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          Számunkat Gáspár Gábor fényképeivel illusztráltuk.
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Padányi Bíró Márton a nagypréposti házat Bíró Tietharth József 
kőművesmesterrel terveztette és építtette. Tietharth mester nevé-
hez fűződik még a piarista rendház és iskola terveinek elkészítése 
és építésük első üteme. Tietharth harminc évig dolgozott Veszp-
rémben, 1759-ben bekövetkezett haláláig.

A nagypréposti házat magas lábazat fölött alacsony földszint 
és hangsúlyos emelet jellemzi. Az épület fő tengelye a főpárkány 
kosáríves fölmagasodása, a fülke, valamint a bejárati ajtó vonalában 
van. Az erkély levéldísszel díszített, három faragott főkonzolra tá-
maszkodik, ami az előtte lévő vasráccsal a homlokzat főmotívuma.

A főpárkányt lefelé keskenyedő, dór jellegű falpillérek tá-
masztják alá, amelyek alatt a szalagtagozatos választópárkányra 
volutás stukkó levéldíszek borulnak. A földszinti ablakokat lizéna 
keretek szegélyezik, az emeleti ablakok kettős szemöldökpárká-
nyai a főpárkány tagozatából fejlődtek ki.

A kettős ívelésű párkány alatt láthatók a puttófejecskék. A 
párkány alatt a parapéd falmezőket �nom rajzú stukkóminták dí-
szítik, amelyeken belül ritmusosan elhelyezkedő arany pöttyök 
láthatók, és ezek az egész mezőt légiessé teszik.

A puttó meztelen, pufók gyermekalak a képzőművészeti áb-
rázolásokban. A reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus kedvelt 
díszítőmotívuma. A keresztény, vallásos műveken többnyire szár-
nyas angyalként, a mitológiai tárgyú alkotásokon repkedő, nyi-
lazó istengyerekként ábrázolják. A kisgyerekként ábrázolt angyal 
ősei az ókori római gyermekszarkofágokon gyakran ábrázolt szár-
nyas gyermekalakok.

Veszprémben ehhez hasonló stukkó puttóábrázolás nem ta-
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.

A ritmusosan váltakozó ívű kettős ablakpárkány alatt tíz 
puttófej helyezkedik el. A főbejárattól balra öt fejecske látható, a 
középső kopasz, a többi fekete hajjal festett, tekintetük jobbra, a 
főbejárat felé néz. A főbejárattól jobbra ugyancsak öt fej találha-
tó, a középső itt is kopasz. A többi fej haja világos okker festékkel 
készült, szőke jellegű, tekintetük balra, a főbejárat felé néz. Va-
lamennyi fej más arckifejezéssel mosolyog, kedvesek, játékosak, 
mint általában a barokk puttók. A fejeknek kékesszürke, plaszti-
kus szárny ad hátteret, kiemelve a puttófejek szépségét.

A restaurálás szondázó kutatással kezdődött, aminek alap-
ján megállapítottuk, hogy a teljes plasztikájú stukkófejek folyami 
homokkal, mésszel kevert vakolatból  készültek, ami jó megtar-
tásúvá tette őket. Erre az alapra került a freskóban felvitt festés, 
ami időtállóvá tette a festékréteget. Feltárás, tisztítás után a külső 
védelemnek megfelelően konzerváltuk a puttófejeket. Hiányok is 
voltak, azonban ennek plasztikai kiegészítése nem okozott problé-
mát. Végezetül mészben oldott földfestékkel retusáltuk a hiányo-
kat, illetve véglegesen konzerváltuk a puttófejek festését.

    Az ablak alatti mezőkben a �nom rajzolatú stukkóor-
namentika feltárása és tisztítása után aranyozás nyomai váltak 
láthatóvá, amit a nagyon pontosan, ritmusosan elhelyezkedő sel-
laknyomokból lehetett kikövetkeztetni. Az arany pöttyök re-
konstrukciója kihívást jelentett, hiszen a külső térben a �nom 
aranyfólia sérülését kellett kiküszöbölnünk. Az eredeti aranylapok 
felviteléhez speciális műanyag alapot használtunk, amit a helyszí-
nen a műanyag lapnak megfelelő műanyag ragasztóanyaggal he-
lyeztünk el. Ezek konzerválása is megtörtént, és az azóta eltelt 26 
év bizonyította, hogy ez a módszer megfelelőnek bizonyult.

A helyreállítás és restaurálás összhatását tekintve szép, har-
monikus látvány valósult meg. Az angyalfejek ma is épen, moso-
lyogva, derűsen köszöntik a várba látogató turistákat, és az arany 
pöttyökön megcsillanó fény derűs üzenetet hordoz.

Král Éva

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
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Különleges �gura, mert az építészettörténe-
ti nagy elbeszélések mindegyikéből valaho-
gyan kilóg. Bécsi tanultsága miatt nem illik 
be Lechner-követőnek, a Lechner-követők 
pedig éppen idegenkedtek a vasbeton művé-
szi alkalmazásától – amelyben Medgyaszay 
valójában a korszak világszínvonalát kép-
viselte. De Medgyaszay munkássága nem 
egyszerűen a bécsi szecesszió magyarországi 
kisugárzása. Hely- és kultúraspeci�kus ter-
vezői gyakorlata ellentmond ennek. Nehezen 

helyezhető el az életmű a modernizmus centrum–periféria felosz-
tásban gondolkodó lineáris szemléletében is, mivel Medgyaszay 
Budapesttel szemben a vidéki városokban látta a nemzeti kultúra 
megteremtésének és fenntartásának zálogát, s innen nézvést mind-
két veszprémi épülete, a színház és a múzeum, a kultúra és közmű-
velődés szolgálatában álló paloták különleges színekben tűnnek fel. 
Valóban színesek, a Gréniczer Pál kályhásmester műhelyéből ki-
került mázas kerámiának, Nagy Sándor sgra�tójának és ólmozott 
üvegablakának vagy a vörös homokkőnek köszönhetően.

Medgyaszay életművét Kathy Imre fedezte fel újra. Újrafelfe-
dezésnek kellett történnie, hiszen bár az építész nagyon hosszú éle-
tet élt, 81 éves korában, 1959-ben hunyt el, munkásságát előítéletek 
szerint értékelték. Tanulságos, hogy a belga, illetve a nemzetközi art 
nouveau egyik kulcsalakja, Henri van de Velde, aki 1957-ben távo-
zott az élők sorából, megérhette, hogy munkásságát a modernitás 
történetének szerves részeként tartsák nyilván. Európa jelentős ré-
sze (nevezzük ezt most az egyszerűség kedvéért Közép-Európának) 
alkotói iránt jóval később támadt érdeklődés, így például az ugyan-
csak 1957-ben elhunyt, de csak az 1980-as években felfedezett 
szlovén Jože Plečnik munkássága iránt is, akinek vasbeton-konst-
rukciói és a mítosz nyelvén beszélő építészete sok tekintetben 
Medgyaszayéval rokonítható. 

A Medgyaszay-életmű újraértékelésében Kathy Imrén kívül 
jelentős szerepe van az 1970-es évektől Keserü Katalin, Gopcsa Ka-
talin, Gellér Katalin, Potzner Ferenc, Ordasi Zsuzsanna kutatásai-
nak, s itt kell megemlíteni Éri István és S. Perémi Ágota múzeumi 
építéstörténetet feltáró tanulmányait is. Ezek a kutatások rámutat-
tak a már a kortársak által is modernnek mondott szemlélet eredői-
re, a gödöllői művésztelep élet�lozó�ától átitatott szellemiségére, 
az organicizmusra, az orientalizmusra, a hagyományelvűségre, a 
vasbeton művészi dimenziójának feltárulkozására. Ma már ki-
mondhatjuk, hogy Medgyaszay a modernizmus egyik legfontosabb 
magyar képviselője volt. Ez a mondat azonban, és az említett kuta-
tások nem születhettek volna meg Bartha Zoltán és a Medgyaszay 
család nélkül, akik a magyar muzeológiában egyedülálló módon 
őrzik ma is az építész hagyatékát a család által fenntartott Medgya-
szay István Emlékmúzeumban, az építész egykori otthonában.

A modernitás másik oldalára a hely szelleméből kiindulva 
kérdezhetünk rá. A 20. század elején mindössze 14 000 ezres kis-
város polgári nyitottságát bizonyítja a pályakezdő építész iránti 
bizalom. A veszprémiek nem idegenkedtek sem az épület stílusá-
tól, sem újszerű anyagától, s az épületet már a felavatásakor a „mi 
színházunk”-ként emlegették. A sajtó még arról is beszámolt, há-
nyan ugráltak a vasbeton lépcsőn a terhelési próba alkalmából. Jól 

látható a jelen kiállításon bemutatott, gyöngybetűs építész-írású 
levelekben, hogy Medgyaszay mindig tisztelettel „Bátyám Uram” 
megszólítást alkalmaz Óvári Ferenc országgyűlési képviselőnek, 
Laczkó Dezső múzeumigazgatót pedig „Tanár uram”-nak szólít-
ja. Szinte biztos, hogy a várost irányító polgármestert, Szeglethy 
Györgyöt is ismerte, aki évtizedes munkássága alatt irányt szabott 
Veszprém modernizációjának: az újonnan nyitott, később Óvári-
ról elnevezett utcát már Medgyaszay Párizsban készült színház-
tervei is feltüntették. Nagy formátumú �gurák konstellációja ez az 
időszak, amelyről a modernizmus útjára lépett Veszprém város-
képe az 1960-70-es évek pusztításai (mert a Cserhát újjáépítése 
pusztításnak tartható) ellenére ma is tanúskodik. 1988-ban befeje-
zett átépítése ellenére ma is tündöklő szépségű a színház, Európa 
első vasbeton színháza, amellyel Medgyaszay mind stílusát, mind 
alaprajzát tekintve megújította az Osztrák–Magyar Monarchiában 
uralkodó színháztípust, amely a bécsi Fellner és Helmer építésziro-
dához köthető. S ugyancsak a Püspökkertre néz a múzeum tájképi 
komponálású épülete.

Ezek az épületek nemcsak a megújuló városkép vonatkozásá-
ban modernek, hanem nagyobb összefüggésrendszerből nézve is. 
Ez az a pont, ahol Medgyaszay elevenen kezd hozzánk szólni nyi-
tott komponálásmódjának köszönhetően.

Medgyaszay három fogalommal jelölte, melyek azok a szem-
pontok, amelyeket egy építésznek szem előtt kell tartania a ter-
vezéskor: ez a három szempont a cél (funkció), az anyag és a 
művészet. Egészségesen, világosan, becsületesen és őszintén építeni 
– fogalmazta meg az építész, ez alatt a „szerkezetre valló” díszítést 
értve. Ha kész a váz, a szerkezet, akkor lehet „módját is megadni” – 
idézi Medgyaszay a népnyelvi kifejezést. Ez a mód látható a színház 
oszlopainak bronzveretein, amelyek a terhelést átvevő oszloptörzs-
nek mintegy fejékét képezik. S igaz ez a sgra�to-alkotásokra, ame-
lyek az egyébként hatalmas falsíkokat emelik ki és egyben tagolják. 
Épületein a szerkezetet alkotó, a szerkezetet hangsúlyozó és a szer-
kezetre (falra) applikált díszítőelem saját szerephez jut, amely az 
épületegészből mint szellemi egységből vezethető le. Medgyaszay 
nem kendőzi el vagy száműzi egyiket a másik érvényesülése ked-
véért. Az épület „szervezetének” nincsen felesleges része, a díszítés 
ugyanúgy hozzá tartozik, mint a tereket határoló falak, födémek, 
a padló. Medgyaszay gondolkodásában egységet alkot az építés, a 
kép, az enteriőr és mindezek közösségi használata is, ami a művé-
szet társadalomformáló, embernevelő erejébe vetett hitre mutat.

A legtöbb Medgyaszay-épületnek szembetűnő jegyei a nyi-
tott pergolák s a rájuk felfuttatott növényzet, mint ahogy azt ma is 
látjuk a színházon. Hogy ez az építész intenciója volt, mutatják a 
színháznak többek között éppen a múzeum gyűjteményében őr-
zött tervrajzai. A növénnyel való komponálás gondolatát Leo Bel-
monte és Nagy Sándor gödöllői műteremházain valósította meg 
először (1904–1906), talán a Joseph Maria Olbrich tervezte darms-
tadti művészvillák (1901) mintájára, de ugyanekkor a népi építészet 
megoldásait nyitott szemmel dokumentáló építész számos olyan 
parasztházat is lerajzolt, amelyeket befut a növényzet. Figyeljük 
meg, hogy a Medgyaszay-rajzok mindig növényábrázolást is mu-
tatnak, az épület mindig növényi környezettel együtt látható a még 
oly adminisztratív jellegű engedélyezési terveken is. Medgyaszay 
színháza a pergolái és nyitott téregységei által egyszerre illeszkedik 

Medgyaszay 140 – A vasbeton építőművésze. A kamarakiállítás megnyitóbeszéde. 
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2017. január 20.

Vasbeton és 
környezetelvűség

2017-ben egy Benkó Károly nevű, jó hírű pesti építőmester �a születésének századik évfordulójára 
emlékezünk. Medgyaszay (született Benkó) István építőművészről van szó, a magyar építészet történetének 
egyik legérdekesebb alakjáról, akit több műve és már kultusza is ideköt Veszprémhez.

Séd,2015. ősz, 26–27. old.
Séd,2015. tél, 68–69. old.
Séd,2016. tavasz, 9–12. old.
Séd,2016. nyár, 52–57. old.
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a városi térbe és a tájba, a Püspökkertbe. Akárcsak a Schmahl Hen-
rik tervezte püspöki jószágkormányzósági palota. A természetessé-
get hangsúlyozza a színház mészkővel borított lábazata, a múzeum 
vörös homokkő lábazati borítása. Nyersen megmunkált felületük 
megmutatja a kő anyagszerűségét, szemben a historizmus elkendő-
ző, illuzionizmusra törekvő gyakorlatával.

Medgyaszay egyik esetben sem fejezte be az épületet a külső 
tértől elhatároló falakkal és a födémekkel. Az épületek terét kiterjesz-
tette azáltal, hogy megismételte a rajtuk látható formákat közvetlen 
környezetükben. A színház mellett a Püspökkert szélén a színházi 
erkélyek rácsaival motívumazonos, áttört mellvéd húzódik, amely-
hez egy vasbeton hirdetőtábla-plakáttartó is tartozik. Ez utóbbi a per-
golák formáit ismétli. A múzeum előtt két vöröskő lámpaoszlop áll, 
amelyek nyitott felső részei a múzeum kéményformáit idézik vissza.

A növényzettel való tudatos komponálást mint az új életforma 
eszközét talán nem tévedés az ökológiai (környezetelvű) gondolko-
dás előfutárai közé sorolni.

Amikor 1852-ben a festő �eodore Rousseau kérvényez-
te III. Napóleonnál, hogy a fontainebleau-i erdő egy részét hagy-
ják érintetlenül a tájképfestő művészek számára, aligha gondolta, 
hogy kérvényét ökológia és művészet kapcsolatának első eseteként 
fogják kezelni. Azért sem gondolhatta, mert az ökológia kifejezést 
az oikos (otthon) és a logos (értelem) görög szavakból csak 1866-
ban találta ki Ernst Haeckel azon részdiszciplína megnevezésére, 
amely az élőlényeket és környezetüket vizsgálta. Ökológiai tudatos-
ságról voltaképpen a 20. század második felétől lehet beszélni, ami-
kor nyilvánvalóvá vált a fajok pusztulásának mértéke, a biológiai 
diverzitás leépülése, az ipari természetkárosítás. Az 1970-es évektől 
a művészek is bekapcsolódtak ökológiai, környezetvédelmi kérdé-
sekbe. Gondoljunk a land artra vagy azokra a törekvésekre, ame-

lyeket 1994-ben Magyarországon a Természetesen című kiállítás, 
majd 2016-ban a Természetművészet-változatok című kiállítás mu-
tatott be. E rendkívül szerteágazó megközelítésekben közös neve-
ző a holisztikus, egészben gondolkodó szemlélet, s ha e szemlélet 
lehetséges előzményeit keressük, Medgyaszay neve nem maradhat 
említetlenül. Emberközpontú épületeivel (szinte összes tervrajzán 
emberalakok szerepelnek) az építész alternatívát kívánt nyújtani az 
urbanizáció teremtette környezetre. Medgyaszay nem írt erről (bár 
jelentős szakirodalmi tevékenységet is folytatott), hanem az építé-
szet környezetre re�ektáló eszközeivel közölt mondanivalót.

A múzeum épülete ezért hordoz többletjelentést. Nem pusztán 
a gyűjtemény befogadására tervezett épület. „Természetesen” be kel-
lett fogadja a balácai leleteket, erre találta ki Medgyaszay a múzeum 
előcsarnokát. Ám a múzeum jóval több egy funkció elszállásolásánál. 
A természet Laczkó és Medgyaszay számára spirituális jelleggel bírt. 
A Magyar Turista Egyesület Bakonyi Osztályának elnökeként 1930. 
október 21-én tartott előadásában Laczkó így fogalmazott: „hitünk, 
hogy a teremtett föld és annak minden tartozéka, közös kincse, illető-
leg csak haszonbérlete édesmindnyájunknak. Ez a hit táplálja igény-
lésünket a földhöz, mint teremtményhez, még akkor is, ha nem is 
rendelkezünk de facto testének tapodtányi foltjával sem. Haszonbé-
rlet-természete pedig nyilvánvaló abból, hogy birtoklása, mint maga 
az élet is véges időhatárok közé van szorítva.” Laczkó szerint a „sza-
bad, élő és csak isteni törvényeknek hódoló Természethez” való visz-
szatérés elvitathatatlan joga minden embernek, az ember a természet 
élvezetétől nem fosztható meg, az embernek vissza kell térnie a ter-
mészethez. A természetjárás, a természetszeretet tehát etikai kérdés.

Bízom abban, hogy Laczkó és Medgyaszay gondolatai ma is 
megtalálhatják aktualitásukat. 

Brunner Attila

Lackó Dezső Múzeum (és könyvtár). Előtte Laczkó Dezső szobra áll háttal. Fotó: Fortepan
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Az 1980-as évek második felében rendez-
tünk egy röpke fotókiállítást a veszprémi mú-
zeum előcsarnokában Egy dunántúli kisváros 
élete a századfordulón címmel, főleg azért, 
hogy a múzeum neve benne legyen az orszá-
gos fotóhónap kapcsán megjelent kiadvány-
ban – és ezzel együtt a rendezvénysorozat 
országos kommunikációs propagandájában, 
vagyis jó reklámnak számított intézményünk 
kiállításának a szétkürtölése. Természete-
sen azért is, hogy a veszprémiekhez közelebb 
hozzuk ezt a korszakot ezzel a szolid kiállí-
tással. Nagyrészt saját anyagból készítettük, 
de a korszak fontos építészeti vállalkozásai-
ra is �gyelve felkerestük a Medgyaszay-ha-
gyatékot őrző gyűjteményt, amely akkor is 
és azóta is a hazai múzeumügy ritkaságai-
nak számító „magánmúzeum”. Pontosab-
ban: Medgyaszay-Benkó István építőművész 
családi múzeuma. Medgyaszay veje, Bartha 
Zoltán festő, Rudnay-tanítvány fogadott ben-
nünket, és ismertetett meg az építész életút-
ját bemutató relikviákkal, a hagyaték egyes 
egységeivel.

Akkor ugyan nem állítottuk ki, de le-
nyűgözött az építész néhány ott őrzött terv-
rajza a veszprémi múzeumról. Az elsők 
1909-ből valók, majd a további módosításo-
kon nyomon követhettük a változtatásokat 
is. 1925-ből való például az, amelyik a múze-
um előtt álló oszlopokat ábrázolja (mellettük 
emberi alakkal is érzékeltetve a méreteket, 
arányokat) és a múzeum homlokzatának 
fontos ajtóit, továbbá egy lapon a „Veszprémi 
múzeum 1. kapukilincsét, 2. kapugombját” 
természetes nagyságban, 1922-ből.

A 2017-es első Séd-szám szecesz-
sziós tematikáira koncentrálva jó ötletnek 
tűnt kiemelni ezt a „kilincses” tervrajzot, és 
ezért megpróbáltam rábeszélni Vásárhelyi 

János (Ferenczy-díjas) formatervezőt, hogy 
foglalkozzon a kilinccsel. Ő, sajnos nem túl 
gyakran, de remekül írt szakmájába vágó 
dolgokról. A múzeumi könyvbemutató al-
kalmával azonban (Felfedező utak – szecesz-
sziós épületornamentika Magyarországon) a 
múzeum faajtajának jelenlegi kilincsét nézte 
meg (erre még visszatérek), és elhárította a 
felkérést. Egyrészt azért, mert ebbe a szak-
területbe ő nem „ásta be” magát, másrészt 
mert ez a kilincs szerinte egyáltalán nem egy 
„trouvaille”, vagyis semmi különös, puritán, 
leginkább a skandinávok nemesen egysze-
rű formakultúráját idézi.  Mivel Vásárhelyi 
Jánost nem sikerült rábeszélni a „kilincs” té-
mára, rám hárult a feladat.

A tervrajz 29 x 40 cm-es méretű, s 
mint ilyen, beleillik az újság által pontosan 
meg nem határozott „kistárgy” fogalmába. 
Ezzel a meg-nem-határozással némiképpen 
úgy vagyunk, mint a hetvenes-nyolcvanas 
években favorizált „kisplasztika”, „kisgra�-
ka”, „minitextil” stb. műfajokkal, melyek 
önálló, gyakorta kísérleti műfajként jelen-
tek meg. Jelentésük meghatározásánál ilyen 
hasonlatokat találunk: „például ahogyan egy 
gyermek sem lekicsinyített felnőtt, a minia-
tűr textil sem lekicsinyített fali vagy tértex-
til, hanem azzal egyenrangú alkotás”. Az 
újságban közölt „kistárgyak” is önálló �-
gyelemre méltó művek, de amelyek mel-
lett többnyire rá�gyelés nélkül el szoktunk 
menni. Medgyaszay István 1922. február 
4-én kelt rajza több szempontból is érdekes. 
A tervező csaknem másfél évtized múltá-
val is odaadó �gyelemmel tervezte meg az 
épület előtti oszlopokat és a homlokzati aj-
tókat, mert számára a belső és a külső együtt 
jelentett tervezői feladatot. A múzeumépü-
let sok viszontagság után 1923-ban készült 
el, és javítások után 1925. május 24-én avat-
ták fel. Laczkó Dezső áldozatos kitartása és 
a város legkülönbözőbb rétegeit mozgósító 
tevékenysége, az országos intézmények tá-
mogatását kivívó fáradozása tette lehetővé, 
hogy lett a városnak múzeuma és könyvtára. 
A kilincs-cím alkotóelemen (ez a kilincsnek 
az a lapos, esztétikai funkcióval rendelke-
ző része, amely a fogantyú és az ajtó találko-
zásánál, az ajtó felületére tapadva takarja a 
fába vésés nyomait) ugyanazt a formát látjuk 
díszítőelemként megjelenni, mint az épület 
több részén is: az élére állított négyzetet. A 
homlokzatot díszítő faajtók is élére állított 
négyzetformával díszítettek, üvegbetéttel, és 
az ajtók feletti vasrácson is ez az idom a dí-
szítőmotívum. A faajtókon bevésett három-
szögformák ismétlődnek, amelyek kiterítve 
szintén a négyzetformát adják. Ezek térnek 
vissza az épület elé helyezett lámpaoszlopok 

végződéseinél is. A bejárati ajtóra tervezte az 
építész a tizenhét cm-es íves fogantyújú ki-
lincset, és az előtérbe vezető lengőajtóra az 
egyszerű ívű kapugombot. A múzeumépület 
befejezésének szinte elképzelhetetlen pénz-
hiánya miatt ez sem valósulhatott meg, így 
kerülhetett sor egy nagyon puritán, egyenes 
vonalú fémkilincs alkalmazására. Épületva-
salások kovács-, illetve lakatos-mintakönyvei 
alapján megállapíthatjuk, hogy a feltehető-
en utólagos gravírozással, hullámindán futó 
bogyók és levélkék díszítménnyel ellátott ki-
lincsfogantyú, egyszerűségével nem zavar-
ja a sok változtatás után minden építészeti 
megoldásában tiszta, egyszerű épületet. (A 
múzeum 1964-es évkönyvében Éri István is-
merteti a múzeumépítés történetét, a Laczkó 
Dezső születésének 150 éves évfordulójára 
összeállított emlékkönyvben Perémi Ágota 
örökíti meg Laczkó múzeumalapító tevé-
kenységét, és az 2016/3-as Veszprémi Szem-
lében Kákonyi Anna foglalkozik a veszprémi 
múzeum történetével.)

Több évtizedes munkahelyi haszná-
lat után elmondhatom, hogy nemcsak a vi-
zuális, de a taktilis benyomása sem zavaró 
ennek az apró hullámindán futó bogyó- és 
levélkedíszítménnyel ellátott, a 19. századi 
bakonyi és Balaton-felvidéki kendőszéleken 
is fellelhető díszítésű fémkilincsnek.

Gopcsa Katalin

A Laczkó Dezső Múzeum 2017. január 20-tól április 2-ig időszakos kiállításon mutatja be a 140 éve született 
Medgyaszay István veszprémi építkezéseihez kapcsolódó dokumentumokat, leveleket, tervrajzokat, 
fényképeket, Medgyaszay 140 – A vasbeton építőművésze címmel. A múzeumi tervek között szerepel egy 
tervrajz, melyet az építész a veszprémi múzeum kilincséhez rajzolt.

A kilincs



 S
éd

 •
 2

01
7.

 ta
va

sz

7

A kiadvány a szecessziós építészetről az 
utóbbi évtizedekben megjelent szép köny-
vek sorába illeszkedik, melyek elindítója 
egy még szegényes kiállítású, ám informá-
ciókban annál gazdagabb képes lexikon 
volt: Gerle János – Kovács Attila – Ma-
kovecz Imre: A századforduló magyar 
építészete (Budapest, Szépirodalmi – Bo-
nex, 1990). Azzal a lényegi különbséggel, 
hogy a mai kötet szerzői, az ELTE idő-
közben már végzett hallgatói a díszítmé-
nyekben feltűnően gazdag épületek ezen 
sajátosságára, a sokszor minden részle-
ten megjelenő, minden mesterséget be-
vonó ornamentikára összpontosították 
�gyelmüket.  Nemcsak az épület jellegét 
megadó képességére, hanem a lábazattól 
a tetőgerincig, a belsőkben az aljzattól az 
ajtókilincsekig követhető rendszereire is. 
Ebből kifolyólag sokféle dísz került a lá-
tóterükbe, az antikvitás nyújtotta motí-
vumoktól a 19. század historizálásán át a 
múlt századforduló sajátos formáiig, még-
is megpróbálták pontosan meghatároz-
ni őket. Összességükből fontos tanulságok 
vonhatók le.

A kötet másik jellemzője a szerkeze-
te: bejárható útvonalakra fűzve találhatjuk 
benne az épületek adatait, leírását és az orna-
mentika elemzését (képekkel). Ezek az utak 
a kulturális turizmus céljait szolgálják, még-
pedig annak egyik kiemelt, az Art Nouveau 
európai útjai elnevezésű témájában, melyet 
az Európai Unió égisze alatt két (brüsszeli és 
barcelonai) szakmai szervezet gondoz. Gerle 
Jánossal módunkban állt a program részévé 
tenni Budapestet, végül a magyar kulturális 
kormányzat aláírta Magyarország részvételét 
az uniós együttműködésben. Az útvonalak 
művészettörténeti haszonnal is járnak: egy-
egy vidék közös műhelyeire (pl. épületkerá-
mia, épületszobrászat és stukkó-, kovács- és 
üvegműhelyek), mintáira, ezek kisugárzásá-
ra következtethetünk, amit a szerzők meg is 
tettek, hiszen egy-egy kisrégió „gyűjtésével” 
egy-egy kutató foglalkozott. A műhelyek 
megnevezéséhez (akárcsak bármely máshoz 
– például az építtetők és tervezők felderítésé-
hez) levéltári kutatásokra is szükség volt.

Annál is inkább, mivel a kötet anya-
gába a századforduló Arts and Cra�s – 
Művészetek és mesterségek mozgalmának 
emlékeit is felvettük, amennyiben orna-
mentális elemekkel rendelkeznek. Hiszen 
a szecesszió „kivonulás” értelmét nemcsak 

Felfedezőutak 
a szecesszióban

Felfedező utak – Szecessziós épületornamentika a vidéki Magyarországon. Koncepció: Keserü Katalin, 
szerkesztette: Brunner Attila. Szerzők: Bodó Péter, Brunner Attila, Gopcsa Katalin, Keserü Katalin, Mazányi 
Judit, Nemesné Kis Tímea, Salamon Gáspár, Sipos Anna, Veress Dániel. Holnap Kiadó, Budapest, 2016.
Kötetbemutató és a Medgyaszay 140 – A vasbeton építőművésze című kamarakiállítás megnyitója a Laczkó 
Dezső Múzeumban, Veszprém, 2017. január 20.

Gerle János emlékére
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a historizmusból kilábaló, már új eleme-
ket is felvillantó eklektikában vagy Lech-
ner Ödön sajátos és komplett stílusában, 
de a nálunk a művészetek anyanyelvűségét, 
helyi hagyományait is felvállaló Arts and 
Cra�s műtárgyakban is megtaláljuk, épp-
úgy, mint az új korstílust (az Új művésze-
tet – Art Nouveau-t) építő szecesszióban. 
Melynek legfőbb európai (virágos-�oreális 
és geometrikus) változatai nálunk is feltűn-
nek, olykor egészen sajátos módokon. Míg 
a historizáló-eklektikus-szecessziós épüle-
tekre leginkább a Nyugat-Dunántúlon talá-
lunk példákat, az Arts and Cra�s középkori 
és népművészeti elemei a vezető építészek 
(Kós Károly, Toroczkai Wigand Ede, olykor 
Medgyaszay István) megbízásai nyomán 
bárhol feltűnhetnek, Lechner Ödön köve-
tőinek munkái elsősorban az Alföldön ter-
jedtek el és fejtették ki hatásukat.

A munka során szakmai felfedezést je-
lentett az ismert kecskeméti városközpont 
mellett más, egységesen szecessziós város-
központok felderítése (Nagykőrös, Szolnok; 
Balassagyarmaton ez egy villanegyeddel 
is kiegészül, Kecskeméten pedig a temető, 
mint a város kicsinyített mása, ugyancsak 
bővelkedik a szecesszióban). Épp a veszpré-
mi belváros mutat erre kitűnő példát, hiszen 
a művészettörténet-írás eddig elsősorban a 
történeti korok műemlékeire helyezte itt a 
hangsúlyt, a modern korból pedig Medgya-
szay István színházépületére. És az alföldi 
városokra gondolt úgy, mint a mezővárosok 
kiegyezés utáni felvirágzására, jogaik visz-
szaszerzését követően. Jóllehet a veszprémi, 
felújított Óváros tér szépsége mindenkinek 
szembetűnt, sosem merült fel, hogy ez a püs-
pöki székhely ugyancsak mezőváros. Erre 
a Veszprémben kiadott új topográ�ai füzet 
(Brunner Attila és Gopcsa Katalin: Veszprém 
város építészete a „hosszú” 19. században. 
Székesfehérvár, Enigma 2001 – Médiaszol-
gáltató K�., 2016.) hívja fel a �gyelmet. Így 
nem csoda, hogy a könyv és a füzet azonos 
szerzői önálló oldalpáron vezetik rá a Felfe-
dező utak olvasóinak �gyelmét arra, hogy itt 
is feltűnik a lechneri (magyaros) szecesszió, 
hullámos oromzataival és színes kerámi-
adíszeivel, nemcsak az Alföldön. (Hasonló-
an kiemelt oldalak mutatják be Kecskemét, 
Nagykőrös, Szolnok központjait is, sajnála-
tos módon kihagyva Szolnokon a művészte-
lep Arts and Cra�sos házait és Kecskeméten 
a központtól ugyan távol épült, de szép egy-
séget alkotó művésztelep műteremházait.) 
Míg azonban az alföldi házak díszein szem-

beötlő az ott készült és használt szűrhímzé-
sek mintáinak hatása, Veszprémben sokkal 
visszafogottabb, kevésbé népies ornamenti-
kával találkozunk.

E kulturális különbséget �gyelembe 
véve érdemes visszatérni a monumentális 
hatású színházra, mely a vasbeton építészet 
első és kiemelkedő emléke a mai Magyar-
országon. Modern technológiája mellett le-
kerekített élei a szecesszió idején megjelent 
organikus szemléletre utalnak, ornamen-
tálisan képzett nyílásformái pedig éppúgy 
idézik a középkori templomok rózsaabla-
kait és a magas, mérműves nyílásokat, mint 
a székelyföldi népi építészet hasonló ele-
meit (pl. székelykapuk). Ezek visszafogott 
alkalmazása, egyúttal kihangsúlyozása – a 
könyvben még tévesen szereplő pécsi Zsol-
nay-gyár helyett – a veszprémi Gréniczer Pál 
műhelyében készült mázaskerámia-mintá-
val, ritmusuk kiegészítése a lábazat kövei-
vel körbevett, egyetlen nagy, színes ablakkal 
(készült a veszprémi Nagy Sándor tervei 
szerint), épülettömeg, -forma és a részletek, 
díszítmények páratlan harmóniáját, olykor 
azonosságát idézte elő.

Sok nagyszerű újítás és részlet tartozott 
még ebbe a harmóniába, melyek eltűntek az 
idők és a legutóbbi helyreállítás során. Re-
méljük, hogy a meghamisított épület valódi 
rekonstrukciójára hamarosan sor kerül, hi-
szen a város rendelkezik az eredeti tervekkel, 
illetve másolataikkal, melyek a részletekre 
is kitérnek. A Laczkó Dezső Múzeum 2017. 
január 20-án nyílt, gondosan összeállított 
Medgyaszay-emlékkiállításán (rendezte: Si-
pos Anna) a 140 éve született építésznek 
még az üveggyöngyös csillártervei is szere-
pelnek (kivitelezőjük az Andor és Futtaky 
cég volt), melyek annak idején a fényt min-
den irányba szétszórták, ellentétben a mai, 
elrettentő és álszecessziós világítótestekkel.

Medgyaszay épületdíszítésének hatása 
felfedezhető a közeli, balatonalmádi Sári-vil-
lán, amint – természetes módon – ő maga is 
hasonló megoldásokat alkalmazott később 
a soproni színház átépítésekor. Közülük ér-
demes kiemelni a középületek pilonokkal 
vagy pilonszerűen hangsúlyozott bejáratát, 
mely nemcsak a két színházon, de a veszpré-
mi múzeumon is szembeötlik, s noha ókori, 
keleti eredetű megoldás, Medgyaszay bizo-
nyára Bécsből vette át (J. M. Olbrich Secessi-
on épülete, 1897–1898), amint mindkettejük 
mestere, a bécsi Otto Wagner is tette (a 
steinho� elmegyógyintézet templománál, 
1905–1907). Egyébként keleties forma alig 
adódik a vidéki szecesszióban, s az is logiku-
san: a székesfehérvári Árpád-fürdő épüle-
tének nyílásformái ilyenek – utalva Lechner 
Iparművészeti Múzeumára, de a török für-
dőkre is. Fehérvár egy közeli házán, az ún. 
Pávás-házon is (melyből több is van az Al-
földön: Kecskeméten, Hódmezővásárhe-
lyen) keleties hatásokkal találkozunk. 

Az új technológia azonban új for-
mavilágot hozott. Különlegesen �nom és 
�gyelmet keltő – többek között – az az osz-
lopforma, mely Medgyaszay „vasbeton-esz-
tétikájának” részeként született: elmarad a 
kiszélesedő oszlopfejezet, helyébe éppen-
séggel „a közepe felé összehajló oszlopfő” 
kerül, mellyel csak pontszerűen érintkezik 
a ráfekvő gerenda. (Medgyaszay: A vasbe-

ton művészi formájáról, 1909.) Ez a kar-
csú, szinte légies forma a veszprémi színház 
lépcsőházában tűnik fel, Sopronban pedig 
a főhomlokzat közepének erkélyét tartja. S 
ha már különös hatásokról, elterjedésekről 
beszélünk, említsük meg Lechner Ödönnek 
az észak-magyarországi pártázatos rene-
szánsztól eltanult, egyénített pártaformáit is, 
melyek tovább alakultak, s nemcsak az Al-
földön, de a Dunához közeli Bonyhádon is.

Nem térve most ki a korszak társadal-
mi érzékenységére, melyből kifolyólag elemi 
iskolák sokasága épült az országban (pl. Sváb 
Gyuláé Nagymaroson, Medgyaszayé Mo-
sonmagyaróvárt stb.), néhány meggondo-
landó kérdést fogalmazok meg, úgy is, mint 
az ornamentikakutatás elindítója és vezetője 
az ELTE-n, szem előtt tartva a további mun-
kákat:

1. Tekintve mind a szecesszió, mind az 
Arts and Cra�s továbbélését az I. világhábo-
rú után is, érdemes-e kihagyni az ismeret- 
anyagból esetleg nagyszerű épületeket, csak 
azért, mert a következő periódus fő vonása-
ként már a konstruktivizmust határozta meg 
a művészettörténet-írás? Sosem egységes 
egy művészeti korszak, már csak a meste-
rek révén sem, akik rendszerint nem halnak 
meg az első műveik után.

2. Miként tekintsük az olyan mai re-
konstrukciókat, mint például Rippl-Rónai 
József megsemmisült budapesti And-
rássy-ebédlőjéét (1896–1897), többek közt 
szülővárosában, Kaposváron?

3. Használhatók-e egyértelműen a nyu-
gati művészettörténet kategóriái a magyar-
ban? Például a „�oreális” jelző olyankor, 
amikor az épület vagy szerkezeti elem nem 
alakul át egészében organikus növényi for-
mává (mint a párizsi metrólejáratok csava-
rodó fémoszlopai és karfái), „csak” növényi 
díszítményekkel ékes?

4. Érdemes-e premodernnek nevezni 
– a magyar művészettörténet-írás hagyomá-
nya szerint – a korszak geometrikus szerke-
zetű és rendszerű épületeit, miközben a 19. 
század elejétől eredeztetjük a modern kort, 
de – ellentmondásosan – csak a konstruk-
tivizmus privilégiumaként ismerjük el a 
mérnöki geometrizálást stílusalkotó ténye-
zőként?

5. Az ornamentikát illetően beszél a 
könyv közvetlen, �guratív szimbólumokról, 
de a „nem �guratív” (növényi, állatos) dí-
szítmény – úgy tűnik – csak ornamens lehet. 
Pedig sem a vidéki hagyományokat, sem a 
nagyvárosi kőrengeteget tekintve nem felejt-
hetjük el, hogy a virág szimbólum: rajzol-
juk akkor is, ha nem látjuk, s virágoskerteket 
idézünk a bérházak lépcsőházainak kőpad-
lóin is.

A városaihoz válogatott bibliográ�át, a 
szakkifejezésekhez szótárt is mellékelő Felfe-
dező utak bemutatásával, a kiállítás megnyi-
tásával mégis szépen ünnepelte Veszprém 
A magyar kultúra napját és Medgyaszay Ist-
vánt. Köszönet illeti a Laczkó Dezső Múze-
um munkatársait, akik még arra is ügyeltek, 
hogy a Mackó cukrászda M jelű, kávés-va-
níliás-diós-csokoládés, rendkívül �nom 
(Medgyaszay? Múzeum? Mackó?) sütemé-
nyével ajándékozzák meg a hallgatóságot és 
a résztvevőket.

Keserü Katalin
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Victor Vasarely 110–20 – Időszaki kiállítás a Laczkó Dezső Múzeumban   
2016. november 17. – 2017. március 26.

Victor Vasarely művei a szakrális geometria, a periodikus és nem periodikus csempézés és parkettázás, Kepler 
Mysterium Cosmographicumának naprendszer-modellje, a műszaki tervezés, valamiféle végtelenített gépi 
permutáció, a labirintus, az abszurd, a triviális, a sémát beszélni szisztematikusan paradoxona, az agyfélteke-
szintézis, a rejtvény, a kicsavart intertextusok (mint: nem emberi, túlságosan is nem emberi), a kreatív elme, 
a programozható (?) fenomén, a játéköröm, az unalom és a meglepetés laza asszociatív mezőösszefüggésében 
léteznek számomra. A Laczkó Dezső Múzeum kettős évfordulót – a művész születésének 110., a pécsi Vasarely 
Múzeum létrejöttének 40. évfordulóját – ünneplő, 2017-ben az alkotó halálára emlékező cserekiállítása arról 
is elgondolkodtatott, miért ambivalens intézmény a múzeum, különösen egyes esetekben.

Kimeríthetetlen  
annyi, amennyi

Victor Vasarely nyilatkozataiból, tetteiből, alapításaiból kiderül, 
hogy a maga számára újraértelmezte a művészet fogalmát : „...a 
művészet a közösség plasztikai arculata”; ,,A műalkotást ezen-
túl nem a gyönyörködtetés egyedüli komplex forrásaként kell 
értelmeznünk, mely néhány ritka fogékonysággal megáldott  ki-
váltságos számára készült, hanem olyan folytonosan megújuló, 
mindenhol föllelhető plasztikai impulzusként, amelyre az embe-
rek lelki egyensúlyához nap mint nap szükség van”. Folytatója lett 
– a piaci összefüggések közt nem elveszve, s talán kevesebb pá- 
tosszal – egy közösségi aktivista hagyománynak, megalkotva so-
kak formáit: a divatot. 

Képviselt egy koncepciót, víziót az élhetőbb, derűsebb, színes, 
harmonikus második természetről, az egyedi, otthonossá lakott 
plasztikájú városról, a személyes és közösségi életterekbe az uni-
verzum végtelenjét s annak önmagukon túl nem mutató („a jelek 
megszűntek”) részleteit elérhető áron megjelenítő kinetikus mű-
vekről. Amit tőle kapsz, csak a kezdet: alakítsd tovább, rajzold újra 
másképp, generálj egy gép segítségével hasonlót vagy ellentéteset, 
kombinálj – bizonyos adott elemvilágból válogatva persze. És tán 
épp ez a korlát is. Miért kellene, hogy mindenkinek a tiszta forma 
és a tiszta szín ritmusa jelentse a világot? És mégis, az ars poeticá-
ból kiszólnak fogalmak, kifejezések: folytonos megújulás, minden-
hol föllelhető impulzus, lelki egyensúly, nap mint napi szükség. 
Alkotásainak, tervezett világainak, úgy tűnik, a múzeum a legke-
vésbé természetes közege. A „tudunk róla, hogy van”, „elmegyünk 
megnézni, mert érdekes”, „az op-art világhírű magyar származású 
alkotójának műveiből létrehozott gyűjtemény” – mindez nyilván-
valóan általa is szeretett, vállalható, értékőrző létformát jelez, de 
talán nem a számára legjobbat, a leginkább vágyottat.

Egy gazdag, több termen át húzódó Vasarely-kiállítás min-
dig zavarba ejtő közeg volt számomra. Úgy érzem, az energiák 
tolják szét vagy éppen kioltják egymást. Egyes alkotásai – és nem 
feltétlenül a nagy méretűek – magnetizálják a teret, talán ezért is 
furcsa ritmikusan mellettük esetleg még hat másik mű. A retinán 
megjelenő „vibrációs e�ektusok”, a „mikroidőben lezajló mozgá-
sok” gellert kaphatnak a látványból/látótérből ki nem zárható má-
sik öntörvényű vagy akár analóg variációs világ felől. Furcsa lehet, 
hogy a nyomatokat, képeket közös vizuális nevezőre hozzák az 
azonos típusú – például fekete – keretek, hogy az üveg előlapban 
elsüllyednek a védett mű részletformái – tükröződő magamtól és 
a szemközti falról belesötétlő másik kép foltja miatt. (Ezért is esik 
jól mindig megállni a hatalmas, matt felületű szőttesek előtt, ame-
lyek elengedik maguk mellől a hozzájuk tapadó hasonló szerkeze-
tű képeket.)

Örömteli tapasztalat látni a veszprémi kiállítás viszonylag 
kicsi, de mégsem nyilvánvaló terét. Minden egyes teremrészlet-
nek van egy domináns, középpontba állított motívuma/alkotása: a 

művészről készült fotók nagyításai és a más-más világot képviselő 
faliszőnyegek. Ha csak ennyi lenne látható Vasarelyből, az is izgal-
mas lenne. A vizuális folytonosságot megteremteni látszólag köny-
nyű, kínálkoznak közös motívumok, így megjelenhetnek egymás 
mellett a fekete-fehér kompozíciók, az emblematikus Zebrák körül 
felsorakozhatnak szabályosan a hetvenes évek kinetikus alkotásai, 
ám szerencsére a komfort törik, a képek néha egymásba könyököl-
nek, a látogatóbarát elrendezés itt-ott üdítően léket kap. Nyilván-
valóvá válik, hogy a látszólag hasonló lényegileg más lehet, a széria 
egyszerre kohézió és feszengés. Keresztbe-kasul beszélgető részle-
tek, áthatások, síkok, törések, nem nyilvánvaló szerkezeti aszim-
metriák repesztik a szabályos geometriát a terekben.

A nézelődést és körbesétát esetemben a Maamor című fa-
likárpit függesztette fel. Az útvesztő, az abszurd, a rejtvény, a já-
téköröm, a meglepetés fogalmai kerültek organikus szituációba, 
ahogy szemléltem. Labirintusérzet utak nélkül, mintha minden-
hol falakba ütközne a tekintet, miközben a ferdeségeken csúszdá-
zik, mintha egyszerre néznék valamit felülről, alulról, oldalról és 
szemből, egy vállaltan bonyolult világot, ahol mintha nem lenné-
nek önmagukban formák, csak viszonylatok léteznének. Minden-
hol minden ott van, és mégis létrejön egy kitüntetett tér, amely 
rejtélyes �nomsággal válik ki egzakt kontúrral. Az éles határokat a 
tónusok lazítják fel, és modellszerű a dilemma: belelátok valami-
be, vagy épp egy izgalmas takarás akadályoz ebben.

Vasarely gyakran épít a látáskonvenció rutinjára, hogy aztán 
törje a konvenciót, és arra indít, hogy leváltsuk az előbbi fogal-
mat a látásinvenció képzetének megteremtésével (lásd: Vacouver 
– JPM 81.77.). Elbizonytalanít, miközben kalandot kínál: egyszer 
mértani haladványban működtet szabályosságot, hideget, mele-
get, világost, sötétet, sápadtat, harsányat, érzetit és logikait, máskor 
mintha véletlenségek kauzális játékát mutatná fel. Tériesülő szín-
formái hol szinte mechanikusak, hol a megfejthetetlen egyediség 
példái. Embert nem látni a festményeken, nyomatokon és textile-
ken, de lélek- és szellemgeometriát – derűt, késleltetést, viccet, me-
ditációt, meghasonlást, patthelyzetet, koncentrációt, játékot – igen.

Az egyik benyílóban, a kisebb méretű képek között egy ha-
talmas fotó uralkodik. Vasarely �nom árnyékú arcát szabályta-
lan, de mégis geometriai formák, ferdeségek, kövek veszik körül, 
a fehér fénynégyzet szinte mint mestersége címere világít. Lírai 
kép ez olvasatomban, amely emlékeztet – de csupán emlékeztet 
– a kiállításon és az életműben domináns kompozíciós, szerve-
zeti intelligenciára (kiáradás, ellentétezés, lehatárolás, egyensúly, 
stabilitás); a fénykép felidéző, szépen esetleges formái ugyanakkor 
ellenpontozzák is az alkotások világát, kiemelik a keretbe nem fog-
lalhatót: az alkotót, a képviseltet, de el nem mondottat.

Vondervisztné Kapor Ágnes
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Zenészként nem szeretnék az amúgy egyre inkább kivesző homo 
universalis szerepében tetszelegni, és olyan elemzésbe bocsátkozni, 
amely a művészettörténészek hivatásához tartozik. Nekem Vasarely 
képei inkább érezhetők, mintsem érthetők. Munkáinak hatása erős, 
a művekben zeneiség rejlik, amely a képek szigorú, legtöbbször sza-
bályos szerkezetéből fakadóan leginkább az egyes zenei korszakok 
struktúráival, formavilágával egybevethető.  

A kiállítás igazodik Vasarely korszakaihoz, az op-arton (opti-
kai művészeten) belüli periódusok jól elhatároltak. A kiállított 32 al-
kotás az 1952–1977 időszakból származik. Láthatjuk, hogyan jut el a 
„budapesti Bauhaus”-tól a „plasztikus ABC”-n keresztül a „folklore 
planetarie” eszközrendszerével a konstruktív absztrakció, a neoplasz-
ticizmus és a formai absztrakció segítségével az őt ismertté tevő 
op-art-ig. A magyarázó táblák a művészről, koráról és munkáiról in-
formatívak, nem törik meg az alkotássorozat lendületét. Különösen 
Vasarely (született Vásárhelyi Győző) ars poeticájának kiemelése fo-
gott meg: „... a plasztikai szépség elterjed a normák és a szériák jelen-
legi rideg világában. Nemcsak a természetes, hanem a mesterséges táj 
is szép lesz, vidám és hangulatos. Miért is kellene az embereknek ko-
mor szürke bérkaszárnyákban ülniük…” Mennyi humanizmus! 

A tárlat kialakítása remek. Követhető az alkotói fejlődés, a 
szemlélet időbeli változása. Híven visszaadja a művész által meghir-
detett mozgás, tér és az idő dimenzió-síkjain a mikroidőkben törté-
nő kinetikát. Néha olyan erősen, hogy beleszédül az ember. Itt van 
persze a Zebrák, amely már önmagában is zenére ösztökél, hatásában 
a kései romantikát, annak lendületét idézi. Legjobban mégis a feke-
te-fehér (vagy fehér-fekete, ki tudja?) Cinetique NB (1975) sorozat 
három képe ragadott meg (jobbról haladva a 25., 26., 27.). Sok ben-
nük a barokk polifonikus fúgáit idéző, lüktető, ugyanakkor szabatos, 
harmonikus építkezés. Az első korszak kétdimenziós képei pedig a 
gregorián és korai reneszánsz dallamvilágát és struktúráját indukál-
ják. Haladva az időben, egyre gazdagabb textúrájú muzsika jellemzi 
a műveket, a kései romantika pedig az utolsó fázis. A képek moder-
nista hatása ellenére a XX. század zenéje azonban nem szólal meg 
bennük. Annak a szabadsága, kromatikája, Schönberg dodekafóniá-
ja, Sztravinszkij ritmusvilága, Bartók harmóniarendszere már nincs 
jelen e művekben. Túl szabott, túl kötött a formavilág.

A műalkotás érzelemgazdagsága a nézőjében, hallgatójában 
stb. érzelmi reakciót vált ki, és sarkallja valamire. Ha a másik fél tör-
ténetesen maga is művész, a benne felszabadított érzelmek alkotás-
ra ösztönzik. Ugyanakkor minden ember máshogy lát és érez, mást 
mondhat számára egy műtárgy. Az igazi művészet persze mindig 
titkot feszeget, valamit fel akar szabadítani. Az igazi művész min-
dig szabad, autonóm! Az alkotó maga a homo peregrinator, a kóborló 
ember, aki sohasem lel végleges helyre, sem valóságban, sem gondo-
latban. Az emberi ösztön a művész esetében a tehetség, ami egyben 
az adott területen való gyorsaságát is jelenti (egymillió év alatt talán 
én is tudnék úgy festeni, mint mondjuk Munkácsy). A művészetben 
forma és funkció valahogy képes egyesülni, nem válnak el annyira.

Megvan a közös nevező a művészetben! Egy alkotás érzelmi 
magja szublimál, és egy más jellegű alkotásban képes testet ölteni, de 
érzelmileg stimulálja az egyszerű halandót is. Csodálják persze a vir-
tuozitást az ecsetkezelésben vagy a hangszeren, de nem az a lényeg, 

bár szükséges. A művészetek érzelmi síkon, transzcendens módon 
átjárhatók, a művészek sajátos módon megérzik egymást.

Természetesen mindegyik ágnak megvan a sajátos szimbólum-
rendszere, eltérő a szemiotikájuk, más az alkotófolyamat is. Vasarely 
struktúrái például nagyon szigorúak, matematikailag is leírhatók (sa-
ját maga a mértani sorok növekménye melletti végtelen variáció le-
hetőséget említi), de Baché is azok, nézzük csak meg például A fúga 
művészetét vagy a klasszicizmus kötött zenei formái mellett szaba-
don alkotó Mozartot. Vasarely úgynevezett kinetikus alkotásai óriási 
dinamikát, feszültséget hordoznak, képei néha felzaklatók. Szigorú 
szabályok szerint felépítettek, hogy időnként csak azért is egy pilla-
natra meghökkentően felborítsák ezt a rendet. Absztrakcióra nyitott-
ságot várnak. Nagyon nem mindegy, hogyan nézzük a képeit. Átadva 
magam egyik-másiknak, mindjárt dallam és zenei struktúra születik 
bennem, hiszen a zenében is állandó a mozgás. Ebből érzem, hogy 
megfogott. Tetszik nekem. Vasarely képeinek nem is mondanivaló-
ja van, hanem összhatása. Teremtő gondolat áll mögöttük, többségük 
hihetetlenül vibrálóan dinamikus. Harmonikusnak tűnnek, de ha so-
káig nézzük őket, egy más térérzetbe kerülve összezavarodhatunk.

Természetes – az alkotói formából adódó – különbségek is 
akadnak, hiszen az érzelmi mag más-más közegnek adódik át: a fes-
tő valódi, a zeneszerző virtuális vászonra, a csendre alkot. Ha a kép-
zőművész letette az ecsetet, netán eladta festményét, azon többé nem 
változtat. A zeneszerző megírja a művét, odaadja másoknak, és ők 
interpretálják. Sohasem fogjuk megtudni, hogy egy már eltávozott 
korai szerző hogyan szólaltatta meg a saját művét, akkor sem, ha 
megfelelő dinamikai, tempó- és egyéb utasításokkal ellátta a kottát. 
Az előadó készsége, tehetsége, vérmérséklete, igénye különbségeket 
hordoz az egyes zenei darabok megszólaltatásakor. Ez egy képzőmű-
vészeti alkotás esetében elképzelhetetlen, de azért ezt is képes bárki 
máshogy érzékelni, értékelni. Ráadásul a zene absztraktabb (Kirkeg-
aard Mozart Don Juanja című könyvében a zenét érzéki zsenialitás-
ként írja le), sajátos nyelvezetét nem mindenki érti, míg a beszédet, 
a könyvet és a �guratív képeket igen. A zene értéséhez kifejlett zenei 
hallás, az egyes hangok értelmezése szükségeltetik, több az abszt-
rakciós áttétel. Viszont ezek ismerete nélkül is szerethető, élvezhető 
(nehezen fogható fel, de Dali sem a zenét, sem a zenészeket nem sze-
rette), és hatással van az emberre. 

Bármilyen alkotói forma, bármilyen műalkotás embertől jön, 
embernek szól. Ha a mélyen belül megfogalmazódó gondolatok a 
néző, hallgató számára jelentenek valamit, esztétikai élményt nyújta-
nak és a mindennapokból is kiszakítanak egy kis időre, esetleg alko-
tásra ösztönöznek, elérték céljukat. Vasarely művei jelen vannak. Ars 
poeticája – ha nem is mindenben valósult meg – a struktúrák szigo-
rúsága mellett érzelemről is tanúskodik, nagyon emberi.

Kovács Attila

Kinetikus 
polifónia

Betekinteni egyik művészeti formából egy másikba, 
megkeresni azokat a gyökereket, gyújtópontokat, 
amelyek egy művész gondolatait stimulálva valami-
lyen más alkotói formában jelennek meg, kifejezet-
ten izgalmas feladat. Victor Vasarely műveiben való 
elmerüléshez a Laczkó Dezső Múzeum nyugodt, 
elmélyülésre alkalmas teret ad a tematikájában re-
mekül megrendezett kiállításon.
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Az ábrázolat egy négyzet alakú szöveten található. A textilkép cent-
rumában ugyancsak egy négyzet helyezkedik el, az árnyékhatá-
soknak köszönhetően az alakzat élesen elválik a környezetétől. A 
nagyobbik négyzet színei fentről lefelé sötétednek, míg a kisebbé 
fentről lefelé világosodnak. A négyzeteket alkotó kockákat külön-
böző geometriai minták építik fel: négyzetek, négyzetes deltoidok, 
forgatott és nyújtott négyzetek, illetve háromszögek. A világosabb 
színek erősek és telítettek, míg a sötétebbek tompítottabbak, és ki-
sebb köztük a kontraszt. A kép színei a narancssárga, kék, lila, vörös, 
zöld, bíbor, fekete, mályva és ezek sötétebb, illetve világosabb árnya-
latai. Néhány alakzat és motívum megismétlődik a képen, illetve bi-
zonyos kockaoldalak fordított színkombinációban jelennek meg, 
ezzel ritmust adva az alkotásnak – s egyben az alkotást néző szemnek 
is ütemezést, felfogási rendet nyújtanak: ilyen a bordó háttérnégyzet, 
narancssárga rombusz, míg egy következő kockán a narancssárga 
háttérnégyzet, bordó rombusz viszonya. A különféle geometriai alak-
zatoknak nincsenek kontúrjai, ugyanis maguk a színek közti különb-
ségek különítik el a formákat.

A kép akként épül fel, mintha a rajta szereplő síkidomok koc-
kákat hoznának létre, a síkot térré képezve s egyfajta lépcsőzetes 
építményt alkotnának, azonban a textilművön szereplő háromszö-
gek felbontják ezt az illúziót, így a néző téri jelenségként nem képes 
felfogni az egész konstrukciót, kizárólag annak bizonyos részleteit. 
Az árnyékolás egyfajta dinamikusságot nyújt a képnek, és irányítja a 

néző tekintetét, mivel a világosabb részek sokkal jobban megfogják 
a tekintetet, amíg a sötétebbek – emellett a színárnyalatok is – a tér-
mélység látszatát keltik.

A műalkotás Vasarely plasztikai egység és a planetáris folk-
lór korszakához köthető, 1969-ben keletkezett, ez az irányultság pe-
dig 1960 és 1973 között volt jellemző művészetére. A szín és a forma 
nem választható szét, mivel minden szín egy formát testesít meg, an-
nak jelképeként működik. A plasztikai egység általában két elemből 
tevődik össze, amelyek egymásban jelennek meg. Vasarely az ilyen 
elvek szerint készülő kompozícióit planetáris folklórnak nevezte el.

Vasarely életművére jellemző a feszített kreativitás, illetve a 
meghökkentés – ez erre az alkotásra is jellemző. A világosabb színek 
hivalkodóan élénkek, a természetben ritkán előfordulók, így látvá-
nyuk sokaknak túlságosan is mozgalmas és irritáló; a pasztelles kék 
és zöld árnyalatok azonban kicsit tompítják a vibráló összhatást. A 
kép közepén elhelyezkedő négyzet azért különül el – és emelkedik 
ki, vagy más nézőpontból süllyed bele a háttérbe –, mert a világos és 
a sötét színek egymás mellé helyeződnek, így a határszélek erősen ki 
tudnak emelkedni a képből. A korabeli olvasatot tekintve a kép színei 
erős kapcsolatot alakítanak ki az 1960-as évek pop-art korszakának 
színvilágával, ami nem lehet véletlen, hiszen Vasarely célja volt, hogy 
a művészet a mindennapi életben is megjelenjen, beleértve ebbe a 
használati tárgyainkat is.

A vörös és a narancssárga dominanciája egyaránt utal a szen-
vedélyre és a szerelemre, ez pedig egyensúlyba hozható a kép Maa-
mor címével. Míg egy más nyelvűnek a szó semmit sem mondhat, a 
magyarok könnyedén megfejthetik a kép címét. A munka a keleti-
es színvilága miatt Az Ezeregyéjszaka meséire emlékeztetett. Rend-
kívüli benne, hogy az élénk színek tompításával éri el a művész a két 
alakzat különválását, illetve az, ahogy a háromszögekkel felborította a 
kompozíciót, és belenyúlt a kép térbeliségébe.

Sipos Nikolett

Maamor
Maamor (szőnyeg, 275x275 cm, 1969)
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A diák akkor is diák a régi iskolában, ha a 
tanulóévek már nagyon távoliak, és a visz-
szatérő maga is már szakmájának meste-
re, így ha beültünk egy-egy beszélgetésre, 
a várakozásnak megfelelően kicsit osztály-
találkozós légkörben találtuk magunkat. A 
moderátorok ugyanakkor minden alka-
lommal jól követték azt az alapkoncepciót, 
hogy a zeneiskolai emlékek felidézésén túl 
a szakmai pályák egy-egy fontos mozzana-
ta, az életút tapasztalatainak összefoglalása 
is elegendő teret kapjon. Persze a ’60-as, ’70-
es, ’80-as évekből felvillantott gyerekkori, 
kamaszkori pillanatok nagyon is érdekesek, 
különösen ha két régi iskolatárs ül a pódiu-
mon. Mi, kevésbé beavatottak nem győz-
tünk csodálkozni, amikor Kóródi Anikó 
operaénekesnő és beszélgetőtársa, Péterné 
Rózsa Mária az egykori veszprémi zeneóvo-
dai foglalkozásokról, majd arról beszélget-
tek, hogy az ének-zenei általános iskolában 
gyermekoperákban énekelhettek. Gózon 
Ákos és M. Tóth Géza pedig egymást meg-
erősítve idézték fel, hogy a Lovassy gimná-
ziumban a négyféle kórus mellett musical 
tevékeny résztvevői is lehettek, akár díszlet-
tervezőként is, de az ilyen komoly dolgo-
kon túl Gózon Ákos egyik legmaradandóbb 
élménye egykori iskolatársával kapcsolat-
ban, hogy annyira a csellózás és a nagy-
bőgőzés bűvöletében élt, hogy egyszer, ki 
tudja miért, a teniszütőt is csellótokban vitte 
a sportpályára. A házigazda Márkusné Vö-
rös Hajnalkának azon az esten nem is volt 
könnyű kordában tartani két vendégének 
indázó gondolatait, fordulatos és gazdag 
mondanivalóját, hogy szóba kerülhessen 
például M. Tóth Géza aktuális Wagner-ren-
dezése vagy Gózon Ákos tehetséggondozó 
munkája az Élet és Tudományban.

Spontán, izgalmas pillanatok fordul-
tak elő a többi beszélgetésben is. Kíváncsi-
an vártuk például, hogy Freund Tamás, a 
nemzetközi elismertséget szerzett agykuta-
tó, aki, mint tudjuk, jó klarinétos is, vajon 
mit szól a zenei betétként elhangzó klari-
nétdarabhoz, Lakatos Orsolya friss alko-
tásához, amelyet a szerző és a beszélgetést 
vezető Molnár Péter, jelenlegi intézmény-
vezető adtak elő, miután Freund Tamás ép-
pen pár perccel korábban említette, hogy 
kétségei vannak a kortárs zeneművekkel 
kapcsolatban. Elismerte, hogy tetszett neki 
a mű. Egyébként a beszélgetés központjá-
ban a tudós kutatásai álltak, amelyek meg-
erősítik az improvizáció és a kreativitás, a 
belső világ gazdagsága és a kreatív gondol-
kodásmód összefüggését, a kis közösségek, 
a katartikus élmények léleknemesítő hatá-
sát, és szó volt a különleges képességek elsa-
játításáról és a tehetség öröklődéséről is.

A decemberi beszélgetésben az de-
rült ki, hogy Hites Gábor számára teoló-
gusként és Juhász-Laczik Albin számára 
pannonhalmi bencés tanárként nem is 
olyan könnyű szavakba foglalni a vá-
laszt egy olyan egyszerűnek tűnő kérdés-
re, hogy ők mint egyházi emberek hogyan 
élik meg az adventi időszakot. Ez alka-
lommal Balla Emőke, a Napló újságírója 
– maga is egykori zeneiskolai növendék – 
volt a moderátor, aki nagyon kellemes, �-
gyelemfenntartó légkört tudott teremteni, 
bár megjegyezte, hogy a nyilvános interjú 
készítése, különösen, ha egyszerre két ala-
nya is van, elég komoly kihívás. A közös 
nevezőt a legutóbbi alkalommal is sike-
rült megtalálni, amikor Újszászi Dorottya 
és Szoboszlai András révén a táncművész 
és a traumatológus vagy más szempontból 

a latin-amerikai és a �nn világ meglehe-
tősen ellentétes temperamentuma került 
egy műsorba.

Figyelmes gesztus volt a vendé-
gek részéről, hogy kis �lmet, rádiós anya-
got is hoztak magukkal illusztrációként, 
amennyiben szakmájukhoz kapcsolódó-
an rendelkezésre állt ilyen.  Így láthattunk 
részletet M. Tóth Géza több rendezéséből 
vagy Ujszászi Dorottya tánckoreográ�ái-
ból is. Minden egyes megszólalónál érezhe-
tő volt, hogy az estre készülve átgondolta, 
mit jelentettek az egykori zeneiskolai pe-
dagógusok, a személyre szóló foglalkozá-
sok. Ezt gyakran a közönség soraiban jelen 
lévő tanáruknak közvetlenül mondhatták 
el. A nem zenei pályán tevékenykedők is 
hangsúlyozták máig tartó kötődésüket a ze-
néhez, ami legtöbbször aktív muzsikálást 
jelent, és szervesen beleépül mindennapja-
ikba, legyen szó egyházi zenei szolgálatról 
vagy örömzenélésről. Nemcsak Freund Ta-
más tudományos alapon, hanem mindenki 
a maga tapasztalatai nyomán megerősítette, 
hogy a zene ismerete egy mással nem he-
lyettesíthető belső támasz, hozzáadott érték 
az életben, amit csak az ismerhet, aki hosz-
szabb-rövidebb ideig aktívan részt vett eb-
ben a folyamatban.

A beszélgetésekről készült hang-, il-
letve videofelvételek megtalálhatók a www.
zenede.hu honlapon. Az anyagot vágatlanul 
töltötték fel, benne maradtak az üresjára-
tok, esetlegességek, viszont a rendkívül ér-
dekes, dokumentumértékű tartalom miatt 
érdemes rá időt szánni. Nem mellesleg üze-
netként is szolgálnak az utókornak. A soro-
zat a jubileumi tanévben folytatódik.

Ladányi Ibolya

A zenede százéves jubileumának megünneplésében jelentős részt vállalt a Veszprém Polgárai a Városi 
Zenedéért Alapítvány. Az ünnepi koncert megszervezésének támogatásán túl hangversenysorozatot és 
életpálya-beszélgetéssorozatot indítottak, valamint kétrészes jubileumi kiadvány szerkesztésére vállalkoztak. 
Az alábbiakban a Gyökerek és szárnyak címmel futó beszélgetéssorozat eddigi eseményeiről számolunk be. 
Szirbek Józsefné nyugalmazott zongoratanár és Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros, az alapítvány elnöke 
olyan egykori zeneiskolásokat kerestek meg, akik valamilyen módon közérdeklődésre számot tartó emberek, 
nem mindegyikük választotta hivatásul a zenét, de a mai napig kötődnek hozzá. Sokan elfogadták a meghívást, 
így az eddigi öt rendezvényen a következő résztvevőkkel találkozhattunk: Kóródi Anikó operaénekesnő; 
Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológus; Hites Gábor teológus és Juhász-Laczik Albin bencés szerzetes; 
M. Tóth Géza Balázs Béla díjas rendező, a SZFE rektora és Gózon Ákos újságíró; Újszászi Dorottya táncművész-
koreográfus és Szoboszlai András traumatológus, a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület elnöke.

Szárnyak, gyökerek

Életpálya-beszélgetések a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola jubileumi tanévében
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Az iskola létrehozója és első igazgatója Kecs-
keméthy Margit volt. A kezdetben csak 
alapszintű oktatás a későbbiekben maga-
sabb szintre emelkedett: a zenede mellett 
a Lovassy gimnáziumban zeneművészeti 
szakképzés folyt, majd létrejött a Dohnányi 
Zeneművészeti Szakközépiskola. Az ilyenkor 
szokásos hivatalos köszöntések után, a gála-
hangverseny nyitányaként a Gárdonyi Zoltán 
I�úsági Kamarazenekar adta elő az örmény 
Aram Hacsaturján (1903–1978) Masquerade 
szvitjének I., keringő tételét, Demel Eszter 
vezényletével. A �atal muzsikusok, az iskola 
jelenlegi növendékei remekül zenéltek.  

A Veszprémből indult zeneművészek 
sorát a Dóczi testvérek nyitották: a hegedűs 
Áron és a csellista Péter. A Magyar Álla-
mi Operaház zenekarának művészei Hän-
del csembalóra írt g-moll Passacaliájának a 
norvég Johan Halvorsen (1864–1935) által 
eredetileg hegedű-brácsa kettősre készített 
átiratát játszották. A téma méltóságteljes ex-
ponálása és az ezt követő variációk bőséges 
lehetőséget adtak mindkét művésznek, hogy 
tudásukat sok színben mutassák be. Külön 
értéke volt az előadásnak a bensőséges, való-
di házi muzsikai hangzás.

A klarinétos Gudor Judit 1979–1989 
között volt a veszprémi zeneiskola és a Doh- 
nányi Zeneművészeti Szakközépiskola nö-
vendéke, a Pécsett szerzett főiskolai diplo-
mája után éveket töltött külföldön, jelenleg 
a budapesti Solti György zeneiskola klari-
nét- és furulyatanára. A zongorista Szekeres 
László veszprémi évei után a Zeneakadémi-
án zeneszerző és zongoraművész diplomát 
szerzett, jelenleg a fővárosban korrepetitor-
ként működik. A francia Francis Poulenc 
(1899–1863) klarinét-zongoraszonátájának 
II. és III. tételét játszották. A 20. század poszt- 
impresszionista irányzata zeneszerzőinek a 
művei érdemtelenül ritkán hallhatók a hazai 
hangversenyeken. Különösen hálásak lehe-
tünk az előadópárosnak, hogy ezen a zenei 
sokszínűséget reprezentáló hangversenyen 
Veszprémben Poulenc-szonátát hallhattunk 
– nagyon stílusosan, egyszerűen, ugyanak-
kor bravúrosan, remek technikával.

A koncert első fele igazi örömzenével 
zárult. Veszprémben mindig kiváló csellóta-
nárok működtek. Remek ötlet volt a korábbi 
és a jelenlegi gordonkásokból és nagybőgő-
sökből létrehozni a Spirituoso (a szó eredeti 
jelentése: tüzesen, sziporkázva) csellóegyüt-
test. Őket hallhattuk a koncert második fe-
lében zongorakísérőként szereplő Pfei�er 
Gyula vezényletével. Edvard Grieg (1843–

1907) Holberg szvitje I. tétele, Gioachino 
Rossini (1792–1868) Tell Vilmos nyitányá-
nak csellókra átírt (leegyszerűsített) változa-
ta után egy sláger következett. Az együttes a 
zeneirodalom több ezer változatban játszott 
művét, Paul McCartney (1942), a Beatles 
egykori tagja Yesterday című dalát hallhattuk 
– immár csellózenekari feldolgozásban. Óri-
ási közönségsiker volt.

A koncert második felének nyitószá-
maként Joseph Haydn (1732–1809), ere-
detileg két fuvolára és csellóra írt I., C-dúr 
londoni triója szólalt meg fuvola–vibrafon–
cselló előadásban.  Revelációként hatott, 
hogy a második fuvola kísérő jellegű szóla-
ma vibrafonon sajátos színt, önálló jellemet 
kap, és a három, eltérő hangzásvilágú instru-
mentum egy eddig ismeretlen, új akusztikus 
világot teremt. (Valami hasonlót éreztem sok 
évvel ezelőtt, amikor először hallottam De-
bussy eredetileg is fuvolára, brácsára és hár-
fára írt szonátáját.) Az egyik legsokoldalúbb 
hazai fuvolista, Kaczander Orsolya, az Auer, 
a Keller vonósnégyes, a Budapesti Fesztivál-
zenekar és a Concerto Budapest csellistá-
ja, Szabó Judit és a Kossuth-díjas Amadinda 
Ütőegyüttes tagja, Holló Aurél kiválóan mu-
zsikált. Gaetano Donizetti (1797–1848) Don 
Pasquale című operájából Norina áriáját Fers 
Márta énekelte, Pfei�er Gyula rutinos zon-
gorakíséretével. 

Ez után az este számomra legnagyobb 
élményét jelentő produkciója következett. 
Johannes Brahms (1833–1897) késői, 1893-
as Hat zongoradarab Op. 118. sorozatából a 
három intermezzo-tételt (No. 1., 2. 6.) Hor-
dós Johanna játszotta. Ő hatéves korától 12 
éven át, 2011-ig volt a veszprémi zeneisko-
la, majd a Dohnányi Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola növendéke. 2015-ig a linzi Anton 
Bruckner Egyetemen tanult. Jelenleg a grazi 
Zeneművészeti Egyetem mesterszakos hall-
gatója, egyúttal a grazi Talentum Zeneiskola 
zongoratanára. Játéka lenyűgözte a Hang-
villa közönségét. Brahms utolsó, híres „kis 
zongoradarabjait” az Intermezzókat az idős 
mester röviden így nevezte: „az én öregkori 
altatóim”. Előadásukhoz szemlélődés, befelé 
fordulás, emberi, művészi érettség, bölcses-
ség szükséges. Nem túlzás azt mondani, hogy 
a hangversenyen, a csodálatos i�ú zongorista 
játékát hallva a legnagyobbakéval összevethe-
tő, letisztult produkcióban lehetett részünk. 

Az utolsó kamarazenekari műsorszám 
a grúz Otar Taktakishvili (1924–1989) 1968-
ban készült fuvolaszonátájának III. tétele volt. 
A kompozíciót a veszprémi zenészcsaládból 

származó testvérpár, a győri Művészeti Iskola 
fuvolatanára, Csaby Balázs és a Richter János 
Zeneművészeti Szakközépiskola zongorata-
nára, i�. Csaby Csaba adták elő.  A kompo-
nista zenéjében a népzenei elemek, Mozart 
felszabadult dallamossága, Proko�ev, Soszta-
kovics népeket, zenetörténeti korszakokat ve-
gyítő komponálási stílusa egyaránt jelen van. 

A hangverseny zárószámaként a Men-
delssohn Kamarazenekar az argentin Astor 
Piazolla (1921–1992) A négy évszak Buenos 
Airesben című kompozíciójának Tél tételét 
játszotta, Kováts Péter briliáns szólójával.

A koncert számai között a felkért mo-
derátor, a Bartók rádió műsorvezetője, egy-
kor a veszprémi zeneiskola hegedűs diákja, 
Bolla Milán vetített képekkel színesítve be-
szélt az intézmény múltjáról, a város zenei 
életében játszott szerepéről, híres tanár egyé-
niségeiről. A hangverseny megszervezését 
értő munkával segítette a Veszprém Polgárai 
a Városi Zenedéért Alapítvány. A rendezvény 
keretében adta át a veszprémi Kapu egyesület 
elnöke a Csermák Antal zeneiskola igazgató-
jának Sümegi Elemér hegedőkészítő mester 
ajándékát, egy általa készített hegedűt.

Összességében a rendezvény elérte 
célját: ünnepeltük az elmúlt száz évet, és ki-
tűnő zeneművészeket ismerhettünk meg. 
Számomra az est egyik főszereplője azon-
ban a veszprémi közönség volt, amely a 
hallottakat biztos felkészültséggel, ízléssel, 
kritikával és ítélőképességgel vette és sugá-
rozta vissza: az egyes produkciók elisme-
rése a hűvös tapstól a hangos ünneplésig 
terjedt. A város zeneértő publikumának 
igényessége, pontos zenei értékrendje az el-
múlt évtizedek zenei oktatását dicséri.

A koncert végén különös felhangok-
kal csengett vissza fülemben az Operaház 
főigazgatójának, a szintén egykori veszp-
rémi zenedei diák Ókovács Szilveszternek 
a jubileumi hangversenyt nyitó mondata: 
„Minden egyes zeneiskola megszüntetése 
veszélyezteti a belső biztonságot”. A Dohná-
nyi Zeneművészeti Szakközépiskola felszá-
molásával kapcsolatos riasztó hírek ellenére 
szeretnénk remélni, hogy a döntéshozók 
megtalálják annak a módját, hogy Veszp-
rémben mégis fennmaradjon az intézmé-
nyes középszintű zenei képzés. Talán nem 
kell megélnünk, hogy városunkban a sokak 
több évtizedes munkája és makacs hite ered-
ményeként létrejött többszintű zeneoktatás 
visszafejlődjék, ennek minden közvetlen és 
közvetett káros hatásával együtt. 

M. Tóth Antal

Éppen száz évvel ezelőtt, 1916. október elején kezdte meg működését a veszprémi városi zenede 115 
beiratkozott növendékkel, zongora, hegedű, ének, cselló, cimbalom és elméleti szakok beindításával. Ez 
jelentette városunkban az intézményes zeneoktatás nyitányát. A centenáriumi megemlékezést a Hangvillában 
tartották: azok az egykori veszprémi növendékek adtak hangversenyt, akik elismert zeneművészekké fejlődtek. 
Játékukkal egykori tanáraikat és a biztos alapot nyújtó, többszintű veszprémi zenei képzést ünnepelték.

Régi zenedések
Jubileumi koncert a veszprémi intézményes zeneoktatás 100. évfordulóján, 

Hangvilla, 2016. november 19.
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A „ha, akkor” logikai szerkezet, számítógé-
pes parancssor jellemzi az egész Labdás �út. 
Legelsősorban az alkotó személyének a rej-
télye vezetett ugyanis engem a szoborhoz. 
Egykori szoborlapos aktivitásom (ma az in-
ternetes közösségi felület Köztérkép néven, 
a kozterkep.hu címen érhető el) kezdetei óta 
foglalkoztat, ahogy a tagok egy részét is, hogy 
vajon tényleg Laborcz Ferenc-e az alkotója 
ennek a szobornak, vagy valaki mást, mind-
eddig azonosítatlan szobrászt kell tisztelnünk 
megmintázójában.

1965-ben, amikor ezt a szobrot az egy-
kori Kiss Lajos-lakótelepen, az akkoriban a 
korszak modernizmusának megfelelő stí-
lusban felépült IV. sz. Általános Iskola mel-
letti füves téren felállították, Laborcz Ferenc 
művészettörténeti léptékkel mérve, stilisz-
tikailag, technikailag már egészen másutt 
járt, mint amit a Labdás �ú közszemlére 
tesz. Hat olyan alkotása (szobra, fali orna-
mentikája) is állt már a Labdás �ú felállítása 
idején, amely szobrászatilag, szemléletben 
és/vagy anyagkezelésében meghaladta a 
veszprémi szobrot. A Kalászszedő, 1958-tól 
a SOTE Szemészeti Klinikájának kertjében, 
ma már bent az épületben, az egyik előadó-
teremben; a Kígyóölő a Rózsadombon, a 
II. kerületi rendőrkapitányság épülete előtt 
1963-ban; az 1962-ben már kész, 1964-ben 
a pécsi Uránváros lakótelepén felállított 
kútszobor, a Játszó gyerekek. Ugyanebből az 
évből való két jelentős fali plasztika: a Ve-
gyészek a debreceni Biogal gyógyszergyár 
irodaépületének homlokzatán, valamint a 
Híradás című, mára teljesen átrendezett fal-
szobor Várpalotán. És 1965-ben állítják fel 
az egri Belvárosi Iskola kertjében Laborcz 
lemezdomborításos mesterművét, az élet-
nagyságú Fazola Henrik-szobrot, amely 
szintén néhány évvel korábbra megy vissza 
(talpán az 1961-es évszám olvasható). Tény, 
hogy a Labdás �ú felállítása utáni időben 
Laborcz Ferenc kizárólag modern, a koráb-
bi szobrászati formálásokat és szemléletet 
alapvetően megújító dolgokkal foglalkozik, 
élete utolsó néhány évében pedig a non�-
guratív, absztrakt ábrázolások felé fordul 
köztéri munkáiban is. De az is tény, hogy 
az 1957-ben Miskolcon elhelyezett �úaktjá-
hoz, a Botos �úhoz és a veszprémi szobor-
hoz hasonló zsánerű szobrát, a Halász�út 
állítják fel ugyancsak 1965-ben Budán, a 

Kékgolyó és a Városmajor utcák sarkán ki-
alakult kis teresedésben, és stíluskritikai ér-
telemben ez a Laborcz-mű áll legközelebb 
a Labdás �úhoz – ugyancsak felöltözte-
tett, pontosabban fürdőnadrágba bújta-
tott, a címadó tevékenység végrehajtásában 
mégiscsak rendhagyóan elmerülő kiska-
masz-szobor az is.

A nehézségek közé tartozik, hogy a 
könnyűszerrel hozzáférhető műlisták egyi-
ke sem említi ezt a szobrot Laborcz művei 
között, sem az Artportal, sem a Wikipédia 
felsorolásában nincs ott, sem pedig Wehner 
Tibor a közelmúlt magyar szobrászatával 
foglalkozó lexikona nem tartalmazza a tételt 
Laborcz Ferenc-szócikkében, nincs benne az 

Szoborturizmus. Nem hiszem, hogy ez a fogalom egy-két olasz város (Róma, Firenze, Milánó), néhány 
európai nagyváros (London, Párizs, Madrid, Berlin) meg kisebb főváros (Bécs, Prága) és Oskar Vigelandnak 
köszönhetően persze Oslo kivételével túl sok településsel kapcsolatban komolyan felvethető lenne, de tény, 
hogy 2014 augusztusában, balatoni nyaralásomból hazafelé tartva kizárólag e miatt a szobor miatt tettem 
kitérőt Veszprémbe. A Séd olvasóinak elárulhatom azt a műhelytitkot, hogy ha nincs ez a szobor, és nem 
foglalkoztat régóta Laborcz Ferenc (1908–1971) szobrászata, akkor saját képek híján minden bizonnyal 
ennek a sorozatnak az előző két darabja, a közelben lévő két szoborról, a Bors István-féle kecskés �úról és a 
Mikus Sándor korsóval üldögélő nőjéről szóló bemutatás sem készült volna el.

Ha, akkor
Laborcz Ferenc: Labdás �ú (bronz, 1965), Veszprém, Csermák Antal utca
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egykor szebb napokat megélt rákoskeresz-
túri Laborcz-kiállításon közreadott felso-
rolásban sem. Laborcz Ferencről a korban 
szokásos kismonográ�a vagy művészettör-
téneti áttekintés hozzá mellékelt megbízha-
tó oeuvre-katalógussal sajnos nem íródott. 
Még árulkodóbb, hogy Laborcz, aki nagybe-
tűs családnevét vagy kézjegyét és a készítés 
évszámát jóformán minden köztéri műal-
kotásának talprészén (nem az általában elté-
rő anyagú talapzaton tehát, hanem a szobor 
megállását biztosító talpon) gondosan fel-
tüntette, ezúttal nem tette ezt meg vagy pe-
dig a szignó a talp rusztikus textúrájú felülete 
miatt nem kiolvasható. A szobor kisplaszti-
kai változatával vagy akármelyik előzményé-
nek tekinthető vázlatával nem találkoztam 
Laborcz különféle kiállítási katalógusaiban. 
De nincs a Magyar Nemzeti Galéria szobor-
tárában, sem pedig a Janus Pannonius Mú-
zeum gyűjteményében (a Laborcz-hagyaték, 
az agyagminták, első vagy kisplasztikai vál-
tozatok nagy része e két múzeum tulajdoná-
ba került halála után, kevés kivétellel összes 
köztéri művének kis változata vagy itt, vagy 
ott, egyes esetekben – pl. a Kígyóölő – mind-
két helyen megtalálható). Laikus szemmel a 
Labdás �út Radó Károly alkotásának gon-
dolnám (leginkább a szobor arckifejezése és 
Radó hatvanas évekbeli kamaszszobrainak 
alkata miatt). Radónak viszont akkoriban 
Veszprémben felállították utóbb kalandos 
sorsú Golyózó �ú című szobrát, és a korszak 
köztéri szobrokra szóló megbízási mecha-
nizmusait, ellenőrzöttségét, a szoborállítások 
gyakorlatát nézve még a legtámogatottabb 
művészek esetében is szinte kizárható, hogy 
ugyanannak a szobrásznak (hacsak nem he-
lyi művész volt) ugyanabban a rövid idő-
ben egyszerre két díszítőszobra állt volna fel 
ugyanazon a településen.

Maradnak tehát a veszprémi adatok, és 
Herth Viktória, a város kitűnő köztéri kép-
zőművészeti kataszterének összeállítója kér-
désemre külön megerősítette Laborcz Ferenc 
szerzőségét. Ha a Labdás �ú valóban vala-
mely hat-nyolc évvel korábban, mondjuk a 
Kalászszedő időszakában elgondolt szobor 
megvalósítása, akkor a szobrász pályaképé-
ben ez a �noman, szinte légiesen egyensú-
lyozó kamasz�ú a hiányzó láncszem. Amit 
a plasztika alkotója közölni akar a nézőjével, 
azt kizárólagosan a szobrászat eszközeivel, és 
nem valamilyen hangsúlyos tartalmi gesztus 
bevetésével teszi. A legfontosabb hangsúlyok 
a testtartásra, a megemelt bal sarokra, a két-
féle módon tartott kezekre esnek, és a kicsiny 
labdára, mintha Tell Vilmos �a várna az első 
nyílvesszőre. Első pillantásra is az egyensúly 
megtestesült apoteózisa a Labdás �ú, azé a 
fogalomé, amely Laborcz pályáján utolsó év-
tizedében még legstatikusabb szobrai eseté-
ben is kulcsfogalommá válik. Ezen nincs is 
mit magyarázni tovább, elegendő nézni a ké-
peket, a művészeti alkotás ezúttal felesleges-
sé teszi a szavakat: a hallatlanul �nom, enyhe 
S alakban hajló test és a két kar, a két kézfej 
aszimmetrikus tartása egyszerre foglalja ma-
gában az örök klasszikusságot és a korról hírt 
adó, �nom újszerűséget.

A Labdás �ú a köztéri szobrászatban 
két, gyakorta felvetett témához is hozzászól a 
maga módján. Az egyik a meztelenség–felöl-
tözöttség kérdése. Pátzay Pál például a Bors 
István-szobornál már felidézett Művészeti Bi-

zottság ülésein rendre kifogásolta, hogy egy-
egy, a testület elé kerülő szobor miért pucér, 
illetve egy-egy szobrász miért játszik el főként 
a női szobroknál a félmeztelenség kísértésé-
vel, noha ő maga nevezetes Wallenberg-szob-
rában az ezerkilencszáznegyvenes évek végén 
még egyáltalán nem kímélte a közönséget kí-
gyóval viaskodó fér�alakja megformálásakor. 
A kialakult gyakorlat a szocialista Magyaror-
szágon az lett, hogy az iskolák, tanintézmé-
nyek elé kerülő szobrok legalább valamilyen 
leplet kaptak nemiségük elfedéséhez; a fürdő-
helyeken, szállodáknál, víz mellett elhelyezett 
szobrok aztán szabadon mutathatták bájai-
kat nézőiknek. A kérdésben furcsa kavarodás 
keletkezett, egy-egy szobrászati életműben is 
találunk példát mindkét változatra, akár egy-
más közvetlen szomszédságában is.

A másik téma a sporteszköz szere-
peltetése a szobron. A nyugati világban az 
1970-es évektől, minálunk újabban szapo-
rodtak el a valóságos futballistalegendákat 
betűhív realizmussal megörökítő egészala-
kos szoborportrék. Ezeknek a szobroknak a 
legsérülékenyebb pontja mindig is a játék-
szer tolakodó jelenléte – ez már soha nem 
metaforikus attribútum, hanem elkerülhe-
tetlen, vaskosan reális és legtöbbször suta 
kellék. A Labdás �ú a fejtetőn egyensúlyo-
zott rongylabdája mai szemmel nézve jóté-
konyan idézi fel a kort, amikor a valamiben 
ügyességet mutató gyerek előtt nem feltét-
lenül a sportakadémiai pro� pályafutás per-
spektívája, hanem egész egyszerűen a játék 
hétköznapi öröme állt.

És ha már ennyi �lológiai részlettel ter-
heltem az olvasót, akkor még egy fontos ap-
róság. A Fortepan archívumában, 28740-es 
azonosítóval a Várostervezési Intézet jóvoltá-
ból szerepel egy 1969-re keltezett, remek fe-
kete-fehér kép a szoborról. Ebből nemcsak az 
derül ki, hogy a vegetáció alaposan átalakí-
totta a szobor környezetét, de az is, hogy több 
mint ötvenéves élete során a szobor egyszer-
re csak elunta addigi látványát: a régi képen 
még a bal keze van közelebb a IV. sz. (1972-
től Kiss Lajos) Általános Iskolához, manapság 
a jobb nyúlik a Simonyi Zsigmond Ének-Ze-
nei és Testnevelési Általános Iskola felé. Meg-
fordult, észak helyett a déli, kora délutáni 
élénk napsütés felé. Ha így tett (márpedig 
így tett), akkor semmi jobb nem történhetett 
vele, azon túl persze, hogy ott áll ma is szép-
séges mozdulatával, ahova eredetileg tették.

Csuhai István

Fotók: Csuhai István



 S
éd

 •
 2

01
7.

 ta
va

sz

16

Mozgófényképszínházak
anno és maAz Apolló mozitól a multiplexig

A veszprémi mozik történetének e rövid áttekintése tisztelgés a leg�atalabb művészeti ág előtt, betekintés a 
helyi mozik egykori életébe s pillanatkép a jelenből.

A mozgófénykép

A fotográ�a felért egy csodával, de mikor a képek megmozdultak, az 
maga volt az ámulat. 1895 decemberében Párizsban a Lumière �vérek 
első nyilvános előadása néhány perces jelenetekből állt, hang nélkül, fe-
kete-fehérben. Alig 20 év alatt az egész világon elterjedtek a �lmvetí-
tések, a �lm kialakította intézményrendszerét, formai sajátosságait, és 
komoly iparággá fejlődött. Kialakult a �lmesek világméretű alkotótár-
sadalma, munkájuk nyomán eredeti, szuggesztív művészet, a �lmmű-
vészet született. Mozgófényképszínház, mozgó, örökmozgó, �lmszínház 
– megannyi elnevezés. A leggyakoribb kifejezés azonban a mozi. Ha 
ízlelgetjük, kedves, bohókás, becéző. Benne van a szeretet a lassan elsö-
tétülő nézőtér iránt, a felvillanó képcsodák iránt. A moziban közösségi 
élményt szerzünk, együtt nevetünk, szipogunk. Van egyáltalán, aki nem 
szereti a mozit? 

Apolló mozi 

Hol indult Veszprémben a mozi? Furcsa vagy sem: a színházban. A 
veszprémi színház avatása után (1908 szeptembere), játszási szünetek-
ben kezdődtek a �lmvetítések az épületben. A Veszprémi Hírlap 1911. 
februári számából megtudjuk, hogy az állandó mozgófénykép-mutatvá-
nyokon a képek kifogástalanul tiszták, a helyárak alacsonyak, és semmi 
olyan nem fordul elő a képeken, amit gyermekek is meg ne nézhetné-
nek. A műsor pedig „elég változatos és igen mulatságos”. A Színpárto-
ló Egyesület fennhatósága alatt békésen működött a �lmvetítés, míg 
1913-ban a római katolikus legényegylet is mozit kívánt nyitni. Ám az 
egyesület sikerrel megakadályozta az újabb vetítőhely működését. Hiá-
ba van nap nap után telt ház és tolongás az Apolló Moziban, a tervezett 
Edison Mozgó sorsa megpecsételődött. A város elöljáróságának dönté-
se kimondja: a Legényegylet nem biztosít elegendő garanciát arra, hogy 
„tudományos jelleggel fog bírni”, nincs elég tűzoltó és rendőr az újabb 
vetítőhely felügyeletére, s mert a meglévő teljesen elégséges…

1914-ben Veszprémben ismét forrong a moziügy (Népakarat, ápri-
lis 25.). A városvezetés elhatározta, hogy megszerzi a tekintélyes bevételt 
jelentő mozgószínházi jogot. Eichler Konrád temesvári lakos ajánla-
tot nyújtott be a városhoz egy modern, 500–800 férőhelyes moziszínház 
építésére, a szerződés a közgyűlés elé került jóváhagyásra, a terv azon-
ban nem valósult meg a háború miatt.

1919-ben, a Tanácsköztársaság idején Veszprémben a forradalmi 
tanács köztulajdonba vette az Apolló mozit, a „tiszta jövedelem a város 
pénztárába be�zettetik”.

1924-ben olvashatjuk (Veszprémi Hírlap): nehezményezték, hogy 
a város tulajdonát képező Apolló mozi a színi évad elindulásakor nem 
gondoskodott a bezárásáról. A cikkíró a mozi védelmében emelte fel 
szavát: „A mozi bevétele a szegényház kiadásainak fedezésére szolgál és 
a magyarországi városokban is játszik a mozi a színi évad idején is. A 
mozinak is van nemzetnevelő és kulturális hatása!”

Felépül a Hungária Mozgószínház

1929–30-ban Márföldy Aladár tervei alapján, Csomay Kálmán építő-
mester kivitelezésében a mai Óvári Ferenc utcában kétemeletes mozi és 
bérház épül. Az új veszprémi moziban napi két, hétvégén három előadás 
van, 550 férőhelyes nagytermében az első vetítést 1930. november 13-án 
tartották. Ekkor Budapesten 136, az országban 496 mozi üzemel, de csak 
200 tud hangos�lmet vetíteni.

A nézőtér átlagos kihasználtsága a negyvenes években  48–59%. 
1949-ben államosítják az épületet, és 1950-től Vörös Október Filmszín-
ház néven üzemel. 1952-ben Rákosi Mátyás születésnapjára megnyí-
lik egy dózsavárosi kultúrotthonban a második mozi, de a meghatározó 
továbbra is az Óvári utcai épület. 1957. augusztus 1-jén a színházkert-

ben kertmozi létesül. Hamar közkedvelt lesz a hangulatos helyszín, mely 
1964-től fedett s 1200 ülőhelyes nézőterével több évtizeden át szolgálta a 
szabadtéri mozizás híveit, 1992-ben lebontották.

Nézőcsúcsok, majd lassú hanyatlás

Az ötvenes évek vége és a hatvanas évek eleje mozilátogatói csúcso-
kat hozott az országban, a �lmek évi 140 millió nézőt hódítottak meg. 
Veszprém megye az elsők közé tartozott évi 5 millió nézővel. Innentől a 
technikai fejlesztések ellenére is (xenon lámpa, cinemascope vetítőgép, 
széles vászon) lassú visszaesés indult. 1968-ra előirányozzák a veszprémi 
mozi előcsarnokának felújítását is, de a beruházás nem valósul meg.

Az Egyesült Államokban már 1947-ben milliók televízióznak, Ma-
gyarországon 1960-ban ezer lakosra 5 készülék jut átlagban. A televízió 
elterjedése kétségkívül elvonta a nézőket a mozitól, a statisztikák meg-
billentek, ám a �atal művészeti ág nagy túlélőnek bizonyult.

Veszprém megyében a ,70-es években 301 mozi üzemel, például a 
Georgi Dimitrov Megyei Művelődési Központban, honvédségi, vállalati 
kezelésben, üdülőkben és egyéb helyeken. „A felszabadulás óta egyetlen 
önálló �lmszínház sem épült a megyében” – tudjuk meg a moziüzemi 
vállalat hírleveléből.

1970-ben a felhasznált bauxitbeton miatt veszélyessé nyilvánítják a 
Vörös Október mozit. Műszaki felülvizsgálat és megerősítés után 1972-
ben újra nyit, és 1975-ig tartották alkalmasnak a működésre. Időzzünk 
kicsit a hetvenes éveknél, a nyolcvanas évek elején: működik a �lm- 
klub-mozgalom, s a moziban is érvényesült a szocialista kultúrpolitika 
három T elve, mely tűrt-tiltott-támogatott kategóriákba sorolta a mű-
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vészeti produkciókat. A cél a munkásművelődés és az i�úság szocialista 
szellemben való nevelése a �lmkultúra eszközeivel. Ez idő tájt �lmklub 
üzemel a Vegyipari Egyetemen, a Volán munkásszálláson és a Bakony 
Műveknél is, az iskolákban „moziba járási” verseny zajlik.

A veszprémi mozi gyakorta telt házas, bár a benti állapotok ijesztők. 
Megkezdődik az új mozi építése, mely a tervek szerint 1980-ban nyit…

Állandó vetítőhellyel vagy vándorvetítésekkel gyakorlatilag a me-
gyében minden település �lmvetítéshez jut, 302 mozi üzemel, ám tovább 
apad a látogatók száma, az országos adat évi 75 millió néző, a megyei 3 
millió. (2015-ös adatok szerint hazánkban a nyilvántartott mozitermek 
száma 400, az éves nézőszám a 2010-es évektől nagyjából 11 millió néző 
körül stabilizálódott.)

A Séd Filmszínház

A megyei tanács 1972-ben írt ki pályázatot �lmszínház építésére, 1975-
ben kap megbízást a Lakóterv, az épület tervezője Márton István. A 
készülő mozi 557 fős nagyteremmel, 80 fős kamarateremmel várja láto-
gatóit. 1982-ben, mikor megnyitotta kapuit a modern Séd Filmszínház, 
a régi mozi végleg bezárt. A veszprémi �lmbarátok az országos premie-
rekkel egy időben láthatták a �lmeket, díszbemutatók, közönségtalálko-
zók színesítették a programot. 1983 első félévi megyei statisztikai adatai 
szerint 14 300 előadáson 1 millió 215 ezer látogató fordult meg. Az átlag 
nézőszám 84 fő előadásonként, s e számokban jelentős szerep jut a me-
gyeszékhely új mozijának.

Kiszoríthatja-e a video a mozit? Ez volt a nyolcvanas évek nagy 
kérdése. Országszerte megindul a videokazetta-kölcsönzés, és nő a video 
rendszerű nyilvános vetítések száma. A nyolcvanas évek végére a �lmes 
ágazat felülkerekedik a video elterjedése okozta csapáson. Sőt, a �lm-
színházak azóta túlvannak egy hasonló nagyságrendű csatán a DVD-vel, 
és a műholdas tv-csatornák elterjedésével szemben is. A minőségi mozi-
zás hanyatlás helyett reneszánszát éli.

1990-ben a Séd mozin kívül Veszprémben működik az újonnan 
épült Helyőrségi Klubban is mozi, heti két vetítési nappal és rendszeres 
gyermek�lm-vetítésekkel a lakótelepi iskolák és óvodák számára. A mű-
velődési központban (bár már felszámolták a mozigépeket) továbbra is 
szerveznek videovetítéses �lmklubot.

1992-ben önkormányzati tulajdonba kerül a Séd mozi épülete, me-
lyet üzemeltetésre átadnak a Séd Xenon Mozi K�.-nek. A bérleti szerződés 
szerint az üzemeltető vállalja, hogy karbantartja az ingatlant. 2002-ben lát 
napvilágot a hír, utoljára hosszabbít szerződést az önkormányzat a bérlővel, 
a mozit egyre több kritika éri a rossz állapotú székekért, a hideg vetítőte-
remért. A bérlő szerint az önkormányzatnak tulajdonosként többet kellett 
volna vállalni az épület állagmegóvásában. 2002. szeptemberi sajtóhír: a 
vártnál lassabban épül a veszprémi plaza, de a Séd szerződése december 
31-én lejár. 2003 nyarán be is zárt a Séd mozi. „Üzemeltetője gyakorlatilag 
felélte a bevételt, s alig költött az épület megóvására, a mozizás fejlesztésé-
re.” (Népszabadság, 2003. december 16.) Ismét lezárult egy fejezet.

Megnyílik a multiplex

A város intézményei vállalják, hogy áthidalják az átmeneti időszakot a 
multiplex mozi nyitásáig. A Helyőrségi Klub még rendelkezik mozigé-
pekkel, a VMK két �lmklubot is működtet, projektoros vetítés folyik a 
Művészetek Házában, az egyetemen s a színházban is. A Séd mozit az 
önkormányzat kiadja üzemeltetésre a helyi Filmkamara Kulturális Egye-
sületnek, a vetítőhely az egykori kamarateremben működött Expresszó 
klubmozi néven az épület felújításának kezdetéig.

2004. június elsején megnyílik a Balaton Pláza, benne 700 fő befo-
gadására alkalmas, négytermes multiplex mozi. A fenntartó műsorpo-
litikájából fakadóan azonban sok értékes �lm – művész�lmek, magyar 
�lmek – el sem jut városunkba. Bár az Agóra VMK és az EKMK pro-
jektoros �lmklubjai s időnként a Pannon Egyetem vetítései igyekeznek 
enyhíteni a �lmkínálat szűkösségén, a megyeszékhely lakói más telepü-
lésekre zarándokolnak egy-egy �lmcsemege kedvéért.

A néhai Séd mozi sorsa rendeződött. Újjászületett, kulturális talál-
kozóhellyé vált Hangvilla néven. Megszoktuk, megszerettük a félköríves 
épület látványát. Ugyanígy megszoktuk, de nem szerettük meg az Óvári 
Ferenc utcában az egykori impozáns moziépület sivár, lepusztult képét. 
Az épület megújítását uniós pályázattal tervezi a városvezetés. Jó lenne, 
mert nagy szükség van Veszprémben korszerű, igényes művész mozira!

Farkasné Molnár Csilla

Felhasznált irodalom
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Kis retrospektív, nagy mániák. Szotyory László 60 éves születésnapi kiállítása. Budapest, Várfok 
Projekt Room, 2017. február 3. – március 11.

Nos, valódi retrospektívnak ez a kiállítás valójában kicsi, az eltelt idő és a készült művek mégis kétségkívül 
nagyszerű alkotói időszakot takarnak. Az alkalom ugyanakkor a galéria kötődését és tiszteletét jelzi a művész 
felé, és ez a cím rögtön sejteti is, hogy kell jönnie egy nagyobb visszatekintő kiállításnak is. Nézem hát akkor én 
is a magam és a Lacival való ismeretségem szemszögéből az eltelt időt, a képek és az életünk kis retrospektívjét.

Általános iskolás koromban – ez a ,70 es éve-
ket jelenti – Veszprémben, a „Dimitrovba” 
jártam sokakkal együtt rajzszakkörbe, ahol 
Vágfalvi Ottó volt a szakkörvezető művész. 
Itt ismerkedtem össze számos emberrel, a 
komoly művészet hangulatával, anyagai-
nak illatával és elgondolható gondolataival. 
Figyeltem a nagyokra, a nálamnál nagyob-
bakra, és hallottam Szotyory László nevét. 
Majd hallottam aztán a Csikász Imre-leszár-
mazott Bibi nénitől is (Dr. Székely Barnáné), 
aki édesanyámmal beszélgetve említette fel a 
nevét egyik alkalommal, amikor össze-össze-
ültek beszélgetni. Kíváncsi lettem, és hát el-
kezdtem �gyelni, mit is csinál Szotyory Laci.

Negyven évvel később, most, a Várfok 
Galériában több alkotói korszaka is repre-
zentálódik a tárlaton egy-két képpel. Milyen 
időszakokra is kell gondolnunk? Először ta-
lán a Metro vagy a Képzeletbeli önarckép című 
művek világára, ami a ,80-as évek legelső idő-

szakát jellemzi, amikor az első, nagyon friss 
hangvételű képek megjelentek, és minde-
gyik képen, arcokon, ruháikon és frizurái-
kon átfújt egy hűvösen friss tavaszi szél. Egy 
szél, amely a tiszta hangokat megszólaltatta, a 
körülményeskedő és szükségtelenül bonyo-
lultnak ítélt múlt fáradtságát pedig kisöpör-
te a képi dialógusból. Ez a múlt volt akkor 
az a közmegegyezésben ellaposodott kis kö-
zép-európai – közép-szocialista – színtelen és 
lendülettelen posvány, ami a közélet mellett 
a vizuális környezetünket is jelentette. A ké-
peken megjelent az az egyszerű és nagyvona-
lú könnyedség, ami súly nélkül állítja elénk a 
Szotyory-képek terét és szereplőit. Ekkoriban 
ezt az új szelet először a zene kezdte el szál-

lítani, menő volt hallgatni a Dire Straitstől a 
Sultans of swinget, és kezdtek lassan jönni a 
magyar „alternatív” zenekarok is, feltörve a 
megtűrt rockzene merev kitinpáncélját. Ezt 
a hangulatot közvetítette első kézből hajnali 
frissességgel akkor egy Szotyory-kép. 

A ,80-as évek végén és a ,90-es évek-
ben aztán, szintén komoly és kóros kortüne-
tet kommentálva megjelentek a képeken a 
managerek. A korszerű embertípus akkori-
ban mindenhol látható volt, miért éppen a 
festészetből maradt volna ki? Bár láthatóan 
Szotyoryt soha nem primér megjelenésében 
érdekelték ezek az emberek, inkább látha-
tó jelenségként, talán még inkább metafora-
ként. Rövid kitérőként meg kell jegyeznem, 
hogy a megszemélyesült metaforák jelenlé-
te a képeken egészen szembetűnő. Valami 
különös érzékkel jelenít meg olyan archetí-
pusokat Szotyory, mint amilyenek például 
fontos és fontoskodó szereplőként felbuk-
kantak David Lynch 1992-es Twin Peaks 
című �lmjében is. Több képi szereplőben 
mintha egy az egyben Sheryl Lee-t vagy Kyle 
MacLachlan �guráját látnánk viszont. Az 
áthallatszó és átszűrődő képelemek és kép-
gondolatok orpheuszi világába talán az El 
Kazovszkijjal való baráti és művészi kapcso-
latok is belejátszanak, de természetesen az 
amerikai utazások és a Kazovszkijjal való kö-
zös amerikai kiállítás élménye is jelen van.

A mediterrán tájak sejtelmeire szeret-
nék mindenképpen kitérni, hiszen az egyik 
legszemélyesebb festői világát ebben a tér-
ben teremtette meg a művész. Mi okból, 
milyen élményektől átitatva érzi magát eny-
nyire otthon Szotyory ecsetje a pineafenyők 
és az égbe szökő tuják világában?  Lehet, 
hogy nem Szotyory a közvetlen élményei-
vel, múltjával, történetével, hanem a festői 
kifejezésmódja, ecsetjének személyes és sajá-
tos forgása leli ebben a képi világban annyi-
ra örömét, érzi otthon magát? Arra gondolok 
ezzel a kérdésfelvetéssel, hogy talán Szotyo-
ry festői személyisége talál otthonra ebben 
a fajta, főleg rajzosságra és kevésbé a színre 
épülő látványteremtésben. A színesség palet-
tája tudniillik összeszűkül ezeken a képeken. 
Drámaian besötétülnek a lombok, és hagyják 
lidércként megjelenni a felhőket és az eget. 
Ebből ered egyfajta baljóslatú hangulat és vá-
lik a megidézett szépség csalfa kelepcéjévé. 
Az ecsetnyomok oldottsága, rajzos könnyed-
sége valamiféle mitologikus korok, netán 
talányos antikvitás fényeit – még inkább ár-

nyait – vetítik elénk. A festésmód sokszor ke-
vés színnel megoldott, plakátszerű, az anyag 
(festék) pedig gyakran akvarellként, véko-
nyan, levegősen terül a vászonra. Kétségte-
len, Szotyory László festészete ebben a „saját 
mediterráneumban” lelte meg otthonát, leg-
alábbis a több közül az egyiket, mintha festé-
szete országának választotta volna. 

A másik „ország”, ahol a festő és ecset-
je jól érzi magát, az egészen biztosan a nők 
megjelenítése a képeken. Természetes bájjal 
és óvatossággal közelíti meg az arcokat, a 
piros ajkakat, a törékeny női �gurát. Szinte 
minden nő modellalkatú és megjelenésű a 
képeken. Mintha a szépség emelné a tétet 
az elbeszélt esemény dramaturgiájában. Az 
arcok és testek itt is kevés eszközzel van-
nak megjelenítve, épp csak annyi a festék, 
amennyi még nem piszkítja be az ábrázolt 
bőrt, amennyivel még nem tolakodó végig-
simogatni a karokat és a testet. Van ezeknek 
a női �guráknak egy korszakra jellemző 
ábrázolási attitűdje, romantikája, mely a lá-
nyoknak is jól állt. 

Aztán itt állunk a legújabb időszak mű-
vei előtt – az állatábrázoló képekre gondolok. 
Látszólag kevésbé személyes hivatkozások, 
„citátumok” ezek, aztán elkezdem fejemben 
fellapozni a festészet kánonjában megismert 
és akár a korunkban jelenlévő állatfestmé-
nyeket. El Kazovszkij kutyái és állatmetaforái 
kétségkívül felbukkannak a fejemben. A kö-
zeli hetekben látott Ágnes von Uray-rajzok 
és festett macskáinak hangvétele mutat még 
sok formai párhuzamot, amíg aztán eszembe 
nem jut a macskafélék és nagyvadak/nagy-
macskák nemes és múltba vesző rokonsá-
ga Velázquezzel vagy Tizianóval. Tiziano 
idős korában festett oroszlánjai a Velencei 
Academia termeiből talán többünk számára 
kínáltak már olyan meg�gyelési lehetőséget, 
amelyek egy festő hosszú életútjának több 
szakaszába is bepillantást engednek. Szotyo-
ry László oroszlánjai némely szempontból 
összevethetők az olasz mester késői képein 
látható állatábrázolásokkal, amelyek mintha 
elkopott szőrű ecsettel lennének megfestve. 
Szotyory Lászlónál úgy érzem, csak a színe 
fakóbb az oroszlánoknak, erejük nem halvá-
nyodott. Sok energiát és vágyat lehet érezni 
a jövőben még megfestendő képek iránt, és 
ezekkel a művekkel együtt talán megnézhet-
jük majd munkásságának elkövetkező nagy 
retrospektív tárlatát is!

Somody Péter

Szotyory
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Aine anyónak és Matti apónak a vágya egy 
gyermek volt, de sajnos megöregedtek anélkül, 
hogy született volna gyermekük. Egy medve�ú 
lepi meg őket, az asszonyt először halálra ré-
misztve, majd kezdtek megbékélni azzal, hogy 
nekik különleges �uk lesz, egy medve�ú, akit 
ugyanúgy fognak nevelni és szeretni, mintha 
ember lenne. Segít a favágásban, a főzésben, 
mint egy boldog család élik mindennapjaikat. 

A Medve�ú úgy dönt, hogy feleséget szeretne, és nem mást, mint 
a szomszéd király lányát, Taimit. Matti apó átküzdi magát a há-
borgó vízen, és háromszor megkéri a királyt, aki Tápiót kihívások 
elé állítja. Nem tudja, hogy az erdők és állatok királya a Medve�ú. 
Először aranyhidat kell építenie a királyi palota és Tápió lakhelye 
között, másodszor aranyhintót készít, végül egy éjszaka alatt kirá-
lyi palotát kell építenie Taimi királylánynak. Az erdő állatai min-
den alkalommal segítenek neki, és a király meglepetésére reggelre 
mindennel elkészülnek. Az esküvőn a lányt óriási csalódás éri, 
amikor meglátja, hogy nem ember, hanem egy medve lesz a fér-
je. Boldogtalan lesz, amíg meg nem tudja, hogy Tápiót elátkozták, 
és nappal ugyan medve, de éjszaka király lesz belőle. A királylány 
segíteni akar a férjének, hogy feloldják az átkot, de emiatt a Med-
ve�únak el kell mennie, és soha többet nem jöhet vissza. A lány 
elindul utána a félelmetes útra, ahol boszorkányokkal és megpró-
báltatásokkal kell szembenéznie. Szerencsére a végén a pár újra 
egymásra talál, és boldogan élnek, míg…

Az előadás egyik legnagyobb erőssége a képi világ. Kevés 
előadást lehet látni gyermek- vagy felnőtt-előadásban egyaránt, 
amiben a rendezés és a látvány ilyen erősen közel állna egymás-
hoz. Rumi László elképzelései és megvalósításai maradandó 
emlékké teszik az előadást. A vetítések által intenzívebben oda 
képzeljük magunkat, ahol a szereplők vannak. A kontrasztok, a 
kék és piros átmenete olykor egy-egy hangulatot, történetet fog-
lalnak magukba. Például a tengeren, amikor királyi palota és az 
erdő között az apó megküzd a vízzel és a hullámokkal. A sötét 
erdő a hangoknak és az erőteljes színeknek köszönhetően igazán 
félelmetes. (Ekkor értjük meg, hogy miért nem ajánlják 5 éven 
aluliaknak az előadást – a gyerekek közül többen sírni kezdtek fé-
lelmükben.) Az árnyjáték pedig misztikussá teszi az előadást. A 
díszlet ötletes, kreatív megoldásokkal van tele, de a színészek játé-
kát megnehezítette, és helyenként láthatóan kizökkentette őket a 
történetből. A szekrény több jelenetben is fontos szerepet kap, és 
minden �ókja játékra ad lehetőséget. A bábok élethű textilbábok, 
a Medve�ú felnövése a bábjában is megmutatkozott. A tárgyak 
olykor a gyerekek szórakoztatására is alkalmasak. A favágáskor 
például, ahol többen ismétlik a „Húzd meg, húzd meg” felkiáltást, 
úgy érzik, hogy részesei lettek az eseményeknek, és szurkolnak, 
segítenek, hogy elvágják az összes fát.  A királylány karaktere ha-
gyományosan szép, szőke lány, akinek különleges hangja van. Ez 
a játszónak köszönhető, akinek a hangja elvarázsolta a gyerekeket 
és a felnőtteket is. 

A dalok átvezetik a cselekményeket, helyszíneket. Ismétlődő 
dallam, és kismértékben változó szöveg jellemzi őket. Amíg az ele-
jén az anyó azt énekli szomorúan, „Ha volna egy �am…”, később 
a boldogságtól dalolja, hogy „Van már nékem egy �am”. Népdalok 
használata is színesíti az előadást, többek között a „Nap tüze pirkad 
már” kezdetű. Sokszínű a hangszerhasználat, a dob és a doromb se-
gítségével különböző népdalok vezették végig az történetet.

Az előadás nemcsak egyszerű mese, hanem emberi és tár-
sadalmi problémákkal is foglalkozik, ami a felnőttek számára el-
gondolkodtató. Az elfogadás sok történetben megjelenik, de itt 
végig hangsúlyt kap. A szülők, akiknek nem volt gyermeke, pedig 
imádkoztak és kérték az istenüket, végül egy medve�úval kell hogy 
megbarátkozzanak. De nem érdekli őket, hogy nem átlagos �ú, az 
előnyeire �gyelnek. Később Taimi, a felesége is elfogadja Tápiót, és 
boldogságban élnek. Csak az lehet jó ember az életben, aki átlagos, 
és semmiben nem tér el a megszokottól? Erre is választ kapunk az 
előadás során. A lány, amikor elindul férjét megkeresni a hosszú 
úton, kitart mellette, és nem adja fel, mert a Medve�ú nélkül nem 
akar élni, mert hűséget fogadott neki. A kihívások, megpróbáltatá-
sok után egymásra találnak, és boldog véget ér a történet. 

Kisiskolásoktól a felnőttekig bárkinek érdemes megnézni az elő-
adást, úgy a történet, mint a képi és zenei világ emlékezetessé teszi.

Rácz Annamária

Mielőtt az előadás elkezdődött volna, a rendező meggyújtott az adventi koszorún egy gyertyát, jelképezve 
az ünnepi időszak kezdetét. A Kabóca Bábszínház előadásaihoz illően egy dallal indult a történet, és ebből 
megtudjuk a cselekmény alapjait. „Ha volna egy �am…”

Egy átváltozás
Medve�ú, karjalai népmese. Az előadás a Finnugor Kulturális Főváros programsorozat része. 
Rendező és díszle�ervező: Rumi László Bla�ner-díjas. Bábszínpadra írta: Kaszás Villő. Báb- és 
jelmeztervező: Rofusz Kinga. Zene: Paizs Miklós. Rendezőasszisztens: Nagy Krisztina. Játsszák: 
Baranyai Anita, Benő Zsuzsanna, Érsek-Csanád Gyöngyi, Gombai-Nagy András, Szívós Réka, 
Szőke-Kavinszki András. Műhelymunkák: Benkő Krisztina, Berta János, Kerekes Péter, Ligeti 
Edina, Szabóné Zsiga Ágnes. Kabóca Bábszínház, Veszprém, 2016. november 27.

Séd, 2016. tavasz, 26-29. old.
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Szinyei Merse Pál egyik legeredetibb fest-
ményével, az 1878-as Léghajóval egy olyan 
jövőbeli képírói szemléletmódra érzett rá, 
amely a következő századelőn, az avant-
gárdban teljesedik ki a szuprematizmus 
atyja, Kazimir Malevics ecsetje nyomán – 
jelesül az 1913-as Fekete kör című műben. 
Míg Szinyeinél a látványalapú komponálás 
és a merész formabontó bravúr találkozik, 
addig Malevicsnél az utóbbi dominál.

A Léghajó című festmény életteli teli 
színeivel és derűs hangulatával optimiz-
must, vidámságot sugároz. Az emlékezetből 
festett, plein air képen valós eseményt örö-
kít meg Szinyei: az extravagáns életvitelé-
ről híres sógora, Probstner Béla léggömbös 
utazását. A szárnyalás, a művészi szabadság 
jelképévé avanzsálódik a léggömb és utazó-
ja, amely mögöttes tartalom önmagán túl-
mutatva − s egyben kiegészülve, felerősítve 
a formával − Szinyei meg nem alkuvását, a 
konvenciókon való felülemelkedést, a mű-
vészeti közízléssel való örökös, bátor szem-
befordulását is reprezentálja. 

A Fekete kör című festmény a szupre-
matizmus egyik remeke. E merész ’izmus’ 
lényege, hogy a színek és a formák előnyt él-
veznek a látvány megörökítésével szemben. 
Malevics ezen új kísérlettel forradalmasí-
totta a képírás történetét, az egyik első volt 
a tárgyi vonatkozásokat és emlékképeket 
felülíró abszolút festészet megalkotásában. 
Ezt a leegyszerűsített, letisztult képi vilá-
got azonban nem pusztán az intellektusnak 
szánta; ahogy fogalmazott: „a világminden-
ség ünnepélyességét” kívánta érzékeltetni. 
Malevics saját stílusának a megteremtésé-
hez az ihletet a repülés élményéből merítet-
te, ez irányította � gyelmét a térre, az üres tér 
nyújtotta lehetőségek felfedezésére. 

A Léghajó és a Fekete kör című mű-
veknél a hasonló formaképzésen túl is 

érdekes és izgalmas egybeesés, hogy az 
alapélményt a szabadság klasszikus szim-
bóluma, a repülés adta. Emellett, s ezt a 
tézist erősítve, az is elmondható, hogy 
mindkét alkotás a bátor újat keresés, az in-
novatív attitűd szép példája.

A Kabóca Bábszínház képi kultúrája e 
művekkel rokonítható, akár tudatosan, akár 
’tudat alatt’ kerültek felhasználásra, tovább-
gondolásra: ezen alkotások mint művé-
szettörténeti idézetek nívós hivatkozásnak 
számítanak mindenkor. E kreatív tovább-
örökítés – a folytonosság megteremtésén 
túl − további rétegelt tartalmakkal ruház-
za fel a kulturális terméket. Ilyen hozzá-
adott értéket képvisel az a szellemi kihívás 
– szellemi örökség, amely a nyitottságra, az 
állandó megújhodni vágyásra ösztökél, és a 
művészi invenció hatalmát hirdeti. Ebben 
a tartalomban ott rejlik még a bábszínház 

gyermekközpontú identitása révén a felsza-
badultság, a játékosság és az öröm is. 

Hogy jutunk el a forma és tartalom 
múltbéli öröksége és a jelen széles spektru-
mú értékteremtő szándékának találkozási 
pontjából egy sajátos stílus létrejöttéhez? A 
Kabóca Bábszínház arculatát meghatáro-
zó alapformák: a négyszög és a kör, illetve a 
belőlük következő kocka és kockás felületek, 
valamint a gömb-alak és pöttyös felületek az 
imázsteremtés alappilléreiként szolgálnak. 
Ezen formák egyszerre rendezői és megke-
rülhetetlen szereplői is e színházi világnak, 
örökös körforgásban és játékban vannak, 
mindig más és más szerepbe bújnak: hol 
főszerepben, hol mellékszerepben, hol csu-
pán statisztaként tűnnek fel. Szerep-
osztásuk mibenlététől függőn megjelennek 
design-elemként, motívumként jelmezen 
és díszleten egyaránt; olykor keretként, s 

Felhívás keringőre
Szinyeitől Malevicson át egy kortárs bábszínház vizuális imázsáig − 
forma és tartalom a stílusteremtés jegyében
Négyzetes képformátumban kör alakzat… és ami mögötte van, avagy: két progresszív, konvenciómentes alkotó 
két illusztris alkotása mint idézet és szellemi kihívás szerepel egy bábszínház sajátos világot megálmodó képi 
kultúrájában. Jelen esszében az idézetet mint formát és a szellemi kihívást mint tartalmat vizsgáljuk.

Kazimir Malevics: Fekete kör

Szinyei Merse Pál: Léghajó



 S
éd

 •
 2

01
7.

 ta
va

sz

23

Ezért van szükség olyan elhivatott művészekre, mint amilyen 
Sarkadi Bence, aki egyszer Prágában, egy csodálatos találkozás 
után szinte szerelembe esett a technikával, és lassan tizennyolc 
éve tökéletesíti tudását, készíti magának �guráit, és időnként 
megpróbálja segíteni azokat a bátor alkotókat, akik marionett-
bábokkal szeretnének létrehozni produkciót. Így tett Bence ja-
nuár elején a Kabóca Bábszínházban is, tartott egy reggeltől 
estig tartó mozgatási workshopot a társulat tagjainak a Béka-
király című produkcióhoz köthetően, majd másnap bemutatta 
előadását a nagyközönségnek, amely, bátran állíthatom, az el-
múlt tizennyolc év esszenciája.

Az olyan típusú produkcióknak, amilyet Sarkadi Bence is 
hozott Veszprémbe, az utca a valódi közege, éppen ezért a nézőtér 
kialakítása során elsődleges szempont volt az intim légkör meg-
teremtése, hogy a gyerekek szinte karnyújtásnyira ülhessenek a 
báboktól, a földön, párnákon. Az előadó önmagát hangosítja és 
konferálja – ízig-vérig egyszemélyes műfaj. Az etűdszerűen épít-
kező előadásban az epizódok hol csak magáról a mozgás, moz-
gatás öröméről szólnak, hol pedig történetet is mesélnek. Amint 
megjelenik az első �gura, aki egy bravúros Légtornász, átlépünk 
egy másik dimenzióba, ahol a csodák zsinóron lógnak, és min-
denki csak nagyjából a térdünkig ér. A könnyed játék mérhe-
tetlenül bonyolult technikát rejt, és szinte hihetetlen, ahogyan a 
Légtornász báb is pálcáról pálcára röpül és akrobatikázik. Majd 
megjelenik a Táncoló Török, aki tökéletes mini hasonmása a tra-
dicionális török táncosoknak, vállait rázva incselkedik a kö-
zönséggel, sőt még puszit is dobál. Sarkadi Bence személyisége 
is megnyerő, elmeséli, hogy Professzor bábját saját édesapjáról 
mintázta, és élcelődik saját magán – jóleső és bizalmas atmoszfé-
rát teremt azzal, hogy bepillantást enged személyes történeté-
be. A Professzor jelenetében megjelenik Marilyn Monroe, mint 
az áhított hölgy, ám egy váratlan pillanatban a báb a feje tetejére 
fordul, s ezzel az átfordulással át is változik. Kiderül, hogy egy bo-
szorkány�gura rejtőzködött Marilyn híres fehér szoknyája alatt: 
az átváltozó trükkbábok szép példája ez. Egy aprócska, tenyéren 
táncoló �gura következik, zsinórjai egy kesztyűhöz vannak rög-
zítve, így az ujjak mozgatásával perdül táncra a miniatűr báb a 
közönségből bátor jelentkezők tenyerén – a gyerekek legnagyobb 
örömére. S hogy a bábjáték egyik műfaji speci�kussága is tema-
tizálódjon, amely a léptékváltás – ugyanannak a dolognak a kü-
lönböző méretekben történő megmutatása az adott szituációtól 
függően – megjelenik a Bábos, Sarkadi Bence marionett�gura-
ként, aki egy kisebb marionettet fog a kezében: a hús-vér mozgató 
mozgat tehát egy hasonmást, aki mozgat egy még kisebb hason-
mást, és így válik tökéletessé és nagyon összetetté a bábszínház 
egyik alapkérdése, az életre keltés illúziója. Nézőként nemcsak az 
etűdök szellemessége, kifejezetten bábos humora, hanem a moz-
gató mestermunkája is magával ragadó.

A vasárnap délelőtt egyik kellemes meglepetését azonban a 
veszprémi közönség okozta, ugyanis kiderült, hogy vannak olyan 
nézők, akik nemcsak szeretik Sarkadi Bencét, de rendszeresen kö-
vetik is, utaznak utána és érte. Szívmelengető, hogy egy ilyen ki-
vételes produkció és alkotója ismerős arcokra lel Veszprémben, s 
várjuk vissza minél hamarabb.

Szántó Viktória

A marionettjátszás igazi kuriózuma a bábműfajnak, ám sajnos egyre ritkábban látni olyan produkciót, 
amelyben a bábszínházak alkalmazni tudják a technikát. Az okot az intézményes működés szabályaiban 
kell keresni, mivel a mozgatási technika elsajátításához rengeteg időre van szükség, és a bérletes rendszert 
kiszolgálni kényszerülő évadonkénti öt, időnként hat bemutatót tartó színházaknak egyszerűen nincs olyan 
hosszú próbaideje, hogy meg lehessen tanulni magát a technikát. Ráadásul minden marionettbáb más és más 
(angol keresztes, fekvő keresztes és még sorolhatnám), így még csak az sem jelent számottevő segítséget, ha 
már korábban volt alkalmunk marionettel játszani. 

Csodavilág zsinórokon
�e Budapest Marione�es: Világjáró marione�ek. Sarkadi Bence,  

Kabóca Bábszínház, Veszprém, 2017. január 9. 

Fotó: kekujsag.com
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Hogy miért megy az ember húsz-harminc meg 
negyven-ötven éves fejjel is gyerekelőadást nézni 
a színházba? Egyszerű: arra a pillanatra kíváncsi. 
A felnőttek katarzisnak hívják, esetünkben én a 
torokszorító kíváncsiság izgalmának nevezném, 
mely ha akarjuk, ha nem: ragad. Mindannyi-
an ismerjük az érzést: a színpad lassan elsötétül, 
valaki a félhomályban belép a térbe; kezdődik a 
mese, a varázslat, és a megszokott csend helyett, 

a fény távozásával egy ütemben valami visszafojtott mégis fel-feltörő 
bizsergő izgatottság terjed szét a nézőtér sorain, néhol hangja is van, 
máshol csak hatalmas tágra nyílt szeme, először az apróságokat éri 
csak el, mert egészen mélyről érkezik, de végül átragad azokra is, akik 
már rég elfeledték, s épp azért ülnek itt lopva a sor szélén, hogy újra 
megtapasztalják. 

Ezen áll vagy bukik minden. Egy óra, másfél, mindegy is, a 
kérdés az, hogy megtörténik-e a varázslat, amiért elmegyünk. Hogy 
február ötödikének reggelén megtörtént-e? Igen is, meg nem is.

Nyitott függönnyel kezdődött az előadás, mostanában divatos 
megoldás ez a színház világában, s nem is véletlenül. Hosszan vizs-
gálhatja így az érdeklődő néző a kezdőképet, van ideje arra, hogy 
megszokja és magáévá tegye a teret. A díszlet (Bodnár Enikő mun-
kája) egészen különleges hangulatot kölcsönzött az előadásnak, s 
noha kifejezetten egyszerűnek mondható, épp ezzel érte el kívánt 
hatását: mivel a színek megmaradtak a természetes fa és arany va-
riációknál, egyhangúságukban erősítették a mozgatható díszlet- 
elemek jelentőségét, melyek hol fákkal teli erdőt, hol aranypalotát, 
magát az öreg királyt vagy épp a szörnyűséges boszorkányt jelení-
tették meg egy-egy jól elkapott formával.

A darab a klasszikus Grimm-meséből ismert Vashenrik 
(Gombai-Nagy András) belépőjével kezdődött, aki egy nagy, jel-
mezes kocsival érkezett a színpadra, s fogott bele rögvest a mesé-
lésbe, miszerint ő ama király�nak volna szolgája, akiről ez a mese 
szólni fog, és így tovább. Az előadás minden erénye mellett a szí-

nészi játék hagyott némi kívánnivalót maga után, néhány jól elka-
pott pillanatot kivéve csetlő-botló, erőtlen játékmód volt jellemző 
a három játszóra (Benkő Zsuzsanna, Gombai-Nagy András, Szil-
vai Balázs), s ez főleg akkor volt zavaró, amikor élő szereplőként, 
saját testükkel voltak jelen a színpadon. Akadt azonban egy pilla-
nat, ahol a varázslat működésbe lépett. Addig tán jól szórakoztunk 
a botladozó szolgán, örvendezhettünk az ötletesen megjelenített 
banyán vagy csodálhattuk a gyönyörű béka bábot, ám a darab szá-
momra akkor kezdődött el, amikor Benkő Zsuzsanna életre keltet-
te a királykisasszonyt. Elindult a zene, a marionett felemelkedett, 
körülnézett, majd megszólalt; és ott volt előttünk egy �atal lány 
kedvesen nya�a, gyönyörű, kecses alakja, tele élettel, humorral és 
bájjal. Talán épp ez hiányzott a többi szereplőből, ez a jó pillanat-
ban jól elkapott életszerűség.

Amit mindenképpen érdemes kiemelni, az Kardos Tünde 
szövegének vitathatatlan humora. Ugye, ismerjük a békakirály 
történetét: egy király�t a gonosz banya békaságra ítél, ezzel egy 
időben egy királykisasszony beleejti aranylabdáját a kútba, amit a 
béka… Ám álljunk meg egy pillanatra, mert feltételezésem szerint 
Kardos Tünde is megtorpant ennél a szónál: „aranylabda”. Ebben 
a mesében Aranyország minden aranylelkű aranyi�a kívülről fújja 
az Aranycsapat teljes névsorát, miközben aranylabdájával játszik 
aranyosan, s Piros Arannyal ízesíti még az aranygaluskát is. Talán 
nem nevezhető ez nívós humornak, ám az előadás annyira túl-
húzza ezt az egyszerű viccet, hogy a végére lehetetlen nem élve-
zettel várni milyen kifejezésbe tudja még Aranyka belezsúfolni a 
nevébe is belerejtett szót.

Hogy tulajdonképpen milyen is volt az előadás, hogy megtör-
tént-e a csoda? Igen is, meg nem is. Szórakoztató volt, vizualitását 
tekintve ízléses, szép, egészében véve kicsit talán mégis kiforratlan. 
Ám a gyerekek élvezték, izgultak, be-bekiabáltak, próbáltak segíte-
ni, kacagtak, ha kellett, vagy épp visszafojtott lélegzettel várták, mi 
történik. S végső soron mi lehetne fontosabb ennél?

Darabos Petra

Zsibongó, csivitelő apróságok hada szállta meg a veszprémi Agóra nézőterét február ötödike napsütötte, 
ámbár még kissé zimankós reggelén. A Békakirály bemutatóján ülünk; tíz óra múlt. Egy �atalember a második 
sorban, kizárva minden zavaró körülményt, azon dolgozik épp összeszorított fogakkal, hogy a mellette ülő 
testvére kezéből visszaszerezze a dinoszauruszt, melyet az jogtalanul tulajdonított el tőle, alig egy perccel 
ezelőtt. Kicsit jobbra két hölgyemény vizsgálja nagy gonddal a másik csillogó koronáját, aminek láttán egy 
harmadik leányzó vonja kérdőre mit sem sejtő édesanyját, az ő fején ugyan miért nem díszeleg hasonló ékszer. 
A teremre áttörhetetlennek tűnő, kavargó hangfelhő ereszkedett, kacagó vagy épp gondterhelt arcocskák, s 
ha van is néha egy-egy lopott pillantás a színpad felé, az alig egy perc múlva már újra lényegtelen.

Egy aranyos előadás
Grimm – Kardos Tünde: Békakirály. Rend.: Halasi Dániel. Kabóca Bábszínház. Bemutató: 2017. február 5.

Séd, 2016. tavasz, 26-29. old.
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Szinyei Merse Pál egyik legeredetibb fest-
ményével, az 1878-as Léghajóval egy olyan 
jövőbeli képírói szemléletmódra érzett rá, 
amely a következő századelőn, az avant-
gárdban teljesedik ki a szuprematizmus 
atyja, Kazimir Malevics ecsetje nyomán – 
jelesül az 1913-as Fekete kör című műben. 
Míg Szinyeinél a látványalapú komponálás 
és a merész formabontó bravúr találkozik, 
addig Malevicsnél az utóbbi dominál.

A Léghajó című festmény életteli teli 
színeivel és derűs hangulatával optimiz-
must, vidámságot sugároz. Az emlékezetből 
festett, plein air képen valós eseményt örö-
kít meg Szinyei: az extravagáns életvitelé-
ről híres sógora, Probstner Béla léggömbös 
utazását. A szárnyalás, a művészi szabadság 
jelképévé avanzsálódik a léggömb és utazó-
ja, amely mögöttes tartalom önmagán túl-
mutatva − s egyben kiegészülve, felerősítve 
a formával − Szinyei meg nem alkuvását, a 
konvenciókon való felülemelkedést, a mű-
vészeti közízléssel való örökös, bátor szem-
befordulását is reprezentálja. 

A Fekete kör című festmény a szupre-
matizmus egyik remeke. E merész ’izmus’ 
lényege, hogy a színek és a formák előnyt él-
veznek a látvány megörökítésével szemben. 
Malevics ezen új kísérlettel forradalmasí-
totta a képírás történetét, az egyik első volt 
a tárgyi vonatkozásokat és emlékképeket 
felülíró abszolút festészet megalkotásában. 
Ezt a leegyszerűsített, letisztult képi vilá-
got azonban nem pusztán az intellektusnak 
szánta; ahogy fogalmazott: „a világminden-
ség ünnepélyességét” kívánta érzékeltetni. 
Malevics saját stílusának a megteremtésé-
hez az ihletet a repülés élményéből merítet-
te, ez irányította � gyelmét a térre, az üres tér 
nyújtotta lehetőségek felfedezésére. 

A Léghajó és a Fekete kör című mű-
veknél a hasonló formaképzésen túl is 

érdekes és izgalmas egybeesés, hogy az 
alapélményt a szabadság klasszikus szim-
bóluma, a repülés adta. Emellett, s ezt a 
tézist erősítve, az is elmondható, hogy 
mindkét alkotás a bátor újat keresés, az in-
novatív attitűd szép példája.

A Kabóca Bábszínház képi kultúrája e 
művekkel rokonítható, akár tudatosan, akár 
’tudat alatt’ kerültek felhasználásra, tovább-
gondolásra: ezen alkotások mint művé-
szettörténeti idézetek nívós hivatkozásnak 
számítanak mindenkor. E kreatív tovább-
örökítés – a folytonosság megteremtésén 
túl − további rétegelt tartalmakkal ruház-
za fel a kulturális terméket. Ilyen hozzá-
adott értéket képvisel az a szellemi kihívás 
– szellemi örökség, amely a nyitottságra, az 
állandó megújhodni vágyásra ösztökél, és a 
művészi invenció hatalmát hirdeti. Ebben 
a tartalomban ott rejlik még a bábszínház 

gyermekközpontú identitása révén a felsza-
badultság, a játékosság és az öröm is. 

Hogy jutunk el a forma és tartalom 
múltbéli öröksége és a jelen széles spektru-
mú értékteremtő szándékának találkozási 
pontjából egy sajátos stílus létrejöttéhez? A 
Kabóca Bábszínház arculatát meghatáro-
zó alapformák: a négyszög és a kör, illetve a 
belőlük következő kocka és kockás felületek, 
valamint a gömb-alak és pöttyös felületek az 
imázsteremtés alappilléreiként szolgálnak. 
Ezen formák egyszerre rendezői és megke-
rülhetetlen szereplői is e színházi világnak, 
örökös körforgásban és játékban vannak, 
mindig más és más szerepbe bújnak: hol 
főszerepben, hol mellékszerepben, hol csu-
pán statisztaként tűnnek fel. Szerep-
osztásuk mibenlététől függőn megjelennek 
design-elemként, motívumként jelmezen 
és díszleten egyaránt; olykor keretként, s 

Felhívás keringőre
Szinyeitől Malevicson át egy kortárs bábszínház vizuális imázsáig − 
forma és tartalom a stílusteremtés jegyében
Négyzetes képformátumban kör alakzat… és ami mögötte van, avagy: két progresszív, konvenciómentes alkotó 
két illusztris alkotása mint idézet és szellemi kihívás szerepel egy bábszínház sajátos világot megálmodó képi 
kultúrájában. Jelen esszében az idézetet mint formát és a szellemi kihívást mint tartalmat vizsgáljuk.

Kazimir Malevics: Fekete kör

Szinyei Merse Pál: Léghajó
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Székely Andrea, a Kabóca Bábszínház igazgatója mond előzékeny 
megnyitóbeszédet, majd Ungvári-Zrínyi Ildikó professzor (Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem) rendkívül érdekes és koncentrált elő- 
adása nyitja meg a konferenciát az elméleti alapok felé, a vizualitás és 
dramaturgia vonatkozásaiban. 

A mozgalmasság, a nyitottság érvényesül, mikor a közönség 
Karel Van Raansbeck (az antwerpeni �eater de Spiegel igazgatója) 
kezei közé kerül. A tér üres, mindenki a földön és körben ül. Karel 
sok szempontból mutat rá általános kérdéskörökre, ám teszi mind-
ezt felszabadítóan és kreatív megközelítésekkel. A kör közepére min-
dennapi használati tárgyak kerülnek, akár csak hívószavakként. A 
tárgyak bűvöletébe kerülünk, amikor a használati eszközök mágikus 
objektumokként kerülnek fantáziánk előterébe: mindenből lehet bár-
mi. A résztvevők rövid időn belül jeleneteket hoznak létre, amelye-
ket később nem kritikusan, de elemző hozzáértéssel meg is vitatnak. 
Felmerül a kérdés, hogyan kommunikáljunk úgy, hogy nem tudjuk, 
nem tudhatjuk biztosan, hogy akiknek éppen előadunk, ismerik-e 
az adott kontextust? Egy igen �gyelemfelkeltő példával áll elő a mű-
vész. Vegyünk csak alapul száz embert. Tegyük fel, hogy bemennek 
egy terembe, részt vesznek egy előadáson, és úgy érzik, azt hihetik, 
hogy ugyanazt látják, ettől boldogok lesznek. Majd miután kijönnek 
és megvitatják a látottakat, kiderül, hogy százfős társaságuk százfé-
le olvasattal rendelkezik, ám még mindig boldogok maradnak. Hogy 
lehet ez? Karel Van Raansbeck válasza alapján azért, mert ott voltak 
együtt mégis, megtörtént számukra a közösségi élmény. Ezért jönnek 
színházba az emberek, semmi másért, hiszen például az okostelefo-
nok segítségével mindenkinek ott van a saját színháza, saját közön-
ségével a facebookon, az elvitathatatlan különbség viszont mégiscsak 
fontos: ott �zikailag nincsenek mások. Sokat emlegetett gondolat ez, 
mégis hiteles erről itt így szót ejteni.  

Újra fel kell fedezni mindent, vallja az antwerpeni színházigaz-
gató, és releváns, izgalmas kérdések felé sodorja az alkotói megkö-
zelítésekről szóló workshopját. Az ismereteink, a tapasztalataink 
elhasználtságára hívja fel a �gyelmet. A gyermeki felfedezés során – a 
felnőttek türelme véges –, a kesztyűt le lehet, sőt le szabad ejteni akár 
ezerszer is. Miért? Mert a gravitációt csak így lehet megismerni. A 
gyerek, akinek nem árulták el, hogy le fog esni, vagy ha nem verték 
bele, hogy a széken csak ülni szabad, akkor sokkal erősebb, megraga-
dóbb tapasztalatokra tesz szert. Szemléletes példát hoz erre: a kesztyű 
a Holdon el fog repülni. És valahol itt, ezen a ponton az előadása be-
lőlünk is maró felismeréseket hoz elő: erre nem gondoltunk, ez már 
eszünkbe sem jut. A gyermekek, mikor elkezdenek beszélni, ők a leg-
jobb beszélők. Ahogy ők hallanak és �gyelnek meg dolgokat, csak úgy 
szabad nekünk is újra felfedeznünk a körülöttünk lévő világot, hátha 
mi is képesek lehetünk még rá. Mindenkinek megvan a maga érzel-
mi első ajtaja, amit ki lehet nyitni. Itt kerül sor az anyag fontosságának 
ismertetésére, amelynek fókuszául a természettől való elhatárolódá-
sunkat választja. Az anyag, amit mi hozunk létre, sokkal lényegesebb 
és meghatározóbb lehet, mint ha valami olyasmivel próbálnánk a 
gyermekekkel kommunikálni, amely teljesen életidegen tőlük. Az ál-
taluk ismert környezetet sokkal könnyebb úgy felhasználni, ha közé 
csempészünk új anyagokat is. A nemez, a �lc jól megfér a karton, a 
műanyag világával is. Karel szemléletes példákat hoz rendezéseiből, 
amelyekből kitűnik, hogy a bábszínház miért különbözik a �lm és a 
színház formavilágától, mitől tud többet mutatni, hol húzódnak a má-
gikus realizmus, a varázslat és valóság határai ebben a műfajban. 

Az alkotó a Kiss Erzsi Zene univerziumával tudott leginkább 
összehangolódni, akikkel egy igen izgalmas projektbe is belevágtak. 
Karel elmeséli, hogy a belga-magyar csapat Portugáliában több ezer 

ember előtt hogyan játszott el egy-egy jelenetet, amelyben a „kisser-
zsinyelv”, azaz a szövegtelen énekszövegek is teljes értékű alkotótársa-
ivá váltak. „Di�erent sounds – di�erent words” – mondja, és elhisszük, 
hogy Kiss Erzsi zenéjével bármit is adtak elő, játékosabb lett a for-
ma, mint azt eredetileg gondolták volna. A zene, a zajok, a hang, az 
audiovizuális elemek mind-mind előszeretettel alkalmazott szeg-
mensei a sajátos és abszolút rituális világa megképzésének. Ezek az 
antwerpeni �eater de Spiegel-koncertek, -installációk a bemutatott 
trailerekkel még innen messziről és csak hallomásból is impulzív él-
ményként elevenednek meg.

Az egész napos esemény következő állomása Hegyeshal-
mi László kiállításmegnyitó beszéde, amely Majoros Gyula Blatt-
ner-díjas tervező munkáit méltatja. Minden báb funkcionális, 
sűrített �gura, hangzik el. Majoros munkássága Kő Páléval roko-
nítható, aki az 1970-es évek második felében alkotott a pop-art 
faszobrászat és a klasszikus szobrászi műveltség jegyében. A báb-
művészet annyira szabad, hangsúlyozza Hegyeshalmi, sokszor 
talált tárgyak sorát vonultatja fel, így a kortárs művészeti techni-
kákkal is jobban megismerteti a �atalokat.

A nap második felében Eva Farkasová tervező és Kecskés 
Marika bábszínész, rendező, a Pozsonyi Színház- és Filmművé-
szeti Főiskola tanárai tartanak rendkívül intenzív műhelymun-
ka-bemutatót, melynek központi témája a saját mikrokozmosz 
bemutatása. Alapvető élményem, hogy az energikus duó milyen 
természetességgel kapcsolódik össze a workshop apropóján. Nem 
is lehet ez másképp, hiszen, mint azt mesélik: a pozsonyi iskola 
sajátja, hogy a képzőművészek, a dramaturgok, a színészek, a ren-
dezők együtt tanulnak, egy projekten dolgoznak, és csak később 
kezdik meg a hallgatók di�erenciált oktatását. Az emberi test és 
a választott objektum alakítja ezúttal a mikrokozmosz világát, a 

képzőművészeti teret a résztvevők együtt hozzák létre. Csodálatos 
próbálkozások sorát látjuk, akár egy vers, megképződik az általuk 
megálmodott szféra: egy rét / emberek, botok, levegő / a fűszálon 
parányi szellő / ahogy lélegzem, a légzésen keresztül érzem a leg-
nehezebb tárgyat, önmagamat.

Ilyennek látom Kecskés Marika modulját, beszél a színész ani-
mációs feladatairól, de a saját élettér, a vizualitásban megteremthető 
kon�iktus kérdésköreiről is. Elszánt és kiváló kvalitásokkal rendelke-
ző tanár, dinamikusan követhetők dramatikus egységei. A résztvevők 
egytől egyig inspiráltak, önfeledten játszanak az összekötött botokkal, 
hoznak létre bogarakat önmagukból, a rovarvilág csendessége szállja 
meg a teret. Kecskés Marika szerint a gyermek a természetes és egy-
szerű dolgokat szereti. Azt a helyzetet kell megteremteni, ahol termé-
szetesen tudnak mozogni, megmaradni, létezni mind a bábszínészek, 
mind pedig a befogadók.

Az életerő, a formai ötletesség mindenkit magával ragad egy pon-
ton, és fontos tudnivalóul zsebre teheti: a bábszínészet azt jelenti, hogy 
egész életedben mozgékonynak kell lenned. Soha, semmi esetre sem 
veszíthetjük el egymás között a kapcsolatot, és a testnek, mint a játék 
elengedhetetlen részének, örökké mozgásban kell lennie. Árnyjátékot 
próbálunk, szép és meghitt képek jönnek létre, ám Marika megjegy-
zi: „Az élet amorf.  Ettől el szoktunk térni.” Semmit sem ábrázolhatunk 
szimmetrikusnak, szabályosnak. Az esemény záróakkordjaként is vala-
hol ez érhető tetten: formanyelvek és paradigmaváltások ide vagy oda, 
amire a kerekasztal vitafóruma is rávilágított: az a patchwork-világ, 
amiben élünk, különböző elemek furcsa kapcsolódásait mutatja, ezt 
szükséges a vizuális bábdramaturgiának is alkalmaznia.

Drubina Orsolya

A Kabóca Bábszínházba érkezem ezen a kissé borongós februári reggelen, és örömmel konstatálom, hogy a 
panelházak zsúfolt szürkesége után az Agórában a konferencia belső, levegős terébe csöppenek, ahol a külcsín 
csupa szín és báj, nyüzsögnek a lelkes résztvevők, indulnak az izgalmasabbnál izgalmasabb workshopok.

A művész dolga
Első nemzetközi vizuális bábdramaturgiai konferencia, Veszprém, Kabóca Bábszínház, 

Veszprém Agóra, 2017. február 11.
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Jelen kiállítás egyszerre folytatja és gondol-
ja újra az egy évvel korábban, a győri Rómer 
Flóris Múzeumban bemutatott eseteket, újakat 
emel be, néhányat pedig kihagy ezekből. S teszi 
ezt teljes joggal: mert nem is maguk az amúgy 
izgalmas és sokszor megrendítő témák az iga-
zán fontosak a kiállító művészek, Katharina 
Roters képzőművész és Szolnoki József doku-

mentum�lm-rendező számára, hanem azok a kulturális és kog-
nitív vakfoltok, nische-ek, emlékezetbeli senkiföldjék, amelyek 
működése ezeken az eseteken keresztül megjeleníthető. Hiszen a 
kiállítás témái – a nagypapák tükörtörténetei, egy boldog nászút 
hátrahagyott dokumentumai, címerek és himnuszok  – mind ez 
idáig elrejtve hordozták magukban sorsukat:  egy mindig kulcsra 
zárt �ók mélyén, a beszélgetések során váratlanul fellépő csöndek-
ben, egy gondosan felhúzott homlokzat mögé elrejtve, vagy éppen 
ellenkezőleg, a mindennapi észleléstől észrevétlenül hagyva. A ki-
állító művészek által gyakran használt, egyszerre tudományos és 
mindennapi fogalom, a „vakfolt” árulkodik legjobban e mechaniz-
mus működésmódjáról.

Sokszor felmerülő kérdés a társadalomtudományok kap-
csán, mi végre jöttek létre a 19. század közepén, s mire is használ-
juk őket mind a mai napig. Az egyik lehetséges magyarázat úgy 
szól, hogy a társadalmi viszonyok hirtelen támadt külsődlegessége, 
idegensége csak úgy volt megszüntethető, ha különböző fogalmak 
segítségével elnevezték őket: „csoportnak” és „közösségnek”, „osz-
tálynak” és „rendnek” vagy éppen „kollektív emlékezetnek” vagy 
„kognitív vakfoltnak”. Mintha a társadalomtudományok ezen ere-
deti, mágikus funkciója köszönne vissza Katarina Roters és Szol-
noki József történeteiben: hogyan lehetséges megnevezni  s ezzel 
domesztikálni a múlt rejtett csapóajtóit.

Számomra most, második alkalommal a kiállítás módszerta-
ni olvasata vált igazán fontossá: hogyan is járjunk el a családi, egyéni 
traumáinkkal, milyen módokon dolgozhatjuk fel a kollektív törté-
nelem vakfoltjait. A kiállítás falain különböző mediális hordozókkal 
találkozhatunk: festményekkel, melyek családi fényképeket értelmez-
nek újra, tárgyakkal, dokumentumokkal, szubjektív vizuális napló-
töredékekkel – szinte felsorolni is nehéz mindazokat az eszközöket, 
amelyeket a művészek a múlthoz való viszony értelmezésekor mód-
szeresen felhasználnak. Ezek a mű- és hétköznapi tárgyak nem azért 
fontosak, mert értékes dokumentumok, kuriózumok, önmagukban 
őrzik múlt nyomait, hanem azért, mert kiindulópontot, kapaszko-
dókat, példákat jelentenek a múlt újraírásának, átértelmezésének, 
kognitív újragondolásának folyamatában. Megközelítésmódjukból 
teljességgel hiányzik a nosztalgikus felidézés, miközben nagyon is ko-
molyan veszik a múlt örökségképző szerepét. Nem találunk példát 
múltbéli sérelmek elősorolására, bűnbakkeresésre, noha sokszor tra-
gikus események, sokáig elhallgatott történések egész sora írja – vagy 
éppen szakítja meg – a privát történelem lapjait.

Mintha egy emlékezet-módszertani jegyzet egy-egy aktuális 
fejezete kelne életre a kiállítás termeiben: különféle módszereket 

láthatunk alkalmazás közben, amelyek segíthetnek az egész vállal-
kozást mozgató legalapvetőbb kérdés megválaszolásában: milyen 
módon tüntethetjük el az emlékezet vakfoltjait, s kezdhetünk va-
lamit személyes életünk vagy nagyobb közösségünk legalapvetőbb 
problémáival. A tárgyak aprólékos archeológiája, a szociodráma és 
a művészetterápia, a mindennapi élet fenomenológiai elemzése, az 
ikonológia és a szimbólumanalízis mindegyike jelen van ebben az 
impozáns metodológiai inventáriumban. S hogy ez nem öncél, jól 
mutatja a kiállítás címében rejlő felszólítás is: használjuk őket,  le-
gyünk aktívak, bátran kezdeményezők, s mindeközben ne rettent-
senek el bennünket az előre nem látható következmények.

Egy évvel ezelőtt, a kiállításmegnyitó végén az amerikai Ste-
ven Levy 1984-es Hacker-etikáját idéztem, amely egy szabad élet-
forma gyakorlati megvalósítójaként, az információszabadság 
bajnokaként ünnepelte a hackerközösséget: „Szabad és korlátlan 
hozzáférést a számítógépekhez és bármi máshoz, ami a világ meg-
értéséhez közelebb vihet! Elsőbbséget a közvetlen kísérletezésnek! 
Minden információnak szabadnak kell lennie! Ne bízz a hata-
lomban, támogasd a decentralizácót! A hackerek tekintélye csak a 
hackjeik minőségétől függ, s semmi köze olyan hamis szempon-
tokhoz, mint a kor, a diploma, a faj vagy a pozíció! Művészetet és 
szépséget alkothatsz számítógéppel!”

Mintha az elmúlt év történései tükrében, amikor a hackelés 
szinte legitim hatalomgyakorlási eszközzé vagy éppen újabb em-
lékezetpolitikai vakfoltok létrehozásának bevett módszerévé vált, 
talán érdemes újragondolni ezt a hacker-képet. Mindez azonban 
még jobban kiemeli e kiállítás legfontosabb mondandóját:  nem 
engedhetjük meg magunknak, hogy mások elrejtsék előlünk, meg-
hamisítsák a  jelenünkről és a múltunkról szóló információkat, ön-
magunknak kell nevet adni saját traumáinknak.

Szijártó Zsolt

Látszólag nagyon heterogén tematikák követik egymást a kiállítás gondosan felépített termeiben: lapok 
és képek egy családtörténet hézagos emlékkönyvéből, városi épületek homlokzatain látható (vagy éppen 
láthatatlanná tett) politikai szimbólumok, s ami összefogja, mintegy keretezi őket: az utóbbi hetven-nyolcvan 
év kelet-közép-európai történelmének jórészt ismerős/hírhedt eseményei. Közös ezekben a tematikákban, 
hogy az individuális és a közösségi történelem egy-egy traumatikus eseményét, jelképpé sűrűsödött fogalmát 
állítják középpontba, s választják alapos vizsgálatuk tárgyává.  S teszik ezt a teljesség igénye nélkül, hiszen 
hasonló események számolatlanul rejtőznek a családtörténetet mélyén, városaink és falvaink elfeledett 
történelmében. Közös ezekben a témákban, hogy felejtés és emlékezés határvidékén találhatók, hol az egyik, 
hol a másik oldal felé sodródva.

Vakfoltjaink
Hack the Past! / Hackeld a múltat! Katharina Roters és Szolnoki József kiállítása. 
Veszprém, Művészetek Háza, Csikász Galéria, 2017. február 17. – március 18.

Séd, 2016. nyár, 22. old.

Április elején zajlott a Sziveri János Inté-
zet újabb folyóirat-szimpozionja, díjátadás-
sal, kiállításokkal, költői felolvasásokkal 
és tudományos konferenciával. A magyar 
vonatkozású téma (az eredeti Mozgó Világ
immár történeti távlatból való áttekintése, 
a különböző történeti és esztétikai vetüle-
tek elemzése) természeténél fogva nemzet-
közi térbe is lépett, hiszen a vajdasági és a 
párizsi magyar avantgárd, illetve az akkori 
erdélyi költői progresszió jelenléte akarat-
lanul is európai tengelyt inzertált a magyar 
nyelvű kultúra terébe.

  Szintén április elején nyílt meg a Mű-
vészetek Háza-Csikász Galériában a Polska 
linia című kiállítás, amely a lengyel kép-
zőművészeti gondolkodás kortársi folyama-
tából emelt ki négy olyan művészt, akik így 

ságok, ám karakteres egyéni művészpályát 
építve szuverén és re� exiógazdag vizuális építve szuverén és re� exiógazdag vizuális építve szuverén és re�
problémaértelmezéseket alkotnak.

Ha valamiféle közös alapot keresünk, 
azt az itt kiállított művekben a képi jelsze-
rűség és a színek, valamint az optikai per-
cepció viszonya képezheti. Leszczyński a 
minimalizált festékfolt, az emberi szem ér-
zékelőképességét is tesztelő szerkesztés kö-
vetkezetes alkalmazásával hívja fel magára 
a � gyelmet, míg Misiak az op-art hagyo-a � gyelmet, míg Misiak az op-art hagyo-a �
mány és a kortárs vizuális kommuniká-
ció absztrakt jelhálóit egyesíti, értelmezi 
együtt újra.

Különösen érdekesnek látszik a két 
művésznő szűk spektrumba szorított, azon-
ban abban mélyre hatoló és onnan érde-
mi tapasztalatot felhozó oeuvre-je. Olga 

Lengyel vonal
Polska Linia. Négy � atal lengyel művész kiállítása – Művészetek Háza – Csikász Galéria. 
Megnyitó: 2016. április 2.
Veszprém kulturális élete nemcsak azért különösen gazdag, mert időben sűrűn követik egymást, illetve így is 
kapcsolódnak össze a különböző események – hanem azért is, mert a veszprémi horizont (akárcsak a Kálvária-
dombról) tágas. Így a város nem mond le a nemzetközi kontextusok rendszeres felvillantásáról sem.
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Nunkovics Klára Sárnpek Józsefnő síremléke az Alsóvárosi temetőben

A bécsi erdei agyag igazán különös alap-
anyag. A földet vízzel gyúrják, formázzák, 
levegőn szárítják, majd tűzben égetik – lelket 
lehelnek belé –, így egyesül a négy őselem, 
hogy a síremlék sokáig időtálló maradjon.

Sárnpek mester a kor legnagyobb 
téglás dinasztiájának központi gyárába, a 
Bécs melletti Inzersdor�a mehetett. Hi-
ába böngészte a Miesbach–Drasche-ter-
mékkatalógust, nem talált benne olyan 
síremléket, amit elképzelt. Így történhe-
tett meg az a csoda, hogy a veszprémi te-
metőt még a gyártó számára is különleges 
– egyedi vagy egészen kis szériás – terra-
kotta hölgyszobor gazdagította.

A talapzatra ráírták Nunkovics Klára 
Sárnpek Józsefnő nevét és a rövid, de betel-
jesült boldogságukat megörökítő sorokat: 
„Szende álom bájképében / Lebegtek el nap-
jaid, / Szedd helyette szent békében / A való 
virágait.”

Sárnpek József a gyász felett érzett fáj-
dalmának enyhülésével néhány év múlva 
újra nősült; feleségül vette Ranolder János 
unokahúgát, Karolinát. Szorgalmasan dol-
gozott, építésznek képezte magát, nevét pe-

dig Szentirmayra magyarosította. Püspöki 
jószágkormányzó lett, tervezte és építette a 
nagy püspök-rokon által alapított intézetek 
épületeit, templomokat, kápolnákat, nyara-
lót; számtalan plébániát és templomot res- 
taurált, bővített. Eötvös Károllyal utazott a 
Balaton körül; kalandjaikat olvasva közked-
velt alakja lehetett a kor polgári köreinek. Ő 
is az Alsóvárosi temetőben, de a hatalmas 
Ranolder-kriptában alussza örök álmát.

Telt, múlt az idő… Klára sírhalma egy-
re kisebb lett, fű nőtte be a virágok helyén, az 
emlékező csokrok el-elmaradoztak, a köze-
li-távoli rokonság lassanként kihalt.

Jöttek háborúk, kemény telek, forró 
nyarak; a terrakotta hölgy állta a megpróbál-
tatásokat. Az utolsó évtizedekben már repe-
dezett, megdőlt, megfakult, mohásodott, egy 
kis karbantartásra – szeretetre – vágyott.  

Látni lehetett, hogy felújítás nélkül né-
hány éven belül lassan összeomlik. A nyolc-
vanas évek közepén egy közelében álló, 
kidőlőfélben lévő nyárfa veszélyeztette any-
nyira, hogy felmerült a síremlék áttelepítésé-
nek lehetősége is.

 Akkor jártam először a Bécs melletti 
Inzersdor�an. A helybéli temetőben keres-
tem hasonló síremlékeket, majd a jogutód 
gyárban, levéltárban, helytörténeti gyűjte-
ményben archív anyagokat a gyártási, ösz-
szeállítási utasításokkal – sikertelenül. Az 
idősebb temetőjárók emlékeztek még ilyen 
terrakotta emlékekre, de mára egy sem ma-
radt belőlük.

Közben árajánlatokat kaptunk a fel-
újításra. Csak épp pénz nem volt rá… A 
terrakotta hölgy híre viszont nemzetközi 
téglatörténész-körökben egyre jobban ter-
jedt, látogatására jöttek már Európa min-
den részéből. Szépsége mindenkit rabul 
ejtett. Nyilvánvalóvá vált, hogy egy rendkí-
vül értékes, egyedi műtárgy van a város tu-
lajdonában.

2008-ban viszont megtörtént az újabb 
csoda: Ráday Mihály városvédő hathatós 
segítségével az ország legnagyobb tégla-
gyártó cége magára vállalta a felújítás anya-
gi fedezetét, kétmillió forint értékben. A 
műemlékvédelmi, építési hatósági enge-
délyek beszerzését követően a terrakotta 
hölgy egy rövid időre elhagyta Veszprémet. 
2008. február 20-án került sor a síremlék 
elbontására. Gondos kezek állványt építet-

tek körülötte, a részekre bontott síremléket 
csörlős emelőkkel helyezték a kibélelt szál-
lítóládákba, hogy a restaurátorok keze alatt 
meg�atalodjon. Az alapos, szakszerű be-
avatkozás nagyon jól sikerült.

2008. május 10-én, a Gizella-napok 
programjaként, a Wienerberger Zrt. vezér-
kara és Ráday Mihály jelenlétében került sor 
az ünnepélyes átadásra. A terrakotta hölgy 
gyönyörű volt – ennyire szép utoljára talán 
akkor lehetett, amikor először helyezték ide, 
Nunkovics Klára sírjára. A veszprémiek cso-
dálták, szerették, fényképezték, virágokkal 
díszítették – majdnem két évig!

 2010-ben, anyák napja előestéjén is-
meretlen személyek feszítővasakkal meg-
lazították, majd lerángatták és leejtették a 
szobrot talapzatáról. Kétségbeejtő látvány fo-
gadott a temetőben; a hölgy helyén elgörbült 
merevítővasak, terrakotta-törmelékek és a 
szobor vonszolásának nyomai.

A gyors feljelentés, rendőrségi helyszí-
nelés során a hölgy előkerült; szörnyű volt 
látni! Egy zsákba burkolva feküdt, szállításra 
előkészítve a liget felőli temetőkapu mellett. 
Az erőszakos feszegetés során súlyosan meg-
sérült; félő volt, hogy ha megemeljük, dara-
bokra törik. Azóta egy raktárban pihen. A 
síremlék talapzatának éle is erősen roncsoló-
dott, beázott, és évről évre, lassanként telje-
sen szétporlad.

A veszprémi temetőkben ez idő tájt 
sorozatos lopások, síremlékrongálások 
történtek. Volt egy megrendelő, akinek 
aprópénzért szállították a lefeszegetett réz-
betűket, virágvázákat, művirágcsokrokat. 
Több hónapig tartó nyomozás után kiderült, 
hogy ki a felelős a szörnyű tettekért. Bűn-
vádi eljárás indult ellene, tanúként többször 
is meghallgattak a terrakotta hölgy okán – 
de ki tudja, kap-e tőle valaki is kártérítést. 
Veszprém polgárait pedig nem csak anyagi 
kár érte a terrakotta hölgy elveszítésével. Az 
is kérdés, lesz-e egyszer annyi pénz, hogy a 
hölgy megrongált torzója kiállítható állapot-
ba kerülhessen. Talán a Tegulariumban, ahol 
a Miesbach és Drasche-féle címeres téglák 
társaságában nem érezné magát annyira ár-
ván, hiszen jó néhányukkal ugyanabból az 
inzersdor� agyagból készültek.

A porladó talapzatnál halottak napján 
égett néhány gyertya. 

Gy. Lovassy Klára

A terrakotta hölgy 
szomorúsága

Egyszer volt, hol nem volt…, úgy 150 évvel ezelőtt élt Veszprémben egy ügyes kezű kőművesmester – valamint 
térképész és főerdész – Sárnpek József. Munkáját szerette, és sokoldalúsága is jelzi, hogy volt benne része 
bőven. A szerelem is utolérte, szép i�ú nejével, Nunkovics Klárával itt tervezték békés, boldog közös életüket. 
Egészen 1858. július 21-ig, amikor a 22 éves i�ú asszony örök álomba szenderült. A gyászoló özvegyember 
különleges síremléket álmodott az Alsóvárosi temető friss sírhantja fölé. Alapanyagként nem valami helyi 
követ vagy fát képzelt el, hanem egészen mást, különöst, szépet...
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„…mert hajlama van rá”
Berecz András fáradhatatlan. A néző-

térről megfejthetetlen, hogyan csinálja, de 
pillanatra sem szűnő koncentrációval, min-
den percben poénra készen, a helyszín törté-
néseire villámgyorsan reagálva áll előttünk, 
s csak mesél, mesél… Mint a gyors folyású 
hegyi patakok, úgy sorjáznak mondatai. Ki-
térőkkel, kerülőkkel néha szétárad a történet, 
elkalandozik, hogy a megfelelő pillanatban 
összefussanak a gondolatok, eggyé váljanak, 
s ekkor a mese bővizű folyóként hömpölyög 
tova. Van abban valami csoda, ha ötszáz fel-
nőtt önfeledten kacag, kuncog, somolyog, 
miközben a színpadon egyetlen ember áll, 
és népmeséket mond. „Védőháló nélkül” – 
ahogy Faragó Laura írta róla. Mikrofon, egy 
asztal kockás terítővel, kancsó bor, pohár s 
egy kicsi papír – talán vázlat? – mindösz-
sze ennyi a színpadkép. S az előadó megin-
dul, hogy megküzdjön a nézők szakadatlan 
�gyelméért. A mesemondás ősi tudomány: 
a közösségből kiválik valaki – mert hajla-
ma van rá –, és történeteket mond a többi-
eknek. Ez a hivatás belülről fakad – mondta 
egy interjúban Berecz András. S valóban, 
nincs szükség csúcstechnológiára, vibráló 
fényekre. Egyetlen ember a maga egyszerű 
gesztusaival, beszédével, hangjával megpró-
bál �gyelmet kelteni, szórakoztatni, tanítani, 
önvizsgálatra késztetni. Elindítani hallgatóját 
egy belső úton, a lélek útján önmaga és a vi-
lág megismerése felé...

„a teremtett világ nem tökéletes, azért, 
hogy igazíts rajta”

Rövid tanmesével indította estjét, a gő-
gös hadvezér történetét, akire bőven ráfért a 
leckéztetés, Gyergyóújfalutól 100 miatyánk-
ra helyezte a mesemondó. Tudtuk, hogy az 
élet bizonyos pillanataiban mi magunk is ta-
nításra szoruló hadvezérek vagyunk. Nagy 
ajándéka a meséknek, hogy szép csendben 
levonhatja ki-ki a saját magára vonatkozó 
tanulságot, okulhatunk a más kárán, elgon-
dolkodhatunk tetteink következményein, 
jellemünk hibáin… Vállalt küldetését, hogy 
a világon és az embereken is „igazítson”, mes-
teri módon végzi. „A test elfárad, de a lélek 
még nyújtózna egyet a sötétben. Olyankor 
jó barát a mese. A test ágyba rogy, de a lélek 
talpra áll. Emlékeket ébreszt, reményt ad, vi-
gasztal” – fogalmazta meg egy interjúban.

Mesékre szükségünk van. Mese az ope-
ra, mese a szépirodalom, a �lm és megany-
nyi válfaja a művészeteknek, mert a sajátos 
eszközeivel mindegyik mesél a világunkról, 
megértet velünk, befogadókkal valamit. Vagy 
kihúz a mindennapok világából, és elröpít 
valahová. S Berecz Andrásnak ez is nagyon 
megy. Ez az elröpítés az ő valódi tudománya. 

 „hogy unokáink is megmaradjanak a 
térképnek ezen a foltján”

Olyan nyelvi világba kalauzolja hall-
gatót, ahol ízes a beszéd. Rég nem hallott 
szavaknak érezzük az értelmét, s gyönyör-
ködünk. Tájszólása mindig érthető, nem 
marad magyarázat nélkül egyetlen feledés-
be merült kifejezés sem. Törekvése „kallódó 
szavakra bukkanni, és életet lehelni beléjük”. 
Berecz András kiváló nyelvművelő. Mint 
ahogy Sütő Andrást idézte az esten: „a sza-
vak éjszaka álmodnak. Azt álmodják, hogy 
nappal egyszer valaki jó sorrendben rakja le 
őket”. Berecz András e szellemben mesél, s 
megfelelő orgánuma is van, hogy �gyeljünk 
szavaira. Felemeli a hangját, halkul, lassít a 
tempón, „dobigálja a szemeit”, széles gesz-
tusokkal szemléltet, vagy épp csak felhúzott 
szemöldökkel ad hangsúlyt a mondandó-
jának. Színészmesterségből jeles osztályza-
tot érdemel, vagy fogalmazzunk divatosan: 
rendelkezik mindazokkal a kompetenciák-
kal, melyek kiváló előadóvá teszik. Esetében 
együtt van tudás, küldetéstudat és bősé-
ges eszköztár mondanivalójának átadására. 
Minden a helyén van. Minden azt szolgálja, 
hogy emberek, okuljatok, „amit mondok, az 
teológiailag itt-ott kikezdhető”, de érdemes 
nyitott szívvel �gyelni, tanulni. Maga is gyűj-
tött nagy mesemondóktól, ellesett szófor-
dulatokat, �gyelte meseszövésüket. Utazott 
Csuvasföldtől Kurdisztánig, s a Kárpát-me-
dence megannyi táján itta a népmesék, nép-
dalok kiapadhatatlan forrásvizét.

„ritka, hogy aki pokolra való, az magától 
odamenjen…”

Első tanmeséje után egy felelgetős pász-
torénekkel melegítette be veszprémi közön-
ségét, majd egy tőle megszokott egész estés 
történet következett a kikapós menyecskéről, 
aki még az ördögnek is tud munkát adni. Ha 
a mélyére nézünk, bizony, zsáknyi kritikát 
kaptunk mi, fehérszemélyek ebben a törté-
netben, sokszor pajzán megjegyzésekkel tar-
kítva, de Berecz András egyik védjegye pont 
az, hogy bármit állít pellengérre, sosem sér-
tő. Jóféle humorba bugyolálja mondandóját, 
s aki találva érzi magát, az is jóízűen együtt 
kacag a többiekkel. Minden fellépése egy-
ben improvizáció is. Bekerülnek a mesékbe 
a helyszín adottságai – egy elalvó lámpa épp-
úgy, mint a késve besettenkedő néző. „Min-
dig szerettem a bizonytalanságot felvinni a 
színpadra, ez tréningben tart engem” – nyi-
latkozta a rögtönzésekkel kapcsolatban.

 „Én amit mondok, ne hidd! De lásd ma-
gad előtt!”

Berecz András a �gyelem ébren tartásá-
nak művésze. Másfél órás estjén észrevétlen 
röppent az idő. Bőséggel beszúrt bölcsessé-

geit hosszan ízlelgettük, s a remek hangulat 
bizonyára sokáig elkísért minden jelenlévőt. 
Az előadás közös énekléssel zárult, mond-
ván: aki közös daloláskor hallgat, azzal óva-
tosan…!” Nem csoda, hogy az Erdő, erdő... 
kezdetű népdal nagyon szépen szólt a közön-
ség előadásában!

Az élethosszig való tanulás korát éljük, 
bár nem új keletű a mondás, miszerint a jó 
pap is holtig tanul. Nagyon könnyű tanulni, 
ha olyan mestereink vannak, mint Berecz!

Farkasné Molnár Csilla

A 60 éves előadóművész veszprémi fellépésén csak úgy zárójelben megjegyezte, hogy harminc éve áll a pódiumon, 
de kritikát még nem írtak róla. Ha így van, annak egy oka lehet: Berecz András vállalása, teljesítménye „kritikán 
felüli”, sokkal inkább méltatást érdemel, mint bírálatot. Most sem lesz másként. Nem lehet…

A mesemondó
Berecz András énekes, mesemondó estje, Veszprém, Hangvilla, 2016. december 13.
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Melle�ünk – Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán összművészeti estje. 
A magyar kultúra napja programsorozat eseménye, 

Veszprém Agóra, 2017. január 20.

5 órai tea – könyvklub: Szabó T. Anna és Dragomán György irodalmi estje. A magyar kultúra 
napja programsorozat eseménye, Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 2017. január 20.

A Grecsó �vérek értenek a meséléshez! 
Más a nyelv, amin megszólalnak, és más 
a mód is, ahogyan teszik, mégis van az 
író-táncos testvérpár múltjának egy kö-
zösen átélt darabja, aminek köszönhető-
en híd képződik irodalom és tánc között: 
a közös gyermekkor, a falu, ahol felnőttek, 
és ahol édesapjuk különcsége révén – kö-
nyékig érő, lila hajával – ők is csodaboga-
raknak számítottak. „Ráadásul rockgitáros 
is volt, a többiek apukája rockgitáros se 
volt” – idézi fel az író. Rockgitáros, aki sza-
valóversenyekre járt, és valamiért min-
dig József Attila Nagyon fáj című versével 
állt ki a közönség elé. A �úknak rá kel-
lett döbbenniük, hogy nem egy szokvá-
nyos családba születtek; ugyanakkor az is 
hamar bebizonyosodott számukra, hogy a 
vér nem vált vízzé, mindketten „fertőzöt-
tek”. Az önkifejezés nagyfokú vágya egé-

szen gyermekkoruktól fogva meghatározó 
az életükben. Meséltek tehát mind a ket-
ten, az író a hangjával, a hanglejtésével, a 
megírt szövegeivel; a táncművész némán, a 
mozdulataival, a mimikával. A koreográ�a 
a következő volt: egy felolvasott szöveg-
részlet után egy táncrészlet, Kisgyörgy 
Ilka káprázatos énekhangjának és Kertész 
Endre csellójátékának kíséretében. A kö-
zönség számára ismerősek lehettek az el-
hangzott passzusok, amelyek megragadtak 
egy-egy pillanatot: óvodások küzdelmét a 
kiválasztott kislányért, galambok szerelmi 
tusakodását vagy akár az első házi kecsap 
ízét. A testvérek kivárták egymást, előadá-
suk nem fonódott egymásba, ahogyan az 
az eseményhez mellékelt programfüzet-
ben is szerepelt: „A tánc nem magyaráz-
za a szöveget, nem pantomim.” És valóban, 
nem az írások értelmezésével találkoztunk 

Grecsó Zoltán által; sokkal inkább egy ta-
lányszerű, feszültségtől korántsem men-
tes performance-szal. A táncnak a nyelve, 
ami az irodalom felől szavak hiányának a 
sorozata, másfajta befogadásra kényszerí-
tette a nézőt. Két önálló megnyilatkozás-
sal szembesültünk. A tánc összefonódott 
a zenével, szinte eggyé vált vele. Mélységet 
adtak egymásnak, akárcsak az író hangja 
a szövegének és az önálló életre kelt szö-
veg a szerzőjének. Az író a hangjával és 
a szavak erejével dolgozott, a táncos-ko-
reográfus szavak nélkül, a testével pró-
bált meg közölni. Az előadásokban maga 
a téma volt közös, amit körüljártak: a csa-
ládi históriák, a szerelmek, a múló idő. Az 
emlékek újra átélésén, színrevitelén azon-
ban érezhető volt az egyedi látásmód, a 
másként látás és a másként láttatás akará-
sa. Egy-egy felolvasós-táncos blokk után 
mindig a személyes történetek felidézésé-
re tért ki Grecsó Krisztián. Ennek köszön-
hetően hallhattunk anekdotákat, például 
öccse híres felkiáltásáról, amit tízévesen 
mondott a nagyapjuknak („Tata, azért re-
mélem, Pesten volt valakid!”), és amiből 
sokkal később a Mellettem elférsz című re-
gény egyharmada született; vagy a Lehocz-
ky Zsuzsa művésznővel való találkozásáról, 
akiért édesapjuk ízig-vérig rajongott. Az 
eseményen – a témáktól függően – keve-
redtek az érzelmi megnyilvánulások. A 
történetek tartalma inkább mosolyra kész-
tette a hallgatóságot, a nosztalgikus távlat 
meg egyfajta melankolikus hangulatot va-
rázsolt a terembe, és a nevetés meg-meg-
szakadt, némaságba fordult.

Azt est végére nem egy történet, hanem 
történetek sokasága állt össze. Olyan történe-
tek, melyek pillanatok garmadájából épülnek 
fel. Egyedi volt a részlet kiválasztása, megra-
gadása, de közös volt a közlés szenvedélye, az 
idő pillanatnyi visszaforgatásának vágya.

Mayer Lisa

Izgalmas volt bepillantást nyerni egy olyan 
házaspár életébe, akiket kamasz koruk óta 
összeköt az írás, akik együtt és egymásra 
hatva fejlődtek az évek során, mára pedig 
mindketten ismert és népszerű szerzőivé 
váltak irodalmunknak. Most itt ülnek egy-
más mellett, s ha nem tudnám, hogy kik 
ők, akkor is érezhető volna a teremben a 
kettejük közti erős kötelék, kapocs, ami ösz-
szefogja ezt a különös szövetséget. Gon-
dolkodom, vajon mi lehet a titkuk, aztán 
elkezdődik az est, és a titkot, melyre mind-
annyian kíváncsiak vagyunk, ők maguk 
mesélik el nekünk.

Kezdik rögtön a „veszekedés” téma-
körével, ami legfeljebb apró provokációk-
ban és ugratásokban merül ki, körülbelül 
úgy, ahogy ez a Páros mágia is lezajlott. 
Nemcsak a személyes történetek tették 
közvetlenné és élvezhetővé a beszélgetést, 
hanem ezek elmesélésmódja is, az egymás-
hoz szóló humoros csipkelődések külön 
színt adtak az estnek. Hallottunk anekdo-
tákat összezörrenésekről, melyek – meg-
lepő módon – a szövegalkotás kérdéseit 
érintik legtöbbször. „Bensőséges intim 
helyzet, amikor valaki elsőként olvassa, és 
véleményt formál a szövegedről. Anná-

val mi kezdetektől egymás olvasói lettünk, 
s bizony, mindvégig elmondtuk őszinte 
véleményünket a másik szövegéről – me-
séli Dragomán, némi hatásszünet után 
hozzátéve, „persze, kivéve a legeslegele-
jén, olyankor még nem kritizálja az em-
ber a kedvesét”, mire Szabó T. Anna halkan 
hozzáteszi, hogy „nyilván, hisz ha így lett 
volna, akkor gyorsan véget is ért volna a ro-
mánc…” A költőnő szerint szerelmük egy 
olyan szerelmi háromszög, mint a Visky 
András által rendezett Júlia című darabban 
a nő, a fér� és Isten viszonya, annyi különb-
séggel, hogy kettejük kapcsolatában az írás 

Belénk égett

Páros mágia

„Nem lehet elengedni a pillanatot!” A pillanatot, ami kiradírozha-
tatlanul belénk íródik, legyen szó két tekintet találkozásáról, egy kéz 
érintéséről, egy összenevetésről. Azt a bizonyos pillanatot, amikor 
egyszer csak megáll az idő. Azt a pillanatot, amiből emlék lesz. A je-
lenből múlt, majd az emlékezésnek köszönhetően valamiképp újból 
jelen. Grecsó Krisztián kijelentése az est óta visszhangzik a fejemben. 
Megértettem, hogy a nem lehet nem arra vonatkozik, hogy tilos el-
engednünk ezeket a momentumokat, hanem arra, hogy vannak pil-
lanatok, amelyek ellenállnak az elengedésnek. Nem kérdeznek, csak 
vésődnek. Ez az összművészeti est ezekről az „ellenállókról” szólt.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 5 órai tea elnevezésű könyvklubjának legutóbbi programján a kortárs 
magyar irodalom legismertebb „duójával”, Szabó T. Anna költőnővel és férjével, Dragomán György íróval 
találkozhattak az igen nagy számban megjelent érdeklődők. 
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jelenik meg harmadik félként. „Ha vitára 
kerül a sor, akkor az általában szakmai” – 
teszi hozzá az író.

Ugyanakkor ez az a cselekvés, mely 
közös pontként valóságos mágiával bír. 
A költőnő elmondása szerint őt a szíve és 
megérzései vezérlik, „de aztán jön Gyuri a 
racionalitás elemlámpájával – helyesen és 
okosan, bár kíméletlenül –, s elkezdi ma-
gyarázni, hogy az adott szöveg miért nem 
jó”. Szabó T. Anna szerint sokszor nehéz el-
dönteni, hogy mikor és mennyire adjuk fel 
magunkat a „dzsungelharcban”, amit való-
jában házasságnak nevezünk, s ami ebben a 
különös szerelmi háromszögben nap mint 
nap megtörténik. S hogy ez a küzdelem 
mégiscsak összeköt, hiszen nem alá- vagy 
fölérendelő viszonyra, hanem egyensúlyra 
törekszik. Márpedig harmóniát teremteni 
nem lehet könnyű feladat az íráshoz nél-
külözhetetlen szenvedéssel és szenvedély-
lyel telt mindennapokban, amely,  akárcsak 
a szerelem, képes magasságba repíteni és 
mélységekbe taszítani egyszerre. A szer-
zők szerint külön kell �gyelni arra is, hogy 
a saját alkotásaikba való belehelyezkedé-
sen kívül, olvasóként a másik szemszögét 
is szükséges megérteniük. „Az írás olyan 

tevékenység, amelyben az ember egyedül 
van, s nem tudja, hogy ehhez hogyan vi-
szonyuljon. Mi olyan szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy mindig meg tudjuk vitatni 
társunkkal az elkészült munkát, van azon-
nali visszacsatolás a szövegekről” – meséli 
Dragomán György. A költő-író páros még 
azt is tudja, mikor jön el a másik életében 
az az időszak, amit mindenképpen írásra 
kell fordítani.

„Gyuri például arra �gyelmeztetett 
a legutóbb, hogy tavaszra nem célszerű 
munkát vállalnom, mert észrevette, hogy 
a legtöbb versemet március végén és ápri-
lisban szoktam írni. Nagyon jó, hogy van 
egy kontroll, aki észreveszi, hogy melyik 
az az időszak, amikor dolgozni tudok” – 
vallotta Anna.

A beszélgetésen azt is megtudtuk, 
hogy a Fehér király szerzője feleségének kö-
szönheti, hogy közel került a költészethez, 
elmondása szerint, ha Anna nincs, sosem 
szerette volna meg igazán a líra műne-
mét. „Gyerekként sokszor játszottuk azt, 
hogy szavakat adtunk egymásnak, me-
lyekkel a másiknak verset kellett mondani. 
Volt, hogy fogadásokat is kötöttünk, ezért 
én szándékosan olyan szavakat dobtam be, 

hogy Anna még véletlenül se tudjon verset 
mondani, de persze ő mindig tudott. Ma 
már azt gondolom, mindenkinek napon-
ta legalább egy verset el kellene olvasnia, 
hiszen az az 5 perc pont elég arra, hogy az 
ember kiszakadhasson a valóságból. Ha 
nem ismerem Annát, nem olvasok verse-
ket.” Hasonló élménye a költőnőnek is van, 
a férje volt az, aki megmutatta neki, hogy 
milyen, amikor a szerző elkezdi „látni” az 
előtte levő dolgokat. Hogy kell valamit ad-
dig nézni, ameddig ténylegesen meg is je-
lenik előttünk. „A meglátás az olyan, mint 
bekukucskálni egy szobába egy kulcslyu-
kon keresztül. Meglepő volt, hogy Gyu-
ri mellett egyszer csak én is elkezdtem ezt 
érezni, megláttam, ahogy egyszer csak át-
kattant valami egy adott szövegben, és szin-
te magától kibomlott előttem.” 

Azt hiszem, ezen az irodalmi esten 
mi, a közönség soraiban ülők is megláthat-
tunk valamit. Egy kicsit ráérezhettünk mi 
is ennek a nagyszerű páros mágiának a tit-
kára, melyet a felolvasott regény- és vers-
részletek párbeszéde még bensőségesebbé, 
szerethetőbbé és átélhetőbbé tettek.

Éltető Erzsébet

Az idén tizenöt éves Litera Magyarország 
vezető irodalmi portálja, a kortárs irodalom 
egészét megmozgató alkotóműhely. A szer-
kesztőség 2005-ben Pulitzer-díjat is kapott 
alkotóközösség kategóriában, ami jelenleg a 
legrangosabb elismerés a hazai sajtóban. A 
Litera fő céljául azt tűzte ki, hogy mindenki 
számára közelebb hozza a mai magyar iro-
dalmi élet kisebb-nagyobb eseményeit. Az 
oldalon többek között találhatunk interjú-
kat a magyar irodalmi élet különböző sze-
replőivel, kritikákat a megjelent művekről, 
helyszíni tudósításokat, beszámolókat iro-
dalmi eseményekről, és új írásokat, melyeket 
a honlapon olvashatnak először a rendsze-
res látogatók. Van fóruma, melyen az olvasók 
azonnal kapcsolatba léphetnek akár egymás-
sal, akár a szerkesztőség tagjaival, és szaba-
don kommunikálhatnak különféle művekről, 
cikkekről, megoszthatják egymással gondo-
lataikat és érzéseiket az adott témával kap-
csolatban. A portál nagy népszerűségnek 
örvend irodalmi körökben, naponta több 
száz látogató fordul meg a honlapon.

Jánossy Lajos lelkesen beszél a Literá-
ról és a munkájáról, melyet az oldal szerkesz-
tőjeként végez. Többek között felmerülnek a 
nagyinterjúk készítésének érdekességei. Ezek 
a beszélgetések mindig különlegesek. Sok-
szor előfordult, hogy még nem találkozott 
az interjú alanyával a beszélgetés előtt, csak a 
műveit olvasta, és ezekből kiindulva volt róla 
egy elképzelése. Aztán a találkozáskor telje-
sen meglepődött, mert nem azt kapta, amire 
számított.  A tanulság, hogy nem ítélkezhe-
tünk senki felett egy jellemzője, esetünkben 
az írói kifejezésmódja alapján.

A beszélgetés további részében magáról 
az irodalomról és annak a mai világban való 
relevanciájáról folyt a szó. Jánossy kicsit csüg-
gedten fejtegette véleményét a mai �atalabb 
generációkról, akiktől már nagyon távol áll 
a hagyományos irodalomfelfogás. Nemcsak 
a szépirodalom vált idegenné a �atalok szá-
mára, de már a kifejezetten szórakoztatásra 
írt regényeket is egyre kevesebben olvasnak. 
Az újabbnál újabb technikai vívmányok és az 
ezek által elérhetővé vált különböző szórako-

zási lehetőségek szinte teljesen kiszorították 
az olvasást. Mindezek ellenére Jánossy nem 
aggódik, hiszen még mindig vannak �atalok, 
akik érdeklődnek a kortárs irodalom iránt.

A �atal írói generáció és az idősebbek 
között is komoly szakadékok érzékelhetők, 
úgy stílusban, mint világszemléletben. Ezek 
a generációs különbségek régebben nem vol-
tak ennyire feltűnőek, sokkal közelebb álltak 
egymáshoz az írói közösség tagjai. Jánossy 
egy személyes tapasztalatát is elmesélte ez-
zel kapcsolatban. Egy irodalmi találkozón az 
idősebb és a �atalabb nemzedék feltűnő mó-
don elkülönült egymástól. Nem igazán ül-
tek le egy asztalhoz, a két csoport tagjai nem 
kezdeményeztek egymással beszélgetést. Ha 
mégis szóba elegyedtek, annak a legtöbbször 
komoly nézeteltérés vagy vita lett a vége. Ez 
a szituáció erős „klikkesedés” érzését kelti 
az emberben, legalábbis Jánossy elbeszélése 
alapján számomra így érződött.

Érdekes volt meghallgatni ezt a beszél-
getést, mindenképp tanulságos és �gyelem-
felkeltő volt. Ha az ember nem kifejezetten 
ezzel foglalkozik, akkor tényleg keveset hall 
a kortárs magyar irodalomról. A médiában 
nagyon kevés szó esik róla, szerencsére a Li-
tera szerkesztői fáradhatatlanul dolgoznak 
rajta, hogy mindig naprakészek legyenek, és 
könnyen böngészhető, felhasználóbarát ol-
dal fenntartásával hozzák közelebb mindenki 
számára a kortárs magyar irodalmat.

Rádli Vivien

„Csak egy ürge” – ezzel a címmel zajlott az Éjszakai Egyetem legutóbb 
megrendezett eseménye egy hűvös november végi napon a veszprémi 
várban. A résztvevők kötetlen beszélgetést hallgathattak meg Berényi 
Eszter Júlia szociológus, egyetemi adjunktus és Jánossy Lajos író, 
kritikus, szerkesztő között. Jánossy Lajos a mai magyar irodalom 
különös, központi egyénisége. Többek között a litera.hu irodalmi 
portál egyik szerkesztője, ahol rendszeresen jelennek meg írásai.

Csak egy ürge 
Beszélgetés Jánossy Lajos íróval, kritikussal, a litera.hu 
szerkesztőjével. Éjszakai Egyetem, Pannon Egyetem 
MFTK, Veszprém, Vár. u. 20., 2016. november 30.
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Hát, i� van! 
Zongora Veszprémnek gála-
koncert, Veszprém, Hangvil-
la, 2017. január 17.

Mélyen tisztelt, engedjék meg, felkérem, 
köszönetünket fejezzük ki, mindannyian 
vártuk, büszkeséggel tölt el, tisztelt egybe-
gyűltek… Szavak, melyeket annyiszor hal-
lunk különböző megnyitókon, avatókon az 
évek folyamán, hogy könnyedén össze tud-
nánk állítani belőlük egy vastag kötetnyi 
frázisgyűjteményt. Aligha van közöttünk 
olyan, akinek ne jutott volna már eszébe, 
miközben egy ilyen eseményre készült, 
hogy vajon hány beszédet kell meghallgat-
ni, míg, rátérve a lényegre, megkezdődhet 
a valódi ünneplés. 

Gyülekezünk. Hátradőlök a széken, 
és megpróbálom külső szemlélőként át-
fogni tekintetemmel a termet, mint valami 
más helyről jött idegen, aki tárgyilagosan 
követi az eseményeket. Nem megy soká. 
Mosolygó arcok, kedvesen biccentő, intő 
emberek, egy-egy odavetett köszöntés, fél-
mondat, mielőtt kihunynak a fények. Igen, 
ez Veszprém. Ismerjük egymást. Munka-
hely, iskola, koncert, hivatal, kisbolt, utca, 
Dózsa, Jeruzsálemhegy, Cholnoky… Ez a 
sokféle ember itt nem egyszerűen közön-
ség, hanem közösség.  Olyan közösség, 
aki, ha zenedét, színházat, múzeumot akar, 
akkor azt meg is valósítja – ahogy erre Por-
ga Gyula polgármester is utalt beszédében. 
A színpad közepén, re�ektorfényben álló 
zongora is ennek szimbóluma. A szervezők 
mindezt szem előtt tartva nem egy szok-
ványos gálakoncert keretében avatták fel. 
Fokozatosan, a hangszerrel ismerkedve, 
a tulajdonlás örömét ízlelgetve vezettek 
minket, miközben Veszprém zenei életé-
nek minden szegmense „birtokba vette” a 
zongorát: érezhető íven haladtunk a zenei 
tanulmányokat kezdőtől a Bartók–Pászto-
ry-díjas Mendelssohn Kamarazenekarig, 
mintegy hangsúlyozva, hogy egy minőségi 
zongora nem csak arra ad lehetőséget, 
hogy még több neves előadó hangver-
senyét élvezhessük, hanem segíti zenei 
együtteseink munkáját, és mindezeken 
keresztül zenét szerető és értő nemzedéke-
ket nevelhet. 

Ritka alkalom, hogy egy ünnepségen 
minden egy hangszerről szóljon. De ma a 
színpad egyetlen állandó főszereplője egy 
fekete Steinway. Kicsit olyan érzés, mint-
ha egy Andersen-mesébe csöppentünk 
volna, mintha a re�ektoroktól csillogóvá 
varázsolt zongora maga is várakozna 
arra, hogy megszólalhasson. Kíváncsian 
és mégis kissé arisztokratikusan tekint le 
ránk – leendő közönségére. De ezt való-
színűleg csak én képzelem így. Gesztus 
értékű, hogy a legkisebbek képviseletében 
egy tízéves kislány, Csilinkó Eszter ülhet 
a zongorához, megelőzve köszöntőt és 
beszédet. Mert elsősorban értük, nekik 
gyűjtöttünk. Jó dolog, hogy a városnak 
végre van koncertterme, de ahhoz, hogy 
a Hangvilla újra és újra megteljen, hogy a 
városban egyre inkább központi esemény 

legyen egy jó koncert, kell, hogy felnövek-
vő gyermekeink megtapasztalják a zene 
esztétikumát, megtanulják meghallani az 
értéket. Miközben játszik, arra gondolok, 
ez is hozzá tartozik Veszprém intézményes 
zeneoktatásának centenáriumához. Száz 
éve Veszprém polgárai zenedét álmodtak, 
mert a zenei nevelést széles körben akarták 
elindítani. Mára ebből a nevelésből nőtt 
ki Veszprém komolyzenei élete: amatőr és 
pro� együttesek, kórusok, zenei hivatásra 
készülők középfokú képzése, fesztiválok… 
Természetes hát, ha mára a veszprémi 
közönségnek igénye van arra, hogy városá-
ban láthasson vendégül nagyszerű művé-
szeket. Továbbgondolása ez a száz évvel 
ezelőtt megkezdett tervnek. Ma már nem 
csak zongoraórára akarjuk beíratni gyer-
mekeinket, hanem élőben szeretnénk meg-
ismertetni neves művészek zongorajátéká-
val. És még akkor nem is beszéltünk arról, 
milyen inspirációt jelenthet a zenetanulók 
számára. Keresztes János műsorvezető ki-
mondja, amire bizonyára sokan gondolunk 
a nézőtéren: ez a kislány talán nem is sejti, 
hogy mától sokaknak fog eszébe jutni neve 
hallatán, hogy ő szólaltathatta meg első-
ként koncerten a veszprémiek zongoráját. 
És nem véletlenül írom így: veszprémiek 
zongorája. Mert ez a hangszer, ahogyan 
Neubauer Sándorné, a Veszprémi Turiszti-
kai Egyesület elnöke is felhívta rá a �gyel-
met, sokak adományából, magánemberek 
és cégek be�zetéséből, koncertek, aukciók 
bevételeiből, kisebb-nagyobb összegekből 
és kisebb-nagyobb veszprémiek tevékeny 
részvételével lett a mienk. Hogy a folya-
mat minél nagyobb nyilvánosságot kap-
jon, a létrehozott honlapon rendszeresen 
közzétették az adományozók nevét és a 
gyűjtés állását, ettől még kézzelfoghatóbbá 
téve a tényt, hogy nem egyszerűen városi 
tulajdonként tekintünk a most megvásá-
rolt Steinwayre, hanem mint sajátunkra. 
Nem sokkal később a résztvevők szemmel 
látható módon bizonyították is ezt, amikor 
a közös fotózás után többen éltek a lehe-
tőséggel, hogy megérinthetik a hangszert.  
Meg kell valljam, a programban olvasva 
elég bizarr ötletnek tűnt a tervezett „zon-
gorasimogatás”, de látva, milyen örömmel 
tölt el sokakat, be kellett látnom, hogy ez 
is fontos aspektusa lehet egy ilyen átadó 
ünnepségnek. Kováts Pétert nemcsak a 
Veszprémi Hangversenyteremért Alapít-
vány képviseletében, hanem művészként, 
a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti 
vezetőjeként is csak irigyelni lehetett. 
Amellett, hogy sikeres projektet zárhatott 
ma, a most megvásárolt zongora minőségi 
hangja segíteni fogja művészi és művészeti 
szervezői munkáját. Évekkel ezelőtt meg-
született az igény, hogy Veszprémnek jó 
akusztikájú koncertterme legyen. A Hang-
villa felépülése után mától minden adott 
ahhoz, hogy kiváló művészeket invitáljunk 
Veszprémbe.

Koncertlátogatóként bizonyára 
többünkben felmerült már, milyen kapocs 
fűzi a művészt hangszeréhez. Nyilvánvaló a 
kötődés annál, aki saját hangszerén játszik 
a mindennapi gyakorlások és a fellépések 
alkalmával. De hogyan képzeljük el ezt a 
zongorista esetében? Nyári Jenő zongo-

raművészt hallgatva választ kaphattunk 
minderre. Az a legapróbb részletekre is ki-
terjedő előadás, amit a Steinway and Sons 
cégről és az általuk gyártott hangszerekről 
tartott, az a belefeledkezés, amivel a külön-
böző játéktechnikák hangzását bemutatta, 
egyértelművé tette, hogy zongorista és egy 
bizonyos zongora között is létezik egyfajta 
bensőséges viszony, mert „A Steinway az 
Steinway, és amit a Steinway tud, azt csak a 
Steinway tudja.”

Nehéz dolga van annak, aki egy, 
mondhatni, több évtizedes álom betelje-
sülésének, többéves tervezgetés és gyűjtés 
eredményének megünneplésére állít össze 
műsort. Hiszen az évek alatt olyan sokan 
kötődtek ehhez a projekthez. Olyan sok 
tervezés, szervezés, szándék és cél – ne-
héz mindezt egy estébe sűríteni. Mégis 
fontos volt minden állomást bemutatni: 
a kis zeneiskolás Csilinkó Eszter, Pituk 
Gábor zeneiskolai tanuló, Golarits Flóra 
zeneművészetis hallgató (egykori veszpré-
mi konzis), Veszprém Város Vegyeskara, 
Mendelssohn Kamarazenekar, Vásáry 
Tamás, aki fővédnökként koncertjeivel is 
segítette a gyűjtést. Film, beszédek, diákok, 
együttesek… Végül a �noman besötétített 
színpadon a re�ektor és mindannyiunk 
�gyelmének fókuszában ketten maradtak: 
a művész és a hangszer. 

„Zongora Veszprémnek” – 2014 óta 
számtalanszor találkoztunk a gyűjtés mot-
tójául szolgáló szlogennel. Így, mondatvégi 
írásjel nélkül. Eldönthetjük, hogy egy város 
óhaját kifejező felkiáltás, adakozásra buz-
dító felszólítás, vagy a szervezők eltökéltsé-
gét jelentő kijelentésként értelmezzük. Ma, 
a színpad egyetlen díszleteként ez a befe-
jezetlen mondat annyit jelentett: vágytunk 
rá, elhatároztuk és együtt megvalósítottuk.

 
S. Hegyi Ilona

New York-i 
operavarázs 
helyben 
Mozart: Varázsfuvola. A New 
York-i Metropolitan 2006-os 
előadásának vetítése. Hang-
villa, 2017. január 15.
A New York-i Metropolitan Opera élő, 
HD-közvetítéseibe kíván bekapcsolódni a 
Hangvilla. Beharangozóként az első nagy 
sikerű Met-közvetítést, Mozart Varázsfu-
vola című operájának 2006-os előadását 
tekinthettük meg felvételről.

Van egy világra szóló ötletem – akár 
ezekkel a szavakkal is kopogtathatott több 
mint tíz éve Peter Gelb, a Metropolitan 
Opera főigazgatója ajtaján Julie Bor-
chard-Young könnyűzenei producer, akit 
David Bowie londoni koncertje inspirált, 
hogy az élő operaközvetítések tervével 
megkeresse az operajátszás szentélyének 
számító intézményt. Az ominózus kon-
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certet ugyanis a londonival egy időben 20 
ország 88 mozijában követhette élőben a 
közönség. A mozik látogatóit operaelőadá-
sok elé ültetni épp annyira bizonytalannak 
tűnt, mint moziba csalogatni az operahá-
zak közönségét. A projekt azonban bomba 
siker lett. Napjainkban 66 országban közel 
2 és fél millió néző jut ily módon kiemel-
kedő művészi élményhez. A cél kiszolgálni 
a klasszikus ízlésű régi közönséget, ugyan-
akkor megnyerni a �atalokat, akiknek 
a művészeti nevelésében kiváló eszköz 
lehet a digitális technika. Magyarországon 
2008-ban elsőként a Művészetek Palotája 
szerezte meg a közvetítéssorozatba való 
bekapcsolódás jogát. Azóta az Uránia  
Filmszínházban, valamint Egerben, Sze-
geden és Kecskeméten is hozzáférhetők a 
Met előadásai, s a világra szóló ötlet meg-
érkezett Veszprémbe is! 

Kedvcsinálóként tűzte műsorára 
a Hangvilla Mozart Varázsfuvolájának 
valóban varázslatos Metropolitan-béli 
előadását. A vetítés kezdetén Oberfrank 
Pál színigazgató köszöntőjében reményét 
fejezte ki, hogy a veszprémi zenekedvelők-
re, a színházban működő Operabarátok 
Körére alapozott kísérlet sikeres lesz. Béla� 
László Hangvilla-igazgató hangsúlyozta, 
hogy úttörő próbálkozásról van szó, „önö-
kön múlik a folytatás”. Egy tavaszi vetítés 
után a következő évadban elindítanák az 
élő közvetítést is magába foglaló sorozatot. 
A program fogadásához szigorú technikai 
feltételeknek kell megfelelni, kiváló minő-
ségű vetítővásznat szereztek be, és nagy 
teljesítményű lézeres vetítőt. A műholdról 
sugárzott adások fogadásához egy műhold-
vevő is szükséges és kiváló hangtechnika, 
mely a Hangvillában adott. A Varázsfuvola 
vetítésekor Veszprém Város Vegyeskará-
nak tagjai és középiskolás önkéntesek is 
segédkeztek (ekkor épp a Lovassy gimná-
zium tanulói), nézőtéri, ruhatári munkát 
vállaltak, hogy ezzel is tehermentesítsék, 
olcsóbbá tegyék a programot.

Mit mondhatnánk azoknak, akik még 
nem barátkoztak meg az opera műfajá-
val? Itt a lehetőség, hogy kóstoljanak bele! 
S mindjárt a legkiválóbb mesterek által 
nyerhetnek bevezetést a zenés színház e 
különleges világába. Mert az opera nem 
csak zenés produkció. Lehet modern szín-
ház, és bátran kimondhatjuk, lehet show 
és képzőművészeti, összművészeti élmény 
is egyben. Azon a szinten mindenképpen, 
melyet a Met képvisel. Vajon kiknek adatik 
meg egy operapremiert megnézni élőben a 
helyszínen? A New York-i opera törekvése 
az, hogy legyen az opera közkincs – mozi-
jegy áron. Világsztárok, világhírű rendezők 
keze nyomán formálódnak a klasszikus 
történetek, pazar kiállítású produkciók 
születnek, így volt ez a Varázsfuvolával is. 
Első perctől lebilincselő élmény a látvány, 
a hangzás, a számtalan rendezői ötlet. Julie 
Taymor rendezőt (Frida és Csak a szere-
lem kell című �lmjeit láthattuk a magyar 
mozikban is) valószínűleg Indonéziában 
alapított maszkos, táncos társulata inspi-
rálhatta a Varázsfuvolában alkalmazott,  
szemet-lelket gyönyörködtető bábjátékhoz. 
Természetesen e vetítéseken nincs jelen 
az itt és most élménye, szemünk maga a 

kamera, azt látjuk, amit az adásrendező 
kiválaszt számunkra. A kíváncsi HD-ka-
mera azonban olyan különlegesen közelivé 
teszi a látványt, mely az eredeti helyszín 
legjobb ülőhelyén sem érhető el. A sze-
replőknek sokkal magasabb szintre kell 
emelniük a színpadi jelenlétet, a színészi 
játékot – valljuk be, a mi nagy örömünkre. 
Így lett ebben a produkcióban Miklósa Eri-
ka hideg, gonosz, ugyanakkor csodálatos 
Éj királynője – s kapott kivételesen nagy 
tapsot –, s vitte hátán az előadást Papageno 
életvidám, bumfordi �gurájában Nathan 
Gunn, a nagyszerű amerikai bariton, akit a 
People magazin méltán választott 2008-ban 
az év legszexibb fér�ai közé. Nem baj, ha 
egy operacsillag vonzó és sokoldalúan te-
hetséges! A két órára rövidített előadásban 
katartikus művészi élményt hoztak létre az 
alkotók, hogy a műfajtól kissé idegenkedő-
ket is meggyőzzék az opera fogyasztható-
ságáról, kortalanságáról. 

Hogy szűkül-e a világ amikor a New 
York-i magas művészet Veszprémben 
keresi hódolóit, vagy tágul a világ, mikor 
mi, veszprémiek világhíres zenekarokat, 
operacsillagokat hallgathatunk majd 
olyan produkciókban, ahol szemmel 
láthatólag a kreatív alkotói szellemnek 
semmi nem szab határt? – ezt nem tudom. 
Abban azonban biztos vagyok, hogy a 
hazai művészetnek is kivételesen jót tesz 
e kitekintési lehetőség, inspirációt nyújt, 
dimenziókat nyit, és nekünk, nézőknek is 
páholyjegyünk lehet a nagyvilág elsőrangú 
művészeti műhelyeibe. Csodálatos abla-
kok nyílnak napjainkban, mikor elérhetők 
hasonló módon a londoni vezető színhá-
zak produkciói éppúgy, mint a moszkvai 
Bolsoj balettelőadásai. S hogy kinek, 
minek kell ez? Mindannyiunknak! Zilált, 
félelmekkel teli napjainkban nagy szüksé-
günk van az emberiség egyetemes, közös 
nyelvére: a művészetre és kultúrára.

Farkasné Molnár Csilla
 

Ennyi telle� 
Az Erdődy Kamarazenekar 
hangversenye. A Filharmónia 
Magyarország második bérleti 
estje. Hangversenymester: Szef-
csik Zsolt. Veszprém, Hangvil-
la, 2016. november 27. 
Szívszorító, mégis magasztos eseménnyel 
kezdődött a �lharmóniai bérleti sorozat 
második estje: gondosan válogatott állóké-
pekből álló kis�lm vetítésével búcsúztunk az 
utóbbi fél évszázad magyar zenetörténetének 
egyik legnagyobb ikonjától, a közelmúltban 
elhunyt Kocsis Zoltántól. 64 évet élt, csak-
nem napra annyit, mint példaképe, szelle-
miségének forrása, Bartók Béla. Ahogyan 
Bartókról, róla is elmondható, hogy bár nem 
mindenki szerette, de mindenki elismerte 
kivételes zsenijét, szellemformáló erejét.

Ezek után úgy gondoltam, a Szefcsik 
Zsolt koncertmester vezetése alatt fellépő 

Erdődy Kamarazenekar méltó módon fog-
ja majd közvetíteni a régi és új idők zenei 
üzenetét. Nem így történt.

Elsőként Rossini tizenkét éves 
korában írott hat szonátájának egyikét, a 
No. 5. Esz-dúrt hallottuk. A mű Agostino 
Triosso nagybőgős számára készült, akinél 
a gyermek Rossini vendégeskedett 1804 
nyarán. A forma tekintetében nem egészen 
arányos, bár számos kísérleti elemet tartal-
mazó műben ugyan már felismerhetők a 
későbbi híres operaszerző egyszerűségében 
is szellemes dallamszerkesztésének csírái, 
ám a hangzáskép a hangszerelésből kifo-
lyólag mégiscsak egy tehetséges gyermek 
csetlő-botló, inkább ügyetlen szárnypró-
bálgatása. A két hegedű, cselló és bőgő 
összeállítású együttesben a cselló ugyanis 
nem a basszus részét képezi, hanem brácsa 
szerepet tölt be. Ezzel a középlágé túl vas-
tag, a basszus pedig aránytalanul vékony 
lett. A hangzásbeli hiányosságokat azon-
ban mégsem pusztán ez okozta: feltűnt, 
hogy a technikailag meglepően igényes mű 
előadói, amennyire együtt játszottak ritmi-
kailag, annyira hanyag, szétszóló intonáci-
óval muzsikáltak. Harmadik fekvés fölött 
már egyetlen élvezhető hang nem jött ki a 
hangszerekből, a bőgőt kivéve… A csellis-
táknak egyszer sem sikerült a számtalan-
szor előforduló Esz-dúr skálát egységesen, 
pontosan eljátszaniuk. Pedig egytől egyig 
képzett, jó iskolából kikerült muzsikusok 
játszottak. Azt sem lehet mondani, hogy 
nem voltak eléggé felkészülve Rossiniből, 
akkor ugyanis a cizellált ritmika is bice-bó-
ca lett volna. Őszintén szólva nem tudom, 
érdemes-e ezt a művet a széles publikum 
számára hozzáférhetővé tenni, nem vol-
na-e elegendő, ha csak a mester életével 
és fejlődésével foglalkozó zenetörténészek 
idéznének belőle rövid részleteket…

Mendelssohn 14 éves korában kom-
ponált c-moll vonósszimfóniájára brácsák-
kal egészült ki a zenekar. Ez határozottan 
jót tett: rá kellett jönnöm, hogy ebben a 
zenekarban – paradox módon – éppen 
a zenei viccek és kedves gúnyolódások 
tárgyát képező brácsások és (az egy szem) 
nagybőgős adják a vonószenekari hangzás 
magvát. Maga a mű az immár érett kom-
ponista munkája, melyen erősen érződik 
ugyan a klasszikus elődök hatása, de a 
harmóniák felrakása, az olykor szokatlan 
modulációk és dallamkezelés már valódi 
egyéni hangot mutat. A második tételben 
itt-ott feltűntek szép tiszta hangzások 
is. A szóló állásokban a játékosok nem 
egyenletes szinten teljesítették feladatukat. 
Kiemelkedő volt viszont a második brácsa-
szólamot játszó hölgy szuggesztív dallam-
formálása, brácsájának telt, öblös tónusa. A 
tétel végét lezáró tiszta dúr akkord az egész 
este talán legszebb pillanatai közé tartozott.  
A következő tételben a kontrapunktikus 
szerkezet szépen érvényesült, a scherzo 
könnyed hangvétele sikeresen ellensúlyoz-
ta az intonációbeli hiányosságokat. 

A szünet után két modern magyar 
művet hallottunk: az Erdélyből 1979-ben az 
anyaországba települt Orbán György Sopra 
canti diversi és az amerikai �lmzeneszer-
zőként világhírt szerzett Rózsa Miklós Op. 
17-es Concerto vonósokra című művét. 
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Orbánnak az Erdődy Kamarazenekar 
részére ajánlott darabja voltaképp remekbe 
szabott népdal-szvit, ahol a magyar (és 
erdélyi román) népdalok nem egyszerűen 
kíséretet kapnak, hanem elemeire bontva 
az egyes dallamelemek hol hangfüggönyt, 
hol sajátos harmóniarendszert alkotnak. A 
népdal bemutatása nem cél, hanem eszköz: 
a zeneszerzői megoldások nyersanyaga, 
melyet sajátos dramaturgiai céljának meg-
felelően fel lehet bontani, kaleidoszkóp- 
szerűen át- meg át lehet csoportosítani. 
Olykor valódi vonószenekari hangzás 
csendült fel a maga teltségében, valóban 
felemelő érzést keltve.

A Rózsa-mű alaphangvétele komor, 
fátyolos világot idéz, a harmadik tételben 
kimondottan magyaros zenei anyaggal. 
A koncertmester Szefcsik lassú tételbeli 
szólóállása viszont meglehetősen közép-
szerű, tónustalan, hamiskás hangzás volt. 
Rögtön megértettem, mi a zenekar baja: 
Szefcsik matematikai precizitással képes 
betanítani zenekarának a műveket, impo-
nálóan pregnáns ritmikával, jó dinamikai 
árnyalással, kiváló tempóválasztással, egy 
dologra azonban nincs füle: a megfelelő 
hangmagasság ellenőrzésére, az intonáció 
pontosságára. Enélkül pedig…?

A zenekar, noha csupa hivatásos 
zenészből áll, mégsem tekinthető teljes 
egészében pro�nak. Tagjai ugyanis szabad-
idejük terhére vállalják a zenekari munkát, 
hiszen különböző zenekarok (Fesztivál-
zenekar, Operazenekar stb.) tagjaiból 
vagy éppen főiskolai hallgatókból verbu-
válódtak. Munkamódszerük voltaképp 
az amatőr együttesek módszere, csakúgy, 
mint a veszprémi Mendelssohn Kama-
razenekar esetében. Csakhogy utóbbiban 
Kováts Péter nagy gondot igyekszik fordí-
tani a tiszta intonálásra. Szefcsikből pont 
ez hiányzik. 

Azt hiszem, a zenekar összességében 
jelen összetételében tudása legjavát adta. 
Ennyi tellett. Kimagasló teljesítmény lenne 
ez egy amatőr zenekar részéről, de hiva-
tásosoktól mást várnánk. Főleg egy több 
mint tízéves múlttal rendelkező együttes 
esetében. Igaz, nem tudom, hogy amatőrök 
megbirkóztak volna-e a Rossini-darab 
nehézségével? Sajnálatos módon itt is 
érvényesül az amatőr együttesek gyakori 
fogyatékossága: jobb az együttes, mint a 
„karnagy”. 

Rostetter Szilveszter
 

Nagyon Vad 
Fru�ik 
Vad Fruttik HighTech 2.0 
koncert, Budapest, Akvárium 
Klub, 2017. február 3.
Nagyon vad volt a Fruttik mostanában. 
Döbbenethez közeli élmény volt a február 
3-i koncertjük az Akvárium Klubban. Már 
csak abból kifolyólag is, hogy az ezt meg-
előző hétvégén hagyományos műsorukkal 
duplán megtöltötték ugyanezt a több mint 

1200 fős helyet, és ezen a hétvégén is súrol-
ták a dupla telt házat. 

A benyomásom összességében az 
este végén az volt, hogy ez elektrónak túl 
alter, alternek meg túl elektró. Nagyon 
könnyű belekötni ebbe az elgondolá-
somba, mert az elektronikus kultúráról 
viszonylag keveset tudok. Úgy képzelem el 
egy-egy nagy DJ koncertjét vagy esemé-
nyét, hogy az ember bemegy a küzdőtérre, 
elindul egy alapütem, és akármi is törté-
nik a színpadon vagy azon kívül, az végig 
kitart, erre rákever meg lekever dolgokat, 
de a vezérszál ott marad. Ez nem volt meg 
a Fruttiknál, részben emiatt is „túl alter” 
ehhez a műfajhoz. 

Szerencsére. 
Kifejezetten kíváncsian vártam, mi-

lyen látványtechnikával fognak dolgozni, 
erről mindig is híres volt ez a csapat. A be-
harangozók is azt sejttették, hogy itt valami 
sokdimenziós, minden érzéket felforgató 
háttérvetítés és világklasszis lézershow lesz. 
Bocsánat, pontosabban én ezt olvastam 
ki belőlük. Ehhez képest kicsit inkább az 
elegáns minimál felé hajlottak a vizuális 
megoldások. Túlnyomórészt egyszerű vo-
nalakkal operált a színpad hátterét biztosí-
tó ledfal, bár ebből egészen sok mindent ki 
tudtak hozni. A világosítást viszont szinte 
lehetetlen volt meg�gyelni: olyan erős 
és bántó volt még a hátsóbb sorokban is, 
hogy többször kénytelen voltam a színpad 
helyett a cipőm orrát �xírozni a retináim 
védelmében. 

Előzetes várakozásaimhoz képest ez 
a koncert nem a látványban, sokkal in-
kább a zenei megoldásokban adott valami 
pluszt. Érdekes, de nem feltétlenül rutinba 
kívánkozó ötlet volt, hogy egy női robot-
hang konferálásának köszönhetően mindig 
pontosan tudtuk, hány dal van még hátra. 
Ettől viszonylag sokat veszített az „alteros” 
jellegéből a koncert, feszesebb, kötelezőbb 
íze lett, ugyanakkor egy próbát minden-
képpen megért, és könnyen meglehet, hogy 
valakinek éppen ez tetszett a legjobban.

Félve írom le a „hangszerelés” kife-
jezést, ugyanis szinte teljes mértékben gé-
pesítetten kaptuk vissza a Fruttik-dalokat. 
A veszprémi öröki�ú aerobikedző, Likó 
Marci ügyesen és jól helyezkedett el ebben 
a stílusban és a megszokottól jelentősen 
eltérő színpadképben. (Ugyanis a zenészek 
és hangszerek helyén pultok nőttek.) Nem 
volt nála gitár sem, de mivel a klasszikus 
felállás több dalában is üres kézzel kell 
frontembernek lennie, így ez egyáltalán 
nem okozott neki nehézséget. 

Szubjektív megítélésem szerint ezt 
a műsort befogadni és nézni lehetett, de 
viszonylag nehéz volt belevonódni. A női 
géphang diktálta ütem, a dalok áthangsze-
relése miatt lekoptatott magasságok hiánya 
és az éppen egy picit túladagolt fényáradat 
miatt nekem egyszerűen nem sikerült 
megtalálni a koncert ívét és sodrását, amire 
felülhettem volna. Ezek sokszor megtörték 
az érzelmi bevonódás ritmusát, cserébe 
viszont valóban egy pro�n, átgondoltan és 
nem mellesleg tisztességesen begyakorolt 
műsort láthattunk. Ez utóbbi kifejezetten 
tiszteletet érdemel, leginkább a Lovasi 
András és Földes Eszter által színpadra 

állított Semmi konferenciához tudnám 
hasonlítani ilyen szempontból. Érdemes 
volt és elgondolkodtatott, de végül sem az 
elektró sem az alter dobozba nem tudtam 
beletenni. És ez így van jól.

 
Kovács Jenifer 

A jövő egyszer 
megérkezik 
Vad Fruttik: Dupla High Tech 
2.0. Budapest, Akvárium 
Klub, 2017. február 3–4.
Tizenkilenc, tizennyolc: Inkább roppansz 
össze lágyan, / kitörni nem lehet, / nem lá-
tok a forró nyárban / mást, mint kérdéseket 
és kérdéseket” ‒ ezzel a mondattal repített 
minket a robothang pillanatok alatt egy 
szétesett, utópisztikus világba. Az újragon-
dolt, izzasztó, pörgős, elektronikusan újra-
hangszerelt Vad Fruttik-koncerten buliz-
hattunk Budapesten az Akvárium Klubban 
február harmadikán és negyedikén.

Istenkísérteni csak az tud, akinek van 
istene. Egy befutott zenekarnak stílust, 
előadás-karaktert váltani, egyáltalán: 
mást akarni, mint ami korábban bejött, 
jól tudjuk, kockázatos vállalkozás. Nem 
mindig hoz megértést, sikert, és van, hogy 
a produkciót áldani sem a menedzsment, 
sem a közönség nem fogja. A high-tech-
koncert koncepcióját Likó Marcell énekes 
és dalszerző találta ki 2012-ben, amikor a 
MüPából megkeresték őket egy rendhagyó 
program ötletével. Saját bevallása szerint 
úgy érezte, hogy ez elég punk a Bartók 
Béla Hangversenyteremben. Míg a ,12-es 
inkább kísérleti jellegű projekt volt, addig 
a mostani tánczeneközpontú, seggrázós 
verzió lett. A korábbi repertoár frissült: 
a 2013-as Darabok és a 2015-ös Tudom, 
milyen című Fonogram-díjas albumokról 
is hallhattunk dalokat. A high-tech műsor 
annyiban különbözött a klasszikus Vad 
Fruttik-koncertektől, hogy itt az üvöltő 
basszus, a lüktető, a szemet szemgödörbe 
visszanyomó fények és a gyomrunkban 
pergő dobok által keltett transzban ordít-
hattuk a dalszövegeket.

Tizenhét, tizenhat: Létezik vagy 
nem létezik, a jövő egyszer megérkezik, s 
a galamboktól, mintha mind vasbetonból 
lenne, elszürkülsz s beülsz a kényelembe 
– folytatta a robothang. A visszaszámlálás 
dőlt betűkkel szedett szövegrészleteit a 
számok eredeti dalszövegéből válogatta 
elő Marci, majd Géczi János közreműkö-
désével pár sorban újraírták őket. A fémes 
géphangon való összegző sorok megszó-
laltatása a dalok között kohéziós erőként, a 
szétesett világ rekonstruátoraként mű-
ködtek. A számok szűkölő fájdalmat, izzó 
gyűlöletet, olykor  szomorúságot sugá-
roznak; ezeket a túlfűtött érzelmű dalokat 
kötik össze a robothang steril, érzelem-
mentes felütései.

A koncert nagy dobása a fény- és 
hangtechnika. A Vad Fruttikról érdemes 
tudni, hogy ők Magyarország legmoder-
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nebb fény- és hangtechnikájával rendelke-
ző zenekara. A csúcstechnológiát, a tech-
no-buli izzasztó, pörgős, szemfényvesztő 
hatását a korábban említett robothang és 
a dalok újrahangszerelése mellett vizuális 
technológiával erősítette a banda. Pálocska 
Péter a precíz látványt előállító fénytechni-
káért, Kiss Ákos pedig az animációért fe-
lelt; az előadás látványelemei tehát kettejük 
munkáját dicsérték. Nem kerültek a ledre 
fotorealista képek/�lmek, hanem mindent 
elvont �gurákban jelenítettek meg. Ennek 
köszönhetően vetültek csíkok, pöttyök, 
négyzetháló és képzajok a kivetítőre, 
valamint a színpadra. Ez tökéletesen illett 
a csúcstechnológiához és a világ darabokra 
bomlása illúziójához. A re�ektorok villogá-
sának centrumában mindvégig a frontem-
ber állt mint a jövőből érkező, értelmezésre 
szolgáló ember. A második dal függőleges 
fénycsövei ketrecbe szorították a zenekart; 
a rabság szorongató érzését a zene foko-
zódó lüktetése feszegette. A fényorgonák a 
közönséget sem kímélték, a koncert elején 
a vaksötétbe borított, tomboló nézőket 
hirtelen vakító fehérség árasztotta el. A 
színek tónusa dalonként cserélődött: a 
zöld, a kék, a piros, a sárga és a fehér voltak 
a legdominánsabbak a palettán. A mar-
káns, erős sugarak, valamint a dalszövegek 
egymással párhuzamosan idézték meg a 
sci-�k hangulatát; egy alternatív jövőképet, 
a gépesített, neonfényes, lézeres világot.

A fény és a hang pro� megtervezése 
tökéletesen kiegészítette egymást. A kon-
certen Prodigy- és Beatles-hangmintákat is 
hallhattunk. A frontember elárulta, hogy a 
mashupot Győr�y Gyula Gyuszkó (bil-
lentyűs hangszerek) készítette. Az ötletet 
egyértelműnek tartotta a zenekar többi 
tagja is, hiszen a Prodigy akkortájt kezdett 
el zenélni, amikor Kelet-Európában zajlott 
a rendszerváltás, tehát a Frutti-generációval 
együtt nőttek fel, és nem is igazán lehetne 
karakteresebb elektronikus előadót említeni 
náluk. A mashupban a másik hangminta a 
Beatles Elenor Rigbyje volt, ami egyrészt az 
időskori magányról szól, ezzel kontraszt-
ba állítva a Forró nyár limonádé jellegét; 
másrészt megidézi az elektronikus zene 
hajnalát. A Beatles az első zenekar, amelyik 
tört ütemeket használt, erre épült később 
a jungle, majd a D&B is. Ezek mind előre 
leprogramozott dalok, amelyeket a tagok-
nak memorizálni kellett – ki mikor lép be, 
mikor mit játszik – főként erről, illetve a 
hangzás tökéletesítéséről szóltak a próbák. 
A próbaterembe is vettek stúdióhangfalakat, 
hangkártyát, számítógépet, és Gyuszkó felelt 
azért, hogy hogyan hangzik majd minél tö-
kéletesebben az egész. A végső simításokra 
az Akváriumban került sor, hiszen minden 
hangrendszer másként szólal meg. Gyusz-
kó és Karesz (hangmérnök) három órán 
keresztül vért izzadva zsonglőrködött, hogy 
össze tudják rakni azt a hangzást, amelyet 
a produkció igényel. A srácok féltek, hogy 
lefagynak a műszerek, de szerencsére ezzel 
sem volt probléma, és a nagyszabású pro-
dukció zökkenőmentesen vonta fényszórói 
és dübörgő szólamai hatáskörébe a „táncoló 
és lassítva mozgó” publikumot.

A csúcstechnológiának, a hang- és 
fénytechnikának, a női robothangnak, a 

dalok újrahangszerelésének, valamint a 
srácok hihetetlenül erős színpadi jelenlé-
tének köszönhetően nemcsak egy kon-
certnek, hanem egy eksztatikus perfor-
mance-nak, komplex élménynek lehettem 
részese. A high-tech megvalósítás a klasz-
szikus Fruttik kedvelőit is transzba ejtette. 
A koncert sikerét az is igazolja, hogy ekko-
ra ovációval még egyetlen koncerten sem 
ünnepelték őket. Az előadást így két szóval 
tudnám jellemezni: eksztázis, katarzis.

G. Szabó Eszter

A papír 
magánya 
Likó Marcell: Énekelt és el nem 
énekelt dalok, Géczi János szer-
kesztésében, Athenaeum, Bu-
dapest, 2016.
2016-ban, az Athenaeum gondozásában 
jelent meg az a majd tíz év munkáját fel- 
ölelő válogatás, mely a Vad Fruttik zenekar 
frontembere, Likó Marcell dalszövegeit 
gyűjti össze a csapat 2005-ös indulásától 
napjainkig. A kötetet Géczi János költő 
szerkesztette, sőt, mint az a kiadványból 
kiderül, a munkában társszerzőként is 
közreműködött. Lévén Likó barátja és 
mentora, bizonyos dalszövegeknek a Géczi 
által parafrazeált verziója is megtalálható 
a gyűjteményben. Így tehát az Énekelt és 
el nem énekelt dalok tulajdonképpen a 
szerzőpáros közös munkája. A könyvhöz 
személyes hangvételű előszó is tartozik, 
melyből többek között azt is megtudhat-
juk, hogy a Hold nevű Vad Fruttik-dal 
szövegét Kaurismäki A múlt nélküli ember 
című �lmjének egyik dialógusa ihlette, 
hogy Víg Mihály és a Balaton zenekar Likó 
fontos referenciapontjának számít, vala-
mint arról a teljesítménykényszerrel vegyes 
szerzői válságról is beszámol a szöveg, amit 
az énekes-dalszerző a Géczivel való közös, 
olykor komoly elvárások övezte munka 
közben érzett. A majd százötven oldalas 
válogatás tehát elsősorban dalszövegeket 
tartalmaz, de találunk benne koncert- és 
portréfotókat, montázsokat és gra�kákat 
is. A könyv az előszót követően a zene-
kar első, 2006-os stúdióalbuma, a Rózsi-
kámnak digitálisan dalszövegeivel indul, 
majd kronologikusan halad végig a többi 
korong, a 2008-as Egy éjszaka Bohémiában, 
a 2010-es Fénystopposok, végül pedig a 
2013-as Darabok textusain. A Darabok-le-
mez dalainak „…kiegészítetten” című 
kommentárjában Likó és Géczi egymás 
művészi tapasztalataira, évtizedes munká-
jára, sajátos írói személyiségére is re�ektál 
a memoárok nosztalgikus stílusában. Likó 
hangsúlyozza, hogy a dalszövegíráshoz 
olykor szüksége van valakire, aki érti, hogy 
ő mit szeretne, és konkrét tanácsot is tud 
adni az írói technikákat illetően. „Aki azt 
vallja, hogy a szöveg sosem egyetlen ember 
alkotása, hanem egy jól körbehatárolható 
csoporté.” 

Az énekelt és el nem énekelt dalok 
tehát egyedülállóan izgalmas vállalkozás, 
hiszen amellett, hogy dokumentálja Likó 
dalszövegírói munkásságát, egy rendkívül 
fontos alkotáselméleti és egy nem kevés-
bé égető műfajelméleti kérdést is felvet. 
Az első dilemma a szerzői autenticitás 
diskurzusát érinti, miszerint kell-e, hogy 
a szövegeknek egy bizonyos, határozot-
tan beazonosítható szerzője legyen, vagy 
éppenséggel működhet az alkotás egyfajta 
műhelyként is, ahol a végeredmény-
ként létrejövő artefaktumhoz az alkotók 
közösen, együttes erővel járulnak hozzá. 
Mely ponton indulnak be azok a szimbi-
otikus vagy egyenesen parazitikus straté-
giák, melyek hatására az egyik szerzői én 
rátelepszik a másikra, és amelyek követ-
keztében a szerkesztő társszerzővé lép elő? 
Ezt a problémát a könyv egyébként egy 
határozott döntéssel hidalja át: a Géczi által 
„kijavított”, „átírt”, „megnyesett” (?) szöve-
geket az eredeti dalszövegek után, egyfajta 
alternatív szövegváltozatként, markánsan 
elkülönböző betűtípussal szedték – egyér-
telművé téve ezáltal, hogy mely szövegek-
nek ki a szerzője. Ugyanakkor felhorgad 
bennünk a kétely: vajon mennyire sze-
rencsés mindez egy olyan, a személyesség 
érzetét keltő, a lírai szubjektum énelbeszélő 
pozícióját hangsúlyozó, szerkezetében és 
a közvetített érzelmek terén is többnyire 
egyszerű és egynemű műfaj esetében, mint 
a dalszöveg? Nem fordulhat-e elő, hogy a 
szerkesztő-társszerző által publikált javítá-
sokban épp az a keresetlenség, az az üdítő 
frissesség és esetlegesség vész el, amit az 
eredeti dalok közvetítettek? Nem keltik-e 
ezek a szövegek a túlcsiszoltság érzetét egy 
olyan esetben, mikor a nonchalance és a 
vagány odavetettség voltaképpen erény? 

A másik, a dalszöveget mint önálló 
lírai műfajt érintő kérdés talán még ennél 
is érdekesebb. Szakadjon bár el mégany-
nyira az idők során a hangzó vers az írásos 
irodalomtól, a hagyománytörténet a dalt 
mégiscsak a költészet forrásaként tartja 
számon. A dal a legzeneibb lírai műfaj, írja 
az általános meghatározás, ezért számos 
változata konkrét zenei formákhoz kötött. 
Sőt, a műfaj története olyannyira összefo-
nódik a dallammal, a zenei kísérettel, hogy 
egyes korokban nem is volt elképzelhető 
önálló szöveg-, csupán énekvers, illetve 
a szöveget sokszor csak a hozzá tartozó 
dallammal együtt tekintették teljes ér-
tékűnek. És épp ennek az utolsó állításnak 
a kapcsán merül föl a dilemma, hogy a 
dokumentálás gesztusán túl szükség van-e 
arra, és ha igen, miért, hogy az élő, színpa-
di előadásra szánt dalszövegeket könyvfor-
mában publikáljuk? Magyarul: mi történik 
a dalszöveggel – ami kétségtelenül iroda-
lom, azonban nem alanyi jogon vers –, 
mikor írásos formában, a zenei kísérettől, 
az éneklés dallamától, dinamizmusától 
megfosztva a papírra száműzzük? Auto-
matikusan verssé válik? Esetleg valahol a 
dalszöveg- és a hagyományos versforma 
között reked félúton? A kérdést illetően 
Likó és Géczi sorai hol az előbbi, hol pedig 
az utóbbi állítás érvényességét látszanak 
igazolni. Az énekelt és el nem énekelt da-
lok strófáiban ugyanúgy helyet kapnak az 
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olyan elkoptatottnak ható sorok és sorvégi 
összecsengések, mint a „Sárga Zsiguli, 
nyáron ez a tuti / nem kell berúgni, jöhet 
még egy-két buli” (Sárga Zsiguli), mint a 
megkapóan sajátszerű és poétikus meg-
oldások: „Ez a dal üzenet a négy falnak, 
/ ez a dal üzenet a csillagoknak, / hogy 
nem vagyunk egyedül” (Üzenet). Szintén 
a szövegek költőiségére példa az alábbi, 
kivételes érzékenységű sor: „Egy szobanö-
vény levelei között / tejfehér fény szűrődik 
át. / Ülök a kanapé szélén / és nézem az 
asztal sarkát. (Lírai)” A dalok előnyére 
válik, mikor metadiszkurzív módon, több-
nyire kritikusan utalnak vissza önma-
guk műfaji jellegzetességeire: „homokos 
strand és pálmafák, / ezek sztereotípiák” 
(Rio), megérzésem szerint mégis akkor 
mozgatják a legkomolyabb téteket, mikor 
mernek valóban elkülönbözni a zsáner jól 
ismert toposzaitól. A kiadvány gyűjtemé-
nyes kötet, tehát Likó poétikájának már 
bejárt és még lehetséges fejlődési irányait 
is felvillantja. Az olyan és hasonló sorok, 
mint a „Baszóbogarak ragadnak össze a 
járdákon, / a szerelemtől az ízük édesebb. 
/ Mi szomorkodik a diófalevél szagában?” 
(Limonádé) komoly reményekkel kecseg-
tetnek a folytatást illetően.

Závada Péter

Csendet  
csinálni
Esti Kornél, 10. születésnap. 
Zenekar: Bodor Áron (ének, 
billentyű), Horváth Kristóf 
(gitár), Lázár Ágoston (dob), 
Lázár Domokos (gitár, ének), 
Pályi Ádám (basszusgitár), 
Veres Imre (gitár). Vendégek: 
Csernovszky Márk (zongora), 
Németh Róbert (korábbi  
Heaven Street Seven, Pega-
zusok Nem Léteznek), Likó 
Marcell (Vad Fruttik), Nagy 
István (korábbi Esti Kor-
nél-frontember, most Péterfy 
Bori & Love Band), Nagy 
Kata (korábbi Esti Kornél-vo-
kál). Budapest, Akvárium 
Klub, 2016. november 18.
Vajon mennyire hangzik jól, ha úgy kezdek 
egy koncertbeszámolót, hogy csend volt? 
Engedjék meg, hogy kifejtsem, mire gondo-
lok ez alatt. Hátha megtetszik mégis. 

Az Esti Kornél szívemhez közel álló 
formáció. Ezt az objektív újságírás je-
gyében megkísérelhetném letagadni, de 
valószínűleg kudarcot vallanék. A zenekar 
november 18-án ünnepelte fennállásának 
tizedik évfordulóját a budapesti Akvári-

um Klubban, ami erre az estére valóban 
egy medence fenekévé alakult. A fények 
sötétek, mégis csillogóak voltak, a zenekar 
tagjai szokásukhoz híven fekete-szürke-fe-
hér ruhákban álltak színpadra, a meghí-
vott vendégek pedig a szokásos „emelték 
az est fényét” megfogalmazáshoz képest 
szerintem mélyítették azt, a szó legneme-
sebb értelmében. 

Az Esti Kornél 2006-ban indult, ro-
mantikus módon gimis �úkból összeverő-
dött garázszenekarként vették kezdetüket 
Mezőtúron. Tíz éven át dolgoztak, örül-
tek, énekest váltottak, megéltek sikereket 
és nehézségeket, most pedig egy két és 
fél órás extra produkcióval ünnepelték 
magukat, vagy sokkal inkább a közös utat 
és a közönséget. Négy eddig megjelent 
nagylemezük legtöbb dalát eljátszották, 
a nosztalgia leghalványabb érzése nél-
kül. Alapvetően egy három gitárral, két, 
meglehetősen kompetens énekessel, egy 
karakán dobossal és egy elsőre rejtőzködő, 
valójában igen karakteres basszusgitáros-
sal operáló formációról van szó, akik kü-
lön kérésre sem szívesen váltanak halkabb 
üzemmódra. (Aki a 2015-ös veszprémi 
utcazenén látta őket, emlékezhet, hogy 
az akusztikus műsort a felénél szabotálva 
úgy döntöttek, inkább szokásukhoz híven 
kibontakoznak, és megszokott hangerőn 
folytatják.)

Itt mégis csendet teremtettek. Annak 
ellenére, hogy dalaik erősek, lendületesek, 
még a melankolikusabb darabok is kiszé-
lesednek és megszaladnak végül, a teljes 
estés műsor mégis olyan kerek egészet al-
kotott, hogy nem maradt sem hiányérzet, 
sem kérdés, sem lezáratlan indulat.

Mindig izgalmas összeszokott zene-
kart vendégzenészekkel látni a színpadon. 
Különösen igaz ez akkor, amikor egy 
másik frontember jelenik meg egy olyan 
formáció mellett, ahol egyébként is két 
dudás van a csárdában. (Gondolok itt 
Lázár Domokosra és Bodor Áronra, akik 
mindketten jó frontemberek, egyszerre.) 
Eleinte egészen felcsigázták a közönsé-
get, Csernovszky Márk zongoraművész 
vendégszereplésével az Akkor hagylak 
elben és a Gagarinban előcsalogatták a 
melankóliát. A slágernek mondható Most 
a jóra érkezett meg Németh Róbert, akit 
a Pegazusok Nem Léteznekben láthatunk 
a zenekar egy része mellett. Kissé megle-
pődtem ugyan, amikor a dal megszokott 
lendületébe más szólamok keveredtek, 
számomra kicsit megakasztotta azt, de 
megszokható és megszerethető változat-
nak gondolom.

Kedves reakciója volt a közönségnek 
az ismeretlenebb, régi dalokra is, mint 
a Panodráma, ami nagyjából a koncert 
közepénél hangzott el. Egy erős rajongói 
mag természetesen nagy örömmel fogad-
ta, akik pedig kevésbé ismerték, �gyelem-
mel hallgatták. Nem támadt különösebb 
mozgolódás, italért indulás sem ennél, 
sem például a Ki van kintnél.  

Első csúcspontként határoznám 
meg Likó Marcell megérkezését, akit 
Bodor Áron úgy konferált fel, mint �atal 
tehetséget, akinek még nem volt alkalma 
bemutatkozni. Valami lehet a levegőben 

Veszprém környékén, ahonnan mindket-
ten származnak, ugyanis a Vad Fruttik 
frontembere és Áron már nem először 
bizonyítják a színpadon, hogy nagyon erős 
duettet alkotnak. Ez alkalommal a Rohadt 
esőben árasztottak el minket haragos, 
szinte agresszív fájdalommal. Az egyéb-
ként kifejezetten építkezős, csendesen 
induló, de hangosan záruló dalba fűzték 
bele Marci Tudom milyenjének refrénjét, 
aminek köszönhetően a tetőpont is kapott 
egy tetőpontot.

A második és eltagadhatatlan 
csúcspont egyúttal a fő oka is volt an-
nak, hogy a koncert csendet hagyott a 
fejemben, és egy lezárt egészként látom: 
a zenekar korábbi frontembere, Nagy 
István kezdte meg a visszataps utáni 
blokkot. Szépen, �noman oldották meg, 
eleinte csak a sziluettjét láthattuk, bár sok 
rajongó már ebből is kitalálta, ki ő. Stílu-
sosan az általa szerzett Király vagyokkal 
kezdett, majd csatlakozott hozzá Nagy 
Kata, aki nemcsak a húga, de korábban ő 
is vokálozott a zenekarban. Így, nyolcan 
adták elő az Ez itt az országot, mely a 
közönség reakcióját tekintve akár egy ká-
osz is lehetett volna, annyival fontosabb 
volt az, hogy mindannyian a színpadon 
vannak, és együtt láthatjuk őket. Nem 
csak a koncertnek adott egy kifejezetten 
szép befejezést, de a korábbi szétválásnak 
is, mely sokáig úgy tűnt, végleg harag-
gal zárul. Ahogy említettem korábban, 
jelenleg is két saját frontembere van az 
Esti Kornélnak, erre a dalra három lett. 
Valószínűleg ez a felállás már nem bírt 
volna el még egy kört ezen az estén, az 
Ez itt az országban azonban mindenki 
jól megtalálta a helyét. Pisti – aki azóta 
a Péterfy Bori & Love Band gitárosa – a 
szokásos lendületet és feszes, szinte ide-
ges mozgását hozta, Áron kissé statiku-
sabban eresztette ki öblös hangját, Lázár 
Dodi pedig elmélyülten, befelé �gyelve 
élvezte a kavalkádot.

A nagy izgalmak után kellett még 
némi lecsengés, ezt hozta el a Boldogság, te 
kurva és az újabb visszataps után a Mezte-
len. A �nálét követően még megérkeztek 
a rokonok, barátok, és felköszöntötték 
a zenekart, ami talán a legmeghatóbb 
pillanatok egyike volt. Összességében ez 
és a koncertet követő maratoni dedikálás 
adta azt az érzést, mintha egy amerikai 
�lm végén lennénk, ahol a vidékről indult 
garázszenekar befut. Siker, csillogás, 
izzadság, öröm. És amiről a �lmek nem 
szólnak, hogy mi történik a nagy befutás 
után, az mostantól, a következő tíz évben 
fog kiderülni.

Kovács Jenifer
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Minden  
kezdet nehéz 
�e Crazy Rouges: Rebels’ 
Shanties. EP, 2017.

Nem áll közel hozzám az ír kocsmazene, 
nincsen előképzettségem a műfajban, de 
hát a zene az zene, és ennél sokkal mar-
ginálisabb stílusokban is lehet nagyot 
alkotni. Viszont tényleg vidám emberek 
jutnak eszembe, mikor a fagerendás északi 
kocsmák alkoholgőzében táncoló alakokra 
gondolok, így hát ez hálás téma. Szívesen 
elengedném a sírva vigadás jó magyar 
hagyományát.

Mindig örülök, ha lehet veszprémi 
lemezről írni, mert a város tehetséges zené-
szei elsősorban feldolgozás-zenekarokká 
állnak össze. Biztos túl jó itt, elviszi a me-
lankóliát a bakonyi szél, a vidám művész 
meg keveset ír. Aztán néha feltűnik egy 
Mozizenekar, és beleírja a dalaiba a vár 
lámpafényes macskaköveit meg a hatos 
busz gázolajszagát. Bár ebből a Veszprém-
ből nem sok van a Rebels’ Shanties kisle-
mezen, vannak rajta tényleg vidám itteni 
srácok, akiknek még egy kislemez is hat 
számnál kezdődik. Nem is baj, hogy hiva-
talosan kislemez, mert lehet még csiszolni 
a nagylemez elkészültéig.

Az előfeltevésem, hogy tisztességes 
bulizenét fogok hallani, amire koncerteken 
biztosan nagyokat lehet ugrálni, bebizo-
nyosodott. Jó húzása van a daloknak, hor-
dozzák a stílusuk jellemző jegyeit, de azzal 
a nagylemezzel azért nem kell kapkodni. 
Bízom benne, hogy nem veszik magukra, 
ha nem �nomkodom az építő jellegű nega-
tívumokkal, többet lehet azokból tanulni.

Az anyag legnagyobb erénye az ének-
dallam, ha nincsen nagy áthallás a példa-
képekkel, akkor kellemes a végeredmény. 
A Silver Hair refrénje világsláger lehetne. 
A közönség 90%-ának ez számít, és ezen 
alapszik minden igazi dal.

Jól áll Verrasztó Lászlónak a har-
sány énekstílus, ahogy a Mutineers vagy a 
Rebellion refrénjében énekel, de van benne 
némi avíttas Sum 41-érzet. Minden stílus 
elbírja a friss hatásokat, sőt igényli, tessék 
több új zenét hallgatni. Elférne gazda-
gabb vokál a refrénekben, a főszólam 
alátámasztásához jól jön egy kiegészítő 
felső regiszter, például alsó terc. Verrasztó 
hangja pont a visszafogottabb hangere-
jű részeknél tűnik erőtlennek, torokból, 
orrhangon erőlködik, rekeszizmos alátá-
masztás helyett. Egy énektanár ezt egy-két 
alkalom alatt megtanítja, és rengeteget 
számít, kevésbé fárasztja a hangszálakat. 
A másik kényes pont az angol kiejtés, 
megbicsakló összetett szószerkezetek, fe-
leslegesen kiejtett, elharapott „r” hangok. 
Ha már ezt a kultúrát képviseli, tehetné 
kicsit igényesebben, inkább szorgalom, 
mint tehetség kérdése. Oxfordlearnerdicti-
onaries.com, át kell rágni vele a szöveget, 
már egy alkalom után is érzékelhető lesz 
a különbség – de nem elég egy alkalom. 
Természetesen a leghatékonyabb itt is egy 

angoltanár segítsége, főleg a szókapcsola-
tok begyakorlásához.

Biermann Teo jó fuvolás, ahogy a 
bendzsón, a mandolinon és a hegedűn sem 
múlna a hírnév, még ha kicsit pontatlanok 
is, a gitáros-szekció viszont több sebből 
vérzik. A lemezt keverő hangtechnikusnak 
a pontatlanságokat orvosolnia kellett volna, 
bőven túllépnek a „természetes hangzás” 
kategóriáján. Az élő hangosítás ezt jobban 
elkeni, de ha lemezen így szól, valószínű-
leg színpadon is kiütközik. A gitár és a 
basszusgitár ráadásul hamis is. Egyedül 
az akusztikus gitár hangzása szép, a basz-
szus kattogó, vékony hangja és az elektro-
mos gitár olcsó, túltorzított tranzisztoros 
soundja is erősen tompítja a rájuk épülő 
hangszerek fényét. A gitárjáték fantáziátlan, 
végig a lehető legegyszerűbb megoldásokat 
használja, pedig elég lenne néhány bontás 
vagy egyszerű dallam a sok kitartott hang 
helyett, hogy nagyot javuljon az összkép.

Nagy Ákos dobjátéka kreatívabb, de a 
dob hangzásán is bőven lehetne fejleszteni. 
Tompán és tér nélkül szól, néhol kezdetleges 
gépdob hangjára emlékeztet. Egyszerű tech-
nikákkal ezen is sokat lehet javítani, például 
letölthető pro� dobmintákkal dolgozni 
össze az eredeti hangot. Úgy érzem, hogy 
hiányzott a koncepció a hang keveréséből, 
nem volt példa, amihez hasonló végered-
ményt szerettek volna kapni. Az ilyen nem 
bűn, főleg, ha több neves zenekar hangzásá-
ból van összegyúrva a végeredmény. Ahány 
zenész van a városban, néhány erősítőt sem 
kihívás kölcsönkérni a felvétel erejéig.

Nem olyan sok változtatás ez fejen-
ként, a megfogadásukkal egészen máshogy 
fog megszólalni a nagylemez. Legtöbbet a 
gitárosnak kell belefeccölnie, összetettebbé 
gyúrni a témákat. Lélek van a zenekarban, 
de az önmagában nem szólít meg szé-
les közönséget. A közhelyek nem buták, 
hanem magától értetődőek: 10% tehetség, 
90% munka.

Bodor Áron

Nesze jazz, 
fogd meg jól! 
Rozsnyói Péter szóló zongora-
koncertje. Pannon Egyetem, E 
kamara, 2016. november 8.
November elején Rozsnyói Péter, Veszprém 
város ikonikus zongoristája adott kellemes 
hangulatú koncertet a Pannon Egyetem E 
épületének kamaratermében, az egyetemi 
Kultúraszervező Csoport programjaként. 
A várakozásaimnak megfelelően éreztem 
jól magamat egy olyan koncerten, ahol alig 
tudtam meg valamit is az előadóművész 
személyéről, repertoárjáról és egyáltalán 
semmit arról, mit is fog játszani. Azt hi-
szem, minderre nem is volt szükség.

Be kell látnom, a klasszikus vagy kor-
társ komolyzenei koncertre csak a komo-
lyan érdeklődő vagy hozzáértő közönség 
jár. A közönség java részt ismerte és szeret-
te Rozsnyói Péter munkásságát. Vélhetőleg 

voltak közeli rokonok, barátok, középtájt 
visszafogottan érdeklődők, hátul pedig mi, 
akik „csak úgy”, zenét jöttünk hallgatni. 
Ritka, hogy az ember élőzenét hallgathat 
egyetemi körülmények között, ha ez mégis 
előfordul, akkor azt az intézmény Kultúra-
szervező Csoportja szervezi. A szólóest pe-
dig a legritkább. Nemcsak zeneértőként, de 
zenészként is lenyűgözött Rozsnyói Péter 
kortárs jazzvariációkra épülő egyvelege. 

Néha az az érdekes a kortárs jazzben, 
hogy se eleje, se vége, megfoghatatlan mind 
a sajátos akkordvilága, harmóniái, mind 
az, hogy mi a tematikája, mivel foglalkozik. 
Ebben az esetben előzetesen sem tudtunk 
meg szinte semmit arról, hogy mit fo-
gunk hallani. Hiányoltam, mert ilyenkor 
meghallgathatom koncert előtt az eredeti 
darabokat, előzetes képet kapok a fejemben 
arról, ami következni fog. Esetünkben ez 
azért is volt lehetetlen, mert a jazz, főként 
a kortárs jazz, improvizációs technikák-
ra épül. Nem szerepelt a plakáton, hogy 
szerzői estet hallunk majd. Játék közben a 
fülemre hagyatkozva próbáltam valamilyen 
struktúrát, keretet és tartalmat, jelentést 
adni annak, ami átjött a játékból. Bevallom, 
nem ismertem előzetesen Rozsnyói Péter 
zenei munkásságát, életművét részleteseb-
ben. Az este minőségét illetően mindez 
nem számított. Járok jazzkoncertekre, és 
vannak hasonlóságok: általában sajátos a 
szerkesztési mód, ahogyan ezt itt is meg�-
gyeltük. Valószínűleg a műfaj sajátja az is, 
hogy nincsen leírt, kézbe adott repertoár. 

Rozsnyói Péter játéka kellemes, üdítő, 
mondhatni kényelmes. Ellazult a zongoris-
ta, felüdült, kitört. Csendes volt és hangos. 
Magával ragadta a zene, csapkodta a pedált, 
már-már táncolt, énekelt is, méghozzá pon-
tosan leblattolta a hangokat, a triolákat, egy-
szóval az egész program fejben volt. A fo-
lyamatos tempóváltás és ritmikai törés adott 
egy igen karakán hangulatot a játékának. 
Úgy éreztem: ez nem egy helyben ülős kon-
cert. A jazz inkább egy olyan műfaj, amire 
vagy táncolni kell, vagy inni. Nem arról 
beszélek, hogy mindannyian táncra kellett 
volna perdüljünk, hanem hogy a jazz-zene 
önmagát képes valamilyen módon újra és 
újra feltámasztani, felébreszteni, amitől nem 
csak a lábunk jár, hanem az egész testünk.  
Lássuk be, egy Schubert-scerzo alatt nem 
igazán történik meg ez az emberrel. Abszo-
lút bárzenét hallottunk, még előttem van: 
a zongoraszék nyikorgása, az előadó fel-le 
pattogása, az éneklés, már csak a pohár rozé 
bor hiányzott a kezünkből. A lokálhangulat 
átütő volt. 

Ugyanakkor a jazztételek hosszúak 
voltak, ez a kevésbé járható út az ilyenféle 
kamarakoncert-szerű eseményen. Olykor 
viszketett a tenyerem arra, hogy véget 
érjen egy-egy szám, függetlenül attól, 
hogy Rozsnyói Péter játéka kiváló volt. Ez 
kétséget kizáró módon a kortárs zene és az 
improvizáció sajátja, ahogyan a vissza-visz-
szatérő zenei elemek és témák is és az erre 
épülő variánsok sokasága. Ezeken túl von-
tatottak, helyenként unalmasak is voltak 
bizonyos közjátékok. Aki nem képes értő 
módon hozzáállni a jazz műfajához, azon 
túl, hogy hallgató, annak ezt nehéz beven-
nie. A tételek végén mindig kellemes zárás, 
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ugyanakkor az indulások kissé bizonyta-
lannak látszottak, átgondoltnak ugyanak-
kor, hiszen a nézőtérről egy „gondolkodó 
zongorista” tűnt fel.

A jazz képes bemutatni a zenei skálák 
sokszínűségét, egymás mellett nem megférő 
hangnemek esetében is, így a virtuozitásra 
került a hangsúly. Ezáltal a zenei tonáció 
minden kisebb elemét meg tudta mutat-
ni Rozsnyói Péter. Bebizonyította élőben, 
hogy a lokálzene is nívós és komoly. Maga 
a látvány is illett a zenei világhoz: egy mély, 
vöröslő fény a muzsikuson és a pianínón. 
A pianínó lágyabb, zártabb tónusú hangját 
egyébként a jazz műfaja jobban is szereti, 
mint a versenyzongorát. Rozsnyói a maga 
vizualitásával is hozzátett az estéhez, hiszen 
elvitte magával a játék öröme. Jegyzeteim 
között találtam: „van egy sajátos stílusa, 
vérbeli jazz-zenész”. Ha csak ezt az egy 
mondatot írom le, már azzal is elmondtam 
mindent. Az improvizáció, variációk és 
átdolgozások voltak jazzre írva, így pl. a „ha 
én rózsa volnék” főtémát többször is kihal-
lottam. Rozsnyói Péter az estén hasonló 
hangot kapott el, mint mondjuk egy Havasi 
Balázs-koncerten hallható zeneszámok 
repertoárjellege. Lényegében kiderült, hogy 
mi a jazz kulcsa: a ��kás variációépítés. Ez 
nem Chopin vagy Muszorgszkij, amit meg 
lehet zavarni egy ajtónyitással vagy a papír-
zacskó zörgésével. Időközben ugyan voltak 
ki-be járó lelkek, de ez senkit sem érdekelt 
különösképpen. Ez a „könnyű komolyzene” 
nagyon is komoly volt. Az embert szinte 
elkezdte érdekelni az, ahogy a művész a 
zongorán brillírozik. A billentyűn való imp-
rovizáció kevésbé veszélyes, mint mondjuk 
fúvós hangszeren. Bár improvizáció ide 
vagy oda, létező módszer a jazz-jegyzés is. 
Ezt úgy is nevezhetem, hogy önjáró-zene-
szerzés, hiszen a dallamok összekötésének 
nagy része ezen az estén jött létre, előt-
tünk. Az estet elkönyvelem sikerként, ezt 
bizonyítja, hogy Rozsnyói Pétert vissza is 
tapsolta a közönség, volt még energiája ez-
által újabb 6-7 percet játszani. Még ha nem 
is tudtuk, mi vár ránk, Rozsnyói Péter elénk 
dobta: Nesze jazz, fogd meg jól!

Kovács Benjámin

Szókratész 
szelleme 
VeszprémFest 2016. Promó-
ciós DVD. A felvételek készí-
tője: Olive Art Film. Rende-
ző: Bárány László. Design: 
X-Impress/Mészáros Tünde. 
Veszprémi Ünnepi Játékok 
Közhasznú Nonpro�t K�., 
Veszprém, 2016.

Gregory Porter, Diego el Cigala, Omara 
Portuondo, Lisa Stans�eld és Jamie Cul-
lum tavaly júliusi veszprémi fellépésének 
promóciós anyaga szerepel a DVD-kiadvá-

nyon, hagyományos szerkesztői elv szerint: 
koncertfelvételek, interjúkkal meg-meg-
szakítva. Gregory Porter, Lisa Stans�eld 
és Jamie Cullum gondolatai villannak fel. 
Hadd összpontosítsak most a megszólalá-
sokra. Három ember, három kérdés. Mély, 
időtlen kérdések. A válasz pedig a veszpré-
mi produkció maga. Haladjunk sorban. 

Jamie Cullum felmenőinek nehéz 
élete volt. Édesanyja indiai apától, burmai 
anyától született, és kétévesen, menekült-
ként került Angliába. Az édesapja Jeru-
zsálemben látta meg a napvilágot, ahová 
a család Poroszországból, a mai Lengyel-
ország területéről érkezett. Jeruzsálemből 
Angliába vezetett az út, ötéves korában. 
Házasságukból született meg Jamie. 
Hallgatva szavait lassan körvonalazódik a 
kérdés: hányadán is állunk a határokkal?

Gregory Porter karaktere a vérbeli ze-
nészé. Szégyenlős gyermek volt, szégyenlős 
felnőtt lett. Rejtőzködni szeret. No és a 
színpadon? Az búvóhelynek nem ideális. 
Kényelmetlen és kínos érzés kiballagni a 
re�ektorfénybe, odalépni a mikrofonhoz 
– de amint a dal felcsendül, a feszültség 
eloszlik. A művész hazaér. Kizárólag a 
zene nyújtja számára az otthon biztonsá-
gát. Mégsem ez teszi Gregory Portert igazi 
művésszé. Mint mondja, az alkotó szük-
ségképpen a hétköznapi szituációkból, a 
környezetében zajló eseményekből merít. 
Márpedig az élet nem „habostorta”, nem 
„csóközön”. Szembesülni a kísértő gondok-
kal, akár a halállal, látni másokét, számolni 
a sajáttal… Mit jelent ez egy vérbeli alkotó 
számára? Inspirációt. A nagy létkérdé-
sek pusztán eszközök. Minden, minden 
csupán eszköz. Az alkotás viszont soha. Az 
csakis cél. Önmagáért való végcél.

Lisa Stans�eld kulcsszava a lázadás. 
Ez sikerének forrása. A közönség a lázadót 
látja benne, így tekint életútjára, s szurkol-
va lesi minden mozdulatát. Mondhatni, 
sokan rajta keresztül pótcselekszenek, 
merthogy kevesebben bátrak, mint ahá-
nyan vágynak rá. No de, mit jelent lázadó-
nak lenni? Lisa szerint ez nem más, mint a 
különbözőség, az egyediség nyílt vállalása. 
Semmi, de semmi értelme sablonokba 
simulni, sodródni a főárammal. Kizárólag 
a pillanat számít. A pillanat, ami törvény-
szerűen saját, személyes és egyedi, olyan 
mértékben és olyan tisztán, hogy az még 
az alkotó előtt sem tárul fel azonnal – csak 
idővel. Hogyan is van ez? Amikor a szerző 
dalt ír, valójában nem is tudja, miről ír. Az 
írás pillanatában nem. A következőben, 
a visszaolvasáskor már igen. Előbb tehát 
a születés, s utána a megértés. Ilyen az 
alkotófolyamat. Az idővel érkező megér-
tés, az értelmezés lehet közös. A teremtés 
jelen-pillanata soha.

Három ember, három kérdés, három 
válasz. Célokról, határokról, a művészi mi-
benlétről. A VeszprémFest 2016 promóciós 
DVD-jének üzenete szókratészi. Szókra-
tész bölcsessége abban állt, hogy tudta, 
miszerint nem tud semmit. Az interjúkból 
kiderül, hogy a művész előtt mélyen rejtve 
marad a szándéka és a teljesítménye közt 
húzódó ok-okozati összefüggés. Ha egyál-
talán van ilyen. Lisa Stans�eld fejtegetése 
�lozo�kus mélységeket érint. Saját tudat-

lanságának belátásából megértjük, hogy az 
előadó a produkcióval szólal meg, nem a 
szavaival.

András Ferenc

Meat is  
Murder 
Vegán találkozó. Szigony. 
Veszprém, 2017. január 7.
A vegetarianizmus, a veganizmus és a punk 
Veszprémben – ez a sor is alkalmas lett vol-
na címnek. A mottó pedig ez a dalszöveg: 
„Vércsepp a késen, üvölt a marha / Minden-
ki csámcsog, senki sem hallja / Csak falja? 
/A vágóhíd túl messze van // Szenved egy 
állat, éljünk a mának! / Emberek esznek, 
húst zabálnak / Zabálnak? / A vágóhíd túl 
messze van.”  De Mahatma Gandhi állítása 
is idekívánkozik: ,,Egy nemzet nagysága és 
erkölcsi fejlettsége abban mutatkozik meg 
legjobban, ahogyan az állatokkal bánik.’’ 
Húst enni bűn, a hús gyilkosság, hirdetik 
a vegetáriánusok és a vegánok minden 
nap, minden egyes eseményen, amelyet 
az állatok meggyilkolásával és kizsákmá-
nyolásával járó termékek fogyasztása ellen 
szerveznek. A vegetarianizmus meglehe-
tősen érdekes dolog, olyan életmód, amely 
nagyobb részben alapul politikai meggyő-
ződésen és hitvalláson, mint dietetikusok 
statisztikáin és kimutatásokon.

A punkzene fejlődése zenei értelem-
ben és ideológiai aspektusban is lekövet-
hető, már természetesen abban az esetben, 
ha azokat a zenekarokat nézzük, amelyek 
ideológiai mondanivalót kívánnak átadni 
a közönségnek. Kiüresedett frázis, hogy 
a punk a mainstream ellen lázad, pedig a 
punk tartotta a lépést az idők szavával, és 
elérte céljait, mindig újakat tűzve ki maga 
elé. Kezdve az olyan klasszikusoktól, mint 
a Sex Pistols No Future című száma vagy a 
Dead Kennedys örök életű nótája, a Holi-
day in Cambodia, amelyek közül az első a 
kilátástalanság, a második pedig a hábo-
rúellenesség himnusza, a punk követte az 
idők szavát.

Amikor egy országban béke, jólét és 
gazdagság van, esetleg nincs egy elnyomó 
kormányzat az állam élén, az semmi-
lyen értelemben nem jelenti azt, hogy ne 
lennének problémák, és ne lennének olyan 
dolgok, amelyeket nem lehetne vagy nem 
kellene jobbá tenni. Erre természetesen 
rájöttek civilek, aktivisták, politikusok, 
olyanok, akik az állandó progressziót és 
haladást prioritásként kezelik.

Amikor Magyarországon1989-ben 
véget ért a több mint negyven évig tartó 
szocializmus, véget kellett hogy érjen egy 
korszak a zenében is, amely előtte arról 
énekelt, hogy a TTT politikája miatt még a 
vélemény kifejezését is hátráltatja a rend-
szer. A Cpg Erdős Péter című számában 
egyértelmű és agresszív utalásokat tesznek 
a magyar kultúrpolitikai rendszer hibáira, 
amelyet teljhatalmú módon természete-
sen a párt irányít. De a rendszerváltással 
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ennek vége lett, és egy rövid tehetetlen és 
bamba időszak után az emberek elkezd-
tek rájönni, hogy a szocializmus vége és a 
demokratikus Magyarország létrejötte nem 
a célba érkezés volt, hanem az első körök 
egyike, amelyet az ország megtett a fejlődés 
és az európaiság pályáján. A vélemény-, 
szólás- és gyülekezésszabadság mindössze 
egy-egy lépcsőfok. Az újabb generációs 
jogok, amelyek minden bizonnyal rend-
kívül fontosak a fejlődés továbbvitelében, 
elkezdték foglalkoztatni az embereket, és 
így a punkzenekarokat is, akik ebben is 
élen járva harcoltak legtöbbször az egyen-
lőségért.

Ezek az eszmék pedig nem voltak 
mások, mint a kisebbségek jogai a modern 
világban, beleértve a szexuális és etni-
kai kisebbségeket, a környezet védelme, 
valamint az állatok jogai. Magyarorszá-
gon a Hétköznapi Csalódások nevű, sok 
szempontból korszakalkotó zenekar jegyzi 
az egyik legismertebb húsellenes nótát, 
amelynek címe Vegetáriánus.

2017. január 7-én Veszprémben 
vegántalálkozót rendeztek a nyitása óta 
rendkívül sikeres Szigony nevű kocs-
mában. A helyet részben vegán �atalok, 
punkzenészek működtetik, nem meglepő 
tehát a kezdeményezés. A szórakozóhely 
indulása óta egyre több koncerttel, inter-
aktív tartalommal és stílusokat, eszméket 
és embereket be nem skatulyázó program-
mal szolgált a veszprémi �ataloknak, akik 
körében akkora szomjúság volt egy ilyen 
hely iránt, na meg persze az ilyen helyen 
kapható frissítők iránt is, hogy az talán a 
tervezettnél is gyorsabb ütemben a veszp-
rémi underground képviselőinek törzshe-
lyévé vált.

Az eseményen lehetett recepteket 
cserélni, ötleteket gyűjteni egy fenntartha-
tóbb életmódhoz, és tapasztaltabb vegetá-
riánusoktól olyan praktikákat begyűjteni, 
amelyek könnyebbé tehetik az egyébként 
Magyarországon még mindig megle-
hetősen gyerekcipőben járó életmódot. 
Tippek és trükkök a kezdeti nehézségekre, 
hiszen senkiből sem lesz egy csapásra hús- 
utáló, és szervezetünk sem felejti el az ízt 
és a nehezen, de pótolható tápanyagokat. 
A vegetarianizmust körüllengő politikai és 
kulturális kérdések is elhangzottak az este 
folyamán, de a punkkal és az életmóddal 
kapcsolatos feloldhatatlan problémákat és 
kettősségeket most sem sikerült kibogoz-
ni. Mennyire legyenek jogai egy állatnak? 
Miért lehet táplálék a csirke egyeseknek, 
és miért nem az a kutya? Senki sem volt 
telhetetlen, kompromisszum született. 
Mindenki számára vannak fontosabb dol-
gok, a lényeg, hogy mindenki azért tegyen 
többet, ami számára nagyobb jelentőséggel 
bír. Ezzel a bölcsességgel felvértezve aztán, 
teljes mértékben növényi eredetű folyadé-
kokat fogyasztva pontot is tettünk az este 
végére.

A vegetarianizmus a veszprémi un-
derground élet egyik legfontosabb alapkö-
ve, amelyet egy egy-két tucat fős társaság 
elhivatottan követ is, példát mutatva 
ezzel az állatok jogainak megbecsülésé-
ben. Veszprém egyik régebb óta működő 
punkzenekara, a P.F.A. dalszövegeinek 

fontos részeként tekint az állatok jogainak 
problémájára. A mindössze másodper-
cekig tartó dalban a legfontosabb két sor: 
„A t-shirt doesn’t make anyone punk / Real 
Equality begins at home’’ . Azaz egy póló 
senkit sem tesz punkká, az igazi egyen-
lőség otthon kezdődik, utalva ezzel az 
általunk elfogyasztott húsra, valamint az 
esetlegesen otthon tanúsított és mutatott 
képmutatásunkra is. A vegetarianizmus és 
a veganizmus, mint oly sok korszakalkotó 
ötlet, meglehetősen változó megítélésű. So-
kan egészségtelennek, sokan feleslegesnek, 
sokan képmutatónak tartják. Kétségtelen 
azonban, hogy az emberek fennmaradása 
óriási mértékben függ az állatok túlélésétől 
is, nincs tehát olyan forgatókönyv, amely 
esetén vagy az egyik, vagy a másik marad 
meg a bolygónk felszínén.

A vegetarianizmus nyilván nem az 
egyetlen olyan kérdéskör, amely fontos az 
emberiség számára. Abban egyetértés van, 
hogy ha nem tudunk mindent megtenni, 
legalább valamit tegyünk. Egy békés világ 
jövőbeni kérdései ugyanis ezek. A kisebb-
ségek jogai és társadalmi egyenlőség, a 
környezetünk védelme és az állatok jogai. 
A változás kicsiben kezdődik.

 
Slemmer Bence Manó

Pillantás a  
Szent Koronára 
A Szent Korona és koronázási 
kincseink nyomában. Isme-
retterjesztő �lm az MTA BTK 
TTI „Lendület” Szent Korona 
Kutatócsoport legfontosabb 
felfedezéseiről. Filmbemutató 
és beszélgetés Bárány Krisz-
tián �lmrendezővel és Pál�y 
Géza kutatócsoport-veze-
tővel. Veszprém, Hangvilla, 
2017. január 18.
A Szent Korona mindamellett, hogy ötvös-
remekmű, a több mint ezer éves magyar 
államiság szimbóluma. Minthogy a Szent 
Korona a magyarság kiemelt jelentőségű 
nemzeti kincse és ereklyéje, a magyar tör-
ténelem sűrített önkifejezése, azt gondol-
hatnánk, hogy a történészek már minden 
lényeges dolgot kiderítettek a koronánk 
és koronázási jelvényeink múltjáról. Ezzel 
szemben feltáratlan fehér foltok sokaságá-
val találkozhatnak a Szent Korona múltja 
iránt érdeklődők. Nem tudjuk bizonyosan, 
hogy mikor, hol, milyen alkalomból készí-
tették koronánkat, nem ismerjük a korona 
elemeinek eredetét, miként az összeillesz-
tésről is csak feltételezéseink vannak.

A fehér foltok jelenléte azonban 
nemcsak a legkorábbi időkre igaz, az újkori 
magyar történelem kutatói számára is kí-
nálkoznak felfedeznivalók. A Szent Korona 

és a koronázási jelvények újkori időszakát 
kezdte újra megvizsgálni 2012-től a Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudomá-
nyi Intézetében a Pál�y Géza történész ve-
zette „Lendület” Szent Korona Kutatócso-
port. A kutatás legfőbb eredményeit Bárány 
Krisztián �lmrendezővel A Szent Korona 
és koronázási kincseink nyomában című 
ismeretterjesztő �lmben tárták a nagykö-
zönség elé. A �lmet a veszprémi Hangvil-
lában 2017. január 18-án mutatták be. A 
veszprémi �lmvetítés kapcsán utalnunk kell 
arra, hogy Európa egyik legrégibb felségjel-
vénye, a Szent Korona történetileg egyetlen 
szállal Veszprémhez is kötődik, hiszen 1944 
végén, egy hónapon át a városban őrizték.

Koronánk és koronázási jelvényeink 
újkori történetét két esemény keretébe il-
lesztették a �lm alkotói. A nyitó képsorok a 
Szent Korona 1978-as hazakerülését idézik 
fel, amikor az 1951-től az amerikai Kentuc-
ky állambeli Fort Knoxban őrzött magyar 
koronát hosszas diplomáciai egyeztetések 
után, ünnepélyes keretek között Budapestre 
hozta Cyrus Vance amerikai külügyminisz-
ter. A záró képsorok IV. Károly, az utolsó 
magyar király 1916. december 30-i buda-
pesti koronázását mutatják, amelyről akkor 
még senki sem sejtette, hogy az utolsó 
királykoronázás lesz Magyarországon. A 
fél tucat operatőr által rögzített különleges 
alkalom lehetővé teszi az utókor számára, 
hogy korabeli felvételeken nyomon követ-
hesse a királykoronázási hagyományokat.

Az 1526 és 1916 közötti időszakra 
fókuszáló �lm számos történeti újdonság-
gal szolgál. Ezek közé tartozik történel-
münk eddig ismert legrégebbi, 1618-ból 
származó, valószínűleg Pozsonyban készült 
koronázási országzászlajának előkerülé-
se, amelyet Pál�y Géza fedezett fel egy 
kéziratos forrás nyomába eredve. Ez az az 
országzászló, amelyet II. Ferdinánd pozso-
nyi koronázásán Esterházy Miklós vitt, s 
ezt követően a magyar arisztokrata meg is 
őrzött, halálakor pedig a főúr kincstárába 
beleltározták. Ugyancsak újdonság az 1792-
es királykoronázáson használt udvarmes-
teri pálca megtalálása. Azt már korábban 
is tudtuk, hogy Székesfehérvár és Pozsony 
után Sopronban is történtek koronázások 
(1622-ben, 1625-ben és 1681-ben), Sopron-
nak mint koronázóvárosnak a kutatása és 
bemutatása, illetve a Szent Korona többszö-
ri soproni közszemlére tételének részletes 
feltárása mindenképpen újszerűnek számít. 
Az új kutatási eredmények népszerűsítésén 
túl a �lm még valamiben újat hozott: a ko-
ronázáshoz kötődő egyes tárgyi emlékeket, 
kincseket először láthatja együtt a néző.

Bárány Krisztián rendelkezik az 
ismeretterjesztő �lm készítéséhez szükséges 
hozzáértéssel, türelemmel. Kiválóan alkal-
mazza azokat a lehetőségeket, amelyeket a 
modern technológia kínál számára, így a 
történeti szöveg egyáltalán nem nehezedik 
rá a nézőre. A �lm képi világa egységes, 
kellő mértékben dinamikus. Bárány Krisz-
tián „Spektrum-tévés” dokumentum�lme-
ket idéző színészi játékot is alkalmaz, az 
alkotás élményszerűsége azonban akkor 
sem szenvedett volna csorbát, ha a rende-
ző színészek (hagyományőrzők) nélkül, a 
teatralitást mellőzve készíti el �lmjét.
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Méltán feltételezhetjük, hogy A Szent 
Korona és koronázási kincseink nyomában 
című �lm hozzá fog járulni ahhoz, hogy 
a Szent Koronát, a magyar történelem 
legfontosabb tárgyát és a hozzá kapcsolódó 
koronázásokat alaposabban megismerjük. S 
talán ahhoz is, hogy felkeltse az érdeklődést 
a magyar koronázási jelvények múltja és 
a magyar korona 1526 előtti és 1916 utáni 
története iránt.

Kalmár Zoltán

A történelem 
sűrűjében 
Mészáros Gyula: Forradalom 
és szabadságharc Veszprémben 
1956. Kutatási eredmények az 
írott és íratlan források alapján. 
(Második kiadás) Művészetek 
Háza, Veszprém, 2016.
Bizonyosan van valami szükségszerűség 
abban, hogy éppen egy erdész fogalmaz-
ta meg talán a legmaradandóbban és 
legteljesebben, hogy miként is zajlottak 
Veszprémben hatvan esztendővel ezelőtt 
a sorsfordító események, s alkotta meg 
ezzel a város történetének egyik leg-
fontosabb fejezetét. A „sűrűben” jártas 
Mészáros Gyula, aki egész pályáján 
érzékelhette az organikus, a szabályozat-
lan, az öntudatlan alakulás, növekedés, 
burjánzás erejét és az ennek szegülő, 
vagy éppen ezt a maga szolgálatába állító 
emberi akarat különféle kollízióit, s aki 
bőségesen kapott leckét a szabadsághiány 
sokféle megnyilvánulásából is, egyebek 
mellett a forradalmat követően a rendőr-
őrszobán. Emberi tapasztalatai, történeti 
érdeklődése és széles körű műveltsége 
adta végül a keretét annak, hogy hosszú 
évek kutatómunkája nyomán elmondja 
közelmúltunk talán legfontosabb tör-
ténetét, mégpedig úgy mondja el, hogy 
abban mindazoknak a hangja is hallható 
legyen, akik alakították ezeket a fényes 
napokat – majd pedig a rákövetkező, 
végtelen hosszúságúnak tűnő, homályos 
évtizedeket. Vagyis a hősök, a gyilkosok, 
a gyengék, a gyávák, a tanúk, az árulók 
és az áldozatok éppúgy szót kapnak, 
mint a legkülönfélébb dokumentumok: 
röplapok, újságcikkek, bírósági ítéletek, 
temetési tervek, fényképek – és a sor még 
hosszan folytatható.

Nem történész munkájáról van tehát 
szó, hanem – a szerző pontos megfo-
galmazásában – „a történelemben élő 
ember” művéről, és míg persze a törté-
nész is ebben él, de a szakember optikáját 
óhatatlanul meghatározza szakterületé-
nek és képzettségének megannyi konven-
ciója, választott módszere, forrásainak 
jellege és kezelésének szabályai. Mindez 
az erdészt nem köti ugyanígy, s ezzel 
válik műve izgalmas és teljes „narratí-

vává”, amely egyszersmind történészek 
forrásmunkájává is válhatott. Így példá-
ul az 1956-os forradalom Budapesten 
kívüli eseményeinek egyik legjelentősebb 
áttekintésből – A vidék forradalma, 1956, 
Szakolczai Attila szerkesztésében – azért 
emelkedhet ki Veszprém története, mert 
az itteni eseményeket tárgyaló történész, 
Standeisky Éva kitűnő tanulmányában 
igen nagy mértékben építhetett Mészáros 
Gyula remekművére.

Persze nem csak a mű remek, de 
a mögötte rejlő események is páratlan 
jelentőségűek, mint ez éppen a könyv 
olvasása nyomán válik nyilvánvalóvá. 
Veszprém azzal is beírta nevét a közel-
múlt történelmébe, hogy a forradalmat 
kirobbantó Budapest után itt ropogtak 
legtöbbet a fegyverek, itt volt szinte 
legerőteljesebb az ellenállás, és azután itt 
volt legtöbb az áldozat. Innen vitték el 
egy csoportban a Szovjetunióba deportál-
takat, és itt írta be a nevét a történelembe 
a város középiskolájának karizmatikus 
tanára, Brusznyai Árpád. És azután itt 
következett a legrettenetesebb megtorlás, 
Pap János paranoiás és kíméletlen kicsi-
nyességének és kegyetlenségének követ-
keztében, amikor a konszolidáció gerinc-
törése nyomán már lassan országszerte 
hegedtek a sebek, Veszprém megyében 
még egyre élesedett az osztályharc.

A könyv első kiadása komoly siker 
volt, nemcsak szakmai, de „közönség-
siker” is, és így a város identitásának 
formálásához is nagyban hozzájárult a 
2001-es kötet, amely igen hamar könyv-
ritkasággá változott. Ez kevés hasonló 
monográ�áról mondható el. Az újabb 
kiadás – amely ugyancsak a Művészetek 
Háza komoly és áldozatos munkáját di-
cséri – sok ponton csiszoltabb az eredeti-
nél, elsősorban Somfai Balázs főlevéltáros 
szakszerű és gondos munkájának köszön-
hetően. Ami éppen egy ilyen volumenű 
vállalkozásnál – ahol ezerféle forrás adja 
vissza a történetet, s ezen a heterogén és 
komplex dokumentumtömegen keresztül 
érzékelhető a szerzői narráció – elen-
gedhetetlen, és amely éppen ezért avatja 
forrásmunkává ezt a fontos krónikát. 
Amely persze még további lehetőségeket 
azért felkínál: egy névmutató megköny-
nyítheti majd a tájékozódást, egy ki-ki-
csoda segíthet azonosítani a szereplőket, 
egy kronológia pedig áttekinthetőbbé 
teheti, hogy mi és miként zajlott a város-
ban. De így is óriási jelentőségű az újra 
kézbe vehető, igen szép kötet, s még az is 
fokozza az olvasó jóérzését, hogy Porga 
Gyula polgármesteri bevezetője után ott 
olvasható a kötet első megjelenése idején 
a várost vezető Dióssy László ajánlása is.

De ami a leglényegesebb, az csak-
ugyan a szemléletmódjában, anyagisme-
retében, a dokumentumok kezelésében, 
szerkesztésében és feltárásában érzékel-
hető maradandó virtuozitás, ahogy az 
események mozaikdarabjaiból rajzolódik 
ki maga a történelem. És nem valamifé-
le elvont vagy romantikus sorsszerűség 
alakjában, hanem azokban az epizódok-
ban, apróbb vagy nagyobb események-
ben, szükségszerűséggé összeálló vélet-

lenek sorozatában, amelyeket résztvevői 
vagy szemtanúi beszélnek el, s ezzel – 
nagyon távoli, de nem egészen pontatlan 
terminussal – a tradicionális történet-
mondással szemben a modernitás utáni 
történeti narratíva világába jutottunk. 
Szemszögek vannak, visszaemlékezések, 
közömbösnek tűnő vagy éppen döbbe-
netes erejű dokumentumok, és ezernyi 
arcél, névvel vagy név nélkül, azoké, akik 
alakítói, elviselői, áldozatai vagy hősei 
voltak ennek az időszaknak. A páratlan 
jelentőségű fotógyűjtemény, a kilencven-
oldalnyi jegyzet, a hátsó táblán látható 
térkép, a szerző műveinek bibliográ�ája 
mind-mind abban segít, hogy ponto-
sabban érzékelhessük ennek a műnek a 
jelentőségét, amely azt bizonyítja, hogy 
Veszprém nemcsak a történelembe írta 
be a nevét, hanem a történetírásba is. És 
ez a kettő nincs is olyan távol egymástól.

 Nagy András

Trauma  
és emlékezet 
Rainer Pál (összeáll.):  
Kossuth-címer és pufajka. 
Laczkó Dezső Múzeum, 
Veszprém, 2016.
Aktuális-e 1956? 2012 és 2014 között a 
Kodolányi János Főiskolán elvégeztek egy 
rendkívül alapos kutatást a Kárpát-me-
dence nemzeti és nemzetiségi problémá-
ival, illetve a magyarságot ért történelmi 
traumák múltbéli szerepével és jelenbéli 
értékelésével, kezelésük lehetséges módo-
zataival kapcsolatban. A kutatás részét ké-
pezte egy reprezentatív kérdőíves felmérés. 
A Kárpát-medencében élő magyar és nem 
magyar véleményformálóknak közösségük 
vezetőiként, kiemelkedő személyiségeiként 
kellett arról nyilatkozniuk, hogy a nemze-
ti(ségi) kérdés, valamint a magyar kultúra 
által elszenvedett történelmi traumák 
mennyiben befolyásolják jelenünket, és a 
megrázkódtatások közül melyek maradtak 
a legerősebbek. Hat esemény megítéléséről 
faggatták a kérdezetteket: a tatárjárásról, a 
török hódoltságról, az 1848/49-es forrada-
lomról és szabadságharcról, Trianonról, a 
kommunista diktatúra kiépüléséről, vala-
mint az 1956-os forradalomról. A kiinduló 
hipotézis az volt, hogy a hozzánk közeli 
fejlemények inkább befolyásolják jelenün-
ket, mint az időben régebbiek. A vártakkal 
ellentétben a legtöbben a magyarságot ért 
legnagyobb traumának Trianont, azután 
az 1945-től fokozatosan megvalósuló 
kommunista hatalomátvételt minősítették, 
így 1956 a rangsorban a harmadik helyre 
került. A korábbi időszakok vonatkozásá-
ban az időrend a traumatizáltság fokában 
szigorúan érvényesült: a legkevésbé a 
tatárjárást, aztán az ország három részre 
szakadását, majd 1848/49-et tartották re-
levánsnak jelenünk szempontjából. (Idézi 
Ujváry Gábor: A magyarság történelmi 
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traumáinak középiskolai oktatásában rejlő 
lehetőségek. Egy kutatási projekt tanulságai. 
In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor 
köszöntése 60. születésnapján. Szerk. Ujváry 
Gábor et al. Veritas – Magyar Napló, Buda-
pest, I. köt. 2016, 109. o.) 

Kíváncsiságból egy 1–10-ig pontoz-
ható skálával saját diákjaim között elvé-
geztem egy hasonló vizsgálatot. Hallga-
tóimnak úgy kellett meghatározniuk a 
trauma súlyát, hogy az – lehetőség szerint 
– egyúttal rangsort is képezzen. Saját 
élményeim alapján nem hat, hanem nyolc 
történelmi „�lmszakadásra” kérdeztem 
rá. A fentieken kívül 1711-re, tekintettel a 
függetlenségi, majd annak hagyományait 
sokban átvevő magyarországi osztály-
harcos marxista történetírás továbbélő 
örökségére, valamint a rendszerváltozásra, 
a közelmúlt vegyes érzelmekkel, csaló-
dásokkal teli tapasztalatai okán. Saját 
eredményeim szerint diákjaim Trianont 
messze előrehelyezték. 1956 és 1989 haj-
szálnyi különbséggel szinte holtverseny-
ben került a 2-3. helyre. 1945 (melynek én 
is az abszolút második helyezést jósoltam) 
1848/49-cel együtt csak a megosztott 
negyedik lett. Mohács egyértelműen 
megelőzte Szatmárt. A sor végén nagyon 
leszakadva a tatárjárás árválkodott. Vagyis 
a magyarság erős traumaként tekint 
1956-ra. Van tehát mit oldani, kibeszélni 
történeti gondolkodásunkban! 

E sorok írójának az 1956-tal kap-
csolatos érzelmi viszonyulás első, rögtön 
meghatározó erejű impulzusát a harminc- 
éves évforduló adta. Miután nagyapám és 
édesapán „meséi” 10–11 éves koromra már 
mélyen belém oltották a történelem sze-
retetét, végignéztem a televízióban akkor 
futó ultravonalas Berecz-féle ,56-sorozatot. 
Amikor az egyik rész után elborzadva 
meséltem édesapámnak, mit műveltek „az 
ellenforradalmárok”, ő komoly-szomorúan 
rám nézett, leültetett, és ennyit mondott: 
„Édes Kis�am! ,56 nem ellenforradalom 
volt, hanem forradalom.” Majd elmesélt 
néhány történetet arról, hogyan élte meg 
ő pont olyan idős �úként az ,50-es éveket 
és a forradalmat a Pápára eljutott hírek és 
ottani események tükrében. Soha többé 
nem tudtam ugyanúgy nézni a rendszer-
re, hiszen „a hazudnak éjjel, hazudnak 
nappal, hazudnak minden hullámhosz-
szon” valósága először vált kézzelfoghatóvá 
számomra. 

Ezen társadalmi és személyes ta-
pasztalatokhoz képest rendkívül vegyes 
érzelmekkel telve kellett letennem a vizs-
gált kötetet. Tusakodnak bennem érvek és 
ellenérvek, pozitívumok és negatívumok 
mellett egyaránt. Magát a könyvet a Laczkó 
Dezső Múzeum munkatársai adták ki az 
1956-os emlékév előtti tisztelgésként. Az 
elvégzett munka során összeállították a 
múzeumban őrzött olyan tárgyak, iratok, 
fényképek és újságcikkek katalógusát, 
melyek az ,56-os forradalommal kapcso-
latba hozhatók. A kötet célja nyilvánvaló: 
ívet húzni az „egy mondatos zsarnokság” 
,50-es éveitől ,56 egyetlen friss lélegzet-
vételén át a kádári önfeladásig, majd 
azután a rendszerváltozás folyamatáig. A 
forradalomnak és örökségének akkorra 

kellett (volna) erjesztő szerepet betölte-
ni, amikorra a megtorlások, hatalmi és 
propagandisztikus manipulációk, diktató-
rikus módszerek, a végén selyemkesztyűbe 
burkolt vaskezű terror sokkal sikeresebben 
nyomta a feledés homályába a társadalom 
valós tapasztalatait, mint az sikerült az 
osztrák önkénynek 1849 és 1867 között. A 
kötet bevezetőjének emiatt is szükségszerű 
a mentegetőzésjellege. A legszerényebb 
számban éppen a mindennapi élet haszná-
lati tárgyai szerepelnek az összeállításban, 
hiszen ezeket elhordták, elkoptatták a 
hosszas használatban, majd az elhasználó-
dott, tönkrement darabokat nemigen tar-
tották méltónak arra, hogy egy múzeumi 
gyűjteménybe kerüljenek. Sajátos módon 
éppen a „használatlanság” okán maradtak 
meg jobban a rezsim jelképeit, szimboliká-
ját képviselő tárgyak: a  „szabványosított” 
módon elkészített, „ajánlottan” beszerzett 
és „kötelességszerűen” megtartott tárgyak 
(vezető elvtársak szobrai, kitüntetések, 
jelvények, zászlók, dísztárgyak, emléktár-
gyak, egyenruhadarabok stb.) A korszak 
vonatkozásában rendszeres gyűjtésről 
nem nagyon beszélhetünk. A szocializmus 
éveiben eleve nem volt tanácsos az ,56-os 
relikviák megőrzése, összegyűjtése. Ami 
lehetett, az szigorúan központosított és 
propagandisztikus formában az elrettentés 
és a hatékony ideológiai nevelés egyirányú-
sága mellett létezhetett. Mindezek elle-
nére úgy tűnik, egy-egy régi muzeológus 
legalább esetenként már a kádári években 
is próbálkozott ,56-os anyagok megmenté-
sével. Erre utal a kötetben is közölt néhány 
forradalmi újság, fénykép, melyeknek mú-
zeumba kerülésére – feltehetően szándéko-
san – semmiféle támpontot nem nyújtanak 
a leltárkönyvek. 

Az így összeállított anyagból ké-
szült könyvet leginkább felső tagozatos 
és középiskolai tanároknak és diákoknak 
ajánlanám. De ez esetben is felvetődik 
a kérdés: Ha az oly számosan megtalál-
ható múzeumi dokumentumok alapján 
nemcsak az intézményi élet, hanem egy 
propagandisztikus művelődéspolitikai kép 
is ábrázolódik, akkor miért nem lehetett 
ezt meg is magyarázni, egyúttal bevezetve 
az olvasót a diktatórikus rendszer árnyé-
kában töltött mindennapokba? Tudatosan 
�gyeltem magamat a mű átnézése közben. 
Nagyon gazdag és mély érzelmi reakciókat 
éltem át: felemás viszolygást a fémpohár 
láttán. Kuláklányként nagy nehezen tsz-ad-
minisztrátori állásba felvett nénénk hozott 
ilyet haza dédszüleimhez. Nevetést a 
„béka-világkongresszus” tagjainak tihanyi 
látogatása kapcsán. Részvétet és szánalmat 
a Brusznyai-hagyaték tárgyai kapcsán. 
Megvetést a pufajkás álproletárok sorai 
kapcsán. Még akkor is, ha el tudom ezeket 
fogadni a történtek egy ténylegesen létező 
olvasataként, nyilván az eseményeknek egy 
másik, jóval egyetemesebb tapasztalattal 
szembemenő, torz, önző és egyénies íze-
ként. Hogy az adott emlékező/adatgyűjtő 
esetében az ideológia-, az érdekvezéreltség 
vagy a hatalmi orientáció volt-e az elsőd-
legesen befolyásoló tényező, az egy újabb 
vizsgálandó kérdés. A Váli-féle November 
4. metszetsorozat aljassága egyenesen éles 

dühöt váltott ki bennem. Ehhez képest 
nagyon kevés az, hogy a bevezetőben 
felvetjük, ezek az összegyűjtött emlékek 
néha egyenesen röhejesnek tűnhetnek 
számunkra. 

A mai magyar átlagember felemás 
érzésekkel viszonyul ,56-hoz, melyen 
minden „nemzeti kötelezőség” óhatatlanul 
csak rontani tud. Egy komoly és jól megírt 
bevezető tanulmány sokat tehetett volna 
azért, hogy ez az esetlen tudatlanságérzés 
oldódjon, és az összegyűjtött anyag kap-
csán is a pozitív katarzis érzete erősödjön 
meg az olvasóban.

Kovács Kálmán Árpád
  

Egy �lozófus 
alászállása  
a publicisztikába 
Boros János: Etika és politika. 
A demokrácia egyéni felelősség. 
Iskolakultúra, Veszprém, 2016. 
[Iskolakultúra-könyvek 51.]
Az Iskolakultúra-könyvek sorozatnak 
kétségkívül kiemelt szerzője Boros János, 
hiszen az ő könyvei (51-ből öt) alkotják a 
sorozat tíz százalékát. A sorozatszerkesz-
tő Géczi Jánosnak nem okozna nehéz-
séget a kiváló �lozófus négy �lozó�ai 
munkája kiadását indokolni. Mondhatni, 
magukért beszélnek, méghozzá bölcsen. 
A fülszöveg szerint az Etika és politika 
(A demokrácia egyéni felelősség) című 
kötet 2002 és 2016-ig készült „rövid 
politikai-etikai és demokráciaelméleti 
szövegeket” tartalmaz. Ilyenek is akadnak 
benne, de zömmel a Magyar Nemzetben, 
a Magyar Hírlapban és a Magyar Időkben 
megjelent, több esetben meglehetősen 
pártos publicisztikákat tartalmaz.

A szerző már mindjárt a könyve 
előszavában kiteríti lapjait. Bár azzal kez-
di, hogy „demokratává váltam”, így foly-
tatja: „Szerettem volna elavultnak hinni 
a gyermekkoromban ismételgetett népi 
bölcsességet, hogy aki egyszer kommu-
nista volt, abból ember többé nem lesz. 
A tört gerinc nem képes összeforrni.” 
És még rátesz egy lapáttal: „Az egykori 
kommunistákkal való beszélgetéseket, 
komolyan vételüket különösen is sajná-
lom.” Jó lett volna, ha neveket is említ, 
még jobb, ha ellenpéldákat is, köztük, 
mondjuk, Donáth Ferencet és társait. A 
következő bekezdésében, mintha mi sem 
történt volna, hitet tesz amellett, hogy „a 
hatalmat mellőző kommunikációra épülő 
demokráciát” támogatja. Szerepel ebben 
a kötetben fél tucat (elsősorban a számá-
ra mintának tekintetett amerikai demok-
ráciával foglalkozó) írás, melyek eléggé 
közel állnak a politikai �lozó�ához, a sok 
esetben ugyancsak alant röpülő publi-
cisztikáihoz képest kifejezetten emel-
kedettek. Becsületére legyen mondva, 
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Obama mellett voksol („megválasztása 
felszabadító és csodával határos, váratlan 
és megjósolhatatlan esemény volt. Akkor 
is, ha egy ilyen esemény kódolt volt a 
világ nyolcadik csodájának nevezett 
amerikai alkotmányban”. Ami Trumpot 
illeti, úgy véli, hogy „az amerikai nép 
erős és hatalmas, mert morális értékek, az 
igazságosság elve alkotta meg”, majd pe-
dig: „Amerika nagy ország. Korrigálja az 
elhajlásokat.” Európával, az Unióval már 
sokkal szkeptikusabb, Merkellel szemben 
pedig kirívóan kíméletlen és igazságtalan.

Ami hazánkat illeti, egy 2002-ben 
írt írásának címe Az MSZP szélsőjobb-
oldali párt. Igazából egyetlen érve a 
státustörvény-ellenes kampánya. Ezzel 
szemben ugyanekkor úgy látja, hogy 
lehetséges olyan értelmezés, mely szerint 
a rendszerváltás az Orbán-kormányzás 
idején történt meg, mert a Fidesz „egy új 
típusú jövőt keres és próbál megvalósíta-
ni”. Becsületére legyen mondva a publi-
cistának, hogy úgy ítéli, „az első tizenkét 
évet elrontotta a rendszerváltó elit”, és 
új kerekasztalt szorgalmaz. Ugyanakkor 
2003-ban Orbán Viktort kiemeli az el-
marasztalt elitből: „Vajon az árkokért egy 
olyan �atalember lenne a felelős, aki két 
évtizeddel a  második világháború, majd 
egy évtizeddel az ötvenhatos forradalom 
után született?” Az olvasó elkezdhet re-
ménykedni, amikor Boros kijelenti, hogy 
„az eszményi demokrata tulajdonságje-
gyeiben egyaránt felfedezhetjük például 
Eörsi István, Kis János, Pokorni Zoltán és 
Orbán Viktor némely morális-politikusi 
vonását”, és még azt is hozzáteszi, hogy a 
Fidesznek „el kell határolódnia a törté-
nelmi bűnök retorikájától.”

A kötet leggyengébb láncszeme a 
Nem vagyunk multikulturális társadalom 
című írás. „De miért is akarnánk ilyen 
társadalmat? Hívjunk be muzulmánokat, 
miután 1686-ban nyugati segítséggel 
már egyszer Budán elköszöntek tőlünk?” 
Ezután már nem muzulmánokról, hanem 
mohamedánokról (sic!) beszél (nyilván 
elaludt az olvasószerkesztő, ha netán 
volt ilyen). Írása második felében Boros 
bravúrra hergeli magát: megpróbálja 
kisegíteni Orbánt az illiberális demokrá-
cia slamasztikájából. Amikor ez nemigen 
sikerült, tekintélyérvekkel próbálkozik: 
„Orbán Viktornak számtalan híve van 
Németországban, professzorok, mű-
vészek fejezték ki csodálatukat iránta.” 
Ezzel Boros sem spórol: „Orbán a gyö-
kerektől független szeretetről beszél a 
saját országa iránt, melyet minden itt 
élő ember otthonának kíván.” Egy másik 
írásban (Kerítés és demokrácia) Jézus 
szavaival védi meg az ominózus kerítést, 
de egyetlen szava sincsen a gyűlöletkel-
tő menekültellenes plakátkampányról. 
Óriásai elszántságra vall, hogy még ilye-
neket is le mer írni, hogy „Német vezető 
konzervatív és liberális újságok nagy 
mellénnyel populistaként jellemzik azt az 
Orbán Viktort, aki rendszeresen megkér-
dezi (sic!) az országában élőket”.

Mindeközben nem esik egy árva 
szó sem a 2010 után csetlő-botló, egyre 
fogyó hazai demokráciáról. Feltűnő, hogy 

a �lozófus-publicista egyáltalán nem 
re�ektál �lozófustársai (például Gábor 
György, Heller Ágnes, Radnóti Sándor, 
Szilágyi Ákos) Boros számára is példa-
ként és kihívásként ajánlható politikai 
publicisztikájára. A kötet zárótanulmá-
nya (Kettős hatás: kettős  morál) igazi 
kakukktojás, mert valódi morál�lozó�a, 
melynek zárómondata: „Nem lehet jónak 
lenni, és közben kicsit rossznak.” Ennek 
sajnos ellentmond ez a kötet, amelyen ez 
a remek zárás nem több, mint fügefalevél. 
Kevesebbet kellett volna ezzel takargat-
nia, ha lett volna a kötetnek szerkesztője 
(Géczi János csak sorozatszerkesztő), 
aki kiszűrte volna az esetlegességeket, 
az ismétlődéseket. Így aztán a publicista 
Boros János ugyancsak kompromittálta a 
�lozófust, akinek újabb �lozó�ai mun-
káját (mert nem vagyunk engesztelhe-
tetlenek, mint Boros a kommunistákkal) 
szívesen olvassuk majd az újabb Iskola-
kultúra-könyvek között.

Kamarás István OJD

Dráma- 
pedagógia 
Dráma – Pedagógia – Színház 
– Nevelés. Szöveggyűjtemény 
középhaladóknak. Szerk. Eck 
Júlia, Kaposi József, Trencsényi 
László. Alkotószerkesztő: Illés 
Klára. Oktatáskutató és Fejlesz-
tő Intézet, Budapest, 2016.

A 2016-os év utolsó drámapedagógiai 
eseményére került sor az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet budapesti épületében de-
cember 22-én. A rendezvény egy könyvbe-
mutató volt, melyen a Dráma – Pedagógia 
– Színház – Nevelés című kötetet mutatták 
be az egybegyűlteknek a szerkesztők és a 
szerzők részvételével.

Egy tanulmánykötet megjelenése 
mindig ünnep. Összegzés és útkeresés is 
egyben. Kaposi József szavai szerint az 
OFI szakmai kiadványaként megjelenő 
drámapedagógiai szöveggyűjtemény a 
teljesség igénye nélkül igyekszik bemutatni 
a drámapedagógia sokszínű mozaikját, 
amivel ma egyetemi oktatásban, kutatás-
ban, közoktatásban, színházban és közmű-
velődésben találkozni lehet. 

Az alcímben feltüntetett célközön-
séget (középhaladók) azért jelölték meg 
a szerkesztők, hogy a jövendőbeli olvasó 
ne egyszerű bevezetést várjon a drámape-
dagógiába. Szerencsére itthon sokan és 
sokféleképpen építik be munkájukba ezt a 
pedagógiai módszert, a kötetben szereplő 
kiegészítő tanulmányok ezt a sokszínű 
képet szeretnék kiegészíteni, árnyalni. Illés 
Klára alkotószerkesztő előszavában is utal 
arra, hogy nem teljes a kötet alapján kiraj-
zolódó kép, a tanulmányok sokszínűsége 
mégis arra biztat jártas és járatlan olvasót, 
hogy megismerkedjen a drámapedagógia 

újabb területeivel, megismerje a felsőokta-
tás, a közoktatás vagy éppen a színházi ne-
velés neves személyiségeinek gondolatait.

A könyv törzsanyagát A drámaokta-
tás helyzete a köznevelésben és a színházi 
nevelés a köznevelés eredményességéért 
című, 2015-ben lezajlott TÁMOP-3.1.15 
kutatási projekthez elkészült tanulmányok 
adják. Külön öröm, hogy a szerzők kö-
zött a veszprémi drámapedagógus-képzés 
számos oktatóját megtalálhatjuk. A képzést 
megalapító és kidolgozó Gabnai Katalin 
mellett Eck Júlia, Trencsényi László, Kapo-
si László, Tóth Zsuzsanna, Golden Dániel, 
Pap Gábor, Keresztúri József és jelen sorok 
írója is részt vett a kutatásban, és az ott 
folyó munka összefoglalásaként készített 
tanulmányok jelen kötet fejezetei is. Emel-
lett olvashatunk a kötetben Gyevi Bíró Esz-
ter, Perényi Balázs, Nánay István, Kaposi 
József, Uray Péter tollából is írásokat.

A kutatócsapat a Magyar Drámape-
dagógiai Társasággal szoros együttmű-
ködésben a drámapedagógia jelenlegi 
helyzetének feltárására, a drámapedagógiai 
kínálat feltérképezésére és a kapcsolódó jó 
gyakorlatok leírására vállalkozott. Elkészült 
a színházi nevelési programok adatbázisa és 
a drámapedagógia kapcsolódási lehetősé-
geinek feltérképezése a különböző tantárgyi 
területeken. Kiemelten vizsgáltuk a dráma 
szerepét és helyét a közoktatásban, akár 
drámaórákon, akár különböző tantárgyi 
kereteken belül, osztályfőnöki órákon, 
etikai, önismereti és társas kompetenciák 
fejlesztésében és még számos területen. 
Elsődleges célunk volt, hogy megvizsgál-
juk a drámapedagógia jelenlegi helyzetét a 
felsőoktatásban és a közoktatásban, majd 
a jelenlegi helyzetből kiindulva szakmai 
ajánlásokat fogalmazzunk meg az oktatás 
stratégiai tervezőinek, bemutatva, milyen 
továbblépési lehetőségek vannak a jövőben 
a drámapedagógia jobb beépüléséhez. A 
ma működő, drámapedagógiával, dráma-
tanítással, színházi neveléssel kapcsolatos 
képzések bemutatása mellett a terület 
tudományos feltárásának megalapozá-
sa volt a másodlagos cél, ezzel erősítve a 
drámapedagógia �atal tudományágát. A jó 
gyakorlatok összegyűjtése mellett készül-
tek oktató�lmek és egy szakértői drámás 
továbbképzés is a kutatás keretein belül. 

A kutatás záróakkordjaként megje-
lenhetett ez a kötet, melynek első három 
fejezete a kutatásban készült tanulmányokra 
épül, majd a szerkesztők igyekeztek olyan 
példákat, személyiségeket, irányzatokat 
felmutatni, akik, illetve amelyek a drámape-
dagógia határterületeit érintik, ahogy a 
kötet címe is jelzi: a színháztól a nevelésig. 
A diákszínjátszás fejezetében a történeti 
összefoglaló mellett a műhelymunkáról és 
az improvizációról olvashatunk. A színházi 
fejezet a Kolibritől a Krétakörig, a színházi 
nevelési társulatoktól beavató színházig 
igyekszik képet rajzolni a színház és a drá-
mapedagógia kapcsolódási területeiről. Az 
utolsó fejezet pedig a távolabbi határterüle-
teket villantja fel, a bábjátéktól a múzeum-
pedagógián át a speciális nevelésig, az utolsó 
tanulmánnyal Szauder Erikre emlékezve. 

Jelenleg Magyarországon több olyan 
felsőfokú oktatási intézmény van, ahol 



 S
éd

 •
 2

01
7.

 ta
va

sz

44

drámapedagógiát tanulhatnak a módszer 
iránt érdeklődők. A veszprémi Pannon 
Egyetemen 2012-ben mesterszakos, 2013-
ban osztatlan tanárképzés keretén belül 
is elindult a drámapedagógusok képzése. 
2015-től az egyetemen Drámapedagógiai 
Tudományos Kutatóműhely működik.  
2016-ban az MTA Neveléstudományi 
Bizottságának keretén belül megalakult a 
Drámapedagógiai Albizottság. A tanár-
képzés mellett szakirányú pedagógus-to-
vábbképzéseken és a 120 órás akkreditált 
drámapedagógus-képzésen lehet ismer-
kedni ezzel a pedagógiai módszerrel. Az 
általános és középiskolai oktatás, valamint 
az alapfokú művészeti iskolák mellett 
művészeti szakközépiskolákban, dráma 
tagozatos gimnáziumokban is találkozhat-
nak vele a diákok. 

A Dráma – Pedagógia – Színház –  
Nevelés kötetet jó szívvel ajánlom mindazok 
�gyelmébe, akik jelenleg részt vesznek drá-
mapedagógus-képzésben, akár Veszprém-
ben, akár az ország más pontjain. Azoknak 
a kollégáknak is, akik drámapedagógusként 
már aktívan dolgoznak a legkülönbözőbb 
műhelyekben, közoktatástól egyetemig és 
azoknak az érdeklődőknek, akik valame-
lyik határterületen jártasak, és szeretnék 
drámapedagógiai ismereteiket bővíteni. 
A kötet a kiadó ígérete szerint hamarosan 
nemcsak papír alapú, hanem elektronikus 
formában is elérhető lesz.

Körömi Gábor

Előtanulmá-
nyok a város 
műemléki  
topográ�ájához 
Brunner Attila – Gopcsa 
Katalin: Veszprém építészete a 
„hosszú” 19. században. Enig-
ma 2001 Kiadó és Médiaszol-
gáltató K�., Székesfehérvár, 
2016. [Műhelytanulmányok a 
műemléki topográ�ához, 5.]
A füzet a Műhelytanulmányok a műemléki 
topográ�ához című kiadványsorozat ötödik 
köteteként jelent meg. A sorozat füzetei egy 
új magyar műemléki topográ�a létreho-
zásának „melléktermékei”, pontosabban 
az emlékek feldolgozásának módszertaná-
ról, valamint a kutatás során elért (rész-)
eredményekről szóló kutatási beszámolók 
a topográ�ai publikációk el(ő)készítésében 
tevékeny szakemberek tollából. Az 1950 és 
1987 között megjelent „nagy” topográ�ai 
sorozat alternatívájaként indított vállalko-
zás bátor voltát mutatja, hogy bevallottan 
a már több mint száz esztendeje kontinuus 
Dehio osztrák kézikönysorozat szisztémá-
ját igyekszik követni. Eddig két műemléki 
topográ�a látott napvilágot, jelesül a Fejér 

megyei és a székesfehérvári emlékeket 
felvonultató kézikönyvek. A Veszprém város 
építészete a „hosszú” 19. században füzet 
ezen tudományos kezdeményezés égisze 
alatt jött létre, hogy a tárgyalt korszak 
építészetéről szűk keresztmetszetet adjon, 
a forrástípusok seregszemléjét közöl-
je, valamint a feldolgozás metodikájába 
betekintést engedjen. A szerzők Veszprém, 
valamint a vizsgált korszak avatott ismerői. 
Gopcsa Katalin, a Laczkó Dezső Múzeum 
nyugalmazott főmunkatársa a helyi (nem 
csak építészeti) emlékanyag szakértője, 
Brunner Attila, az ELTE BTK doktoran-
dusza pedig a magyarországi, különösen a 
vidéki szecessziós építészet kutatásában ért 
el megsüvegelendő eredményeket. A füzet 
bőségesen jegyzetelt, tudományos appará-
tussal ellátott dolgozat, – sajnos – viszony-
lag szerény képmelléklettel.

A füzet szerkezete átlátható, az épü-
letállomány sajátosságai szerint logikusan 
felépített. A rövid bevezetést követően a vá-
rosfejlődés kereteit mutatja be, tekintettel a 
város földrajzi elhelyezkedésére, demográ�-
ai állapotára, kulturális életére és a lakás-
kultúra sajátosságaira. Ezt a városrendezési 
koncepciók és szabályzatok alapos történeti 
áttekintése követi, majd a harmadik fejezet-
ben az építőipar helyzetéről olvashatunk. 
Az utolsó, a topográ�a szempontjából 
közvetlenül talán legfontosabb fejezetben 
az épületállomány tételes vizsgálata bonta-
kozik ki. A fejezetben – minden bizonnyal 
stílustörténeti megfontolások okán is – a 
kronologikus rendet az 1867-es politika-
történeti cezúra mentén osztották kétfelé a 
szerzők: a negyedik fejezet első alfejezete az 
1800–1867 közötti időszakot (ezen a pon-
ton �nom malíciával megjegyezhető, hogy 
Hobsbawm „hosszú” 19. százada 1789-ben 
kezdődött, így a felosztás némileg ellent-
mond a címben vállaltaknak), a második 
pedig az 1867–1914 közötti éveket dolgozza 
fel. A kiegyezés előtti évtizedek építészetét 
tárgyaló rész kitér a veszprémi városkép vál-
tozásaira, egy kiemelten fontos forrástípust, 
a vedutákat segítségül híva, továbbá bemu-
tatja a tulajdonképpeni építési tevékenysé-
get, felsorakoztatva az egyházak, a nemesség 
és a polgárság igényeit kielégíteni hivatott 
épületeket. Az 1867 utáni alfejezet egyfelől 
kitér a tervező építészek személyére, a fon-
tosabb építészegyéniségekre, az építészek és 
vállalkozók foglalkoztatásának újabb keret-
rendszerére (tervpályázatok és árlejtések), 
másfelől pedig magára az épületállományra. 
Utóbbit egy viszonylag szokatlan megkö-
zelítésben mutatják be a szerzők, mégpedig 
a historizáló stílusok ún. módusza felől. A 
kezdeményezés üdvözlése mellett azonban 
a recenzens kénytelen egy fogalmi kor-
rekciót tenni. Míg a módusz, pl. Michaela 
Mareknél a politikai ikonográ�a és számos 
kultúrtörténeti tényező által meghatározott 
stílusgesztus, amelynek a város szövetében 
elfoglalt helye leginkább retorikai fogal-
makkal írható le, jelen esetben a stílus akár 
egyszerű divatáramlatként is értelmezhető, 
amely egy homályos elméleti gyökerű, 
megkérdőjelezhető tudatossággal használt, 
megcsontosodott építészeti gyakorlat folyo-
mánya. Ennek látszata ellen hatna a stílusok 
di�erenciáltabb vizsgálata: ahogy Marek 

is ízekre bontja a Monarchia neobarokk 
áramlatait (pl. „revival” Hochbarock, barok-
kizáló Jugendstil, barokk elemeket variáló 
neoreneszánsz), és analitikus módszerrel 
különböző értelmezési szinteket állapít meg, 
ugyanúgy részletesebb vizsgálatra szorul-
nának a veszprémi építészetben a szerzők 
által „középkori stílusok” kategóriájába utalt 
kubusos romantika, a mórizáló csúcsíves 
stílus, a kései neoromán stb. mögött húzódó 
intenciók vagy azok hiánya. Ezt természete-
sen ebben a füzetben nem az intellektuális 
potenciál hiánya vagy a felkészületlenség 
akadályozhatta meg, pusztán a kiadvány 
mérsékelten nagyra törő formátuma, így 
egy nagyobb lélegzetvételű munkában bi-
zonyosan meggyőzőbb elemzések születtek 
volna (illetve remélhetőleg születnek majd) 
a veszprémi épületállomány móduszairól.

A füzet – ahogyan a szerzők is előre-
bocsátják – Veszprém 19. századi építésze-
tének vázlata, az épületállomány művé-
szettörténeti értékelése így elmarad. Noha 
implicit módon – például az építőipar 
legalábbis viszonylagos függetlenségének, 
illetve a helyi építészek relatív hiányá-
nak említésével – utal rá a tanulmány, de 
kimondatlanul marad, hogy a 19. század 
építészettörténetében Veszprém – még a 
nagyobb vidéki városok viszonylatában 
is – periférikus jelenség. Ez természetesen 
nem egyenlő az épületállomány kvalitásá-
nak negatív megítélésével, és lényegében 
itt kezdődik a művészettörténész valódi 
feladata: az alapos feltáró munka után az 
anyag értékelése és nemzeti vagy nemzet-
közi kontextusban való tárgyalása. 

A bemutatott dolgozatról összes-
ségében elmondható, hogy remek mű-
helytanulmány, amelynek legfőbb erényei 
között említhetjük a sajtóforrások virtuóz 
használatát, valamint a széles körű levéltá-
ri háttérmunka alaposságát. Amennyiben 
a leendő veszprémi műemléki topográ�a 
a füzet által reprezentált tudományos 
precizitással készül majd el, bizonyosan 
azonnal alapművé válik majd.

Salamon Gáspár

Könyvtári 
emlékülés 
a kávéházi 
mesélőről 
Két évforduló között.  
Emlékülés Eötvös Károlyról 
(1842–1916). Veszprém, Eöt-
vös Károly Megyei Könyvtár, 
2016. november 19.
Lehet-e még újat megtudni Eötvös Károly-
ról, akinek kultusza valóban élő, merült fel 
bennem a kérdés az emlékülés meghívójá-
nak kézbevételekor. Annak ellenére, hogy 
tisztában vagyok a ténnyel: a kutatások 
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sohasem zárhatók le véglegesen, mindig 
számíthatunk friss adatok felbukkanására, 
amelyek módosíthatják, netán átírhatják 
eddigi ismereteinket. Eötvös neve ma sok 
szempontból előkerülhet, elő is kerül, 
alkalmanként azonban a róla való tájéko-
zatlanságot tükrözi. Egy másik kérdés is 
ott motoszkált bennem, amikor rádöbben-
tem, hogy az emlékülés dátuma szombatot 
jelöl, és 11.30-tól 16 óráig tart az előadá-
sok folyama. Merészség-e az e�éle szerve-
zés? Igen, merészség, gondos előkészítést 
kíván a közönség megnyerésére. 

Amint elolvastam az emlékülés 
előadóinak névsorát, eldőlt, Eötvösért érde-
mes feláldoznom a szombatomat. Impo-
záns névsor, több nagy, már ismert név és 
néhány számomra még ismeretlen, ám kí-
váncsivá tevő. Elhatározásomban megerő-
sítettek az előadások kellően körülhatárolt, 
precízen megfogalmazott témakörei, címei. 
Az emlékülés levezetésére felkért Hudi 
József történész, levéltáros, Eötvös-kuta-
tó személye szintén garancia. És tetszett 
a meghívóra választott idézet: „Annyi 
képesség, erő lakozott benne, hogy a jövő 
aligha tudja őt egypár szóval, lakonikusan 
jellemezni. A nevét kell majd idézni, mily 
gazdagságot rejt magában, mint egy ked-
ves, drága ékszertok.” Kosztolányi Dezső 
búcsúztatta ekként Eötvös Károlyt. Gondo-
latai méltó mottójává lehettek a sokszínű, 
gazdag életműből merítkező emlékülésnek, 
amelynek címét magyarázni sem kell. Az 
esetleges talányt feloldják az évszámok: 
Eötvös Károly halálának centenáriuma volt 
2016. március 11-én, a nevét viselő könyv-
tár az Eötvös-napok rendezvénysorozata 
keretében emlékezett rá; 2017. április 13-án 
pedig születésének 175. évfordulója lesz.

A meghirdetett időpontban ha nem is 
volt tele az Eötvös Károly Megyei Könyv-
tár Kisfaludy-terme, de nem is volt üres. 
Megérkeztek a mezőszentgyörgyiek, a le-
származottak, a közönség soraiban láttunk 
könyvtárosokat, történészeket, irodalmá-
rokat, bizonyára jogászokat is, és egyik 
csoporthoz sem tartozó érdeklődőket.

Az emlékülés Pálmann Judit könyv-
tárigazgató asszony köszöntőjével vette 
kezdetét, aki elmondta, a könyvtár 1968. 
augusztus 20. óta viseli Eötvös Károly 
nevét és azóta kötelességének tartja ápolni 
a politikus és író emlékét. Az intézmény-
ben  tíz éve vált igazán intenzívvé az 
Eötvös-életút kutatása és a leszármazot-
takkal való kapcsolattartás. Kállai Szilárd, 
Eötvös balatoni és bakonyi könyveinek 
veszprémi kiadójaként és a társszervező 
Eötvös Károly Magyar Tengere Alapítvány 
képviseletében kapott szót. Az alapítványt 
Kállai Szilárd, Praznovszky Mihály és az 
Eötvös Károly Asztaltársaság további két 
tagja hozta létre 2015 decemberében.

Hudi József bevezetőjében a száz év 
óta szinte töretlen népszerűségű Eötvös-
ről beszélt, akinek emlékét szülőhelyén 
kívül intézmények őrzik (köztük 2003-tól 
az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet), 
akinek művei ma is újrakiadások sorát élik 
meg, aki kávéházi mesélőként megterem-
tette a maga legendáriumát, akit isme-
rünk és mégsem ismerünk, máig nincs 
monográ�a róla, de van róla Veszprém-

ben, a Vár Ucca Tizenhét negyedévkönyv 
1996/1. számaként megjelent tanulmány-
kötet és 1986 végén 2300 tétellel lezárt 
bibliográ�ája Tóth Jánosné veszprémi 
könyvtáros munkájaként, ami az utób-
bi években jelentősen gyarapodott. A 
történész előrevetítette: az emlékülés nem 
mítoszteremtő, nem is kultuszromboló, 
a maga helyén kísérli meg bemutatni, 
értékelni  Eötvös sokrétű munkásságának 
egy-egy fontosabb részletét.

Fráter Zoltán, az ELTE Modern 
Magyar Irodalomtörténet Tanszékének 
docense, a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság alelnöke előadásában Eötvös Károly 
helyét jelölte ki a kortársak között. Bonyo-
lult kérdést taglalt szellemesen, elgondol-
kodtatóan. Három emberöltő viszonyla-
tában vizsgálta kapcsolatát kortársaival, 
szólt irodalmi hitvallásáról, az irodalom 
nemzeti öntudatot erősítő és szórakoztató 
szerepéről (tudjuk, Eötvös sohasem tar-
totta magát hivatásos írónak), és az Eötvös 
Károlyt méltató kortársak és utódok sorát 
idézte. Köztük Karinthyt, akinek Eöt-
vös-paródiája az Így írtok ti című könyvé-
ben Fráter szerint inkább népszerűsítette 
az írót, mintsem kigúnyolta.

Vesztróczy Zsolt történész, az OSZK 
munkatársa Mikszáth sajátos humorával 
örvendeztetett meg bennünket. A „vajda”, 
azaz Eötvös alakját idézte meg a kortárs 
Mikszáth publicisztikájában és parlamenti 
karcolataiban. Elöljáróban szólt a ma-
gyar történelem híres író-politikusairól, 
így Verseghyről, Kölcseyről, Jókairól és 
természetesen Mikszáthról, aztán részle-
tesen ismertette Eötvös politikai pálya-
futásának alakulását a társadalmi háttér 
élénk rajzával. Megvallom, elkápráztatott a 
történelmi ismereteivel. Próbáltam követ-
ni, nem mindig sikerült. Előadás közben 
oda-odapillantottam Praznovszky Mihály-
ra, a Mikszáth-kutatóra, Mikszáth sajátos 
humorának nem csupán kiváló ismerőjé-
re, hanem átörökítőjére. Mi lett volna, ha 
ő beszélt volna erről a témáról?

Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtör-
ténész, kritikus ugyancsak az OSZK-ból 
érkezett. A Kézirattár tudományos mun-
katársaként dolgozta fel Eötvös iratanya-
gát. Mint mondta, Eötvös „dokumentálta 
az életét”, iratait leadta a könyvtárba 
1913-ban. Ennek köszönhetően és a Révai 
testvérek visszaemlékezései alapján a kez-
detektől tudta rekonstruálni az író kapcso-
latát a könyvkiadó testvérpárral. Szép és 
precíz ívet rajzolt, megdöbbentő adatokkal 
a kiadások számát és a példányszámot 
illetően, például első műve, az Utazás a 
Balaton körül hét kiadást ért meg Eötvös 
életében, s volt olyan munkája, amely 
húszezer példányban kelt el. Rózsafalvi 
Zsuzsanna felhívta a �gyelmünket arra 
is, hogy Eötvös Károly sokat tett Kossuth 
könyvtárának megvásárlásáért.

Az ebédszünetet követően Filep Ta-
más Gusztáv művelődéstörténész, az MTA 
Kisebbségkutató Intézet munkatársa beszélt 
az Alakok alakjairól, azaz Eötvös Magyar 
alakok című művének hőseiről. Elmondta, 
családi hagyományként ő már tízéves korá-
tól Eötvös-olvasó. Nem lehet véletlen, hogy 
így sem tudta megállapítani, milyen elvek 

alapján állította össze a kötetet az író. Filep 
tipizálási kísérletet tett logikusan, politikai 
szempontok, társadalmi pozíciók alapján, 
idézve a jellemző eötvösi érveléseket, bon-
colgatva az egyes személyekhez való ragasz-
kodásának okait. Eötvös „alakjai” közül 
több már feledbe merült, nevüket sem vagy 
alig ismerjük. Filep Tamás Gusztáv őket is 
közelebb tudta hozni hozzánk remek című 
és témájú előadásában.

Tiszaeszlár most nem a per anyaga 
révén, hanem az íróvá lett ügyvéd esz-
lári emlékein át került szóba. A faluban 
tett két látogatását idézte fel előadásában 
Kövér György, az ELTE oktatója, a teljes 
témakör legkiválóbb magyar kutatója, 
akinek 2011-ben Tiszaeszlári dráma cím-
mel jelent  széles forrásbázison alapuló, 
lebilincselően izgalmas társadalom- és 
eszmetörténeti monográ�ája, 749 olda-
lon. Veszprémi előadásának témája ennek 
aprócska részlete volt, de kedvet ébresztett 
bennem monográ�ája elolvasására.

Utolsó előadóként Hermann Róbert 
hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum  tudományos igazgatóhelyettese, 
az 1848–1849. évi forradalom és szabad-
ságharc kutatója Eötvös 24 kötetes életmű-
vében az író nemzeti történelmünk eme 
kiemelt időszakához való viszonyulását 
vizsgálta. Tizenkét kötetének témája vala-
miképpen a „Csodáknak éve”, leginkább 
azonban A nagy év című kötete az emlék- 
állító. Nem heroikus nézőpontból, inkább 
regionálisan, a falusi közösségek szolidari-
tásának jellemzésével, hihetetlenül részletes 
földrajzi leírással a tájról. Pető� halálának 
körülményeit kutatja, Kossuth folyamato-
san emelkedő népszerűségéről ír, megörö-
kíti a garibaldistává lett gyepesi Kun Béla 
alakját és sok más portrét ad a szóbeli in-
formációk alapján. Hermann a szabadság-
harc hadtörténetének vonatkozó részeivel 
is megismertetett bennünket, lenyűgözően, 
élményszerűen, az utolsó előadásra sem 
engedte lankadni �gyelmünket.

Ács Anna

A �kció  
funkciója 
5 órai tea könyvklub.  
Vendég: Szvoren Edina,  
beszélgetőtársa: Dányi Dániel. 
Veszprém, Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár, 2016.  
november 18.
Az eseményre egy nem éppen angol 
úriember pontosságával, tizenhat óra 
ötvenkilenckor érkeztem. Ahogy ilyenkor 
szokta az ember, én is végigfuttattam az 
agyamon, hogy mennyire kellemetlen 
lesz a írónő és a teljes közönség szeme 
láttára bezuhanni a terembe, kipakolni a 
kulcscsomót és a telefont, majd leülni. Ez 
egészen addig nem hagyott nyugodni, míg 
a bejárattól a második emeleti közösségi 
tér üvegajtajáig elértem. Ugyanis az ajtón 
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betekintve csupán az írónőt, beszélgetőtár-
sát, Dányi Dánielt és Schreiber Mártát, a 
könyvtár igazgatóhelyettesét, valamint egy 
házaspárt láttam a teremben.

Valószínűleg egyedül én örültem en-
nek, ugyanis nemhogy lesújtó, de örömteli 
pillantásokat kaptam érkezésemkor. Az 
asztalon a könyvtár jóvoltából megjelent a 
pogácsa és az innivaló is, majd a családias 
légkörre hivatkozva kollektíven félkörbe 
ültük a középre helyezett kis asztalt. Az 
előadás kezdetére sem növekedett drasz-
tikusan a létszám, pedig a színházban 
szokásos hét percet becsületesen kivártuk. 
Mindezek ellenére is alig voltunk tízen az 
írónővel együtt. Hamar konstatáltuk, hogy 
valószínűleg a péntek öt órai időpont nem 
a legpraktikusabb, tekintve a számos távol 
élő egyetemistát.

Dányi Dániel több kérdése a beszélge-
tés elején azt járta körül, miként választotta 
ki Szvoren Edina a novella műfaját. Az író-
nő az evidens választ egy mondatban meg-
fogalmazta: „Meg kellett találnom azt, hogy 
amit én írni akarok, az mi”. A kérdezőt ez 
a válasz nem elégítette ki maradéktalanul, 
így tehát az elkövetkező tíz-tizenöt percben 
olyan kérdéseket tett fel, amire a vendég 
ezzel az egy mondatával lényegében már 
válaszolt. Miután az írónő látszólag elégszer 
és a témát minden aspektusában kimerítő-
en válaszolt ezen kérdésre, a beszélgetés a 
Szvoren Edina műveiben megjelenő elbe-
szélői szerep irányába terelődött.

„Nem a helyes mozgat” jelentette ki az 
írónő. Arról beszélt, hogy írásaiban a kü-
lönböző nézőpontokkal való szembesítésre 
törekszik. „Nem morális megfontolásból 
vagyok immorális”, magyarázta kijelentését, 
amivel kapcsolatban a házaspár egyik tagja 
kifejtette ellenvéleményét. Kérdés persze, 
hogy ez mennyire volt releváns, ugyanis 
Szvoren Edina a saját motivációiról, iroda-
lommal kapcsolatos elképzeléseiről beszélt. 
Feltételezhető, hogy saját írói attitűdjét 
mindenkinél jobban ismeri. Ennek ellenére 
az írónő természetesen örömmel fogadta a 
nézői reakciót, az ugyanis alapos olvasott-
ságból táplálkozott.

A hét órához közeledvén és a hagyo-
mányhoz ragaszkodva az írónő felolvasta 
nekünk egyik hosszabb, nyomtatásban 
megjelent írását, majd az ehhez kapcsoló-
dó néhány megjegyzés után Dányi Dániel 
rátért arra, vajon mit olvashat az írónő 
szabadidejében. Szvoren Edina a tőle 
már egy alkalom után megszokott köny-
nyedséggel azt válaszolta, hogy „a nagyon 
laza csuklóval odavetett mondatok” nem 
vonzzák. Olvasnivalóit természetesen az 
ő írásmódjához, irodalomszemléletéhez 
hasonló munkák közül választja ki.

A beszélgetés összességében jó han-
gulatú volt, még a sokszor irreleváns kér-
dések sem voltak annyira zavarók az írónő 
intelligenciájának és beszédkészségének 
köszönhetően. Irodalommal foglalkozó 
egyetemistaként nagy öröm látni, amikor 
egy városi intézmény ingyenes kortárs iro-
dalmi estet szervez. Remélem, a jövőben 
többen is élnek az ilyen lehetőségekkel, 
ezzel ösztönözve a szervezőket a további 
programok létrehozására.

Keszte Bálint

Harminc év 
szolgálat 
A veszprémi televíziózás  
három évtizede
Magyarországon a rendszerváltás egyik 
szembetűnő hozadéka volt a „távolba 
látás”, azaz a televíziózás gyökeres átala-
kulása. A kereskedelmi csatornák mellett 
gomba módra szaporodtak a kábeltévék, 
a regionális központok mellett létrejöttek 
városi, sőt falusi kis műhelyek, heti vagy 
napi többórás adásidővel. Ezeket ma szíve-
sen nevezzük kisközösségi televízióknak. 
Van ebben az elnevezésben valami biztató 
felhang: közösségi. Igen, a televíziózás 
hajnalán a színház és a mozi közösségi 
élményét féltettük a bedobozolt mozgó-
kép egyre szélesebb terjedésétől. A közös 
műélvezet közösségformáló erejének csök-
kenését vizionáltuk. A televízió a családi 
közösségre rendkívül erősen hatott, a ko-
rábbi �lmnézési szokásokat pedig gyöke-
resen átalakította. A video megjelenésével 
megállítható, visszanézhető lett a „mese”. 
A tévékészülék szinte házioltárként őrizte 
helyét a lakásban. Egy ország fogadta csa-
ládtagként a képernyő sztárjait.

1992-ben magam is bábáskodtam a 
Duna Televízió születésénél, ahol a kez-
detben egy kereskedelmi jellegű kulturális 
csatornát szándékoztunk létrehozni, és a 
műsorát Kárpát-medence szerte sugároz-
ni. Ekkor jött a Magyarok Világszövetsége 
Közgyűlésén a bejelentés, a médiatörvény, 
és megszületett egy központilag támo-
gatott, közszolgálati feladatokat ellátó 
műholdas televízió. Két évtizedes életútja 
során – a politikai támadásoktól, a mér-
tékadó működés évein át a közszolgálati 
csatornák összevonásáig – kiépült egy jól 
működő hálózat. A Duna tévé a kisközös-
ségi műhelyek munkatársainak, a határon 
túli nagyszámú tudósítónak a begyűjtött 
anyagaival csillapította műsoréhségét.

Amikor szerveztük az új médiát, is-
mertetni akartuk a stratégiát a kisközösségi 
televíziók munkatársaival. Dunaújvárosban 
találkoztunk a mintegy félszáz műhely 
képviselőivel, akik az MTV 1 és 2 mellett a 
3. csatornának hívták magukat. Az elérhető 
közönség szempontjából ez nem is volt utó-
pia. Párhuzamosan országszerte zajlottak a 
tanfolyamok, ahol a műsorkészítők tudást 
és némi tapasztalatot szerezhettek, hogy 
aztán a saját műhelyben tapasztalhassák 
meg mélyebben a szakmát. 

Veszprém többszörösen is kapcsoló-
dott a televíziózáshoz. A Veszprémi Tévé-
találkozó minden alkalommal a szakma 
ünnepe volt. Helybeli tanfolyamokon és 
az OPAKFI felsőfokú kurzusain végzett a 
városi televízió néhány munkatársa. Kiváló 
gyakorlóterep volt a Veszprémben műkö-
dő Országos Oktatási Központ is, ahol a 
nyolcvanas években az ország egyik legmo-
dernebb videostúdiója működött. Magam 
is készítettem benne dokumentum�lmet. 
Aztán 1986-ban elindult a városi televízió 
adása a kiépült kábelrendszeren keresztül. 

Évről évre gyarapodott, korszerűsödött a 
technika, mind több és képzettebb mun-
katársra volt szükség. A heti egy híradótól 
a napi híreken át egyre nőtt a műsoridő. 
Külön nehézséget okozott, hogy erősen 
felgyorsult a technikai fejlődés. Sűrűn vál-
toztak a videorendszerek, és a túlhaladott, 
egyébként még jól használható eszközö-
ket minduntalan újakra kellett cserélni. 
Eközben már többkamerás élő adással 
is rendszeresen jelentkezett a Veszprém 
Televízió. Az első berendezések beszerzését 
még a városi kereskedelmi vállalatok fedez-
ték, aminek egyenes következménye volt 
a hirdetések, reklámok készítése, adásba 
szerkesztése. A műhely azonban végig meg-
őrizte közszolgálati jellegét. A helyi értékek 
közvetítésével saját közösségét szolgálta, 
ami elsősorban információk objektív átadá-
sát, ismeretterjesztést, kultúraközvetítést és 
természetesen szórakoztatást jelentett.

Az ezredforduló táján új kihívások 
sora alakította tovább a televíziózást világ-
szerte. Az online mozgóképáradat, az inter-
net, a digitális technika térhódítása olyan 
kínálattal állt elő, ami mellett a hagyomá-
nyos televíziós műsorfolyam lassacskán 
csordogált. A tévéműsor ugyan megpró-
bálja felvenni a tempót, de ezzel sokszor 
komoly károkat okoz a közművelődésnek, 
az értékek megőrző átörökítésének. A vil-
lódzó képroham, a billentyűk nyomogatása 
látszólag a tudáshoz vezető utat jelenti, va-
lójában igen felületes ismeretekkel szolgál. 
A gyors képváltások mentén az egyik kép 
még el sem jutott a felismerésen túl valami-
lyen asszociáció felkeltéséig, máris felülírja 
egy másik képi „adathalmaz”, vagyis törli 
az előzőt. A reklámokkal megszaggatott já-
ték�lm például éppen az érzelmi azonosu-
lást zúzza szét.  Ez a globális kereskedelmi 
szemlélet fenyegeti a kisközösségi televí-
ziókat is. Hazánkban nincs hagyománya 
az önzetlen mecénások által működtetett 
kulturális televíziónak. Talán nem véletlen, 
hogy a közszolgálatiság egyetlen biztosítéka 
az önkormányzatok kezében van. Így van 
ez Veszprémben is.

A néző megszokja, hogy a világhálón 
végtelen a mozgóképkínálat. Telefonjáról is 
elérhet bármikor bármilyen információt. A 
szörfölés nem csak a kíváncsiságát táplálja, 
hanem az elmélyülést, az értelmi-érzelmi 
azonosulást is kizárja. A televíziózással 
szemben is hasonló igényekkel lép fel. 
Egyre több csatorna, hatalmas választékkal, 
gyorsuló ritmussal zúdul a kiszolgáltatott 
képfogyasztóra, és a televíziók éppen ezt a 
felkorbácsolt igényt igyekeznek kiszolgálni. 
Ebben a mozgóképi cunamiban üdítő szín-
folt a 30 éves Veszprém Televízió. Műsorai, 
dokumentum�lmjei, kulturális magazinjai, 
szórakoztató gyermekműsorai, kereske-
delmi magazinjai (Kép a képben, Kilátó, 
Mentés másként, Kukkantó, Vadrózsából 
tündérsípot, Épi-Tech…) jó ízléssel, igényes 
képi feldolgozással, gazdag látványvilággal 
kerülnek a veszprémiek elé. Hogy is lehetne 
ez másképp, hiszen egy ilyen gazdag kultú-
rájú város, lenyűgöző épületeivel, utcáival, 
tiszteletet parancsoló múltjával kötelez. 
Nem csak értékőrzésre, hanem értékek 
teremtésére is.

Buglya Sándor
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A produkció legértékelhetőbb eleme a stilizált térhasználat. A dísz-
lettervező Cziegler Balázs frappáns terei nem engedik az erősen és 
olykor fárasztóan realista játékot ránehezedni a színpadra. Bár nem 
vagyok híve a (túl)értelmezéseknek a színházi produkciók leírása 
során, most mégis úgy érzem, hogy a nappali szoba és a tengerpart 
összemosódását az a szándék indokolja, amellyel a Színész is igyek-
szik a hétköznapok megszokott szürkeségébe egy nem mindennapi 
kalandot belecsempészni. A tengerparti homok folyamatos jelenlé-
te a színpadon arra a vágyra emlékeztet szüntelen, ahogyan a kihűlt 
szenvedélyeket bármi áron, alantas módszerekkel is felébreszteni 
igyekszünk – mi, halandó emberek. Mindig izgalmas, amikor ez 
a nézői beleélést meggátló, elidegenítő anyag kontaktusba kerül a 
színészek testével. A homokban meztelen lábakkal sétálnak, ilyen-
kor maga az anyag önfeledt boldogságot és szabadságot képvisel, 
ám egy vita során muszáj gereblyét ragadni és kitakarítani belőle a 
koszokat, mert bizony annak is gyűjtőhelye. Az előadás során egy 
ponton szőnyeggel letakarva próbálják eltüntetni a homokot, de 
olyankor is elő-előkerül, nehéz leporolni a cipőket, lábakat, szin-
te érzem, milyen érzés ráhúzni egy lábbelit az érdes homokszem-
csés lábamra. Még ha a rendezői szándék éppen eltakarni igyekszik 
is az anyagot – mert a homok a nappaliba való, és nem a következő 
jelenet páholyfülkéjébe – akkor is érezhető mindent meghatározó 
jelenléte, és minden egyes pillanatban, amikor a dramatikus szöveg 
szerint semmilyen szinten nem indokolt homok játékba kerül, az 

előadás elkezd egy önálló, csak vizuálisan megjelenített narratívát 
mesélni – ami úgy, ahogy van, csodálatos. Az a tervezői megoldás, 
hogy a színész házaspár nappalijában egy páholy található, siker-
rel emlékezteti a nézőket a produkció minden pillanatában arra, 
hogy nem halandó emberek szenvelgéseit láthatjuk, hanem egy szí-
nész házaspár dilemmáit követhetjük nyomon, illetve a színház e 
tipikus attribútuma a színház a színházban helyzetet is pontosan 
megteremti.  A Kritikus időnként beül a páholyba, és onnan kuk-
kolja a házaspár hétköznapjait, ami nemcsak a kirakatban élés kor-

társ problematikájára re�ektál, hanem arra a jelenségre is, ahogyan 
egy sztár mindig önmaga imidzsét is megtestesíti a színpadon. A 
rendezés bátran használja ezeket a tér kínálta lehetőségeket, a pá-
holyból egyszer a nézőkkel farkasszemet nézve teremtődik meg a 
színpad a mi �zikális valónk helyén, azaz a valódi nézőtéren, majd 
rögtön a következő jelenetben nekünk hátat fordítva játszanak a 
színészek, és ekkor egy pillanat alatt válik egyértelművé, hogy a Pe-
tő� Színház színpada a páholy belső terévé alakult.

Az előadásban szórakoztató színészi alakításokat láthatunk, 
Kéry Kitti Színésznőként kedélyesen szeszélyes, végig uralja sa-
ját jeleneteit, Gál Tamás meg tudja teremteni a Színész karakte-
rét, és a Színész által megformált Testőr is felismerhetően születik 
meg munkája során, sőt a kettő közti lavírozás sem jelent gondot 
neki. Bár színészi eszköztára nem az érzékeny karakterformálá-
son alapszik, inkább a széles, könnyedén felismerhető gesztusok-
ból és az egy-két hang után azonnal beazonosítható akcentusból 
áll, meg tud teremteni olyan őszinte pillanatokat, amikor valóban 
átérezhetjük a férj féltékenységét. Tóth Loon elegánsan oldja meg 
a Kritikus szerepét, méltó partnere társainak, segít nekik tündö-
kölni azokban a jelenetekben, amikor nekik kell kitűnni. Csarnóy 
Zsuzsanna Mamája kissé elnagyolt, de szerethető.

A veszprémi A testőr sikere abban az alkotói megoldásban ér-
hető tetten, amely kiszolgálja a törzsközönség realista játékstílus 
iránti elvárását, ugyanakkor pedig a komplexebb alkotói értelmezé-
seket kereső nézők igényeit is. Ezzel a bátrabb megoldással azonban 
mégsem vállalt túl nagy kockázatot a színház, elvégre a produk-
ció sikere már több ízben ki lett próbálva – ugyanezen díszletekkel, 
jelmezekkel már Tatabányán és Győrben is bemutatta Guelmino 
Sándor rendező ezt a feldolgozást a korábbi évadok során, így a 
produkció országos térhódítása egyre csak növekedni látszik. Iz-
galmas volna egyszer azt megvizsgálni, hogy a különböző városok 
különböző színészei hogyan tudnak egyedi megoldásokat hozni a 
szerepformálások során.

Szántó Viktória

Molnár Ferencet a mai napig nagyon jó olvasni és a legtöbb esetben nézni is – pedig maga a szöveg már több 
mint százéves –, így egy kőszínház számára szinte biztos sikert jelent felvenni egy-egy darabját a repertoárba. 
Nem csoda, hiszen Molnár Ferenc annak a Vígszínháznak volt a házi szerzője, amely estéről estére megtelítette 
ezeregyszáz fős nézőterét, és a legendás Ditrói Mór volt az igazgatója, később pedig Jób Dániel. Molnár 
tudta, hogyan kell sikerrel bemutatható drámát írni – nevéhez szinte védjegyként párosul a „jól megcsinált 
színdarab” fogalma és annak újragondolása – és a Veszprémi Pető� Színház pontosan százhat évvel az eredeti 
premier után kevés kockázattal tudta újra bemutatni a darabot.

Biztosra menni…
Molnár Ferenc: A testőr. Rendezte: Guelmino Sándor. Veszprémi Pető� Színház,  

bemutató: 2016. november 4.
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A nehéz élethelyzetek, a krízisek megoldható problémák, sőt fejlődési lehetőségek. A küzdelemnek van 
értelme, de ahhoz, hogy ezt megértsük, tudnunk kell, hogy kik vagyunk és hol a helyünk a világban, hogy mi 
a dolgunk és hová akarunk eljutni. A király beszéde című színházi előadás engem arra tanít, hogy képesek 
vagyunk legyőzni önmagunkat, képesek vagyunk helyreállítani a sérült önbecsülésünket. Iszonyatos 
akarattal, jó segítőkkel visszanyerhető a magabiztosság. Anglia dadogós királya, VI. György végül elmondja 
sorsdöntő rádióbeszédét anélkül, hogy nevetség tárgyává válna.

Aszkézisgyakorlat
David Seidler: A király beszéde. Fordíto�a: Takácsy Gizella. A főbb szerepekben: Csankó 
Zoltán, Kőrösi Csaba, Halas Adelaida, Módri Györgyi, Tóth Loon, Nyirkó István, Máté 
P. Gábor, Szeles József. Díszlet- és jelmeztervező: Csík György. Rendezőasszisztens: Péti 
Krisztina, Nemes Bence. Rendezte: Funtek Frigyes. Veszprémi Pető� Színház, bemutató: 
2017. január 27.

Ha csak ennyi lenne a Veszprémi Pető� Színház 
előadása, már az is elegendő lenne egy hasznos 
estéhez, tehát, hogy megtanít küzdeni, hogy se-
gít leszámolni a tévhittel, miszerint valaki vagy 
magabiztos, vagy nem. De ennél sokkal többet 
ad Funtek Frigyes rendezése: színházi élményt. 
Az előadás első, legfelső rétege mindenekelőtt a 
kitűnő színészi játék és a pro� rendezés, amely 
teret enged a kiváló színpadi alakításoknak. Az 

üzenet a darabnak csak a második rétege, de kétségtelenül megmoz-
gatja a fantáziánkat, mert ugyan kinek nincs kiküszöbölni való hi-
ányossága. Így aztán határozottan jólesik, ha megmutatják, hogy a 
magabiztosság tanulható, csupán sikeres, pozitív tapasztalatokra van 
szükségünk hozzá, s meg kell tanulnunk túllépni a múltbeli kelle-
metlen élmények negatív következményein. Vannak erre jó tech-
nikák, csak meg kell találni a megfelelő társakat és tanítókat, akik 
segítenek. VI. Györgynek, York hercegének megadatott mind a ket-
tő, a felesége hisz benne, és addig cipeli egyik doktortól a másikig, 
amíg rá nem bukkan a szokatlan módszerekkel dolgozó beszédspe-
cialistára, aki azért is empatikusabb másoknál, mert a lelke mélyén ő 
is sikertelen, hiszen nem lett belőle színész, pedig mennyire akarta!

Már a dráma �lmváltozatának is legendás sikere volt, 2011-
ben elnyerte a legjobb �lmért, legjobb rendezésért, a legjobb szí-
nészi alakításért és a legjobb eredeti forgatókönyvért járó négy 
Oscar-díjat, pszichológusok egybehangzó véleménye szerint rend-
kívül jó szolgálatot téve a beszédhibával küzdő gyerekeknek. A 
tévhit szerint a dadogós gyerekek buták. A színházi előadás vi-
szont, akárcsak a �lm, azt sugallja, hogy a gyermek a környeze-
te reakcióiból ismeri meg önmagát. Ha ostobának nézik, könnyen 
elkezdhet ennek megfelelően viselkedni. A herceg félszeggé, visz-
szahúzódóvá válik, és csak felnőtt fejjel, felesége késztetésére, Ang-
lia szolgálatában, vészterhes történelmi időkben kezd el aktívan 
dolgozni saját önbecsülésén. 

Funtek Frigyest fogva tartja David Seidler drámaíró remekmű-
ve. Ami nem baj, hiszen egyre jobban rendezi meg, legalábbis abból, 
ami a YouTube-on látható az évekkel ezelőtti kaposvári előadásból, 
én úgy látom, hogy ez a veszprémi klasszisokkal jobb látványban, 
szereplőválasztásban és színészvezetésben is. Csak Hunyadkür-
ti Györgyöt mentette át a kaposvári előadásból. A Veszprémi Pető� 
Színházban jó értelemben vett hagyományos, polgári színjátszást 
látunk, kitűnő forma- és stílusérzékeny színészekkel, a célirányos 
drámaértelmezést segítő, funkcionális, a játékot �lmszerűen pörgető 
forgószínpaddal. Utóbbi Csík György munkáját dicséri. 

Az előadás a zuhogó eső hangjával kezdődik. London, 1925, 
közli a színfalra vetített, ázott felirat. S ott magasodik a famózus 
mikrofonállvány a színpad közepén, a dadogós yorki herceg előtt, 
amely sokszorosára felnagyítja amúgy is elviselhetetlen beszédhibá-
ját. Ez a mikrofon dramaturgiai funkciót kap. Körülötte forog min-
den, szó szerint forgószínpadon az egész királyi udvartartás a yorki 
herceg mögött. Teljes pompában, mint valami panoptikumi viasz�-
gurák, várják a csodát. A bejátszott dokumentum�lm-részletek a 

jelmezekkel együtt fontos elemei a századelő Angliája életre keltésé-
nek. A bútorok és a kosztümök egy meghatározott korhoz vannak 
kötve, de ha a történeti kellékeket mellőzzük, az arcokban és a gri-
maszokban, a kon�iktushelyzetekben saját magunkra ismerhetünk. 
Mondhatnánk, nyakig vagyunk az aszkézisgyakorlatban.

A dráma címszerepére sikerült megnyerni azt a Csankó Zol-
tánt, aki a �lm főszereplőjének, Colin Firthnek a magyar szink-
ronhangja. Ez fontos, hiszen így edzésben van, légzéstechnikailag, 
�zikailag is egyszer már megküzdött ezzel az iszonyatos feladattal, 
dadogós embert megformálni úgy, hogy az hiteles legyen, ne menjen 
át komédiába vagy zsonglőrködésbe. Én szigorúan felépített bravúr- 
áriának nevezem a teljesítményét, amit teljes �zikumával pompá-
san kivitelez. Két és fél órán át beszél így. Az előadás bruttó 170 perc 
(szünettel együtt). Csankó habitusában is tökéletesen érzékelteti hőse 
ellentmondásos személyiségét, hiszen majd szétveti az erő, miközben 
az általa megformált hős tragédiája az a gyengeség, amellyel sokáig 
hagyja, hogy nevetségessé tegyék. Élvezetes látni, hogyan ébred rá a 
valóságra, és kezdi el vég nélküli aszkézisgyakorlatait. 

Beszédtanára, Lionel Logue, Kőrösi Csaba megformálásában 
a dráma talán legélőbb, legizgalmasabb, legteljesebb �gurája, mert 
„többszörösen” is helyzetben van. Tudja, mit kockáztat, ha elvál-
lalja York hercegének gyógyítását. Rövid úton kiderülhet, hogy 
kókler, nincs diplomája. De van annyira szabad, hogy győz benne 
a kalandvágy. Illetve biztos önmagában és abban a normális, ter-
mészetes világlátásban, amit képvisel. A legkihívóbb tulajdonsága 
ebben a totálisan beszabályozott, hierarchikus társadalomban az, 
hogy szabad, nem függ senkitől, nem tartozik senkinek. Messziről 
jött, Ausztráliából, ahova, ha úgy akarja, vissza is mehet. Nyugod-
tan fölrúghatja a szabályokat, ledöntheti a korlátokat. Talán éppen 
ez a kulcsa terápiája sikerének, hiszen olyan közvetlen hangot tud 
megütni York hercegével, amilyet Angliában senki, hiszen min-
denki más a királyi fenséget látja benne, ő viszont Bertie-t, a se-
gítségre szoruló embert. Kőrösi Csaba alakítása pályafutása egyik 
legszebb teljesítménye. Méltó párja Módri Györgyi Myrtle szere-
pében, aki maga a megtestesült természetesség. Semmi praktika, 
semmi negédesség. Mégis nagyon nőies.

Igazán ők hárman a személyiséggel, sorssal rendelkező sze-
replők, a többiek olyanok, mint valami operahősök. Így is kezeli 
őket a rendező. Zárt, elegáns rendben, csoportosan mozgatja őket, 
felpakolva a forgószínpadra, a királyi palota protokolljának meg-
felelően. Közülük a kulcs�guráknak, Halas Adelaidának (Erzsé-
bet, yorki hercegné), Tóth Loonnak (Canterbury érseke), Nyirkó 
Istvánnak (Winston Churchill), Szeles Józsefnek  (David walesi 
herceg), Hunyadkürti Györgynek (V. György király), Máté P. Gá-
bornak (brit miniszterelnök) van egy-két „nagyáriája”. Imponáló, 
ahogyan e szűk lehetőségek között is arisztokrata tartással, megje-
lenéssel érzékeltetik a rideg világot, amely csaknem jóvátehetetle-
nül belegázol a kis Bertie lelkébe.

A Pető� Színház társulata nagy formában van ebben a kitűnő 
előadásban.

Bartuc Gabriella

Séd, 2016. tavasz, 66–67. old.

A musicaleknek komoly és pontos szabályai 
vannak, és ha ezeket szem előtt tartja mind a 
szövegkönyvíró, mind a rendező, a néző szinte 
biztos, hogy elégedetten távozhat a nézőtérről. 
Ezeket a szabályokat Kerényi Miklós Gábor, 

Elégedetten 
távozni a nézőtérről…
Elégedetten 
távozni a nézőtérről…
Elégedetten 
Kocsák Tibor – Somogyi Szilárd – Miklós Tibor: 
Veszprémi Pető�  Színház, 2015. december 22.

Nem kérdés, hogy Szabó Magda Abigél című regénye hihetetlen népszerűségű és örök érvényű, tekintve, Abigél című regénye hihetetlen népszerűségű és örök érvényű, tekintve, Abigél
hogy mind a � lmes, mind a színházi adaptációja elkészült, s bár elemzői vénám erősen arra késztetne, hogy mind a � lmes, mind a színházi adaptációja elkészült, s bár elemzői vénám erősen arra késztetne, hogy mind a �
hogy az adaptációs elméletek alkalmazásával a történet
most mégis kizárólag a veszprémi színházi produkcióra koncentrálnak e sorok.

Veszprémi Pető�  Színház 2014/2015-ös Veszprémi Pető�  Színház 2014/2015-ös Veszprémi Pető�

Nézők, v
asnádi István: SzínházJ
atinovits–Bujtor Játéks

Veszprémi Pető�

Nézők, v
asnádi István: SzínházJ
atinovits–Bujtor Játéks
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A Dés László – Nemes István – Koltai Róbert – Nógrádi Gábor 
nevével fémjelzett musical dramaturgiája hűen követi a �lmválto-
zatét. Ez alól csak az örökké aggódó Anya (Oravecz Edit) és a le-
mondóan elégedetlen Apa (Kiss T. István) pluszjelenetei kivételek. 
Ők azok, akik – Tordai Gyula (Koscsisák András) tökéletes ellen-
pontjaként – a ,60-as évek beszűkült, lecsupaszított világát, az évek 
apasztotta érzelmeket sokszor vaskos humorú és nyelvezetű hely-
zetkomikumban oldják fel. 

Tordai Gyula, Gyuszi bácsi (Koscsisák András) vállfaárus arra 
vállalkozik, hogy unokaöccsét, az éppen serdülő Tordai Imrét, Imit 
(Szelle Dávid) bevezesse az „ÉLET” dolgaiba. Ez a „nagy” élet a ló-
versenypálya és a vidéki piacok tengelyében, a periférián sodródó, 
szinte a kóklerség határát súroló, minden virágot leszakítani igyek-
vő, „kaja, pia, nő” élet�lozó�a mentén mozgó, de mégis szerethe-
tő, vagabund kisember élethelyzetein alakul. Barangolásaik során, a 
lóversenypályán, Újhelyen, a piacon vagy éppen a paplakban meg-
jelenő karakteres �gurák – sokszor már-már rejtői fordulatokkal 
– varázsolják elénk ezt a világot. Imi, Gyuszi bácsi vezénylése alatt 
napok alatt érik kamaszból felnőtté. Látja, hogyan működik ez a 
mikrovilág, miként viszonyulnak egymáshoz az emberek, hogyan 
lehet pénzzel áthidalni nehézségeket, milyen durván teszi helyre 
a hatalom azt, aki egy kicsit is felemeli a fejét, és liezonja Nusival 
(Nemcsók Nóra) valódi fér�vá avatja. Megtapasztalja nagybátyja 
végtelenül egyszerű, tipizáló módszereit a női nemhez fűződő kap-
csolatában, szinte megdöbbenti Gyuszi bácsi Janus-arca az egysze-
rű emberekkel és a hatalommal való viszonylatában. Tordai Gyula 
kedvessége, karizmája, kegyes hazugságai, feltétel nélküli optimiz-
musa majdnem mindig és mindenen átsegítik. De Imi látja azt is, 
hogy bácsikája valójában becsületes, még halála előtt is tartozásai 
kiegyenlítésére instruálja a �út. Ez a capriccio végül csak tragédiába 
torkollhat, a nyertes „lovi”-szelvény már nem segíthet. A nagybáty 
halála életre kiható nyomokat sejtet. 

Dés László zenéje jellegzetes, a kíséret stúdióban elkészített 
play-back. Zenei fordulatai, hangközei, harmóniavilága többnyi-
re a korábbi ismert musicaljeinek dallamvilágát hordozzák. Dalla-
mai jellemzően nem nagy ívűek, de érdekesek. Ez alól a Teréz (Pap 
Lívia) altja által megszólaltatott, mély érzelemmel elénekelt lírai dal 
(ennek révén a �gura is hangsúlyosabbá válik a �lmbélinél) és a 
Nagy utazás sláger kivétel. Az egyes dramaturgiai pontokat erősítik 
a betétszámok, bár néha talán kicsit hosszabbak és enyhén fékezik a 
történéseket. Vannak Dés zenei világától elütő darabok is, ilyen pél-

dául a lóversenypálya-jelenetnél megszólaló, harmóniamenetében 
latin és tangó hatású betét vagy a nőkről szóló pop-szamba. Hatá-
sos és gazdagon hangszerelt a piaci jelenet során megszólaló 4. dal. 
A második felvonás még inkább eklektikus, egy sor stílust felvo-
nultat, a reggae-től a dixilanden át a twistig, a legutóbbi tökéletesen 
igazodik a korabeli vidéki bulik kocsmajelenetének hangulatához. 
Megható Nusika és Imi romantikus dala. A színészi énekteljesítmé-
nyek pár intonációs problémától eltekintve jól visszaadják Dés el-
képzeléseit, a közönség dalok utáni hálás tapsa is ezt igazolja.

Vándor� László rendezése kisebb eltérésekkel követi a �lm-
béli cselekményfolyamot, ugyanakkor magasabb érzelmi dina-
mikát vár el a színészektől. A színházi közeg ezt követeli.  Míg a 
�lmbéli változat pasztellszínekből építkezik, a színpadi változat 
kolorizációja élénkebb. A rendező a tőle megszokott módon ha-
tásosan alakítja a teret, a hangsúlyozás minden momentumban 
helyén van, lényeglátása tökéletes. Direkciója teret hagy az egyé-
ni alakításoknak, de érezhetők az elvárások is. Koscsisák And-
rás Gyuszi bácsija erőteljes, hiteles, talán kevéssé csibészes, Szelle 
Dávid kezdeti tanácstalansága, fogékonysága a nagybácsi csínye-
ire, érzelmi hullámzásai megkapók, alakja végig megőriz vala-
mit a gyermeki ártatlanságból. Krámer György Deutsh bácsija és 
Kovács Ágnes Magdolna Deutsch nénije kedves-fanyar humo-
rú, Kiss T. István és Oravecz Edit Apa-Anya párosa mindig a kel-
lő pillanatban késztet nevetésre, Teréz (Pap Lívia), a becsapott és 
megbocsátó nő szenvedélye mély, Nusika (Nemcsók Nóra) min-
denkibe szerelmes, kissé nimfomán �gurája belesimul a darab 
szövedékébe. Molnár Ervin Balog II.-je jól karikírozza a lehetősé-
geit kihagyó, alkoholizmusba forduló focista alakját. És a többiek 
is, mindenki a megfelelő helyzetet és jelentőséget kapja.

Krámer György koreográ�ája pontosan érzi a zenét, hangsúlyoz-
za és továbbviszi a dramaturgiai fonalat, eszközrendszerében az újab-
bak mellett felismerhetők a koreográfus korábbi munkáinak sajátos 
mozdulatai is. Justin Júlia jelmezei a �gurák karakterét jól kiemelik. 
Kovács Yvette Alida díszlete szinte puritán egyszerűségű, a teret szük-
ség szerint tágítja vagy éppen tagolja, a helyszíneket remekül vázolja. 
A pódium középvonalában felépített traverz a pár darab körbefutó ke-
rékpárral ötletes eszköz a tér-idő változás érzékeltetésére.

A Sose halunk meg célja az egyre inkább ködbe vesző, 1960-as 
évekbeli magyarországi urbánus folklór felidézése a kisemberi lét 
történéseiben.

  Kovács Attila

Elixír 2-9-11
A Sose halunk meg musical bemutatója a Hangvillában. Pannon Várszínház,  
Veszprém, 2017. január 28.

Koltai Róbert nagy sikerű �lmjének musicalváltozatával találkozhatott a közönség a Pannon Várszínház 
társulatának előadásában a Hangvilla nagytermében. A ,60-as évek Magyarországán játszódó történetben a pár 
napot felölelő dramaturgia, Vándor� László rendezése és Dés László zenéje egy lassan letűnő kor hangulatát 
idézi egy pesti vagány szerethető �gurája és kamasz unokaöccse kalandjaiban.
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Milyen különös dolog, hogy egy ember életműve, hite, odaadása, 
munkája, alázata kitörölhetetlen nyomot hagy a kortársaiban, és 
rajtuk keresztül az utókorra hagyományozódik, és valahogy az em-
ber így ismeretlenül is felelősséget érez. 

Nem ismertem Paál István rendezőt, nem ismertem az em-
bert, mégis sokszor hallom a nevét, emlegetik a kollégák, azok a 
veszprémiek, akik találkoztak vele, együtt töltöttek próbákat, esté-
ket, éjszakákat a társaságában. 

Milyen furcsa az is, hogy a fénykép, amely róla készült egy-
kor, s amelyet egy folyosó sarkából, a földről mentettem ki, fes-
tékpöttyökkel a felületén a Veszprémi Pető� Színház igazgatói 
irodájába, most egy szelíd ember képét tükrözi, aki még így, e fe-
kete-fehér lenyomatban is mintegy prófétai alakot ölt.

Különös az is, hogy éppen egyetlenegy bárd maradt most 
utána, de lehet, hogy ez az eszköz mutatja meg méltón azt az 
erőt, kíméletlenséget, amellyel életében művészetén keresztül 
néhány évre belehasított a magyar színjátszás történetébe, és  
a veszprémi színháztörténelembe. 

Ez a felkiáltójelszerű szerszám talán �gyelmeztet bennün-
ket színházi felelősségünkre, küldetésünk nagyságára, hivatásunk 
komolyságára, és talán azt is akarja jelenteni, hogy a színházért, a 
művészetért minden időben meg kell küzdeni önmagunkkal, akár 
egy egész társadalommal, s harcolni kell a fennmaradásért, a mi-
nőségért, a tisztességért, a szakma méltóságáért, a nagy művészi 
életpályák beteljesüléséért, és felelősségünk az is, hogy mindazokat 
megtartsuk emlékezetünkben, akik ilyen veszprémi bárdként kiál-
tottak nehéz időkben, akiknek hangja ma is fülünkben cseng, arcu-
kat emlékezetünkben őrizzük, alkotásuk örökre belénk vésődött.

Hálát kell éreznünk magunkban azért, hogy e deheroizált, el-
sekélyesedő, elbutuló korban, amikor már álmodni is elfelejtünk, 
és szárnycsapkodásunk zavarában az ívelés lehetetlenségével eről-
ködünk átmenteni régi hiteket, akik igazodási pontként még pil-
lanatokra felvillannak képzeletünkben, a régi fények, a nagy őrzők 
világából még mindig reményt, utat és irányt kapunk. 

Oberfrank Pál

A bárd
Sok váratlan, furcsa esemény történik velünk, és ez még akkor is így van, ha színházigazgató az ember. Ilyen 
hirtelen pillanat volt, amikor egy nap Nagy Karcsi hosszú kabátjában berontott a Pető� Színházban található 
irodámba, kezében egy szablyaszerű vagy inkább bárdszerű szerszámmal, vagy talán fegyverrel, s izgatottan 
azt mondta: „Ezt tedd el, nálad van a helye, vigyázz rá, ez Paál Istié volt! Én őrizgettem, most már legyen a tiéd.”
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A földművelésre való áttérés az emberiség legjelentősebb evolúciós 
ugrása volt. A háziasítás nem csupán a kiválasztott növényeket és 
állatokat érintette, hanem új élőhelyeket hozott létre, befolyásolva 
egyéb fajták életét is. Ezáltal gyökeresen új viszony jött létre az em-
ber és a természet között. Az emberek mesterséges, másodlagos ter-
mészetet hoztak létre maguk körül, termőföldeket és legelőket. Ez 
a biológiai folyamat meghatározza természeti környezetünk jelenét 
és nem kevésbé a jövőjét is. A földművelés és az ennek következté-
ben kialakult letelepült életmód, a táplálkozás gyökeres átalakulása 
hirtelen demográ�ai változásokat okozott. A demográ�ai nyomás 
újabb és újabb területek földművelésbe való bevonását eredmé-
nyezte – így népesült be néhány ezer év alatt Európa. 

Mai világunk azért ilyen, amilyennek ismerjük, mert mintegy 
tízezer évvel ezelőtt a termékeny félholdnak nevezett területen élő 
emberek a vadon termő pázsitfüveket és a vadjuhot a világon elő-
ször háziasítani kezdték. Az új életforma terjedése a Közel-Keletről 
indult el 10-12 ezer évvel ezelőtt, és a Balkán-félsziget nagy folyó-
völgyeiben haladt észak felé egészen a Kárpát-medencéig, majd 
tovább a Duna völgyében nyugatra. Az első élelemtermelő közös-
ségek Görögországban Kr. e. 7000 körül jelentek meg, Közép-Euró-
pában Kr. e. 5500 körül. 

A földművelés kialakulása és elterjedése komplex jelenség, a 
régészeti szakirodalom neolitikus csomagnak nevezi (neolitikum = 
újkőkor) a terjedés tárgyát képező tárgyi és tudásanyagot. Először is 
a csomag részei maguk a termesztett magok és állatok, hiszen Euró-
pában sem vadon élő búza, sem juh nem fordult elő. A csomag része 
aztán a termesztéshez szükséges szaktudás, a megfelelő eszközök is-
merete, beleértve a főzésre alkalmas kiégetett agyagedényeket is. A 
termelésre való áttérés után általánossá vált a letelepedett életmód. 
Megszűnt tehát a tárgyak mennyiségét korlátozó vándorlás, hur-
colkodás. Igaz, az intenzív gyűjtögetők és halászok már korábban 
is falvakban éltek, sőt, a termelő települések között is előfordulnak 
időszakosan helyet változtatók, de a falu fogalma mégis a termelő 
gazdálkodáshoz kötődik. A csomag része a fából épített, oszlopszer-
kezetű, sárral tapasztott falú ház építésének ismerete. A csomag ré-
sze az egész folyamatot működtető gondolkodási rendszer, világkép. 

A neolit gazdálkodás tulajdonképpen egy kis számú növény 
és állat háziasítására való specializálódást jelent. Ezek a gabona, kü-
lönösen a búza (alakor, tönke, tönköly), az állatok közül pedig el-
sősorban a kecske és juh, majd a szarvasmarha, sertés. A világ más 
tájain nem ugyanaz a neolit gazdálkodás elemeinek összetétele, 
Amerikában például a kukorica az alapnövény, keleten a rizs. Azt, 
hogy a csomag összetétele évezredekig állandó maradt, csak a hát-
térben lévő ideológia magyarázhatja. A földművelés rendjét köve-
tő gondolkodás szerkezetét a ciklikusság jellemzi. Kialakulásában 
a letelepedésnek van meghatározó szerepe – mint ezt kimutatták, 
mert a letelepültségből adódó állandó természeti környezet azonos 
szituációtípusokat produkál, szemben a vándorlás adta változatos-
sággal. Ezek ismétlődése és a vegetáció ciklikussága meghatározza 
a gondolkodás irányát. Némi fogalmat alkothatunk magunknak a 
neolitikus gondolkodásról, ha tudjuk, hogy a néprajzból ismert ag-
rárrítusok gyökerei abba az időbe nyúlnak vissza. 

A táplálkozás szempontjából nézve a termesztésnek hallat-
lan előnyei vannak. Először is a táplálék könnyebben hozzáférhető, 
nem kell érte nagy távolságokat megtenni, továbbá a termesztett bi-
omassza nagyobb része fogyasztható, mint a vadon élőé. A növé-
nyek és az állatok esetében is az okoz gondot, hogy hiába a rengeteg 
faj, háziasításra csak egy töredékük alkalmas. A legelső termesztett 
növények a búza és az árpa. A Triticum fajok származási helye a 

már említett termékeny félhold a Közel-Keleten. A mintegy tízezer 
évvel ezelőtt történt háziasítást követően a búza széles körű elter-
jedését a különböző klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodó-
képesség segítette elő. A ma termesztett búza őse az alakor, a tönke 
és a tönkölybúza. Az alakor az árpa, borsó és lencse mellett egyi-
ke azon növényeknek, melyek az újkőkorban elindították a tuda-
tos földművelést, és egyike az első kalászos növényeknek, melyeket 
kifejezetten élelmezési céllal termesztettek. Leggyakoribb és leg-
kedveltebb főzeléknövény a lencse és borsó volt, de a régészeti lele-
tekben megtalálhatók a szegletes lednek és lóbab maradványai is. A 
lent textilkészítésre a bronzkor óta használják. 

Az állatok háziasítása a földművelést megelőzően elkezdődött, 
később azonban az állattartás a termelő gazdálkodás egyik összete-
vőjévé vált. A letelepedett közösségek számára a háziállatok amellett, 
hogy élelmet biztosítottak, kielégítettek még nyersanyag-szükség-
letet és munkaállatigényt is. A legkorábban háziasított állat közis-
merten a kutya. Egészen más okokból és módon történt a kérődzők 
háziasítása. A növénytermesztéshez hasonlóan az állattenyésztés is 
a Közel-Keleten kezdődött, ahol tízezer évvel ezelőtt a vadjuhot há-
ziasították, a kecskével, sertéssel, szarvasmarhával együtt. Erre az 5 
állatfajra specializálódott a neolitikus közösségek állattartása Euró-
pában, csak évezredekkel később bővült a kör a lóval, tyúkkal. 

A termelő gazdálkodásnak két olyan közvetlen következménye 
van, melyek ma már megkérdőjelezik a folyamat abszolút hasznos-
ságát. Az egyik a demográ�ai robbanás. A táplálkozás megváltozása 
látványos hatással volt a népességre, demográ�ai robbanás követ-
kezett be, mint a régészeti lelőhelyek számának megnövekedése 
mutatja. A népességnövekedésnek van biológiai oka, a letelepedett 
életmóddal könnyebbé vált a gyerekvállalás. A magasabb táplálék- 
ellátottság több energiát adott a gyermek kihordására, és az anya 
hosszabban gondozhatta gyermekeit. Ehhez járul a növekedés tár-
sadalmi oka. A földművelésnek nagy a munkaerőigénye, a parasz-
ti társadalmakban érték a gyermek, mert potenciális munkaerő. A 
másik, ma már károsnak mutatkozó hatás a környezet átalakítása, az 
erdők irtása. Sokat elárul a problémáról, ha látjuk, hogy a legkorábbi 
földművelő civilizációk területe ma nagyrészt sivatag.

Az őskori táplálkozásról konkrét régészeti adataink nincsenek, 
nem tudjuk, hogyan és mit ettek a mindennapokban. Van azonban 
az étkezésnek egy olyan formája, melyet régészeti eszközökkel ér-
zékelni tudunk. Ez az ünnepi, áldozati lakoma. Az étkezésnek min-
dig volt szakrális tartalma, ismerjük ezt a népi kultúrából. A főzés 
és az étkezés az őskorban rituális cselekménynek számított. A dolog 
létfenntartási része kisebb jelentőséggel bírt, igazán lényeges a tár-
sadalmi jelentés volt. A különleges helyzetek különleges tárgyi kör-
nyezetet kívánnak, és ezt találjuk meg, ismerjük fel az ásatásokon. 

Két példával illusztrálom a fentieket a múzeum régészeti 
gyűjteményében található, lakoma maradványaként azonosított 
tárgyakkal. Az első példa a Kr. e. 5. évezredben került a földbe 
egy ház építéséhez kapcsolódó építési áldozati szertartás során. 
A ház középső, statikailag kiemelt szerepet játszó tartóoszlopá-
nak a tövébe áldozatul elástak egy kutyakoponyát, majd a lakoma 
maradékát, amiből állatcsontok, őrlőkő-töredékek és pattintott 
kőeszközök őrződtek meg számunkra a tűzhely maradványaival 
együtt. A másik példa a Kr. e. 2. évezredből való, bronz tálalóedé-
nyekből álló kincslelet. Vaskori ábrázolások és az antik görög kul-
túra leírása alapján tudjuk, hogy ezekben a hatalmas edényekben 
italt (bort, sört, gyógynövények főzeteit) kevertek és a szertartá-
sok során azt fogyasztották.

Regenye Judit

Táplálkozás az őskorban. Múzeumi Szabadegyetem 2016/2017. Veszprém,  
Laczkó Dezső Múzeum, 2016. szeptember 13.

Neolit diéta

A múzeumi szabadegyetem 2016-os előadássorozata az Étel/élet című kiállításhoz kapcsolódóan a 
történelmet a táplálkozás történeteként kíséri végig. A szeptemberi előadás az őskorral kezdte a sort. 
Felmerül a kérdés, hogy a történelem mennyiben értelmezhető ezen a módon. A válasz a kérdésre 
természetesen az, hogy alkalmas a megközelítés, hiszen a táplálkozás az emberi élet fontos része, tágabb 
értelemben a táplálkozás története az ember és környezetének történetét jelenti.
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Az étkezési szokások is nagy hatású átalakuláson mentek keresz-
tül a középkor végén és a kora újkor századai során. A középkor ál-
talános gyakorlata szerint, még a társadalmi hierarchia csúcsán is 
az egy asztalnál helyet foglalók jellemzően hosszú közös padokon 
ültek, közös tálból ettek, ujjukat és késeiket használva. A középkor 
végétől azonban megjelent az igény az asztalnál ülők személyes te-
rére és az étkezés közbeni testi érintkezések visszaszorítására. En-
nek megfelelően lassan mindenkinek egyéni ülőalkalmatosságot, 
saját tányért és poharat biztosítottak, és a közös tálakból is egyre in-
kább saját evőeszközökkel (villákkal) vették ki a falatokat. Az illem-
szabályok gyökeres megváltozása természetesen csak fokozatosan 
ment végbe, bizonyos ideig az egyéni villa használata például időn-
ként gúny tárgyává válhatott még a legmagasabb körökben is.

Az étkezés a gazdagság és jólét kifejezésének alapvető eszkö-
ze volt, így a lakomákat övező tárgyi környezet is a hatalmi repre-
zentáció igényeinek felelt meg. A középkor során a tekintély és a 
társadalmi rang nem annyira egzakt, inkább folyamatosan alaku-
ló és alakítható jellegzetesség volt, ezért nagy jelentősége lehetett, 
hogy az adott uralkodó vagy főúr milyen társadalmi szerepet ját-
szott el. A színjáték díszletei, a drága ruhák és ékszerek, a pompás 
építészeti terek és fényűző berendezésük maguk is a tekintély és 
státus formálóivá váltak. 

Az előadás során két magyarországi példával kerülhettünk 
közelebb az elit lakomáit övező pompa kérdéséhez. Újlaki Miklós 
vajda várpalotai vára a lakomák épített környezetébe engedett be-
pillantást, míg I. Mátyás és Aragóniai Beatrix 1476. évi lakodalmi 
díszebédjén a kisebb berendezések, részletek terén tehettünk meg-
�gyeléseket. 

1446 januárjában a nagy hatalmú Cillei grófok utaztak Várpa-
lotára egy, a belpolitikai status quo felborulásával fenyegető szövet-
ségkötés céljából. A találkozó jelentőségéhez méltó körülmények 
biztosítása a vendéglátó, Miklós vajda feladata volt. Az étkezéseken 
felszolgált fogásokat, a kihelyezett nemesfém edénykészletet, a fa-
lakat borító kárpitokat, az esetleges ajándékokat és a többi hasonló 

részletet nem ismerjük, valamivel többet tudunk azonban a találko-
zónak helyet biztosító terekről.

A Palotára érkező Cilleiek és kíséretük egy várkastélyszerű 
épületet pillanthattak meg, mely a falusias jellegű település köze-
pén, egy alig kiemelkedő dombon állt. Első látásra a vár közel sza-
bályos elrendezése és a sarkain álló egy-egy torony tűnhetett fel. 
A magas várfalak és tornyok a korszakban a hatalom és erő nyil-
vánvaló jelképei voltak. Ráadásul az épületegyüttes a négyzetes 
alaprajzzal, a várudvart övező palotaszárnyakkal és a négy sarokto-
ronnyal a szűkebb társadalmi elit rezidenciáinak egy sajátos, jelen-
tőségteljes típusát utánozta. A várpalotai vár az előkelő vendégek 
számára a királyi udvar és a legkiemelkedőbb főúri családok rangos 
épületeit, Nagy Lajos diósgyőri várát, Zsigmond pozsonyi és tatai 
rezidenciáját vagy például a Kanizsaiak várkastélyait idézhette fel. 

A találkozó szempontjából legfontosabb helyszín talán a nyu-
gati palotaszárny lehetett. A teljesen új építésű szárny előtt ebben az 
időben egy falpillérekre támaszkodó udvari folyosó futhatott, mely 
az emeleti helyiségeket kötötte össze. Az udvari folyosó felől a ter-
meket szabályos közökben elhelyezett, azonos méretű kereszt- 
osztós ablakok világították meg. A palotaszárny emeletének gazda-
gabb építészeti kialakítása nem volt véletlen: itt helyezkedett el egy 
oszlopos, feltehetőleg kéthajós nagyterem. Biztosan meghatározni 
természetesen nem lehet, de könnyen elképzelhető, hogy ebben a 
teremben került sor 1446-ban Újlaki és a Cilleiek tanácskozására. 

Harminc évvel később, 1476. december 17-én került sor Bu-
dán a királyi vár dísztermében Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beat-
rix nyilvános esküvői lakomájára. Az ünnepségen Újlaki Miklós 
is részt vett, a királyi párnak felszolgált étkek előtt ugyanis kirá-
lyi-hercegi méltóságok vonultak fel, Újlaki pedig ekkor már a bos-
nyák királyi méltóságot viselte. Hans Seybold, a pfalzi herceg követe 
jelentésében hosszasan ecsetelte a menyegző pompáját: 

„Az ebédlőterem nagyszerű palotacsarnok volt, királyi fény-
űzéshez méltó, arannyal átszőtt, ritkaságszámba menő vörös füg-
gönyeivel, amelyeket teleszőttek számos igazgyönggyel. Legelöl egy 
kerek asztal állt, mögötte az oldalfalon teljes szélességben aranyfüg-
göny lógott. Az asztal felett három nagy – arannyal és gyöngyökkel 
átszőtt – mennyezetkárpitot feszítettek ki. Egyik a királyné címe-
reit ábrázolta két pajzsban s két koronával, a másik két kárpiton 
a király címerei voltak láthatók.” A királyi asztal a terem közepén 
állt, mellette egy emeletes pohárszéket állítottak fel, melyre nemes-
fém edényeket: tálakat, serlegeket, kancsókat, kupákat helyeztek ki. 
„Az asztal előtt a padozaton egy háromszáz font ezüstből való kutat 
építettek, oly magasan, hogy nyílását egy felnőtt fér� is alig érhette 
volna el. A forrás mellé öt, ezüstből font kosárkát helyeztek. A le-
vegőbe egy ezüstből való hordót függesztettek, csapokkal és kifolyó 
nyílásokkal: ezekből csapolták a királyi pár asztalának s a többi asz-
talnak borait. A többi nyolc pohárszéken kilencszáznyolcvanhárom 
edény állt, a kelyheken és kancsókon kívül.” A díszebéd táncmulat-
sággal ért véget, melyen a királyi pár is fellépett. 

Nagy Szabolcs Balázs

Lakoma a színpadon. A középkori elit étkezéseinek díszletei. Múzeumi Szabadegyetem 
2016/2017. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2017. január 10.

Erődemonstráció  
az asztalnál

A középkorban az elit körében az étkezés a társas élet középpontja volt, tehát kifejezetten közösségi 
esemény. Csak a kora újkor folyamán, a 16–17. század fordulóján kezdett elterjedni Nyugat-Európában az 
új modell, melynek értelmében a mindennapok étkezései már intimebb jelleget öltöttek, szűkebb családi 
vagy baráti körben zajlottak. Az ünnepi étkezésekben továbbra is fennmaradt a népes asztaltársaságok, 
fényűző lakomák hagyománya. Magyarországon ez a változás csak később, a kora újkor végén jelentkezett. 
Egészen addig a magyar főúr a mindennapok során familiárisaival, a közvetlen környezetében feladatot 
ellátó rangosabb nemesekkel, esetenként előkelő vendégeivel ült asztalhoz. Az étkezések helyszíne a főúri 
vár vagy kastély legdíszesebb termei közé tartozott.

Mátyás és Beatrix ábrázolása egy 15. század végi miniatúrán
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A Monarchia időszakában az étkezési ügye-
ket a közös hadseregben a cs. és kir.  Élelme-
zésügyi Testület (k. u. k. Verp�egs-Branche) 
keretében élelmezésügyi tisztviselők (Ver-
p�egs-Beamte), a m. kir. Honvédségnél a köz- 
étkezési bizottságok keretében kezelőtisztek 
és élelmezésügyi tisztviselők intézték. Az élel-
mezőtiszteket ekkor még a csapattisztek közül 
nevezték ki. 1904-ben megalakult az élelme-

ző tisztikar is (Provianto�ziers-Korps), amely azonban a honvéd-
ségnél csak pár évig tevékenykedett, 1911-ben (a kezelőtisztekkel 
együtt) beleolvadt a gazdászati tisztek állománycsoportjába. Szak-
tudásukat különféle szaktanfolyamok és szakvizsgák által szerez-
hették meg.

Az élelmezésügyi tisztviselők dupla gombsoros kabátja (a 
honvédségnél atillája, majd 1906-tól dolmánya), zubbonya sö-
tétzöld színű volt, világoskék hajtókázással, nadrágjuk kékszürke, 
világoskék oldalszegéllyel. A közös hadseregben kétcsúcsú fekete 
kalapot, a honvédségnél világoskék le�entyűs, fehér lószőrforgós, 
fekete asztrahán kucsmát viseltek. Szolgálati jelvényük nem volt, 
kardjuk is eltért a csapattisztekétől. Az élelmező tisztek esetében a 
dupla gombsoros kabát (a honvédségnél atilla, 1906-tól dolmány), 
zubbony sötétbarna színű volt, világoskék hajtókázással, nadrág-
juk kékszürke, világoskék oldalszegéllyel. A közös hadseregben 
tollbokrétás, kétcsúcsú, fekete kalapot, a honvédségnél sötét-
kék csákót viseltek. Szolgálati jelvényként a közösök sárga-fekete, 
bojtos szolgálati övet, a honvédok arany-sárga fonott zsinórövet 
hordtak. Kardjuk azonos volt a gyalogos tisztekével. A csukaszür-
ke ruházat rendszeresítésekor (1909) az élelmezésügyi tisztviselők 
és élelmező tisztek is ilyen tábori (menet)öltözetet kaptak, csak 
hajtókaszínűk utalt eredeti beosztásukra.

Az élelmezés terén kitűnt legénység részére 1906-ban élel-
mezési munkás kitüntetést vezettek be. A jobb zubbonyzseb fölött 
viselendő, kerek, 4,4 cm átmérőjű, sárgaréz jelvény egy búzakalász 
koszorúba foglalt fogaskereket ábrázolt.

A katonák békebeli és (idővel erőteljesen csökkenő) hadi il-
letményeit az étkezés terén is pontos előírások rögzítették. A le-
génység sokáig csak ebédet kapott a kincstártól. A rendszerint 
rántott levesből (zupa) álló reggelit 1881-ben vezették be. 1897-
től pedig már hetente kétszer, majd 1899-től már mindennap me-
leg vacsorát is kapott a katona. 

A személyi felszerelésnek részét képezték az étkezéssel kap-
csolatos tárgyak is: vászon kenyérzsák, kulacs, evőcsésze, evőesz-
közök. Mindegyikből többfélét is használtak az adott korszakban. 
Kezdetben horganyzott bádoglemez, majd az 1888 M kívül-belül 
zománcozott, esetleg festett bádoglemez, illetve az 1910 M, utóbb 
1935 M alumínium tábori kulacsokat. Mindegyiknek számta-
lan további alváltozata létezett. A gyalogság eleinte a bal mellére 
akasztva (hogy esetleges sebesüléskor kézügyben legyen), majd 
a kenyérzsákban, esetleg vászon szíjon az oldalán, a lovasság bőr 
szíjazattal a nyakán átvetve viselte a tábori kulacsot. Az evőcsé-
szének (bakanyelven csajkának) is több változata volt. Babszem, 
illetve vese alakúak, majd az 1914 M evőcsésze már négyszögle-
tes, mélytányér formájú volt. Laposabb tetejükből a darabosabb 
ételt lehetett fogyasztani. Az 1914 M horganyzott vagy zomán-
cozott vasbádog evőcsészét 1934-től alumíniumból készítették, 
1934 M evőcsésze néven. Helyenként még az 1950-es évek elején 
is használatban volt. Az evőcsészét a háti bőröndre vagy hátizsák-
ra, kenyérzsákra kívülről rácsatolva, ritkábban azokban elhelyezve 
viselték. A kulacsokon és evőcsészéken rendszerint feltüntették a 
gyártó cégek jelzéseit is (Wien, Brünn, Matejócz, Budapest, Fülek 
stb.) Az evőeszközök előírásos helye ugyan a kenyérzsákban volt, 
de sok baka előszeretettel hordta kanalát a lábszártekercsébe tűz-
ve, ahol mindig kéznél volt. Sokan, megfelelve a falusi hagyomá-
nyoknak, az összecsukható bicskát is a csizmaszárban tartották.

A legénység kenyérzsákjában egynapi normál élelemadagot, 
háti bőröndjében vagy hátizsákjában kétnapi tartalékot (húskon-
zerv, kétszersült, kávékonzerv) vitt magával. A tartalék adagot 
csak parancsra fogyaszthatta el. Megesett, hogy azt a katonát, aki 
nem bírt uralkodni éhségén, és önkényesen, idő előtt megette a 
„rezerva porcióját”, amikor ez az ellenőrzésnél kiderült, büntetés-
ből rövid úton főbe lőtték. A tisztek ételét és italát tiszti legényeik 
(őket a bakák kutyamosóknak csúfolták) vitték magukkal há-
tizsákjukban, bár harctéri körülmények közt előfordult az is, hogy 
egyes tisztek Gyulay-táskában, kenyérzsákban maguk is tartottak 
maguknál némi harapnivalót és szíverősítőt. A tisztek felszerelését 
gyakran egészítette ki egyéni kivitelű és egyéni beszerzésű extra 
kulacs (lecsavarható kupakja esetleg pálinkás kupicaként szol-
gált), termosz, összecsukható pohár (Trinkbecher) és más hason-
ló praktikus apróság.

Sokáig komoly problémát jelentett a katonaság terepen 
(menetek alatt, gyakorlatokon és háborúban) történő étkezteté-
se. A katonai étkezést forradalmasította a fogatolt mozgókonyha 
(népiesen gulyáságyú) használata, amely lehetővé tette a menet 
közbeni ételkészítést. Ezt elsőként az orosz–japán háború so-
rán (1904–1905) az orosz hadsereg használta. Annyira prakti-
kus volt, hogy a japánok a zsákmányolt mozgókonyhákat rögtön 
saját használatba vették. Az osztrák–magyar haderőben 1909-
ben vezették be (Armeefahrküche M 1909). Két fő részből álltak. 
Egy mozdonyból (taligából) és a tulajdonképpeni konyharész-
ből. A mozdonyszekrényben kampókon, illetve polcokon tárol-
ták a húst és egyéb élelmiszereket, a konyhaeszközöket, a tűzifát, a 
hajtó katona és a szakács személyi felszerelését, valamint zárható 
vaskazettában a századpénztárt. A kis kéménnyel ellátott konyha-
részben tüzeltek a 3 db, egyenként 93 literes és az 1 db 20 literes 
üstök alá, amelyekben az ételt készítették. A kisebb üst rendsze-
rint a tisztek étkezésére szolgált. A mozgókonyhát általában a 
mozdony elé fogott két ló húzta. Két és fél, három és fél óra alatt 
250 embernek tudtak meleg ételt készíteni. Hegyi körülmények 
között 25 személyes főzőládákat is alkalmaztak.

Pléhkanál a lábszártekercsben. Katonai étkezés a két világháborúban. Múzeumi  
Szabadegyetem 2016/2017. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2017. február 14.

Zupa a csajkában
Az étkezés minden korban és minden hadseregben fontos tényező volt, és napjainkra is az maradt, hiszen 
a hosszabb ideig koplaló katona nem fog harcolni, sőt nagy valószínűséggel igen hamar a parancsot is 
megtagadja.

Séd, 2016. nyár, 52–57. old.

Ahogy azt a bevezető gondolatok is hang-
súlyozták, e szakmák történeti háttere egy 
változatos, évszázadokon keresztül formá-
lódó tevékenységegyüttesként fogható meg, 
amely ma a vendéglátás, vendéglátóipar fo-
galomkörébe tartozik, és amelyben maguk 
a vendéglátóhelyek esetenként éppen olyan 
fontos szerepet játszanak, mint az azokat 
üzemeltető személyek. Ennek a tevékeny-

Vendéglősök, 
kocsmárosok, kávésokkocsmárosok, kávésok
Vendéglősök, 
kocsmárosok, kávésok
Vendéglősök, 

A Múzeumi Szabadegyetem veszprémi iparosságot bemutató előadás-sorozata májusban egy, az évad 
tematikájához sajátosan kötődő állomáshoz érkezett
művelőivel ismerkedhetett meg a közönség, hanem olyan helyekke
akik fontos szerepet játszottak a veszprémi vendéglátás történetében.

Séd,2015. ősz, 26–27. old.
Séd,2015. tél, 68–69. old.

Cs. és kir. magyar és bosnyák gyalogosok sütőkemencék mellett egy hadgyakorlaton, 
1910 körül (a szerző gyűjteményéből)
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Fontos műszaki újítás volt az 1901-ben rendszeresített foga-
tolt tábori sütőkemence (Fahrbarer Feldbackofen M 1901). Ezt a 
Kolozsvárott 1858-ban született Békési (Békéssy) József magyar 
vezérkari alezredes találta fel. A szintén lófogatú mozdony után 
kapcsolható, 2 m magas lehajtható kéménnyel és kihajtható mun-
kaasztallal felszerelt, 3 m hosszú és 1,10 m átmérőjű, henger alakú 
kemencékben menet közben is sülhetett a kenyér. A hat sütőrá-
cson egyszerre tizenkét kenyeret lehetett megsütni. Ez a találmány 
annyira bevált, hogy a m. kir. Honvédség és az osztrák Bundes- 
heer az 1920/1930-as évek fordulójáig használta. A hasonló szer-
kezetű 1914 M hegyi sütöde szétszedve 5 málhás állaton vagy 3 
db 1915 M taligán vagy 1 db országos járművön volt szállítható.

A vizsgált korszakban a tisztikar étkezése lehetőleg mindig 
elkülönült a legénységétől. A tiszti étkező nem csak magára az ét-
kezésre szolgált, hanem a tisztikar társas összejöveteleinek, tár-
sadalmi életének is színtere volt. Az úr a pokolban is úr felfogása 
jegyében a tisztikar frontkörülmények közt is többnyire jobb és 
bőségesebb étkezést kapott. Tábori viszonyok közepette is igye-
keztek külön tiszti étkezdéket kialakítani. Számos világháborús 
fényképen tanulmányozhatjuk ezeket az ötletesen, egyszerűsé-
gükben is rendkívül változatosan megépített, fából, földből kiala-

kított, rendszerint ízléses fakorláttal, fenyőgallyakkal, az uralkodó 
és a különféle képes újságokból kiollózott éppen aktuális divat-
hölgyek képeivel díszített „műalkotásokat”. Az itt töltött lazább 
percek és órák pedig jóval inkább megörökítésre csábították a ko-
rabeli fényképészeket, mint az első vonalak életveszélyes és zakla-
tott mindennapjai. Az itt készült képek alkalmasabbnak tűnhettek 
az otthoniak megnyugtatására is.

A legénység az egyes csapatoknál szerződéssel alkalmazott 
markotányosoknál egészíthette ki élelem- és dohánykészletét. 
Ugyanezt a célt szolgálták a frontélet nyugalmasabb időszakában 
felállított kantinok is. 

Mindezek ellenére, főleg mozgóharcok (támadás vagy visz-
szavonulás) során nemritkán előfordult, hogy a trén és a kony-
ha, nem tudván a csapattal lépést tartani, lemaradt, és így a csapat 
akár több napig is élelem nélkül maradt. A rendszerint igen rossz 
állagú vagy az ellenségtől szándékosan megrongált utak megne-
hezítették az utánpótlás szállítását. A hegyekben, nehezen megkö-
zelíthető helyeken lévő védőállásokba gyakran részben már csak 
gyalogosan, esetleg málhás állatokon lehetett az ellátást kiszállí-
tani. Az ellenség által jól belőtt helyekre pedig többnyire csak éj-
szaka. Az üstök helyett sok helyen áttértek a 15 literes, dupla falú, 
fém háti ételhordó tartályok használatára, amelyeket hátizsáksze-
rűen, hordszíjjakkal lehetett hordozni. Az elmaradt vagy rossz, 
elhűlt, romlott étel miatt a szakácsok (bakanyelven a kohók) ren-
geteg szidásnak, élcelődésnek voltak kitéve. Az egységek parancs-
nokai pedig nem ritkán fenyegették őket és az élelmező tiszteket, 
tisztviselőket azzal, hogy ha képtelenek megfelelő élelmiszereket 
előteremteni és azokat időben kijuttatni a csapatokhoz, akkor át-
helyezik őket első vonalbeli fegyveres szolgálatra.

A fronton és a front mögötti területeken természetesen fel-
használták a helyben előtalálható készleteket is, vásárlás vagy ha-
rácsolás útján. Esetenként önellátásra is berendezkedtek egyes 
csapatok (például saját konyhakert létesítésével). Főként Galíciá-
ban és Orosz-Lengyelországban a kereskedéssel foglalkozó helyi 
zsidóság is fontos szerepet vitt (ha nem is hivatalosan) az élelmi-
szerek és a legkülönfélébb egyéb holmik előteremtésében.

Az Osztrák–Magyar Monarchia soknemzetiségű hadse-
regében létező elv volt, hogy amennyiben ez megoldható, az 
étkezésnél tekintettel kell lenni a legénység sajátos nemzeti ha-
gyományaira. Az 1930-as években, Jászberényben történt, hogy 
miután a legénység két hétig nem kapott birkahúsból készült ételt 
(a jászok kedvelt, tradicionális eledele), zendülés tört ki a lakta-
nyában. A parancsnokságnak ünnepélyesen meg kellett ígérnie, 
hogy a jövőben hetente legalább kétszer lesz birkahúsos étel. Ezu-
tán lecsendesedtek a kedélyek. Az 1942/1943-ban a doni fronton 
küzdő m. kir. 2. honvéd hadsereg élelmezését a németek vállalták. 
Jóllehet, ezen vállalásuknak sokkal inkább megfeleltek, mint an-
nak, hogy nehézfegyverzettel látják el katonáinkat, a szalonnához, 
kolbászhoz, gulyáshoz szokott magyar bakagyomornak idegen és 
élvezhetetlen volt a szardínia, szardellapaszta, sajtkrém, műméz és 
Hitler-szalonna.

A nemzetközi szerződések szerint a hadifoglyoknak is 
ugyanolyan járandóságokat kellett (volna) kapniuk, mint a saját 
hadsereg azonos rangú tagjainak. Természetesen mindez gyakran 
írott malaszt maradt. A hadifoglyokat előszeretettel alkalmazták 
különféle mezőgazdasági munkák elvégzésére.

A hosszan elhúzódó háborúk folyamán, egy idő után egy-
re silányabb és kevesebb lett a frontkatonák menázsija (például a 
kenyérlisztbe már fűrészport is kevertek), de a hátország polgári 
lakosságának egyes rétegei is nélkülöztek, időnként és helyenként 
éheztek.

Rainer Pál

Felhasznált irodalom
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Ételosztás a legénységnek tisztek felügyelete mellett az I. világháborúban  
(Laczkó Dezső Múzeum Történeti Fényképgyűjteménye 92.50.1.)

A veszprémi 31-es honvéd gyalogezred bakái disznót bontanak  
az I. világháborúban (Pešićka (Péti) Szilveszter felvétele, Laczkó Dezső  

Múzeum Történeti Fényképgyűjteménye)

Szántó asszony és osztrák–magyar katona az I. világháborúban 
(Laczkó Dezső Múzeum Történeti Fényképgyűjteménye 83.373.1.)
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Medgyaszay István levele Óvári Ferenchez, Budapest, 1917. április 26. 
(Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, XIV. 6/b. 6. tétel, pag. 5-6.)


