképpen mindennek 
konzekvenciáira építve írja le és inter-
pretálja az életművet. Felkutatva a sze-
replői sorozatokat, illetve összehasonítva 
azok változatait és szövegfejlődését (en-
nek leghíresebb példája a Trivulzió-szé-
ria, de hasonlóak a Néhusztán-történetek, 
a Dénes-ciklus vagy Laád Bulcsu dok-
tor esetei), a szerző az egyes motívumok 
vándorlására, illetve narratológiai válto-
zásokra és trükkökre hívja fel �gyelmet. 
Trivulzió kalandjait például többnyire a 
főhős meséli el – adott esetben inkább köl-
ti – a lejegyzőnek, szkriptornak, ekképp 
mintegy kettejük közös teljesítményévé 
téve a létrejövő szöveget, s ennek a ket-
tős aktivitásnak a viszonylatában alakul 
számos fontos prózapoétikai jellemző: a 
narratív keret, a mesélő narratív identitá-
sának kidolgozottsága (vagy bizonytalan-
sága), továbbá mesélés (beszéd, narráció) 
és lejegyzés (írás) viszonya, mesélés  és 
hallgatás relációja, s így végső soron az 
írás és az olvasói tapasztalat alakulása is 
(hiszen az olvasó a kocsmai hallgató üres 
helyére lép). Egy másik narrátori szitu-
áció Néhusztáné, aki úgy mesél, hogy a 
lejegyző nem avatkozhat bele ebbe az ak-
tusba, sokkal redukáltabb szerepet jut-
tatva neki – itt Wirágh András szerint „a 
narrátort játékba hozó kötetkompozíció 
inkább arra utalhat, hogy az olvasónak – 
Néhusztán lekötelezettjeként – végig kell 
hallgatnia a szövegeket, amelyek akár szél-
sőséges hatásokat (lásd gyógyítás és bűn-
hődés) is kiválthatnak”. (E ponton csak 
egy apró megjegyzéssel élnék: én azért a 
Jebruach esetében apró csúsztatást érzé-
kelek, pontosabban a cselekmény szintjé-
nek és a narrációs szintnek összemosását 
a szerző részéről, ugyanis a gyógyító funk-
ció – minthogy már narrátor és hallgató 
kapcsolatában sem jelenik meg – itt nem 
jelent metalepszist, szöveghatár-átlépést az 
olvasó felé.) 

A legérdekesebb és legre�ektáltabb 
azonban talán Turulkeőy Oktáv esete, aki-
nek fő attribútuma, hogy gróf, s így más 
tulajdonságaiban megegyezik a különbö-
ző szépirodalmi szalonfolyóiratok novel-
láinak egyéb gró�őseivel, voltaképpen 
azokat képviseli, még a vele történtek, a 
cselekményelemek is tipikusak: ő maga a 
lesz tehát gróf-sztereotípia a populáris fo-
lyóirat-kultúrának egy jellegzetes műfaji 
csoportjában (miközben az erre re�ektáló 
írás, e tárcanovella is hasonló orgánumban 
jelenik meg). Vagy ha még tovább me-
gyünk: „A Turulkeőy Oktáv gróf allego-
rikus értelemben nem más, mint annak 
a („szórakoztatóipari”) szeriális olvasás-
nak a története, amely az olvasót már fo-
gyasztóként, szövegének kiszolgáltatott 
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vásárlójaként idealizálja, és felismerhető 
életmintákat reprodukálva lehetővé teszi 
számára élet és irodalom kettősségének 
felfüggesztését, azaz a kettő közötti eldönt-
hetetlenség („fantasztikus”) tapasztalatát. 
Noha leleplező jellegű, a szöveg egy végte-
len hurkot képez azzal, hogy maga is egy 
– a többek között a folytatásos szövegekkel 
elcsábított elő�zetők pénzéből élő – heti-
lapban lát napvilágot, ezzel potenciálisan 
azt a helyet tölti be, amelyet törlésjel alá 
akar helyezni.”

Wirágh András könyve ezen túl szá-
mot vet a korai Cholnoky-recepció helyze-
tével, illetve a hatástörténettel is, amivel az 
író sajátos irodalomtörténeti helyzetét is 
körbeírja. A kritikusok megjegyzései alap-
ján érzékelhető, hogy egyszerre tekintették 
a késő romantika örökösének, illesztették 
be életművét az esztétikai modernség ke-
retei közé, és emelték ki a nemzedéktársak 
közül a műveiben gyakran jelen lévő fan-
tasztikum okán (miközben természettudo-
mányos műveltségét is emlegették, illetve 
hogy újságíró lévén írásaiban a referencia-
litás mégis gyakran hangsúlyozott szerepet 
kap). Másfelől Nagy Endre Lukits Mi-
los-történetei révén olyan kvázi-hipertex-
tuális „folytatást” is kap az életmű, amikor 
„az örökös” hasonló alakokat léptet fel, 
hasonló hangoltságú szövegeket hoz létre 
– de közben magát az írót is mint irodal-
mi �gurát is szerepelteti némely írásokban 
(egyébként Cholnoky mint �gura Krúdy-
nál is szerepel). Wirágh András többször 
hangsúlyozza a Trivulzió- és az Esti Kor-
nél-féle írói paktum rokonságát, mármint 
hogy a főhős megállapodást köt a narrá-
torral a szöveg létrehozására, amelynek 
eredménye voltaképpen nem más, mint az 
olvasásaktus által a befogadó számára ott 
és akkor megszülető szöveg.

Wirágh András kismonográ�ájának 
feltétlenül erénye tehát, hogy újabb szöve-
geket vesz fel a Cholnoky-szövegbiroda-
lomba, azokat is bevonja értelmezésébe: 
ezeket a textusokat megpróbálja együtt 
kezelni, és – egyfelől �lológusi aprólékos-
sággal, másfelől (illetve épp az előbbiből 
következően) távolról, nagyobb összefüg-
géseikben szemlélve az írásokat – releváns 
megállapításokkal tud élni az életműre vo-
natkozóan.

Földes Györgyi

Központban  
az oktatás  
Iskolakultúra: pedagógusok 
szakmai-tudományos folyó-
irata, XXVII. évfolyam, 2017. 
január–december

Az Iskolakultúra folyóirat kisebb-nagyobb 
átalakulásokkal 1991 óta jelentet meg 
tanulmányokat, kritikákat iskoláról, okta-
tásról, gyerekekről vagyis a neveléstudo-
mány tárgyköréből és a szélesebb körben 
vett társtudományokról. Célja a tágan vett 

oktatásügyet érintő kérdések, felfedezések, 
gondolatok megosztása az olvasókkal. 

Egyaránt szól szakemberekhez, pe-
dagógushallgatókhoz, de akár érdeklődő 
szülőkhöz is, akik biztos forrásból szeret-
nének tájékozódni oktatási ügyeinkről, a 
jelenlegi oktatási helyzetről és az esetleges 
jövőképről, lehetőségekről. A folyóirat 
igyekszik a külföldi eredményekről, felfe-
dezésekről is beszámolni.

 Legutóbbi, 2017-es száma a mai 
nyomtatott sajtóra jellemző �nanciális 
problémák miatt összevont számként 
jelent meg, előtte azonban havonta adta 
ki a Pannon Egyetem támogatásával a 
Gondolat Kiadó. Az eddig Géczi János 
főszerkesztésével megjelenő lap 2018 szep-
temberével átkerül a Szegedi Tudomány-
egyetem gondozásába, és ismét havonta 
jelentkezik, a tőle megszokott minőséggel.

Ma is jellemző szerkezete és kinézete 
1996-ban alakult ki, amikor is az OKI-tól 
átvette a Pedagógus Szakma Megújítása 
projekt, és kiadója a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Tanárképző Kara lett. 
Jelen formája szerint tematikailag három  
állandó részre tagolódik: tanulmányok, 
szemle, kritika. Iskolakultúra-könyvek 
néven eddig 52 neveléstudományi, iroda-
lomtudományi, �lozó�ai és más társada-
lomtudományi könyv kísérte a folyóirat 
működését. Szerzői a pedagógusszakma 
és a bölcsészet- és társadalomtudományok 
legnagyobb nevei, kutatói, tanárai, továb-
bá PhD-hallgatók vagy akár mester- vagy 
alapszakos hallgatók.

A legutóbbi összevont 2017. évi, 248 
oldalas, terjedelmes lapszámban, többek 
között olvashatunk sztereotípiák, előíté-
letek kialakulását taglaló pszichológiai 
tanulmányt, a földrajzi tanterv helyzetét 
elemző tudományos cikket, a problémás 
internethasználat elmagányosító hatásait 
vizsgáló írást, a fér�identitás eltűnéséről 
szóló könyvkritikát, a manga rajz�lmek 
szereplőinek identitáselemzését bemutató 
cikket, a drámapedagógia használatának 
lehetőségeiről szóló írásokat. Ebből a 
néhány példából is láthatjuk, mennyire 
szélesre tárja a szerkesztőgárda a pedagó-
gia témakörének kapuit. Az írások be-
szédmódja pedig a kimerítő tudományos 
kifejtéstől a könnyebben emészthető és ér-
telmezhető témákig széles skálán mozog, 
így sokan találhatnak ebben a folyóiratban 
számukra érdekes vagy hasznos olvas-
mányokat. Az éppen aktuális vonulatok, 
mint az információtechnológia szerepe 
az oktatásban vagy a gyermekek tanulási 
motivációinak vizsgálata mellett a játék 
megközelítési módjai mint régi kedvelt 
vizsgálati anyag témaköreibe is belátást 
enged a kiadvány. 

A helyenkénti egybeírások (valószínű-
leg nyomtatási vagy szövegszerkesztési 
hiba) kissé zavarók ugyan, a felgyorsult 
világ sajnos a nyomtatott kiadványokra is 
rányomja bélyegét. Egyre gyakrabban lehet 
találkozni elütésekkel, rossz elválasztások-
kal vagy véletlenül egybefolyó szöveggel, 
amiket korábban nem tapasztaltam nyom-
tatott formában. Maga a felépítés logikus és 
átlátható, a tipográ�a könnyen olvashatóvá 
teszi az oldalakat. A letisztult, minimalista 

borító pedig a szakmaiságot közvetíti, a 
felesleges körítések mellőzését. 

A számból kiemelkedik a drámape-
dagógiai szekció, ahol a szakma nevesebb 
képviselői mutatják be, mennyi min-
denre használható a dráma eszköztára a 
tanításban. Eck Júlia, a Pannon Egyetem 
drámapedagógia szakának vezető oktatója 
általános leírást ad a szakma jellemzőiről, 
szerepéről a mai közoktatásban. Sajná-
latos, hogy miközben ő még a dráma- és 
színházismeret képzés színességéről és 
szakmaiságáról ír, idén szeptembertől 
a Pannon Egyetem ezen szakának óra-
adó tanáraival nem kötöttek szerződést, 
költségvetési problémákra hivatkozva, 
ezzel rendkívül megnehezítve, már-már 
ellehetetlenítve a képzés valódi szakma-
iságát. A blokk következő írása Körömi 
Gábor élményszerű, rengeteg játékleírást 
tartalmazó cikke, amelyben konkrét 
gyakorlati tippeket is kapunk egy dráma-
tábor programjának összeállításához. Pap 
Gábor zenészként és drámapedagógus-
ként a dramatikus zenei gyakorlatokról ír, 
kimerítően tárgyalja a dramatikus zene 
elméleti-történeti vonatkozásait, majd me-
tódusának céljait és alapelveit, végül egy 
konkrét példán keresztül elemzi a techni-
ka felhasználási lehetőségeit, hatékonysá-
gát. Legvégül Schmidt Katalin osztja meg 
angoltanítása közben, képzőművészeti tár-
gyakon keresztül alkalmazott technikáit.  
A drámapedagógiára jellemző gyakorla-
tiasság okán (bár a szakmai elfogadottság 
érdekében sokan törekszenek rá) nehéz 
klasszikus értelemben vett tudományos 
leírásokat, tanulmányokat megjelentetni 
a témában. Azok számára azonban, akik 
nem ismerik a drámában rejlő lehetősége-
ket, ez  a négy cikk átfogó képet ad a szak-
ma alkalmazhatóságáról a közoktatásban.

Egy másik téma, ami ma sokakat 
foglalkoztat, a motiváció kérdésköre. Sok-
színű és információdús világunkban nehéz 
lekötni az új nemzedékeket, és iskolapadba 
kényszerítve őket a fejükbe verni a tudást. 
Molnár Adrienn és Péter-Szarka Szilvia 
tanulmányukban a tanulók célorientációit 
vizsgálják teljesítményük tükrében. Vajon 
mi játszhat szerepet a diákok tanulási 
motivációiban? A szerzőpáros röviden 
ismerteti a célorientációs elméleteket és 
kutatásokat, majd saját célorientációs 
kutatásukat írják le, amit 187 középiskolai 
diákon végeztek el. Kutatásuk eredményei 
arra engednek következtetni, amire Szabó 
és társai hasonló témakörben lefolytatott 
kutatása, hogy a tanulók egyik elsődleges 
motivációja a tanulásban az, hogy saját 
elvárásaiknak megfelelően teljesítsenek, és 
ne valljanak eközben kudarcot. Ezt azzal 
magyarázzák, hogy a magyar oktatásban 
nagy hangsúly van a lexikális tudáson, így 
a gyerekek belenőnek az elvárásokba, a 
jól teljesítés kényszerébe, és ezen aggódni 
is képesek. Egy másik fontos eredménye 
a kutatásnak annak megállapítása, hogy 
a környezeti tényezők igen magas fokon 
alakítják az egyének célorientációját. 
Ebből arra következtetnek, hogy a magyar 
oktatásban érdemes lenne olyan környezet 
kialakítására törekedni, ahol a tananyag 
felkelti a diákok kíváncsiságát, és amely-
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ben a megszerzett tudásnak van értéke, 
nem a kapott jegyeknek. Nem újkeletűek 
ezek a gondolatok, azonban nehezen ta-
lálnak meghallgatásra. Az Iskolakultúra és 
a hozzá hasonló folyóiratok remélhetőleg 
segítik ezen folyamatok felgyorsítását és a 
gondolatok terjesztését. 

Hud Janka

Konferencia  
az egyházmegye 
múltjáról  
Erőgyűjtés és újrakezdés. A 
veszprémi egyházmegye 
története a 17. században. 
Egyháztörténeti konferencia 
a Veszprémi Főegyházmegye 
szervezésében. Veszprém,  
Szaléziánum, 2018. szeptem-
ber 6. 

A Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bi-
zottsága 2013-ban történt újjáalakulásától 
kezdődően, együttműködve a főegyház-
megye intézményeivel, évről évre szerve-
zi az érsekség történetének egy-egy szeletét 
fókuszba helyező konferenciákat. A ren-
dezvénysorozat célja, hogy az előadások és 
azok írott változatai mintegy előtanulmá-
nyokként szolgáljanak egy reménybeli egy-
házmegye-monográ�ához. Az idei, immár 
ötödik konferencián az a 17. század került 
górcső alá, amely egyrészt az oszmán hó-
doltság, másrészt a protestáns felekezetek 
megszilárdulásának az időszaka – ugyanak-
kor a katolikus megújulás kezdete is erre az 
évszázadra esik. Az előadások többféle né-
zőpontból mutatták be a katolikus egyház 
erőgyűjtését és a 16. század végére a terüle-
ten gyakorlatilag megszűnt katolikus vallás-
gyakorlat újrakezdését.

Már� Gyula érsek köszöntőjét követő-
en az előadók vették át a főszerepet. Az első 
referátumot Fazekas István (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Budapest) tartotta a 
korszakban működött veszprémi püspö-
kökről. Az előadó sok szállal kapcsolódott 
az előző évben a 16. századi püspökelődök-
ről tartott előadásához. A hallgatóság így 
folyamatában láthatta a veszprémi egyház-
megye helyzetének megváltozását a katoli-
kus hierarchián belül. Míg a 16. században 
Veszprém a püspökök többségének első 
állomáshelye volt, addig a vizsgált időszak 
főpásztorai döntően egy vagy két püspök-
ség elnyerését követően érkeztek az egyház-
megyébe. Vizsgálva a püspöki karriereket, 
jól látható, hogy Veszprém mind az egyhá-
zi, mind a világi karriermintában jelentős 
helyet foglalt el (a püspökök közül többen 
elnyerték később az érseki palliumot is, il-
letve betöltötték az ország kormányzásában 
kulcsszerepet játszó kancellári tisztséget). 
Az évszázad 13 püspökéből heten léptek 
tovább, többen kerültek Győrbe, illetve a 

század végén Széchényi Pál kalocsai érsek 
lett. Későbbi pályáikat vizsgálva feltűnő, 
hogy három veszprémi püspökből esztergo-
mi érsek lett (Lippay György, Szelepcsényi 
György és Széchényi György). A 17. század 
püspökei közül sokan csak pár évet töltöt-
tek Veszprémben, de koncepciózus mű-
ködésükkel közülük többen meghatározó 
szerepet játszottak az egyházmegye megújí-
tásában (pl. Jakusics György vagy id. Seny-
nyei István, utóbbi kétéves püspökségéhez 
köthető a székeskáptalan visszaállítása és a 
püspöki és káptalani birtokok visszaszer-
zése). A század mérlegeként elmondható, 
hogy a főpásztoroknak sikerült helyreál-
lítani az egyházmegyei kereteket, amelyet 
majd a következő évszázadban tölthettek 
meg az utódok tartalommal.

A második előadást Tusor Péter (Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem, Budapest) 
tartotta, aki a Vatikáni Levéltárban fennma-
radt püspöki processusokat (vizsgálati jegy-
zőkönyveket) mutatta be. Ezt a forrástípust 
a benne foglalt információk bősége ellenére 
talán kevéssé használták fel az egyházme-
gye-történet kutatói. A jegyzőkönyveket a 
püspöki kinevezések előtt vették fel, meg-
hallgatva a jelölteket jól ismerő tanúkat. 
Ennek köszönhetően ezek felhasználásával 
másutt fenn nem maradt ismeretek birto-
kába juthatunk az egyes személyek életéről 
és tevékenységéről. Az előadó ezt egy-két 
veszprémi vonatkozású példával illusztrálta. 
Id. Sennyei István esetében például fennma-
radt a későbbi főpásztor önéletrajza, amiből 
olyan, a korszakra vonatkozóan nehezen 
megfogható információkat is szerezhetünk, 
hogy hogyan alakult ki Sennyei papi hiva-
tástudata. Ugyancsak ezekből a forrásokból 
rajzolódik ki előttünk a veszprémi egyház-
megye egy eddig ismeretlen „szerepköre”, 
miszerint a hódoltsági területek felé egyfajta 
bázisként szolgált, részben innen indultak ki 
az egykori pécsi és kalocsai egyházmegyék 
katolikusai megerősítésére, lelkigondozására 
irányuló törekvések a korszakban.

A következő előadó, Dénesi Tamás 
(Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Pan-
nonhalma) Licenciátusok a veszprémi 
egyházmegyében című előadása az egy-
házmegye vezetőiről a lelkipásztori szintre 
fordította a hallgatóság �gyelmét. Röviden 
bemutatta a licentia magyarországi kezde-
teit, amely intézmény a hódoltsági katoli-
kus egyházszervezet meggyengülésével, az 
általános paphiány következtében jelent 
meg, és jutott egyre nagyobb szerephez. Az 
egyházi hatósági elismerés nélkül már va-
lószínűleg korábban kialakuló gyakorlatot 
Pázmány Péter esztergomi érsek erősítet-
te meg hivatalosan is az 1628-as pozso-
nyi zsinaton, amikor lehetővé tette, hogy 
a püspökök egy évre szóló licentiát, azaz 
engedélyt adjanak világi fér�aknak a lelki-
pásztori teendők ellátására. A licenciátusok 
postillát (írásmagyarázatot) olvashattak fel 
a népnek, prédikálhattak, keresztelhettek, 
és általában mindazokat az egyházi funk-
ciókat elláthatták, amelyek nem voltak a 
papság szentségéhez kötve. Ezek a licenci-
átusok a szomszédos plébános felügyelete 
alatt álltak. A veszprémi egyházmegyében 
már a 17. század első feléből tudunk licen-
ciátusokról. Jakusics György püspök 1639-

ben arról számolt be, hogy a reformáció 
terjedésével szemben több helyen világi se-
gítséget volt kénytelen alkalmazni a plébá-
niákon, akik laikusok, legtöbbször nősek. 
A Balaton északi részéről, Tapolca környé-
kéről több adatunk is van a 17. század első 
felétől egészen a 18. század első feléig világi 
segítő működésére. A hódoltság területén 
az andocsi jezsuita misszió kapcsán tudunk 
többet a licenciátusokról. Az ő tevékenysé-
güket ugyanis a jezsuiták nagyban támogat-
ták, éltek szolgálataikkal, amelyek ellátására 
felkészítették őket a megfelelő ismeretek-
kel. Munkájuk igen hatékony volt, Andocs 
környékén 16 plébánián működtek licen-
ciátusok a 17. század közepén. A bencések 
is engedélyezték a licenciátusok működését 
például Tihanyban és somogyi birtokaikon. 
A 18. században a tihanyi apát licenciátusai 
számára szabályzatot is készített.

A szünet előtti utolsó előadást Siptár 
Dániel (Jezsuita Levéltár és Rendtörténe-
ti Könyvtár, Budapest) A kanizsai jezsuita 
misszió a Litterae Annuaek tükrében cím-
mel tartotta meg. Az előadó a visszafoglaló 
háborúkat követően Kanizsán letelepedett 
jezsuiták 1690–1702/3 közötti tevékenysé-
géről beszélt a rend központjába küldött, 
az egész rendtartományról készített éves je-
lentések alapján. A misszió tevékenységéről 
ezeken a jelentéseken kívül saját forrás nem 
maradt fenn. Mivel a jelentések a missziók 
és általában a rend tevékenységének sikerét 
voltak hivatottak alátámasztani, a bennük 
szereplő adatok csak forráskritikával hasz-
nálhatók. Jól tükrözik ezt a hívek áldoztatá-
sáról közölt számadatokban tapasztalható 
kiugró értékek. A kanizsai misszió a vár 
visszafoglalásához kötődik, ugyanis a je-
zsuiták, akárcsak a ferencesek, a vissza-
foglaló katonasággal érkeztek. Kanizsát a 
zágrábi püspökség vizitálta, és 1693-ig a 
plébánost is ő rendelte Kanizsára. A jezsu-
iták ekkor vették át a plébánia vezetését. A 
Litterae Annuaek segítségével rekonstru-
álhatók a jezsuita atyák térítési módszerei, 
amelyekből az előadó az alábbi lehetsé-
ges formákat sorolta fel: meggyőzés hitvita 
segítségével; halálos betegek megtérítése; 
fogságban lévők megtérítése; észrevétlenül 
áttérők (pl. írástudatlanok); tömeges áttérés 
(pl. egy-egy település lakosai); protestán-
sok kitiltása és a vegyesházasságok tiltása. 
A missziós atyák zarándoklatokat szervez-
tek a közeli Búcsúszentlászlóra, és kálváriát 
is építettek Kanizsán, ennek pontos helye 
azonban nem ismert. A jezsuita atyák vé-
gül 1702-ben, a kanizsai vár megszűnésé-
vel hagytak fel a helyi misszióval. Ennek 
oka a várterület felszámolása és a lakosság 
mezővárosi áttelepítése mellett a patrónus 
és a protestáns lakosság hiánya volt, hiszen 
a lakosság katolikus volta okafogyottá tette 
a missziót.

A szünet utáni első előadás Pápa vá-
ros felekezeti változásait mutatta be a 17. 
században, amelynek előadója Hermann 
István (Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa) 
volt. Előadásában röviden ismertette a vá-
ros 16. századi felekezetváltását, amely a 
protestáns történetírásban megcsontoso-
dott nézetektől eltérően nem az 1530-as 
években lezajlott gyors folyamat volt, ha-
nem évtizedekig tartott, és csak az 1560-as 
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évekre fejeződött be Török Ferenc földes-
úr hathatós támogatásával. Az ekkortól 
döntően református lakossággal bíró város 
helyzetében a katolikus Esterházy család 
földesuraságával következett be változás 
(1624). Igazi fordulatot azonban csak más-
fél évtizeddel később, a pálos szerzetesek 
Csáky László zálogbirtokos általi letelepí-
tése hozott a városlakók életébe 1638-ban. 
A katolikus lelkipásztorkodást a szerzete-
sek által vezetett anyakönyv adatai alapján 
tudjuk vizsgálni. Az adatokból jól látható, 
hogy az 1650-es évek elején, tehát egy év-
tizeddel a korábbi szakirodalomban ismert 
erőszakos ellenreformációt megelőzően 
másfél-kétszeresére növekedett a katolikus 
keresztelések száma évente. A szerzetesek 
szívós munkája tette lehetővé, hogy Es-
terházy Pál földesúr katolizáló törekvéseit 
rövid idő alatt és látványos eredmények-
kel vihesse véghez. Egy 1660-as összeírás 
alapján a harminc éve még szinte kizárólag 
protestánsnak tekinthető város lakosainak 
felekezeti hovatartozását 55%–45%-osra 
becsülhetjük a katolikus felekezet javára.

Pátkai Ádám Sándor (Laczkó Dezső 
Múzeum, Veszprém) Felekezeti templom-
építészet a veszprémi egyházmegye terü-
letén a 17. században címmel megtartott 
előadásában bemutatta a reformáció meg-
jelenésével a templomokban bekövetke-
zett térhasználati változásokat, illetve a 
liturgikus tér megváltozásának építészeti 
következményeit. A korszakban épült re-
formátus templomokból eltűnik például a 
liturgikus funkció nélkül maradó szentély, 
kialakul a máig ismert téglalap alaprajzú 
református térszerkezet, amelynek köz-
pontja a tér közepén található úr asztala és 
az ehhez kapcsolódó szószék lesz.

A konferencia záróelőadását Mol-
nár Antal (MTA BTK Történettudományi 
Intézete, Budapest) tartotta a zágrábi püs-
pökség és a Dunántúl kapcsolatáról. Az 
elhangzott előadás már átvezette a hallga-
tóságot a 18. századba, amennyiben arra 
a kérdésre kereste a választ, hogy melyek 
voltak a zágrábi püspökség dél-dunántú-
li terjeszkedésének az eredői. Az expanzió 
részben a zágrábi egyházmegye szervezeti 
hátterével magyarázható. Területének egy 
részét, beleértve ebbe a székhelyét, Zágráb 
városát is, elkerülte az oszmán hódítás, és 
a protestantizmus sem nyert teret a horvát 
lakosság körében. Ennek köszönhetően – 
s jelezve a horvát katolicizmus a magyar-
nál összehasonlíthatatlanul jobb helyzetét 
– még a 17. században is 40 javadalmas 
papja volt a székesegyháznak. A terjeszke-
dés másik oka a horvát ajkú lakosok Drá-
vától északra húzódása volt, ami magával 
hozta a lelkipásztorok, a 17. században el-
sősorban a délszláv anyanyelvű ferencesek 
megjelenését a térségben. Ezen az alapon 
vehették át zágrábi egyházmegyés papok a 
lelkigondozói feladatokat a század végén, 
majd a 18. század elején a tágabb értelem-
ben vett Dráva-mentén, a középkorban a 
veszprémi, illetve pécsi püspökséghez tar-
tozó területeken is. Kijelenthető, hogy a 
török korban a dél-dunántúli katolicizmus 
valódi központja Zágrábban volt.

A konferenciát hármas könyvbe-
mutató zárta. Az első kiadvány a tavalyi 

egyháztörténeti konferencia anyagából 
összeállított tanulmánykötet volt (Folya-
matosság és változás: Egyházszervezet és 
hitélet a veszprémi püspökség területén a 
16–17. században, ismertette: Varga Sza-
bolcs), a második a zirci Reguly Antal 
Múzeum és Kézműves Alkotóház és az 
Országos Széchényi Könyvtár közös kiad-
ványa Dubniczay István 18. században élt 
kanonokról és a nevéhez köthető veszp-
rémi püspöklistáról (Dubniczay István 
hantai prépost, a zirci ciszterci  apátság 
mecénása, ismertette Hermann István), 
az utolsó bemutatott kötet pedig az egy-
házmegye második világháborúban és 
közvetlenül utána elszenvedett háborús 
veszteségeit összegyűjtő forráskiadvány 
(„Püspök urat is őrizetbe vették”: Források 
a veszprémi egyházmegye második világhá-
borús veszteségeiről II., ismertette Horváth 
Gergely Krisztián).

Jakab Réka – Hermann István

„Ma estére a 
népé lesz az 
egyházi iskola” 
Az iskolák államosítása Veszp-
rém megyében. Tematikus nap 
a Magyar Nemzeti Levéltár 
Veszprém Megyei Levéltárá-
ban, Veszprém, 2018. szep-
tember 13.

A levéltár újabb eseménye a fenti idéze-
tet emeli ki a rendezvény meghívóján. A 
tematikus nap a levéltár dísztermében zaj-
lott a Magyar Országgyűlés által 1948. jú-
nius 16-án elfogadott XXXIII. törvénycikk 
hatályba lépésének 70. évfordulója alkal-
mából. Boross Istvánnak, a levéltár igazga-
tójának rövid köszöntője után Az iskolák 
államosítása Veszprém megyében című ki-
állítás megnyitójára került sor. Ezután a 
különböző egyházi levéltárak munkatár-
sai által megtartott tematikus előadások 
következtek, majd az érdeklődők megte-
kinthették az Ember Judit által rendezett 
Pócspetri című � lmet, amelyről a vetítés 
végeztével Barta Tamás Balogh Judit törté-
nésszel beszélgetett. 

A kiállítást megnyitó beszédében Ö. 
Kovács József, a Magyar Nemzeti Levél-
tár megyei főigazgató-helyettese kiemelte a 
rendezvény fontosságát abban a tevékeny-
ségben, amely a kutatók eddigi és jövőbe-
ni munkáját jelenti a leplezett kommunista 
időszak történéseinek feldolgozásában. A 
kiállítás tíz tematikusan összeállított, kora-
beli képekkel és történeti forrásokkal gaz-
dagon illusztrált tablón mutatja be az 1945 
és 1950 közötti fontos történéseket. A tárlat 
rendezése során fontos szempont volt, hogy 
bemutassák, egy demokratikusnak kikiál-
tott kezdeményezés miképpen fordul át a 
kommunista diktatúra kiemelten kezelt in-
tézkedésébe. 

A kiállítás megtekintése kellő módon 
felkészítette a közönséget a tematikus elő-
adások tartalmas bemutatóihoz. Elsőként 
Jakab Réka, a levéltár munkatársa Dénesi 
Tamást, a Pannonhalmi Főapátság Levéltá-
rának igazgatóját kérte fel, hogy tartsa meg 
Praedicate et docete: Bencés jelenlét Pápán 
1945–1950 között című előadását. Az isko-
la történetének bemutatásán túl megismer-
hettük azokat a bizonyíthatóan politikai 
támadásoknak tekinthető eseményeket, 
amelyek a pártállami diktatúra intézke-
dései közé sorolhatók, és egyértelműen a 
bencés rend pápai gimnáziumának vezető-
sége, tanárai és diákjai ellen irányulnak. 

Koltai András, a Piarista Rend Ma-
gyar Tartománya Központi Levéltárának 
munkatársa A veszprémi piarista gimnázi-
um az államosítás előtti években, 1945–48 
címmel tartotta meg előadását, amely-
ben kiemelte a veszprémi székhelyű pia-
rista rendház mintaértékű működését. Ez 
jelentősen hozzájárult a tárgyalt időszak 
több lényeges megújulási intézkedésé-
nek gördülékeny megvalósulásához, hogy 
a háború utáni nehéz időszakot követő-
en véglegesen 1946 októberében egy üres 
épületben újra megkezdhesse a rend a ta-
nítást. A helyreállítási időszakban jelen-
tős segítséget kaptak a diákok szüleitől is, 
majd 1948 márciusában a díszterem átadá-
sával ünnepelték a gimnázium újjáépíté-
sének befejezését. Az eddigre megerősödő 
diktatórikus párthatalom egyházi iskolá-
kat államosító törvényének hatályba lépé-
sével aztán még ebben az évben elvesztette 
a felújított iskolaépületét, és ezzel meg-
szűnt a rend oktatási tevékenysége is.    

A harmadik előadást Horváth Erzsé-
bet lelkipásztor, tanár, a Magyarországi 
Református Egyház Központi Levéltárá-
nak munkatársa tartotta, amely a 2014-
ben megjelent, A református egyház 
iskoláinak államosítása Magyarországon 
(1945–1948) című habilitációs dolgozatára 
épült. A kutatás célja az volt, hogy bemu-
tassa a Magyar Kommunista Párt hata-
lomra törésének mozzanatait és feltárja a 
Református Egyház életében is döntő ese-
ménynek számító, az egyházi iskolák álla-
mosítási folyamatának részleteit.   

A rendezvényen vetített Pócspetri 
című � lm egy rendőr halálesetének körül-
ményeit tárja fel, amely egyrészről szoro-
san kötődik az egyházi iskolákat érintő 
államosítási folyamathoz, másrészről be-
mutatja egy falusi közösség félelmeit és 
egyben ellenállását a tervezett intézkedé-
sek ellen. Az egykori bűnügyi nyomozás 
részletei és később a történész kutatómun-
kájának eredményei jelentős eltéréseket 
mutatnak, ami önmagában árulkodik a 
tematikus nap által tárgyalt időszak mél-
tánytalan történéseiről.

Berta-Szénási Panna
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Purcell, 
utcazenekor  
„Let mine eyes run down with 
tears”. Henry Purcell egyházi 
zenéje. Az Orlando énekegyüt-
tes koncertje. Karnagy: Vikman 
Pál. Veszprém, Jezsuita temp-
lomrom, 2018. július 20. 

Mialatt Veszprém belvárosa az utcazene 
örömmámorától volt – olykor talán túlsá-
gosan is – hangos, egy csendes kis zugban, 
a veszprémvölgyi apácakolostor romja-
ira épült, soha be nem fejezett jezsuita 
templomban – nem túlzás állítani – világ-
raszóló esemény tanúja lehetett az a sok 
zenekedvelő, aki számára a hely csaknem 
szűkösnek bizonyult.

Henry Purcell (1659–1695), az angol 
zene 17. századi, alig 36 évet élt etalonja, aki 
már 14 éves korában királyi muzsikus volt, 
akit az angol opera megteremtőjeként tar-
tunk számon, s akinek ezen kívül még talán 
Szt. Cecília-ódáját, egy-két ún. anthemjét 
(a kantáta egy speciális angol válfaja) és né-
hány hangszeres művét ismerjük, egy sor, 
manapság alig hozzáférhető, ám korszakal-
kotó jelentőségű szakrális művet is alkotott 
latin és angol nyelven. Ezek mindegyikére 
az a rendkívül gazdag drámai megformá-
lás jellemző, melyet a Dido és Aeneas című 
operában annyira csodálunk. 

Vikman Pál a rá jellemző szívósság-
gal, lehetetlent nem ismerve felkutatta e 

műveket, kielemezte, újragondolta őket 
mind harmóniai, szólamvezetési, mind 
hangszerelési szempontból, „beoltotta” 
vele együttesét, megtanította neki, s egy 
olyan fűtött, igazi katartikus élményt nyúj-
tó előadásban tárta a közönség elé, mely-
nek fennköltsége nemcsak a publikumot, 
de magukat az előadókat is mélyen a ha-
tása alá gyűrte, akár akarták, akár nem. 
A generálbasszust Nagy Ferenc játszot-
ta nagybőgőn, illetve Major László orgo-
nán. Igen szerényen, mindig a háttérben 
maradva, de jól segítve az énekesek into-
nációs bázisát és megvalósítva a harmóni-
ai alap teljességét, amire a basso continuo 
kitaláltatott, vagyis a legtöbbet adták, amit 
tehettek: vállalták az alázatos zenei szol-
gálatot. Hasonló alázat jellemezte a 3. 
zsoltárban, a Jeremiás 14. fejezetében és a 
Hozsannában közreműködő két lantost, 
Nagy Csabát és Reményi Árpádot is. 

A bevezető darab a 102. zsoltár felki-
áltása: „Uram, hallgasd meg az én imád-
ságomat, és kiáltásom jusson eléd!”, rövid, 
nyolcszólamú kompozíció, melyben a 
szólamok egymás utáni belépése, a kro-
matikus menetek hangfestése, melynek 
irányváltásai bizonytalanságban tartják a 
hallgatót, hogy valójában dúr vagy moll 
akkordot hall-e, a végtelen teret varázsol-
ja elénk, melyben piciny porszem vagyunk 
csupán, ám annál kétségbeesettebben kö-
nyörgünk a Teremtőhöz.

A Gyászének II. Mária királynő te-
metésére háromtételes ciklus Jób könyve 
alapján. Végső fohásza egy könyörgés: „…
irgalmas Megváltónk (…) ne hagyd, hogy 
utolsó óránkon a halál fájdalmába hullva 

elveszítsünk téged”. Az „aláhullás” ábrá-
zolására Purcell egy lefelé hajló nagy, disz-
szonáns hangközt hoz elő, mely szólamról 
szólamra haladva, valósággal felidézi a ko-
porsó sírba tétele fölötti fájdalom érzetét.

A latin nyelvű 3. zsoltár operát fel-
idéző monodikus szerkesztése Purcellnél 
ráébreszt arra, hogy itt nem pusztán a szö-
veg hű, érzelmi töltéssel bíró leképezésé-
ről van szó, hanem a szöveg tartalmán túl 
azt a misztikus hátteret érzékelteti, amit 
verbálisan már nem lehet kifejezni. Ha 
tetszik, ez a zene olyan, mint ha a zene Is-
tennél lenne (mint az Ige), s a zeneszerző 
feladata mindössze ennek a misztikának 
az elérhetővé tétele. A basszusszólót Cser-
ményi Zsombor � atal korát meghazudtoló 
átéléssel és hangminőséggel énekelte.

Jeremiás 14. fejezetének sorai szintén 
kérő imádság, míg a Hozsanna valódi Is-
ten-dicséret. Utóbbi szóló-monodia basz-
szus hangra, ahol Cserményi nemcsak nagy 
érettségről tett tanúságot, hanem énektech-
nikája is mesterien közvetítette a „mennyei 
vőlegény” örömét. 

A hangversenyt a 63. zsoltár himnikus 
hangja zárta, feloldva az eddig felhalmozott 
drámai feszültséget, beragyogta a hallgató-
ság lelkét az örök Ige hitével, reményével, 
szeretetével.

Ezúttal a kórus intonációja is fölényes 
anyagtudásról, nagy benső indíttatásról 
árulkodott, páratlanul kiegyensúlyozott 
hangzással, arányos valoritással párosulva, 
ami elsősorban Vikman Pál aprólékos épí-
tőmunkájának köszönhető.

Rostetter Szilveszter

Hosszú tűs 
fenyőritkaságaink

Valamennyi hosz-
szú tűs fajra jellemző 
a fiatalkori sűrű ko-
rona. Idősebb korban 
az ágak egyre inkább 
letisztulnak/felko-
paszodnak, a bozon-
tos/bojtos levélzet az 
ágak végére tömö-
rül, a korona jellegze-
tessé, szellőssé válik. 
Ugyancsak közös jel-
legzetesség a nagy 
fényigény, s hogy ter-
mést csak a már idő-
sebb fák (20 éves kor 
körül) hoznak. 

Hosszú tűs fenyőritkaságainkat mu-
tatom be az alábbiakban.

Ezüsttörzsű vagy tarkakérgű fenyő 
(Pinus bungeana). Közép-Kína északkele-
ti részének bennszülött faja. Őshazájában 
viszonylag kis területen, 1000–2000 méter 
körüli magasságban, hegyes vidéken, de 
inkább a hegylábak, lejtők alján, agyagos 
talajon él. Több száz éves kort is megélhet, 
s kb. 20 méter magasságig nő. Európában 
rendkívül ritka; csak néhány arborétum-
ban, illetve növénygyűjteményben fordul 
elő. Magyarországon egy idősebb példá-
nya (megközelítőleg százéves lehet) él az 
erdőtelki arborétumban. A mi, Brusz-
nyai  Árpád utcai példányunk (szemben a 
Hangvillával) erről származik. 1974-ben, 

Veszprém vidékén különösen jelentős a hosszú tűs vagy nyalábos tűjű fenyők alcsaládja (Pinoideae), 
hiszen a 20. században szinte monokultúrás volt a feketefenyő (Pinus nigra) város környéki, sőt a város 
belterületére is benyúló erdészeti telepítése. Ez a telepítés nemcsak a tájat, hanem annak élővilágát is 
(növény- és állatvilágát egyaránt) teljesen átalakította. Ennek korrekciója csak a század végén indult 
meg. Magában a városban az 1970-es években kezdődött a tájidegen fenyőkben mutatkozó egyhangúság 
visszaszorítása, ekkor kezdődtek kísérletek például más hosszú tűs fajok alkalmazására.

Séd, 2018. 1–2. sz., 25. old.
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ellenére a 8-as út kérdése és így a belváros 
rendezése továbbra is váratott magára. Ez 
részben betudható a belváros kon� iktu-
sos helyzetének, de túlnyomórészt inkább 
annak, hogy az egyre magasabb számban 
betelepülő lakosság és az új intézmények 
elhelyezése kötötte le az anyagi és szemé-
lyi erőforrásokat. Ezeknek a problémák-
nak a rendezése pedig inkább Veszprém 
fejlesztésének jövőbeli irányait jelölték ki, 
mintsem megoldották volna a már léte-
ző rendezési problémákat. A frissen ala-
pított egyetem megjelenése és felépülése 
tovább erősítette a korábban már a füredi 
és nádortelepi építkezésekkel kijelölt déli 
terjeszkedési irányt. Hasonlóan ahhoz, 
ahogyan korábban a Szent Margit-temp-
lom és a körülötte megjelenő Újtelep helye 
előrevetítette a város északi növekedését.

Veszprém a 1950-es évek elejére a 
hazai vegyipar egyik központjává lett. Ezt 
hangsúlyozta az egyetem fejlesztése mellett 
a két kutatóintézet, a Neviki és Má� i idete-
lepítése is. Míg az egyetem kezdeti fejlesz-
tését alapvetően határozta meg a szocialista 
realista stílus, addig a kutatóépület már 
szocialista modern stílusban épült. 

Összességében kijelenthető, hogy a 
szocialista realizmus az 1950-es évek alatt 
elkerülte Veszprém ikonikus területeit, 
és az olyan átalakítási javaslatok, mint az 
1954-es szocialista realista belvárosi ren-
dezési terv Zsitva Tibor építész tollából, 
nem juthattak el a megvalósítás előké-
szítéséig sem. Ez a város nagy szerencsé-
je, hiszen a Zsitva-féle tervek nemcsak a 
meglévő városszöveti adottságokat igno-
rálták, ellentétben a későbbi, Márton Ist-
ván-féle modernista tervvel –, de magát a 
terepadottságokat is, ami jelzi a terv össze-
kapkodott mivoltát.

Nagy Orsolya tanulmányában ta-
lálóan jegyzi meg, hogy bár a szocialista 
realista építészeti stílus alapvetően szigo-
rúbban kötődött a hatalomhoz, mint az 
utána következő szocialista modernista, 
mégis Veszprémben és javarészt a Ma-
gyarországon is megvalósult példái nem 
terjeszkedtek drasztikus módon túl a vá-
rosok meglévő léptékén. Legalábbis nem 
úgy, ahogyan ez a szocialista modern épí-
tészet esetében megtörtént. Fontos ezt 
megjegyezni, mert az 1950-es évek máso-
dik felétől már egyértelműen a szocia-
lista modernizmus a meghatározóan ural-
kodó építészeti stílus országszerte és így 
Veszprémben is.  Ebben a szellemben 
folytatódik az egyetem fejlesztése, és ez 
lesz meghatározó az olyan jelentős lép-
tékű lakónegyed-fejlesztéseknél is, mint 
a Jutasi úti és a Haszkovó úti lakótelep. A 
történeti építészetre és a meglévő váro-
si környezetre érzékeny építészeti állítá-
sok a nyolcvanas évekig nem merülnek 
fel újra. Így végül közel tizenöt év magára 
hagyatottság és háttérbe szorultság után, 
az 1960-as években a modern építészet 
lesz az, amivel megkezdődik a Cserhát és 
a teljes veszprémi belváros megújítása és 
modernizációja, és amelynek pontosabb 
részletezésével a sorozat második részé-
ben foglalkozunk.

Smiló Dávid

A Séd viszonylag kicsi és szűk allúviumán 
képződött lejtőhordalék és a réti öntésta-
laján kisebb foltokban a tölgyesektől el-
térő, intrazonális, a patak nyomvonalát 
követő égeres (Aegopodio-Alnetum), bo-
korfüzes (Salicion albae), néhol keményfás 
(Fraxino-Quercetum) társulások képződ-
tek. Antropogén hatásra e fásulatok mára 
teljesen eltűntek, az adottságok azonban 
részben megmaradtak, ami meglátszik a 
völgy fáinak jelenlegi fajösszetételében. 
Ebben dominál a fehér fűz (Salix alba), 
de megjelenik a mézgás éger (Alnus glu-
tinosa) a magas kőris (Fraxinus excelsior) 
– s idegen fajként – nagyszámú a zöld- és 
ezüstjuhar (Acer negundo és saccharinum) 
is. Korábban sok volt a balkáni, illetve elő-
ázsiai eredetű fehérvirágú vadgesztenye 
(Aesculus hippocastanum) és a mediterrán 
olasz(jegenye)nyár (Populus nigra ’Italica’).

A város ember alkotta, művi kör-
nyezet, mely a „legzöldebb” szemlélettel, 
leginkább természetkímélőbb hozzáállás-
sal is sok vonatkozásban eltér az őt ma-
gába foglaló tájtól. Épületeivel, burkolt 
felületeivel megváltoztatja a vidékre jel-
lemző be- és kisugárzást, a levegő hőmér-
sékletét és páratartalmát, a légmozgást 
és légszennyezettséget, rontja, szennye-
zi, tömöríti, közműveivel behálózza a ta-
lajt, lehetetlenné teszi annak természetes 
vízgazdálkodását. Mindez természetesen 
a vidékre jellemzőtől sok vonatkozásban 
különböző feltételeket teremt a növényzet 
számára. Az eltérés – a beépítés jellegé-
től, a lakosságsűrűségtől, infrastruktú-
rától stb. függően – az egyes városrészek 
között is más és más. Az urbanizációs 
ártalmak az emberi lét számára is nehéz-
ségeket okoznak. Ezek kiszűrése, csök-
kentése csak megfelelő mennyiségű 
zöldfelülettel lehetséges. Méretük, élet-
hosszuk révén a leghatékonyabb zöldfelü-
leti elemek a fák. A változásokra az egyes 
fajok más és más módon, de általában ne-
gatívan reagálnak. Ha életképes, a nekik 
szánt funkcióknak megfelelni képes vá-
rosi növényzetre törekszünk, akkor a te-
lepítésre kerülő fajok között válogatnunk 
kell. Hogy helyesen választhassuk ki a 
nagy számban telepítésre kerülő fajokat 

(vagy fajtákat), előzőleg tapasztalatokat 
kell szereznünk azok tűrőképességéről. 

A közterületi fákkal szembeni leg-
főbb elvárások: a várostűrés, a környe-
zetre gyakorolt pozitív ökológiai hatás, a 
tájba illeszkedés és az esztétika (részben 
az épített környezettel, részben a növény-
együttes más egyedeivel kölcsönösen ki-
alakított harmónia, kedvező kép). Fontos 
kívánalom az is, hogy a fák fejlődésük, 
növekedésük során – például laza szöve-
ti szerkezetükből, felnyurgulásukból ere-
dő törési hajlamukkal (ezüstjuhar – Acer 
saccharinum), szivarfa (Catalpa bigno-
nioides), nyár- (Populus sp.) és fűzfajok 

(Salix sp.), illetve a sekély gyökérképzés/
képződés adottsága vagy lehetősége miat-
ti kidőlési veszélyük révén – ne képezze-
nek biztonsági kockázatot. További elvárás 
az invazív vagy a potenciálisan invazívvá 
válható fajok (zöldjuhar – Acer negundo), 
bálványfa (Ailanthus altissima), akác (Ro-
binia pseudoacacia) ültetésének elkerülése, 
s azok mellőzése, melyek például idősza-
konként tömegesen felszaporodó kárte-
vőikkel megkeseríthetik a lakosság életét 
(fehérvirágú vadgesztenye – Aesculus hip-
pocastanum). 

Veszprém 25000-et meghaladó, köz-
területen álló, változatos fajösszetételű fája 
között számos ritkaság található, melyek 
itteni telepítésének oka a várostűrés, illetve 
a helyi viszonyok közötti növekedési in-
tenzitás tesztelése, számos esetben pedig a 
növényzettel szembeni © gyelemfelkeltés, 
egyedi esztétikai hatás megteremtése. 

A városi 
terek fásulása

Veszprém természetföldrajzi elhelyezkedése – a Bakony és a Balaton 
között, a Mezőfölddel érintkező Veszprémi-fennsík északnyugati, 
abradált részén, a Veszprémi- és a Litéri-törés ollójában, 230 m 
(Jutas) és 321 m (Látó-hegy) közötti tengerszint feletti magasságban 
–, illetve a három tájegység eltérő hatása révén a vidéken kialakult 
eredeti, különféle tölgyesekből (Quercetum) álló növénytakaró 
igen változatosan alakult. Színesíti, még inkább gazdagabbá teszi 
azonban a képet, a városarculatot pedig jellegzetessé, egyedivé a 
222 m tengerszint feletti magasságban kanyargó Séd-völgy, mely a 
növényzetben is további változatosságot eredményez.

Séd, 2018. 3. sz., 5. old.  S
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sa alól, és még mentes volt a nagyvállalati 
rendszerektől. Általában német szárma-
zású, de már magyar nemzetiségű embe-
rekről van szó, akik anyagi függetlenségük 
tudatában politikai magatartásukat nem 
az aktuális kormányhoz igazították. Ebbe 
a közegbe tartozott Pósa is, és így vált köz-
vetítővé államfér� ak, képviselők és egy-
házi személyek között. Alapítói közt volt 
a Magyarországi Munkások Rokkant és 
Nyugdíj Egyesületének. Személyes kapcso-
latba került gróf Tisza Istvánnal és tagja 
volt a küldöttbizottságnak, mely felkeres-
te gróf Bethlen Istvánt, hogy meggyőzzék, 
vállalja el a miniszterelnökséget.20

A Millenniumot követően államosí-
tották, és több lakást alakítottak ki az épü-
letben. Később felújították a tetőzetet és 
újrafestették a homlokzatot.21 A renová-
lás oka, hogy a Magyar Külkereskedelmi 
Bank megvásárolta az épületet. A funkci-
onális átalakítások a belső teret érintették. 
Az épület külsején számottevő változtatást 
nem eszközöltek. Ennek oka, hogy időköz-
ben műemlékké nyilvánították az épületet, 
továbbá a 17–19. században kialakult, jel-
legzetesen barokk utcaképet sem törhet-
ték meg. A harmadik ok pedig valamelyest 
megfelel a ciszterciek korábbi döntésének, 
miszerint fél évszázaddal régebbi stílushoz 
nyúlnak vissza. Ez a régi múltú, pompás 
barokk épület meglehetősen nagy presz-

tízst nyújt a bank számára. Jelképez min-
dent, amit egy bank önreprezentációja 
megkíván: pompát, gazdagságot, hatalmat, 
befolyást. 
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Városunk fenyői

Veszprémben éven-
te több száz � atal fát 
telepítenek. Az egyéb 
növénygondozási és 
más fenntartási, kar-
bantartási munkák 
mellett ezek fokozott 
ápolásigénye, vízellá-
tása – leginkább a csa-

padékszegény nyári időszakban – csak 
nehezen kezelhető munkacsúcsokat te-
remt a közterületi zöldfelületet kezelő 
(nem éppen túldotált) városi szervezet 
számára, amelynek minden – szakmai-
lag egyeztetett – lakossági segítség jól 

jön. Ilyen hatékony segítség lehet példá-
ul Kovács Attiláné Ildikó asszony ötle-
te, mely „Fogadj örökbe egy fát” mottóval 
fejezhető ki. Ez nem jelent bonyolult, 
megterhelő feladatot az erre vállalko-
zók számára, hiszen már az nagy segítség 
lenne – főleg az érintett � atal fának –, ha 
egy-egy „örökbefogadó” lakó a környeze-
tében újonnan telepített fák legalább első 
2-3 éves öntözését, tövük gyommentesen 
tartását elvégezné. Ilyen lakossági segít-
séggel a fenntartó szervezetnek is több 
lehetősége jutna a kimondottan szakis-
meretet igénylő feladatok (így a metszés, 
koronaalakítás, sebkezelés) ellátására.

Még a városlakók többsége is minden bizonnyal ültetett vagy ültetett át fát vagy valamilyen más növényt, 
így tisztában van azzal, hogy minden ültetés/átültetés kisebb-nagyobb gyökérzetsérüléssel jár. A sérült/
csonkolt gyökérzet funkcióit csak csökkent mértékben képes betölteni, így regenerálódása, kiterjedése előtt 
víz- és tápanyagfelvételre is csak csökkent mértékben képes. Ebből adódóan – szemben a lombhullatókkal, 
az örökzöldeknél, jelesül a fenyőknél, ahol átültetéskor általában nem történik meg az asszimiláló/
párologtató lombkorona-felület visszavágása – felborul a felvevő és felhasználó szervek egyensúlya; a 
növényt hatalmas stressz éri. Fokozódik ez azzal, hogy az adott növény a nevelési helyétől (pl.: faiskola) 
eltérő, számára kedvezőtlenebb, urbánus viszonyok (a klimatikus kilengéseknek kitettebb, kedvezőtlen 
hely, szennyezett, száraz levegő, korlátozott vízfelvételi lehetőség stb.) közé kerül. A városban gyakran 
még a táji adottságokhoz adaptálódott, már több éve az adott helyen fejlődő fák is nagyobb gondosságra/
gondozásra szorulnak. Így könnyen belátható, hogy a � atal telepítések, átültetések fokozottabb ápolást 
igényelnek. Az egyes fajok átültetéstűrő képessége eltérő. Általánosságban megfogalmazható, hogy az 
egyébként ellenállóbb, igénytelenebb fajok bírják vagy tűrik rosszabbul az új helyre ültetést.

Séd, 2018. 1–2. sz. 25. old.
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ellenére a 8-as út kérdése és így a belváros 
rendezése továbbra is váratott magára. Ez 
részben betudható a belváros kon� iktu-
sos helyzetének, de túlnyomórészt inkább 
annak, hogy az egyre magasabb számban 
betelepülő lakosság és az új intézmények 
elhelyezése kötötte le az anyagi és szemé-
lyi erőforrásokat. Ezeknek a problémák-
nak a rendezése pedig inkább Veszprém 
fejlesztésének jövőbeli irányait jelölték ki, 
mintsem megoldották volna a már léte-
ző rendezési problémákat. A frissen ala-
pított egyetem megjelenése és felépülése 
tovább erősítette a korábban már a füredi 
és nádortelepi építkezésekkel kijelölt déli 
terjeszkedési irányt. Hasonlóan ahhoz, 
ahogyan korábban a Szent Margit-temp-
lom és a körülötte megjelenő Újtelep helye 
előrevetítette a város északi növekedését.

Veszprém a 1950-es évek elejére a 
hazai vegyipar egyik központjává lett. Ezt 
hangsúlyozta az egyetem fejlesztése mellett 
a két kutatóintézet, a Neviki és Má� i idete-
lepítése is. Míg az egyetem kezdeti fejlesz-
tését alapvetően határozta meg a szocialista 
realista stílus, addig a kutatóépület már 
szocialista modern stílusban épült. 

Összességében kijelenthető, hogy a 
szocialista realizmus az 1950-es évek alatt 
elkerülte Veszprém ikonikus területeit, 
és az olyan átalakítási javaslatok, mint az 
1954-es szocialista realista belvárosi ren-
dezési terv Zsitva Tibor építész tollából, 
nem juthattak el a megvalósítás előké-
szítéséig sem. Ez a város nagy szerencsé-
je, hiszen a Zsitva-féle tervek nemcsak a 
meglévő városszöveti adottságokat igno-
rálták, ellentétben a későbbi, Márton Ist-
ván-féle modernista tervvel –, de magát a 
terepadottságokat is, ami jelzi a terv össze-
kapkodott mivoltát.

Nagy Orsolya tanulmányában ta-
lálóan jegyzi meg, hogy bár a szocialista 
realista építészeti stílus alapvetően szigo-
rúbban kötődött a hatalomhoz, mint az 
utána következő szocialista modernista, 
mégis Veszprémben és javarészt a Ma-
gyarországon is megvalósult példái nem 
terjeszkedtek drasztikus módon túl a vá-
rosok meglévő léptékén. Legalábbis nem 
úgy, ahogyan ez a szocialista modern épí-
tészet esetében megtörtént. Fontos ezt 
megjegyezni, mert az 1950-es évek máso-
dik felétől már egyértelműen a szocia-
lista modernizmus a meghatározóan ural-
kodó építészeti stílus országszerte és így 
Veszprémben is.  Ebben a szellemben 
folytatódik az egyetem fejlesztése, és ez 
lesz meghatározó az olyan jelentős lép-
tékű lakónegyed-fejlesztéseknél is, mint 
a Jutasi úti és a Haszkovó úti lakótelep. A 
történeti építészetre és a meglévő váro-
si környezetre érzékeny építészeti állítá-
sok a nyolcvanas évekig nem merülnek 
fel újra. Így végül közel tizenöt év magára 
hagyatottság és háttérbe szorultság után, 
az 1960-as években a modern építészet 
lesz az, amivel megkezdődik a Cserhát és 
a teljes veszprémi belváros megújítása és 
modernizációja, és amelynek pontosabb 
részletezésével a sorozat második részé-
ben foglalkozunk.

Smiló Dávid

A Séd viszonylag kicsi és szűk allúviumán 
képződött lejtőhordalék és a réti öntésta-
laján kisebb foltokban a tölgyesektől el-
térő, intrazonális, a patak nyomvonalát 
követő égeres (Aegopodio-Alnetum), bo-
korfüzes (Salicion albae), néhol keményfás 
(Fraxino-Quercetum) társulások képződ-
tek. Antropogén hatásra e fásulatok mára 
teljesen eltűntek, az adottságok azonban 
részben megmaradtak, ami meglátszik a 
völgy fáinak jelenlegi fajösszetételében. 
Ebben dominál a fehér fűz (Salix alba), 
de megjelenik a mézgás éger (Alnus glu-
tinosa) a magas kőris (Fraxinus excelsior) 
– s idegen fajként – nagyszámú a zöld- és 
ezüstjuhar (Acer negundo és saccharinum) 
is. Korábban sok volt a balkáni, illetve elő-
ázsiai eredetű fehérvirágú vadgesztenye 
(Aesculus hippocastanum) és a mediterrán 
olasz(jegenye)nyár (Populus nigra ’Italica’).

A város ember alkotta, művi kör-
nyezet, mely a „legzöldebb” szemlélettel, 
leginkább természetkímélőbb hozzáállás-
sal is sok vonatkozásban eltér az őt ma-
gába foglaló tájtól. Épületeivel, burkolt 
felületeivel megváltoztatja a vidékre jel-
lemző be- és kisugárzást, a levegő hőmér-
sékletét és páratartalmát, a légmozgást 
és légszennyezettséget, rontja, szennye-
zi, tömöríti, közműveivel behálózza a ta-
lajt, lehetetlenné teszi annak természetes 
vízgazdálkodását. Mindez természetesen 
a vidékre jellemzőtől sok vonatkozásban 
különböző feltételeket teremt a növényzet 
számára. Az eltérés – a beépítés jellegé-
től, a lakosságsűrűségtől, infrastruktú-
rától stb. függően – az egyes városrészek 
között is más és más. Az urbanizációs 
ártalmak az emberi lét számára is nehéz-
ségeket okoznak. Ezek kiszűrése, csök-
kentése csak megfelelő mennyiségű 
zöldfelülettel lehetséges. Méretük, élet-
hosszuk révén a leghatékonyabb zöldfelü-
leti elemek a fák. A változásokra az egyes 
fajok más és más módon, de általában ne-
gatívan reagálnak. Ha életképes, a nekik 
szánt funkcióknak megfelelni képes vá-
rosi növényzetre törekszünk, akkor a te-
lepítésre kerülő fajok között válogatnunk 
kell. Hogy helyesen választhassuk ki a 
nagy számban telepítésre kerülő fajokat 

(vagy fajtákat), előzőleg tapasztalatokat 
kell szereznünk azok tűrőképességéről. 

A közterületi fákkal szembeni leg-
főbb elvárások: a várostűrés, a környe-
zetre gyakorolt pozitív ökológiai hatás, a 
tájba illeszkedés és az esztétika (részben 
az épített környezettel, részben a növény-
együttes más egyedeivel kölcsönösen ki-
alakított harmónia, kedvező kép). Fontos 
kívánalom az is, hogy a fák fejlődésük, 
növekedésük során – például laza szöve-
ti szerkezetükből, felnyurgulásukból ere-
dő törési hajlamukkal (ezüstjuhar – Acer 
saccharinum), szivarfa (Catalpa bigno-
nioides), nyár- (Populus sp.) és fűzfajok 

(Salix sp.), illetve a sekély gyökérképzés/
képződés adottsága vagy lehetősége miat-
ti kidőlési veszélyük révén – ne képezze-
nek biztonsági kockázatot. További elvárás 
az invazív vagy a potenciálisan invazívvá 
válható fajok (zöldjuhar – Acer negundo), 
bálványfa (Ailanthus altissima), akác (Ro-
binia pseudoacacia) ültetésének elkerülése, 
s azok mellőzése, melyek például idősza-
konként tömegesen felszaporodó kárte-
vőikkel megkeseríthetik a lakosság életét 
(fehérvirágú vadgesztenye – Aesculus hip-
pocastanum). 

Veszprém 25000-et meghaladó, köz-
területen álló, változatos fajösszetételű fája 
között számos ritkaság található, melyek 
itteni telepítésének oka a várostűrés, illetve 
a helyi viszonyok közötti növekedési in-
tenzitás tesztelése, számos esetben pedig a 
növényzettel szembeni © gyelemfelkeltés, 
egyedi esztétikai hatás megteremtése. 

A városi 
terek fásulása

Veszprém természetföldrajzi elhelyezkedése – a Bakony és a Balaton 
között, a Mezőfölddel érintkező Veszprémi-fennsík északnyugati, 
abradált részén, a Veszprémi- és a Litéri-törés ollójában, 230 m 
(Jutas) és 321 m (Látó-hegy) közötti tengerszint feletti magasságban 
–, illetve a három tájegység eltérő hatása révén a vidéken kialakult 
eredeti, különféle tölgyesekből (Quercetum) álló növénytakaró 
igen változatosan alakult. Színesíti, még inkább gazdagabbá teszi 
azonban a képet, a városarculatot pedig jellegzetessé, egyedivé a 
222 m tengerszint feletti magasságban kanyargó Séd-völgy, mely a 
növényzetben is további változatosságot eredményez.
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10-12 cm-es, másodéves magonc korá-
ban került hozzám, illetve apám kertjébe. 
Itt nevelődött – több, más fenyő és örök-
zöld védelmében – a kert felszámolásáig. 
2004-ben, amikor jelenlegi helyére került, 
megközelítőleg egy méter magasságú volt. 
Fejlődése azóta is kiegyensúlyozott; ma-

gassága jelenleg mintegy három méter, s 
már felvette a fajára jellemző kissé szé-
les-kúpos alakot. Kérge igen jellegzetes: 
szürkészöld, piszkosfehér, néhol rózsaszí-
nes foltokkal, s – a fenyők közt egyedülálló 
módon – kisebb-nagyobb foltokban, héj-
szerűen hámlik. 

E veszprémi példány részben szépsé-
ge, részben különlegessége miatt feltétlen 
kiemelt oda�gyelést, gondos kezelést és 
jogilag is megalapozott védelmet érdemel.

Himalájai selyemfenyő (Pinus walli-
chiana syn.: Pinus excelsa, Pinus gri�thii). 
Hazánkban ez az egyik legdekoratívabb, 
legkedveltebb, de nem igazán elterjedt 
hosszú tűs fenyő. A Himalájából szárma-
zik, ahol élőhelye Kelet-Afganisztántól 

Észak-Mianmarig tart. Itt 2000–4000 m 
közötti magasságban él, ahol az éves csa-
padék mennyisége eléri, illetve megha-
ladja az 5000 mm-t. A mintegy 120-150 
évet megélő, 40-50 m magasságúvá növő 
faj legfőbb dísze a 15–25 cm hosszúságú, 
selymes kinézetű és puha tapintású, 5-ös 
csoportokban álló, ezüstös-hamvas tűle-

vélzete. Tobozai 20-30 cm hosszúak, 2-3 
cm szélesek, banánszerűen hajlottak, erő-
sen gyantafolyásosak. E fenyő náluk 40-50 
évet él, s jó, ha eléri a 15 m-es magasságot. 
Földtől ágasan a legdekoratívabb; szépsé-
gének kibontakozásához szabad térállást 
igényel. Igen sok kertészeti fajtája ismert, 
melyek között törpenövésűek is előfordul-
nak, így e szép fenyőt a kiskertekből sem 
kell nélkülöznünk. Nyaranta a rendszeres 
vízpótlást meghálálja, de alkalmankén-
ti öntözése száraz – főleg szeles – teleken 
sem hagyható ki, mert ilyen viszonyok kö-
zepette a teljes lombvesztés is előfordulhat. 

Veszprémben mindössze 5-10 szépen 
fejlett képviselője él; közülük a legszebb az 
a két példány, mely a postaközpont északi 
oldalánál, illetve az evangélikus templom 
előtti rézsűn látható.

Simafenyő vagy kanadai selyemfe-
nyő, Weymouth-fenyő (Pinus strobus). E 
kritikusan mészkerülő, mélyrétegű talajt 
és páradús levegőt igénylő faj Észak-Ame-
rika keleti részén, főként a Nagy-tavak 
környékén honos. Hazájában robusztus 
növekedésű; eléri a 35-40 méteres magas-

ságot. Ezüstös-zöld, �nom, selymes tapin-
tású, 5-8 cm hosszú, vékony tűlevelei ötös 
csoportokban fejlődnek. 8–12 cm hosszú, 
3–4 cm széles, kissé meggörbült, hengeres 
tobozai két év alatt fejlődnek ki. A veszp-
rémi körülmények igényeit nem elégítik 
ki, így szebb példányaival csak a jobb tala-
jú Hóvirág-lakótelepen, illetve a Színház-
kertben találkozhatunk.

Itt érdemes megjegyezni: már a 19. 
század végén, a 20. század elején meg�-
gyelték, hogy néhány fenyőfaj, például az 
USA északkeleti részén élő vörös fenyő 
(Pinus resinosa) (nem azonos az Európá-
ban és Ázsiában is honos, lombhullató 
vörösfenyőkkel [Larix sp.]!) és a simafe-
nyő (Pinus strobus) különböző egyedeinek 
gyökerei összenőnek, így több fa is szer-
ves egységet alkot; tápanyag- és vízfelvéte-
lüket, -felhasználásukat összekapcsolják. 
(Schultze-Molte, Jürgen: Nyitvatermők 
(Gymnospermae), in Uránia Növényvilág, 
Magasabb rendű növények I, Gondolat Ki-
adó, Budapest, 1980, 154.)

Amerikai sárgafenyő (Pinus je�reyi). 
Eredeti elterjedési területe Észak-Ame-
rika nyugati sávja, a Sziklás-hegység 
Brit-Kolumbiától Közép-Kaliforniáig 
terjedő meredek sziklaoldalai, valamint 

Észak-Mexikó. Hazájában több száz évig 
él. Kúpos koronája eléri 45–50 méteres 
magasságot. Európában az eddigi legna-
gyobb magassága 30 méter körüli. Hármas 
csoportban álló tűlevelei sötét hamvaszöl-
dek, merevek, szúrósak, 12–15 cm hosz-
szúak, mintegy 1,5 mm vastagok. Kúpos 
tobozai világos színűek, sárgásbarnák, 
nagyok, kb. 20-25 cm-esek, tobozpikke-
lyei szálkásan tüskések. Egy 18-20 éves 
példány fejlődik a Cserhát 5/A. épület 
nyugati lépcsőháza előtt (egy közeli roko-
nát, egy kb. 40-45 éves sziklás-hegységi 
sárgafenyőt (Pinus ponderosa) néhány éve, 
a nagyposta előtt, a tér „rehabilitációja” 
során vágták ki.) A fajt ma Veszprémben 
ez az egyetlen példány képviseli.

Tengerparti fenyő (Pinus maritima, 
syn.: Pinus pinaster). A faj eredeti élőhe-
lye a Földközi-tenger környéke, ezért – fő-
leg �atalabb korában – kissé fagyérzékeny. 
Gyorsan nő, általában 20 m magasságot 
ér el, idősebb korában koronája szétterül. 
Hazájában tápanyagban szegény talajokon 
él, a sok meszet azonban nem szereti. 

Törzse kissé görbült, oldalágai víz-
szinteshez közeli állásúk, ugyancsak gör-
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bültek, így a korona kissé rendezetlennek, 
deformáltnak tűnik. Fiatal hajtásai folto-
san zöldek, nyár végére bebarnulnak. Fi-
nomnak tűnő tűlevelei kettesével állnak, 
fénylő világoszöldek, az európai fenyők 
közül a leghosszabbak, mintegy 15–25 cm 
hosszúak, 1,5–2 mm vastagok, merevek, 
szúrósak. Éretten tetszetős tobozai mint-
egy 15–25 cm-esek, 1,5–2 mm vastagok, 
merevek, szúrósak. Éretten tetszetős to-
bozai fénylőn csillogóak, vörösesbarnák, 
szúrós pikkelyűek, és több évig a fán ma-
radnak. 

Egy mintegy 4 méter magas, 1988-
ban ültetett – akkor kb. 10 éves – viszony-
lag tetszetős, fajának jellegzetességeit jól 
mutató példány él Veszprémben a Brusz-
nyai Árpád utcában, az OTP-székház mel-
letti, emelt gépkocsi-parkolóhoz felvezető 
lépcső nyugati előterében (a Veszprémbrn 
egyetlen arizóniai ciprus [Cupressus arizo-
nica] szomszédságában). E példány egyedi 
védelmet igényel és érdemel, annál inkább 
is, mert a faj két, szépen fejlett példányát a 
Bakony-ház és a színház közötti udvarban 
korábban kivágták, míg egy másik egyed 
(az OTP-székház előtt) pedig a 2018. ta-
vaszi-nyári földkábelfektetések során vált 
a fűrész áldozatává, annak ellenére, hogy 
nem is esett a kábel nyomvonalába.

Meglepő lehet a feketefenyő (Pinus 
nigra) említése a ritkaságok között. Nem 
faji különlegességével, ritkaságával tűnik 
ki Veszprém fái közül, hanem 100-120 
évesre becsülhető életkorával az a példány, 
amely az evangélikus templom délnyuga-
ti sarkának közelében él. Állapota – em-
lékezve még a környék házainak és fáinak 
szörnyű, 2. világháborús pusztulására, 
károsodására – meglepően jó. Bár törzse 
9-10 m magasságig ágmentes, de lénye-
gében egészséges, komolyabb sérülései 
nincsenek. A fa környezetének kertészeti 
rendezése óta új erőre kapott, lombozata 
besűrűsödött, hajtásnövekedése kiegyenlí-
tett, magassága jelenleg 20 m körüli. Maga 
a faj igénytelen, a száraz, meszes, gyenge 
minőségű talajt, a szennyezett városi le-
vegőt is jól bírja, egyedül a beárnyékolást 
nem viseli el. Viszonylag rövid, 5–10 cm-
es tűlevelei kettesével fejlődnek, merevek, 
szúrósak, sötétzöld színűek. 6-8 cm-es to-
bozai szürkésbarnák, szúrós pikkelyűek, 
a virágkötészetben („rózsatoboz” néven) 
igen keresettek.

Sok kertészeti fajtája ismert; közü-
lük Veszprémben az Anatóliából származó 
oszlopos (Pinus nigra ’Pyramidalis’) fajta 
néhány (az elmúlt években a környezetük-
ben történt burkolat-, illetve közműépí-
tések során kissé sérült) klónja látható az 
OTP-székház délkeleti és a Vár áruház dél-
nyugati sarkánál, valamint a Jutasi úton, a 
cserháti támfal előtt.

Ezek különböző típusúak: az OTP-
nél lévő egészen zárt, keskeny oszlop, míg 
a többi szélesebb, piramisszerű koro-
na alakúak. Kifejlett korukban szép fák, 
azonban nagy hátrányuk, hogy ágaik vi-
szonylag gyengék, a télen rajtuk megülő, 
latyakos hó nyomását nem bírják el, szét-
hajlanak, néha letörnek.

Strenner József
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Ha érvényesnek hisszük a régi közhelyet a könyvekre vonatkozóan, tudniillik hogy megvan a maguk sorsa, 
akkor ennek a közhelynek állnia kell a szobrokra is. A szobroknak talán még érzékelhetőbben megvan az 
a bizonyos sorsuk, fátum és szerencse ötvözete, mint a könyveknek. Egyik-másik köztéri szobornak, ha jól 
követjük őket, bizonyosan.

A beszédes hiány
Erdey Dezső: Gyertyát vivő lány (bronz, 1987/1927, Veszprém, Cserhát-lakótelep)

Erdey Dezső Gyertyát vivő lány című szobra 
igazán érdekes történettel rendelkezik, és ezt 
már alapadatai elárulják. Az 1902-ben szüle-
tett és 1957-ben viszonylag � atalon, alkotó-
ereje teljében elhunyt Erdey szobrászi pályája 
mintaszerűen, neves kortárs kollégáival, pél-
dául Mikus Sándorral vagy Szandai Sándorral 
összehasonlítva mintha jóval nagyobb lendü-
lettel indult volna. Tizennyolc éves korában 
elkezdte tanulmányait a Képzőművészeti Főis-
kolán, Radnai Béla és Szentgyörgyi István ta-
nítványaként szerzett diplomát, húszas éveinek 
elejétől volt rendszeresen kiállító művész. Fris-
sen végzett szobrászként kiemelt népszerű-
ségű helyszínen, a Városligetben állíthatta fel 
első monumentális szobrát; az 1928-as Vízhor-
dó � ú kifejezetten izgalmas és nagyon expresz-
szív megfogalmazású plasztika lett. A korsója 
súlya miatt féloldalra elhajló akt � úalak olyas-
mi, ami aztán túlélte az elkövetkező évtizede-
ket. Gyönyörű bronzanyaga, selymesnek ható, 
� nom felülete miatt (ez a nagyon nyugatias, a 
beltéri szobrokra és nagy kisplasztikákra jel-
lemző textúra Erdey mesterét, Szentgyörgyit is 
messzemenően megidézi) a legutóbbi időkig 
megcsodálható, � gyelemre méltó szobornak 
számított (e pillanatban a Városliget átalakí-
tása és a környék egy részének építési területté 
nyilvánítása miatt nem látható a helyén), és a 
„monumentális” jelző inkább csak művészet-
történeti terminus technicusként értendő, el-
sősorban magára a megbízásra vonatkozik: a 
Vízhordó � ú piciny, feles életnagyságú, töré-
kenynek ható szobor.

A korban a � atal, pályakezdő szobrászok 
számára szokásos funerális munkák mellett 

Erdey Dezső jó néhány első világháborús emlékjel felállításában 
működött közre, de az ő munkája, talán főműve a veszprémi papi 
szeminárium kertjében elhelyezett Szent Imre-szobor, továbbá a 
székesfehérvári Varkocs kapitány vagy a budapesti Martinelli téren 

álló Szűz Mária-oszlop is. A második világháború évei alatt kez-
dett tanítani az Iparművészeti Iskolán, 1948 után a Szépművészeti 
Múzeum szoborrestaurátora lett, az 1950-es évektől klasszicizáló 
portrémellszobrok és az új szelek sugallta nagyobb köztéri plaszti-
kák fűződnek a nevéhez. 1956-ban állították fel i� úkori vízhordó 
� újának pendant-ját, az eredetileg Inotán elhelyezett, ma Várpa-
lota belvárosában látható Vízhordó lányt, a megbízatást tekintve 
feltétlenül szocreál felhangokkal, a munka elvégzését tekintve in-

kább kortalan klasszikussággal. László Péterrel közösen ő készí-
tette el a Népstadion dromoszának, ennek a hamisítatlan szocreál 
projektnek az egyik legsikerültebb, legtárgyszerűbb és épp emi-

Séd, 2018. 1–2. sz., 30. old.
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Majdnem ez fordult 
velem elő, a hiány mi-
atti csalódás Martsa 
István szobrának kere-
sésekor, pedig amikor 
tavaly késő tavasszal 
Veszprémben jártam, 
értő kalauzom is akadt 
Pintér Viktória, a Séd 
kiváló munkatársa, a 
lap akkori mindenese 
személyében. De hiába 
térültünk-fordultunk, 
a Házaspár csak nem 
akart mutatkozni. Ta-
nácstalanok voltunk. 
Kétszer is végigjártuk a 
Kórház utcát, és sehol 

nem találtuk a szobrot. Kétalakos kom-
pozíció, a szokásos 5/4-es méretaránnyal 
kalkulálva annak nem kis helyet kell elfog-
lalnia. Ha itt volna, a helyén volna, tényleg 
a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház főbejá-
rata előtt állna, már réges-rég észre kellett 
volna vennünk. Amikor magamban éppen 
feladtam, hogy ráakadjunk, arra gondol-
va, hogy hiába kérdezünk bárkit is, nem 
fog tudni segíteni, abban a minutában pil-

lantottuk meg, karnyújtásnyira, nem is ez 
a pontos szó, fejemelésnyire tőlünk. Végig 
ott ólálkodtunk körülötte, az orrunk előtt 
volt, éppen csak ki nem szúrta a szemün-
ket. És hirtelen eszembe ötlött a már em-
lített Köztérkép-oldal a szoborról szóló 
leírásának az egyik mondata: első látásra 
meglepetést fog okozni.

És valóban, a szobrot egyetlen erős 
gesztus, egyetlen hangsúlyos szobrásza-

ti ötlet uralja. A szobor a kórházépület 
hosszant elnyúló homlokzatánál, szem-
ből nézve a jobb oldalon áll, a Kórház ut-
cáról a főbejárat felé vezető lépcsőfeljáró 
mellett, a rézsútos gyepen, zöld bokrok-
kal körülvéve, hófehér, magas, 140 centis, 
nyúlánknak ható mészkő talapzaton, de a 
rajta álló kétalakos bronzszobor mindösz-
sze 88 centi magas. Ez a váratlanul kicsi 
méret okozza a meglepetést. Nem két, két 
és fél méteres tehát, ahogy ez a hasonló, 
egy épület vagy intézmény funkcióját hir-
dető díszítőszobroktól a korszakban meg-
szokott. De nem is kisplasztika; kisméretű, 
a kisplasztikánál kétszer, két és félszer na-
gyobb, ám teljes értékű köztéri szobor. 
Méretéből semmiféle ünnepélyes pátosz, 
a fennhéjazás aurája vagy a megközelít-
hetetlenség benyomása nem következik, 
éppen ellenkezőleg, ez a méret azonnal 
gondolkodásra készteti és a szobor saját 
világába, önmaga tematikus problémájába, 
hétköznapiságába rántja be a nézőt. A sze-
münk előtt folyik, történik az egész.

A kompozíció � atal emberpárt, az 
időtlen jelenkornak megfelelő modern 

öltözetbe bújtatott nőt és fér� t ábrázol, 
alighanem még gyermektelen házaspárt. 
A férj a kardigánját segíti fel a várandós-
ságának úgy az ötödik-hatodik hónapjá-
ban járó feleségére. A már kismamásan 
rövidre vágott hajú nő két karját felemel-
ve hátat fordít a kardigánt a kezében tartó 
fér� nak, a szobor azt a pillanatot örökíti 
meg, amikor a kardigán még nem érinti, 
nem takarja be a nőt, a ruhadarab nagy-
jából félúton van kettejük között, de a 
felsegítő, a két vállat végül majd megerő-
sítésként megölelő mozdulat már észre-
vehetően elindult. Igen fontos a két � gura 
távolba, máshova meredő tekintete. Nem 

A szemünk előtt
Ha az ember célirányosan keres egy-egy köztéren álló szobrot, gyakran jár úgy, hogy csalódik végül. Nem 
amiatt persze, hogy ami a szeme elé tárul, nem egyezik azzal az elképzeléssel, amit a szoborról előzőleg 
kialakított, hanem azért, mert történetesen semmi nem tárul a szeme elé. A szobrot lebontották, jobb 
esetben valahová máshová helyezték, nincs a helyén; az épület, amely előtt állt, funkciót, tulajdonost váltott, 
esetleg a szoborhoz hasonlóan végleg eltűnt. A tájolás a Köztérképen (ami legfőbb támpontomnak számít 
az ilyen szoborkereséseknél) valamilyen ok miatt pontatlan, hiába jelzi ki az okostelefonom most már 
könnyen használható alkalmazása, az a bizonyos szobor az égvilágon nincsen sehol. Sokéves tapasztalatom, 
hogy a legkevésbé hatékony segítséget ilyen esetekben a környékbeli járókelők jelentik. Aki hosszú éveket 
vagy egész életet töltött el valamilyen szobor szomszédságában, olyannyira magától értetődőnek veszi a 
létezését, a látványa annyira beleivódott a mindennapjaiba, hogy még ha egy sarokra állunk is tőle, félig 
szinte látjuk, gyakran akkor sem tud biztos információval szolgálni a helyéről. Hát még ha tíz, tizenöt vagy 
akárhány éve az a szobor nincs is a helyén.

Martsa István: Házaspár (bronz, 1973/1998) Veszprém, Kórház utca

Séd, 2016. tél, 40. old.

Nem akarok felesleges alkotáslélektani el-
mélkedésekbe bocsátkozni, nem is nagyon
tehetném, hiszen autentikus dokumentum
mindeddig ezzel kapcsolatban nem került nap-
világra, de egészen bizonyos vagyok benne,
hogy Mikus Sándort súlyosan megrendítette,
amikor budapesti Sztálin-szobrát a népharag
1956. október 23-án pillanatok alatt ledöntöt-
te és annulálta, még akkor is, ha a harag nem a 

szobrásznak vagy az ő szobrászati tevékenységének, hanem a szo-
bornak és a beléfoglalt tárgynak szólt elsősorban. És persze az ő
nézőpontja ebben az ügyben senki máséval nem volt összevethető.
A minden idők legnagyobb költségével és minden lehetséges tech-
nikai segítség bevetésével, mindamellett nyílt, a korszak minden
jelentős szobrászát szükségszerűen bevonó pályázat keretein belül
megvalósult monumentális Sztálin emlékmű történelmi perspek

a harminc résztvevő
tatták ki szovjetunió
se, tanulmányozhass
még ötven, mikor 19
nem egészen ért ötv
egzisztenciát, érinth
korszak rettenetes sz

A sors különös
zultus érte ugyanenn
a kompozíció főalakj
bortestet Budapest b
zelhetetlen nagy töm
A talapzat többi rész
méter hosszú, 63 em
hány kisebb tárgyat f
ta építés jeleneteit jel

Az 1903-ban született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általá
vagy a nála néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban ig
világháború előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigor
kibomló aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötv
valamivel szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait ú
felé irányította. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, 
felállítására már az új rendszerben, 1948-tól került sor, az maradt, aki vo
valóságosság ábrázolásához 1982-ben bekövetkezett haláláig hűségesen 

Joga van bil
Mikus Sándor: Ülő nő korsóval (bronz, 1962), Veszprém,

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

Tüskés Tibor az 1970-es években inter-
júsorozatot készített néhány Dél-Du-
nántúlon élő képzőművésszel, festőkkel,
gra�kusokkal, gobelin- és iparművészek-
kel főleg, de egy-két szobrászt is felkere-

szakkörbe járt 
mó Károly és P
jel ő maga is ve
Elmeséli, hogy 
(az 1965-ben fe
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Séd, 2017. ősz, 4. old.
hogy a gyermekábrázo-

hetőségeket nyito
szobrász a tanuló

Az ezerkilencszázötvenes, -hatvanas évek magy
gyerekeket, pöttöm babákat és kiskamaszokat, vé
szobrok. A kánonban régóta helyet kapó tekintély
egyaránt szívesen vágtak neki a hálás témának. A
Németvölgyi úti iskolaépület bejáratához az 1930-a
is megtekinthető magyarországi fecske (az egyik gy
as években már részletezőbb alkategóriákat is el le
gyermekszobrok nagyobb halmazában. Egy ilyen
átszadozó �ú típusának az egyik kiemelkedően

parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyó

Szép, kom
Radó Károly: Golyózó ú. Veszprém, Ma

an született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általá
a néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban ig
rú előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigor

aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötv
szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait ú
totta. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, 
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Séd, 2018. 3. sz., 18. old.
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Nem nyakatekert ragozási sorba akarok kezdeni, még csak nem is valamelyik régebbi kor leányainak 
sanyarú sorsán, az örökre kiszemelt fér�  családnevének hivatalos felvételén élcelődöm. Veszprém közismert 
epitheton ornansát, a „királynék városát” a cím kedvéért fordítottam itt ki – szobornőkről lesz inkább szó, 
még helyesebb úgy mondani, nőszobrokról, és most azok közül is csak egyetlen egyről. De tagadhatatlan, 
hogy Veszprém más városokkal összehasonlítva is rendkívül gazdag az 1956-tól a rendszerváltásig nyúló 
időszak, a Kádár-korszak alatt állított, ma is megcsodálható, egyalakos köztéri nőszobrokban.

Szobornék városa
Kerényi Jenő: Hügeia. Veszprém, Budapesti út, 1963, alumínium

A sor Csontos László 
Almás leányával (1956) 
kezdődik, majd a köz-
kedvelt Zsuzsi-szobor-
ral, R. Kiss Lenke ma 
a Városháza mellet-
ti utcácskában helyet 
foglaló Korsós lányá-
val és Somogyi Árpád 
az egyetem főépüle-
te előtt ülő Könyvet 
olvasó nőjével (1961) 
folytatódik. Ezt követi 
Mikus Sándor Hóvi-
rág-lakótelepi Korsós 
nője (1962), Rózsa Pé-
ter szintén az egyetemi 
városrészben elhe-
lyezett Halaskofája 
(1967), majd a Marton 
László által két külön-
féle anyagban, már-
ványban és mészkőben 
a város két pontján is 
megvalósított Nagy 
bánat (1977; 1993). R. 
Kiss Lenke másik ki-

váló kútszobra, a Színházkerti díszkút ál-
ló-nyújtózkodó lányalakja (1978) és Erdey 
Dezső eredetileg 1927-ben készült, de köz-
térre, az átépített veszprémi városközpont-

ba csak hatvan évvel később került szobra, 
a Gyertyás lány tartozik ebbe a sorba, 
amely Mihály Gábor 1988-as Fortuna-kút-
jával zárul. Amolyan szimbólumként te-
kintek minderre. A veszprémi köztéri 
szoborállítás (és ez a megfogalmazás maga 
is elvonatkoztatás, hiszen nincs tekintet-
tel arra, hogy e folyamatnak nagy számú 
kezdeményezője, aktora és tevékeny része-
se volt ebben a három és fél évtizedben) 
mintha ezzel a szembetűnő és sokoldalú 
sorral a város szülöttére, az első világhá-
ború előtt � atalon elhunyt Csikász Imrére 
emlékezett volna, akinek szobrászi hírne-
vét elsősorban ki� nomult, � ligrán nőaktjai 
alapozták meg.

Ígérem, előbb-utóbb sort kerítek 
majd a fenti felsorolás egyik-másik darab-
jára is, de a sorozat e részében arról a szo-
borról szeretnék szót ejteni, amit az iménti 
névsorolvasásból kihagytam, pedig bizo-
nyos szempontokból az egész lista élére 
kívánkozik: Kerényi Jenő Hügeia című, a 
Budapesti úton, az egykori Veszprém Me-
gyei Gyógyszerészeti Központ kétszintes, 
modern téglahomlokzatú épülete előtt álló 
alumínium nőjéről. Kerényi Jenő (1908–
1975) a korszak vezető szobrásza volt, 
ötvenedik életéve után elkövetkező fényko-
rában, a magyarországi köztéri szobrászat 
expanziójának idején, a hatvanas évek-
ben évente három-négy szobra is felállt 
az ország különböző településein, és ezek 
a szobrok (döntő többségük legalábbis) a 
mai napig egyszerre közvetítik alkotójuk 
technikai készségét és művészi attitűdjét. 
Ez alól a Hügeia-szobor sem kivétel. 

A veszprémi belvárosba bevezető 
főút, a Budapesti út átalakulása (kiszéle-
sítése, déli oldalán a hatalmas bevásárló-
centrum kiépülése), az alumíniumszobor 
korosodása valamennyit föltehetően visz-
szavett abból az akcentusból, amit a szo-
bor 1963-as felállításakor még biztosan 
magáénak tudhatott – de ma is könnye-
dén megállapítható, hogy a nőalakot alko-
tója a mögötte fölhúzott épület terveinek 
ismeretében, célirányosan ide fogalmaz-
ta. Gipsz kismintája Rózsa Gyula Keré-
nyi-katalógusa szerint 1960-ból való, a 
szobor közvetlen témája és a mögötte álló 
építmény fő rendeltetése szorosan össze-
függ egymással. A szobor végső elhelyezé-
se úgyszólván faliplasztika-számba megy: 
szemből és féloldalról teljes kidolgozottsá-
gában mutatkozik, perspektívája zavarta-
lan, hátulnézete viszont korlátozott, lévén 
hogy alig egy méter választja el a mögötte 

álló téglahomlokzattól – a Hügeia elkép-
zelhetetlen olyan helyen, ahol szabályosan 
körbejárható volna. 

A szobor a görög mitológiához kö-
tődő vonatkozásairól a konkrét helyén 
és a � gura kitámasztását biztosító ión 
fős oszlopon kívül ma már leginkább 
csak a címe beszél: Aszklépiosz és Épió-

Séd, 2018. 1–2. sz. 30. old.

A szem
Ha az ember célirányosan keres egy-egy kö
amiatt persze, hogy ami a szeme elé tárul,
kialakított, hanem azért, mert történetese
esetben valahová máshová helyezték, nincs a
esetleg a szoborhoz hasonlóan végleg eltűn
az ilyen szoborkereséseknél) valamilyen o
könnyen használható alkalmazása, az a bizo
hogy a legkevésbé hatékony segítséget ilyen
vagy egész életet töltött el valamilyen szob
létezését, a látványa annyira beleivódott a 
szinte látjuk, gyakran akkor sem tud biztos 

Martsa István: Házaspár (bronz, 1973

Séd, 2016. tél, 40. old.

Nem akarok felesleges alkotáslélektani el-
mélkedésekbe bocsátkozni, nem is nagyon
tehetném, hiszen autentikus dokumentum
mindeddig ezzel kapcsolatban nem került nap-
világra, de egészen bizonyos vagyok benne,
hogy Mikus Sándort súlyosan megrendítette,
amikor budapesti Sztálin-szobrát a népharag
1956. október 23-án pillanatok alatt ledöntöt-
te és annulálta, még akkor is, ha a harag nem a

szobrásznak vagy az ő szobrászati tevékenységének, hanem a szo-
bornak és a beléfoglalt tárgynak szólt elsősorban. És persze az ő
nézőpontja ebben az ügyben senki máséval nem volt összevethető.
A minden idők legnagyobb költségével és minden lehetséges tech-
nikai segítség bevetésével, mindamellett nyílt, a korszak minden
jelentős szobrászát szükségszerűen bevonó pályázat keretein belül
megvalósult monumentális Sztálin emlékmű történelmi perspek

a harminc résztvevő
tatták ki szovjetunió
se, tanulmányozhass
még ötven, mikor 19
nem egészen ért ötv
egzisztenciát, érinth
korszak rettenetes sz

A sors különös
zultus érte ugyanenn
a kompozíció főalakj
bortestet Budapest b
zelhetetlen nagy töm
A talapzat többi rész
méter hosszú, 63 em
hány kisebb tárgyat f
ta építés jeleneteit jel

Az 1903-ban született Mikus Sándorról szólva nem mondható el azaz általá
vagy a nála néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban ig
világháború előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigor
kibomló aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötv
valamivel szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait ú
felé irányította. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, 
felállítására már az új rendszerben, 1948-tól került sor, az maradt, aki vo
valóságosság ábrázolásához 1982-ben bekövetkezett haláláig hűségesen 

Joga van bil
Mikus Sándor: Ülő nő korsóval (bronz, 1962), Veszprém,

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

Tüskés Tibor az 1970-es években inter-
júsorozatot készített néhány Dél-Du-
nántúlon élő képzőművésszel, festőkkel,
gra�kusokkal, gobelin- és iparművészek-
kel főleg, de egy-két szobrászt is felkere-

szakkörbe járt 
mó Károly és P
jel ő maga is ve
Elmeséli, hogy 
(az 1965-ben fe
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Séd, 2017. ősz, 4. old.
hogy a gyermekábrázo-

hetőségeket nyito
szobrász a tanuló

Az ezerkilencszázötvenes, -hatvanas évek magy
gyerekeket, pöttöm babákat és kiskamaszokat, vé
szobrok. A kánonban régóta helyet kapó tekintély
egyaránt szívesen vágtak neki a hálás témának. A
Németvölgyi úti iskolaépület bejáratához az 1930-a
is megtekinthető magyarországi fecske (az egyik gy
as években már részletezőbb alkategóriákat is el le
gyermekszobrok nagyobb halmazában. Egy ilyen
átszadozó �ú típusának az egyik kiemelkedően

parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyó

Szép, kom
Radó Károly: Golyózó �ú. Veszprém, Ma

an született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általá
a néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban ig
rú előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigor

aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötv
szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait ú
totta. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, 
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Nem akarok felesleges alkotáslélektani el-
mélkedésekbe bocsátkozni, nem is nagyon 
tehetném, hiszen autentikus dokumentum 
mindeddig ezzel kapcsolatban nem került nap-
világra, de egészen bizonyos vagyok benne, 
hogy Mikus Sándort súlyosan megrendítette, 
amikor budapesti Sztálin-szobrát a népharag 
1956. október 23-án pillanatok alatt ledöntöt-
te és annulálta, még akkor is, ha a harag nem a 

szobrásznak vagy az ő szobrászati tevékenységének, hanem a szo-
bornak és a beléfoglalt tárgynak szólt elsősorban. És persze az ő 
nézőpontja ebben az ügyben senki máséval nem volt összevethető. 
A minden idők legnagyobb költségével és minden lehetséges tech-
nikai segítség bevetésével, mindamellett nyílt, a korszak minden 
jelentős szobrászát szükségszerűen bevonó pályázat keretein belül 
megvalósult monumentális Sztálin-emlékmű történelmi perspek

a harminc résztvevő közül a pályázat időszakában egyedül őt utaz
tatták ki szovjetunióbeli tanulmányútra, hogy szemügyre vehes
se, tanulmányozhassa az ott már álló Sztálin-szobrokat). Nem volt 
még ötven, mikor 1951 decemberében a szobrot felavatták, és még 
nem egészen ért ötvenes éveinek közepére, amikor a neki hírnevet, 
egzisztenciát, érinthetetlenséget biztosító „főműve”, egy rettenetes 
korszak rettenetes szimbóluma elpusztult.

A sors különös �ntora, hogy élete vége felé még egy súlyos in
zultus érte ugyanennek az emlékműnek a kapcsán. Köztudott, hogy 
a kompozíció főalakját térdnél elfűrészelték és ledöntötték, a szo
bortestet Budapest belvárosába vonszolták és szétdarabolták, ke
zelhetetlen nagy tömbjeit utcai barikádnak használták 1956-ban. 
A talapzat többi része, rajta a 220 centi magas, összesen negyven 
méter hosszú, 63 emberi alakot, továbbá lovat, traktort meg jó né
hány kisebb tárgyat felvonultató, a felszabadulás és a kommunis
ta építés jeleneteit jellegzetes narratívában végigmondó, körbefutó 

Az 1903-ban született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általános tétel, ami közvetlen kortársaival 
vagy a nála néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban igen, akik a pályájukat már a második 
világháború előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigorába még �atalon vagy alkotóerejük 
kibomló aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötvenes évek szocreál béklyója után a 
valamivel szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait újfajta kifejezésmódok, új technikák 
felé irányította. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, és első komolyabb köztéri műveinek 
felállítására már az új rendszerben, 1948-tól került sor, az maradt, aki volt: a �guralitáshoz, az antropológiai 
valóságosság ábrázolásához 1982-ben bekövetkezett haláláig hűségesen ragaszkodó szobrász.

Joga van billenni
Mikus Sándor: Ülő nő korsóval (bronz, 1962), Veszprém, Hóvirág-lakótelep

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

Tüskés Tibor az 1970-es években inter-
júsorozatot készített néhány Dél-Du-
nántúlon élő képzőművésszel, festőkkel, 
gra�kusokkal, gobelin- és iparművészek-
kel főleg, de egy-két szobrászt is felkere-

szakkörbe járt Kaposváron, amelyikbe Kli-
mó Károly és Perneczky Géza, felnőtt fej-
jel ő maga is vezetett hasonló szakköröket. 
Elmeséli, hogy öt köztéri szobra is áll már 
(az 1965-ben felállított 

Fotók: Csuhai István

szakkörbe járt Kaposváron, amelyikbe Kli-
mó Károly és Perneczky Géza, felnőtt fej-
jel ő maga is vezetett hasonló szakköröket. 
Elmeséli, hogy öt köztéri szobra is áll már 
(az 1965-ben felállított 

megvalósult monumentális Sztálin-emlékmű történelmi perspek-

a harminc résztvevő közül a pályázat időszakában egyedül őt utaz
tatták ki szovjetunióbeli tanulmányútra, hogy szemügyre vehes
se, tanulmányozhassa az ott már álló Sztálin-szobrokat). Nem volt 
még ötven, mikor 1951 decemberében a szobrot felavatták, és még 
nem egészen ért ötvenes éveinek közepére, amikor a neki hírnevet, 
egzisztenciát, érinthetetlenséget biztosító „főműve”, egy rettenetes 
korszak rettenetes szimbóluma elpusztult.

A sors különös �ntora, hogy élete vége felé még egy súlyos in
zultus érte ugyanennek az emlékműnek a kapcsán. Köztudott, hogy 
a kompozíció főalakját térdnél elfűrészelték és ledöntötték, a szo
bortestet Budapest belvárosába vonszolták és szétdarabolták, ke
zelhetetlen nagy tömbjeit utcai barikádnak használták 1956-ban. 
A talapzat többi része, rajta a 220 centi magas, összesen negyven 
méter hosszú, 63 emberi alakot, továbbá lovat, traktort meg jó né
hány kisebb tárgyat felvonultató, a felszabadulás és a kommunis
ta építés jeleneteit jellegzetes narratívában végigmondó, körbefutó 

Az 1903-ban született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általános tétel, ami közvetlen kortársaival 
vagy a nála néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban igen, akik a pályájukat már a második 
világháború előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigorába még �atalon vagy alkotóerejük 
kibomló aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötvenes évek szocreál béklyója után a 
valamivel szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait újfajta kifejezésmódok, új technikák 
felé irányította. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, és első komolyabb köztéri műveinek 
felállítására már az új rendszerben, 1948-tól került sor, az maradt, aki volt: a �guralitáshoz, az antropológiai 
valóságosság ábrázolásához 1982-ben bekövetkezett haláláig hűségesen ragaszkodó szobrász.

Joga van billenni
(bronz, 1962), Veszprém, Hóvirág-lakótelep

Séd, 2017. ősz, 4. old.

Nem csoda persze, 
hogy a gyermekábrázo-

hetőségeket nyitott ez az expanzió. A �gurális 
szobrász a tanulóéveiben elsajátított alapsé

Az ezerkilencszázötvenes, -hatvanas évek magyar szobrászatában egyszerre megszaporodtak a játszó 
gyerekeket, pöttöm babákat és kiskamaszokat, vékony gyereklányokat és serdülő i�akat bemutató �gurális 
szobrok. A kánonban régóta helyet kapó tekintélyes mesterek és pályájukat éppen elkezdő �atal szobrászok 
egyaránt szívesen vágtak neki a hálás témának. A nyitány persze korábbra esik, Lányi Dezső a budapesti 
Németvölgyi úti iskolaépület bejáratához az 1930-as években készített két szoborcsoportja lehetett az első, ma 
is megtekinthető magyarországi fecske (az egyik gyerekeket, a másik mesebeli mackókat ábrázol), de az 1960-
as években már részletezőbb alkategóriákat is el lehetett különíteni a játszó, valamivel éppen foglalatoskodó 
gyermekszobrok nagyobb halmazában. Egy ilyen alkategóriának, a golyóval, kavicsokkal, apró kövekkel 
játszadozó �ú típusának az egyik kiemelkedően harmonikus megvalósítása a veszprémi Dózsaváros kis 
parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyózó �ú

Szép, komoly �adat
Radó Károly: Golyózó �ú. Veszprém, Martinovics tér, 1960, bronz

Az 1903-ban született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általános tétel, ami közvetlen kortársaival 
vagy a nála néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban igen, akik a pályájukat már a második 
világháború előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigorába még �atalon vagy alkotóerejük 
kibomló aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötvenes évek szocreál béklyója után a 
valamivel szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait újfajta kifejezésmódok, új technikák 
felé irányította. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, és első komolyabb köztéri műveinek 

Fotók: Csuhai István

Az 1903-ban született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általános tétel, ami közvetlen kortársaival 
vagy a nála néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban igen, akik a pályájukat már a második 
világháború előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigorába még �atalon vagy alkotóerejük 
kibomló aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötvenes évek szocreál béklyója után a 
valamivel szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait újfajta kifejezésmódok, új technikák 
felé irányította. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, és első komolyabb köztéri műveinek 
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att mégsem színtiszta szocreálnak tetsző sportszobrát, a dromosz 
többi szoborcsoportjához hasonlóan háromalakos Stafétafutókat 
is. A társszerzőség alighanem Erdey Dezső idő előtti halálának 
következménye, bár néhány önállóan jegyzett munkája, ahogy ez 
szobrászok esetében, a munka elhúzódó jellegének megfelelően 
időnként előfordul, még a halála utáni években is került a közte-
rekre. Erdey, noha nagyon közel volt hozzá, végül sose adta be a 
derekát a kötelező korszellemnek.

Az előző bekezdésben bizonyos mértékig ott van a magya-
rázata annak, hogy Erdey Dezső � atalkori, 1927-ben már készen 
álló, akkoriban a korszak hírneves angol Trianon-revizionistá-

ja, Lord Rothermere díjával jutalmazott, de azután valahogy a 
szobrász műhelyében ragadt kompozíciója, a Gyertyát vivő lány 
hatvan évvel később ilyen árnyékos előélet után miért éppen 
Veszprémben állt fel. A korabeli köztéri szoborállítási gyakorlat-
ból egyébként ismerünk hasonló példát. Erdey veszprémi megbe-
csültsége minden bizonnyal az egyházi tulajdonlás védelme miatt 
a nehezebb éveket a helyén túlélő Szent Imre-szoborban gyöke-
rezik, ebben a vallási tárgyú, a Szent Imre-kultusz zavarosabb 
éveiben keletkezett műhöz képest kifejezetten modern felfogású 
ábrázolásban. Alighanem ugyanaz történt, mint Szandai Sándor 
rákosmentei Táncoló párjával. Annak az eredetileg Balatonfüred-
re szánt szobornak a felállítását tervezett helyén az 1960-as évek 
elején elsikálták. 1975-ben az elkészült, nagy mintában a művész 
műhelyében ácsorgó szobrot, vékony � atal lányt és � út tánc köz-
ben ábrázoló, a kor átlagánál absztraktabb plasztikát viszont úgy 
állították fel a XVII. kerületi Vásárcsarnok előtt, hogy ugyanakkor 
egy másik Szandai-szobor, a Játszó gyerekek, ez a maga módján 
ugyancsak modern, kis� út és kislányt geometrikus szimbolizmus-
sal, játék közben ábrázoló kompozíció is kiszabadult a szobrász 
műhelyéből, és szintén a kerület egyik forgalmas, exponált pont-
jára, az újonnan felhúzott rendelőintézet elé került. Egy jósze-
mű, jobb ízlésű tanácsi tisztviselő kiszúrhatta a szobrokat Szandai 
műhelyében, az időközben franciaországi pályafutása miatt nagy 
hírnévre szert tévő szobrász újkeletű presztízse segített, vagy az 
esztétikai érzékelés alakult át tizenöt év alatt, nem tudni – Rákos-
mente mindenesetre egy csapásra két legyet ütött.

Erdey Dezső „két legye” között azonban eltelt hatvan év, 
mi több, a szobrász halála óta is harminc, mikor a Gyertyát vivő 
lányt végül felállították az újraépített belváros egyik gyalogosutcá-
ján, egy könyvesbolt portálja elé, szinte külön a számára kikép-
zett parkocska támfalára elhelyezve. Különös művészettörténeti 
pikantériája lett így a szobornak – ne feledjük, eredetileg abban a 
korszakban, ugyanazokban az években készült, amikor a város-
ligeti Vízhordó � ú; mindkettőben jellegadóan ott van az emberi 
testtel folyó szobrászati kísérletezés és � gyelem. Ám a veszprémi 
meztelen nő mozdulata a körbejáró néző szemében, miközben 
az ábrázolás anatómiai tekintetben már-már túlzóan szabatos és 
hagyományos, valamiféle idegenségérzéssel, a testtartás kénysze-
redettségének benyomásával társul. Ehhez nyilvánvalóan hoz-
zájárul, hogy a szobor címében ott rejlő gyertyát unos-untalan 
eltulajdonítják a � gura kezéből, és bár néha történik kísérlet en-
nek pótlására, én magam a szobrot csakis úgy láttam az elmúlt 

években, hogy a címadó tárgy hiányzott a nő jobb kezének fogá-
sából. Az üresen előrenyújtott jobb kar, a kitárt jobb tenyér még 
sincs teljesen ellentétben a test gesztusával, sőt új és újabb jelen-
tésadások következhetnek ebből a kézmozdulatból, az arckife-
jezésből, a test apró, de érzékelhető moccanásaiból, a végtagok 
határozott dinamikájából. Az egyszerű, egy másik művészeti kor-
szakból hírt hozó díszítőszobor a jelek szerint éppen ezzel az ál-
landósuló hiányával másfajta konnotációkat hoz létre, szakralitás 
és profanitás különös összjátékával egyetlen pillanatban képes 
megragadni magát az időt. Nem szép vagy különösképpen von-
zó szobor, első pillantásra ezt talán könnyen rá lehet mondani, de 
nagyon beszédes, kora egyik jelentős szobrászának a szó szoros 
értelmében a műhelyéből.

Csuhai István
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Illyés Gyula bejegyzése a programfüzetbe.
Illyés Gyula: Bölcsek a fán / Borítóterv: Gergely István – Veszprém: Veszprém megyei Nyomda Vállalat, 1974. 
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