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Meghatározott napokon havonta vagy különleges alkalmakkor 
(születésnap, nagykorúvá válás, házasságkötés, hosszú útról hazaté-
rés stb.) áldozatot mutattak be, amelynek során megkoszorúzták a 
háziszentélyben (larariumban) felállított szobrokat, kalácsot, mézet, 
tömjént, a fogyasztott étel egy részét és bort áldoztak nekik. Utób-
biakra Ovidiusnál, a címadó soron kívül is találunk utalásokat: „Jó 
rokonok, tömjént áldozzatok isteneinknek!” vagy „Hozzatok enni-
valót! hálátokat ez bizonyítsa!”

1906-ban a gic-hathalmi uradalom nagydémi földjeinek 
egyikén szántás közben több darabból álló háziszentély-garni-
túra látott napvilágot. Ahogy lenni szokott, a tárgyak egy részét 
széthordták. Az először letétként, majd 1914-ben véglegesen a 
veszprémi múzeum tulajdonába került tárgyak közül (két bronz-
szobor, bronzkancsó, három bronzmécses, bronzfedő, bronzser-
penyő) a veszprémi múzeum 1955-ben készült nyilvántartásába 
már csak egy bronz Lar-, egy bronz Apollo-szobor, egy bronztál 
(=bronzserpenyő), egy bronzkancsó és két bronzmécses került 
(leltári számuk: 55.187.1-6, a mécsesek sajnos már csak másolat-
ban). A múzeumi átadásnak azonban ára volt. A birtok bérlője, 
a Frankl család ugyanis nemesi előnevet kívánt ezzel a gesztussal 
magának szerezni, amelyet meg is kapott. A „széphelyi” előnév ta-
láló, beszédes névválasztás volt, mert valóban szépnek tekinthető 
az a hely, ahol ennyi „szépség” előkerült.

A posztamensen álló két, 24 és 33,5 cm magas bronzszob-
rocska, a lararium többi darabjával együtt nem hiába a veszprémi 
múzeum legféltettebb leletegyüttese. A magas művészeti értéket 
képviselő, az 1. század elején, első felében készült Lar- és Apol-
lo-szobrocskát egy lovagrendű család hozhatta Itáliából. Otthonát a 
nagydémi Répásközte-dűlőben építhette fel, amelynek háziszenté-
lyét a II. században kancsóval, tállal, mécsesekkel és az azóta eltűnt 
tárgyakkal egészítette ki.

A lovagrendű családra éppen a Lar szobrocska két vékony 
csíkkal díszített alsó inge, tunicája utal. Bal vállát fedő köpenye de-

rékon megkötött. Fején babérkoszorú, lába állatbőrrel fedett. Baljá-
ban (a család javára) bőségszarut tart, jobbjában tálka lehetett.

Apollo isten szobrocskájának öltözete mindössze egy tegez-
tartó(?) szíjból áll. Legfőbb ékessége felül két tincsbe rendezett haja. 
Jobb kezében áldozati csészét tart, bal kezében lándzsa lehetett.

S hogy kit is tiszteltek Apollóban? A szép, fi atal ifj úként ábrá-
zolt sokoldalú isten megtestesítette a fényt, ő volt minden szépnek 
és jónak, jogszerűségnek, a költészetnek, a zenének istene, lelkesí-
tő, látnoki tehetség. Hozzá (is!) könyörögtek betegség idején, ahogy 
Tibullus versében is:

„Jöjj el Apolló, s űzd el a zsenge leány nyavalyáját,
  kórok hosszú hajú, büszke-nagy istene, jöjj!
Higgy nekem és tüstént gyere – nem bánod meg, Apollo:
  illesd orvosló ujjal a kedvesemet.
Add, hogy sápadt tagjait orvul láz ne apassza,
  és foltos se legyen bőre, a szép-halovány,
és ami baj még vár s ami bútól fél a szivünk még,
  hordja a tengerbe friss habu, fürge folyó.”

(Kardos László fordítása)

A háziszentély-garnitúra többi tárgyának funkcióját könnyű elkép-
zelnünk. Az italáldozatnál használták a kancsót, a tálba az istenek-
nek szánt ételek kerültek, a mécsesek pedig a fényt biztosították, s 
távol tartották az ártó szellemeket.

Palágyi Sylvia

Szinte hihetetlen, és mégis igaz! A 20. század elején nemesi címet szerezhetett átadójának egy nagy jelentőségű 
műtárgyegyüttes. Hogy miként és melyik műtárgycsoportról van szó, nézzük az alábbiakat!
Kik is voltak a címben megidézett Larok (lares)? Az ókori lexikonok szerint eredetileg az elhunytak jó 
szellemei, akik törődtek a családdal a ház falain belül és kívül is. Minden háznak megvolt a maga házi 
védőistene, lar familiarisa, amelynek szobrát legtöbbször a ház központjában, az atriumban kialakított 
szentélyfülkébe állították, más, a lakók által különösen tisztelt istenszobrok és az áldozathoz szükséges 
tárgyak társaságában.

Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

„Szépövű Laroknak 
szent kehely öntsön italt!”

Válogatott irodalom:
Ovidius (Publius Ovidius Naso): Római naptár – Fasti II, 631., 633., 634. Ford.: Gaál 

László. Helikon Kiadó 1986. [Prométheus könyvek 12.]
Tibullus (Albius Tibullus) 4,4. Ford.: Kardos László. In: Tibullus, Propertius, Ovidius 

versei. Sziget Könyvkiadó, Budapest, 2000.
B. Thomas Edit: A nagydémi lararium. Veszprém, 1965.
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Magyarország 

Régészeti Topográfi ája 4. Veszprém megye régészeti topográfi ája. A pápai és zirci 
járás. Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. 169.

Palágyi Sylvia katalógusszövege. In: Térjünk a tárgyra! – Get on to the Object! Kiállítás 
a Laczkó Dezső Múzeum alapításának 100. évfordulójára. A katalógust szerk.: Tóth 
G. Péter – Schleicher Vera. Veszprém, 2003., 58–59.



 S
éd

 •
 2

01
7.

 té
l

4

Ebben a Jeruzsálemhegyen lévő házban la-
kott 1804 és 1833 között Ruzitska Ignác. In-
nen indult el a világhír felé a legjelentősebb 
magyar verbunkos táncgyűjtemény, az 1823 
és 1832 között általa összeállított és fortepi-
anóra alkalmazott Magyar Nóták Veszprém 
vármegyéből című sorozat 136 verbunkos 
tánca, amit a magyar zenetudomány a leg-
jelentősebb verbunkosgyűjteményként tart 
számon. Ide látogattak el a reformkor ma-
gyar muzsikájának legnagyobb alakjai, Bihari 
János, Csermák Antal és Rózsavölgyi Márk, 
hogy szerzeményeik bekerüljenek a veszp-
rémi táncsorozatba. Ruzitska egykori lakó-
házát az idők folyamán részben átépítették, 
ugyanis a Jeruzsálemhegyet a Temetőhegy-
gyel összekötő Szent István völgyhíd 1936–
37-es építésekor a ház előtt csak egy keskeny 
földút vezetett, és annak kiszélesítésekor az 
utca felőli lakószobát le kellett bontani. A ház 
1907-ben az Iskola utca 4. számot kapta. Mi-
vel időközben történt egy hozzáépítés a ház 
hátsó részén, az 1927-es Veszprém-térképen 
Ruzitska egykori lakóháza már kibővített for-
májában látható.

„Magyar Tánczok Forte Pianora mely-
lyeket Az Magyar Nemzet Ditsöségére készí-
tett Ruzitska Ignátz Veszprémben” – írta nem 
kis büszkeséggel Ruzitska Ignác, a veszprémi 
székesegyház szólóhegedűse 1824 októbe-
rében verbunkos táncsorozatának 4. füze-
tére, ugyanis ekkor már küszöbön állt a 30. 
táncdarab megjelenése is. Hogy Ruzitska 
szavai mennyire időtállónak bizonyultak, azt 
már öt évvel később, 1829 farsangján fénye-
sen bizonyította egy Párizsban megrendezett 
emlékezetes esemény. A Tudományos Gyűj-
temény 1829. évi 2. száma arról számolt be, 
hogy a gróf Apponyi Albert párizsi császá-
ri és királyi követ által adott bálok egyikén, a 
több mint 600 főnyi, főrangú közönség előtt 
hat férfi  és 12 hölgy díszes magyar öltözék-
ben magyar verbunkos táncot mutatott be, 
amelyhez a táncmuzsikát Bihari János ver-
bunkosaiból és Ruzitska veszprémi táncso-
rozatából válogatták. Az orleans-i herceg 
kívánságára ezt a magyar táncot később a 
királyi palotában is előadták. A híradással 
kapcsolatban jegyezzük meg, hogy a ver-
bunkos zenei stílus különösen Európa „hősi” 
korszakában, a 19. század elején, a napóleoni 
háborúk idején vált igen népszerűvé, és olyan 
zeneszerzőkre gyakorolt hatást, mint Haydn, 
Mozart és Beethoven. A verbunkos férfi tánc, 
a huszártánc muzsikája addigra már kiér-

lelt formában jelent meg, és kialakulásának 
történelmi előzményei között nem szabad 
megfeledkeznünk Hadik András tábornok 
huszárjainak az 1750-es években aratott, le-
gendás európai sikereiről sem.

Amikor néhány évvel pozsonyi ta-
nulmányainak befejezése után Ruzitska 
Ignác Veszprémbe került, és 1801-ben a 
székesegyházi zenekar szólóhegedűseként 
és koncertmestereként a veszprémi kápta-
lan szolgálatába lépett, Magyarországon a 
városi polgárság általában az európai zene 
iránt érdeklődött, a vidéki nemesség pedig 
a magyar zenét pártolta. Figyelemre mél-
tó, hogy Veszprémben mindkettőt ápolták, 
és Ruzitskán kívül négy veszprémi kompo-
nista – Kleinmann József, Stirszky János, Ta-
ródi Pál és Bezerédj Amália – neve szerepel 
a veszprémi kottakiadványban megjelent 
verbunkosok szerzői között. A kottakiadást 
mindvégig Sebestyén Gábor, Veszprém vár-
megye ügyésze, a Veszprémi Zenetársaság 
jegyzője és Ruzitska Ignác székesegyházi 
muzsikus intézte. A veszprémi táncgyűjte-
mény jelentőségét az is alátámasztja, hogy 
Liszt Ferenc Magyar románcgyűjtemény 
című, 18 magyar dallamot tartalmazó kézira-
tának verbunkostémái közül hét a veszpré-
mi táncgyűjteményből való, és három olyan 
Liszt-feldolgozás van, amelyben szintén 
veszprémi táncdarab szólal meg. Liszt Unga-
rischer Romanzero című kéziratát Bayreuth-
ban, a Wagner-múzeumban őrzik. Kodály 
Magyarság a zenében című tanulmányá-
ban külön is kiemeli a Magyar Nóták Veszp-
rém vármegyéből című kiadványt, mint az 
1750–1800 között kiformálódott verbunkos 
táncmuzsika összefoglaló gyűjteményét, és 
rámutat, hogy Erkel Ferenc erre a magyar ze-
nestílusra építette első operáinak nyelvezetét.

Az emléktábla felavatását délután 3-kor 
három előadás és rövid hangverseny követ-
te a Dubniczay-házban. A rendezvénynek 
Herth Viktória igazgatónő volt a házigazdá-
ja és egyik előadója. Vetített képes, tartalmas 
összeállításából fontos részleteket tudtunk 
meg a régi Veszprémről és a korról, ami-
kor Ruzitska a városban tevékenykedett. A 
közelmúltban Csiszár Miklósnak, a Veszp-
rémi Szemle főszerkesztőjének köszönhető-
en a várostörténeti folyóirat 2017/44. és 46. 
számában jelent meg M. Tóth Antal és Rakos 
Miklós egy-egy tanulmánya Ruzitska Ignác-
ról. A cikkek szerzői ezúttal előadással emlé-
keztek meg a székesegyházi muzsikusról és 

verbunkosszerzőről, Horváth Anikó zongo-
raművész pedig a veszprémi gyűjteményben 
megjelent táncdarabok megszólaltatásával 
idézte fel a reformkor magyar muzsikájának 
hangulatát.

M. Tóth Antal beszélt Ruzitska szülő-
helyéről, Bazinról, a Pozsonytól mindössze 
40 kilométerre lévő szabad magyar királyi 
városról, ahol a veszprémi muzsikus édesap-
ja, Ruzitska József templomi orgonista volt, 
és részletesen szólt a korabeli Pozsony zenei 
életéről, ahol a fi atal Ruzitska tanulmánya-
it végezte. Miközben a koronázóvárosban a 
18. század végén nyugat-európai stílusú zenei 
élet bontakozott ki, Pozsony vezető szere-
pet játszott a fénykorát élő magyar hangsze-
res stílus, a verbunkoszene kialakulásában is. 
Amikor Ruzitskát 1827-ben veszprémi szé-
kesegyházi karnaggyá nevezték ki, folytatta 
elődeinek színvonalas egyházzenei működé-
sét. Karmesteri irányításával gyakran hang-
zottak el Joseph Haydn és Mozart zenekari 
miséi, Haydn Nelson-miséje pedig az ő ve-
zényletével csendült fel először Veszprém-
ben. A székesegyház zenei életét akkoriban 
világias szellem jellemezte, és nem mentek 
ritkaságszámba a püspöki nagymiséken Ros-
sini nyitányai, többek között előadták Mozart 
Varázsfuvola-nyitányát, Don Giovanni-nyi-
tányát és Haff ner-szimfóniáját, valamint 
Haydn üstdob-szimfóniáját és Esz-dúr, lon-
doni szimfóniáját is. Ruzitska által kezde-
ményezett egyházzenei újítás volt, hogy a 
magyar vallásos népének szerepet kapott 
a szertartások során. Ruzitska Ignác több 
ember munkáját végezte el. Egyszerre volt 
kiváló hegedűművész, zeneszerző, a legna-
gyobb verbunkos táncsorozat anyagának ösz-
szegyűjtője és kiadója, karmesterként pedig 
nagy zeneszerzők és kismesterek műveinek 
előadója, valamint a szimfonikus egyházze-
nei irányzat jeles magyarországi képviselő-
je. Rakos Miklós Ruzitskáról, a zeneszerzőről 
beszélt, aki egy személyben volt verbunkos-
táncok szerzője, összegyűjtője és lejegyzője. 
Részletesen ismertette Pablo de Sarasate spa-
nyol hegedűművész világszerte népszerűvé 
vált, Cigányosan című hegedűdarabját, amit 
Zigeunerweisen címmel adták ki 1878-ban 
Lipcsében, pedig Sarasate nem cigánydalla-
mokat, hanem hat magyar dallamot dolgo-
zott fel benne, amelyek közül négy Ruzitska 
veszprémi táncsorozatából való. A spanyol 
hegedűművész a Párizsban élő Szarvady Fri-
gyes jogásznak és újságírónak, Kossuth egy-

A Csermák Antal Zeneiskola rézfúvós növendékeinek közreműködésével bensőséges hangulatú ünnepségre 
került sor 2017. október 19-én, délelőtt 11 órakor Veszprémben, a Dózsa György út 4. szám alatt lévő ház 
udvarán, abból az alkalomból, hogy 240 évvel ezelőtt született Ruzitska Ignác (1777–1833) székesegyházi 
muzsikus, karnagy és verbunkos zeneszerző, akinek emléktábláját Porga Gyula polgármester és Dr. M. Tóth 
Antal, az emléktábla kezdeményezője avatta fel. Reider László, aki kertjében látta vendégül az ünnepségre 
érkező vendégeket, elmondta, hogy a közelmúltban felújított épületet mintegy 80 évvel ezelőtt vásárolta meg 
a veszprémi Reider család.

Tábla Ruzitska házán
Emléktábla-avató, emlékülés és hangverseny Ruzitska Ignác születése 240. évfordulóján. 
Veszprém, Ruzitska Ignác szülőháza, Dózsa György u. 4., Dubniczay-palota, Szent Mihály- 
székesegyház, 2017. október 19.
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Nem brandről vagy marketingről van szó, 
hanem a rendezők szemléletéről. Hiába a 
rengeteg (több mint hétórányi!) beérkező 
pályamunka, hiába, hogy Székesfehérvár-
tól Budapesten át a Székelyföldig kopognak 
az ajtajukon a fi lmesek, hiába a nagy nevek, 
a szervezők hisznek abban, hogy a színvo-
nal és a barátságos környezet egyáltalán nem 
ütik ki egymást, sőt. Nincs szükség a gonosz 
tekintetekre és értelmetlen szálkakeresgélé-
sekre a szakmai(!) zsűritől, hogy elmondhas-
sák építő jellegű kritikájukat, jó hangulatban 
beszéljenek fi lmtechnikai kérdésekről. Ha 
a Pannonfíling nem tudná tartani ezt az el-
képzelését, valószínűleg nem vonzana ennyi 
amatőr és profi  fi lmest évről évre, és a néző-
tér sem telt volna meg érdeklődőkkel. 

Hagyományosan workshoppal indult 
a rendezvény, ahol Engelmann Péter előadá-
sát hallgathatták meg a jelenlévők a külföldi 
és belföldi fesztiváloztatásról, a #Help című 
fi lm útjáról, valamint további lehetőségekről 
a rövidfi lmek világában. A #Help (ahogy a 
sajtó emlegeti) szatirikus thriller összesen 12 
jelölést és 14 díjat kapott eddig, ebből hetet 
Amerikában. 2015-ben, a Pannonfíling Rö-
vidfi lmes Találkozón mutatkozott be először, 
akkor a 3. helyezést nyerte el. 

Idén 21 rövidfi lmről kellett döntenie 
a szakmai zsűrinek, köztük Fazekas Gyön-
gyinek, a tavalyi év nyertesének (a Saudade 
című fi lmmel), Ujj Mészáros Károly és Pálfi  
György fi lmrendezőnek, valamint Krámer 
György koreográfusnak.

Délután kezdődött a maratoni vetítés, 
egy órától egészen este hétig, a három vetítési 
blokk között rövid szünettel, valamint a zsűri 
és a közönség reakcióival a fi lmekről. 

Ha díjazták volna a Pannon-életérzést, 
akkor díjat is kaphatott volna Besenyei Kata-
lin Apám orvosa nem praktizál című fi lmje, 
de nem kapott. A főszereplőnőnk Angli-
ában dolgozik egy kórházban takarítónő-
ként, ám ezt a szülőfalujában, az alkoholista 
(mi más?) apja jóvoltából úgy tudják, hogy 
orvosként keresi a kenyerét. Az apa haláltu-
sájára a lány hazaérkezik, és a szövevényes 
hazugságok hálójában találja magát. A szü-
zsé nem, de a hangulatfestés az, ami igazán 
sajátossá, igazán pannonná teszi a fi lmet. A 
tipikus értetlenség: „– Szegény Zoli bátyám, 
isten nyugtassa! / Nem kell pletykálni, jó? 
/ – Hogy fogják sajnálni a faluban!” A ki-
hagyhatatlan falusi jó szándék: „– Szegény 
Zoli bátyám… Szerszámosládát elvihetem? 
– Vigyed! – Há’ köszi!” És még sorolhatnám. 
Morbid? Nevetséges? Keserű? Olyan balká-
ni? Olyan Pannonfíling.

A fi lmek közül a legkülönlegesebbek vi-
hettek haza díjakat. A PannonPara-különdíj 
győztese Dobi Ferenc a Vér-erdővel. A máso-
dik helyen végzett Sztercey Szabolcs Benedek 
Your Face Th rough the Screen című fi lmje. 
Harmadik helyezett lett Reszeli-Soós András 
és Bakonyi Péter fi lmje, a Meeting. 

Nem volt nagy meglepetés, hogy a kö-
zönségdíjat és az első helyezést is Baranyi Gá-
bor Benő Bújócska című fi lmje zsebelte be. 

Nem vagyok benne biztos, hogy a szerve-
zők erre gondoltak, de a Bújócska című fi lm 
ugyanúgy a „Pannon”-ságot képezte le, csak 
épp az „upside down”-ban.

A győztes fi lm egy faluszéli nagycsa-
lád legkisebb tagját, Matyit állította közép-
pontba, aki imád bújócskázni, ezzel sok 
bosszúságot okozva szüleinek. A család 
környezetének bemutatása súrolja a mély-
szegénységről elképzelt fogalmainkat. A bor-
zasztó körülményeken csak tovább ront az 
iszákos apa, az agresszív édesanya és a két 
totálisan passzív nagytestvér. Az idős szü-
lők késői gyermeke, Matyi enyhén szellemi 
fogyatékosként van ábrázolva. Az anyjának 
inkább púp a hátán ez a kisfi ú, az apa foglal-
kozik csak vele. A fi lm egyik fordulópont-
ja és egyben kérdéses pontja, amikor egy 
vita után Matyi alkoholista apja kilép a ház 
kapuján, és nem tér többé haza a családjá-
hoz. Tényleg van kiút a nyomorból? És ha 
van, miért pont a szenvedélybeteg öregem-
bert engedte a rendező kilépni a történetből? 
Miért nem szabadulhatott meg a szívfájdí-
tóan szerencsétlen fi ú? Valószínűleg a fi lm-
béli anya adta meg rá a választ (amit talán 
meg sem akartunk hallani), amikor a gyer-
mek megkérdezi, hol az apja: „Remélem, egy 
árokban fekszik, és belefulladt a hányásába”.

Matyi nem szabadul meg, a fi lm végére 
csak egyre mélyebbre taszítják a fullasztó va-
lóságban. A fi lm nem ad feloldozást a néző-
nek, ahogy a való világ sem.

Horváth Virág

kori franciaországi megbízottjának ajánlotta 
művét, aki 1855-ben Wilhelmine Clauss Eu-
rópa-hírű zongoraművészt vette feleségül, és 
a házasságkötésüket követő 25 évben Szar-
vadyék párizsi szalonja lett a francia főváros 
szellemi és művészeti életének egyik kedvelt 
találkozóhelye.

Kodály gondolatait idézzük: „Ha van-
nak nemzeti vonások a zeneművekben, 
vannak ilyenek az előadóművészetben is. 
Magyar földről hangszeres tehetségek egész 
sora került a világba, akik stílusuk csírá-
ját szülőhazájukból vitték magukkal, amely 
más nemzetekre is hatással volt, és általuk és 
számtalan tanítványuk révén önálló iskola 
lett: jellemzője a tónus tömörsége, sötét tüze, 
az énekszerű előadásmód beszédessége.” 
Ha ma meghallgatjuk Sarasate művét kül-
földi hegedűművészek előadásában, rögtön 
Kodály szavai jutnak eszünkbe. A magyar 
előadói stílus csíráinak egyik korai terjesztője 
Ruzitska Ignác volt. Nála kezdte meg hege-
dűtanulmányait Veszprémben Ridley-Kohne 
Dávid – később Erkel Ferenc egyik legfőbb 
támasza és a pesti Nemzeti Színház zene-
karának koncertmestere –, akinek magyar 
fantáziái és magyar rapszódiái nemcsak a je-
lentősebb magyar zenei intézményekben, de 

az amerikai Yale Egyetem könyvtárában és a 
Hágai Zenei Könyvtárban is megtalálhatók. 
Nála tanult a világhírű veszprémi hegedűs, 
Auer Lipót, akinek verbunkos stílusban írt 
Magyar rapszódiájáról Csajkovszkij is elis-
merően nyilatkozott. Amikor tehát a magyar 
zenestílus hiteles tolmácsolásáról beszélünk, 
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
Auer és magyar hegedűs kortársai a verbun-
koszenén, annak előadásmódján keresz-
tül szívták magukba azt a jellegzetes magyar 
előadói stílust, amit Auer átplántált az orosz 
hegedűiskolába és amely kiváló tanítványai-
nak köszönhetően elterjedt az egész világon. 
Sokat elárul számunkra, hogy a veszprémi 
születésű Auer – Ruzitska „zenei unokája” 
– 80. születésnapja alkalmával, a New Yorki 
Carnegie Hallban Brahms első magyar tán-
cának ízes, magyaros előadásával vett búcsút 
a hangversenypódiumtól.

Az emlékülést Ruzitska Ignác-emlék-
hangverseny követte a bazilikában, Veszp-
rém Megyei jogú Város Önkormányzata és 
a Veszprémi Érsekség támogatásával, amely 
alkalmával válogatás hangzott el a 200 éves 
székesegyházi kottatár anyagából. A kottá-
kat Molnár Zoltán szerkesztette és gondoz-
ta. Fellépett a Szent Mihály-főszékesegyház 

Kórusa, a Pannon Egyetem Kórusa, és sze-
repeltek a Dohnányi Zeneművészeti Szak-
középiskola növendékei is. A kórusokat 
és a közreműködő kamarazenekart (kon-
certmester T. Szabó Csilla) Veres György-
né Petrőcz Mária és Zsilinszky Cecília 
vezényelte. Orgonán Kreschka Károly és 
Kiss Szilvia működött közre, szólót éne-
kelt Szimicsek Lilla, Zsilinszky Cecília, Ko-
hári Bernadett és Veres Györgyné Petrőcz 
Mária. Ruzitska 1833. február 19-én hunyt 
el Veszprémben. „Hattyúdala”, verbunkos-
gyűjteményének egyik utolsó darabja – a 
Butsuzó, Lassú Magyar Szomorúan – mind-
össze fél évvel korábban, 1832 júliusában 
jelent meg. 

Az emléktábla elhelyezése kapcsán 
ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
megyei levéltárnak és különösen Lőrinczy 
Ferencnek, mivel neki sikerült megtalálnia 
Ruzitska egykori lakóházát. Ruzitska Ignác 
tevékenysége – a klasszikus zene és a magyar 
táncmuzsika együttes ápolása – ma is példa-
értékű számunkra. Reméljük, hogy felavatott 
emléktáblája nemcsak szép gesztusnak bizo-
nyul majd, de támasz is lesz a jövőben, mind-
annyiunk számára. 

 Rakos Miklós

Erős fi lmeket vonultatott fel a Pannonfíling Mozgóképes Találkozó versenyprogramja. A rendezvény már évek 
óta kinőtte a gyerekcipőt, országosan – és ebbe a „határon túlt” is beleértem – ismert és elismert fesztivállá 
duzzadt. Miért ragaszkodik mégis a „találkozó” titulushoz?

Mi az a Pannon-életérzés?
Pannonfíling Mozgóképes Találkozó, Veszprém, Expresszó Klub, 2017. november 4.
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„…Minden esztendő-
ben visszatér az idő, 
amit szeretek úgy hívni, 
hogy: az aranynapok. 
[…] Aranynapoknak 
ezt az időt azért nevez-
tem el, mert a szeptem-
ber színe az arany. […] 
Reggel tavasz van, dél-

ben nyár, este ősz, az akác virágzik, a cin-
ke szól, az erdei pacsirtát egész éjjel hallom 
a völgyből, olyan ez az idő, mint az egész év 
összefoglalása, de kimondhatatlan békével és 
szelíden, mintha bölcs emlékezet képe lenne, s 
a bűbájos melankóliába feloldaná” – így vall 
Hamvas Béla arról a titokról, amit csak ma-
gányban élhetünk át.

Ősz van. A fesztiválok rezgései: jazz, 
cross-over és klasszikus zenei élmények le-
nyomatai lassan feloldódnak: az ősz hajnalán 
már más időmértéket – más metronómot 
– kíván az élet. Változó zsánerképet formál 
a város: mindenütt diákok, hivatalnokok, 
magányosok – s pillanatnyi találkozások a 
Hangvillánál.

Mint memento – s mint monumentum 
– méltóságteljes sziluettjével jelenik meg a 
koncertpalota előtt az Ararát-emlékmű. 

Egy tragikus eseménysorozat memen-
tója, az első világháború idején történt ör-
mény genocídium áldozataira és túlélőire 
emlékeztet. Pogány Gábor Benő szobrász-
művész biblikus metaforájú szoborkom-
pozíciója (1997) az özönvíz történetét, Noé 
Istennel kötött szövetségét idézi fel a Biblia 
Ótestamentumából. Az alkotás szekvenciák-
ból építkezik: egymásba illesztett mészkő-
dobokon mélyen vésett, faragott és fi noman 
csiszolt domborművek fríze bontakozik ki. 
360º-ban feltáruló magas reliefek szinte szo-
borként emelkednek ki a háttérből, a három 
dimenzió intenzív élményét kínálják. Mito-
logikus, fantasztikus lények örvénylő sod-
rású harca elevenedik meg a szemlélő előtt. 
Az alkotó egy új Atlantiszt hívott életre: múlt 
és jelen kultúrák szobrászati és festészeti re-
mekműveinek egyidejű (re)prezentálásával. 
A reliefek eltérő tér- és idődimenzióban lé-
teznek – képtörténetileg az új kompozíción 
belül nem mindig kapcsolódnak egymáshoz, 
de a tematika, a harc, az egymás ellen küzdés 
és az életért való küzdés összeköti őket. Min-
den megjelenített mitológiai lény a végletekig 
harcol az életéért. Megfeszült testek és izmok, 
szélsőséges érzelmek, ellentétpárok dinami-
kája uralja a sztélét.

A szobrászművész az idea manifesztá-
lódása során az egyik legősibb formavilág-
hoz fordult: a megalitikus kultúrák titokzatos 
légköre inspirálta. 

A mészkőpillér a művész intenciója 
szerint primer megjelenésében menhir. Az 

Ararát-emlékmű sajátosan hordozza a kelta 
sztélék műformáját. A franciaországi Car-
nac több ezer menhire építészeti remekmű 
és vallási misztérium, a neolitikum (Kr. e. 
9000–3000) különleges tér- és szellemiség-
formáló rendszerező elvét hordozzák.

Az Ararát-emlékmű oszloptörzsén 
mintegy balladaszerűen jelennek meg a le-
tűnt és jelenkori civilizációk, szignifi káns 
művészeti alkotásaik által. A művész komp-
lex ikonográfi át alkot: a reliefek kulcsok a 
mű jelképrendszerének feltárásához. 

Panorámaképként szemlélve az Ara-
rátot, a mészkőpilléren kavargó narratíva 
bontakozik ki előttünk. A „déli köríven” va-
dászaton nyíllal megsebzett nőstényorosz-
lán utolsó üvöltésében fájdalmasan elnyúló 

alakja tűnik fel az Újbabiloni Birodalom 
idejéből. A mitikus asszír király, Asszurba-
nipál egykori ninivei palotájának épület-
plasztikai dekorációjához tartozhatott (Kr. e. 
7. század). A felette lévő frízen a félig ember, 
félig ló testű kentaur éppen ellenfelére, egy 
lapithára készül lesújtani – az athéni Parthe-
nón-fríz homlokzati metopéjáról (Kr. e. 445 
k., British Museum, London). Ovidius, a ró-
mai Aranykor babérkoszorús poétája beszéli 
el Átváltozások mítoszgyűjteményében azt a 
tragikus esetet, amikor Hippodamé királyle-
ány nászi lakomájából váratlanul vérengzést 
formál az önmagából kifordult kentaurok 
féltékeny dühe. A lapithák vendégeként a 
hérosz Th éseus is a leányok és asszonyok 
megmentésére siet.

A Séd 2016. nyári számában már olvashattuk Gopcsa Katalin művészettörténész jegyzetét, aki művészettör-
ténészként és hűséges lokálpatriótaként írt az Ararát-szobor előtörténetéről. Az új szoborkompozíció felava-
tásának 20. évfordulóját szeptember 21-én köszöntöttük.

Metronómok
Pogány Gábor Benő: Ararát. Veszprém, a Hangvilla előtt i tér, Brusznyai Árpád u. 2.

Séd, 2016. nyár, 38. old.
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lém szúr, ha ránézek a képre, ami megérint 
a képen. Talán úgy is mondhatjuk, hogy 
a kép és az én közös halmaza. Hol, miben 
érintenek meg ezek a képek? 

A 66° 32’ 35”-es képnek utána kell 
néznem, hogy megtudjam, ez a Mikulás 

numentális  háttér tartja össze. Melyik 
lényeg? Melyikre fi gyeljek jobban? Talá
mindkettőre kellene egyszerre, észre ke
venni a nagyban a kicsit, a kicsiben a n
gyot, a kettő szétválaszthatatlanságát, m
hogy a képeken keresztül kirajzolódnak

A veszprémi Ararát-szobor története a szo-
lid, ámde jellemző vidéki történetek közé 
tartozik. Egyszerűen: megfeledkeztek róla.

A központilag a Képző- és Iparművé-
szeti Lektorátus által „kézben tartott” pá-
lyázatok  forgatókönyvének megfelelően, a 
város  vezetésének a kérésére 1987-ben ki-
írták a Béke-szoborra a pályázatot. Negy-
venkét alkotó ötvenhárom műve érkezett 
be, amelyek közül a fi atal szobrász, Pogány 
Gábor Benő Béke című alkotását választot-
ták ki. Ez 1988-ban történt. Az 1:1 léptékű 
gipsztervet 1989 júniusában készítette el a 
művész, és a kivitelezési munkák csakúgy 
folytatódtak, mint az elhelyezéssel kapcso-
latos terméketlen viták.

Szünet. Teltek, múltak az évek. Az 
embereket az érdekelte, hogy velük mi lesz. 
Hogyan alakul a sorsuk. Szobor-féle úri 
huncutságokkal nem foglalkoztak. 

A következő kép: számomra, akkor a 
Kép a képben veszprémi televíziós művé-
szeti magazin szerkesztője számára felejthe-
tetlen látvány 1994-ben: szobrok a horpadt 
kukák közt, a város Kistó utcai telepén. Mi 
Zsuzsit, a Korsós lányt kerestük, mert min-
denképpen be szerettük volna mutatni a 
köztéri szobrokat bemutató műsorban R. 
Ki L k í ö tő lá b át l t

Óváros téri, nagyon elhúzódó felújítás m
eltávolítottak. Megtaláltuk, nemcsak Zsu
zsit és Amerigo Tot „útban levő” Őfelség
Kilowatt szobrot, hanem a félig kész Bék
azaz Ararát-szobrot is. Patka László, a m
gyei önkormányzat képviselője elmondt
egy tévés műsorban, hogy tulajdonképp
sem ellenzője, sem akadályozója nincs a
ügynek, egyszerűen nincs gazdája a szo
nak, aki szívén viselné felállításának ügy

Ekkor jött a képbe a veszprémi ör
mény kisebbségi önkormányzat, amely
képviselője, Akopjan Nikogosz a történ
nek az örmény kultúrtörténetre utaló  v
miatt magáénak érezte a szobor ügyét, 
összefogva mindenkivel, akikkel lehete
addig ügyeskedett, és áldozott rá pénzt 
időt, amíg el nem készült kőből, vasból
rösréz lemezből a teljes mű. Több üresjá
is volt az évek alatt: felmerültek különb
ő h l í k l kk l h l é

Ararát „Habent sua fata libelli.” A kön
többek között az olvasó felfogó
attól függ, hogyan érti őket az
érvényes, ahogy  az elmúlt 
(köztériek) jöttek-mentek, ván
parkokba, volt, hogy csak az e
viszont, meglepő módon, mara
ki, közfelháborodást, tüntetése
milyen érdekes művészetszocio
egy-egy „szoborbotrány” hátte
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A kentaur mögött lupa, a capitoliumi 
nőstényfarkas (Kr. e. 5. sz., Museo Capitoli-
no, Róma). A bronzszobor az etruszk mű-
vészet egyik legjelentősebb emléke; Róma 
eredetmítoszára és a testvérpár, Romulus és 
Remus szerencsés megmenekülésére utal. 

Az Ararát „északi körívén” előtűnő 
Naxosi szfi nx votív ajándékként került Del-
phoiba (Kr. e. 560 k., Archeológiai Múze-
um, Delphoi). Delphoi, az ókori polis-világ 
központja, a Phoibos Apollón-szentély előtt 
őrködő szfi nx Gaia kultuszához is kötődő 
szárnyas lény, mely elragadja az óvatlan em-
bereket, és a Holtak Birodalmába viszi őket. 

A kentaurral szemben a háború pusz-
tító géniuszára fi gyelmeztető emblematikus 
avantgárd mű Pablo Picasso Guernica című 
pannójának részlete (Museo Nacional Cent-

ro de Arte Reina Sofi a, Madrid). Guerni-
ca, a spanyol kisváros az 1937-es német és 
olasz bombázások áldozata lett. Ugyancsak 
Picasso egyik művének adaptációja a bé-
kétlenséget szító, kötekedő kakas (szénrajz, 
1938, magántulajdon). Az Araráton megje-
lenő Picasso-festményfragmentumok: a bika 
és a ló áldozati állatok. A kőpilléren ábrázolt 
Altamira-barlangfestmény (Kr. e. 30.000 k.) 
bölényei – az ősember szuggesztív szándékú 
alkotásai – az állat elejtésének elővizionálá-
sa. Állatáldozatokként jelennek meg a bika, 
a kos a római lakomákon, melyeket istene-
iknek ajánlottak fel a suovetauriliákon. A 
szasszanida-perzsa eredetű Mithrász-kultusz 
római formájában jelentősen módosult te-
remtésmítosz és misztériumvallás.  

A három, virtuóz rövidülésben megje-
lenített vágtató ló – és a különálló negyedik 

– az Apokalipszis négy lovasának adaptáci-
ója, Albrecht Dürer 1498-ban kiadott, ti-
zenhat lapból álló fametszetsorozatának 
emblematikus darabjáról (Szépművészeti 
Múzeum, Budapest). A bárka alatt az északi 
oldalon az ugyancsak Guernica-részlet lova 
letaszítani látszik Lucifert, a démonná vált 
bukott angyalt Dürer Apokalipszis famet-
szetsorozatából. 

Pogány Gábor Benő szimbolikusan 
aktualizálja a biblikus idők kataklizmáját a 
jelenkorra. A szobrász zsenialitását dicséri, 
hogy e vízió feloldásának lehetőségét is elrej-
ti: a néző, pozíciójától – és optimizmusától – 
függően fókuszálhat az Igazságosság, Iustitia 
erényének három lovára, a trigára is.

Reményt kifejező allegória a sze-
líden pihenő két agár, mely keresztény 
ikonográfi ai motívum; Paolo Veronese A 
kánai menyegző című festményének előte-
rében látható (1562–63, Musée du Louvre, 
Párizs). A tisztaság és ártatlanság szimbó-
luma az Unicornis – mely Szent Iustina, az 
ókeresztény mártír attribútuma is. Mellette 
a győzelem istennője, Niké – a Szamothra-
kéi Niké (Kr. e. 2. sz. hellenisztikus görög 
szobor, Musée du Louvre, Párizs). Felettük 
Pégassos biztonságos pillére Noé bárkájá-
nak, mely különálló objektumként jelenik 
meg a szoborkompozíción.

Huber Lilla Mária

Olvasólámpa Tóth Krisz-
tinával. Művészetek Háza, 

Veszprém, Dubniczay-palota, 
2017. szeptember 21.

Séd, 2017. nyár, 28. old.

Jutalom-
játék

Ha lehet így fogalmazni, sem-
leges érzelmekkel léptem be a 
Dubniczay-palotába szeptem-
ber huszonkilencedikén, úgy öt 
negyvenöt körül – természetesen 
tudtam, ki az a Tóth Krisztina, 
bár művét igazán keveset olvas-
tam. Költőnő. Kortárs. És novel-
lista, még ha ez utóbbi, sajnos, 
nem is alliterál. Valami megma-
gyarázhatatlanul jó hangulatom 
volt a felhős idő és az előtte átvé-
szelt, végtelennek tűnő egyetemi 
hét ellenére, nyugodtan, kipihen-
ten lépkedtem az előadás színtere 
felé. Csak pozitívan, gondoltam, 
jó lesz ez.

Szóval, leültem végül 
az olvasóest termében 
a hátsó sor középső 
székére, feltűnésmente-
sen, mondtam magam-
nak, vannak, akik azért 
jönnek, mert valóban 
ismerik és szeretik az 
írónőt, nem lenne szép 
befoglalni a jó helyeket. 
Láttam pár ismerős ar-
cot, szomszédjaim is 
lettek. Öt ötvenkettő, 
ötvenöt, ötvenkilenc. 
Hatkor egy jól öltözött 
férfi  diszkréten jelzett, 
hogy megkezdődne az 
előadás. 

Hát megkezdődött, és ezzel együtt 
egy nem várt módon lenyűgöző másfél 
óra. Tóth Krisztina elragadó volt. Művelt, 
humoros és jóindulatú nő képe rajzolódott 
ki a beszélgetésekből, miközben pedig vár-
tuk az újabb és újabb felolvasást, a novel-
lákat, verseket, azt a másik élményvilágot, 
amit a mű kelt. Bizonyos dolgok úgy vál-
nak igazán élménnyé, nyernek igazán ér-
telmet, ha az ő hangján halljuk.

Mert volt itt igazán minden: létfej-
tegetés, látogatások általános iskolákba és 
ezáltal az irodalom lényegébe, postai bal-
hék meg kiskutyák, éjjeli motorosok és 
anyai ösztönök. A repertoár gazdagsága 
elképesztő és tiszteletre méltó, akárcsak az 
a természetesség, amellyel mozgott líra és 
epika között. De a felolvasás csak egy része 
volt az estének, mert mesélt is, sok min-

á. Tudható, 
ányi Dezső 
landjai az 
életrajza. 

fi által írt 
veg ebben 
de ez az 
bbnak. 
roginja 
: „Sokáig 
ot írjak-e 
mellett 
om volt rá. 
halálunk 
ig éppen 
letre. 
nek, hogy 
ny Zsu-
ni arra, 
e ne tudja 
az iroda-
sakként 
barátságá-
az orosz 
ben élt 
etően is. 
ró részekre 
ogin által 
mutató: 
mizdat. 
sötétben 

eg, mi az 
hazug. Mi 

keveredés 
őszereplő 
lasztható-

ogalmazás 
rúbb szer-

y példa a 
nap.” (66.)

ő

Ember az  
olvasólámpa 
fényében 
Olvasólámpa Géczi János író-
val, költővel. Művészetek Háza, 
Dubniczay-palota, 2016. októ-
ber 20.
Bár ezzel az esttel már a második évada 
indult a Művészetek Háza Olvasólámpa 
sorozatának, a korábbiakon nem tudtam 
részt venni. Annyi előzetes információm 
volt róla – és ezt Kilián László most is 
megerősítette a bevezetőjében –, hogy a 
kitalálóinak szándéka szerint megpróbál-
nak elszakadni a hagyományos író-olvasó 
találkozóktól és felolvasóestektől, a művet 
szeretnék középpontba helyezni. A sorozat 
korábbi évadáról szóló írás is ezt hangsú-
lyozta: Művészet az olvasólámpa fényében 
(Séd, 2016. tavasz, 24. o.).

Az első meglepetés akkor ért, amikor 
megérkezésemkor azt láttam, hogy Géczi 
János és beszélgetőtársa, Pintér Viktó-
ria már kint ült a közönség előtt egy kis 
asztalkánál. Meg is ijedtem, hogy elkéstem, 
de aztán láttam, hogy az ezt követő egy-két 
percben még azt próbálgatták a szerve-
zők, hogy hogyan is érkezzenek a fények, 
melyik lámpa égjen, és melyik ne, hogy 
meghitt is maradjon a hangulat, de elég 

egy kicsit: Kilián László úgy fo
a bevezetőben, hogy a beszélge
ebben a sorozatban segítőnek 
értem, hogy miért ez a megkü
a két megnevezés között: segít
az értelemben, hogy kulcsot ka
kiválasztott részletekhez, és se
értelemben is, hogy a megfelel
hangozzanak el a felolvasandó
Az én ízlésemhez mégis közele
beszélgetőtárs kifejezés: jobban
számomra azt a felkészültséget
dést, ami Pintér Viktóriát jelle
az estén. 

Az utóbbi öt év terméséb
műfajból kaptunk ízelítőt, vagy
Pintér Viktória mondta, egy „s
lázst”: hallhattunk egy részlete
négy vagy öt élete című regény
verset és végül a Jerusalaim cím
tet utolsó írását. Adta magát a 
miért épp ezekből válogatott G
valamilyen módon közös benn
motívuma, de ennél fontosabb
hogy az új helyszínek mindig l
adnak az írónak a saját magáv
szembenézésre és a rákérdezés
az sem véletlen, és örültem is n
frissebb művekből hangzottak
tek: biztos bőven lehetett volna
régebbi írásokból is, de így a je
Géczi Jánossal ismerkedtünk. 

Sok írót-költőt hallottam
olvasni saját műveit: voltak kö
nok, akik zavarba jöttek attól, 
kell tolmácsolniuk a saját szöv
monotonon motyogtak. Voltak
akik színészeket megszégyenít
rukkoltak ki, vagy éppen ripac
az este valahol a kettő között v
Gé Já k l á

Ahogy azt Kilián Lász-
ló, az estek moderá-
tora is hangsúlyozta, 
itt előtérben vannak 
a szövegek – mégpe-
dig az alkotó előadásá-
ban –, a kérdések pedig
háttérbe szorulnak. És
nem is igazából kérdé-

k ezek. Csupán szavak, szókapcsolatok,
elyek megadják a lehetőséget arra, hogy a 
ndég maga dönthesse el, ennek kapcsán
iről akar beszélni, vagy eszébe juttat egy 
dekes történetet, melyet szívesen megoszt 
elenlévőkkel. Gondolom, mindenkinek 

merős az az érzés, mikor egy jó barátjá-
al beszélget a kedvenc kávézójában. Nagy-
ból így lehetne leírni azt a hangulatot,

melyet a rendezvény kitalálója valószínű-
g meg akart teremteni. Az olvasóközön-
g találkozik az írásaiból már jól ismert 
kotóval egy életműelemzésektől mentes,
ötetlen párbeszéd keretében. De vajon 
ennyire valósult meg ez a szándék?

Az első Olvasólámpa vendége, ame-
en részt vettem, Háy János volt. Én az

gyetemről siettem az estre, de már órákkal
kezdés előtt figyelmes lettem arra, ahogy 
ilián László éppen városnézésben részesíti
írót. Majd az esemény kezdetén kiderült, 

ogy Háy szenvedélyének hódolva termé-
etesen végignézte a László Károly Gyűj-
ményt is. Ez az érdeklődő attitűd, bár 
apvető emberi gesztusnak tűnik, szerin-

k lá l hí í ó ól

Veszprémiként egy hónapban legalább egyszer találkozhatunk kedvenc k
intézmény is lehetőséget ad. Hogy mitől merőben más mégis az Olvasó
szándékban keresendő. Amíg a város több intézménye és egyébként a
valamilyen tematika köré építi irodalmi estjeit, addig az Olvasólámpa nem

d, 2016. tél, 23. old.
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Ember az
olvasólámpa
fényében 
Olvasólámpa Géczi János író-
val, költővel. Művészetek Háza, 
Dubniczay-palota, 2016. októ-
ber 20.
Bár ezzel az esttel már a második évada 
indult a Művészetek Háza Olvasólámpa
sorozatának, a korábbiakon nem tudtam
részt venni. Annyi előzetes információm 
volt róla – és ezt Kilián László most is
megerősítette a bevezetőjében –, hogy a
kitalálóinak szándéka szerint megpróbál-
nak elszakadni a hagyományos író-olvasó
találkozóktól és felolvasóestektől, a művet
szeretnék középpontba helyezni. A sorozat 
korábbi évadáról szóló írás is ezt hangsú-
lyozta: Művészet az olvasólámpa fényében
(Séd, 2016. tavasz, 24. o.).

Az első meglepetés akkor ért, amikor
megérkezésemkor azt láttam, hogy Géczi 
János és beszélgetőtársa, Pintér Viktó-
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Séd, 2016. tél, 23. old.
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dent. Nem rettent el a moderátor hirtelen 
feltörő, a kívülállók számára esetleg nyers-
nek tűnő kérdéseitől. Mesélt arról, hogy a 
hírnév, a felkapottság több szerencsés vé-
letlen együttállásából keletkezik, és hogy, 
bár eléggé fontos, mégsem ez a lényeg. Az 
utóbbi években, mondta, megmozdult az 
érdeklődés irányába. Ha az ember eléggé 
sokáig foglalkozik egy dologgal, és kitartó-
an csinálja, akkor előbb-utóbb siker övezi 
fáradozásait. 

Mesélt a gyermekirodalomból ki-
vett részéről, hogy ez neki „jutalomjá-
ték”. Most készül épp egy gyerekkönyve, 
Orrfújós mese címmel, ami nem meglepő 
módon két fi káról szól – az ötlet kislánya 
betegsége alatt, három ébren töltött éj-
szaka után született. Megemlítette a mű-
fordítást, melyet kitűnő gyakorlásnak, 
felfrissülésnek tart, ha megakad egy-egy 
prózájával, szívesen nyúl hozzájuk, mert 
teljesen más világba viszik át. Tavaly for-
dította Duncan Macmillan Lélegezz című 
drámáját, amit igazán élvezett, a veszeke-
dős részeket például „elüvöltözte” ma-
gával, hogy működnek-e valóban, az élő 
nyelvben is. Szólt még a tárca műfajá-
ról, amit a versgondolkodáshoz közeli-
nek tart, hiszen ez is tömör, itt is erősen 
szelektálni kell a gondolatok közül, talán 
ezért is szereti annyira.

Engem külön megragadott a tan-
könyvírói múltja. Múlt, mivel már nem 
ír ilyet, illetve amelyek még régen hasz-
nálatban voltak, azokat is már bevonták, 
nem használják többé. Azért ő mindegyik-

ből őriz egy darabot otthon, fejti ki moso-
lyogva. Fontos koncepció volt a kötelezők 
melletti olyan olvasmányok válogatása, 
amelyek valóban felkeltik a diákok érdek-
lődését. Ezért születhetett meg az a meg-
oldás, hogy nemek szerint különítették el 
ezeket a könyveket, amit természetesen 
hosszas kutakodás és felmérés előzött meg. 
Vicces végeredménye lett, hogy mind a 
fi úk, mind a lányok a másik nemnek fel-
adott olvasmányokat olvasták végig szisz-
tematikusan. Tóth Krisztina egyébként 
nem hisz abban, hogy lenne férfi - vagy női 
irodalom, szerinte a szerző androgün lény. 
Meglátása szerint nincs több női, mint 
férfi olvasója. Pozitívan vélekedik a Nők 
Lapjáról is, hiszen van, aki csak itt találko-
zik irodalommal, és az irodalom az iroda-
lom, bárhogy is vesszük.

Végezetül a francia kultúrával ápolt 
kapcsolatáról beszélt. Hatéves korában 
kezdett el franciául tanulni, még az általá-
nos iskolában. Egyik kedvence a Babar, és 
tavaly részben azért is vállalta el a Barba-
papa könyvsorozat fordítását, mivel gyer-
mekkori emlékeit hozták elő. 

Még pár szöveg, illetve egy humoros 
történet a hopi indiánok feltételezett taní-
tási karrierjéről a Soproni Egyetem után, 
aztán az olvasóest befejeződött. Csak azt 
sajnáltam, hogy nem volt nálam pénz a 
Párducpompa megvásárlására, ami méltó 
befejezése lett volna a napnak. De hagyni 
kell a jóból másnapra is.

Hunyadi-Nagy Eszter

Benne lenni a világban annyi, mint ben-
ne lenni a versben, a szövegben, a zenében. 
Két fi atal ül a Dubniczay-palota kiállító-
terében. Ekkor még október van, őszidő. 
Mögöttük Feledy Gyula Zoltán mono-
króm négyzetei. Zöld, narancs meg piros 
lenyomatok. A lakkozott színes négyzetek 
tükörként nyelik magukba a külvilágot. Ér-
dekes dimenziók nyílnak meg: a szó előtt a 
látvány konstruál. A szem nem gondolko-
dik, azonnal összevon. Működik a világ, a 
jelenlétben lüktet megannyi jelentés. Me-
ditatív képállapotok. Erre indítanak. Talált 
játékosság, pattog kettejük között a labda. 
Sirokai Mátyás és Makai Máté beszélget-
nek, zenélnek, olvasnak, röppályákat adnak 
a válaszoknak. Indításból, indítást. Helyet 
cserélnek a kérdések, letapogatják a másik 
territóriumát. „Ahogy az izommemória 
fejlődik, és a dobások egyre gyakrabban ta-
lálnak célba, a segéd hangja társául szegő-

dik a labdának, akkor is biztatva a dobót, 
ha a labda már nem célt keres, hanem pá-
lyára áll.” (A beat tanúi II. 5.) Nem kell sok 
idő, arca lesz a ritmusnak, perszonalizáló-
dik. Az ütem metamorfózisa: élethang, ih-
let, intertextus, idézet. Akárcsak a Makai 
Máté verseiben megidézett, a Patersonból 
kölcsönzött, majd személyessé váló írás-
ütem. Jim Jarmusch fi lmjében a versritmus 
maga az élet. Vagy fordítva. Nincs külö-
nösebb jelentősége az iránynak, inkább az 
egybejátszhatóság evidenciája nyűgözi le 
a nézőt. Az átjárás autonómiája nem tesz 
különbséget a két oldal, élet és irodalom 
között. „A lélegzetvétel ritmusának jelen-
tése van.” Itt ül ez a két fi atal író, és mind-
kettő beleáll az univerzum közepébe. Nem 
közönyösek, csak alternatív hitet keres-
nek. Emelkedni akarnak a zuhanók között. 
A carpe diem és a valóságcsinálás hibrid 
mezsgyéjén találkozik Makai és Sirokai. Va-

lamiféle jól artikulált, de nem kizárólagos 
posztmodern regölésben, modern áhítat-
ban, az előhívás eksztázisában. Van valami 
kultikus abban, ahogy olvasnak. Sámánok 
olvasnak így, főpapok, guruk, neofi ták. A 
hang is teremt. A felolvasás ritmusa nem-
csak idézet, hanem idézés is. Két ember 
különös szeánsza. Meghívás valahová. Szét-
szórva ültünk, mégis körben. „Ahogy a fal-
ra varrt, tizenhat lábú képmásunk moccan, 
úgy mozdulunk alakzatban mi is. Akasz-
kodunk kezekkel, lábakkal, genitáliákkal, 
mert el akarjuk érni a soklábú tökélyét, ösz-
szetömörödni egyetlen testbe, bezúzni a 
tükröket, amelyek mögül fi gyelnek min-
ket.” (A beat tanúi II. 11.) Átjárókat mutat-
nak. Visszatérnek a ritmushoz, az ütemhez, 
a lélegzethez. Azokhoz az alapokhoz, ahol 
a biologikum nem válik még el a szakrali-
tástól, oda, ahol a lélegzés nemcsak mint 
életfunkció tudatosítható, hanem mint egy 
másik világ folyosója, közvetítő közege is. 
A megidézett világok egyben teremtett vi-
lágok. Ideje van a kőnek, az Első Földnek, 
ideje van a Levesben a másodiknak, ideje 
a grafi tceruzák hegyezésének, ideje az el-
vonulásnak, a meditációnak. „Az ülés egy 
pontján úgy éreztem, elfordultam a testem-
hez képest” (A belső határok meghaladá-
sa). Aminek ideje van, annak története van. 
Minden történet keresi a formáját, azokat a 
körvonalakat, amelyekben átélhetővé válik. 
Az életgyakorlat írásgyakorlat is. Ahogy Si-
rokai Mátyás mondja, egy kötet az „néhány 
év belégzés, és néhány hónap kilégzés”. 

Pintér Viktória

Az előhívás 
eksztázisa
Versek, dobok, húrok. Sirokai Mátyás és Makai Máté zenés felol-
vasóestje. Olvasólámpa, Veszprém, Művészetek Háza – Dub-
niczay-palota, 2017. október 19.
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Bevezetésként Kilián László, a sorozat mo-
derátora ismertette a legfontosabb adato-
kat Szentmártoni János pályájáról, majd az 
Olvasólámpa már hagyományos szerke-
zete szerint zajlott a rendezvény: egy-egy 
mű, illetve részlet tagolta a beszélgetést. 
Ezeket a szerző olvasta fel a míves lámpa 
fényében, innen a sorozat címe is.

Szentmártoni János elmondta, hogy 
mesterének elsősorban Kárpáti Kamilt te-
kinti, akihez 14 éves korában kopogott be 
a verseivel. Ez éppen a rendszerváltás ide-
jén történt, a költő-író ugyanis 1975 őszén 
született. Kárpáti komolyan vette a kamasz 
fi út, sokat segített neki, javítgatták a pá-
lyával kísérletező fi atalember szövegeit. 
„Kárpáti Kamiltól nem csupán a mestersé-
get, hanem magatartást is lehetett tanulni” 
– mondta el Szentmártoni János. Kárpáti, 
Tollas Tibor és többen 1956-ig börtönben 
voltak, és rájuk nem irányult a nemzedék 
többi tagját elérő fi gyelem, jelentőségük és 
műveik értékelésével még adós az iroda-
lomtörténet.

Szentmártoni számára nagyon fon-
tos, hogy megkapta a Gérecz Attila-díjat, 
mivel a Gérecz az egyetlen költőnk, aki 
hősi halált halt a forradalom idején. Ezt a 
díjat a legjobb első kötetre adják, és októ-
ber 23-án veheti át a kitüntetett költő, aki 
nem lehet 30 évesnél idősebb. Ő 25 éves 
volt, mikor elnyerte.

Kilián László rákérdezett a kiadók-
ra is.  Szentmártoni elmondta, hogy első 
kötete a Stádium Kiadónál jelent meg 
1995-ben, később még két könyvét is ott 
adták ki. Ez természetes is, hiszen szemé-
lyes barátságok is kötik a kiadóhoz, ő az 
egyik alapító tagja a Stádium Fiatal Írók 
Körének, és a náluk indult a pályája. Az 
alkotókra jellemző, hogy utána máshol is 
szeretnének megjelenni, és meg kell ta-
lálni azokat a műhelyeket, ahová szíve-
sen adnak kéziratot. Így neki is jelent meg 
könyve a Tevannál, a Magyar Naplónál és 
válogatott versei az Orpheusz Kiadónál.

Arra a kérdésre, hogy érdeklik-e a 
mítoszok, azt válaszolta, hogy verseiben 
gyakran térnek vissza mitológiai elemek; 
kezdetben a görög mitológia világa foglal-
koztatta, később más mitikus elemeket is 
fölhasznált. Őt ebben a témakörben legfő-

képpen az izgatja, hogy mennyire jelennek 
meg az ősi, örök motívumok a hétköznapi 
életben, de a visszája is, hogy mennyiben 
lesznek a hétköznapi élet egyes elemei töb-
bek egyszerű, napi eseményeknél.

Ezt illusztrálták a fölolvasott versek 
is. Egy kivétellel valamennyit a legutóbb 
megjelent válogatott kötetből, a Miféle föl-
det címűből választotta. Hangsúlyozta, 
hogy ez szándékosan szűk válogatás, azért 
ilyen karcsú, az elhangzott versek pedig az 
ebben szereplők közül a legújabbak közül 
kerültek ki. 

Elhangzott a kérdés: minek tudha-
tó be, hogy legutóbb kisregénnyel jelent-
kezett. A válasz az volt, hogy úgy érezte 
2010-ben, hogy nem tud új hangon meg-
szólalni, nem találta saját magát eléggé 
érdekesnek, ezért elkezdett prózát írni. 
Mindenki költő ifj ú korában, aztán van, 
aki kinövi, van, aki költő is marad. A pró-
zához viszont érni kell, idő kell hozzá. 
(Zárójelben: már Mikszáth Kálmán is így 
gondolta, mikor Bródy Sándort méltatva 
azt írta, hogy még csak negyvenkét éves, 
elbeszélő írónál ez gyerekkor. Szentmár-
toni János is 42 éves, éppen ma töltöt-
te be, mikor ezt a sor kopogom.) Persze, 
van, aki prózaíróként indul, de az más-
fajta egyéniség. Ebben a regényben, a 

Szomjúságban, úgy gondolja, költőként is 
megnyilatkozik, de a versekben is ott van 
próza előzménye, valami epikusság. Vers-
ben mindent el lehet mondani, de a próza 
lehetőséget nyújt a részletesebb kifejtésre. 
Ennek köszönhető, hogy a könyv elkez-
dett nemzedéki regénnyé válni, az átme-
neti nemzedék regényévé.

A műnemeken végigtekintve meg-
jegyzi, hogy a dráma még hiányzik az 
életéből, bár a színház kezdettől foglal-
koztatja. Érettségi idején gondolkodott 
is, hogy ebben az irányban tanul tovább. 

Nem sok hiányzott hozzá, hogy Veszp-
rémbe jöjjön színháztudományt tanul-
ni, de végül az ELTE magyar szakja lett 
belőle.

Ami az írószövetséget illeti, büszke 
rá, hogy méltón sikerült megünnepelni az 
1956-os forradalom évfordulóját. Meg le-
hetett szólaltatni a még élő résztvevőket, 
a mesterek nemzedékét, ugyanis a szö-
vetségnek komoly szerepe volt az akkori 
eseményekben, de az ’56-os versek megze-
nésítésére kiírt pályázattal elérték a fi atalo-
kat is.  Megoldandó még a fi nanszírozás, a 
székház, túl kéne lépni az elmúlt harminc 
esztendő koldus szerepén is.

Brassai Zoltán

Átmeneti 
nemzedék

Olvasólámpa Szentmártoni Jánossal. Művészetek Háza, Veszprém, 
Dubniczay-palota, 2017. november 16.

A címben lévő kifejezéssel így határozta meg saját nemzedékének helyét az Olvasólámpa legutóbbi rendez-
vényének vendége, Szentmártoni János József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, a Magyar Írószövetség el-
nöke, aki immár harmadik ciklusát tölti ebben a tisztségben. Átmeneti nemzedék, mivel gyerekkorukat a 
Kádár-rendszer utolsó éveiben élték meg, majd éppen legfogékonyabb életkorukban azt érezhették, hogy 
történelmi, azaz nagy, látványos változásokat hozó korban élnek, hiszen ekkor következik be a rendszervál-
tozás, a délszláv háború, a Szovjetunió felbomlása, és sorolhatnánk.
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A rendezvény ismét megtelt nézőkkel, de – saj-
nos – többségükben nem hallgatókkal. Ez ter-
mészetesen nem róható fel sem a szervezőknek, 
sem Kiss Tibor Noénak. Ha tudnák, hogy ki ő, 
ott lettek volna. Hogy ikonikusnak számít-e a 
kortárs irodalomban a hozzáértők szerint, azt 
nem tudom, de az kellene hogy legyen. 

A 21. század gyermekei az irodalomtól azt 
várják, hogy szórakoztató legyen. De olyanfor-

mán, mintha diszkóban lennének. Erre a kortárs irodalom – sajnos/
szerencsére? – kitermelte a maga válaszát. A házigazdák, Ladányi 
István és Bozsik Péter első látásra nem úgy tűnnek, mint akik stand 
upot írnának például Szvoren Edina műveiből, hogy befogadható le-
gyen, vagy elrappelnék Kiss Tibor Noé regényét. Második látásra sem 
változik a kép, viszont tudnak olyat, amit csak kevesen. Úgy beszélni 
irodalmi alkotásokról, hogy ellenállhatatlan vágyat érezzen a hallgató 
egy könyvesbolt felvásárlására és kiolvasására. 

Az írói praktikákkal és a legutóbbi regény elkészültével kap-
csolatban Kiss Tibor Noé kijelentette, hogy ő nem dolgozik „üres-
be”, vagyis jóformán a kész művet írja le. Majd a szintén zenész, 
vagyis író Bozsik Péter ezzel kapcsolatban felvetett kétségeire pon-
tosított: „A ritmus a legfontosabb, szerintem. Megtaláltam azt a rit-
must, ami aztán elkezdett működni a fejemben. Onnantól kezdve 
nem volt mit kihúzni.”

Aztán Bozsik Péter az első regény elkészültének tudatosságá-
ról kérdezett. Ez a könyv, mint ahogyan a későbbi Aludnod kelle-
ne című is szépen szerkesztett mű, de a kemény történet mellett a 
nyelv is marcona. Ezt a szerző a koncepció részeként magyarázza. 
Leépülés-történetről lévén szó, azt szerette volna, ha a vége annyira 
felbomlik, hogy az már-már szabadversszerű legyen. „Nagyon rö-
vid, zaklatott, szimbolikus képek váltják egymást ebben a részben. 
Sok a főnév. Ez egy teljes lecsupaszítás, és ennek a része az is, hogy 
valamit csak főnevekkel fejez ki az ember” – magyarázza az Inkog-
nitó nyelvét az író. 

A könyv témájáról, a transzneműségről való beszélgetés el-
kerülhetetlen. Kiss Tibor Noé pedig – ahogyan az a beszélgetés 
alatt világossá vált – nem „kerülgeti a forró kását”. Ladányi Ist-
ván érzékenyen nyúlt a kérdéshez, az író pedig őszintén válaszolt. 
„A gyerekkorom lenyomata az a regény. Valójában csak annak az 
időszaknak a lenyomata, ami az életemnek valószínűleg a legne-
hezebb része volt. Amikor nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy 
mit gondolok magamról, és rengeteg bizonytalanság vett körül.” 
De hangsúlyozza, hogy szerinte ez a könyv nem csak a transzne-
műséggel való szembesülés traumájáról, hanem más kirekesztet-
tek, életválságba kerülők helyzetéről is szól. Szerinte épp a hozzá 
hasonló helyzetben lévőknek nem tetszett a könyv, mert nem 
azokról a testi és egyéb átalakulási folyamatokról szól, amelyek 
őket foglalkoztatják, hanem ennél általánosabb dolgokról, feszült-
ségekről, kiszolgáltatottságról. És elmondja, hogy az elmúlt hét 
évben különböző nehéz helyzetbe került emberek keresték meg, 
betegségben szenvedők, fogyatékosságokkal élők, akik a maguké-
nak érezték, magukba szívták a könyvet. Holott a központi téma 
mégiscsak a transzneműség, hogy az ember minek érzi magát, de 
ez az identitáskérdés sokkal inkább átjött minden egyéb problé-
mával küzdő embernek. „Meg kell ismernünk a saját testünk, és 
annak az idegenségét is” – tágítja ki a témát.

Aztán szó esik még a könyv kiadásának nehézségeiről, a 
szerkesztői válaszra várakozásról, aztán a megjelenésről, a kiadó 
népszerűsítési próbálkozásairól, akik a nagy példányszámú bot-
ránymagazinokban szerették volna népszerűsíteni a könyvet. Kiss 
Tibor Noé örömmel nyugtázza, hogy nem hagyta elcsúsztatni a 
regényt a botránykönyv irányába, mert abban a körben csak a sze-
mélye lett volna botrányos, a könyv regisztere nem fért volna el a 
botrány státuszba. Ez pedig tragikus helyzet lett volna számára. Ez 
a könyv annyira személyesen fontos volt számára, hogy hátha segít, 
és hátha másoknak is segít, hogy akkor nem is gondolt a folytatás-
ra, hogy az első után majd második könyvet is kell írni. „Ez nem 
volt játék, nem volt benne semmilyen taktika, nekem ezt kellett 
megírnom” – mondja.

A beszélgetés főleg az első könyvet járta körbe, a másodikról 
kevesebb szó esett. Pedig legalább annyira érdemes lett volna foglal-
kozni az Aludnod kellene című kötettel is. „A peremen vegetáló em-
berekről szól – igen ritkán tapasztalhatóan eredeti megformálásban, 
tapintatosan visszafogott, mégis erőteljesen ható nyelven” – írta róla 
Závada Pál. Az isten háta mögötti telepen játszódó történet egyszer-
re valóságos és jelképes. A történet helyszíne egy leépült majorsá-
gi telep valahol a közelmúlt Magyarországán (de épp a fent említett 
jelképessége miatt állítható, hogy akár a jelenben is játszódhat). Bod 
Péter a Vigíliában megjelent recenziójában a kötet irodalmi hagyo-
mányba való beágyazottságával és a „rokoni szálakkal” kapcsolatban 
említi meg Krasznahorkai László Sátántangó című regényét, amin 
valóban érdemes elgondolkoznunk, bár Bod Péter is leszögezi, hogy 

Kisebb kihagyás után ismét elindították a Trialógusok sorozatot, a megszokott arcokkal, a megszokott helyen, 
a Pannon Egyetem Vár utca 39. alatti épületének előadótermében. Nagy svunggal vágtak bele az újrakezdésbe, 
hiszen a hónapban már másodjára találkozhattunk a rendezvénnyel, és nem kisebb nevekkel, mint előbb Spiró 
Györggyel és most Kiss Tibor Noéval. A vendéget az Inkognitó és Aludnod kellene című regényeiről kérdezte a 
Trialógusok megszokott párosa: Ladányi István és Bozsik Péter.

Idegen test
Trialógusok Kiss Tibor Noéval. Veszprém, Pannon Egyetem, Irodalom- és Kultúratudományi 
Intézet, 2017. október 24.

Séd, 2016. nyár, 60. old.

Csavargások az elme vidékén
Az olvasó mindent érteni vél, otthonosan mozog a szövegben, az-
után nagyon kicsinek érzi magát, elbizonytalanodik, és végül nem 
tud semmit. Garaczi László legújabb könyve, a Wünsch híd vegyes 
műfajú, mélyfúrás jellegű szövegeinek olvasása hívhatja elő ezt a 
tapasztalatot. Az író saját megfogalmazásában is aktívabb olva-

Még mielőtt elveszné
nek között, az író a k
tos, hogy mire, hanem
Garaczi László több o
gét. Ahogy fogalmaz
követ, melynek lénye
lékezésnek mint folya
tartalmuk, hanem a f
az emlékek nem bírn
rán ruházzuk fel őket
többféle jelentést kap
megnyugtassuk magu
múltunk, vagyis vagy
függései is felidézhet

Vissza kell térnü
is a bizonytalanság ol
a töredékesség, a kiha
identitásválságot tük
mint az önazonosság
ered a múltban folyta
vasói közreműködés,
más, mint a rések, hi
csolása. A fi lozofi kus
ennek a feladatnak k
lomból valami sokrét

Trialógus
Vendég: Garaczi László. Beszélgetőtársai: Ladányi István, B
Pannon Egyetem, MFTK. 2016. március 1.  Vendég: Márt
Ladányi István, Bozsik Péter. Veszprém, Pannon Egyetem



 S
éd

 •
 2

01
7.

 té
l

11

Kiss Tibor Noé világától nagyon távol esik Krasznahorkaié. Az Alud-
nod kellene a rendszerváltás után, a Sátántangó előtte játszódik. En-
nek ellenére (vagy pont emiatt) a reménytelenség, a kilátástalanság és 
a kiúttalanság mindkét mű vezérszólama, amihez az Aludnod kellene 
nagy adag társadalomkritikai olvasatot is lehetővé tesz. Bár talán nem 
ez a regény fő mozgatórugója. 

Az egyéni sors, az emberi tragédia, a kisiklott életút, a szemé-
lyiség tehetetlensége nála a maga egyediségében, kisszerűségében 
és trivialitásában jelentkezik. Semmi nem jelent többet önmagánál. 
Fontos megfi gyelni, hogy a regény szövegének milyen gyakran tár-
gya az emberi test. A bemutatott világ roncsoltságát a vérző, sebesült, 
akasztott, amputált testek áttételesen is megjelenítik. 

Olvassuk a könyvet, és azt mondogatjuk magunknak, hogy ez 
csak egy könyv, fi kció. Közben érezzük, hogy Kiss Tibor Noé egyre 
mélyebbre menetel a mi kis valóságunkban. Én sem tudom megke-
rülni, ahogy más sem, amikor ez a könyv csak szóba jön egy délutáni 
kávé mellett, Fáy Miklósnak (a volt) Népszabadságban megjelent Cso-
dálatos szenvedő szerkezet című recenzióját a műről: „Mint egy mai 
Csehov, itt sem történik semmi, itt sem áll meg a Moszkvába menő 
vonat, itt sem jut senki a bekötőútnál távolabb. Vagy ha eljut, akkor 
kész, vége, nem is szerepel a könyvben, nem fér rá erre a száznegyven 
oldalra, ahol nem történik semmi. Semmi? Közben megkerül a mű-
fogsor is, megmérgezik az intézetieket, meghalnak, megcsalnak, pá-
rosodnak, félnek, ölnek. Van egy ki nem mondott kérdés, amely talán 
minden kimondottnál fontosabb: miért gondolod te, aki mindezt ol-
vasod, hogy más, vagy hogy különb életet élsz?”

„Mennyi elveszett ember. Egymáson röhögnek, de sosem mo-
solyognak. Lassan megőrülnek a telepen, de a kereszteződésnél min-
dig visszafordulnak, nekik mégis itt jó.” 

Horváth Virág

Orosz szakosként sokat olvasott oroszul, s így vallja, hogy eredeti 
nyelven olvasni élmény. Már ekkor felfi gyelt Gorkijra. Korábban úgy 
gondolta, az orosz irodalom túl nagy falat, de idővel, mostanra ezek a 
szellemi gátlások lebomlottak, és előtérbe kerülhetett Gorkij, rajta ke-
resztül valami egyetemes feldolgozása. 

Spiró hangsúlyozta, nagy mennyiségű adattömeg van Gorkij kö-
rül, róla semmit nem kell kitalálni, „csak húzni” az anyagból. Gorkijjal 
kapcsolatban nehéz minősítésekkel operálni:  kétértelmű fi gura volt, 
elképesztő ellentétek jellemezték, s éppen ezért lehet alkalmas főhős-
nek. Egyrészt gonosz tetteket vitt véghez, másrészt milliókat mentett 
meg az éhhaláltól. A Diavolina a kemény kijelentések regénye, tele 
Gorkij-kritikával: Gorkij képtelen csomópontokat összehozni, a cse-
lekményt rendesen megcsinálni, a meséléshez viszont ért. Olyan em-
ber volt, aki megírta Az anya című regényt, amit később megbánt, és 
megírta az Éjjeli menedékhelyet, ami viszont világsiker lett.

A Diavolináról történő beszélgetés alkalmat ad arra, hogy körbe-
járjuk a spirói ars poetica jellemzőit, s rögtön egy olyan kritika kerül 
központba, ami olyan olvasatot ad, miszerint az író azonos a szereplő-
vel, s így mond véleményt történelemről, történésekről. Spiró elveti az 
ideológiát, mert szerinte az ideológusok nem értenek az irodalomhoz, 
a jó írót nem a világnézet mozgatja, sőt nem is kedveli ezt a kifejezést. 
Rá tud csodálkozni arra, amikor Shakespeare-nek barokk világnéze-
tet tulajdonítanak: „Shakespeare nem szorult rá arra, hogy világnéze-
te legyen”. Spiró szerint a tulajdonított világnézetek az esztétika halálát 
jelentik. A jó művek indulatból születnek. Fontos, hogy észrevegyük, 
nincs olyan jó mű, amely a szerző világnézetét közvetíti.

Spiró sokáig nem találta meg regénye mesélőjét, aztán végül 
mégis felbukkan a rendkívül intelligens Diavolina a Gorkij-levelezés-
ben, amelyből öt oldalt szó szerint be is emel a regénybe, ami beleol-
vad a spirói regényfolyamba, nem vehető észre – ahogy ő mondja, e 
köré írta a regényt, Diavolina szellemiségében. 

Ahogy megtalálta Gorkij, úgy megtalálja s megszólítja őt Lé-
nárd Sándor is, a nyelvzseni, műfordító, doktor, a Micimackó latinra 
fordítója, egy Bachról szóló tévés vetélkedő nyertese s az ő tragédiája. 
Spirót az érdekes, megfejtendő karakterek érdeklik. 

Az írásról is sokat elárul. A mi ideális befogadónk hülye, minél 
okosabb a szereplő, annál kevesebbeket érint meg – mondja. Ahhoz, 
hogy valaki író lehessen, kevés a tehetség, nagy család kell, sok ro-
kon, sok muníció, az író integráns része kell legyen az emberismeret: 
Nincsenek testvéreim, így a gonoszságot sem ismerem. Az ilyen író hát-
ránnyal indul. Fontos a saját élmény, ugyanakkor a formai, mester-
ségbeli dolgokat meg lehet tanulni. 

Amikor rátér a dráma oktatására, elmondja, milyen fontos len-
ne, hogy több ideje legyen a hallgatóknak drámát írni, hogy a fi atalok 
kiléphessenek magukból, egy karakter nevében fogalmazzanak, és 
ezen keresztül empátiát tanuljanak, más szemszögből nézzék a vilá-
got – de erre kevés az idő az egyetemi félév keretein belül. Nem elha-
nyagolható tény, hogy Spiró nemcsak az íráshoz ért, hanem ahhoz is, 
hogy miközben annak mérhetetlen komolyságáról beszélt, többször 
meg is nevettette, megmosolyogtatta veszprémi hallgatóit. 

Tokos Bianka

Hogy lesz Gorkijból regényhős napjainkban?, me-
rül fel a kérdés rögtön a beszélgetés elején, utalva 
ezzel Spiró György 2015-ös regényére, a Diavoliná-
ra. A Diavolina a legrövidebb regénye, és leszöge-
zi, drámába biztosan nem írja át. Spiró könnyedén 
veti bele magát a regény születésének történetébe. 

Spiró

Trialógusok Spiró Györggyel. 
Kérdezők: Bozsik Péter és Ladányi István. 

Pannon Egyetem, MFTK, Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet, 2017. október 11.
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Móra Ferenc Kincskereső kisködmön című regényének dramatizált változatát ifj úsági és gyermek-
előadásként Oberfrank Pál állította színpadra. Súlyos kockázatok egész sorát vállalta fel ezzel a Petőfi  
Színház.

Jónak lenni jó
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön. Rendezte: Oberfrank Pál. Veszprémi Petőfi  Színház, 
bemutató: 2017. szeptember 16.

Bár a kötelező olvasmá-
nyok világában ma már 
nehéz eligazodni, tény, 
hogy Móra könyve hosz-
szú évtizedeken át nem-
zedékek olvasónaplós, 
dolgozatírós, feleltetős 
irodalmi kényszermun-
kája volt, a kötelező 
kesernyés-savanykás 
illata akkor is ott leng 
körülötte ma is, ha – 
mint hallom – immár 
csak kevesen olvastat-
ják. Ami kár. Mármint 
kár azért a keser-
nyés-savanykás illatért, 
meg azért is kár, hogy 
már nem olvastatják. A 

Kincskereső kisködmön ugyanis – megkoc-
káztatom – remekmű, a ködmön tündé-
re ugyanis végül nemcsak Gergőnek és a 
kis bice-bócának, de mindannyiunknak 
elővarázsolja a kincset. Azt a mára szin-
te felfoghatatlan, életszerűtlennek tűnő 
rádöbbenést, hogy jónak lenni – jó. Nem 
rentábilis, nem váltható át autóra, meden-
cés házra, hivatali hatalomra, csak egy-
szerűen – jó. Elsimítja a lelket, és az életet 
megigazítja, a szónak minden értelmében.

De nem ez az igazi kockázat, nem a 
kincs anyagtalansága és intenzív etikussá-
ga, inkább az, hogy az a nemzedék, amely 
éles kis gyerekhangjaival telecsivitelte, 
telefonjainak sápadt fényével bevilágítot-
ta a zsúfolásig megtelt nézőteret, annyira 
más világban él, mint Móra Szűcs Gergő-
je, hogy nagy kérdés: a világoknak, a ko-
roknak ezt a szakadékát át lehet-e hidalni 
a színháznak azzal a csodatévő képessé-
gével, ami elhiteti velünk Hamletet, Bánk 
bánt, az „öreg hölgyet”. Bármit.

A Petőfi  Színház előadása ezt a cso-
dával határos lehetetlenséget szemmel 
láthatóan és még inkább füllel hallha-
tóan megcselekedte. Holott vállalt még 
egy életveszélyes kockázatot, azt ugyanis, 
hogy szünet nélkül, egyetlen nyolcvan-
perces koncentrációs gyakorlatként ját-
szotta végig a délutánt. Amikor először 
hallottam, hogy így lesz, biztos voltam 
benne, hogy ez túl van a falon. De téved-
tem. Körbevéve a nézőtér kis csibészeivel 
azt tapasztaltam, hogy az előadás kritikus 
pontjai egy milliméterrel mindig megáll-
tak a fal előtt, a dikciót mindig követte 
annyi akció, hangos-fényes izgalom, ami 
a lankadó fi gyelmet felélesztette, és ébren 
is tartotta egészen a tapsrendig.

Nem tudom, mennyire volt nehéz 
meghozni a döntést a nyolcvanperces ter-
helőpróbáról. Úgy gondolom, hogy nehéz 
volt. Azzal azonban, hogy megszületett, 
csaknem megoldhatatlan feladat elé állí-
totta Kovács Krisztát, aki a színpadi vál-
tozatért felelt. Nyilván az első pillanattól 
világos volt előtte, hogy a regény egésze 
nem színre vihető. Remekművet húz-
ni, szabni-varrni keserves feladat annak, 
akiben él a remekművek tisztelete. Te-
hát Kovács Kriszta nyilván nagyon nehéz 
döntést hozott, amikor a regényben kife-
jezetten meghatározó Malvinka-Tündér-
ke szálat kimetszette. Nem látom, hogy 

lett volna más választása, mint hogy egy 
végsőkig megnyomorított szöveg helyett 
néhány teljes cselekményszál elhagyásá-
val életképessé tegye a maradékot. Így is 
maradt bennem hiányérzet, olyan is, amit 
megértek, olyan is, amit nem. Hogy az 
elbűvölő pillanat, amikor a regény végén 
Gergő édesanyja az egyetlen fi ának szánt 
sült libát szétosztogatja Báró cigány halá-
losan vágyakozó purdéi között, kimaradt 
– megértem. Hogy a kincskereső ködmön 
csodáját, azt ugyanis, hogy a hamiskodót, 
a lelkiismeret szava ellen vétőt szorításá-
val az igaz útra tereli – azt, hogy ez kima-
radt, nem tudom megérteni. A csak a jó 

Séd, 2016. nyár, 87. old.

Eperjes Károly rendező szerint Schiller drá-
mája nagyon mai, és a modern Európának 
is hasznos tanácsokkal szolgálhat. Ezzel 
nem vitatkoznék, ugyanakkor rendezése 
csak súrolta mindezeket. Számomra elide-
genítő volt a 18. századi világ és a Vass Ist-
ván-féle fordítás. Sajnáltam, hogy nem volt 
merészebb, és nem aktualizált jobban, így 
kevésbé volt húsba markoló és görbe tükör 
jelenkori társadalmunkra nézve. Ezt nem 
csupán modern ruhákkal és nyelvezettel 
lehetett volna létrehozni, ha már ragasz-
kodtak a romantika korszakához. Számos 
példát találunk erre német előadásokban, 
bár általában ők is megpróbálják a 20. vagy 
a 21. századba konvertálni a játékteret és a 
történetet. A 18. századi életérzés és kor-
szellem viszont abszolút kompakt módon 
jelent meg. A klasszikus zene, a jelmezek 
(Kárpáti Enikő munkája), a szobrok, a fest-
mények és a díszlet (Szabolcs János alkotá-
sa) is mind-mind segítségemre voltak, hogy 
az 1700-as években érezzem magamat. Kéri 
Kitty és Tóth Loon parókáját külön ki sze-
retném emelni, hiszen megfelelően illettek 

dók érte. A politika nemcsak a gazdagabb 
rétegek mindennapjait érinti, hanem min-
denkiét, hiszen a hatalmasok tettei kihat-
nak a kisemberére, a többmilliónyi európai 
Millerére. Néha Amerikába küldik őket 
harcolni, néha pedig lefi zetik őket a hallga-
tásukért cserébe. A családokat az érdekek 
tartják egyben. Kár, hogy ezek az 1784-es 
gondolatok ma is igazak, és fájó, hogy a 
veszprémi előadás nem merte teljes vállszé-
lességgel vállalni mai civilizációnk ábrázo-
lását, ahol mindenki csak saját magával van 

Hatalmi és szerelm
Ármány és szerelem. R

Veszprémi Petőfi  Színház. Bem
Friedrich Schiller Ármány és szerelem című drámája többszörösen is újítón
alkotott, valamint a két fi atal szerelmes nem egy társadalmi rétegb
párhuzamba hozható Rómeó és Júliával). Persze 1784-ben még nem tart
kasztok átjárhatók legyenek (még színpadon sem), de a láng már pisláko

Séd, 2017. nyár, 53. old.
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zetben játssza. 
Tapasztó Ernő olyan figurát formál

meg, aki maga is színészkedik, és ezt úgy 
oldja meg, hogy a néző keresztüllásson Ion
kisded trükkjein és hazugságain, miközben
Tapasztó valódi színészi trükkjeit inkább
csak találgathatja. A Tapasztó megformál-
ta Ion temperamentumos, vagány srácnak,
az élet királyának mutatja magát, miközben
héjastul eszi a narancsot. Ha másból nem,
ebből rögtön rájövünk, hogy valójában egy 
pitiáner hazudozó, akinek Németországban

parancsnok.
A Vörösmarty Színház hangsúly

zott törekvése, hogy a klasszikusok m
lett kortárs magyar írók színműveit i
megismertesse és megszerettesse köz
ségével. A Tömöry-bemutató igazolja
a célkitűzést: egy figyelemreméltó (és
gyarországon felfedezésre váró) drám
megbízhatóan jó minőségű, nagy szí
energiákat mozgósító, feszes előadás 
létre.

Márton L
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mára. A herceg féltestvére, aki szerencsét-
lenségükre velük tartott, mindent elkövet,
hogy tönkretegye az ügyet. Elhiteti minden-
kivel, hogy Hero, a kormányzó lánya sze-
retőt tart, aminél nő ebben a korban aligha
követhetett volna el nagyobb bűnt. A lány 
majdnem belehal a szégyenbe, de végül né-
hány őr közvetett közreműködésével min-
den ármányra fény derül.

A cselekmény másik szálán Hero
nagynénjének és a herceg egyik-másik elő-
kelőjének nem mindennapi románca zaj-
lik Saját érzelmeikről is csak egy kis kerítői

Legjobban mégis a cselekmény él
szerűsége fogott meg a darabban. Nem
éreztem az események logikáját elavult
annak ellenére, hogy a mű több mint n
száz éve íródott. Így, egy kicsit a maiho
zelebbi térben-időben elhelyezve teljes
hihető volt minden pillanata.

A szövegkönyvön lehet a legjobb
érezni a modern beütést, bár sok része
rábbi műfordításból lett átemelve. A ré
rímes szövegekkel éles kontrasztban ál
a mellékszereplők szövegei, például ah
a rendkívüli intelligenciával” megáldo

e elragadtatva az ötlettől, hogy egy pénteki, kifejezetten nehéz iskolanap, 
házba egy tizenhatodik századi Shakespeare-drámára, amikor annyi minde
k ebben rosszul: a tizenhatodik század, Shakespeare vagy a dráma, esetleg a S
ni ezzel az előadással egy gimnazista?

Sok hűhó semmiér
Shakespeare: Sok hűhó semmiért. Rendező: Lendvai Zol

Veszprémi Petőfi Színház, 2017. április
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gyereknek megszólaló körtemuzsika na-
gyobbik testvére ez a motívum a regény-
ben, nem látok olyan közönség-lélektani 
szempontot, ami ezt felülírná.

Maga az előadás szép, tagolt tér-
ben játszódik, a sokat tudó díszlet elő-
tere szinte észrevétlen átrendezésekkel 
„játszik” hol családi fészket, hol vásárte-
ret, hol iskolai osztálytermet, a lépcsőkön 
könnyen bejárható felső és belső terek 
pedig képesek bármit megjeleníteni, amit 
a regény egyébként epikusan „szertelen” 
cselekményvezetése megkíván.

Az előadás rögtön az első jelenettel 
összefoglalja a regény egyik legfontosabb 
üzenetét. Azt, hogy az élet könyörtelen-
ségével, a nincstelenség nyomorúságá-
val szemben mégiscsak valami védelmet 
nyújtanak a nagyon ősi, messze a keresz-
ténység előtti időkből elősarjadzó mesék, 
mítoszok, hiedelmek. És az ezzel tökéle-
tes harmóniában együtt élő, nem tolako-
dó, nem templomias, egyszerűen a levegő 
természetességével mindenütt jelen lévő 
keresztény jóság. Érezni az előadás indí-
tásából, hogy a rendező, Oberfrank Pál 
határt akar szabni a nézőtéren ülő gyere-
kek számára sokkoló tragikumnak. An-
nak például, hogy kicsi gyerekek halnak 
meg számukra már nevükben is ismeret-
len betegségekben. A torokgyíkos Marika 
haldoklását fi noman megrajzolt árnyala-
kok jelenítik csak meg, a haldoklás, a ful-
ladás drámáját a gyermekét elsirató anya 
szép, takarékos mondatai váltják ki. És 
nyilván ugyanez a megfontolás vezetett 
egy másik alapvető beavatkozásra, arra 
ugyanis, hogy Gergő édesapja nem hal 
meg a kincskereső ködmönön tett utol-
só öltés után, hanem mindvégig egyben 
marad a család. Hogy hányan ültek a né-
zőtéren gyerekek, akik csonka családból 
érkeztek, nem tudni. De talán valóban 
jobb volt ezt a fájdalom-faktort az apa 
halálának, egyáltalán a halál állandó je-
lenlétének hangsúlyozásával nem meg-
bolygatni.

Aki a Kincskereső kisködmön szín-
padra állítására vállalkozik, azt is vállalja, 
hogy gyerekekre bízza az előadás kiemel-
kedően fontos feladatait. Ez is kocká-
zat, mert ugyan nem lehetetlen, hogy a 
kincskereső ködmön már a válogatás so-
rán kincset talál, de garanciát a legtündé-
resebb ködmön sem tud adni. A nyilván 
gondos mérlegelés után kiválasztott gye-
rekek – véleményem szerint – átlépték a 
küszöböt. Csodafi ú táltos nem volt ugyan 
köztük, de Győri Zsombor/Farsang Máté 
bírta végig színnel, szóval, jelenléttel azt, 
hogy egy egész előadást kellett elvinnie 
a vállán, holott – gondolom – valameny-
nyivel korábban még az iskolában tanul-
ta a modern okosságot. Hullámvölgyein 
gyorsan átlábalt, kis „hamisságait” sok 
tiszta tónussal ellensúlyozta, és nem két-
séges, hogy kortársai szívét ott lenn, a né-
zőtéren megnyerte magának. A modern, 
okostelefonos gyerekek szívből azonosul-
tak ezzel a furcsa „kistestvérrel”, még ak-
kor is, ha nem tudták, mit jelent, ha elvisz 
valakit a markoláb.  És ez áll minden gye-
rekszeplőre, ha nem is azonos mérték-
ben. A darab által rájuk méretezett terhet 

elbírták, élő gyerekek voltak a színpadon, 
mások mellett igazi, a szerencsétlenség-
ben is a remény fi nom szálait szövögető, 
egyszerre esendő és kemény kis bice-bó-
ca, Sólymosi András, vagy a lakli Cintula, 
akit Hunyadvári Ádám még meg is sze-
rettetett velünk a végén.

Jól kiválasztott, szépen, a gyerek-
közönséget megillető gonddal karaktert 
formáló színészek játszották a felnőtt sze-
repeket is. Igaz, volt néhány szerep, amit 
az előadás végsőkig feszített tempója, a 
szöveg könyörtelen visszavágása meg-
fosztott a jellemépítés igazi lehetőségétől. 
De Tóth Loon öreg Szűcse a maga las-
súdad, nem e kori bölcsességével, Dió-
szegi Imola, a gyermekeit földbe tenni is 
tudó, égbe repíteni is tudó, de mindenek-
előtt az otthon puha melegét védelmez-
ni képes anya, Messzi Gyurka, a minden 
bajra ízes-darabos bölcsességgel gyógyírt 
tudó keresztapa szinte Nyirkó Istvánra 
szabva, Kőrösi Csaba egyszerre ataviszti-
kusan démoni és az ő kis bice-bócáját a 
bányacsősz kenyerével szívszorító gyen-
gédséggel kínálgató Küsmödije – iga-
zi találatok. De – vállalva, hogy esetleg 
megcsalt az egyszeri benyomás – sze-
retném külön említeni Máté P. Gábor 
Bordács sógorát. A nagygazdai könyörte-
lenség, a haszon maximalizálását álszent 
pajtáskodással leplező önzés olyan ter-
mészetesen, olyan tökéletes hitelességgel 
feketéllik elő minden szavából, gesztu-
sából, rikkantásából, ami néhány perces 
jelenlétét az előadás egyik legerősebb ré-
szévé teszi.

Az, hogy a kritikus nyolcvan percet 
a rövidebb tanórákat is nehezen tűrő gye-
reksereg türelemmel, sőt fi gyelemmel kö-
vette, nagyban köszönhető a fi lmszerűen 
rövid „snitteknek”, a gyors átrendezések-
nek és nem utolsó sorban az egész elő-
adást végigkísérő zenének, amely szinte 
a játék egyik, néha a lélekállapotot jelző, 
néha értelmező, olykor a jelenetek közti 
réseken átlendítő főszereplőjévé vált.

És nem lehet végül szó nélkül hagy-
ni az előadás egyik legmegragadóbb ele-
mét, a gyönyörű világítást. A fények és 
árnyékok, a színek, a nagyon átgondoltan 
használt ködgép fi nom páráján átderen-
gő háttér, az ebből a háttérből szintén a 
fények által kiemelt főmotívumok olykor 
szinte a késői reneszánsz erőteljes, szen-
vedélyes tudatossággal megkomponált 
festményeit idézték.

Bár kockázatokat vállalt a Kincskereső 
kisködmönnel a színház, végül élő, műkö-
dő, nyilvánvalóan hatni képes előadásával 
nem egyszerűen áthidalta a korok közöt-
ti távolságot, nem csak azt mutatta meg, 
hogy egy (néhai) kötelező olvasmány is le-
het nagyon érdekes. Finoman, didaktikus 
erőszak nélkül tudta képviselni azt a nem 
feltétlenül korszerű üzenetet is, hogy jó-
nak lenni jó, hogy a szeretetnek, a csendes 
bölcsességnek értelme van, mert segít élni.  
Ha ezt a mobiltelefonok csivitelő népe 
megértené, elfogadná, megélné... – az sem 
lenne utolsó kincs, amit a kisködmön tün-
dére talált.

Asztalos István
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A közkedveltség és a kulturális kormány-
zatok kultúraelképzeléseit érvényesítő ok-
tatási rendszerek kétes toleranciája, mint 
két folyó, egymásba torkollt, és közösen 
alkotott nagy vízfelületű medencét. A fi lm 
normaközvetítővé vált, a kapitányom, ka-
pitányom megszólítást a mindennapokban 
is hallhatjuk. A hagyomány, a becsület, a 
fegyelem és az érdem közösségileg szente-
sített tartalmú etikai értékei mellé, amelye-
ket a konzervatív világ képvisel, az értelmes 
egyéni létezés kibontakoztatásához elen-
gedhetetlen szabadságeszme csatlakozott. 
A mű a tradicionális és a modern értékek 
konfl iktusainak egyikéről beszél, egy, az ifj ú 
korosztályt érintő nevelési problémát tema-
tizál, érzékenyen, romantikusan, s valljuk 
meg, tudatosan szem előtt tartott közért-
hetőséggel. Ettől népszerű. Képi világában, 
dramaturgiájában, karaktereiben és eszme-
ileg is amerikai profi zmussal készített psze-
udo-művészfi lm.

Azzal, hogy színpadi mű készült be-
lőle, megváltozott-e az eredeti ötlet, vagy 
láthatóbbá vált-e, már ha volt, az ötlet mö-
götti valódi szándék? A színpadi változatot 
a fi lm forgatókönyvírója készítette, s művét 
New Yorkban mutatták be – annak ellené-
re, hogy a veszprémiek felkérésére készült 
az adaptáció. A veszprémi a második be-
mutató. Mindezek meghatározták, meny-
nyiben szakadhat el az eredeti alkotástól a 
színpadi változat. Képileg összefogottabbá, 
dramaturgiájában a példabeszédszerűségét 
képviselőbbé, a szereplők számát tekintve 
redukáltabbá alakult – s mindezt kihívás-
ként is kell értelmezniük a színészeknek, 
hogy élő produkcióvá alakítsák azt, ami 
kerek tanítómese. A sikerhez mindez ke-
vés lenne: más (a mienkénél a radikalizmu-
sa okán kevésbé összetett) kultúrában, más 
színházi hagyományra fi gyelve, más (a szó-
rakoztatást kevésbé, a normativitást inkább 
igénylő) nézői elvárásokra ügyelve dolgo-
zott Funtek Frigyes rendező és stábja.

Fogas kérdés lehetett azonban az, 
van-e aktualizálhatósága, létezhet-e napi 
aktualitása a kisvárosi színpadon újjászü-
lető darabnak? Milyen módon ábrázolha-
tó a felelőségteljes vezetés problematikája? 
Milyen sajátságok révén jeleníthető meg 
az irányító és az irányítottak viszonya, s ki-
nek miért és mennyiben kell felelősséget 
vállalnia a következményekért? A Veszp-
rémi Petőfi  Színház műsorpolitikája, a 
maguk választotta népszínházi tradíció 

képviseletében igencsak távol tartja magát 
a napi jelentésátvitelektől. Másrészt igyek-
szik megadni a nézőknek azt a lehetőséget, 
hogy a darab, ha átvitt értelemben és sze-
mélyiségfüggőn is, eszmékkel, lehetőségek-
kel és korlátokkal szembesítsen. Funtek a 
saját szabályrendszerre fi gyelve építette fel 
a darabot jelenetről jelenetre, mozdítja be 
a rendkívül hatásos párbeszédekre alapo-
zott cselekményt, játszotta be a teret, s nem 
engedett semmi csábításnak. Ilyesmire szo-
kás azt mondani, hogy mindenben elegán-
san szakszerű. A színpadi játék dinamikája 
ugyanaz marad, mint a darabé, s a szerep-
lők karakterét képviselve válnak a színészek 
színpadjuk hőseivé. S nem mellékesen, ér-
telmezhető és hozzáértő a szerepleosztása.

A vezető szerepbe a Todd Andersont 
alakító színész kerül. Az apai szigort egyre 
kevésbé elviselő, szerelmes s egyben a szí-
nészetbe is belebolonduló fi ú szenvedéstör-
ténetének bemutatása összetett lehetőséget 
jelent Koller Krisztián számára. Kamaszo-
san esetlen pillanatai hihetően vegyülnek a 
hirtelen ifj úvá növő férfi  komolykodásaival, 
szárnyalásával. A kollégista ifj akat, mint 
Todd Andersont is, meghívott vendégek 
alakítják. Színművészetis hallgatók Buda-
pestről és Kaposvárról. Csapatmunkások, 
lelkesek, mindegyikük megtalálja a karak-
terében a szereplehetőséget. Artikulációs 
problémáik vélhetően a képzési hiányos-
ságaikból következik – színpadi beszédük 
időközönként alig érthető. A diákokat meg-

jelenítő diákok hadarását, némelykor ért-
hetetlen dikcióját a nemzedéki sajátosság 
színészi kifejezésére szolgálónak betudni 
tévedés lenne, s nem ellensúlyozza a tanárt 
játszó színész értelmező, tiszta szövegmon-
dása. Ezen túli mulasztásuk nincs, érdeme-
sek a színházlátogatók lelkes szeretetére.

Carpe diem! – hangzik el a felszólítás 
többször a hét fi ú számára a Welton Aka-
démián az ifj ú, rebellis irodalomtanár, Mr. 
Keating szájából. Robin Williams fi lmbé-
li alakja az önállóságra és önmaguk kitel-
jesítésére szeretné szoktatni a tanítványait. 
Bár nincs ezzel másként a színdarab taná-
ra sem, ha aszimmetrikusabb is most az ő 
személyisége. Oberfrank Pál kihívása az, 
hogy a fi lmfőhősi karakter másolásától úgy 
tekintsen el, hogy annak szándékait ne tor-
zítsa, másrészt a fi lmbélitől eltérő voná-
sokkal is ellássa. A veszprémi Mr. Keating 
koros, lassan már pocakosodni fog, a nősü-
lés előtt áll, fel is emlegetődik a menyasz-
szonya. Az individuális értékeket kedveli, s 
ezzel sodorja diákjait veszélybe. Alakjáról 
el kell hinnünk, hogy megszokott tanárfor-
mája mögött friss lázadás húzódik, még ha 
az ő lázadása okát nehezebben is tisztáz-
hatjuk, mint a tanítványaiét. Mr. Keating 
fi gurája a mostani megfogalmazás szerint 
törődöttnek is képes mutatkozni, olykor 
elhihető róla az, hogy a gyermekeket azért 
neveli így, hogy az iskoláján a maga egykori 
szenvedése miatt bosszút álljon, de tapasz-
taljuk a diákokkal való azonosulását, ami-
kor kell, a visszafogott lángú szenvedélyt is. 
Liberalizmusa, amelynek hét, többé-kevés-
bé eltérő módú követője lesz, kockázatos 
gyúanyag.

Amíg Csík György díszletei és jel-
mezei megfelelő környezetet teremtettek a 
játékhoz (csupán a lépcsőlejárónak meg-
nyitott, a színpadon tátongó rés nem jut 
értelmezhető funkcióhoz), a zenéről (Pe-
ter Kubik) ez nem mondható el. Teljesen 
felesleges édes vagy zaklatott melódiákkal 
aláhúzni azt, amit a színpad, a színészek a 
játékukkal stb. tökéletesen bemutatnak.

A darab, akár, ha a tanári szerep-
ről, annak mozgatórugóiról alkotott fi -
gura kiteljesedését nézzük, akár ha az 
iskoláztatásról és az azt felügyelő felnőttek 
társadalmáról alkotott nézeteket tekintjük, 
a fi lmbelihez képest hordoz újdonságokat. 
A produkció ekként is sikerre ítéltetett.

Géczi János

Kapitányom, kapitányom!

A csuda tudja, hogy mennyi minden jelentés és következmény kiváltója lehet egy kultfi lm? Az 1989-
ben bemutatott mű, az amerikai Peter Weir rendezte Dead Poets Society a legjobb eredeti forgatókönyv 
kategóriában Oscar-díjat kapott, amúgy a rendezés, a legjobb fi lm és a legjobb színész kategóriában is jelöltté 
volt – ekként indult a fi lm karrierje. Másrészt kötelező tananyaggá vált Észak-Amerika gimnáziumaiban. 
A reformpedagógiákra érzékeny, liberalizálódó (többféle) európai iskolarendszer is befogadta, felismerve 
a korosztályok mindegyikében szerzett népszerűségét s a műben tézisszerűen kifejtett konfl iktusrendszer 
biztosította – keretek között tartható – vitalehetőségeket.

Tom Schulman: Holt költők társasága. Rendezte: Funtek Frigyes. Veszprémi Petőfi  Színház. 
Bemutató: Veszprém, 2017. november 3.
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Az előadás Meszléry 
Judit Jászai-díjas szín-
művész önálló estje, 
ahol Dienes Eszter köl-
tőnő szövegei hang-
zanak el, monodráma 
formájában. Az oldal-
só, bejárati függöny 
bezárul, az előadás a 

hagyományos kereteibe lép. Elkezdődik. 
A fények elsötétülnek, a tekintet a hölgyre 
irányul. Kezdet és vég összeolvad. A néző 
kilép hétköznapi szerepéből, a jelenre, a 
pillanatra, a benyomásra fókuszál. A hölgy 
saját halálával indítja a darabot. Vissza-
emlékezik. Sírva tekint vissza mindarra 
a veszteségre, arra az elátkozott, szeren-
csétlen, csapongó létre, amelynek nyomai 
lelkébe süppednek. A gondolat új meder-
be tér, az előadás a nézőre vetíti minden 
feszültségét. Az elbeszélő életének boldog, 
meghitt pillanatai az öröm múlandóságá-
nak tragikumával keverednek. A tragikus 
pillanatok az elbeszélésmódban oldód-
hatnának, azonban sem az ordítás, sem az 
ének nem alkalmas eszköze a feszültség 
oldásának. Minden kiejtett hang, szófosz-
lány, megformált szó hangsúlyos. Minden 
szünetnek, csendnek, sóhajnak lényegi sze-
repe van. Minden lépés, térbeli helyzet-
változtatás újabb jelentésréteget idéz elő. 
A pillanat ott és akkor formálódik. A múlt 
történései egyre jobban kikristályosodnak, 
majd a nézőben kialakul egy komplex kép. 
A részletek összeolvadnak és felbontha-
tatlan egységben, együtt válnak drámaivá. 
Az elbeszélő, a tér, az idő és a szemlélődő 
egészet alkot, közös a pillanat, a feszültség 
érezhető. Az előadás a csúcspontjára jut, 
az elbeszélő Istenhez beszél. Ordít, sír, szá-
mon kéri Őt. Az elbeszélésmód és a szö-
veg együttesen juttatja a feszültséget arra a 
kritikus pontra, ahonnan már nincs kiút: 
a néző végképp a katarzis állapotába ke-
rül, öntudatlanul is a sorstragédia elszen-
vedőjévé, részesévé válik. Az előadás során 

elhangzó szövegek egymásra következése 
tisztán érezhető ívet ír le a, sorrendiségük 
nem izolált, hanem egymásból következő. 
Az átgondolt, következetes szerkezet a mo-
nodrámára felé mutat.

A darab felépítése ciklikus: szöveg-
részletek, dallamok és a fények játéka 
követi egymást, amelynek monotóniája 
egyre mélyebbre juttatja a nézőt a befoga-
dás rétegeiben. A látott és hallott törté-
nések, valamint a metaforikus jelentések 
egyre bonyolultabb hálózatot alkotnak. 
Sem az előadásmód, sem pedig a szöveg-
részletek nem kínálnak fel nyugvópontot 
a darab végére, amely a zártságban rejlő 
nyitottságot jelenti. A metaforikus-szim-
bolikus szint juttatja érvényre a legszem-
betűnőbb módon a darab zárt egységét. A 
végig viselt piros ruha az önmaga sorsába 
való belevetettség, a felsőbb hatalomnak 
való kiszolgáltatottság jelölője. Az idősödő 
hölgy a fi atalsága ruhadarabjában kéri szá-
mon saját sorsának megalkotóját. A sors 
tárgyi értelemben tehát egy olyan ruhada-
rab, amelyet az elbeszélőnek sohasem sike-
rült letépnie magáról. A valós és a vágyott 
létforma között elméleti átmenetet képez 
mind a szöveg, mind pedig a színpadi kör-
nyezet. A tárgyi környezetben fellelhető fa 
a világ háromosztatúságának szimboliká-
ját hordozza magában, amely átmenetisé-
get jelöl az elmúlt borzalmak, a jelenvaló 
szenvedés és egy vágyott múlt között. A 
gyors modális és történésbeli váltások egy 

pillanatra sem engednek a kizökkentés-
nek, a néző egyre közelebbről szemlélődik, 
beleépül a történésekbe, az érzésekbe, a 
válságba. Az egyes szövegrészletek, versek 
közötti váltást a színésznő térbeli helyzeté-
nek megváltoztatása is jelzi, hiszen minden 
alkalommal, amikor a gondolati síkon vál-
tás történik, akkor az előadó újabb térbe-
li pozíciót vesz fel. A szövegek közvetítője 
tehát állandó mozgásban van – leül, feláll, 
lefekszik, felkel, sétál – az adott szövegegy-
ségtől függően. Az egyes jelenetek közötti 
rés kitöltődik, a történések összekapcso-
lódnak, a kimondott szó, a megformált 
hang, a fények egyre nagyobb mértékben 
feszegetik a lelki tűréshatárt. A néző meg-
törik. Eggyé válik az eseményekkel, befo-
gadja, értelmezi azokat. Az egyes jelenetek 
közötti szakadék egyre nagyobb, a váltások 
egyre sűrűbbé válnak. Az előadás olyan, 
mint egy körtánc, amelynek ritmusa egyre 
dinamikusabb, míg el nem éri azt a pon-
tot, amikor már lehetetlen eggyé válni a 
menettel. A zene elhallgat, a tánc abbama-
rad, a művész alaphelyzetbe helyezkedik. A 
színésznő vastapsot kap, a nézőtér kiürül. 
Az előadás véget ér, de a néző nem kap fel-
oldozást. A darab előadáson túlivá növi ki 
magát. Továbbra is lüktet a tér és zakatol a 
gondolat. Mindenkiben. Függetlenné válik 
egymástól tér és hatás. Nem számít, hogy 
a néző közvetlen közelről vagy távolab-
bi sorokból szemlélődött. Részesévé vált a 
gondolatfolyamnak, a tragédiának, a kive-
tettségnek, a fájdalomnak.

Elme és lélek rombolódásának tör-
ténete ez a darab, amelyben egyén és sors 
egymástól elválaszthatatlan, megmásítha-
tatlan módon fonódik össze. Nincs me-
nekvés, nincs megnyugvás. A pillanat 
megvalósulása a színházban. A sors-
tragédia kifejeződése ötven percben. Az 
örökkévaló tragikum, a változatlanság és 
változtathatatlanság jelenvalósága. Ez a 
Mosolymaradék.

Rugli Adrienn

Sorstragédia 
ötven percben

A nézők belépnek a nézőtérre. A tömeg sorban áll, a szemlélődő a megfelelő helyét keresi, fontolgatva, 
honnan is látni jobban, a túlságosan feltűnő nézői helyzet kényelmetlen, a hátulsó székek viszont már 
túl távolinak tűnnek. A sor elfogy, az előadás formálisan is kezdetét veszi. Formálisan, hiszen a színpadi 
kép már az elhelyezkedés, fontolgatás, helykeresés alatt is látható. Mindenki a darab egyetlen szereplője 
mellett halad el a sorok között, aki pár zsákon ül egy olyan környezetben, amelynek megvilágítása már a 
kezdőképet riasztóvá teszi. A baloldalon egy íróasztal, mellette egy rakás, talán homokkal megtelt zsák. Az 
apró színpad jobb oldalán egy ágy áll, amely mellett egy fa helyezkedik el, előtte egy újabb rakás zsákkal. 
A zsákokon egy hölgy ül piros, hosszú estélyi ruhában. Tekintete üveges, arca nem rebben, kezei az ölében 
nyugszanak. A belenyugvó ember jellemzői.

Mosolymaradék. Meszléry Judit önálló estje. Veszprémi Petőfi  Színház, 
Latinovits-Bujtor Játékszín, 2017. október 25.

Séd, 2016. nyár, 88. old.

gozni. Mindezt a legnagyobb jó szándékkal 
írom, drukkolva a színészi fejlődésükért, 
lévén mindketten színinövendékek. Hau-
mann Máté a harmadik, akitől többet vár-
tam. Számomra nem volt eléggé gonosz, és 
még csak a gonosszá válás folyamatát sem 
láttam. Nekem kicsit lógott a levegőben, hi-
ányzott az árnyalás, csupán egy olyan em-
ber, aki magasra akar törni és pont. Sajnos 
nem jött ki a karakter alattomos és kegyet-
len mivolta.

Az előadást minden kétséget kizáró-
an Oberfrank Pál vitte a hátán. Nagyon jól 
áll neki a karakter és a karakternek is ő. Ez 
„mindkettejük” számára szerencsés talál-
kozás. Fokozatosan építette fel a negatív 
hőst: az elején pusztán feljebb akar jutni a 
ranglétrán, és megszilárdítani jelenlegi ha-
talmát, de a végére érzéketlen, számító, ke-
mény és velejéig romlott emberré válik. Jól 
érzi, mikor kell hatásszünetet tartani, vagy 
mikor kell erőteljesebben beszélni. Annyit 
azért hozzáfűznék, hogy a halkabb, ámde 
hadarósabb jeleneteknél nem mindig érte-
ni pontosan a szöveget. Az artikulálás hiá-
nya az érthetőség rovására több jelenetben 
is előfordul, legyen szó bármelyik színész-
ről. A másik kiemelkedő alakítás Haumann 
Péteré, aki Millert szerethető, esendő és 
alkalomadtán vicces, öregedő kispolgárrá 
teszi. Bár a lánya elvesztése utáni reakció-
ját még mindig nem értem. Az előadást je-
lentősen gazdagító fi guraként jelenik meg 
Tóth Loon von Kalb udvarnagyként. Sely-
pítése csak hozzátesz a Schiller által megírt 
karakter jelleméhez. Kéri Kitty kegyencnő-
je kimért, megsebzett, ugyanakkor fejlődni 
képes nőt tár elénk. Jelmeze telitalálat, főleg 
a második felvonásban (minden tiszteletem 

f l l h ) bb k l

A költő 107. születésnapjára időzített bemu-
tatón a színész-igazgató nem Radnóti bő-
rébe bújva kívánta megszólítani a nézőket, 
hanem a versek és prózaszövegek közvetlen 
humánumának körébe vonta őket oratori-
kus előadásmódjával.

Az egymást váltó fényképek háttere 
előtt csak a szavak jelentek meg s találtak 
utat egyenest lélektől lélekig. A zene melo-
dramatikus aláfestésével érzékletesen sej-
lett föl Radnóti fi nomsága, költészetének 
csipkeszerű érzékenysége és pontossága, s 
a körülötte egyre erősödő történelmi-tár-
sadalmi nyomásra adott reakciói, melyek 
fölváltották eredendő bűntudatát, öntudattá 
és sorsa iránti felelősséggé erősítve azt. Az 
est elején az előadó megfelelő közelséggel 
és egyidejű tárgyilagossággal közvetítette 
a verseket, mintha ott születtek volna előt-
tünk. Ez az a hangütés, mely a hangzó iro-
dalom mai tolmácsolására és a közönség, 
különösen a középiskolás korosztály eléré-
sére a legalkalmasabb. 

É d k lt kö t i j l lé ő túl

Emlék és 

Oberfrank Pál direktor előadásába
a Petőfi  Színházba. Huszadik száza
emléke és varázslata nem múlik, a 
a hangzó irodalom színpadára kívá

„...Sem emlék, sem varázslat..
estje Radnóti Miklós versei 
Játékszínben. Bemutató: 20

„Volt már, hogy 
nem volt ágyam – 
EMBERSZÍVBEN HÁLTAM. 
Nem volt jó szavam 
senkihez, BESZÉLGETTEM MÉGIS, 
sírást tanulni hozzám 
gömbölyült az ég is.” 
(Dienes Eszter: Kétkezes Ladányival)
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A Pannon Várszínház a 2016-os évadban mutat-
ta be a darabot, amit nagy sikerére való tekin-
tettel idén is repertoárra vettek. A bemutató óta 
telt házas előadásokkal játsszák a darabot. Kissé 
elfogultan ültem be az előadásra a pozitív vissza-
jelzések, valamint szubjektív élményem miatt, de 
szerencsére nem kellett csalódnom.

Első helyszín az osztályterem, ahol feltűnik 
az összes Pál utcai fi ú, feszülten fi gyelve Rácz ta-
nár úr értekezését a zöld lángról. Bár a feszülten 
fi gyelés erős túlzásnak hathat, hiszen a fi úk mind-
egyike már a tavaszra gondol, és fejben odakint 
jár. Könnyed kezdés, ami által mi is magunkénak 
érezhetjük a vágyakozást a szabadság után. 

Végre kicsengetnek, és mindenki mehet a 
saját dolgára. Azaz hova máshova, mint a szere-
tett Grundra?! A darab cselekménye a könyvben 
megismert módon halad, Vándorfi  László rende-
zése gyönyörűen kitér minden részletre, amit a 

néző, aki elfogult vagy sem, látni szeretne az előadásban. Nem veszik 
el a gittegylet fontossága, amit a játékos humor tesz magam számára 
is fontossá, és nem vesznek el a karakterek sem. Nincsenek elnyújtott 
jelenetek, bár Boka és Áts Feri küzdelme számomra talán hosszúra 
nyúlt, a körülöttem ülő gyerekek halk „Hajrá, Boka” suttogása meg-
érteti velem, hogy a feszültség ilyesfajta fenntartása mégis indokolt.

Különösen ötletesnek tartom a díszletet, ami hol iskolapadként, 
hol farakásként funcionál, amit olyan könnyedén változtatnak, hogy 
fi lmes vágásokhoz hasonló érzésem támad, mintha a díszlet egyik 
pillanatról a másikra változna meg, ezzel elérve azt, hogy a néző sze-
mében ne törjön meg a varázs. 

A Dés–Geszti duó által írt zenék mindegyike magával ragad, 
tökéletesen festik alá a fi úkban zajló érzelmeket. A Pásztor testvérek 
füvészkerti fürdőzése után énekelt dalban a koregráfi a  ötletes meg-
oldás arra, hogy a nézőket belevigye kicsit az előadásba, miközben 
mégis végig a helyükön maradnak. (Az első négy sor vigyen magával 
esőkabátot!) 

Bár néha a koreográfi a szétesik, jó teljesítménnyel játsszák vé-
gig a színészek az előadást. A Szente Árpád által megformált Neme-
csekről mindvégig elhiszem, hogy elesett, magatehetetlen fi úcska, aki 
később beteg lesz, mint ahogy elhiszem azt is, hogy Kékesi Gábor Áts 
Ferije kemény kezű, mégis tisztességes és erős vezető. A vörösinges 
mellékszereplők is nagy összpontosítással és átéléssel játszanak.

Az előadás végén, amikor felcsendül a Mi vagyunk a Grund 
című dal, a közönség éljenzéssel és közös énekléssel fogadja, majd 
vastapssal jutalmazza az előadást. Elégedettség és hála lengi be a né-
zőteret, melyben mindannyian osztozunk, és érzem, hogy szabad a 
Grund! 

Pratscher Bianka

A Molnár Ferenc által írt Pál utcai fi úk a kedvenc kötelező olvasmányaim közé tartozott, nem kötelességből, 
hanem élvezetből, többször is szívesen olvastam. Noha a fi úk világa és a sajátom különböző volt, mégis tudtam 
azonosulni a karakterekkel.

Kötelező, ha visszatér
Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: Pál utcai fi úk. Molnár Ferenc azonos 
című regénye nyomán. Rendezte: Vándorfi  László. Koreográfi a: Krámer György. Pannon 
Várszínház, 2017. október 19.

Séd, 2015. tavasz, 42. old.

Arany János szövegére Szarka Gyula (Ghymes) írt zenét, melynek 
ősbemutatója 2012-ben volt a budapesti RAM Colosseumban. 
Magyarországon másodszor a Pannon Várszínház mutathatta be 
a művet. A darab előzménye egy 2009-ben kiadott, 13 dalt tartal-
mazó lemez volt, melyet később Szarka Gyula kiegészített. Az ős-
bemutatóval összehasonlítva számos változtatás fi gyelhető meg a 
veszprémi előadást rendező Vándorfi  László koncepciójában. 

Az egyik legfeltűnőbb talán, hogy ebben a változatban 
Arany János is szereplővé válik. Végig színen van, követi az ese-
ményeket, narrál, izgul, fi gyelmeztet, irányít, együtt érez és léte-
zik a karakterekkel, látjuk, ahogy megalkotja a Toldit. A másik, 
hogy a szereplőknek nincsenek táncos alteregóik, így zártabb és 
intimebb jeleneteket lehetett kialakítani, valamint az egyes fi gu-
rák karakterizálását elősegíteni, ily módon jellemfejlődés is tör-
ténhetett (kifejezetten Miklós és György esetében). A narráció 
tehát ebben a rendezésben tisztán elkülönül, és nem zavarja ösz-
sze a nézőt. A budapesti előadásban táncosok (ExperiDance) 
játszották a Király, az Anya, az Özvegy, György, valamint Bence 
szerepét, ugyanakkor színészek énekelték el a dalokat és léptek 
interakcióba a táncos alteregó nélküli Toldival. Az öt színész vé-
gig jelen volt, és ők is narrálták az eseményeket, igaz, olykor ki-
egészülve egy Lánnyal, aki a 2012-es esztendőből lépett be Nagy 
Lajos király idejébe, és aki Miklósban megtalálta az ideális férfi t 
és férjet. 

A veszprémi produkcióban Arany Jánost narrálásában a há-
rom Sorsistennő segíti. Az ő alakjukat is Vándorfi  emelte bele az 
előadásba. Kettős szerepük van: Toldi sorsának, életének fonalát 

ö ik há kká i l á á l é kö b é ö

valamint a termé
nimfák vannak s
dig önvizsgálatra
tisztánlátásában 
utasítása ellenére
nak eredmények
öccse. Miklós elá
egy kereszt társas
sorsának fonalát,
Az előadás elején
get, míg nagyobb
meg Mária és az 
Miklóst lovaggá 

Anyjuk a sz
kaskölyköt és az ö
jelképesen vág eg
Györgyön kívül ő
gedi fi ait. A Györ
előadásban is Gy
zetesen építi fel k
megtört, már-má
aki teljes áhítatta

A régi és az 
ban is megjelenik
lomkő egy kerek 
megfér egymás m
kori és reneszáns
á ” F k k l

Pannon Toldi é
Arany János – Szarka Gyula: T

Pannon Várszínház. Ren

A néma fősz
Géczi János A Bunkerrajzoló című könyve ihlette a Pannon Várszínház új d
Vándorfi László, a darab rendezője és az egész társulat. A műsorfüzetben
„Géczi János József Attila-díjas író mesterien szerkesztett könyvében a
véleményt formál, így a keserűség, a megrendülés, az önirónia, a humor
dráma lehetőségét hordozzák”. Ezzel a mondattal teljes mértékben egyetér
A darab műfajmegjelölése ugyanis nem dráma lett, hanem „zenés életrek
helyét. A könyv drámai, ironikus hangvételét ugyan igyekezett átvenni a d
nem hagyták meg a katarzist. A sötét érzelmeket igyekeztek elfojtani, mozai
zenés-táncos blokkok mögé rejteni.

Séd, 2016. tél, 16. old.
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Lassan elsötétül a nézőtér. Lássuk.
Felcsendül a nyitány (a romantikus balettszínházban ez is du-

kál, funkciója közismert). Csajkovszkij. Az orosz romantika géniu-
sza. Sorjáznak az ismert, csodálatos motívumok – felvételről. Nem 
baj (de!), ne legyünk telhetetlenek, a zene így is valamelyest magá-
hoz ölel. Majd a látvány. 

Felgördül a függöny. A színpad tele, hercegi udvarnép, ele-
gáns, a stílusnak megfelelő jelmezekben, ifj ú herceg, udvari bolond, 
anyahercegnő. A tánckar fegyelmezett, koncentrált igyekezettel – 
totyog. Energiájuk jó részét felemészti, hogy az egyébként auten-
tikus koreográfi át eljárják anélkül, hogy összeütköznének. Szűk a 
színpad hat párnak, és ez a szűkösség rányomja bélyegét az előadás 
összes nagyjelenetére. Eljárják a táncokat, de sem sodró lendület, 
sem a hercegi udvarnép duhaj életöröme nem árad táncukból, mely 
egyébiránt az ifj ú herceg romantikus melankóliáját lenne hivatott 
ellenpontozni, kiemelni. A Herceget alakító táncos – nevét nem 
tudjuk, mert színlap, szereposztás nincs (vajon miért?), megjele-
nésre, alkatára, tartására nézve tökéletes daseur noble, a nemesi férfi  
főszereplővel szemben támasztott minden kívánalomnak megfe-
lel. Szép embert látunk a színpadon. Arcán a már említett mélabú, 
arisztokratikus elvágyódás. S ez a nyitóképben megfelelően kép-
viseli a karaktert, kár, hogy ez az arckifejezés az előadás során mit 
sem változik. Egy arccal táncolja végig szerepét, függetlenül attól, 
hogy dramaturgiailag, érzelmileg hol tart. 

Az udvarnép távozik, a Herceg vadászni indul a tóhoz. Fel-
csendül a hattyúmotívum, Odette, a gonosz varázsló által hattyúvá 
változtatott lány érkezik a színre. Bevallom, itt egy pillanatra meg-
rezdül a lelkem. A következő néhány percben valóban azt érzem, 
hogy valami átjár abból a fennköltségből, éteri csodából, ami miatt, 
úgy tűnik, halhatatlan ez a műfaj, és ami miatt vélhetően össze-
gyűlt ma este ez a telt háznyi közönség. Belibeg a színpadra a bale-
rina, testsúlya nincs, szinte a levegőben úszik. Hosszú végtagjaival 
csupa izom, csupa törékenység. Rebbenései kalitkába zárt madár, 
börtönbe zárt női lélek. Olyan ez a fehér hattyú, amilyennek len-
nie kell. Sajnos a varázslat rövid idő után szertefoszlik. A Herceg és 
Odette első duettje a nem több, mint korrekt tánctechnikai megol-
dásokon és adekvát, sztereotip gesztusokon túl nem sokat nyújt. A 
koreográfi a által megkövetelt technikai kontaktuson kívül nincs sok 
közük egymáshoz, pedig itt a minden gonoszt legyőző szerelem-
nek kellene áradnia a színpadról. Sajnos így történik ez a későbbi-
ekben is. A második felvonásban, a fekete hattyú nagyjelenetében 
sem a csalárd, érzéki femme fatale győzedelmes, lehengerlő táncával 
ajándékozza meg a közönséget és a jelenetet(!) a táncosnő. Ehelyett 
egy szülinapi zsúron alkalmazandó mosollyal az arcán, koncentrált 
igyekezettel küzd meg a szerep megkövetelte tradicionális tánctech-
nikai bravúrokkal. Ha nem is az ígért világszínvonalon, de eltáncol 
mindent korrektül, csak nincs benne a lényeg. Partnere most is, a 
cselekmény drámai fordulatát adó jelenetben pontosan ugyanolyan 
arckifejezéssel táncol, mint a nyitóképben s azóta mindig. Belátom, 
ezen a színpadon a második felvonás férfi variációját, helyszűke 
miatt igen bajos magabiztosan és lendületesen eltáncolni. A páros 
részek is tartalmaznak olyan mozdulatsorokat, melyek dinamiká-
jából levesz, ha nincs elég hely. De nem lehet mindent erre fogni, 
hiányérzetem csak részben magyarázható a színpadi tér adottsá-
gaival. Kevésbé éreztem ezt a problémát a nagy fehér képekben. A 

női tánckar fegyelmezettsége, előadásmódja, tiszta spicctechnikája 
közelítette az elvárható színvonalat. A négy kishattyú slágerszáma 
kiváltképp. Felüdülést jelentettek a második felvonásbeli divertis-
sement táncai, a spanyol tánc, a tarantella. A nagyobb létszámot 
igénylő lengyel tánc viszont ismét a helyszűkéről szóló totyogással 
rontotta számomra az élményt. 

Mindent egybevetve, ahogy mondani szokás, az egyik sze-
mem sír, a másik nevet. Mert végül is klasszikus táncot láthatott 
aznap este az arra vágyó veszprémi közönség. Olyan, évszázados 
koreográfi ai megoldásokkal, melyek az orosz balettben szület-
tek, s onnan hódították meg a világot. Ez még akkor is igaz, ha 
az előadói színvonal és a tradicionális balett színházi szerepfor-
málás terén az előadás sokszor hagyott maga után kívánnivalót. 
Hiteles, szépen kivitelezett és zömmel szépen viselt jelmezekkel. 
Viszont, fi noman szólva is szerény színpadképpel – két háttérfüg-
göny, egy trón és néhány zsámoly képviselte a látványvilágot. Pe-
dig a romantikus balettek akkor tudnak hiteles élményt nyújtani, 
ha megvan a kötelező monumentalitás és csillogás. Hozzá tarto-
zik, éppúgy, mint az élő zene. 

Közismert, hogy az igazi klasszikus balett nem az utazó brigá-
dok repertoárjára való. Eredeti létszámmal, zenekarral, a hozzá illő 
látvánnyal, magasan kvalifi kált táncművészekkel színre vinni egy 
balettet rendkívül drága. Ezt utaztatni még ennél is drágább, szinte 
elképzelhetetlenül az. Ki fi zesse a révészt? Erre a világban se nagyon 
van, de hazánkban végképp nincs pénz. Felmerül bennem a kérdés: 
Akkor szabad-e ilyet? Szabad-e arra alkalmatlan terekbe bepasszí-
rozni egy művet? Szabad-e olyan kompromisszumokkal közönség 
elé állni, melyek a produkciót lényegileg károsítják? Szabad-e olyan, 
látatlanban vásárolt produkcióval kecsegtetni a közönséget, amely 
többet ígér a lehetségesnél? A szakmai igényesség alapján azt mon-
dom, nem! De akkor mi van helyette? Mit kaphatnak vidéki pol-
gártársaink, akik áhítoznak erre a kultúrára? Vagy ez is jobb, mint 
a semmi alapon akkor inkább legyen? Nem tudom a választ. Az 
egyik szemem sír…

Az előadás telt ház előtt zajlott, és nagy sikert aratott.

Krámer György

Ahogy gyülekezik a közönség a nézőtéren – fi atalok, idősebbek, családok gyermekükkel –, szinte tapintani 
lehet a várakozással teli ünnepi hangulatot. A várakozást, hogy most végre kapunk valami fennköltet, 
magasztosat, olyan „táplálékot”, amiből nekünk ritkán jut. Mert ezt ígéri a vendég társulat a plakátjain, 
szórólapján. Ígéri az örök klasszikust, mégpedig a legjobbak előadásában, valamint azt, hogy visszarepíti 
közönségét a dicsőséges múltba. Teszi ezt A hattyúk tava előadásával, mely a cári balett idején kifejlődött 
orosz romantikus balettnek a világ színpadait közel százötven éve uraló csúcspontja.

A hatt yúk tava. Szentpétervári Balett  Színház, Veszprém, 
Hangvilla, 2017. október 27.

Az egyik szemem…
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Két szülőföld 
vonzásában
Praznovszky Mihály: Írók és 
kultuszok. Művészetek Háza, 
Veszprém, 2017.

Ritka elegáns kötet, kemény borítóval, mél-
tóságteljes, szemnek kellemes bordó szín-
nel, a kézírást idéző címfelirattal. A borító 
jobb alsó sarkán egy kalapos, padon ülő 
férfi alak vonzza a tekintetünket. Arcát nem 
látjuk, csak bajusza villan fel. Karját a karos 
lóca támláján fekteti. Pihenget, s mintha 
bennünket is hívna: üljünk hozzá, hiszen 
van még hely mellette. Beszélgessünk, vagy 
csak hallgassuk a csendet, szükségünk van 
mindkettőre.  Az ülőszobor – mert nem 
régi fotográfi át, hanem fénye szerint nemes 
anyagból, bronzból készült szoborról ké-
szült felvételt láthatunk –  férfi úja sejtelmes, 
első látásra nehezen azonosítható. S hiába 
nézzük a kötet kolofonját, annak adatai 
sem adnak útbaigazítást a szobor címére, 
alkotójára, elhelyezésére vonatkozóan. Ha 
azonban a kötet szerzőjének nevét olvas-
suk a cím előtt, végtelenül apró betűkkel, 
szerényen meghúzódva, alig lehet kétsé-
günk, hogy Praznovszky Mihály író-eta-
lonjának, Mikszáth Kálmánnak a  szobrát 
csempészte a borítóra. (Én örültem volna 
kissé nagyobb fotójának, nem csupán azért, 
mert nehezebben látok. Különben dicsérem 
Bucsy Balázs borítóját, remek munka!) 
A mű, ifj . Szabó István szobrászművész 
alkotása Horpácson áll, Mikszáth kúriája 
előtt, elsőként a manapság oly divatos „ülj 
mellém”-szobrok folyamából.

Jubileumi kötetnek illik is ilyen 
klasszikusan elegánsnak lenni. A szerző 
ráadásul két jelentős személyes évfordulót 
jegyzett 2017-ben: az elsőt  életévei tekinte-
tében (bár nem hölgyről van szó, minek az 
évszám, hiszen Praznovszky Mihály igazán 
fi atalos hévvel dolgozik ma is), a másodikat 
veszprémi megtelepedésük kapcsán: 30 
éve él családjával Veszprémben, illetve a 
város szomszédságában, Nemesvámoson. 
Vidékünk azóta második hazájává vált. Az 
első természetesen a szülőföld, Nógrád, ami 
valójában sosem engedte el. Praznovszky, a 
könyvtáros-muzeológus-irodalomtörténész 
kutatási témáival ma is kötődik a felneve-
lő tájhoz, annak művelődéstörténetéhez, 
neves szülötteihez. A befogadó táj irodalma 
sem hagyhatta érintetlenül. Jeles egyé-
niségei életművükkel vagy azok egy-egy 
részletével késztették fi lológiai feltárásra, 
előadások tartására, tanulmányok írására, 
mi több:  kultuszuk megalapozására, illetve 
kiteljesítésére.

A jelen kötet erőteljes válogatás a szer-
ző sokszínű, valóban gazdag s korántsem 
lezárt munkásságából. A két táj, miként 
Praznovszky fogalmaz, a „két szülőföld” 
adta a vezérlőelvet az összeállításnál. 
Nógrád és Veszprém megye alkalmanként 
összekapcsolódik az írásokban, így van ez 
rendjén. Mert „egy haza ez, még ha olyan 
kicsi is” – vallja a szerző. A tanulmányo-

kat egymáshoz fűzi, hogy javarészt írók és 
irodalmi kultuszok a fő témáik, innen a 
kötet rövid, ám valóban tartalomra utaló 
címe. Praznovszky a híres nógrádiak, Ma-
dách Imre és Mikszáth Kálmán életének s 
életművének legismertebb kortárs kutatója. 
E két klasszikushoz újabb irodalmi nagysá-
gok sorakoztak Veszprém megyében: Jókai 
Mór, a füredi nyaralótulajdonos, a Bala-
ton-rajongó Krúdy Gyula és Déry Tibor, 
a tónál egy hétre boldogságot lelő József 
Attila, a Batsányit irodalmi értékére emelő 
Keresztury Dezső. S Praznovszky az irodal-
mi kultuszkutatás egyik fő művelője immár 
több évtizede, írásaival, tanulmányaival 
e téren is rangot vívott ki magának. Így 
tagolódik hát a kötet, így alakult ki annak 
szerkezete a szerkesztővel, Kilián Lászlóval 
való közös munka során.

Négy hosszabb-rövidebb rész alkot 
egységet a könyvben. Az első, a Művelő-
dés és műveltség címet viselő mindössze 
két tanulmányt tartalmaz. Ezek címe is 
általános, ám olvasásuk során kiderül, a 
szerző a nógrádi művelődéstörténeti képet 
összeveti az országos példákkal, köztük 
Veszprém megyeiekkel, ezért joggal nem 
tájra leszűkítő a cím. Nagy ívű tanulmány 
mindkettő, levéltári kutatás a javából, 
alapos forrásismeret és elemzés, a további 
feladatok kijelölésével. A szerző muzeoló-
gusi pályafutásának indulásakor kezdte a 
19. század eleje, első fele művelődéstörténe-
tének vizsgálatát Nógrádban, eloszlatandó 
a köznemességről kialakult sztereotípiákat. 
E témájú, a köznemesség életmódjával és 
kultúrájával foglalkozó publicisztikái 1980-
tól jelentek meg. A kötetben szereplő első 
írást 2003-ban tette közzé addigi kutatásai 
összegzéseként. A második tanulmány 
vallottan a földi, a salgótarjáni születésű R. 
Várkonyi Ágnes történész emlékére készült, 
előtanulmányként Praznovszky egy készülő 
nagyobb feldolgozásához.

Az Életek és művek fejezetet mi más 
is nyithatná, mint egy Madách Imre-cikk. 
Igazi ritkaságot ismertet, egy eddig isme-
retlen Madách-írást, amire Praznovszy 
éppen a veszprémi érseki könyvtárban 
bukkant. Az oknyomozó cikk Madáchra 
mint kegyúrra és szívélyes vendéglátóra 
vet fényt az eredeti források szövegének 
közlésével. Aztán Jókai és Liszt bonyolult 
kapcsolata, „a zongorakirály és az írófeje-
delem csatája” – amelynek részese, alakítója 
Jókai hitvese, Laborfalvy Róza színésznő 
– bomlik ki előttünk színesen, a szerző 
személyes véleményét sem rejtve. S Jókairól 
egy újabb írás, ezúttal a szőlőbirtokosról, 
akinek a szőlészeti és borkészítési tudása 
valóban az utókor fi gyelmére is méltó. Jókai 
után nem véletlenül a nyomdokain induló, 
róla életrajzi regényt író Mikszáth-tanul-
mányok következnek. Praznovszky öt 
cikket hoz a nagy palócról eddig közölt 
vagy százötvenéből, melyekből ízelítőt kap 
az, aki elolvassa Praznovszky egyes cikke-
ihez csatolt jegyzetapparátusát. Érdemes 
megtenni. A kötetbeliek közül számomra 
a legizgalmasabb Mikszáth íróvá válása 
önmítoszainak taglalása s az e témához 
szorosan kapcsolódó, Mikszáth tanár-esz-
ményeiről szóló írása. Mikszáth politikai 
humorát a kiindulóponttól, a parlamenti 

kabátlopástól (tényleg megtörtént) mutatja 
be a források és a témára vonatkozó szak-
irodalom ismertetésével, összevetésével. 
A könyv Mikszáth-részét két „kis színes” 
zárja: a drégelyi vár Mikszáth-féle históriája 
varga alakjának Praznovszky-féle hangu-
latos értelmezése és az író Putnoki pajkos 
című novellája legendabeli hátterének 
feltárása szinte nyomozásszerűen, az 1877-
ből való elbeszélés szövegének és a putnoki 
pajkosról szóló két versnek közlésével. 
Majd a Mikszáth-kortárs és képviselőtárs, a 
„túl-a-dunai”, azaz dunántúli Eötvös Károly 
Kossuth-rajongását elemzi a valóság és 
fi kció, a hiteles portré és mítoszképző foga-
lomsor együttes jelenlétében. S a fejezetet 
zárja Keresztury Dezső Batsányi-képéről 
írt tanulmánya. Praznovszky Keresztury 
irodalomtörténeti kutatásaiban első helyre 
teszi, gyorsan tegyük hozzá, hogy joggal, a 
teljes életművet kritikai kiadás keretében 
közzétevő Batsányi-kutatást.

A Kultusz-jelenségek című fejezetben 
az irodalmi emlékjelek kapcsán két írásban 
foglalkozik Mikszáth emlékezetével Veszp-
rém megyében és Szlovéniában. A kultikus 
helyszínek Pápa és Rohics, emléktábla-ava-
tás 2010-ben és rá egy évre, Praznovszky 
Mihály hathatós közreműködésével. Aztán 
az általa szerkesztett Krúdy-kiskönyv-soro-
zat 20 kötetének létrejöttét örökíti meg sze-
mélyes hangvétellel, majd József Attila 1932 
szeptemberi balatoni boldog hetét eleveníti 
fel, pontosítva ezzel a Veszprém megyei 
irodalmi topográfi át. A fejezet utolsó írása 
tisztelgés Déry Tibor balatoni, pontosabban 
arácsi, még pontosabban Tamás-hegyi em-
léke s egyben a Déry-kutató Botka Ferenc 
emléke előtt. 

A kötet ekként is zárulhatna méltó 
módon, ám Praznovszky Mihály epiló-
gusként összefoglalja a kötetbe válogatott 
tanulmányok keletkezésének történetét. 
Filológiai munkát végez, tájékoztatja az 
olvasót az előzményekről, a háttér megha-
tározó elemeiről. Érdekes olvasni az egyes 
történeteket, a szerző életpályájának, mun-
kásságának jelentős vonulatai, állomásai 
rajzolódnak ki általuk s egyben a magyar 
művelődéstörténet, azon belül főként az 
irodalom jelentős személyiségei, történései, 
praznovszkys szenvedéllyel. „Az olvasó 
mindent tud, mindent megmagyaráztam” 
– veti papírra s így folytatja: „Lesz, aki meg-
elégszik az utószó elolvasásával. Megköszö-
nöm neki. Van, aki beleolvas a szövegekbe, 
azért is hálás leszek”.  Én nem csupán bele-
olvastam a szövegeibe, elolvastam azokat, 
némelyiket többször is. Mert megérintettek, 
maradandóan. Tudom, leendő olvasói sem 
tesznek, éreznek majd másként. 

Praznovszky Mihály az utószóban 
folytatást ígér. Várjuk! Mint vártuk ezt a 
könyvet is, hiszen a szerzőtől, ugyancsak a 
Művészetek Háza kiadásában a Vár Ucca 
Tizenhét Könyvek sorozat 9. köteteként 
jelent meg a Tájirodalom című, szintén 
tanulmányokat tartalmazó műve még 
1996-ban. 21 év telt el azóta. A következőre, 
ugye, nem kell ennyit várnunk?

Ács Anna
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Rendületlenül 
a romok között  
A veszprémi egyházmegye 
története 1945 és 1972 között. 
– Veszprém, Veszprémi 
Főegyházmegye, 2017.

A 2016 augusztusában megtartott konfe-
rencia előadásait rendezte a fenti címen 
kötetté a két szerkesztő: Karlinszky Balázs 
és Varga Tibor László. A konferenciakö-
tet  A veszprémi egyházmegye múltjából 
sorozat 30. kötete, mely sorozatot 1933-
ban indította útjára a kitűnő egyháztörté-
nész, Pfeiff er János. A sorozat újraindítója 
Körmendy József, ő volt a püspöki levéltár 
igazgatója 1996-ig. Ezt követően vette át 
a stafétabotot az új levéltáros-generáció 
és kezdte meg A Veszprémi Érsekség 
Egyháztörténeti Bizottsága égisze alatt 
2014-től évente szervezett egyháztörténeti 
konferenciák előadásainak gyűjteményes 
kötetekben történő megjelentetését. Ezek 
mellett számos, az egyházmegye történe-
tére vonatkozó forráskiadvány is napvilá-
got látott 2010-től kezdődően.

Elolvasva jelen kötet tartalomjegy-
zékét, a recenzensnek a meglehetősen 
közhelynek tűnő „izgalmas” szó jut eszébe 
minőségjelzőként, és még valami. 1961, 
amikor az érettségi szünet egyik felkészítő 
összejövetele után a Lovassyból kilépve 
(akkor még szó sem volt a cserháti új 
épületről) barátom, J. odasúgta, a Jenő 
bácsi bevisz bennünket a püspöki palotá-
ba. Most lehet! A nagyapám korú idős pap 
(Gutheil Jenő volt) a Dubniczayból jött ki, 
és hármasban mentünk be az épületbe. A 
ma telt házas koncerteknek, kötetbemu-
tatóknak helyet adó díszebédlő zsúfolva 
miseruhákat tartó állványokkal, asztalo-
kon kelyhek, monstranciák, mindenfelé 
üveg- és porcelánedények, falnak támasz-
tott festmények és egy sajátos szag, nem 
illat, ami mindent furcsává tett. Sehol egy 
teremtett lélek, csak a magyarázó idős férfi  
hangja és saját lépéseink zaja, ahogy egyik 
szobából-teremből mentünk a másikba. 
Köztük volt a főpapi kápolna és a Kol-
ler-könyvtár is. Több mint fél évszázad 
után csak ennyi maradt meg bennem, meg 
az egésznek a mérhetetlenül szomorú, 
lehangoló látványa.

A most kézben tartott kötet alátá-
masztja az egykori gimnazista megérzését. 
A korszak – majd egy emberöltő – kegyet-
len nehéz volt a társadalom egészének, az 
egyházak számára a működésüket elle-
hetetlenítő, mindent ellenőrizni kívánó 
politika pedig különösen az volt.

Végignézve a tartalomjegyzéket, a 
meglehetősen széles spektrumot felölelő 
előadások csoportosítását, az olvasó a 
személyes történetektől az egyházmegye 
történetén keresztül jut el a közösségek 
történetéig, végül pedig ízelítőt kap né-
hány egyházközség történetéből is.

A Kahler Frigyes jegyezte előszó 
a tárgyalt időszakról jó áttekintést ad, 

röviden érintve az érsekké szentelt, majd 
bíborossá kreált Mindszenty József püs-
pök utáni időszakot. Ekkor, a még ’46-ban 
a püspöki székbe került Bánáss László 
korlátozás nélkül tudta folytatni elődje 
munkáját. Korai halálát követően utódja, 
Badalik Bertalan püspök azonban gyakor-
latilag az egyházüldözés legkeményebb 
időszakában vezette az egyházmegyét. Az 
Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége, 
a békepapi mozgalom vertikális struktú-
rájának a kiépítése, ezzel együtt a belső 
ellentétek generálása mind-mind az egy-
háznak a társadalomra gyakorolt hatását 
kívánta annulálni.  

Az ÁEH ellenőrzése alá vont Badalik 
püspök egyházmegyei tevékenységéről írta 
tanulmányát Soós Viktor Attila, kitérve 
a veszprémi szeminárium megszünteté-
se, a szerzetesrendek feloszlatása okozta 
rendkívül súlyos gondok kezelésére. A 
főpapot a Püspöki Karon belüli kiállása, 
az államhatalom határozott utasításainak 
rendszeres fi gyelmen kívül hagyása miatt 
és főleg az ’56-os forradalom alatti és utáni 
tevékenysége miatt kitiltották Veszprém-
ből, Hejcére száműzték. 1965-ös halála-
kor még a temetését sem engedélyezték 
püspöki székhelyén. Az 1950 nyarán 
megalakult országos papi békemozgalom 
Badalik püspök működési idejére esett. A 
mozgalom országos tevékenységét, illetve 
ennek a veszprémi egyházmegyére vo-
natkozó vetületét elemezte Balogh Gábor, 
elsősorban az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára, illetve más állami és 
egyházi levéltárak, köztük a Prímási Levél-
tár és a Veszprémi Érseki és Főkáptalani 
Levéltár iratanyagának a feldolgozásával. 
Az egyházmegyéjéből eltávolított főpap 
utódja Klempa Sándor Károly lett, apostoli 
kormányzó címmel felruházva. Az ügy-
nökként is számon tartott pap hagyatéká-
ból előkerült naplótöredékeket dolgozta fel 
Tóth Krisztina. A számos szakirodalmat 
felhasználó dolgozatból betekintést nyer-
het az olvasó a kormányzó szemszögéből 
nézve az 1960-as évek egyházmegyéjének 
és magának a kormányzónak ellentmon-
dásos mindennapjaiba. Varga Tibor László 
munkájában Pék János egyházmegyés 
lelkész élettörténetén keresztül megkapjuk 
a teljes korszakra vonatkozó jellemzést 
1941-től egészen 1974-ben bekövetkezett 
haláláig. Életrajzából kitetszik, hogy nem 
tanult külföldön, nem volt semmiféle egy-
házi címe, csak szolgálta egyházát, de „él-
vezte” mindazokat az atrocitásokat, melye-
ket az egyházmegye papsága elszenvedett 
valamennyi aktuális politikai kurzustól. 
A tanulmány külön értéke az a függelék, 
amelyik tartalmazza az 1944–1948 között 
szabadságukban korlátozott veszprémi 
egyházmegyés papok névsorát.

Az egyházkormányzat történetével 
foglalkozó fejezet első előadása Mikó 
Zsuzsanna  munkája, aki Moravetz Lajos 
egyházügyi megbízott 1952 és 1956 közöt-
ti veszprémi ténykedését vizsgálta. Kar-
linszky Balázs a püspöki aula 1956–57-es 
személyi változásait elemezte, bemutatva 
a szereplőket és az eseménysort, ahogy az 
1956-os forradalom idején az ÁEH befo-
lyásától megszabadult főpásztor, Badalik 

Bertalan megpróbálta az aula oda nem illő 
személyeit lecserélni az általa megfelelő-
nek tartott papokra. Mire azonban erre 
sor kerülhetett volna, a Kádár-kormány 
megerősödött, a püspököt Hejcére inter-
nálták, helyét Klempa apostoli kormány-
zó vette át, megtörtént az egyházmegye 
ismételt ÁEH alá vonása. A tekintélyes 
forrásanyagot feldolgozó és nagy jegyzet-
apparátust prezentáló tanulmányukban 
Gárdonyi Máté és szerzőtársa, Horváth 
Gergely Krisztián mindössze öt esztendőt 
vizsgáltak a veszprémi egyházmegye tör-
ténetéből. Az 1957–1962 közötti időszak 
jelentősége azonban igen nagy, mert a 
pártállam az ’56-os forradalom leverését 
követően az addig megőrzött értékrend-
szer teljes átstrukturálását vitte végig a 
csak rövid megtorpanás után újjászerve-
zett és minden részterületre kiterjedően az 
egyházak teljes felügyeletét ellátó Egyház-
ügyi Hivatal révén, deklarált feladatává 
téve a társadalom feletti uralmat. A szer-
zők az egyházmegyében folyó tevékeny-
ségek, illetve részfolyamatok bemutatásán 
túl számos adatsor, statisztika közlésé-
vel támasztják alá megállapításaikat. A 
veszprémi egyházmegye közigazgatásának 
1945 utáni változásait dolgozta fel Fliegh 
Áron 1963-ig, az 1949-es és az 1963-as 
évre vonatkozóan térképen mutatva be az 
esperesi kerületek változásait. 

A konferenciakötet harmadik téma-
köre a közösségi történetekkel foglalko-
zik. A köztudatban talán kevésbé ismert 
területet dolgozott fel tanulmányában 
Ritter György, aki a világháború utáni 
német kitelepítések és a Felvidékről tör-
tént betelepítések utáni belső áttelepítések 
problémakörét tárgyalta, közreadva a 
bakonyi falvak német ajkú, „anyanyelves” 
lakossága történetét. Gianone András a 
megyében tevékenykedő Actio Catholica 
történetét dolgozta fel 1948-ig, a szervezet 
megszüntetéséig. Talán más terület, de 
érdekes a témája Szabó Csaba munkájá-
nak. A szerző a népi vallásosság meglétét, 
megnyilvánulásait, annak durva visszaszo-
rítását vizsgálta az 1957–60 közötti évekre 
vonatkozóan, levéltári források, főképpen 
a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Le-
véltárában fellelt EÁH-iratok feldolgozásá-
val. Az egyházmegye műemlék temploma-
inak felújításával kapcsolatosan fellelhető 
forrásokat gyűjtötte egybe és publikálta a 
konferenciakötetben közreadott tanulmá-
nyában Simon Anna, az 1945–1972 közöt-
ti évekre vonatkozóan. Bemutatja az intéz-
ményesített műemlékvédelem Veszprém 
megyei helyzetét és viszonyát az egyház-
megyével, ezen belül bővebben foglalkozik 
a veszprémi székesegyház felújításával. A 
tanulmányt a megye egyházi műemléke-
inek táblázatos összesítése, iratjegyzékek 
és az építkezésekkel kapcsolatos püspöki 
körlevelek forrásjegyzéke egészíti ki.

A veszprémi egyházmegye 1945 és 
1972 közötti történetével foglalkozó kon-
ferencia előadásait csokorba gyűjtő kötet 
záró témaköre az egyes egyházközségek 
történetéből szemezget. Horváth László 
az ajkai plébániák történetét dolgozta 
fel. Ajka az a település, amelynek köz-
igazgatási területe 1950-től kezdődően, 
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amikor Bódé községet csatolták Ajkához 
és befejezve a területgyarapítást 1984-ben, 
amikor Padragkutat is Ajka városához 
csatolták, folyamatosan változott. A ta-
nulmány statisztikai adatsorok közlésével 
mutatja be az 1959-ben várossá minősített 
Ajka lakosságának hitéletét. Az ugyancsak 
„szocialista város” Várpalota lakosságának 
vallásosságával Galambos István foglalko-
zott. Nagy Szabolcs előadásának Veszp-
rém város „szocializálása”, 1945–1970 a 
címe, ami gyakorlatilag le is fedi a munka 
tartalmát: munkásmozgalom a városban, 
az egypártrendszer kialakulása, a város 
átalakítása és végül a társadalmi gyökerek 
téma rövid kifejtése.

A Rendületlenül a romok között 
főcímet viselő konferenciakötet szerves 
folytatása az 2014-es és a 2015-ös konfe-
renciák előadásait rögzítő köteteknek, ahol 
a megye szerzetesrendjeinek történetét, 
illetve a püspökség történetét vizsgálták 
a második világháború idején lezajlott ese-
mények alapján. Hasonló volt a témája az 
ez évben megrendezett konferenciának is. 
A közölt előadásoknak nem csupán az az 
értéke, hogy alaposan körbejárja a kato-
likus egyház Veszprém megyei történetét 
és benne Veszprém városét is, hanem 
jelentős a hozzájárulása a valamikor majd 
elkészülő Veszprém monográfi a egyház-
történeti fejezetéhez is.

Csiszár Miklós

Tétova 
tapsorkán 
Sirató Ildikó: A magyar szín-
játszás rövid története. Holnap 
Kiadó, 2017.

Hiányzott már egy ilyesféle kézikönyv: 
egy egyetemi jegyzet terjedelmű, de annál 
jóval gazdagabb kiállítású, a magyar hi-
vatásos színjátszás két és negyedszázados 
történetét dióhéjban összefoglaló, egy-
szerre az olvasmányosság és az ismeretter-
jesztés igényével jelentkező szakmunka. 
A magyar színháztörténet alighanem 
legnagyobb tudású kutatójának, Kerényi 
Ferencnek a tervei között szerepelt egy 
eff éle jegyzetnek a megírása – néhányan, 
közeli tanítványai, úgy tudtuk, vázlato-
kat is készített hozzá. Végül Sirató Ildi-
kó – nem mint volt feleség, hanem mint 
színháztörténész, az OSZK Színháztörté-
neti Tárának vezetője – tett le az asztalra 
egy ilyen könyvet, amely után talán hosszú 
évtizedekig nem születik majd másik. A 
régen eleven hiányra adott válasz ezért 
nagy felelősséget is jelent.

A szerző huszonegy fejezetre osztotta 
művét, ez azonban korántsem egysze-
rű kronológiai felosztás. Számos fejezet 
ugyan valóban egy-egy korszak színházi 
életének, drámakínálatának vagy éppen 
a színházcsinálás aktuális hátterének be-
mutatására vállalkozik, közéjük azonban 

olyan részek is illeszkednek, amelyek kö-
zelebbről fókuszálva egy-egy speciálisabb 
kérdésre (a színházépületek fejlődésére, 
egy-egy színi műfaj korszakokon átívelő 
ismertetésére, művészi pályaképeknek egy 
adott időszak társadalmi összefüggéseibe 
ágyazott feldolgozására) lassabb és na-
gyobb panorámájú körbetekintést kínál-
nak – kissé olyan e két egység viszonya, 
mint az operákban a recitativók és áriák 
váltogatása. A szigorúbban színház- vagy 
drámatörténeti folyamatokat tárgyaló 
fejezetek sem torpannak meg a korszak-
határokon: a szerző előre- és hátraugrások 
színes mozaikjában gondolkodik inkább. 
Ezt segítik azok a rövidebb, önálló feje-
zetté nem növő asszociációs betoldások 
is, amelyek egy-egy dramaturgiai, szín-
padtechnikai vagy színház-működtetési 
jelenség akkor és ott felmerült kérdésének 
erednek a nyomába (például mitől nem-
zeti egy Nemzeti Színház, 73–74. o.). A 
leleményes szerkesztés időnként mintha 
túlzásokba tévedne: magyarázható példá-
ul, de a laikus vagy szimplán nem eléggé 
fi gyelmes olvasó számára mégis meghök-
kentő lehet, hogy a hetedik fejezet végén 
Molnár Ferenccel és a Játék a kastélyban 
című darabbal találkozik, a nyolcadik 
elején pedig a Bánk bánnal, de egészében 
a kronológiai és a tematikus szempont 
váltogatása mégis kalandosabb élményt ad 
a puszta időrendi araszolásnál.

A jól megcsinált dramaturgia inkább 
az aránytalanságban marasztalható el. A 
századforduló polgári színműveinél jól 
működött az első kettőnél kurtább har-
madik felvonás, ebben a könyvben viszont 
hiányérzetet kelt, hogy míg a 19. század 
részletesen, a 20. század első fele elégsége-
sen kidolgozott, addig a század második 
fele elnagyolt, és sokfelé fordulása ellenére 
(vagy miatt?) sokszor felsorolásszerű. 
Idősebb Lendvay Mártont vagy Prielle 
Kornéliát bemutatja a szerző, Bajor Gizit, 
Páger Antalt, Tolnay Klárit, Gobbi Hildát 
vagy Latinovits Zoltánt legfeljebb megem-
líti. Ennek persze természetes, terjedelmi 
okai vannak, de mégis: mintha éppen ott 
szűkülne a látótér, ahol szélesednie kelle-
ne. Ezt az aránytalanságot a már említett, 
ötletes előreugrások (például az opera-
háború párhuzamba állítása a Madách 
Színház nyolcvanas évekbeli műsorpoliti-
kája kapcsán kirobbant vitával, 61. o.) sem 
ellensúlyozzák érdemben.

Kérdéseket vet fel a szöveg stílusa, 
illetve ezzel összefüggésben a megcélzott 
olvasóközönség szellemi nívója is. Az álta-
lában jól összefogott, részletgazdag, nagy-
ívű gondolatmenetek nemcsak érdeklődő, 
de művelt és érett olvasót szólítanak meg, 
ezek közé azonban minduntalan kissé 
gügyögőnek tűnő mondatok csúsznak be, 
például a bevezető kedvcsináló kérdése-
iben: „Ki volt Jászai Mari, mielőtt tér lett 
Budapesten?” (5. o.), lírikus eltűnődések-
ben: „…hogyan lehetne szavakkal meg-
fogalmazni a zenét, a táncot, a lelkeket, 
a csöndet, a szívszorító pillanatokat vagy 
a fölszabadult nevetést?” (117. o.) vagy 
boldog rácsodálkozásokban: „Nagyon 
izgalmas világ a báboké és a bábjátéko-
soké!” (245. o.), amelyek mintha kisisko-

lások fi gyelmét igyekeznének felajzani. 
Néhány (elő-)keresett metafora, például 
az 1823-as évről szólva: „Az új esztendő 
első hónapjaiban – ha csillagászatilag nem 
is igazolhatóan, de szellemi értelemben – 
üstökös jelent meg a magyar kultúra egén” 
(141. o.), vagy a szecesszió művészeiről, 
akik azért fogtak össze, hogy „a művészet 
ágait, sőt, a hétköznapi életet is egy nagy, 
összefüggő és színes hullámmal borítsák 
el”, vagy a hatvanas évekről: „az államosí-
táskor egyformára vágott színházi facse-
meték sajátos formájú lombot neveltek, 
különféle gyümölcsöket érleltek a társulat 
művészei s közönségük ízlése szerint” 
(223. o.) szintén az érdekcsigázás egysze-
rűbb eszközei közé sorolható.

Tárgyi tévedéseknek egyáltalán nem 
lehetne helyük egy ilyen típusú mun-
kában. Sokra nem is bukkanhatunk, de 
nyilván a néhány is több a soknál. Herczeg 
Ferenc vezetéknevét Herczeghnek írni 
ugyanolyan csúnya paca (172. o.), mint 
Lengyel Menyhért helyett Szomory 
Dezsőt tenni meg A nagy fejedelem című 
dráma írójának (177. o.), vagy a több 
mint hatvanszerzős Színészeti Lexikont a 
szerkesztő, Németh Antal egyszemélyes 
vállalkozásaként méltatni (206. o.). A 237. 
oldalon nem felel meg a valóságnak az 
a közlés, hogy a Nemzet Színésze címet 
„hat színész és hat színésznő viselhet[i] 
egyidejűleg”: az első tizenkét művész közt 
ugyanúgy hét férfi t és öt nőt találhattunk, 
mint a könyvbéli utolsó, 2016 tavaszáról 
származó lajstromban. Ezek a makulák 
nem méltók a könyvhöz.

Nem lehet eleget dicsérni viszont a 
pompás képanyagot, amely egyszerre vall 
a képszerkesztők gondosságáról és a kiadó 
igényességéről. A kolofonban megérte 
volna a „válogattuk” személytelenségét 
feloldani: ha a szerző maga válogatott, ha 
az ő útmutatásai alapján mások, minden-
képpen megérdemelték volna a nevesítést.

Amilyen szerencsés ötlet volt kisle-
xikonnal gazdagítani a könyvet, annyira 
furcsa a tartalomjegyzék hiánya – és a 
szakirodalom-lista is megbírt volna né-
hány tétellel többet, Kerényi Ferenc A régi 
magyar színpadon című alapműve például 
bántóan hiányzik róla.

Mindenestül elmondható, hogy egy 
nagyon nehéz kihívásra adott, koncepció-
jában, ötleteiben és sokfelé fi gyelésében 
izgalmas és jófajta együttjátékra invitáló 
válasz került ki Sirató Ildikó keze alól, 
amely egészében megfelel a vele szemben 
támasztható elvárásoknak, noha egyes 
részleteiben javításra és továbbgondolásra 
érdemes. De bőven vannak olyan élénk, 
magával ragadó, hatásos pillanatai is, ami-
kor úgy érezzük: ezt talán Kerényi Tanár 
Úr sem írta volna meg jobban.

Győrei Zsolt
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Zsidók 
Palesztinában 
Kalmár Zoltán: Zsidók Palesz-
tinában. A cionista vízióktól 
a zsidó államig. Gondolat, 
Budapest, 2017. [Vniversitas 
Pannonica 36.]
Kalmár Zoltán, a Pannon Egyetem Tár-
sadalomtudományi Intézetének docen-
se, számos biztonságpolitika-történeti 
tanulmány és monográfi a szerzője valóban 
teljesítette a könyv hátlapján szereplő 
ajánlás kritériumait: a munka egy bonyo-
lult kérdéskört mutat be szakmai igényes-
séggel, ám egyben a laikus és a történész 
számára is kielégítően. A könyv 21 rövid 
fejezetben tárgyalja a Szentföld, Palesz-
tina hátterét és történetét, a cionizmus 
politikai irányzatának kialakulását, illetve 
Izrael állam kiforrását, a függetlenségért 
vívott fegyveres küzdelmeket. A munka 
elsősorban másodlagos irodalomra épül, 
melyeket a szerző a héber nyelvű anyagok 
hiánya ellenére tapintattal válogatott ki. A 
munkát mindezek mellett számos primer 
forrás fordítása tarkítja, és érdemes észben 
tartani, hogy a szerző egy fontos forrás-
gyűjteményt is publikált a témában, mely 
minden komoly kutató és történelembarát 
ínyenc igényeinek megfelelhet (Kalmár 
Zoltán szerk.: Th e Politics of Jerusalem, 
1947–2015. Basic Political Documents. 
Gondolat, Budapest, 2016. – http://mek.
oszk.hu/16500/16512/16512.pdf).

Külön értékes az objektív szemlélet, 
mellyel a szerző megközelíti a kényes, 
Magyarországon is átpolitizált témát. 
Méltatandó, hogy a marxista szemléletű 
munkák (Makai, Brenner) felhasználá-
sa ellenére a szerző elkerüli az Izraellel 
kapcsolatos nyugati akadémiai diskurzu-
sokban úgymond alapvetésnek számító 
„elnyomó-elnyomott” dichotómiát, illetve 
a cionizmust a kolonializmus példájaként 
kezelő irányvonalat. Könyvének mindjárt 
elején tisztázza (14.), hogy a zsidóság 
tradíciójának szerves részét képezte a 
Cionba való visszatérés. Hasonlóképp 
elkerüli azt a hibát, hogy az ún. palesztin 
nép egészen friss öndefi nícióját törté-
nelmiesítse, a munka tisztázza, hogy az 
ún. palesztinok arabok, önálló Palesztina 
sosem létezett (16.). Szintúgy elismerés-
re méltó, hogy kiterjedt helyet szentel 
Vlagyimir Ze’év Zsabotyinszkij jobboldali 
cionista politikusnak és gondolkodónak 
(72–73, 92–96.), aki – dacára annak, hogy 
napjaink Izraeljének leginkább meghatá-
rozó szellemi forrása – rendre kimarad, 
vagy kevéssé veszik fi gyelembe még nívós 
publikációkban is. A szerző szintúgy közli 
Zsabotyinszkij Vasfal című esszéjének egy 
részét, tartózkodva annak szélsőséges, 
kontextusból kiragadó értelmezésétől 
(lásd: Brenner, Shlaim).

A szerző jó érzékkel mutatja be a 
palesztinai függetlenségi törekvések arab 
és zsidó részről ütköző érdekeit, illetve 

a nagyhatalmak beavatkozási kísérleteit, 
diplomáciai szerepét. Nem mulasztja el 
bemutatni a jeruzsálemi muft i tengely-
hatalmakhoz való kötődéseit, illetve a 
britek holokauszt alatti negatív politikai 
döntéseit zsidó bevándorlás terén (118, 
120.). Mindezek segíthetnek kontextusba 
helyezni napjaink arab antiszemitizmusát, 
illetve Izrael nemzetközi jogi fórumok 
és nemzetközi tényezők iránt gyakorolt 
egészséges szkepszisét. Ellentétben egyes 
népszerűsítő munkákkal (Segev), a szerző 
egyértelműnek látja, hogy a brit hatóságo-
kat a cionista projekttel szembeni ellenér-
zések is motiválhatták (77.). 

A cionista mozgalom fegyveres 
szabadságharcosainak szerepét szintúgy 
komoly feladat szenvtelenül bemutatni. A 
szerző elkerüli az Irgun és a Léchi szél-
sőséges mozgalomként való bemutatását 
(116–126.), mely talán abból az okból is 
gyakori nyugati fórumokon, hogy bi-
zonyíthassák: a „fasizmus” nemzetektől 
független nézet, létezett „zsidó fasizmus” 
is. Ezen eszmefuttatások aktuálpolitikai 
céljait nehéz lenne nem meglátni.

Kalmár Zoltán könyve tehát méretei-
ben az átlagos történelemkedvelő számára 
is emészthető, információban gazdag 
munka. A könyv így is magas színvona-
lát mindössze emelte volna egy rövid, 
lényegre törő konklúzió. Ezek mellett 
pusztán esztétikailag zavaró, hogy a héber 
és orosz nevek átírásában a szerző nem 
konzekvens. (Tel-Avivot kötőjellel, Dávid 
Ben-Gurion nevét kötőjel nélkül írja; 
Vlagyimir Zsabotyinszkij nevét hol lá-
gyítja, hogy Zsabotinszkijnek írja; Chaim 
Weizmann vezetéknevét kivételként kezeli 
a szakirodalom, nem szokás Vejcmannak 
írni stb.). Mindez azonban az olvasási él-
ményt nem rontja, és bizton mondhatjuk, 
hogy a történészek és történelemkedvelők 
számára egyaránt hasznos könyv került a 
polcokra a Zsidók Palesztinában publiká-
lásával.

Veszprémy László Bernát

Műfaj 
és identitás az 
európai iroda-
lom tükrében 
Genres et identité dans la 
tradition littéraire européenne. 
Szerk. Szávai Dorottya és Fré-
dérique Toudoire-Surlapierre. 
Orizons, Paris, 2017.

A párizsi Orizons kiadónál jelent meg 
idén francia-magyar koprodukcióban az 
a reprezentatív tanulmánykötet, mely a 
műfajelméletek horizontján mozogva nyit 
kulturális párbeszédet az irodalomtudomá-
nyok színterén. A francia és angol nyelvű 
szövegeket a komparatista irodalomtudo-

mány két jeles képviselője, a Mulhouse-i 
Egyetemről Frédérique Toudoire-Surlapi-
erre, a Pannon Egyetemről Szávai Dorottya 
szerkesztésében olvashatjuk, akik ugyanak-
kor szakavatott szerzőként is szerepelnek. 

A mintegy 250 oldalas könyv egy 2012 
óta megjelenő sorozat tematikus száma, 
melyben jeles irodalomtudósok tárgyalják a 
műfajt mint olyat, egyfajta kulturális transz-
fert valósítva meg a sokszínű és sokrétű 
elemzéseket korokon, nemzeteken és stílus-
irányzatokon átforgatva. Ami egységes-
sé teszi a kötetet, az az európai irodalmi 
hagyomány tisztelete, a nyitott szellemiségű 
kérdésfelvetés és problémaorientáltság, to-
vábbá a modern irodalomszemlélet markáns 
és konszenzusos jelenléte. A tanulmányok 
nyelve francia és angol, ennek ellenére a 
kötet terminológiája harmonikus képet mu-
tat, és visszatérő motívumok, szerzőnevek 
utalnak az egységes koncepcióra. 

A mű három fő részből áll, melyek 
tematikus blokkokat jelölnek ki, és átte-
kinthetőbbé teszik a metszéspontok me-
zején bátran kalandozó szövegeket. Helyt 
kap itt irodalom és művészet, tudomány, 
társadalomtudomány és kultúratörténet 
egyaránt. Az „Ariadné-fonal” három 
csomópontja pedig: a műfaj és identitás 
kérdésköre, a fi kció határai az önéletrajz-
írás és a naplóírás tükrében, valamint a 
műfajok irodalomtörténete. 

Az első rész hat tanulmányból áll, 
melyet a hazai irodalmi életből jól ismert 
nevek is fémjeleznek. Miután a kötet fran-
cia szerkesztője bevezető írásában szétvá-
lasztja a normatív (klasszikus, a műfajokat 
nem vegyítő) és a deskriptív (modern, 
keveredésnek teret adó) megközelítést, 
Szegedy-Maszák Mihály az olvasásmódok 
felől közelít, többek között a romantiku-
sokat veszi szemügyre, és kitér a műfajok 
hierarchiájának eltörlésére és annak kon-
zekvenciáira. Kovács Árpád egy különösen 
izgalmas tárgykört vázol föl, az egzisztenci-
ális metafora „bevetésével” a dráma műfaját 
is érintve, egyenesen túlmutatva élet és 
halál határain, miközben irányadó névként 
Northrop Frye-t jelöli meg. S. Horváth 
Géza Bahtyin nyomán indul a szellem és lé-
lek megkülönböztetésének útjára, Rousseau 
Vallomásainak elemzésén keresztül. 

Hélène Barthelmebs konstrukció és 
dekonstrukció távlataiban vizsgálja a nőiség 
(féminin) problematikáját, nevezetesen, 
hogy miként hatja át a nőiség a szövegeket.

Papp Ágnes Klára zárja az első nagy 
elméleti blokkot, aki megközelítésmódjá-
ban elhatárolódik a történeti nézőponttól, 
ennek ellenében épp a bahtyini kronoto-
posz-elmélet kapcsán az ú.n. „spatial turn” 
perspektíváját veti föl, ahol idő-tér és az 
emlékezés poétikája érvényesül egészen a 
posztmodernig ívelve. 

A második rész a fi kciós jelenségeket 
vetíti elénk. Szávai János nyitja a kört, aki 
lényegretörő tanulmányában a személyes 
napló mibenlétét feszegeti – feltéve a kér-
dést, hogy egyáltalán műfaj-e az önélet-
rajz. André Gide segítségül hívásával fény 
derül a spontaneitás és a megmunkáltság 
közötti ellentmondásokra, valamint rá-
világít az őszinteség és az én pozíciójának 
problémájára is.   
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Dobos István az olvasási módokba 
enged betekintést, míg Földes Györgyi a 
regény, önéletrajzi regény műfaján keresztül 
beszél fi kció és valóság egyensúlyáról, test 
és narráció kapcsolatáról.

Yannick Tauliaut egy hatalmas hord-
erejű témát választott: igen alapos és terje-
delmes írásában számos műfajt érint, míg 
az európai kulturális párbeszéd, a produk-
tív sokszínűség fontosságát hangsúlyozza.

Michel Faure Ossziánt idézi meg és 
skót megvilágításban láttatja a történetiség 
kérdését, míg Kovács Gábor a különleges 
Poe világán át kalauzol minket, portrét 
rajzolva a nyelv és az elbeszélés viszonyáról. 
Szitár Katalin Németh Lászlót választotta 
témájául: az identitás és szubjektum kérdé-
sét taglalja, majd a francia regény hatását 
Gide-re és Proustra fókuszálva.

Marion Appfel Iphigéniát veszi 
például, innen jut el Európa áldozatáig, 
mintegy „végignyomozva” a tragédiát. 
Ladányi István egy kortárs költő, Tolnai 
Ottó tollából választ verset, melyet angol 
fordításban kínál az olvasó elé – meglátása 
szerint e szerzőnél a műfajjal való játszado-
zás rendkívül nagy szerepet játszik, ugyan-
akkor társadalomtudományi kontextusba is 
helyezi a szövegkorpuszt.

Végezetül Szávai Dorottya „az elégia 
bosszúját” sejteti az „anti-(poszt)modern” 
elégikusságban, miközben új olvasatát 
nyújtja a (poszt)modernizmus paradig-
májának – továbbra is az elégia műfaján 
keresztül, a kortárs magyar irodalomtól 
inspirálva. A kötet szellemiségéhez méltón 
egy nyitott és gondolatébresztő kérdéssel 
hívja újabb dialógusra az olvasót: azaz hogy 
az elégikusság visszatérése és az irónia visz-
szaszorulása nem éppen egy poszt-poszt-
modern paradigmába helyez-e minket? 

Mindebből és a fenti ízelítőkből 
láthatjuk, hogy e ritkaságnak számí-
tó tanulmánykötet úgy vezet el minket 
európaiságunk útvesztőibe, hogy amint a 
fel-felmerülő kérdések, a megközelítések 
és a műfajok sokszínűsége föltündöklik, 
ráébredünk identitásunk mélyen gyökerező 
egységére.

Turai Laura

Nálunk nincs 
több kannibál 
Ottó Fenyvesi: Kod nas više 
nema kanibala. Izabrane pjes-
me. Fraktura, Zagreb, 2017.

A kortárs magyar irodalom horvát nyelvű 
fordítása a 2000-es évek elejétől kapott na-
gyobb lendületet, miután 2002-ben a Svéd 
Akadémia Kertész Imre magyar írónak 
ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat. Ez a díj 
megnyitotta a horvát kiadók kapuját nem-
csak Kertész, hanem más kortárs magyar 
írók előtt is. Manapság számos magyar 
szerző művei kiemelt helyet foglalnak el a 
horvátországi könyvesboltok és könyvtárak 

polcain, így a már említett Kertész Imre 
mellett Esterházy Péter, Márai Sándor, 
Krasznahorkai László vagy Szabó Magda 
regényei, amelyek horvát átültetését első-
sorban a nemzetközi sikerek ösztönözték. 
Mellettük megtalálhatók fi atalabb szerzők 
is, például Bartis Attila, Dragomán György, 
Darvasi László, Grecsó Krisztián, valamint 
a vajdasági Lovas Ildikó vagy Végel László 
könyvei. A közel nyolcvan megjelent 
kötetnek köszönhetően a horvát olvasók 
is megismerkedhetnek a kortárs magyar 
próza legjellemzőbb irányzataival. 

Felvetődik azonban a kérdés: mit 
olvashatnak a horvát olvasók a gazdag 
és sokszínű magyar költészetből. A még 
1978-ban megjelent, több korszakot átfogó, 
742 oldalas Velika knjiga mađarske poezije 
(A magyar költészet nagy könyve, Enver 
Čolaković nagyszerű fordítása a Matica 
hrvatska kiadásában) versgyűjtemény után 
sajnálatos módon a horvát kiadók hosszú 
ideig nem mutattak nagyobb érdekődést 
a magyar költők iránt. A következő, a 
huszadik század tizenkét legnagyobb-
nak tekintett magyar költőjét (így Adyt, 
Babitsot, Kosztolányit, Radnótit, Pilinszkyt 
stb.) ismertető kétnyelvű verseskötet több 
mint 25 év után, 2005-ben jelent meg Mala 
antologija velike mađarske poezije dvadese-
tog stoljeća (A huszadik századi nagy 
magyar költészet kis antológiája, szerk. 
Jadranka Damjanov, Sipar Kiadó) címmel. 
Annak az okát, hogy ez a kiadvány nem 
volt igazán sikeres a szélesebb olvasókö-
zönségben, talán abban kell keresni, hogy 
a klasszikus, már nem élő magyar költők 
(és prózaírók is) inkább a szűkebb körök 
fi gyelmét vonják magukra (főleg a magyart 
mint idegen nyelvet tanuló diákokét vagy 
a magyar kisebbségét). Az ezredforduló 
után ugyanakkor szorosabb kapcsolatokat 
kezdtek ápolni a két ország írószövetségei, 
aminek eredményeképpen a következő 
években kortárs magyar költők is helyet 
kaptak az irodalmi találkozókon, fesztivá-
lokon, az itt elhangzott versek pedig írott 
formában megjelentek különböző irodalmi 
folyóiratokban. Így jelent meg 2010-ben a 
Poezija folyóirat 3–4. számában, Maximum 
rock & roll címmel Fenyvesi Ottó tizenöt 
verse is Kovács Lea fordításában. Fenyvesi 
Ottó vajdásági származású magyar költő-
ként nem volt teljesen ismeretlen a horvát 
közönség számára – legalábbis irodalmi 
körökben nem, hiszen számos horvát 
költő munkáit épp ő fordította le magyar-
ra –, azonban versei nálunk eddig csak 
szerb fordításban voltak  elérhetők. Ezért 
néhány év után kellemes meglepetésként 
fogadtuk a hírt, hogy a zágrábi Fraktura 
Kiadó (az egyik legnagyobb könyvkiadó 
Horvátországban) önálló Fenyvesi-verses-
kötet kiadását tervezi. 2017-ben valóban 
meg is jelent a Kod nas više nema kanibala 
(Nálunk nincs több kannibál) című kötet, 
amely egyben magyar költő első önálló 
kötete horvát nyelven. 

A versek válogatását maga a költő és 
a könyv szerkeszője, Delimir Rešicki költő 
végezték, a munka legigényesebb részét, 
a fordítást pedig ezúttal is Kovács Leára 
bízták. A horvát kiadvány, melynek címe 
az @merikai improvizációk versciklus egyik 

sora, 1978. és 2016. között megjelent hat 
verseskötetből válogatott harminc verset 
foglal magába, azonban fordított időrend-
ben, tehát az újabb versek a kötet elején, a 
régebben írottak a kötet végén találhatók. 
A közel negyvenéves időintervallumot 
átölelő gyűjtemény négy versblokkból áll: 
Minimum Rock & Roll,  @merikai impro-
vizációk,  A káosz angyala és Kollapszus. 
Az első blokkot a Helter Skelter című vers 
nyitja, de itt van a már korábban a Poe-
zija folyóiratban megjelent nyolc vers is, 
újabb költői és fordítói feldolgozásban, 
ezúttal Minimum Rock & Roll cím alatt. 
Az igényes kivitelezésű kötet néhány 
prózaverset, valamint tizenkét, a költő 
által készítet kollázst is tartalmaz, amelyek 
összhangban vannak a versekkel, még 
jobban érzékeltetve Fenyvesi irodalom, 
popkultúra és rockzene együttélésére épülő 
művészi szemléletét. A kötet a Zágráb74 
című költeménnyel zárul. Az eredetileg a 
költő első verseskötetéből származó szöveg 
Zágrábban íródott, ahol a szerző (egyik in-
terjúja szerint) 1974-ben a Filmművészeti 
Akadémiára próbálkozott felvételt nyerni. 
A Fenyvesi költészetének tematikáját és 
poétikáját tárgyaló, kissé személyes hang-
vételű utószót Delimir Rešicki költő írta. A 
könyv utolsó oldalain a szerző és a fordító 
életrajza található. 

A kötet megjelenése után a Fraktura 
kiadó két könyvbemutatót tartott (Zágráb-
ban és Eszéken, a Magyar Intézet szerve-
zésében), amelyeken jelen volt mindenki, 
aki részt vett a kiadvány megvalósításában, 
a költő, a fordító, a főszerkesztő, a kiadó 
igazgatója, ezzel is mutatva, milyen fontos 
számára ez a kiadvány. A kötet jelentőségét 
mutatja, hogy a Fraktura inkább prózai 
műveket ad ki, terjedelmes könyvkataló-
gusában mindössze 22 verseskötet szerepel 
(többnyire horvát szerzőkről van szó). 
Mindent összevetve kijelenthetjük, hogy 
ez a kötet valóban utat nyithat más magyar 
kortárs költők számára is a horvát kiadók 
és egyúttal olvasók felé. Ez nagy részben 
a fordító érdeme is. Kovács Lea fordítása 
hű, pontos, ugyanakkor kreatív és ötletes. 
Ahogy a zágrábi könyvbemutatón említet-
te, szép kihívást jelentő, élvezetes, tanul-
ságos feladat volt ez számára, bár néha 
fárasztó, azonban nagy segítséget jelentett, 
hogy a költő minden kérdésben valóban 
megszólítható volt. A fordítót dicséri az is, 
hogy szeptember elején új verseskötet is 
napvilágot látott a fordításában, a Mean-
darmedia kiadó gondozásában Sziveri 
János Tajna kratkog života (A rövid élet 
titka) című kötete, jelenleg pedig Borbély 
Szilárd válogatott verseinek horvát fordítá-
sán dolgozik.

Fenyvesi Ottó horvát verseskötete 
tehát nemcsak a költő számára fontos 
esemény, hanem a magyar költészet hor-
vátországi recepciója szempontjából egy 
folyamat kezdeteként értékelhető.

Kristina Katalinić
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A félelem 
és reszketés 
fonákján 
Vár Ucca Műhely, XVIII. évfo-
lyam, 56. szám, 2017/2.

A Vár Ucca Műhely évről évre, évfolyam-
ról évfolyamra egyre inkább meggyőz 
arról, hogy Veszprémnek szüksége van az 
immár 56. számot megélt folyóiratra. A 
Művészetek Háza gondozásában negyed-
évente megjelenő lap 2000-es megalapí-
tása óta sokat fejlődött, a korábbi évekhez 
képest markánsabb arculattal jelentkezik, 
mely nemcsak a borítólap változásában, 
hanem a belső tartalom színvonalában is 
tetten érhető. A folyóirat persze továbbra 
is a fi atal, pályakezdő tehetségek vagy 
kevésbé neves helyi szerzők és művészek 
közlésére helyezi a nagyobb hangsúlyt, 
míg a befutott, ismert írók, költők, irodal-
márok és alkotók háttérbe szorulnak. A 
kéziratok ily módon történő kiválasztása 
tudatos döntés, látszik, hogy a Vár Ucca 
Műhely fontos feladatának tekinti az iro-
dalmi utánpótlás nevelését. Becsülendő ez 
a kockázatvállalás annak tudatában, hogy 
az olvasó inkább hajlamos arra, hogy a 
„nagy nevekre” kapja fel a fejét, mint hogy 
a kevésbé ismertek felé odafordítsa.

A legújabb szám is a fentiek szelle-
mében született, de a fent körvonalazott 
szerzői kör írásai mellett olvashatunk 
szerb és amerikai műveket, valamint rápil-
lanthatunk egy veszprémi tárlat kiállítási 
darabjaira is.

Kilián László „margójával” indul az 
56. szám, melynek egy része a tartalom-
jegyzék oldala előtt, az első borító belsején 
szemet szúr, folytatása pedig a folyóirat 
hátsó borítójához való lapozásra csábít. 
Címe: Az összeesküvés-elméletek híveinek 
és elvitatóinak. Az alcímben is megjelenő 
hat modoros merénylet elolvasása azonnal 
befolyásolt, akaratlanul is azt gondoltam, 
hogy ez a szám – akár közvetve, akár köz-
vetlenül – a konspirációs teóriák témáihoz 
fog kapcsolódni. Ez az érzet még inkább 
felerősödött bennem, mikor a tartalom-
jegyzék gyors átfutása után, a következő 
oldalon Szurcsik József kiállításának 
enteriőrje fogadott. Két festmény kicsinyí-
tett mása a Művészetek Háza Veszprém 
Várgalériájának falán, amely már első 
ránézésre is illeszkedett Kilián margójá-
hoz. Mindkettő egyén és hatalom, ember 
és társadalom viszonyára refl ektál.

A második oldalon Pollágh Péter ver-
sei, ezekkel indul ténylegesen az 56. szám. 
Bizonyos Lorenzo Ribeiráról szól a köl-
temények mindegyike, melyek mélysége 
egyből beszippantott. A költő beszédmód-
ját a kortársak közül nem tudnám másé-
hoz hasonlítani, egyedi és felejthetetlen 
hang az övé. Van valamiféle balsejtelmet, 
sötétséget árasztó energiája a verseknek, 
melyek szürreális stílusukkal jól kapcso-
lódnak a Szurcsik-féle alkotásokhoz.

A Liget állandó szerzője, Petrik Iván 
Az 1-es út érzés című novellájával foly-
tatódik a Vár Ucca jelenlegi száma. Az 
olvasó fi gyelmét folyamatosan fenntartó, 
már-már túlzsúfolt prózában ismét a 
rossz előérzetek történéseinek lehetünk 
szemtanúi, melyek során mindvégig azon 
izgulhatunk, hogy a következő sorban 
vajon mi vár a szereplőkre. Ezt követő-
en ismét versek jönnek: Nagypál István 
Truant című munkája Bartek Materka Wa-
garowicz című olajfestményéről ír, melyet 
Mosonyi Kata „Keszthelyi Rezső-párlatai” 
követnek, Megejtő bizonytalanság címmel 
folytatva a már megkezdett szürreális 
hangulatú, balsejtelmes témakört.

A hálóját fonó pókot, a természe-
tet szemlélő és szerető ember, valamint 
az elvárosiasodott, gépiesült, „kábelek 
szobájában” élő másik embertípus el-
lentétéről szól Szabó Elvira Háló című 
novellája. Kellő érzékenységgel megírt, 
hatásos kispróza, szívesen olvasnék többet 
a számomra eddig ismeretlen írótól a 
későbbiekben is. Őt Fodor Balázs és Kállay 
Kotász Zoltán versei követik, egy-egy 
újabb Szurcsik-képpel kiegészítve.

A jelenlegi lapszám Könyvről könyvre 
rovata öt recenziót közöl. Az elsőben B. 
Kiss Mátyás precíz és hozzáértő módon 
refl ektál Brassai Zoltán irodalmár Meg-
érkezni és itt maradni című kritika- és 
tanulmánykötetére. Temesi Ferenc szó-
tárregényét, a Port hasonló pontossággal 
járja körbe Hörcher Eszter is, melyet 
két könyvkritika követ: Márton László 
regényéről, a Hamis tanúról Domján Edit, 
Orcsik Roland Fantomkommandójáról pe-
dig Bíró Tímea számol be. A rovatot Sebő 
József olvasmányos, élménydús esszéje 
zárja: a Zugolától a soundig – A Bala-
ton-metafora színeváltozásai címmel.

A folyóirat harmadik, utolsó blokk-
jában elérkezünk az eddig olvasott szö-
vegekkel párbeszédbe lépő képek és 
illusztrációk szerzőjéhez is, a már említett 
Szurcsik Józsefh ez és a közelmúltban nyílt 
veszprémi tárlatához, akinek személyét és 
munkásságát esszéisztikus hangnemben, 
értő módon ismerteti meg az olvasóval 
Péntek Imre költő, művészeti író. Ő segít 
nekünk megérteni, mit is jelent ez a sok-
sok mértani formával és építmény jellegű 
alakzattal összeolvadó arc, melyek a Vár 
Ucca tárgyalt számának lapjain is vissza-
köszönnek: a világ, a társadalom kény-
szerei és nyomásai alatt megtört, magá-
nyosságra utalt, száműzött embert, Péntek 
Imre szavaival a „lépten-nyomon elénk 
táruló (történelmi) buktatókon” átvergődő 
bálványokat és hősöket.

S mintha erről szólnának a soron 
következő szépirodalmi szövegek is: Bíró 
József sorszámozott, képszerű verseiben, 
Debreczeny György kollázsaiban, Dancs 
István A smukk című prózájában, Csontos 
Márta verseiben, L. Móger Tímea Süllyedő 
gondolájában mind-mind a szorongással 
és kétellyel teli, bizonytalan létben álló 
egyén kimerevített képeit látjuk. 

Az 56. lapszám a végsőkig fenntartja 
a fi gyelmet. Külön örültem az utolsó olda-
lakon közölt fordításoknak, hogy Nagypál 
István tolmácsolásában megismerhettem 

Eugenia Leigh fi atal amerikai költőnőt és 
a Benedek Miklós által fordított Zvonko 
Karanović-verseket. Mire teljesen elmerül-
tem volna a félelem és reszketés fonákjára 
felépített  szövegekben, jött a feloldás 
Fenyvesi Ottó, a lap főszerkesztője által 
közvetített Charles Bukowski laza és köz-
vetlen stílusú versei által. Mindezek után 
kíváncsian várom, vajon mit fog rejtegetni 
a következő Vár Ucca Műhely.

Éltető Erzsébet

Balácai mozaik 
Baláca. Ex Symposion, 
96. szám (2017)

„minden elpusztul, hogy nagyjából erről 
szólna ez a szám, mondja János a villa felé 
vezető úton, a lenvirágmező közepén” – 
Németh Gábor megkapó, Géczi Jánosnak 
dedikált Kiváló menedék című írásában így 
idézi fel, egyszersmind értelmezi megszó-
líttatását. És valóban, az Ex Symposion 96. 
számának 59. oldalán, ebben a hasábnyira 
tördelt két és fél sorban csaknem minden 
benne van, amivel e szám leírható.

Tematikus számot nem szerkeszthet 
csak úgy bárki. Géczi János felkérése a leg-
jobb választás volt a szerkesztőség részé-
ről. Élek persze a gyanúperrel, hogy Géczi 
talán ötletadója is lehetett e számnak, hisz 
közismerten szerelmese Balácának. A ró-
zsa és a Cholnokyak után és mellett Baláca 
egészen biztos valahol nagyon előkelő he-
lyen szerepel vonzalmainak rangsorában. 
S persze általában is a helytörténet és helyi 
művelődéstörténet igényes, irodalommal, 
forráskiadással gazdagon felszerszámozva, 
tematikus évkönyvek formájában. Ne-
véhez fűződik a Vár Ucca 17. évkönyvek 
többtucatnyi kötete. Ha 2000-ben nem 
hagyja el a legendás évkönyv-sorozat 
szerkesztői székét, biztos vagyok benne, 
már régesrég elkészült volna egy vaskos 
Baláca-összegzés is. Ezt, ebből százoldal-
nyit vehettünk kézbe 2017 októberében 
az Ex Symposion legújabb lapszámaként, a 
Balácát.   

Különleges ez az összeállítás más 
szempontból is. A veszprémi székhellyel 
működő szerkesztőség ritkán állít ennyire 
helyi és konkrét tárgyat a középpontba: 
a római kori birtokközpont Veszprémtől 
alig kilenc kilométerre, Nemesvámos ha-
tárában terül el. Másfelől nagyon is híven 
követi a lapszám a tőle megszokott szer-
kesztői koncepciót: a kétségtelen konkrét 
és helyi és valós tárgy most is részben 
jelenti csak önmagát. „A Villa Romana, 
akár a valóságban, akár képletesen, a szá-
munkra nélkülözhetetlen romok könyve, 
amelyet többnyire a magunk elolvasására 
igyekszünk lapról lapra kisilabizálni, s 
bárhogyan is, de mindig a saját hangun-
kon szólal meg” – írja a vendégszerkesztő 
bevezetőjében.

Tudományos szempontból három 
pillérre épül a bemutatás. Az általános 
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régészeti áttekintés és kutatástörténet 
mellett Baláca két, mai ismereteink szerint 
legértékesebb és leglátványosabb lelet-
együttese, a freskók és mozaikok kerülnek 
középpontba. Főmotívumok, amelyek 
segítségével a teljes történet megragadha-
tó. A tudományos megközelítést a főtémák 
gazdag irodalmi recepciója egészíti ki. 
Így íródik a százoldalas romok könyve, 
tudósok tudása s művészek, főként írók és 
költők élmény-irodalma által.   

A szerkesztői bevezető után mindjárt 
az első nagy cikk dr. Palágyi Sylviáé, azé a 
tudósé, akinek neve egybeforrt Balácával. 
Három évtizeden át, 1976-tól 2007-ig ve-
zette a balácai ásatásokat, mai kifejezéssel 
élve a komplex Baláca-programot. Kigon-
dolta, ásta, szervezte és megvalósította 
mindazt, ami egyáltalán megtörténhetett 
Balácán, s amivé napjainkra a romkert 
válhatott. Természetes, hogy a tőle szár-
mazó átfogó, időben és térben is teljes 
képet adó összefoglalóval indít a lapszám. 
Nehéz feladat lehetett úgy elmondani ezt a 
történetet, hogy abban a villaközpont és a 
kutatástörténet is híven, részleteit tekintve 
arányosan mesélődjön el, néhány oldalba 
sűrítve a pompás tárgyat és a lenyűgözően 
széles körű tudást. Bevallom, szívesen ol-
vastam volna kicsit többet, kicsit hosszab-
ban is Palágyi Sylviától. Különösen, hogy 
a fegyelmezetten tárgyilagos írás végén a 
sorokból nem lehet nem kihallani a féltő 
aggodalmat: „2007-tel tehát megszakadtak 
az 1976-tól folyamatos ásatások Balácán. 
A meghirdetett pályázatok célkitűzései, 
sajnálatos módon, egyre inkább csak a 
turisztikai vonzerő növelésére és a múze-
umpedagógiai foglalkozások minőségének 
emelésére irányulnak. Kevés az olyan pá-
lyázat, amelynek célja a teljességre törekvő 
feltárás és azok tudományos feldolgozása 
lenne.” Kívánom, hogy Palágyi Sylvia 
megállapítását, Baláca általa felerősített 
segélykiáltását értő fülek is meghallják. 

Szintén általános régészeti megköze-
lítéssel, de térben és időben is egy szűkebb 
területet vizsgál Kovács Loránd Olivér A 
balácai nagy lakóház apró építészeti-mű-
szaki érdekességei és egy időkapszula című 
tanulmánya. A freskókon és mozaikokon 
kívül feltűnően kevés az egyéb reprezen-
tatív tárgy, ami megmaradt, vagy ami 
– legalábbis ezidáig – napvilágra került 
Balácán. Elgondolkodtató, hogy a római 
korban is sűrűn lakott Balaton-felvidéki 
villákból származó legértékesebb tárgyak 
éppenséggel nem Balácáról kerültek a 
múzeum gyűjteményébe. A Lar-szobor és 
kísérő tárgyai például – egy villa háziszen-
télyének megkapó szépségű darabjai – 
Nagydémről, s méretes üvegtárgyak, terra 
sigillaták, ezüstözött lószerszám az inotai 
halomsírból, hogy csak néhány ismert 
darabot említsek. Szép számban kerültek 
elő viszont Balácán a gazdálkodás és a 
hétköznapi élet egyszerű tárgyai, kapák, 
mécsesek, amforák. Ebből kapunk ízelí-
tőt a Nemzeti Múzeum régészének fent 
említett izgalmas, olvasmányos írásából. 
Mi, akik itt élünk, függetlenül attól, hogy 
néhány éve már nem a veszprémi múze-
um kötelékébe tartozik a balácai kiállító-
hely, ragaszkodunk hozzá, magunkénak 

érezzük. Írásából sokunk reményét vélem 
kiolvasni, végre talán ismét olyasvalaki 
írja tovább a romok könyvét, aki nemcsak 
tudós, de szívén is viseli a romkert sorsát, 
jövőjét.

Baláca különböző korokból származó 
töredékes freskói közül a címoldalra he-
lyezett fekete alapú, alakos falfestmény van 
jelen részletesebb tanulmánnyal. Kirchhof 
Anita elemzését gazdagon alátámasztja 
római birodalmi kitekintéssel, párhuza-
mokkal. Olykor nehéz megválaszolni a 
kérdést, melyik izgalmasabb olvasmány, a 
tudományos kutatás folyamatának megis-
merése, a következtetések láncolata vagy 
a műtárgy keltette modern kori refl exió, 
egy jó vers vagy novella. A balácai freskók 
által inspirált szövegek ugyanis valóságos 
kis remekek. Csak néhány példára szorít-
kozva Egressy Zoltán Süsd meg a madarat 
című szövegét vagy Kocziszky Éva távoli 
asszociációként beemelt izgalmas, merész 
párhuzamokkal operáló Polükleitosz ágya 
Pannóniában? című írását említem. S fel-
tétlen szólni kell a lapszámot záró szemé-
lyes hangvételű levélről, Tolnai Ottó Az élő 
retikül című, magával ragadó, kék szajkós 
irodalmi asszociációjáról is. Lazább a 
témához kapcsolódása, ám annál érté-
kesebb, mintegy szép zárvány a lapszám 
közepébe ékelt „nápolyi-itáliai” minia-
tűr. Az I–II. században élt Philosztratosz 
festménymagyarázatai Polgár Anikó 
közlésében és az árkádiai idill, a pásztor-
regény műfajteremtője, Jacopo Sannazaro 
olasz reneszánsz költő versei Csehy Zoltán 
tolmácsolásában.

Ha valamiben, hát mozaikban igazán 
gazdag Baláca! Noha kizárólag mozaikos 
témájú irodalmi refl exió alig került a vá-
logatásba, ilyen például A villa kövezetébe 
vésett emlékezet Orbán Jolántól, számos 
Baláca-írásban, mint Csányi Vilmos Por-
ladó történetek című prózájában vagy Zsil-
le Gábor Hány sziget című versében újra 
és újra megcsillan. A számomra legszebb 
mozaik témájú cikket azonban egy nagyon 
személyes, mégis érzékenyen távolságtartó 
írás képviseli. Ujj Ágnes Kölcsönhatások 
című munkája egyszerre szól a tárgyról és 
a tárgy által alakított emberről, a megfo-
galmazott lényegről, hogy a romok könyve 
mindenkinek a saját hangján szólal meg és 
íródik. Ujj Ágnes így ír mozaikról, ása-
tásról, múzeumról, az egykori kollégáról, 
egy rajzolóról. Lírai hangvételű írásában 
felidéz valakit, akit sokan még személye-
sen ismertünk és szerettünk.

A lapszám egészét tekintve tudo-
mány és szépirodalom arányos keveréke, 
amiben az írások együttese új minőséget, 
egy újabb, gazdag szövegtestet hoz létre. 
Baláca jó hívószó, erős inspiráció, meg-
szólít fi lozófust, nyelvészt, írót, költőt, 
etológust, képzőművészt és formatervezőt. 
A teljesség igénye nélkül csak néhány pél-
da a közeli s távoli asszociációkból: Kovács 
Endre fotóművész kissé szokatlan módon 
egy írásával szerepel, míg a Divatban a 
mozaik című cikkből, Szabó Barbarától 
megtudjuk, az olasz kultúrát textíliákba ál-
modó Dolce és Gabbana divattervező pá-
ros 2013-as kollekciójához a ravennai San 
Vitale mozaikjaiból merített ihletet. Külön 

egységet képviselnek a lapban a szerb 
és horvát kortárs szerzők antik tárgyú 
versei. Ivana Sojana Perszephoné, Milana 
Vuković Runjić: Vénusz szomorú tájban, 
című verseit, vagy Ivana Bodrožić és Lana 
Derkač sorait olvasva eszünkbe juthat, 
hogy ők is a hajdan volt Pannonia líriku-
sai, az egykori római provincia története is 
közös múltunkat jelenti. Elsősorban ezen 
a vékony jelentésfonálon kapcsolódnak 
antik tárgyú költeményeikkel Balácához, 
de nyilván a folyóirat kettős kötődése okán 
is. Külön említést érdemel továbbá egy 
vonulatnyi lengyel recepció, Géczi János 
lengyel irodalmi vonzódása jelenik meg 
benne, versek Adam Zagajewski, Jacek 
Łukasiewicz, Czesław Miłosz tollából. 

Az oldalakat Györgydeák György 
kőszemenként másolt-rajzolt mozaikjai, 
számos ásatási és műtárgyfotó, légifotók, 
Sifl is András grafi kái díszítik. A címoldal-
ra egy töredékes eredeti műtárgy, a fekete 
alapú freskón lebegő gyermek Dionüszosz 
képe került, a hátsó borítót belülről a balá-
cai falakat kirajzoló légifelvétel, míg külső 
oldalát egy smaragdzöld mozaik-köves 
Dolce & Gabbana ruhaköltemény díszíti.

Balácát, történetét a nagybetűs Idő 
minduntalan idézőjelbe teszi. Ókori neve, 
ha volt, feledésbe merült. Évszázadokon 
keresztül mindig lakták, használták tereit, 
át- és újraértelmezték tárgyait. Több mint 
száz éve már, hogy régészek, kutatók, 
költők egymást követő nemzedékei újraol-
vassák a romok könyvét, silabizálják porba, 
szántóföldbe, falba írt sorait. Azt és annyit, 
amennyit láttatni enged a tér történeté-
ből az Idő, és amit mi, részben magunkra 
szabva, feledésre ítélünk vagy megőrzünk 
belőle. Az Ex Symposion Baláca-száma 
erre tett izgalmas kísérlet.

Perlaki Claudia

A Dubniczay- 
háztól a Nehéz-
vegyipari Egye-
temig 
Veszprémi Szemle várostörté-
neti folyóirat, 19. évf. (2017), 
46. szám

Amint azt a várostörténeti folyóirat olva-
sói már megszokhatták, Csiszár Miklós 
kitűnő főszerkesztői munkájának köszön-
hetően a 46. szám is sokszínű, tartalmas 
tanulmányaival szólítja meg a Veszprém 
története iránt érdeklődőket.

A címlapon a Dubniczay-palota 
képe köszönti az olvasót. N. Vida Beáta 
Dubniczay István karrierje a veszprémi 
egyházmegyében című tanulmányából 
megtudhatjuk, hogy Dubniczay a tren-
cséni jezsuita kollégiumból került Veszp-
rémbe, Acsády Ádám püspök udvarába. 
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Acsády oldalkanonokként Pápára küldte, 
ahol a pálosok templomának építkezé-
sét irányította, majd a káptalan köreiből 
püspöki rangra emelkedett Padányi Bíró 
Márton püspöksége alatt éneklőkanono-
ki pozíciót kapott. A főpásztor – mivel a 
kanonoki házak közül Dubniczaynak egy 
sem jutott – kényszerítette a kanonokot 
egy kanonoki ház építésére. A ház 1751-re 
készült el. Dubniczay – bár püspökével 
együtt az ellenreformáció lelkes híve volt 
– több kérdésben ellentétben állt Padányi 
Bíró Mártonnal. 1763-ban lemondott 
kanonoki javadalmáról; kanonoki háza a 
káptalan tulajdonába került. Élete utolsó 
éveit a cisztercita rend zirci kolostorában 
töltötte, és az apátság éneklőkanonokaként 
rendkívüli jótéteményeivel gazdagította az 
apátságot. 

Rakos Miklós Hogyan lettek világhí-
rűek Ruzitska Ignác veszprémi verbunkos 
táncgyűjteményének dallamai (1823–1832) 
a Veszprém Vármegyei Muzsikai Intézet 
(1824) megalapítójának, a verbunkos zene 
művelésében országos hírnek örvendő 
művésznek, a veszprémi székesegyház 
szólóhegedűsének, Ruzitska Ignácnak 
(1777–1833) állít emléket, akinek verbun-
kosgyűjteménye Mozartot is a magyar 
„egzotikum”, a verbunkos zene felfedezé-
sére ihlette.

Érdekes és értékes várostörténeti 
adalékok olvashatók a Közlemények ro-
vatban: Földesi Ferenc Veszprém és a Nagy 
Háború – 1916 című munkájában a Veszp-
rémi Hírlap és Veszprém vármegye sajtó-
hírei alapján írja meg a Komjáthy László 
polgármester vezette város krónikáját. Az 
ínséges 1916-os évben a városfejlesztés 
kérdései (a Temetőhegy és a Jutasi úti 
városrészek fejlesztése, a hadikórház épí-
tésének befejezése, a villanytelep átadása 
és a zeneiskola alapítása) mellett komoly 
feladat hárult a városvezetésre: az 1916 ja-
nuárjában bevezetett kenyér- és lisztjegy-
rendszer, a gabonabegyűjtés rendszerének, 
a háztartási hulladékok újrahasznosításá-
nak s a kötelező terménybeszolgáltatásnak 
a megszervezése. A városlakók hússal való 
ellátása érdekében különböző, szervezett 
állattartási trükkök (ökörhízlalás, kecs-
ketenyésztés, házinyúltartás) valósultak 
meg. Szorgalmazták továbbá a gyógynö-
vénygyűjtést és a babosztást is. A város 
elöljárói, továbbá a püspökség kanonokjai 
foglalkoztak a szegények, a hadiözvegyek 
és a hadiárvák megsegítésével. 1916-ban 
a háború a templomok és az iskolák életét 
is megzavarta: a város legtöbb iskolájában 
hadikórházat rendeztek be, hadi célokra 
elvitték a város harangjait is.

Kákonyi Anna közlésében a Laczkó 
Dezső Múzeum történetét áttekintő mun-
ka második részét olvashatjuk. Az írás a 
20. század közepétől Perémi Ágota igazga-
tóságáig mutatja be a múzeum életét. Az 
1990-es években teljesedett ki a múzeum 
fontos projektje, a balácapusztai római 
lelőhely ásatása és feltárása. 1985-ben az 
intézménynek odaítélték a Tudományos 
kutatóhely titulust. A múzeum sokat válto-
zott a megalakulása óta:  a tárgyak mellett 
a hozzájuk kapcsolódó tudás is egyre 
nagyobb szerepet kapott.

Próder István A 100 éve született 
dr. Staub Gábor vegyészmérnök, egyetemi 
tanár című közlésében a tudományos 
munkáját és tanári pályafutását a Bu-
dapesti Műegyetem Szervetlen Kémiai 
Tanszéken kezdő tudóst mutatja be, aki 
fi atal kutatóként 1949-ben került Veszp-
rémbe, Polinszky Károly egyetemalapító 
felkérésére.

Pákozdi Éva Szilvia Veszprém hely-
történeti könyveinek bibliográfi ája (2005–
2006) című közlése után a Könyvszemle 
rovatban Sebő József a Földesi Ferenc 
gondozásában megjelent Egy kis körülte-
kintés Veszprémben című, Véghelyi Dezső 
történész műveiből történt válogatást 
elemzi. Sebő József ajánlja továbbá a Bá-
thory István Általános Iskola Kék Madár 
évkönyv 2017 című összeállítást az olvasók 
fi gyelmébe (szerk. Jegesné Rémesi Irén és 
Gerölyné Joó Katalin). A rovat Mihalo-
vicsné Lengyel Alojzia a Lovassy László 
Gimnázium évkönyve 2015–16. (szerk. 
Asztalos István) bemutatásával zárul.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia

Érett  vadócok 
A Vad Fruttik High Tech című 
CD-albuma, 2017. szeptember

A Vad Fruttik együttes 2006 óta van jelen 
a magyarországi rock-pop kultúra színpa-
dán. Számos koncert és album tanúskodik 
erről. Zenéjükkel bevonultak a világot 
jelentő deszkákra is, hiszen Géczi János 
Bunkerrajzoló (Likó Marcell élettörténet-
rekonstrukció) című munkájából született 
darab zenei anyaga is az együttes munkája. 
Koncertjeiket, fellépéseiket ezt az igen-
csak sajátos, alternatív rockzenét kedvelő 
közönség tölti meg. A mai világban egyre 
inkább eltűnőben lévő CD-lemezen, High 
Tech címmel elektronikus, techno válto-
zatban szólalnak meg dalaik. Érdekes a 
kísérlet, hiszen a Vad Fruttik vagy inkább 
Likó Marcell szerzeményei koncertre ter-
mettek, két gitárosból, basszusgitárosból, 
billentyűsből, dobosból álló rockcsapatra 
íródtak. A szöveg sokszor szürreális szim-
bolikája az állandó kitörni vágyást, a lefoj-
tott vagy éppen felszabadult indulatokat a 
közönség képébe vágó és az ehhez alkal-
mazkodó, mindenféle konvenciót nélkü-
löző, jellegzetes hangközökkel építkező – 
nem könnyű – dallamvezetés, a dinamika 
széles tartományában mozgó hangszerelés 
nagyon élő, koncertre való. Miért? Mert 
a csapat tagjainak aktivitásával körülvett 
frontember szuggesztív jelenléte erősíti a 
szöveg és zene mondanivalóját. Ettől lesz 
még erősebb a hatás, és erre bármilyen 
műfajban fellépő zenész épít. A jelenlét 
felerősít, és ha netán egy idol is jelen van, 
az önmagában is sikert jelenthet.

De mi van egy stúdióban elkészí-
tett albummal? Az igény érthető persze: 
rögzíteni, ha úgy tetszik örökké tenni 
– magunk tanulsága és mások öröme 
számára – a felgyülemlett produktumain-

kat. Az író ezt teszi a könyvben, a rende-
ző a fi lmen, mi, zenészek így tudjuk saját 
interpretációnkat megörökíteni, talán 
a kései utókornak is. A stúdiómunkák 
sokadik felvételei során korrekciók, javí-
tások történnek, az eredeti mondanivaló 
mentén hibamentes anyag elérése a cél, 
míg a koncerté a pillanat, a robbanás. A 
rögzített anyag viszont néha visszavesz az 
érzelmek intenzitásából, nincs az a felfű-
tött hangulat, amihez egy koncert kö-
zönsége is hozzásegít. A hangverseny egy 
adok-kapok játék, amelyben a közönség 
reakciója minden létező képesség feltá-
rására készteti a művészt, cserébe viszont 
szinte kiragadja hallgatóságát a minden-
napok szürkeségéből, és viszi el őket a 
saját maga által felvázolt vagy elképzelt 
világba. Ez a koncertsiker. Likó Marcell-
ben és csapatában megvan ez a képesség, 
koncertjeik sikeresek. Vajon lemezeik 
hordozzák-e ezt a szuggesztivitást?

A fentiek tükrében hallgatom a Vad 
Fruttik tizenegy dalt tartalmazó High Tech 
című lemezét. A legtöbb dal a korábbi, 
„hagyományos” hangszerelésű szerzemény 
újragondolása. Az éneken és a szövegen 
a techno felé elmozduló zenei háttér 
nem változtat, de az összkép módosul. 
Hol erősíti a hatást, hol nem. Az általam 
ismert Vad Frutti-dalok énekének néme-
lyikébe – tessék csak mosolyogni – még 
Máté Péter világát is belehallom, ezt pedig 
a techno műfaj nem igazán erősíti. Viszont 
van, ahol kifejezetten és hátborzongató-
an fokozza Likó Marcell szövegeinek és 
különleges dallamvezetéseinek világát, 
megborzongtat, vagy éppen feldühít. Néha 
egy olyan gátfutó jut eszembe, akinek az 
elején még nem sikerül a gátakat átugrani, 
aztán mintegy „öngerjesztődve” mégiscsak 
túljut az akadályokon. Ez pedig jó, hiszen 
a cél mindig az érzelemkeltés, és abból itt 
van bőven.  Az erőteljes, magas hangfek-
vésű, rockos énekben – érdekes – itt-ott 
van pár alulintonált hang, furcsa módon 
inkább a lemez első pár dalában, még az 
is felmerült bennem, hogy szándékos. A 
hangszerelés abszolúte a techno jellegze-
tességeit hordozza, bár fellelhetőek a hip-
hop, távolról a drum & bass és természe-
tesen az elektro-rock elemei. Hajdanán a 
Krafwerk volt először az a csapat, amelyik 
kizárólag szintetizátorokra épülve zenélt. 
Itt most jóval erőteljesebb a néha szinte 
durván ring-modulált (sajátos szintetizá-
toros technika, amely során nagyon érdes 
hangeff ektusok kelthetők) és egyéb mo-
dulációs technikákkal „megvastagított” 
szintetizátorhang, amely minden nótában 
az alapvető építőelem. Természetesen ma 
korszerűbb szintetizátorokkal jobb hang-
zások érhetőek el, mint a Kraft werk ide-
jében, de itt másról van szó. Ez a muzsika 
sokkal nívósabb, sokkal eredetibb gon-
dolatokat és szövegtartalmakat hordoz. 
Viszont kivétel nélkül az az érzetem, hogy 
a dalok nincsenek befejezve, a nyilvánvaló 
szándék a meghökkentés (lehet). Értem én 
a szinte végtelenszer megismételt refrént 
vagy kiragadott gondolatot, hiszen a cél-
közönségbe szinte belesulykolja a monda-
nivalót, szinte eksztatikus állapotba hozza, 
és ez a koncerteken nyilván nagyon ül. 
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Nekem a lemezen kissé sok, talán érdemes 
lett volna a dalok szerkezetén picit változ-
tatni. Nagyon tetszik viszont az ösztön és 
a tudatosság helyes aránya. Az ének és a 
szöveg intuícióból fakad, a hangszerelés 
tudatos, és ennek így is kell lennie. 

Likó Marcell, kiszakítva magát régi 
énjéből, mindig tudja, hogy miről beszél, 
szinte a létezésünk mélyébe vájó gondola-
tokat sugall. Néha simogat és fi gyelmeztet, 
néha lök, és pozitív vagy negatív példát 
állít. Ugyanakkor érezhetően ösztönösek 
dalszövegei és ez a tehetség pozitívuma. 
Dallamvilága tényleg egyedi, használt 
hangközei sajátosak, nem könnyűk, de süt 
belőlük az érzelem. A harmóniák követik 
a dallamokat, hiszen diatonikus rendszer-
ben gondolkozik. A kuriózumot fokozzák 
a szintetikus hangzások. Erősítik a hatást 
az itt-ott megduplázott és eff ekttel gazda-
gított vagy éppen torzított énekek. A do-
bok többnyire teljesen gépiesek. A (high) 
techno minden eleme jelen van tehát. 

Jó lenne tudni, mi késztette a Vad 
Fruttit egy ilyen stílusú lemez kiadására. 
Talán a szélesítendő hallgatótábor, talán 
a bennük meglévő belső vonzalom efelé a 
digitális világ felé, nem tudni. Az ereden-
dő mondanivaló megmaradt, csak a forma 
változott meg. Forma és funkció pedig 
mindig együtt jár. Hogy melyik erősebb, 
ki-ki számára mi a vonzóbb, azt majd az 
album hallgatói döntik el.

Kovács Attila

Büszke 
debreceninek 
neveltek 
Debrecen… „a holtig haza” – 
Szabó Magda életútja. A Mú-
zeumok Őszi Fesztiválja nyitó 
előadása. Előadók: dr. Pilipkó 
Erzsébet irodalmi muzeológus 
és Dominek Anna színésznő. 
Veszprém, Laczkó Dezső Mú-
zeum, 2017. szeptember 26.

Idén száz éve, 1917. október 5-én született 
Szabó Magda írónő, ennek alkalmából 
mutatták be az életútját a Múzeumok Őszi 
Fesztiváljának nyitó irodalomtörténeti 
előadásán, a Lackó Dezső Múzeumban. A 
múzeum irodalmi muzeológusa, dr. Pilip-
kó Erzsébet vezetett végig minket az írónő 
életútján, és az előadást Dominek Anna, 
a Veszprémi Petőfi  Színház színésznője 
illusztrálta Szabó Magda-idézetekkel.

Nagyon vártam ezt az előadást: 
kíváncsi voltam, miként emlékeznek meg 
kedvenc írónőmről. Fontos számomra, hi-
szen az ő ifj úsági regényein nőttem fel, és 
a többi könyve is ugyanúgy megragadott. 
Ahogy az előadást hallgattam, eszembe 
jutottak a régi emlékek, amikor még a 

kislányoknak szóló történeteit olvastam, 
aztán lépkedtünk előre az időben, s már 
komolyabb hangvételű könyveiről is esett 
szó, amelyeket később, felnőttebb fejjel 
ismertem csak meg.

A Lackó Dezső Múzeum program-
ja teljes egészében bemutatta az írónő 
életútját, családi hátterét. Mindezt, Szabó 
Magda életét, szülővárosa, Debrecen, a 
„holtig haza” határozta meg, ez a város 
alakította szemléletét. Szeretett városát 
Freskó című könyve idézi a leghívebben: 
„Ha észreveszem a Nagytemplom tornya-
inak rám szegeződő nagy szemét, kiáltó, 
dacos száját, szemöldökét, az agantuszle-
velek kőbozontját, elönt valami semmihez 
sem hasonlítható indulat. Nem ellágyulás 
ez, nem könnyes múltba merengés. Amit 
érzek, ami áthat, az a biztonság.” A „holtig 
hazáról” az előadáson nemcsak hallhat-
tunk, hanem láthattuk is várost: képeket 
vetítettek számunkra például a kollégium-
ról, az egykori viseletről.

Debrecenben gyökerezik tehát 
Szabó Magda élete, s az előadás során az 
is kiderült, hogy kik voltak, akiktől szár-
mazik. Megismerhettük az írónő család-
fájának egészen nagy részét, amennyire 
csak lehetett, visszaugrottunk az időben. 
Mivel regényeinek többsége életrajzi ihleté-
sű, az írónő családjának történetét már 
nagyjából ismerhetjük. Családjának egy 
részét az a jelenet is bemutatta, amit az 
előadáson felvételről láthattunk, a Madách 
Színház 1982-es Régimódi történetéből. A 
Jablonczayakat nemcsak ezen a regényén 
keresztül mutatja be az írónő, hanem a 
Disznótor és Az őz is kapcsolatban áll édes-
anyja, Lenke gyerekkorának történetével.

Erős kötődése szüleihez megmutat-
kozik abban is, ami miatt most szó van 
róla: az írás különböző formáiban. Ír-
ni-olvasni Magdát anyukája tanította meg 
otthon; nem íratták be az elemi iskolába. 
Az írást kiskorától kezdve nemcsak alapfo-
kon művelte, hanem már akkor sorra írta 
a regényeket. Viszont hiába volt már kis-
lányként írónő, magyarórai tanulmányai-
ban ez egyáltalán nem vitte előbbre; nem 
értékelték kreativitását, mindig gond volt 
a fogalmazásaival. Elsős gimis korában 
még szét is kellett tépnie egy dolgozatát, s 
újraírnia munkáját. Ebben a dolgozatban 
Munkácsy Ecce Homo című festményéről 
kellett írniuk. Határozottan nem tetszett 
neki a kép, viszont megakadt a szeme egy 
kedves, sovány kutyán. Róla írt, nem Jé-
zusról vagy Pilátusról. Fogalmazását ezért 
újra kellett írnia. Ezzel kapcsolatban aztán 
érdekes dolgot tudhattunk meg az előadá-
son: Szabó Magda később, már tanárként 
szembesült a fordított helyzettel, egyik 
tanítványa ugyanis hozzá hasonlóan nem 
a megszokott nézőpontból, hanem a bika 
szemszögéből írta dolgozatát ugyanerről a 
festményről.

Az írónő mindhárom műnemben 
alkotott, de főleg prózái által vált híressé. 
Költőként már kevésbé híres, pedig verses 
alkotásai is elismerést érdemelnek: költe-
ményeit a karakterisztikus keménység és 
az oldott nőiesség jellemzi. Munkásságát 
díjazták, többek között Kossuth-díjat is 
elnyert kedvenc írónőm, viszont ott van 

a Baumgarten-díj története is. 1949-ben 
megkapta ezt a díjat, de még aznap vissza-
vonták tőle, helyette egy kommunista író-
nak ítélték a Baumgartent, Kuczka Péter-
nek. Ez az eset elég volt Szabó Magdának 
ahhoz, hogy eldöntse, nem ír több verset. 

Ezután tíz évig nem jelent meg a 
neve nyomtatásban. „Azt hitték, elhall-
gattam.” Írt ő, csak nem jelentek meg az 
írásai. Ebben az időben születtek ifj úsági 
regényei és Shakespeare-fordításai. Az 
első próza, amelyet ekkor írt, a Szigetkék 
volt: anyukája számára írta, hogy legyen 
valami, ami életben tartja. Ekkor vetette 
papírra például a Tündér Lalát, az Álar-
cosbált, illetve a Születésnapot is. Talán 
leghíresebb ifúsági regénye az Abigél, 
amelynek ismertségét a fi lmes és musi-
calváltozat is növeli. Dominek Anna egy 
ilyen, nemrég bemutatott musicalből adott 
elő nekünk egy dalt. Országos ismertségét 
Szabó Magda inkább felnőtt nőkhöz szóló 
könyveivel, a Freskóval és Az őzzel érte el. 

Nemcsak országosan, hanem nem-
zetközi szinten is sikeres lett, ő az egyik 
legtöbbet fordított magyar író: 42 nyelvre 
fordították le írásait. Pilipkó Erzsébet vé-
gül így foglalta össze az előadást: az írónő 
„sokoldalú művész” volt. Művei társada-
lomrajzok, középpontjukban leginkább az 
értelmiségi nők állnak. Kettős természetű 
író volt, hiszen hagyományos világképe 
mellé az újszerű technika, már-már poszt-
modernség társult. 

A Laczkó Dezső Múzeum színes, 
igényes előadásán hozzá méltóan emlékez-
tek meg Szabó Magdáról, aki mint írónő 
és mint ember is különleges volt: mindig 
eltért a megszokottól, sajátos szemszöge 
volt és mindezt bátran le is írta. Bár mind-
ezt egykori tanára nem értékelte, én aligha 
olvasom szívesebben más író könyveit, 
mint Szabó Magdáét.

Ágel Zita Krisztina

Koronás fők 
fi lmvásznon 
Múzeumok Őszi Fesztiválja.
Őszi fi lmklub a Boldog Gi-
zella Főegyházmegyei Gyűj-
temény szervezésében a 
Kiegyezés és koronázás 1867 
című kiállításhoz kapcsolódó-
an. Veszprém, Érseki Hivatal, 
2017. szeptember–október

Kifejezetten jól jár minden látogató a mú-
zeumok törekvésével, miszerint az intéz-
mények egyre változatosabb programokkal 
igyekeznek kiegészíteni állandó és időszaki 
kiállításaikat. A Gizella múzeum is „kilé-
pett” a székhelyéül szolgáló várbéli, szépsé-
ges Tejfalussy-ház falai közül, és az Érseki 
Hivatal fi lmnézésre is alkalmas Gizella-ter-
mébe invitálta egy tematikus sorozatra a 
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történelem iránt érdeklődő fi lmbarátokat. 
A sorozat tematikáját a főegyházmegyei 
gyűjtemény éppen aktuális kiállítása adta: 
a magyar királyság 1848/49. és 1889. közti 
időszakából válogattak megfi lmesített 
témákat. 

Elsőként, még az Ars Sacra Fesztivál-
hoz csatlakozva Sára Sándor klasszikusát, a 
80 huszár című 1978-as fi lmet mutatták be. 
(Ez esetben a helyszín a Szent Imre piarista 
templom volt.) A forradalom kitörésének 
hírére Lengyelországból hazainduló – oszt-
rák egységben szolgáló – huszárok tragikus 
történetét a továbbiakban sem vígjátéki 
könnyedségű alkotások követték. A kőszívű 
ember fi ai (R.: Várkonyi Zoltán, 1965) és 
a gróf Széchenyi István életét feldolgozó 
nagyszabású Hídember (R.: Bereményi 
Géza, 2002) című fi lmek vetítése után egy 
1940-ben készült játékfi lm elevenítette meg 
Erzsébet királyné alakját és a 19. század 
viszonyait. A fi lm Podmaniczky Félix első 
rendezése, a címszerepben Karády Katalin 
látható olyan színészek társaságában, mint 
Tolnay Klári és Jávor Pál. A tematikus tör-
ténelmi sorozatot Szinetár Miklós 1989-ben 
osztrák, magyar és NSZK koprodukcióban 
készített alkotása, A trónörökös és Szomjas 
György Rosszemberek (1979) című fi lmje 
zárta. Bár időben a rejtélyes körülmények 
között elhunyt trónörökös, Rudolf főherceg 
halálát feldolgozó mű játszódik később 
(1889), mégis szerencsés választás volt a 
gondolatébresztő, összetett jellemábrázolást 
és remek színészi alakításokat felvonultató 
korai Szomjas György-fi lmmel zárni a sort. 
A történet a kiegyezés előtti éveket idézi 
meg. A szabadságharc után szétszéledő, 
bujdosó katonákból és nincstelen föld-
művesekből verbuválódott betyárbanda 
története a társadalmi változások vesztese-
iről szól, de érzékenyen rávilágít, mennyire 
nincs tisztán jó és rossz döntés, s mennyire 
nehéz megtalálni a helyes utat a bonyolult 
történelmi helyzetekben.

Szót érdemel a vetítések kapcsán a 
Magyar Digitális Filmarchívum és Film-
intézet értékmentő tevékenysége. Munká-
juk eredményeként sorra újulnak meg és 
válnak elérhetővé a régi magyar fi lmek. A 
Rosszembereken, A kőszívű ember fi ain és 
a 80 huszáron kívül még sok digitálisan 
felújított fi lmet megtalálhatunk például az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár gyűjtemé-
nyében, akik időről időre, egy évforduló 
vagy nemzeti ünnep kapcsán ingyenes 
vetítéssel igyekeznek közkinccsé tenni 
gyűjteményük darabjait.

A fenti példák kapcsán járjuk körül 
kicsit, mennyire életképesek, egyáltalán 
léteznek-e vagy hiányoznak-e a kulturális 
kínálatból a tematikus sorozatok, és itt 
most csak a fi lmművészettel kapcsolatban 
próbálok egyszerű kísérletet tenni a válasz-
ra. Talán már kevésbé szeretünk elmélyülni 
egy témában? Talán idő sincs rá? Látszanak 
persze az okok, javarészt objektív körül-
mények, amelyek indokolják a hiányt. Van 
egyfajta életritmus, „nemszeretem” szó-
val pörgés, ami általánossá vált, és ellene 
dolgozik annak, hogy rendszeresen (a nap 
több óráján keresztül, egy teljes hétvégén, 
hetente vagy akár hetente többször) időt 
szakítsunk ugyanarra a dologra. Komoly el-

szántság, de legalábbis elmélyült érdeklődés 
kell egy tematikus programsorozat befoga-
dásához. Talán az „elmélyült érdeklődés” 
is kevésbé általános manapság. Sok min-
denről tudni szeretnénk, minden érdekes 
és fontos – de csak egy kicsit. Annyira azért 
nem, hogy sok időt szánjunk ismereteink 
elmélyítésére. Tudom, kellően általános, 
sommás megállapítások ezek, és természe-
tesen, mint minden általánosítás, nem is 
vonatkozhat mindenkire. A trend azonban 
látható, érzékelhető. Nehéz tenni ellene. S 
itt is megmutatkozik a kultúrafi nanszírozás 
csapdája: a kulturális intézmények által 
elkölthető pénz nem elegendő az igények 
felébresztésére, legtöbb esetben csak a meg-
lévő igények kielégítése történik, vitathatat-
lan, hogy sokszor jól és magas színvonalon. 
De elébe menni a fősodornak, rétegigé-
nyeket kielégíteni már nem sokszor adatik 
meg. Így van ez veszprémi fi lmvilágunkban 
is. A Balaton plázában működő Cinema 
City teszi a dolgát, műsorpolitikájába 
nem fér bele tematikus sorozat. Az Agóra 
VVMK fi lmklubján a heti egy vetítéssel 
nem kérhető számon e feladat vállalása, 
ennek ellenére fellelhetők próbálkozások 
egy-egy dokumentumfi lm-sorozattal vagy 
épp az idén szeptemberben „erős nők a 
fi lmvásznon” válogatással. Milyen jó lenne, 
ha egy nagyon várt új alkotás vetítését meg-
előzően mód nyílna bepillantani a rendező 
addigi munkásságába is! Például Aki Kau-
rismäki legutóbbi, A remény másik oldala 
című fi lmje előtti napokban megnézni a 
rendező pár emblematikus alkotását. Persze 
igazi művészmozi híján máris felmerül a 
kérdés: hozzáférhetők-e az alkotások pro-
jektoros vetítőhely számára, vagy a „neten 
minden megtalálható” címszóval rendez-
hető-e a nyilvános bemutatás? Anélkül, 
hogy a fi lmforgalmazás és szerzői jogok 
kérdéskörében elmélyednénk, kimondható, 
a legtöbb esetben sajnos nem.

Ha kicsit a múltba tekintünk, találha-
tunk jó példákat, ígéretes próbálkozásokat. 
A Városi Művelődési Központ fi lmklubjá-
ban a kétezres évek elején Horváthy György 
szisztematikusan a műsorba illesztett 
alkotói sorozatokat. NKA-pályázat segítsé-
gével beszerzett videokazettákról láthattuk 
például Chaplin fi lmjeit, Krzysztof Zanussi 
munkáit, talán még Andrzej Wajda-sorozat 
is volt. Nem döntött nézőszámot a tema-
tikus estek programja, de itt hivatkoznék 
a fi nanszírozásra: kínálni kell, meg kell 
mutatni, időről időre feltálalni a magasabb 
művészi értékeket. Egy zárójeles kérdés: 
vajon hogy áll az iskolákban a médiaisme-
ret tantárgy oktatása? A vizuális kultúra 
egyre nagyobb teret kap a fi atalok életében, 
felkészíti-e őket az iskola a befogadásra, 
az értéktelen tartalmak felismerésére, az 
igényes választásra? De keresgéljünk tovább 
a tematikus fi lmsorozatok közt a múltban: 
míg működött az Expresszó klubmozi, ott 
is találhattunk tematikus sorozatot, például 
Kieslowski Három szín trilógiáját vagy épp 
a szkeccsfi lm műfajában a 10 perc cselló, 10 
perc trombita darabokat. Apropó, szkeccs-
fi lm: milyen érdekes lenne műfajokkal, 
zsánerfi lmekkel ismerkedni tematikus so-
rozatok keretében! Akár még a romantikus 
komédia műfaját is átvilágítva megnézni a 

tuti biztos hollywoodi klisék működését, 
összevetve az eredetien szellemes forgató-
könyvekkel.

Hogy mennyire életképesek a tema-
tikus összeállítások? A nehezített körül-
mények ellenére találhatunk jó példákat, 
melyek igazolják azokat a művelődésszer-
vezőket, önkéntes szervező fi lmbarátokat, 
akik voksukat a tematikus fi lmsorozatokra 
adják. Csak néhány kiragadott pozitív 
példa: a Pannon Egyetemen Felföldi Gábor 
állított össze a múlt évben a legújabb ma-
gyar fi lmekből sorozatot. A laza tematika ez 
esetben a legújabb magyar fi lmekkel való 
megismerkedést szolgálta, és a szándék 
találkozott az egyetemisták érdeklődésé-
vel, sokan várták, nézték a fi lmeket, nem 
is szólva a vetítéseket látogató veszprémi 
lakosokról. Vagy két éve a Veszprém fi nn-
ugor kulturális főváros projekt keretében a 
négy fi lmből álló sorozat, mely Arvo Pärt 
zeneszerzőt mutatta be, életrajzi dokumen-
tumfi lmmel és olyan fi lmalkotásokkal, me-
lyeknek zeneszerzője volt. Említést érdemel 
a megyei könyvtár francia és német nyelvű 
fi lmklubja is.

Igen, valamelyest rétegműfaj a temati-
kus fi lmsorozat, de kétségkívül olyan igény, 
melyre érdemes fi gyelni, melyet érdemes 
kiszolgálni. Reméljük, lesz még bőven 
követésre méltó jó példa!

Az 1867-es kiegyezéstől és királyko-
ronázástól jó messzire kanyarodva, e rövid, 
„tematikus” séta talán további inspirációt 
ad, kedvet ébreszt a fi lmes vagy nem csak 
fi lmes elmélyüléshez!

Farkasné Molnár Csilla

Az én Orbis 
Pictusom 
T. Petrasovszky Mária 
festőművész képkiállítása és 
könyvbemutatója. Veszprém, 
Szaléziánum, 2017. augusztus 
17.
Az ezredfordulót követően harmadik al-
kalommal ragyogott fel augusztus 17-én 
Veszprémben a Nívó-díjas művésznő, T. 
Petrasovszky Mária pályaképét reprezen-
táló kiállítás. A meghívó képe egy portré 
és egy Balaton-part ihlette táj képe. A 
Felvidékről származó neves művészcsa-
ládban született T. Petrasovszky Máriát 
az emberábrázolás tizenegy éves kora 
óta foglalkoztatja; tizenkét évesen már 
önarcképet fest. A portretista édesapa és 
a költői tehetséggel megáldott édesanya, 
továbbá az akvarellista nagybácsi művé-
szi nyomdokain haladva párhuzamosan 
alkotott portrékat és akvarelleket. A fi atal 
festő fő ihletője a család és a szűkebb 
környezet, de a csendéletek zárt hangu-
latvillanásai is hamar túlléptek a rögzítés 
puszta szándékán.

T. Petrasovszky Mária ars poeticája: 
„A festészet ismerkedés, láttatás, egyben 
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naplóírás ecsettel. Forrása az örökségünk 
és jellemünk.”

A mintegy félszáz képet bemutató 
kiállítási rendben számos szellemi, lelki és 
festői kaland bontakozik ki. Az idő ka-
landja is ez a kiállítás, mintegy fél évszázad 
festői termését áttekintve. A reprezentatív 
válogatás dokumentum a festőpályáról, 
a művésznő életútjáról. A válogatás által 
referenciális viszonyba lép a festőművésznő 
a jelennel: a gyermek- és fi atalkori képei-
nek kétfajta jelen időben kell megszólalnia. 
Ezért is lendül mozgásba a tárlatanyag.

Szűcs István művészeti szakértő 
gondolatait, szakvéleményét tolmácsolva: 
„T. Petrasovszky Mária ’több hangszeren 
játszó művész’, valamennyi festészeti mű-
fajban és festészeti eljárásban otthon van. 
Az egységes olajfestészeti hatás érdekében 
a háttér és fi gura kapcsolatában többnyire 
az elemekre bontó, hideg-meleg színszö-
vetekben megvalósuló építkezést követi. 
Akvarelljeiben pedig a színes képi hatás 
másik alaptípusával, a tömbös színépítke-
zéssel, formaláttató gondossággal él igen 
magas fokon.”

T. Petrasovszky Mária művészi 
életútja gyermekkorában a művészekből 
álló környezete hatására alakult ki, majd 
Egerben, a főiskolai tanulmányok idején 
formálódott. Alkotótevékenységének har-
madik periódusa veszprémi tanárságának 
idejét, negyedik periódusa pedig nyug-
díjas korszakát jelenti. A tárlat egységei 
idő- és tematikus rendbe sorolhatók, 
korai portréin megjelennek családtagjai, 
tájképein a Zempléni-hegyek, a felnevelő 
táj, iskolavárosa, Sátoraljaújhely emléke; 
majd a családjának mintegy fél évszázada 
otthont adó Veszprém az óvárosával, a 
pannon táj, a vidámságot sugárzó Bala-
ton-felvidék és a nyaralásaik emlékét idéző 
Adriai-tengerpart.

T. Petrasovszky Mária a művész és 
tanár számára nincs érdekesebb, mint az 
ember, a családtagokról és a barátairól 
készített portrék festésénél fontosnak 
találja a szemek, az arcvonások és a kezek 
ábrázolását, a tájképek festésénél pedig a 
látvány hangulatának megjelenítését.

Jelen kiállítás Comenius Orbis Pic-
tus című műve előtt tiszteleg. Comenius 
szerint a képek segítségével való emléke-
zés fontos: a képek nemcsak a befogadó 
vizuális szemléletét fejlesztik, hanem 
segítségül szolgálhatnak egy új világkép 
megértésében is.

A kiállítás köszöntőjében Márfi  Gyu-
la érsek a szeretet erejéről beszélt, a kiállí-
tást megnyitó Janka Ferenc görög katoli-
kus parochus pedig párhuzamot vont T. 
Petrasovszky Mária és Comenius között, 
miszerint művész és tanár a nevelésben 
a jó és a szép átadására, a tudás mellett 
az erkölcsi, érzelmi és hitbeli nevelésre 
is hangsúlyt fektet. A megnyitót könyv-
bemutató követte: T. Petrasovszky Mária 
válogatott festményeinek albumát mutatta 
be a szerkesztő Tóth József Károly.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia

Balatoni
Almanach 
A Balaton képben és versben. 
Utcatárlat. Laczkó Dezső 
Múzeum, Veszprém, 2017. 
október 14.

A kellemes, bár kissé szeles őszi szombat 
délelőttjén szokatlan látvány késztethet-
te nézelődésre a Veszprém belvárosában 
éppen a hétvégi bevásárlást végzőket, 
netán a késői napfürdőzőket. A sétálóutca, 
a legendás Kossuth utca, ahol óhatatlanul 
összefutsz valamely ismerősöddel, szóval 
annak térré szélesült központi részén, a 
Tourinform Iroda Infópontja előtt festőáll-
ványok sora várta az érdeklődőket. Nem 
üres, alkotásra kínálkozó kifeszített vászon-
nal és mindenféle festőalkalmatossággal, 
ez alkalommal nem a festői ambícióik 
kibontakoztatására adódott lehetőségük a 
járókelőknek. Lassan klasszikussá minősü-
lő, csaknem fél évszázados műveket pillant-
hattak meg, vehettek szemügyre. A Laczkó 
Dezső Múzeum lepte meg meg ezzel a 
rendkívüli tárlattal az arra haladókat, illetve 
a Múzeumok Őszi Fesztiválja veszprémi 
programsorozatát fi gyelemmel kísérőket. 

Az utcatárlattal a Laczkó Dezső 
Múzeum új teret s hiszem, új látogatókat 
is meghódított magának. A raktáron levő 
gazdag képzőművészeti anyagából ezúttal 
a balatoni témájú képekből válogatott. 
Ezek különös sajátja, hogy mindegyikük 
a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgató-
ság (nem is olyan régen még így hívták 
az intézményt) felkérésére készült. Bár 
önálló műalkotásokként is rangot vívtak ki 
maguknak, műfajuk szerint mégis illuszt-
rációk, ugyancsak felkérésre írt irodalmi 
művek ihletésére készültek. A múzeum 
munkatársai, köztük a pályakezdő Gop-
csa Katalin 1967-ben felkeresték a kortárs 
magyar költők reprezentánsait s arra kérték 
őket, balatoni témájú versüket speciális pa-
pírra, a korabeli technika szerint fi lctollal, 
kézírásos formában örökítsék meg, s archi-
válásra ajándékozzák az intézménynek. 

Huszonnyolc költő, az akkori nem-
zedékek színe-java tett eleget a külön-
leges kérésnek. Annak tudatában, hogy 
költeményeiket hamarosan a badacsonyi 
hegy oldalában fekvő, 1953 óta irodalmi 
múzeumként működő Szegedy Róza Ház 
(Szegedy Róza Kisfaludy Sándor költő 
felesége volt, ő vitte a házasságukba a sző-
lőbeli szép hajlékot) új kiállításán láthatják, 
olvashatják a hegy zarándokai. Névsoruk 
valóban impozáns, nehéz neveket kiemelni: 
Csoóri Sándor, Nagy László, Szécsi Margit, 
Szabó Magda, Nemes Nagy Ágnes, Deve-
cseri Gábor, Juhász Ferenc, Fodor András, 
Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Károlyi Amy, 
Garai Gábor, Keresztury Dezső, Somlyó 
György, Takáts Gyula, Zelk Zoltán, Kassák 
Lajos, Illyés Gyula, Pilinszky János, Simon 
István és mások, ma már kevésbé ismertek. 
A felkérést ki-ki a maga módján teljesí-
tette. Volt, aki régi versét adta a múzeumi 

gyűjtemény számára, s volt, aki friss művet 
adott. Weöres Sándor a muzeológusok 
jelenlétében rögtönözte és azonnal a rajzpa-
pírra írta Badacsonyi disztichon című, ma 
is gyakran idézett versét. Kassák Lajos 
egy régebbi rajzát adta át verséhez, Takáts 
Gyula és Weöres Sándor pedig maguk 
illusztrálták saját versüket, míg a többiek 
javaslatot tettek az illusztrátorra, akiket a 
múzeum munkatársai kértek fel. A Tihany-
ban második otthonra lelt Borsos Miklós 
öt költeményhez készített tiszta vonalveze-
tésű grafi kát, köztük a szintén Tihanyban 
alkotói nyugalmat találó Illyés Gyula A tó 
című verséhez. Udvardy Erzsébet két verset 
illusztrált fi nom akvarellel és Orosz János, 
Bartha László, Váci András, Varga Hajdú 
István, Lakner László és Szász Endre is vál-
lalták a sajátos munkát. A versekből és az 
illusztrációkból Balatoni Almanach címmel 
nyitottak kiállítást a látogatók örömére.

A nyári szezon zártával azonban a tár-
latot lebontották, az egyedi irodalmi-kép-
zőművészeti anyag a múzeum raktárába 
szorult. De hamarosan újra olvashatták a 
versgyűjteményt, mert a verskézirat-hason-
másokból a megyei múzeumigazgató, Éri 
István agilitásának köszönhetően kiadvány 
jelent meg Balatoni Almanach címmel. A 
Múzeumi  Ismeretterjesztő Központ és a 
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 
gondozásában került ki a Statisztikai Kiadó 
Vállalat Nyomdaüzeméből a 28 lapot ma-
gába foglaló versgyűjtemény, címoldalán a 
költők szignójával. Könyvárusi forgalomba 
nem szánták, fennmaradt példányait féltve 
őrzik tulajdonosaik. Az egykori költők 
közül már senki sincs életben, ám balatoni 
verskézirataik mögött ott sejlik egyénisé-
gük, lelkük.

1999 januárjában a Veszprém Megyei 
Múzeumi Igazgatóság a Magyar Írószö-
vetséggel karöltve, hagyományfelelevení-
tő szándékkal hetven magyarországi és 
határainkon kívülre rekedt költőt kért fel 
balatoni vers írására, újra archiválási és ki-
állítási szándékkal. 45 költő küldte el versét, 
érkezett vers Erdélyből, Kárpátaljáról, Bécs-
ből, Pozsonyból, de Párizsból és Montreal-
ból is. Gonddal írt művek, némelyik több 
változatban, esetenként saját rajzzal kísérve. 
A költemények egy része kifejezetten az Új 
Balatoni Almanach számára íródott, többen 
viszont korábbi versüket másolták át az 
archiváló papírra. Csak néhányat a szerzők 
közül: Ágh István, Gömöri György, Falu-
dy György, Takáts Gyula, Bihari Sándor, 
Somlyó György, Csoóri Sándor, Károlyi 
Amy. Még az év májusában meg is nyílt a 
kiállítás az Új Balatoni Almanach anyagá-
ból a Szegedy Róza Házban, pontosabban 
annak hajdani vincellérházában. Már nem 
időszaki kiállításként, a jó minőségű má-
solatok ugyanis lehetővé tették az állandó 
bemutatást a múzeum szezonális nyitva 
tartási idejében.

A kiállításnyitással egy időben s a 
látogatói véleményekkel megerősítetten 
megfogalmazódott az akarat a múzeumi 
gyűjteményben őrzött 1967. és 1999. évi 
balatoni verskéziratok hasonmásainak 
önálló kötetben való megjelentetésére. 
Több pályázati kudarc után végül a Veszp-
rém Megyei Múzeumi Igazgatóság adta ki 
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2001-ben az intézményfenntartó Veszprém 
Megye Önkormányzata anyagi hozzájá-
rulásával, Ács Anna és Géczi János szer-
kesztésében. Sajnos az illusztrációk nélkül, 
címlapján Borsos Miklós grafi kájával, de 
ezer példányban, irodalmi kuriózumként 
felgyorsult, számítógépes világunkban.

S most alkalmi utcai kiállításon láthat-
ták az anyag egy részét, az 1967. évi versek-
ből és a hozzájuk készült vegyes technikájú 
illusztrációkból válogatva. A Laczkó Dezső 
Múzeum fi atal művészettörténésze, Sipos 
Anna kiváló érzékkel vitte a minitárlatra a 
már raktáron levő, idővel egyre értékesebbé 
váló alkotásokat. Természetesen nem az 
eredetieket, másolatok készültek a tárlatra 
mind a versekből, mind az illusztrációkból. 
Tíz illusztráció mellett tíz hozzájuk tartozó 
verset olvashattak a sétálóutca járókelői, 
igazi hétvégi, persze hosszabb távra szóló 
élményként. A felnőtteken kívül a gyerme-
keket is várták, fogadták, hogy kreativitá-
sukat, művészi érzéküket kisebb alkotómű-
helyben mutathassák meg.

Szombaton tíz órától indult az utca-
tárlat, zárását délután két órára hirdették. 
Kicsit bosszankodtam is a rövid időtarta-
mon, arra gondolva, délután többen járnak 
a Kossuth utcán. Az előző évi tapasztalat 
– hiszen ez már a második utcatárlata volt 
a Laczkó Dezső Múzeumnak – bizonyára 
befolyásolta a döntést e tekintetben. 

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának ok-
tóber 14-i veszprémi programján valóban 
teret hódított a művészet, az utcán s egyben 
az  irodalom és a képzőművészet  egybefo-
nódó, sajátos közegében.

Ács Anna

Nyerő kártyák 
az oktatásban 
Vekerdy Tamás pszichológus 
előadása. Éjszakai Egyetem. 
Pannon Egyetem MFTK, 
Filozófi a, Történettudomány 
és Antropológia Intézet, 
Polinszky-terem, 2017. szep-
tember 27.

Vekerdy Tamás pszichológus, író volt 
a vendége a Pannon Egyetem MTFK 
Filozófi a, Történettudomány és Antro-
pológia Intézet Éjszakai Egyetem soroza-
tának. A hallgatókkal zsúfolásig megtelt 
Polinszky-teremben rendhagyó előadáson 
vehettek részt az érdeklődők. A meghívott 
előadó ismertségét a Waldorf pedagógia 
hazai meghonosítójaként, a személyiség-
központú oktatás híveként és gyermekpszi-
chológusként szerezte. Beszélgetőpartnere 
Czike Bernadett pszichológus, a Pannon 
Egyetem oktatója, az Alternatív Pedagó-
gusképző Műhely egyik megalapítója volt.

Az előadás a két szakember által 
képviselt ideális tanulási módszernek 
megfelelően egy játékkal indult, majd 

a hallgatóság kérdéseket tehetett fel 
az iskolaüggyel kapcsolatban. A Czike 
Bernadett által előre elkészített 22 darab 
asszociációs kártyából kellett húznia és a 
kapott szavakhoz kapcsolódó gondolatai-
ról beszélnie Vekerdy Tamásnak, aki kul-
túrtörténeti kitekintésekkel élvezetessé, 
humorossá tette mondandóját. Ezenkívül 
a leírt fogalmakhoz kapcsolódó élménye-
iről, kutatási eredményekről fűzött hozzá 
megszívlelendő üzeneteket. 

Mindketten elkötelezett szószó-
lói a kooperatív tanulásnak, amelynek 
során lényeges elem a tevékenykedés 
és az előremutató szöveges értékelés. 
Az osztályozás csak külső motivációval 
bír, a lényeg a képességek fejlesztésén és 
nem elsősorban a lexikális tudáson van. 
A megfelelő tanulásszervezés utat nyit a 
kreativitásnak, és ideális tanulási környe-
zetet biztosít.

És akkor elkezdődött a „kártyázás”. 
Az elsőre véletlenül két kártyát húzó 
tanár úr az egyiket visszatette, mondván, 
őt a szerelem érdekli inkább. Számára a 
fogalom egy kikristályosodott kőrisfa-
ként jelenik meg, s mint ilyen, stendhali 
hasonlattal élve reménytelen, mert ráve-
títem szerelmem tárgyára a saját elkép-
zeléseimet, és ezért csalódás lesz a vége. 
Ezután Junggal vigasztalt, mondván, 
létezik érett szerelmi vonzódás is. A lélek 
mindig teljes, van belőle a másik nemből, 
ezért mindkét mondást igaznak vélte: 
„hasonló hasonlót vonz”, és az „ellenté-
tek vonzzák egymást”. Az igaz szerelem 
autonóm, élvezem, hogy a társam más. 
„Legyél az, aki vagy!” – ehhez akarlak 
hozzásegíteni, és a korszerű oktatásnak 
is valami ilyesmit kell célul kitűznie. A 
poroszos nevelés mottója a „Legyél az, 
akivé én akarlak tenni!” Ennek következ-
ménye csak örökös lázadás, lehangoltság 
és agresszió. Szerelemről szólva meg-
említi a pedagógiai erószt is. A nevelés 
két ember közti viszony, ha ez elfogadó, 
a teljesítmény hosszú távon jobb, mint 
egy poroszos rendszerben. Adyt idézve: 
„szeretném, ha szeretnének” – a tanítás 
során is érzelmekkel hatunk, szociális 
kompetenciákat, érzelmi intelligenciát 
fejlesztünk.

Ezzel kapcsolatban többször utal 
Karácsony Sándor pedagógiai műveire. 
Azt kell fi gyelnünk, mi a titka – tehetsége 
– ennek az embernek, mi a személyiségé-
nek a varázsa. Miért ne lehetne az iskola 
olyan hely, ahol a gyerekek jól érzik ma-
gukat, ha értelmét látják a munkájuknak? 
Életszerű, gyakorlatias feladatokban, 
komplex tantárgyak keretében, például a 
természettudományos gondolkodás mo-
dellezésével. Kérdés, hogy a mai iskola 
tanulásszervezési keretei erre mennyire 
alkalmasak. A felfedeztető oktatás lenne a 
célszerű, ahol nem a tanár, hanem a diák 
kérdez, és a tanár előremozdítója, facili-
tátora a fejlődésnek.

Az idő előrehaladtával kiderül, még 
21 darab szókártya hátravan, véges az az 
egyórás előadás, de Vekerdy Tamás azt 
mondja, nem kell befejezni a tananyagot. 
Jobb, ha kevesebb költőre kerül ugyan 
sor a tanév folyamán, de ezek legyenek 

a tanár kedvencei, amelyekről hiteles 
átéléssel tud beszélni. A diákok magneti-
zálódnak egy érdekes tanóra során, mivel 
hatékony tanulás nincs öröm nélkül.

A második kihúzott kártya a konfl ik-
tus, ami nélkül nincs létezés, mondja 
Popper Pétert említve. A vitás helyzete-
ket meg kell oldani, nem a szőnyeg alá 
söpörni, kompromisszummá kell szelí-
díteni azokat. Az iskolát ki kell venni a 
politikai küzdőtérről, mint a fi nneknél, s 
a kutatásba, oktatásba kell pénzt fektet-
ni. Az 1989–2010-ig terjedő időszakot 
aranykornak nevezi a hazai pedagógi-
ában, mert sokféle módszert ki lehetett 
próbálni. Utal rá, hogy hazánkban az 
első élménypedagógiai tárgyú könyvet a 
Szegedi Rendőr-főkapitányság adta ki.

A következő képzettársítás a logiká-
ra vonatkozott. A logosz kifejezés szót is 
jelent, ezért idézte a Bibliát is: „Kezdet-
ben vala az ige”, ami a világ letükröződé-
se. A mitológia képi nyelve nem a logikát 
– érvelést, ítéletet, következtetést – jelké-
pezi, hanem a lélek mélyén ott élnek az 
istenek. A legendáknak, művészeti alko-
tásoknak is realitása van. Az ihlet csupán 
logikával nem megközelíthető. Freund 
Tamás munkásságát említve húzta alá a 
művészetoktatás fontosságát.

Az érzelmi intelligenciáról szólva 
hangsúlyozta a többszörös intelligencia 
fogalmát. A csak verbális és matema-
tikai intelligenciát értékelő tanintéz-
ményekben fi gyelembe kellene venni a 
cselekvéses intelligenciát, például a jól 
megszervezhető közösségi szolgálat hasz-
nát. Ismét humorral szemléltetve ezen 
tényező fontosságát, Einsteint idézte: 
„Egész életemben sokat tanultam, kivéve, 
amikor tanítottak.”

Hogyan neveljünk felelősségteljes 
felnőtteket, hogy fi aink ne legyenek bor-
jak, akiket felhizlalunk és vágóhídra kül-
dünk, vagy hogyan ne váljanak a „teás-
csésze-nemzedék” tagjaivá, és eltörjenek, 
mert az úgynevezett helikopterszülők 
szinte rájuk szállva mindent elintéznek 
helyettük, megóvják őket mindentől, és 
beleszólnak minden döntésükbe?

Az USA-ban és Nyugat-Európa nagy 
részén az egyetemi felvételinél nemcsak 
a vizsgaeredmények, tanulmányi pontok 
számítanak, hanem egy beszélgetés során 
felmérik a pályázó kommunikációs kész-
ségét, kreativitását, problémamegoldását; 
érdeklődnek, milyen közösségek tagjai, 
voltak-e gyakorlaton, nyári munkán, 
önkénteskedtek-e, hogyan járulnak hozzá 
környezetük jobbá tételéhez. Ez követen-
dő példa. Az oktatási rendszer azonban 
nem változik könnyen, a jó kezdemé-
nyezéseket is el lehet rontani előkészí-
tetlenséggel, megfelelő szakemberképzés 
nélkül, például az iskolai integráció 
bevezetése erre egy sajnálatosan nem jól 
megoldott példa.

A gyerekekkel együtt kell élni, akik 
a „csápjaikkal” mindent érzékelnek. Nem 
prédikálni kell, hanem hiteles mintát 
mutatni. A tabuk, titkok romboló ha-
tásúak az egyénre és a kapcsolatokra is, 
ugyanez igaz a túlzott technikai eszköz-
használatra is. A gyerekeknek hintázni, 
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Fotó: András Ferenc
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sarazni, labdázni kell; át kell élnie magát 
és a környezetét. Tízéves kor előtt ne 
játsszanak számítógépes játékot, ahogy a 
Szilícium-völgy nagy hírű számítógépgu-
rui sem engedik ezt gyerekeiknek. Nincs 
nevelés, csak példa. A kamasz úgyis 
mindent karikatúraszerűen felnagyít, és 
különösen az édesapáknak nehéz elvisel-
ni, amikor a gyerekeik ebben a korban 
„hülyének” nézik őket, sokat lustálkod-
nak, és később mennek aludni. Ezek 
élettanilag szükségesek. Egyes helyeken a 
későbbi iskolakezdés bevezetése bizonyít-
hatóan jobb eredményeket hozott.

Az izgalmas, szellemes gondolat-
áramlást szívesen hallgattuk volna még. 

Pedagógusként kicsit vitatkoznék 
Czike Bernadett sötét magyar iskolai 
valóságot lefestő bevezetőjével, hiszen a 
lehetőségeikhez mérten sokan igyekez-
nek élhetőbb iskolákat működtetni, saját 
programokkal, kooperatív módszerekkel, 
alternatív vitarendezéssel, az érzelmi in-
telligencia fejlesztésével, prevenciós prog-
ramokkal, tantermi színházzal, szakköny-
vek vásárlásával, előadásokra, képzésekre 
járással, hiszen magam is így jutottam el 
erre a nagyszerű programra.

Bocskay Csabáné

Őrületes 
tanóra 
Kai Hensel: Klamm háborúja. 
Kiss T. István monodramatikus 
előadása. Pannon Egyetem, 
E-kamara, 2017. október 3.

A Pannon Egyetem Kultúraszervező Cso-
portjának köszönhetően volt alkalmunk 
megtekintetni Kiss T. István, a Pannon 
Várszínház színészének monodramatikus 
előadását, Kai Hensel Klamm háborúja 
című művét. Egyetemistaként az sem 
mellékes, hogy mindezt ingyenes belé-
péssel.

Először láttam ilyen előadást, elő-
ször láttam monodrámát életre kelni, így, 
amikor belépett a terembe Klamm tanár 
úr feszülten és megtörtségét leplezve, és 
megszólalt, hogy „Jó napot!”, hirtelen le-
fagytam. Szokatlan volt számomra, hogy a 
színész kapcsolatot teremt a közönséggel, 
méghozzá úgy, hogy az ott ülők nemcsak 
befogadók, hanem a darab részét képezik 
csupán azzal, hogy ülnek a helyükön, és 
fi gyelnek. 

Szintén érdekes volt, hogy eleinte azt 
sem tudtuk, mi a szerepünk a darabban, 
miért kéri számon rajtunk olyan fölénye-
sen és egyben sértődötten a panteizmus 
vagy a Sturm und Drang fogalmát a Tanár 
úr, miért pécéz ki magának embereket 
az osztályból, vérig sértve őket, és miért 
zavaros a viselkedése, miközben az iroda-
lomtanár és az elárult tanár szerepe között 
csapong, egyik pillanatról a másikra. Az-
tán ahogy haladt előre az előadás, minden 

világos lett számunkra anélkül, hogy a 
színészen kívül bárki megszólalt volna. 

A levél, amelyet az osztály írt a 
tanár számára, nagy szerepet töltött be az 
esemény során, mivel a levélben leírtak 
indítják meg a háborút. Klamm tanár urat 
hibáztatják, amiért az egyik diák az előző 
tanévben öngyilkosságot követett el, mivel 
megbuktatta német irodalomból, és így 
nem tudott leérettségizni. Klamm végig 
kiállt amellett, hogy jól döntött, de közben 
láthattuk az egyre bizarrabb viselkedésé-
ből, hogy a lelke mélyén nem így gondolja. 
Egyik percben dühös, a másikban csa-
lódott volt, aztán pedig szerényen meg-
jegyezte, hogy ha van kedvünk, szívesen 
fogad minket egy teára, majd kisétált a 
teremből. Tehát vége az órának, mégsem 
mentünk sehova, mert újra megjelent 
bekötött, vérző fejjel.

Klamm ekkor tényleg megindította 
a csatát az osztály ellen, a kollégái ellen és 
a saját démonai ellen. Az események csak 
úgy pörögtek, ezt pedig egy ember érte 
el. Előkerült egy üveg bor, a következő 
pillanatban a tanár úr már egy csótányt 
csócsált a szájában, majd üvöltve közöl-
te, hogy mindenkit meg fog buktatni, 
emellett a kollégái legmocskosabb titkait 
teregette ki – és mindezt nem az alkohol 
okozta. A megőrülésének utolsó tiszta pil-
lanatában tört ki belőle az igazság, amely 
idáig vezette. Gyilkosnak tartotta magát, 
olyan gyilkosnak, aki imád tanítani, és 
nem azt tartja szem előtt, hogy hatal-
ma legyen a diákok felett, hanem hogy 
tanuljanak tőle, hogy megőrizzenek egy 
darabot belőle, amelyet magukkal visznek 
az életük további részében. Az utolsó jele-
net tette fel az i-re a pontot, érzékeltetve, 
hogy milyen nehéz valamit teljes szívvel és 
odaadással csinálni, aztán pedig csalódni. 
Például egyetemistaként sokan bele se 
gondolunk abba, hogy az oktatóknak is 
bizonyítani kell, méghozzá a diákok felé, 
akik nem biztos, hogy értékelik a kemény 
munkát.

Kiss T. István játékát letisztultnak és 
jól kidolgozottnak jellemezném. A józan 
és az őrült állapot közötti átmenet hiteles 
volt, elhittem róla, hogy remek irodalom-
tanár, és azt is, hogy egy becsapott, meg-
tébolyodott ember, akinek egyetlen kiútja 
maradt, ha fegyvert szegez a halántékához. 
Amikor a legvégén kihunytak a fények, 
majd pár másodperccel később újra fény 
töltötte be az előadótermet, a színész leült 
az asztalhoz, és csak annyit mondott: „Kö-
szönöm, hogy eljöttek.” Én pedig kapcsol-
tam, hogy Klamm tanár úr nincs többé, 
visszacsöppentem a valóságba, amely 
talán nem is áll annyira távol attól, amely a 
szemem előtt játszódott. 

Jakab Krisztina

Dumapisták a 
Hangvillában 
Kis ember nagy gonddal jár. 
Dombóvári István önálló estje. 
A Dumaszínház vendégelő-
adása. Veszprém, Hangvilla, 
2017. szeptember 20.

Évtizedek óta szívesen nézem és hallgatom 
magyar nevettetők archív és aktuális felvé-
teleit, élőben azonban még nem sokukkal 
találkoztam. Első konkrét emlékem Maksa 
Zoltánhoz kötődik, mikor egy falusi szüreti 
mulatságon lépett fel, még a kilencvenes 
évek elején, egymaga, sportzakóban, csu-
pán egy mikrofonnal a kezében. Azóta sem 
változott sokat a stand-up comedy műfaja: 
az előadó vagy a társulat kiáll a közönsé-
ge elé, és valós vagy kitalált történeteivel 
interaktívan szórakoztatja a nagyérdeműt. 
A sztorik többnyire saját környezetükből 
táplálkoznak, netán ismert embereket fi gu-
ráznak ki, vicces élethelyzeteket eleveníte-
nek fel.

Dombóvári István és a megtekintett 
előadás műsorvezetője (vagy inkább társ-
fellépője), Bellus István sem volt ismeretlen 
számomra. A felvételek alapján azt felté-
teleztem, hogy Dombi valószínűleg jóval 
többet mesél majd saját magáról, mintsem 
általános témákról, míg Bellusnak egy 
kicsivel változatosabb blokkot képzeltem, 
és vártam, lesz-e vajon Kívánságszatyor 
Pistivel.

A program hivatalos kezdete előtt 
negyedórával foglaltam helyet a nézőtéren. 
Halk, lágy jazz szűrődött ki a hangszórók-
ból, mely könnyed hátteret biztosított az 
egyre sűrűsödő tömeg zajongásától elsza-
kadni vágyóknak. A színpadkép felengedett 
függönnyel fogadott, a hátfalon nagymére-
tű vetítővászon, rajta az előadás reklámfo-
tója, jobbra a lekicsinyített Dombival, bal 
oldalán pedig a műsor címe. Ez a kedves, 
ugyanakkor nyomatékos szójáték egy köz-
ismert pajkos szólás ferdítése, remek beha-
rangozó egy eff éle attrakcióhoz. Ugyanak-
kor a főszereplő sem atlétatermetéről híres 
– éppen az ellenkezője adja önironikus 
komikumának egyik fő irányvonalát. Ezt 
fokozandó, kerülhetett a felirat ipszilonjába 
egy széttárt karú, tömzsi alak.

Kezdésre a közönség majdnem telje-
sen megtöltötte a nézőteret. Egy virtuális 
konferanszié poénos bejelentkezése után 
megérkezett Bellus István – a kivetítőre. 
Ál-motivátorként jelent meg, általa feltett 
kérdésekre a vásznon felvillanó, mókás 
válaszok érkeztek. Közhelyesen eszement 
szólamaira adott hatásos, ám annál bár-
gyúbb feleletek megtették a hatásukat, a 
közönséget rögtön magával ragadta a po-
énáradat. Néhány perc múlva már a maga 
hús-vér valójában is előttünk állt Pisti, 
aki mikrofonnal a kezében ott folytatta, 
ahol a kisfi lm abbahagyta. Visszautalt az 
imént látott jelenetekre, majd egy közéleti 
kitekintés következett. Szabadszájúságát 



 S
éd

 •
 2

01
7.

 té
l

35

és a kifi gurázott személyek pellengér-
re állítását kitörő nevetés és sűrű taps 
jutalmazta. A továbbiakban történeteit 
már közvetlen környezetéből prezentál-
ta. Ismert, visszatérő karakterei tűntek 
fel, úgymint szerencsétlen sógora vagy 
a kifacsart szólásairól nevezetes barátja, 
„Ferike Iglesias”. Ezek után, némi celebos-
torozó bulvár kitérővel a saját otthonába 
kalauzolt minket. Erős csattanóval zárta 
mondandóját, s bejelentette a főszereplőt, 
akinek egy rövid, vicces közjáték után, 
melyben Dombi Szabó Péterhez hasonlí-
totta társát, át is adta a stafétát.

Dombóvári István a közönség kö-
szöntése és némi interakció után azonnal 
belendült. Jelezte, hogy nem szokása 
politizálni, valóban nem is tette. Foglal-
kozott korábban a témával Bellus István, 
tehát nem lehetett hiányérzete annak, aki 
szerint ez kötelező elem egy ilyen esten. 
Volt azonban szó az otthoniakról, koráb-
bi szerepléseiről, étkezésről, testmozgás-
ról, mindezt összefűzte popkultúrával, 
egy kis önreklámmal, a nők társadalmi 
helyzetével és kereskedelmi pozíciójá-
val, aztán a modern technika csodáival, 
mígnem eljutott az egészségügy aktuális 
helyzetéig.

Itt színpadra invitálta kollégáját, aki 
azonban többszöri megszólításra sem 
érkezett meg. Szinte megállás nélkül foly-
tatta mondanivalóját, témánál maradva, 
majd, amikor már egy újabb szakaszhoz 
érkezett volna, még egy próbát tett Bellus 
behívására, eredménytelenül. Ismét család, 
majd technológia, kultúra, sport és hatósá-
gokkal való bonyoldalmai következtek. A 
történetek szálait egymásba fűzve, néha 
vissza is kanyarodott oda, ahol néhány 
perccel ezelőtt esetleg egy-egy sztori 
félbeszakadt. Harmadik kísérletre a másik 
Pisti is előkerült, így egy rendelőintéze-
ti váróteremben játszódó, párbeszédes 
jelenet erejéig újra a pódiumon álltak 
mindketten.

Miután Dombóvári ismételten 
egyedül maradt, felvette a fonalat, ahol 
abbahagyta. Mesélte, hogyan támogatja az 
időseket, majd felemlegette Aranyosi Péter-
rel való utazását, aztán közlekedés témában 
felbukkant a Combino villamos, jogosít-
vány, ellopott gépjármű, rendőrök, vasuta-
sok, végül a Magyar Államvasutak legendás 
késésein csattant az utolsó ostorcsapás.

Midőn Dombi sietve kisétált a 
porondról, ismét beindult egy kisfi lm a 
vásznon, bejelentette a Pista Trió zenekart. 
Kisvártatva fel is bukkantak az est sztárjai, 
egyfajta jutalomjátékként még elénekeltek 
nekünk egy Kívánságszatyor szintű dalt.

Dombóvári István jobban érvénye-
sült a színpadon. Kollégája statikussá-
gához képest heves gesztikulációjával és 
harsányabb hanglejtésével azonnal magá-
val ragadta a nagyérdeműt, noha szinte 
végig csak két-három méter átmérőjű 
körben mozgott. Rengeteget viccelődött a 
saját kárára, ám őt ismerve ez korántsem 
meglepő. Állandó poénforrásként szolgált 
alacsony termete, valamint küzdelme az 
elhízással. A falusi embert sokszor állí-
totta szembe jelenlegi, fővárosi életével, 
illetve a magyarországi viszonyokat az 

amerikai hírekben és fi lmekben látottak-
kal. Emellett remekül kötötte egymásba a 
sztorikat, és csatolt vissza korábbi poén-
jaihoz, megerősítve az addig elhangzotta-
kat. Szakadatlan humorfolyamában csak 
úgy lubickolt a közönség. Mások meg-
személyesítése során nagyon jól játszott 
a hangjával, akárcsak kollégája. A közös 
kabaréjelenet csúszása sem befolyásolta az 
előadás élvezhetőségét, és összességében 
Bellus István sem okozott nekem csaló-
dást, az ő blokkjában is jól szórakozott a 
publikum, továbbá nagyszerű társa volt 
Dombóvárinak.

Nagyszerű élmény volt tehát a Du-
maszínház társulat, jogos volt a vastaps. 
Az eredetileg január 29-én, Budapesten 
bemutatottakhoz képest minden bizony-
nyal volt változás a jelenetekben, főként 
Dombi igyekezett csiszolódni az aktuális 
eseményekhez és a helyszínhez. A médiá-
ban sugárzott, megvágott felvételekhez ké-
pest szókimondó, cenzúrázatlan poénokat 
pedig csak élőben lehet hallani. Már csak 
ezért is érdemes személyesen megtekinteni 
egy-egy stand-up comedy előadást.

Tóth Roland

Feledésbe 
merülő lázadó 
Prométheuszról… TMK 
Alkalmi Társulás – Túrós-
Máté Kinga előadása. Veszp-
rém, Dubniczay-palota, 2017. 
augusztus 16.

Az áruló, kitaszított, magára hagyott titán 
s egyben az áruló, kitaszított, magára 
hagyott ember drámája rajzolódik ki 
Prométheusz történetében, melyen nem 
fogott az évszázadok vasfoga, s máig képes 
időszerű kérdéseket feltenni közösségről, 
bűnről, áldozatról.

A TMK Alkalmi Társulás Promét-
heuszról… című táncszínházi előadását 
augusztusban tekinthette meg először a 
veszprémi közönség a Dubniczay-palo-
tában, Turós-Máté Kinga előadásában. 
A tüzet a halhatatlanok birodalmából az 
emberek számára elhozó, s ezzel az istenek 
parancsát megszegő Prométheusz drámá-
ját sokféle módon és műfajban feldolgoz-
ták már az idők során, hiszen az önmagát 
másokért, az emberekért feláldozó titán 
időtlen tragédiája mellett nehéz szó nélkül 
elmenni. 

A Prométheuszról… rendező-ko-
reográfusa, Katona Gábor azonban 
merőben szokatlan oldalról fogta meg a 
történetet. Ezúttal nem egy tagbaszakadt, 
sziklához láncolt férfi  vagy egy bölcs 
történetmondó meséli el Prométheusz, a 
különös életfogytiglanra ítélt titán sorsát, 
hanem egy táncosnő, aki egy személyben 
lesz szemünk előtt rendíthetetlen lázadó, 
kőkemény szikla, isteni harag, kérlelhetet-
len sas, sőt rettegve suttogó közvélemény. 

Ám nem csupán az újszerű szerep-
leosztás teszi modernné a produkciót, 
hiszen nem egyszerű, klasszikus értelem-
ben vett táncszínházat láthatnak a nézők. 
Turós-Máté Kinga a produkció során 
ugyanis Franz Kafk a Prométheusz című 
írását is elszavalja, részekre hasítva a szö-
veget, melynek minden mondatában ke-
mény tragédia rejlik. A rövid írás drámai 
tömörségben foglalja össze az isteneket 
eláruló titán bűnét, hős és legenda utóéle-
tét, mely a lehető legnagyobb büntetéssel 
zárul: mindenki elfelejti Prométheusz 
tettét, marad az ok nélküli megtorlás, a 
létjogosultságát vesztett szenvedés, a meg-
magyarázhatatlan. 

A tiszta, súlyos szöveg, valamint a 
mitikus, ősi erőket idéző, nyers mozdu-
latok már külön-külön is megalkotnák, 
megalkotják a kegyvesztett titán kétség-
beejtő helyzetét. Azonban a két egymás-
ra úsztatott minőség, tánc és szavalat, 
mozdulat és szöveg, lendület és beszéd 
valahogy egymást billentik ki a ritmusból, 
s így – tekintve, hogy a szövegmondás 
egészen neutrális hangnemben, illetve stí-
lusban zajlik, mindenféle átmenet nélkül 
váltva át a szemünk előtt átlényegült, a mí-
tosszal együtt lélegző táncost egy közép-
szerű iskolai irodalmi színpad szavalójává 
– a produkció sodra olykor erősen megtö-
rik, újra és újra kizökkentve a táncos által 
újra és újra létrehozott mágikus térből, az 
előadás bűvköréből a szemlélőt.

Tagadhatatlan, hogy a Kafk a-szöveg 
erős mankót jelent a nézők számára, ám 
Turós-Máté Kinga előadása van annyira 
erős, hogy szöveg nélkül is képessé váljon 
arra a fajta autentikus történetmesélésre, 
amikor a nép a tűz köré gyűlt, s mágikus 
mondákat tanult a végtelenségig ismételt, 
ám soha el nem korhadó törzsi rítusok 
révén – nem utolsósorban erre emlékeztet 
a kamaradarabokra jellemző, négyszöglet-
ben kialakított játéktér, mely körbefogja a 
táncost. 

Az előadás során használt minimális 
eszköztár szépen kiegészíti a lendületesen 
megkezdett, feszült, kimerevített, avagy 
olykor a kiinduló mozzanatok egészen 
ellentétes jelentésébe átforduló mozdu-
latokat. A leghangsúlyosabb s legtöbbet 
használt kellék – a fekete kesztyű és a tégla 
fl ip-fl op mellett – az a két darab kavics, 
mellyel a művész már az előadás legele-
jén is játszik. Mintha súlyos gondolatok 
volnának, sőt egyenesen az okok; egyik 
kezéből a másikba helyezve nézegeti, vizs-
gálgatja a köveket a táncos, akárcsak ha 
mérlegelné azokat, Prométheusz szemével. 
Elég jók, elég nyomósak voltak-e ezek 
az indokok ahhoz, hogy bűnt kövessen 
el? Büntetésre érdemessé váljék? Megér-
demli-e ezt az áldozatot egy nép? Megér-
demli-e egy faj, egy világrend, egy eszme, 
a szomszéd, az eladó, a postás, az utcán 
szembejövő arc és név nélküli fi gura, hogy 
naponta felhasítsák majd érte a mellkasát, 
a múlni nem akaró idő végezetéig?

A nagylelkű Prométheusz sorsát 
nemcsak a történelem nagy mártírjai, 
hősei élték át, hiszen tapasztalja, tapasz-
talta valamennyi halandó, aki kiáll a 
gyengébb mellett, vakmerően igazságot 
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szolgáltat, s ezáltal kegyvesztetté, kitaszí-
tottá lesz, sőt egyenesen árulónak bé-
lyegzik. A feledésbe merülő cselekményt 
kihangsúlyozó Kafk a-szöveg s az előadás, 
melynek végén a táncos az elsötétülő 
játéktérben kétségbeesetten próbál a két 
kaviccsal tüzet csiholni – máris elfelejtet-
tük volna, hogy kaptunk mi egykor tüzet 
is? –, minden tragédiák lehető legna-
gyobbikával zárul: mert lehet-e, létez-
het-e nagyobb büntetése a lázadónak, a 
jó ügyért önmagát feláldozónak, mint az, 
ha homályba merül, nemcsak ő maga, de 
tette is?  

Leitner Vera

A változás 
évszázada 
A változás évszázada, a hitélet 
változásai a 16. századi veszp-
rémi egyházmegye területén 
Egyháztörténeti konferencia. 
Veszprém, Érseki Hittudomá-
nyi Főiskola, 2017. augusztus 
30–31.

Az egyháztörténeti konferencia kezdemé-
nyezése nem új keletű, többéves hagyo-
mányt folytat, melynek keretében két 
éve az egyházmegye szerzetesrendjeinek 
történetét, tavaly pedig a II. világháború 
utáni vészterhes évek eseményeit érintő 
előadások hangzottak el. Az idei konferen-
cia témája – a reformáció 500. évforduló-
jának kapcsán – az egyházmegye életében 
komoly változásokat hozó 16. század 
története lett. A kétnapos tanácskozás a 
Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bi-
zottsága a Veszprémi Érseki Hittudományi 
Főiskola és a Veszprémi Főegyházmegyei 
Levéltár támogatásával valósult meg.

Márfi  Gyula érsek, Varga István rek-
tor, Brányi Mária alpolgármester asszony 
és Karlinszky Balázs levéltár-igazgató 
köszöntője után a különböző felekezeti 
és állami könyvtárakból, levéltárakból 
és oktatási intézményekből érkezett 18 
előadó nyújtott rálátást e század egyház-
történetére. A címben szereplő változás 
arra utal, hogy míg a 16. század elején az 
egyházmegye egy jól kiépített középkori 
struktúra és sűrű kolostorhálózat mellett 
működött, addig a század második felére 
döbbenetes változásokat tapasztalhatunk. 
A török terjeszkedés következtében az 
egyházmegye jó része az Oszmán biroda-
lom fennhatósága alá került, s a keresztény 
kézen maradt területek is végvidékké vál-
toztak. A püspök is menekülni kényszerült 
évszázados székhelyéről, és a védettebb sü-
megi várban rendezkedett be egészen a 18. 
századig. A török hadak előrenyomulása 
és a II. Lajos király 1526-os halálát követő 
belviszályok következtében az egyház-
megye összeroppant, a gazdasági helyzet 
siralmassá vált, s Fazekas István szavaival 

élve a század második felében működő 
veszprémi püspökök legnagyobb érde-
me az volt, hogy e lehetetlen helyzetben 
legalább az egyházmegye vagyonának egy 
részét sikerült megmenteniük, ami a ké-
sőbbi erőre kapás egyik záloga volt. Ilyen 
körülmények között jelent meg és terjedt 
el a reformáció az egyházmegye terüle-
tén, alakultak ki, különültek el a század 
második felére a kálvinista és a lutheránus 
gyülekezetek. 

A konferencia e folyamatokat azzal a 
céllal mutatta be átfogó, valamint egy-
egy résztémát alaposabban feltérképező 
előadások segítségével, hogy mindez egy 
későbbi egyházmegye-történeti szintézis 
alapját jelentse. Így Varga Szabolcs a kor-
szak egyházmegye-történetének megírása 
során felmerülő problémákat, kérdése-
ket összegezte, a többi előadó pedig az 
egy-egy résztémában elért eredményeit 
mutatta be. A jelenlévők megismerkedhet-
tek az egyházmegye 1515. évi zsinatának 
rendelkezéseivel, a korszak anyanyelvű kó-
dexhasználatának nagyságrendjével, majd 
a század püspökeinek életével és munkás-
ságával, valamint az egyházmegyei intéz-
mény- és kolostorhálózat jellegzetessége-
ivel. Az egyházmegye területén kialakuló 
protestáns felekezetek önszerveződéséről, 
a templomépítészetre kifejtett hatásairól, 
prédikátorainak társadalmi helyzeté-
ről, származásáról is szó esett. Többször 
felmerült a reformáció és a könyvkultúra 
kapcsolata, mely során Esterházy Pálnak 
a jelenleg Kismartonban őrzött protes-
táns vonatkozású könyvgyűjteménye és 
a németújvári iskola könyvhasználata is 
bemutatásra került. A nagyobb lélegzetű 
áttekintés mellett egy-egy település vagy 
nevesebb személy történetét is bemutat-
ták, így hallhattunk Pietro Isvalies bíbo-
rosnak, Kanizsai Pálfy Jánosnak, Samarjai 
Máténak és Beythe Istvánnak a szervező 
és írói tevékenységéről, a zirci ciszterci 
kolostor századbeli történetéről, a kani-
zsai reformáció elterjedéséről és hirtelen 
eltűnéséről, valamint a korabeli bírósági 
rendszerben nélkülözhetetlen szerepet 
játszó kapornaki és zalavári konvent hite-
leshelyének működéséről.

Gárdonyi Máté a konferencia zárá-
sakor kifejtette, ha a 16. század egyház-
történetéről korrektebb képet szeretnénk 
kapni, akkor feltétlenül szükséges a 
kooperáció a tudományterületek és a fele-
kezetek között. Jelen sorok írója szerint e 
két nap ennek maradéktalanul eleget tett.

A konferencián Bánkuti Gábor jó-
voltából bemutatták a tavalyi konferencia 
előadásait tartalmazó „Rendületlenül a 
romok között” – A veszprémi egyházmegye 
1945 és 1972 között című tanulmánykö-
tetet, s a szervezők ígérete szerint az idei 
konferencia előadásait már jövőre könyv 
formájában lehet kézbe venni.

Kanász Viktor

A vasbeton
művészi 
formálója 
Konferencia Medgyaszay Ist-
ván életművéről. Budapest, a 
Pesti Vigadó Makovecz-terme, 
2017. szeptember 20.

A konferenciát és hozzá kapcsolódó kiál-
lítást az 1978-ban épített, mára lebontott 
veszprémi Úttörőház tervezője, a teljes 
szellemi frissességnek örvendő Zalaváry 
Lajos, az MMA tagja kezdeményezte. Saját 
elmondása szerint 1942-ben, műegyete-
mista korában Medgyaszay István mun-
kásságáról sem az egyetemen, sem máshol 
még csak nem is hallott. Pedig Medgya-
szay az 1940-es évekre már megalkotta 
összes jelentős művét. 1947-ben Zalaváry 
egy ideig Dr. Kismarty-Lechner Jenő 
mellett dolgozott. Zalaváry tőle és akkor 
hallott először Medgyaszay alkotásairól. 
Amikor képeket is látott a művekről, 
rajongója lett Medgyaszay építészeté-
nek. Zalaváry személyesen is találkozott 
Medgyaszay Istvánnal, amikor a már idős 
építész egy évig a Közti tervezőirodá-
ban dolgozott. Nemcsak munka közben 
láthatta közelről, hanem elkezdte látogatni 
a budapesti Ménesi úti Medgyaszay-ház-
ban is, ahol megismerhette idős kollégája 
barátságos mindennapjait is. Medgya-
szay 1959-ben bekövetkezett halála után 
pedig veje, Bartha Zoltán fogadta, s az 
ő kalauzolásával szembesült az életmű 
nagyságával. Szíven ütötte, amikor látnia 
kellett, hogy hogyan alakítják át Medgya-
szay színházait, majd örömmel értesült 
a gondos visszaalakításról. Medgyaszay 
születésének kerek évfordulójára készülve 
úgy gondolta, itt az ideje egy szimpózium 
összehívásának, amely méltó helyére, a 
legnagyobb magyar építészek közé sorolja 
Medgyaszay alakját. Szerinte az építészek 
munkájának elismerésére érdemes lenne 
létrehozni egy Medgyaszay-díjat is. 

A Medgyaszay István (1877–1959) 
építőművész születésének 140. évfordu-
lója alkalmából rendezett konferenciát és 
a hozzá kapcsolódó kiállítást a Magyar 
Művészeti Akadémia Építőművészeti 
Tagozata szervezte. Prof. emeritus Fekete 
György, az MMA elnöke házigazdaként, 
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter az építés, az építészet ügyéért 
is felelős kormánytagként köszöntötte a 
résztvevőket. Zalaváry Lajos Oberfrank 
Pált, a Medgyaszay tervezte épületben 
működő Veszprémi Petőfi  Színház igaz-
gatóját kérte meg, hogy olvassa fel nagy 
elődje munkásságát értékelő gondolatait. 
Zalaváry Medgyaszay életművében a népi 
hagyományra támaszkodó korszerűség-
re törekvés mellett a részletekben rejlő 
páratlan gazdagságot emelte ki. Zalaváry 
szavait Duló Károly rendező és Enyedi 
Lajos operatőr Medgyaszay István épüle-
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teit bemutató fi lmjének vetítése követte, 
amely képeivel nyitánya volt az előadások 
sorának. 

Medgyaszay a 20. századi közép-eu-
rópai építészet egyik kimagasló alakja. 
Alkotásai jelentőségükhöz képest mégis 
alulértékeltek a hazai és nemzetközi épí-
tészet történetében. Az előadók a maga 
idejében külföldön is hírnevet szerzett 
alkotónak a romantikus és orientalizáló 
stílusból, a kárpát-medencei népi épí-
tészetből táplálkozó, a vasbetonszerke-
zeteket újító módon használó, valamint 
az építészet és ornamentika viszonyát új 
alapokra fektető, mintegy hat évtizedet 
átfogó életművét vizsgálták. A cél az 
volt, hogy a modern építészet európai, 
regionális és hazai fogalmát árnyalva 
újraírják Medgyaszay építészettörténet-
ben elfoglalt helyét és az építőművész 
művészettörténeti jelentőségét. Medgya-
szay István egyes művei a közelmúltban 
örvendetesen megújultak, és továbbra 
is eredeti funkciójukat töltik be. Mások 
állapota aggasztó, sőt egyik alkotását a 
közelmúltban bontották le. Ezért a konfe-
rencia az életmű hazai kutatásában elért 
újabb eredmények bemutatása mellett a 
modern építészet és a műemlékvédelem 
kapcsolatának tisztázására is vállalkozott. 

A konferencia előadótermében az 
építész két unokája, Ládonyiné Bartha 
Gabriella és Bartha Ágoston a családi 
emlékmúzeumból egy egynapos kiállí-
tás keretében bemutatták Medgyaszay 
néhány egyetemi tanulmányi füzetét, a 
népi építészeti felmérő utak során készült 
néhány rajzát és akvarelljét, a Gellért-
hegyre tervezett Nemzeti Panteon egyik 
lenyűgöző látványtervét, a rárosmulyadi 
templom modelljét, az építész saját ter-
vezésű rajzállványát, a veszprémi színház 
csillárjainak üvegfüzéreit és színházi 
ajtózári szabadalmát. 

Az érdeklődők még egy kiállítást 
láthattak a Pesti Vigadó épületében, 
amelynek Potzner Ferenc építész és művé-
szettörténész volt a kurátora. Medgyaszay 
munkásságát három téma köré csoporto-
sítva tekintette át. Az első csoportba tarto-
zó tablók a Nemzeti Panteon eszméjének 
megjelenései az életműben ideáltervek és 
megvalósult, de egyéb funkciójú épületek 
alakjában. A tablók második csoportja 
a helyreállított Medgyaszay-műveket 
tekintette át, a harmadik pedig a veszély-
ben lévő, pusztuló, illetve már lebontott 
épületek képeit sorakoztatta fel.  

A konferencia nyitóelőadását Dr. 
Keserü Katalin professor emeritus, művé-
szettörténész, az MMA rendes tagja tar-
totta. Hat fejezetben átfogó képet rajzolt 
Medgyaszay István építőművészetéről, 
az életművére különféle korszakokban 
jellemző épülettípusokról, a stílus és funk-
cionalitás Medgyaszayra jellemző össze-
egyeztethetőségéről, az organikus gon-
dolkodás megjelenéséről és az utókorra 
gyakorolt hatásáról, illetve elhallgatásáról. 

E sorok írója, a Magyar Építészeti 
Múzeum munkatársa az apai minta fon-
tosságáról beszélt. Az építész, építőmester 
Benkó Károly gyakran vitte magával kisfi -
át munkával kapcsolatos megbeszélésekre. 

A gyermek látta apját tárgyalni, művezetni 
és látott elkészült alkotásokat. Így köny-
nyen érthető pályaválasztása, és az is, hogy 
honnan örökölte sokoldalúságát, honnan 
tanulta küzdeni tudását.

Az egyik dédunoka, T. Ládonyi 
Emese néprajzkutató Medgyaszay István 
néprajzi gyűjtőútjaiba engedett bepillan-
tani a családi emlékhelyen fennmaradt 
előadások, naplók, levelek és feljegyzések 
tükrében. A részletes beszámolók alapján 
rekonstruálni lehet Medgyaszay gyűjtőút-
jait, megismerkedhetünk a felmérési raj-
zok, akvarellek készítési körülményeivel, 
sőt az építésznek olykor a falubeliekkel 
folytatott teljes párbeszédeket is sikerült 
lejegyeznie. 

Őriné Nagy Cecília művészet-
történész, a Gödöllői Városi Múzeum 
munkatársa arról beszélt, hogy mennyire 
korlátozottak egy muzeológus lehetőségei. 
A viszonylag kisméretű, de újító jellege 
miatt az életmű egyik fontos állomásának 
tekinthető Nagy Sándor műteremház sor-
sáról és a megmentésére tett kísérletekről 
számolt be. 

A Laczkó Dezső Múzeum művé-
szettörténésze, Sipos Anna az építész és 
Veszprém kapcsolatáról tartott előadást. 
A színház és a múzeum építéstörténetét 
vázolta fel a városi gyűjteményekben 
fennmaradt dokumentumok alapján, a 
koncepció és az első vázlatok megszületé-
sétől a többszöri módosulásokon át vezető 
megvalósulásig. A Séd előző számában 
Brunner Attilával közösen írott cikkük 
olvasható a múzeum építéstörténetéről, 
amelyet a konferencián részletesebben 
bontott ki, és kiegészítette a színházra 
vonatkozó kutatás eredményeivel.

Baku Eszter művészettörténész, 
a BME Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszék tudományos segédmunkatársa és 
Vető Dániel PhD, építészmérnök, a BME 
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 
tanársegéde a szakralitás szolgálatába 
állított vasbeton szerkezetek jelentőségét 
taglalta Medgyaszay István templomépí-
tészetében. A modern egyházi építészet 
alakításában jelentős szerepet játszottak 
Medgyaszay úttörő megoldásai mind szer-
kezeti, mind díszítőművészeti értelemben.  

Medgyaszay unokája, Ládonyiné 
Bartha Gabriella segítségével Gács János, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
nyugalmazott vezető főtanácsosa Medgya-
szay Istvánt, a feltalálót mutatta be. Öt be-
jelentett szabadalma közül négy még a 20. 
század első évtizedében született, és meg 
is kapta az oltalmat. Ez egyrészt a műegye-
temi műszaki képzés magas színvonalát, 
másrészt főleg Medgyaszay kreatív mérnö-
ki gondolkodását bizonyítja. Az első kettő 
a színházi nézőtéri ajtókon alkalmazható 
úgynevezett pánikzárra vonatkozott, a 
harmadikat kifejezetten a veszprémi szín-
ház számára fejlesztette ki. A találmány 
célja az volt, hogy a szintén általa terve-
zett üveggyöngy-füzérekből álló csillárok 
világító elemeinél a foglalatok ne vessenek 
illúzióromboló árnyékot a mennyezetre, 
a hatásuk minél légiesebb legyen. Ehhez 
találta fel Medgyaszay a foglalat nélküli 
izzót. A negyedik találmány az elemekből 

építhető vasbeton födém volt. 1940-ben az 
építész újabb találmánnyal állt elő: szaba-
dalmaztatta a lánctalpakon a saját maga 
ásta árokban haladó árokásó, akkori szóval 
medervágó gép elgondolását.  

Potzner Ferenc, a Közti Zrt.-nél 
dolgozó Ybl-díjas építészmérnök és mű-
vészettörténész előadásában a Nemzeti 
Panteon eszméjének alakulását vizsgálta 
Medgyaszay életművében az 1903-ban ké-
szített első tervektől a lembergi hadikiál-
lítás megépült, de lebontott főépületén, az 
1933-ban a Hármashatár-hegyre tervezett 
Nemzeti Emlékcsarnokon át egészen az 
1942-es tabáni Magyarok bejövetele csar-
nokig, amely szintén nem valósult meg.

Hadik András művészettörténész 
Medgyaszay tervezői és szervezői képes-
sége két ékes bizonyítékát mutatta be a 
hallgatóságnak. Az első világháború alatt 
többek között 1916-ban Lembergben 
rendeztek a korábbi győzelmeket ünnep-
lő hadikiállítást. Ennek a szintén Otto 
Wagner-tanítvány Otto Schönthal mellett 
Medgyaszay, Maróthy Kálmán, Pál Hugó 
és Medgyaszay öccse, Gyula volt a terve-
zője. 1917-ben a budapesti Margitszigeten 
is rendeztek hadikiállítást, amelynek csak 
Medgyaszay volt az építésze. A margitszi-
geti bemutató felhasználta a lembergi 
pavilonok egy részét, de új tervezésű 
épületek is születtek. Érdekesség, hogy 
mindkét kiállítás főépülete erősen hasonlít 
a gellérthegyi Panteon tervében megfogal-
mazott koncepcióhoz.

Baldavári Eszter művészettörténész, 
a Magyar Építészeti Múzeum munkatársa 
a keleti hatásokat tekintette át Medgyaszay 
István építészetében. Az előadás Medgya-
szay 1931 és 1932 közötti indiai utazását 
rekonstruálta a fennmaradt levelezések-
ből. Elsősorban a körutazás során meglá-
togatott személyekre és olyan helyszínekre 
összpontosított, mint az egykori Bombay, 
Benares és Kalkutta, valamint Dardzsiling, 
Santiniketan és Ranchi. Ezen kívül bemu-
tatta az indiai művészeti iskolák működési 
eszméit, valamint Medgyaszay Iráni-Turá-
ni Múzeum tervének megszületését.

Ablonczy Balázs, az MTA BTK 
Történettudományi Intézetében dolgozó 
történész a turanizmus, vagyis a keleti 
magyar őshaza keresésének mozgalmá-
ról beszélt, valamint arról, hogyan került 
Medgyaszay kapcsolatba a bécsi magyar 
értelmiségiekből álló Th allóczy-körrel. A 
magyar népművészet és a Kelet kutatása, 
gondolkodás eredetről és néprokonságról 
ettől kezdve végigvonul Medgyaszay pályá-
ján, és erőteljes egyéni építészeti stílusának 
egyik fontos forrását képezi.

Dávid Ferenc művészettörténész 
Medgyaszay István soproni színháza 
1992-1993-as felújításának volt kutatója és 
szakértője. Előadásában arról számolt be, 
hogyan alakította át Medgyaszay 1909-ben 
háromnegyed év alatt az eredetileg klasz-
szicista épületet, hogyan próbálta a régi 
színházat kis beavatkozásokkal korszerűvé 
tenni. Az 1969 és 1973 között lezajlott 
újabb bővítést és felújítást Kotsis Iván 
tervezte, de saját tervezői személyiségéből 
adódóan Medgyaszay egyéni megoldá-
sainak erős leegyszerűsítésével. A König 
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Tamás és Wagner Péter által tervezett 
felújítás a szükséges újabb modernizáción 
túl a Kotsis-féle leegyszerűsítések visszafor-
dítását is célul tűzte. Ennek során azonban 
a műemlékek avatott kutatójának és a ter-
vezőknek a rekonstrukció és másolatkészí-
tés problémájával is szembe kellett nézniük. 
Az előadás ebbe az izgalmas szellemi és 
műszaki kihívásba engedett bepillantást.  

Gesztesi Albert építészmérnök a Do-
rottya utca 8. számú, eredetileg Medgyaszay 
által tervezett, majd a második világháború 
után erős leegyszerűsítésekkel helyreállított 
ház rekonstrukciójának megtervezésével 
volt megbízva. A koncepció a közelmúltban 
megváltozott, a házat lebontották és más 
tervezők kapták a feladatot, hogy a helyére 
szállodát tervezzenek. Gesztesi Albert ku-

tatásaiból viszont kiderült, hogy a Medgya-
szay által tervezett bérház létrehozásában 
részt vevő társművészek mind a Gödöllői 
Művésztelep tagjai voltak, ebből következő-
en az épület a magyar építészet- és művé-
szettörténet egyik jeles helyszíne volt.  

Józsa Anna építészmérnök korábban 
a 19. századi színházépítészet történe-
tét kutatta. Jelenleg részt vesz a Magyar 
Állami Operaház felújításában. Áttekin-
tette Medgyaszay életművét műegyetemi 
színház-építészeti témájú tanulmányaitól 
kezdve a nyári színköröktől a jelentős 
színháztervezési és -felújítási megbízá-
sokon át az Opera 1912-es felújításáig. 
Medgyaszay tiszteletben tartotta Ybl 
művét, és az általa tervezett átalakítások 
szervesen illeszkedtek a mester gondo-

latmenetéhez: javította a földszinti elő-
csarnok forgalmát, növelte a próbatermek 
számát és igyekezett javítani a nézőtér 
akusztikáját. 

Potzner Ferenc zárszavában kiemelte, 
hogy Bartha Zoltán festőművész, felismer-
ve Medgyaszay életművének jelentőségét, 
elévülhetetlen érdemeket szerzett apósa 
hagyatékának megőrzésével, emlékének 
ápolásával, s ugyanezért mondott köszöne-
tet az építész ma élő leszármazottainak is. A 
konferencia előadásai, amelyek szövegének 
a szervezők nyomtatásban való megjelen-
tetését is tervezik, térben és időben nagy 
utazást jelentettek Medgyaszay István 
fantasztikus életművében.

Ritoók Pál

Több fához, facsoporthoz kötődött egy-egy író, költő vagy más, 
általánosan ismert személyiség, mely kapcsolat aztán a köztudat-
ban mélyen beágyazódott (Juhász Gyula tölgyfája Makón; Arany 
János tölgyei a Margit-szigeten; Erzsébet királyné erdei fenyői Za-
laújlakon; Tessedik Sámuel akácfái Bábolnán, Szarvason; Rákóczi 
szilfája Balatonakarattyán, mely utóbbi sajnos 1968-ban elpusz-
tult). A millennium tiszteletére, az ünnepségek előkészítése során 
1895–1896-ban országszerte nagyarányú fásítások történtek. E te-
lepítések eredményeként a 20. század közepére értékes városi fa-
állomány jött létre, melynek a II. világháborút túlélő egyedei 
mára komoly, értékes „famatuzsálemmé” fejlődtek.

Hogy alakult e folyamat Veszprémben?
A környék eredeti állományából városunkban is megmarad 

egy-egy példány. Ilyenek voltak Jutas-pusztán, a szennyvíztelep te-
rületén egy ezüsthárs (Tilia tomentosa) egy magas kőris (Fraxinus 
excelsior) a mai Budapest utca 58. számú ingatlan előtt, két példány 
(előző lapszámunkban bemutatott) tiszafa (Taxus baccata). A hárs 
1980 körül fejezte be mintegy 250 éves életét. A kőris körülbelül 
280-300 évet élt; a nagy fokú levegőszennyezettség és környékének 
teljes aszfaltburkolása miatt koronájának egyre több ágát veszítet-
te el, legyengült állapotában egyre több kórokozó gomba és kártevő 
rovar támadta meg. Végül a 2010-es évek elejére már alig-alig vege-
tált, s vált mind inkább balesetveszélyessé, így elkerülhetetlen volt 
a kivágása. A két tiszafa jelenleg jó állapotban van. E fáknak még 
két kortársa van életben. Az egyik, egy mintegy kétszáz éves kisle-
velű hárs (Tilia cordata) a Bajcsy-Zsilinszky utca 3. számú ingat-
lan kerítésében, a járda belső vonala mentén található – rendkívül 
kedvezőtlen körülmények között. Egyelőre jó állapotban van, ám 
szükséges lenne életterének (a törzs közvetlen környékének) meg-
felelőbbé tétele. A másik fa egy ugyancsak kétszáz éves körüli he-
gyi juhar (Acer pseudoplatanus). Ez a Laczkó Dezső múzeum előtt, 
tulajdonképpen megfelelő környezetben, a gépkocsiparkoló és az 
egyetemi sportpálya közötti füves területben áll. Törzsét és koro-

náját sűrűn fedi a borostyán (Hedera helix); egészségi állapotának 
romlását közvetlenül a talajszinten látható kéregsérülés, egy-egy le-
száradó és lepottyanó kisebb-nagyobb ág és a csúcsszáradás jelzi. E 
tünetek belső (a külső rész a borostyántól nem látható) szövetelha-
lásra utalnak, mely – fokozva a borostyán tömegével – összeroppa-
nást, kidőlést is okozhat, ami – tekintettel a fa méretére – aktuális 
balesetforrást is feltételez.

A Dózsa György út – Kádár utca találkozásánál, a Csermák 
lépcső mentén, a Színházkertben, az Erzsébet sétányon, az Erzsé-
bet ligetben több száz-százhúsz éves fa, hegyi és korai juhar (Acer 
pseudoplatanus és Acer platanoides), vadgesztenye (Aesculus hip-
pocastanum), ostorfa (Celtis occidentalis), magas kőris (Fraxinus 
excelsior), jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’), japánakác (Sopho-
ra japonica), kislevelű hárs (Tilia cordata) és feketefenyő (Pinus 
nigra) képez jelentős biológiai, ökológiai és esztétikai értéket, de 
törött, korhadó ágaik, odvas/odvasodó törzseik törésre, kidőlésre, 
lehetséges balesetre is fi gyelmeztetnek. Ugyanez a helyzet az Al-
sóvárosi, a Dózsavárosi és Szél utcai temetők, továbbá a Mártírok 
útjai zsidótemető esetében is. Életben tartásuk érdekében elkerül-
hetetlen a teljes idős faállomány gondos, szakszerű átvizsgálása és 
a szükséges beavatkozások elvégzése.

Mi a döntő tényező egy város zöldterületi faállományának 
faj- és fajtaösszetétele meghatározásakor?

Minden város ember által létrehozott, művi környezet, mely 
azonban nem létezhet önmagában, az őt körülvevő természetes 
környezettől elszakítva, abból kiemelve. A környező tájra nem fi -
gyelve legfeljebb élhetetlen falanszter jöhet létre. Mivel az ember 
művi környezetet alkotó, abban élő, de természetes környezetétől 
elszakadni nem képes, adott kultúrát létrehozó biológiai lény, bio-
lógiai, ökológiai és esztétikai szükséglete, hogy megalkotott élette-
re a tágabb környezettel, a tájjal harmóniát alkosson. 

Ezt a harmóniát kizárólag a környező táj meghatározó ele-
meinek, a növényeknek a városalakításban történő felhasználásá-

Történelmi vonatkozásokat idéző, több száz éves, kultúrtörténeti érdekesség(ek)et is hordozó idős fákkal, 
melyekhez általában valamilyen helyi legenda is kötődik, hazánkban sokfelé találkozhatunk. Ezek főként 
kultuszhelyek, templomok, temetők környékén (Buda, Budafok, Szőkedencs), várak (Pápa, Szigetvár, Tata), 
kastélyok, vidéki kúriák közelében (Gödöllő, Délegyház), fontosabb utak, útkereszteződések (Hárskút, 
Keszthely, Szeged-Tápé, Szentgál) mentén maradtak/maradhattak életben, később pedig a 17. század végi, 
inkább a 18. századi főúri kastélyok, nemesi gazdasági központok (Alcsút, Bábolna, Hédervár) területén, 
egyházi birtokokon (Bakonybél, Eger, Zirc), illetve – meghatározóan a 18. század végétől – egyre inkább divattá 
váló és anyagilag is egyre inkább elérhetővé váló – gyűjteményes kerti telepítések (Alcsút, Erdőtelek, Körmend, 
Szarvas, Szeleste) révén növekedtek, fejlődtek.

Idős fáink
Veszprém zöldterületi faállományának kialakulása
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val érhetjük el. Ehhez a legfőbb eszközeink az oxigéntermelésben, 
levegőtisztításban és -temperálásban, a légáramlás szabályozásá-
ban, a ki- és besugárzás alakításában, a város vízgazdálkodásában, 
a rezgés- és zajártalmak csökkentésében egyaránt a legnagyobb 
szerepet betöltő fák. E feladatra azonban csak azok a fajok alkal-
masak, amelyek az adott földrajzi viszonyok közepette fejlődtek 
ki, s városban, a számukra hátrányosan módosult/módosított fel-
tételek mellett is a lehető legnagyobb biológiai-ökológiai hasz-
not biztosítják. Egy-egy faj fajtái pedig azért fontosak, hogy a faj 
egy-egy megváltoztatott tulajdonsága révén részben jobban iga-
zodhassanak a művi környezet hátrányos alakulásához (talaj-
tömörödés és -szennyezés, a felszín részbeni vagy teljes, tehát a 
vízfelvételt és víztárolást akadályozó burkolása, közlekedési ár-
talmak stb.), részben pedig szín- és formaváltozásukkal nagyobb 
esztétikai élményt teremtsenek.

E célra a honos fajok a legalkalmasabbak, melyek ültetésével 
a tájidegenség is elkerülhető.

Még ha a fentieket evidenciának tekintjük is, csak látszólag 
egyszerű kérdés, hogy mely fajoknak biztosítsunk dominanciát a 
városra jellemző növényegyüttes kialakításában. Ennek oka, hogy 
a Veszprémi-fennsík növénytakarójának kialakulásával kapcsolat-
ban két nézet vetekszik.

A Cholnoky Jenő nevével fémjelzett felfogás a fennsík és a 
hegyoldalak – a márgás és löszös területek kivételével – eredendő-
en kopár volta mellett érvel (v. ö.: a Vásárállás délről kissé észak-
ra lejtő, emberemlékezet óta kopár dolomitplatója, a Gulya-domb 
meredek, néhol még ma is kopár lejtői, bércei stb.) azzal, hogy az 
uralkodó dolomit intenzív talajképződésre nem alkalmas, s hogy 
a „gyaluló” bakonyi főn-szelek az esetleg és helyenként mégis lét-
rejövő, elenyésző mennyiségű, elfolyósodó, vízmegtartásra képte-
len rendzinát elsöprik/elsöpörték, ami minden magasabb rendű 
növényi élet kifejlődését lehetetlenné tette. 

Ezt kérdőjelezik meg a Bakony-vidék újabb kutatásai, me-
lyek a vidék eredetileg erdős voltára utalnak (Fekete Gábor, Papp 
Jenő). E nézet szerint a tájat az emberi beavatkozás, az erdőirtá-
sok (főleg a török kori háborúk idején) tették kopárrá, egyhangú 
mezővé.

Nehéz s ma talán lehetetlen is a két nézet közötti, a (volt) va-
lóságnak megfelelő állásfoglalás. 

A vidékre jellemző geológiai (kőzet, talaj, domborzat) és ég-
hajlati (hő, fény, csapadék) viszonyok közepette a veszprémi táj 
a tölgyesek (Quercetum) övébe sorolható, így klimax-vegetáció-
jának (legmagasabb szintű, legösszetettebb, legértékesebb nö-
vényállomány-növénytakaró) a különböző tölgyesek tekintetők. 
Környékünkön négy hazai tölgyfaj, a csertölgy (Quercus cerris), 
a kocsányos tölgy (Quercus robur), kocsánytalan tölgy (Quercus 
petraea) és a molyhos tölgy (Quercus pubescens) is megtalálja lét-
feltételeit. A városban mégis meglepően kevés tölgyfával talál-
kozhatunk. Egyedül a Károly-templomnál fejlődtek szép oszlopos 
tölgyek (Quercus robur ’Fastigiata’). Ennek oka lehet, hogy a kör-
nyék erdeinek meghatározó faját, a csertölgyet (Quercus cerris) 
eleink nem találták méltónak a városi telepítésre, később a tölgyek 
lassú fejlődésével indokolták (országszerte) azok mellőzését, töb-
ben pedig várostűrésüket kérdőjelezték meg. 

Veszprém jelenlegi faállományának szinte egésze 20. századi 
telepítésű. 

A II. világháború előtti ültetésekben a honos fajokat a he-
gyi juhar (Acer pseudoplatanus), a korai juhar (Acer platanoides), 
a mezei juhar (Acer campestre), a magas kőris (Fraxinus excelsi-
or), a kis- és a nagylevelű hárs (Tilia cordata és Tilia platyphyl-
los), a Séd-völgyben a fekete nyár (Populus nigra) és a szomorú 
fűz (Salix alba ’Tristis’), kisebb számban a közönséges nyír (Betula 
pendula) képviselték. Mellettük igen nagy arányú volt a balkáni 
eredetű vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) és az abszo-
lút tájidegen, észak-amerikai fehér akác (Robinia pseudoacacia) 
gömbkoronájú fajtájának (Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’) 
ültetése. A telepítésekben jelentős volt a szintén észak-amerikai 
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), a kelet-ázsiai japánakác (So-
phora japonica) előfordulása, de – és nem kis számban – meg-
jelent a ma invazív gyomfának tekintett kínai eredetű bálványfa 
(Ailanthus altissima) is.

A világháború után a jelentősebb köztéri fásítások a lakó-
telep-építések beindultával, az 1950-es évek legvégén kezdődtek. 
Eleinte a korai juhar (Acer platanoides) volt a favorit, majd – ami-
kor kiderült, hogy ennek várostűrésével kapcsolatban vannak 
gondok – a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), az 1970-es évek-
ben az ezüsthárs (Tilia tomentosa), a ’80-as években az eredeti 
élőhelyükön kimondottan igénytelennek tűnő, rendkívül szép ter-
mésű és lombszíneződésű berkenyék (Sorbus sp.) kerültek ref-
lektorfénybe. Ma a kőrisek (Fraxinus sp.) és körték (Pyrus sp.) te-
lepítése a legkiterjedtebb.

Közben – főként a várostűréssel, illetve a szennyezett kör-
nyezettel kapcsolatos gondok és a lakótelepeken elvárt gyors fejlő-
dés/növekedés indokával több, idegen eredetű faj is nagy számban 
került a közterekre. Ilyenek: az észak-amerikai származású ezüst-
juhar (Acer saccharinum), a szivarfa (Catalpa bignonioides), a le-
pényfa vagy krisztustövis (Gleditsia triacanthos) stb.

A közterületekre telepített fákat nem lehet gyakran cserél-
ni. Ezért fontos elvárás velük szemben a várostűrés. Mivel a kör-
nyezeti ártalmak csökkentése az ember túlélése szempontjából is 
fontos (ezt egyébként maguk a fák is nagyban elősegítik), a városi 
fákkal kapcsolatban az ökológiai megfelelésnek, az ökológiai haté-
konyságnak kell elsőbbséget biztosítani. Egyre világosabb, hogy e 
cél leginkább a vidék honos fajaival, azok megfelelő válogatásával, 
alakításával/nemesítésével érhető el.

Ettől elválaszthatatlan a cönológiai megfelelés: a fajok társu-
lási, együttélési viszonya és esztétikai hatása.

Mindez nem zárja ki egzóták (idegen eredetű fajok) alkal-
mazását, sőt, bizonyos mértékig szükségessé teszi is ezt. Az öko-
lógiai/táji megfelelés nem jelent/nem jelenthet sematizálást. A 
városarculat alakítása, jellegzetessé tétele, a történeti, kulturális/
kultúrtörténeti vonatkozások általában egyedi növényalkalmazást 
igényelnek. Ezért indokolt és szükséges az alapállománytól eltérő, 
azt színesítő, változatosabbá tevő, ugyanakkor azzal harmonizá-
ló ritka, pontosabban az adott városban ritkának számító fajok/
fajták megjelentetése. E módon – az alapállomány honos fajokkal 
való azonosságával – biztosíthatjuk a tájhűséget, illetve jeleníthet-
jük meg a város táji/földrajzi vonásait, ugyanakkor hangsúlyoz-
hatjuk Veszprém más településektől eltérő, egyedi sajátosságait, 
egyedi arculatát.

Strenner József

Csertölgyes a Cser-erdő északnyugati részén

Kocsányos tölgy termése
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A neves divattervező, Náray Tamás mint konferanszié is kiváló-
nak bizonyult Complementer’s f/w 2016-17 című bemutatóján. 
Személyes hangú, gyengéd, humoros bevezetőjében megosztot-
ta a közönséggel aznapjának legboldogítóbb hírét is: megjelent 
új könyve, a Zarah. A friss, még nyomdaszagú kötetből később 
a szép hangú Farkasházy Réka olvasott fel részleteket. S hogy ne 
csak az irodalomkedvelők örüljenek, a Várkert Bazár impozáns, 
barátságos, kék csillagokkal díszes termének 50 méteres kifutó-
ján nemcsak a modellek lépkedtek, hanem táncosok is repkedtek. 
Fenyves Máté együttese és a Táncművészeti Egyetem táncosai hol 
zizegős selymekbe burkolózva lebegtek, hol sárkánnyá, denevér-
ré, angyallá változtak a fényes selyemszárnyak ölelésében: civil 
ember nem is sejti, melyik az a csoda, amelytől a selyem hol nyo-
masztóan súlyos, hol súlytalanul lebegő. Az olykor bolondosan 
kergetőző, rugalmas, erős, hihetetlen mozdulatokra képes tánco-
sok, lányok és fi úk, meséket mondtak és humort loptak a színpad-
ra a mozdulatok nyelvén. 

A bemutatott ruhák láttán is csak örülhetett a szem és szív. A 
felolvasott könyvrészlet plasztikus színei visszaköszöntek a kifutó-
ról, a jégkék, a napsárga és a puha rózsaszín. A színek hol harmo-
nikusan kiegészítették egymást, hol ellentéteik hívták fel magukra 
a fi gyelmet, mint ahogy az anyagok is vagy szépen összesimultak, 
vagy erős kontrasztjukkal provokálták a nézőket, mint a musz-
lin és szőrme vagy a tüll és bőr. És a ruhák! Álomszerűen libbenő 
csodák és praktikus, egyszerű anyagokból készült darabok válta-
koztak: igen sok olyan akadt, amely kortalan, egyszerű eleganciá-
jával bármilyen korú nőn jól mutatna. 

Természetesnek vesszük, hogy egy modell szép és csinos. 
Manapság azonban nem ritka az olyan manöken, akinek csontja 
valósággal átböki a bőrét, és őrült fogyókúrába kergeti a kamasz-
lányok túlságosan is nagy csoportját. Ám Náray Tamás bemu-

tatóján a soványság bűvöletébe esett világ megkönnyebbülten 
láthatta, hogy a kifutón nemcsak anorexiás Barbi-babáknak van 
helyük. Szép, érett, nőies nők mutatták be a szép, nőies ruhákat, 
olyan nők, akiknek természetes a mozgása és természetes a moso-
lya. És minden olyan természetes, hogy a sok szőke-barna szépség 
közé csodálatosan belesimul két színesbőrű társuk, akik közül az 
egyiket magamban, egy koromfekete bőrű, méltósággal vonuló 
modellt, egy gyermekkori meseemlékem nyomán, núbiai herceg-
nőnek neveztem el. Így az is egészen természetes, ahogy a hibát-
lan alakú nők között feltűnik a leghibátlanabb forma is, egy szép 
várandós kismama kedves pocakja, amely büszkén gömbölyödik 
egy kifejezetten szexi, tűzpiros, szűk szabású ruhában.

Ennyi, a mi divatbemutatóinkon nem rutinszerűen látha-
tó „szabálytalansághoz” – táncbetétek, ízelítő egy új könyvből, 
színesbőrű és várandós modellek – szépen illeszkedik az is, hogy 
nem jellegtelen gépzene dübörgött a fülünkbe, hanem élőzenét 
hallhattunk: a kifutó mellett-mögött csillogó fekete blúzos, csil-
logó tekintetű és csillogó hangon játszó zenekar ült, a veszprémi 
Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar. Náray Tamás meleg köszöntő 
szavaiból tudtuk meg, hogy átlagéletkoruk 17 év. De a játékukban 
semmiféle kamaszos éretlenség nincsen. Zenekedvelő ember va-
gyok, gyakran járok hangversenyre, itt is, ott is a világban, s bát-
ran merem állítani, hogy ezzel a csodálatos hangzással bármely 
felnőtt zenekarral felvehetik a versenyt. Vannak olyan elvárások, 
amelyeket az ember természetesnek vesz, hogy például pontosan 
kezdenek a zenészek, nem összevissza, és persze úgy is fejezik be, 
nem visít ki a zenekarból egy-egy hangszer, nem játszanak hami-
san, nem esik szét darabjaira a muzsika: mindez alapvető elvárás 
azoktól, akik kiállnak egy színpadra. De a hangzás melegsége, tö-
mörsége, a világos magas hangok és a bársonyos mélyek harmó-
niája nem mindig jellemző egy amúgy korrektül játszó zenekarra 
sem. Ez a fi atalokból álló együttes pedig ilyen hangzásokat pro-
dukál. Méltósággal, fegyelemmel játszottak, amin a mögöttük álló 
hosszú nap ellenére átsütött az öröm. Együtt voltak, tudtak fi gyel-
ni egymás rezdüléseire, szakmai tudás és emberi tartás volt ebben 
a játékban. Rutinos zenészeket megszégyenítő profi zmussal ját-
szottak, de a profi k megfáradt rutinja nélkül.

Muzsikálásuk fényes volt, vidám és komoly, egyszerűen 
mindenkinek örült a szíve, aki hallotta őket. Ez az öröm volt az, 
ami eredetileg megfogta Náray Tamást is, s éppen ezért kérte fel 
őket, hogy őszi divatbemutatóján ők  játsszák el a kedvenc zenéit, 
Csajkovszkijt, Hacsaturjánt és Sosztakovics darabjait. Nem lenne 
ízléses túlzásokba esni egyszerűen azért, mert egy zenekar szépen 
és jól játszik – hát nem ez a dolguk?, kérdezhetnék a kételkedők –, 
de nem lehet mást mondani, mint hogy megemelték az esemény 
fényét, hogy a sokszínű tehetséghez, aminek tanúi lehettünk az 
est folyamán, hozzáadták a maguk friss, fi noman fegyelmezett, ér-
zékeny zenélését. Együtt lélegeztek a táncosokkal, a szép manö-
kenekkel, együtt sóhajtottak a lírai részleteket felolvasó művész-
nővel, és ettől az együttrezgéstől mindenki elmosolyodott. Olyan 
önfeledt, bámuló, szíves mosolyt fakasztottak mindenki arcán, 
amelyet egyre agresszívebb és kíméletlenebb világunkban ma már 
ritkán láthatunk, érezhetünk. Emlékezetes este volt, és – ugyan 
nehéz ilyet állítani egy valódi értékekkel teli, szép eseményről – 
meg merem kockáztatni, hogy az emlékek között igen előkelő he-
lyen maradnak meg a fi atal zenészek és karmesterük, mentoruk, 
ihletőjük, a szerény Demel Eszter.

Kálmán Zsófi a

A divatbemutatók rendszerint csillogó világát, a próbababaszerű manökenekkel, a többnyire hordhatatlan 
fantáziaruhákkal, a közönség soraiban felvonuló felső ikszezer tagjaival általában nem szokás a legmagasabb 
rangú kulturális események közé sorolni: haute couture, de nem haute culture, ha szabad egyáltalán így 
fogalmazni. Ritkán fordul elő, hogy egy önmagában is költőien szép divatbemutató kulturális bőségkosárrá 
válik, amelyben mindenki számára akad csemege.

Snow Ballerinas
Náray Tamás őszi-téli divatbemutatója, Budapest, Várkert Bazár, 2017. szeptember 26.
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Kopácsy József 1775. május 30-án született 
Veszprémben, egy elszegényedett nemesi, 
iparos család gyermekeként. Egyházi sze-
mélyek támogatták a tehetséges fi ú tanítta-
tását. Gulden (Gulner) Mihály és Henyey 
János mindketten püspöki titoknokok vol-
tak, mint plébánosok szívükön viselték a 
kis József sorsát, aki püspöksége alatt sem 
feledkezett meg jótevőiről. Pártfogói sorá-
ba tartozott még a Dávid árvaház alapítója, 
Zsolnay Dávid címzetes püspök is. Kopácsy 
Józsefet 1791-ben a megyei papnövendékek 
sorában találjuk, hamarosan a püspökhe-
lyettesi hivatalnál tevékenykedett titoknok-
ként. A teológiai főiskolán egyházjogot és 
egyháztörténelmet, majd egyházi iroda-
lomtörténetet tanított. Pierer József tinini 
püspök szentelte pappá 1798. május 30-án 
Zircen. 1805-ben szentszéki ülnök lett, rá 
egy évre a veszprémi Szent Mihály-plébá-
nia plébánosa. 1807-ben kanonoki stal-
lummal tüntették ki. Rosos Pál püspök 
1809. január 8-án zselicszentjakabi címze-
tes apáttá, ugyanebben az évben a veszp-
rémi szeminárium igazgatóhelyettesévé 
nevezte ki. A veszprémi káptalan küldötte-
ként vett részt 1809 őszén Károly Ambrus 
prímás temetésén. A temetésről a búcsúzta-

tásra felkért személy a betegsége miatt távolmaradt, ezért Kopácsy 
József mondta el a gyászbeszédet, mellyel kitűnő szónoki tehet-
ségéről tett tanúbizonyságot. Bécsben, a kapucinusok templomá-
ban 1812-ben a szokásos Szent István-napi beszédet ő mondta, 
s ugyancsak ő beszélt 1813-ban Vilt József győri püspök ravata-
lánál. Kopácsy a veszprémi káptalan küldötteként vett részt az 
1811-es országgyűlésen. A hétszemélyes tábla prelátusa lett, Pris-
tina választott püspöke. Amikor 1821. december 21-én Vurum 
József székesfehérvári főpásztort áthelyezték a váradi püspökség 
élére, az uralkodó Kopácsyt nevezte ki püspöknek. Közszereplése-
ivel, szónoklataival általános megbecsülést szerzett magának, elő-
relépését az egyházi hierarchiában Rudnay Sándor hercegprímás 
sürgette. A prímás őt kérte fel 1822-ben, hogy mondjon beszédet 
az esztergomi bazilika alapkőletételénél. Kopácsy új egyházme-
gyéjében, Gyurón plébániát alapított, s több helyen templomot 
építtetett. Körleveleiben meghagyta papjainak, hogy nagy gondot 
fordítsanak a napi zsolozsma elvégzésére, a gyónásokat és a szent-
ségek kiszolgálását ne hanyagolják el. Előírta a lelkigyakorlat tar-
tásának kötelezettségét. Veszprémi püspökségének időszakában 
is találkozunk a lelkigyakorlatokat rendszerező intézkedéseivel. 
Szívügyének tekintette az oktatás kérdését is. Három évet töltött 
a székesfehérvári püspökség élén. 1825-ben elhunyt a veszprémi 
főpásztor, korábban besztercebányai püspök Gelai Makay Antal, 
és az uralkodó I. Ferenc áthelyezte Kopácsy Józsefet a veszprémi 
püspökség élére.

Ádám Iván kanonok vélekedése szerint „a veszprémi püspö-
ki széket tagadhatatlanul forró légkörben kapta meg.” A politikai 
légkör kitűnik Kopácsy püspöki székfoglaló beszédjéből, mely-
ben a következőket mondja: „Félek a nagy terhektől (...) De Isten 
kiválasztja a gyengét, hogy az erőset megszégyenítse.” Jellemző 
volt a politikai szellemre, hogy a helytartótanács még tisztán val-

lási dolgokban is függésben tudta tartani a püspöki kart. Kopácsy 
József jelentős hangsúlyt fektet az ifj úság előmenetelére. Sok gon-
dot okozott az egyházmegye elöljárója számára, hogy az állami 
szemináriumokból kikerült papság nem állt hivatása magaslatán. 
A papnevelésre nagymértékben rányomta bélyegét a jozefi nista 
egyházpolitika vesszőparipája, az egyházmegyei szemináriumok 
eltörlése és a generális szemináriumok felállítása. A papneve-
lés ezzel kiszorult a megyéspüspökök joghatósága alól, a generá-
lis szemináriumok tanrendje teljes mértékben az államhatalom 
fennhatósága alá került. A tanárok sokszor vallástalan dolgokat 
állítottak, gúnyolták a mélyebb vallásosságot, a papi nőtlenséget, 
emellett tagadták a pápai csalatkozhatatlanságot. Még a trienti 
zsinat dogmáit is kritizálták. Kopácsy József a pozsonyi generális 
szeminárium egykori növendékeként könnyen vette a hitbuzgó-
ság hiányát. A veszprémi egyházmegye papságához címzett első 
pásztorlevelében utal a politikai szellemre, melyben azt hangsú-
lyozza, hogy nem érdemes Isten igéjét bölcs szavakkal hirdetni, 
hanem sokkal inkább egyszerűen, erővel és Krisztus keresztjének 
hatásával szükséges prédikálni. Érseksége időszakában is tiltotta 
papjai között a szóvirágokban kimerülő prédikációt.

Veszprémi püspökségének első feladatai közé tartozott Fe-
renc harmadik felesége, Karolina Auguszta királyné megkoro-
názása. 1825. szeptember 25-én Pozsonyban a püspök eleget tett 
az uralkodói utasításnak. A koronázási ceremónián volt egy ki-
sebb-nagyobb ellentét Kopácsy József és Rudnay Sándor között, 

melyet Markl Ignác naplója és Bezerédy Miklós irathagyatékában 
található feljegyzés is alátámaszt. Ezek a források azt állítják, hogy 
az esztergomi érsek kikapta a veszprémi főpásztor kezéből a házi 
koronát, és Rudnay tette végül a királyné fejére. Kopácsy József 
veszprémi püspökként vett részt az első „reformkori országgyű-
lésként” emlegetett diétán 1825-ben. Ceremóniamestere, egyben 
díszülnöke, Markl Ignác naplójában a főpásztor politikai beál-
lítottságát, felszólalásai alapján „moderat”-nak nevezi. Egyfajta 
mérsékelt állásponton volt a nemzeti érdekek és a bécsi udvar po-
litikájával kapcsolatban. 

Számos alapítvány köthető a nevéhez, melyet veszprémi me-
gyéspüspöki tisztségében tett. Rendezte a még ifj úkori pártfogója, 
Zsolnay Dávid címzetes püspök által alapított Davidicum árvahá-
zat, alapítványt tett számukra 800 pengő forint értékben, melynek 
kamatjait az a püspök által kinevezett pap kapta, aki a nagyböjt 
péntekjein a székesegyházban a szentbeszédeket tartotta. A püs-
pök jótékonyságát érezte az egész egyházmegye. A Jeruzsálem-
hegyen lévő szülőházát iskolává alakíttatta, az ott működő tanító 
díjazására is alapítványt tett. 

Kopácsy József esztergomi érsek 1847. szeptember 18-án hunyt el. Halálának 170. évfordulója alkalmából 
emlékeztem meg a prelátus életéről. Még a kritikusai is jó politikusnak, ügyes békéltetőnek tartották. Püspöki 
és érseki beiktatása során elhangzott köszöntőversek többnyire nemzettudatát, udvarhűségét, a magyar nyelv 
ügyében tett fáradhatatlanságát említik.

Kopácsy József 
A hercegprímás élete és kora (1775–1847). A Múzeumi Szabadegyetem előadása, 

Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2017. szeptember 12.
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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 demográfiai változásokat okozott. A demográfiai 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

már említett termékeny félhold a K
évvel ezelőtt történt háziasítást köv
jedését a különböző klimatikus vis
képesség segítette elő. A ma terme
és a tönkölybúza. Az alakor az árp
ke azon növényeknek, melyek az ú
tos földművelést, és egyike az első 
kifejezetten élelmezési céllal terme
kedveltebb főzeléknövény a lencse
tekben megtalálhatók a szegletes le
lent textilkészítésre a bronzkor óta

Az állatok háziasítása a földm
később azonban az állattartás a term
vőjévé vált. A letelepedett közösség
hogy élelmet biztosítottak, kielégíte
letet és munkaállatigényt is. A legk
merten a kutya. Egészen más okok
háziasítása. A növénytermesztéshe
a Közel-Keleten kezdődött, ahol tíz
ziasították, a kecskével, sertéssel, sz
állatfajra specializálódott a neolitik
pában, csak évezredekkel később b

A termelő gazdálkodásnak ké
van, melyek ma már megkérdőjele
ságát. Az egyik a demográfiai robb
látványos hatással volt a népességre

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

Neolit diéta

A múzeumi szabadegyetem 2016-os előadássorozata az Étel/élet című kiállít
történelmet a táplálkozás történeteként kíséri végig. A szeptemberi előadás az
Felmerül a kérdés, hogy a történelem mennyiben értelmezhető ezen a módo
természetesen az, hogy alkalmas a megközelítés, hiszen a táplálkozás az emberi 
értelemben a táplálkozás története az ember és környezetének történetét jelenti.

Séd,2017. tavasz, 53. old.
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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-
figyeléseket. 

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

j gy p
A találkozó szem

gati palotaszárny lehe
időben egy falpillérek
az emeleti helyiségek
meket szabályos közö
osztós ablakok világít
gabb építészeti kialak
oszlopos, feltehetőleg
természetesen nem le
teremben került sor 1

Harminc évvel k
dán a királyi vár dísz
rix nyilvános esküvői
is részt vett, a királyi 
lyi-hercegi méltóságo
nyák királyi méltóság
jelentésében hosszasa

„Az ebédlőterem
űzéshez méltó, arann
gönyeivel, amelyeket 
kerek asztal állt, mög
göny lógott. Az aszta
átszőtt – mennyezetk
reit ábrázolta két pajz
a király címerei volta
állt, mellette egy eme
fém edényeket: tálaka
„Az asztal előtt a pad
építettek, oly magasa
volna el. A forrás me
vegőbe egy ezüstből v
nyílásokkal: ezekből 
talnak borait. A több
edény állt, a kelyheke
sággal ért véget, mely

Mátyás és Beatrix ábrázolása egy 15 század végi miniatúrán
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ban az étkezési ügye-
n a cs. és kir.  Élelme-
. Verpflegs-Branche) 

yi tisztviselők (Ver-
r. Honvédségnél a köz-
retében kezelőtisztek 
selők intézték. Az élel-
ég a csapattisztek közül 
megalakult az élelme-

mely azonban a honvéd-
ben (a kezelőtisztekkel 
mánycsoportjába. Szak-
akvizsgák által szerez-

ombsoros kabátja (a 
ánya), zubbonya sö-

nadrágjuk kékszürke, 
gben kétcsúcsú fekete 

yűs, fehér lószőrforgós, 
l k l

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 

k l ( d l k

en. Katonai étkezés a két világháborúban. Múzeumi 
7. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2017. február 14.

a csajkában
nden hadseregben fontos tényező volt, és napjainkra is az maradt, hiszen 

a nem fog harcolni, sőt nagy valószínűséggel igen hamar a parancsot is 

Érem a nagyszombati társaskáptalan beiktatásának emlékére (1844)
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A székesegyház restaurálására 1841-ig 32 ezer forintot költött, 
a káptalani misékre ezer forintot, a cassa dioecesianára négyezer fo-
rintot, két tanuló ösztöndíjára kétezer forintot. Ezen alapítványai 
mellett támogatta a kaposvári rabok kápolnáját, a nőnevelő intézetre 
12 500 forintot hagyományozott. Gondja volt a szegényebb javadal-
mazású papjaira és az iskolamesterekre is. Mindszentkállán, Ősiben 
és Szorosadon templomot építtetett. Az irodalomnak is szorgalmas 
művelője volt. 1801–1802 lefordította Claude Fleury Az izraeliták 
és keresztények szokásairól és erkölcseiről írt könyveit francia nyelv-
ről. Kopácsy rosszakarói talán arra is alapozhatták vádjaikat, hogy 
ő maga is janzenista, hogy olyan szerző könyvét tanulmányozta, 
akit megbélyegeztek mint Cornelius Jansen követőjét. Ő volt az első 

püspök, aki a körleveleket kinyomtatta, és minden plébánosnak el-
küldte. Kopácsy püspök körlevélben elrendelte, hogy 1833. január 
elsejétől az anyakönyveket magyar nyelven vezessék, és a kivonato-
kat is magyar nyelven adják ki. A keresztelési dokumentum két pél-
dányban készüljön el. V. Ferdinánd 1839 decemberében nevezte ki 
esztergomi érsekké. Veszprémi püspöki javadalmát 1842-ig meg-
tarthatta mint püspöki adminisztrátor. Érsekségének időszakában is 
számos alapítvány köthető nevéhez. Ilyen például az érsekújvári kis-
dedóvó, a pozsonyi zenészi egylet, illetve az ipari és gazdászati egy-
let. 1843-ban társaskáptalant alapított. 

Fogl Krisztián Sándor
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Bakonyi 
ízek vására 
Bakony Expó, Veszprém 
Aréna, 2017. november 10–12.

Idén negyedik alkalommal, közös szer-
vezésben rendezte meg Veszprém város 
önkormányzata és a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara a Bakony Expót a Veszprém 
Arénában. A rendezvény elsődleges célja 
a termelők és a vásárlók közti közvetlen 
kapcsolat lehetőségének biztosítása. 

A négy év alatt kialakult hagyomány 
szerint a helyi termelők kínálatát bővítik a 
kézműves termékek, valamint a kulturális 
és gyermekprogramok. A vásár ideje alatt, 
a kínálat és kereslet találkozásán túlmu-
tatva bepillantást nyerhetünk néhány 
hagyományos mesterség, a sajtkészítés, a 
húsfeldolgozás, a házilagos tartósítás, az 
édességkészítés, a használati és dísztárgy-
készítés stb. világába is. A vásáron min-
dent meg lehetett kóstolni, az előállítás 
mikéntjét, az elkészítés receptjét be lehe-
tett szerezni. Az idei évben hangsúlyos, ki-
emelt termékként jelent meg a burgonya, 
így a felhasználásához tematikus progra-
mok, valamint a Nagymama portája nevű 
standnál termékkóstolók szerveződtek. 

A Bakony–Balaton térség gasztronó-
miai hagyományai nemcsak az egyes stan-
doknál köszöntek vissza, hanem a gaszt-
roudvar kínálatában is. A gasztroudvarban 
veszprémi és környékbeli vendéglátóhe-
lyek kínálatát élvezhették a látogatók. Az 
ínycsiklandozó falatok fogyasztása mellett 
a rendezvénysátor programjait is élvez-
hettük. A fellépők között köszönthettük 
többek között a Báthory Bandát, a Dúdoló 
Énekegyüttest, a Kis-Bakony és a Szilágyi 
Táncegyüttest és a Holdviola elektro-folk 
zenekart is.

A háromnapos rendezvényen több 
mint 140 kiállító, termelő és kézműves 
árulta portékáját. Mellettük, további 20 
standon civil szervezetek mutatkoztak be. 
A rendezvény iránti érdeklődők száma 
meghaladta a 16 ezer főt. A vásárt látogató 
több mint kétezer gyermek számára a vá-
sári forgatag hangulatát fokozta az állatsi-
mogató, a játszóházak kínálata és az Aréna 

előterében kialakított, ügyességet próbára 
tevő gyakorlótér is. 

A korábbi évek statisztikai adataival 
összevetve elégedetten állapíthatjuk meg a 
mutatók fokozatos növekedését. A látoga-
tottsági adatokban folyamatos emelkedést 
tapasztalhatunk (2014: ötezer fő; 2015: 
tízezer fő; 2016: tizenháromezer fő; 2017: 
tizenhatezer fő). Az érdeklődők mind szé-
lesebb térségből látogatják a rendezvényt, 
így nemcsak Veszprémben és környékén, 
hanem a környező nagyvárosokban, 
Győrben, Sopronban, Székesfehérváron, 
sőt Budapesten is ismertté vált a Bakony 
Expó programja. A kiállítók számában is a 
fokozatos bővülés jellemző, így a 2014-es 
nyolcvan standtól jutottunk az idei ada-
tokig. További bővülést az Aréna méretei 
már nem tesznek lehetővé, idén az expó 
elérte a területkihasználás maximumát.

A látogatószám és a kiállítószám, 
valamint a visszajelzések alapján egyér-
telműen eredményesnek tekinthetjük a 
Bakony Expót. Az eltelt négy év gyakorlata 
igazolta, hogy van létjogosultsága a ren-
dezvénynek, mind kulturális és turisztikai, 
mind gazdasági szempontból. Talán nem 
túlzó, amikor úgy fogalmazunk, hogy a 
Bakony Expó a Bakony és Balaton-felvidék 
kirakatává vált, mely kirakat a rendezvény 

alatt élőben, a két program közötti idő-
szakban az expó honlapján tekinthető meg 
(www.bakonyexpo.hu).

Brányi Mária

Sárkányok 
földjén 
Húsz éve repülnek sárkányok 
Szentkirályszabadja fölött

Ki ne gondolt volna még arra, hogy milyen 
lehet repülni? S fentről vajon hogy néz ki 
a lent? Biológiai ismereteink szerint az 
ember sosem tudott repülni, de mindig is 
csodálta mindazt, ami fölötte suhant, akár 
madár, akár felhő volt az. Amikor már te-
hette, maga is készített repülésre alkalmas 
szerkezeteket. 

Írásos forrásokból és ábrázolásokból 
tudjuk, hogy Kínában i. e. 200 körül már 
létezett a mai papírsárkány őse, sőt ekkor 
már kétszáz éve ismert volt. A Tang-kor-
ban (618 és 907 között) kapta a ma is 
használt fengzheng, vagyis „széllel zen-
gő” nevet. Ebben az időszakban ugyanis 
elsősorban hadászati célokra használták 
a sárkányokat: segítségükkel fel tudták 
mérni a seregek közötti távolságot. Gya-
korta bambuszból készült sípot is szereltek 
rá, hogy hangot adjon, s ekkortájt már 
szórakozássá vált a sárkányeregetés. A 
világhódító útra indult papírsárkány az 
1700-as években olyannyira népszerűvé 
vált Párizsban, hogy a sárkányeregetők 
közötti konfl iktusokat elsimítandó szabá-
lyozni kellett a közparkok rendjét. 

Ha valaki szeptember első szombat-
ján Szentkirályszabadján jár, és keresi a 
Sárkányok napja helyszínét, akkor nem 
kell sokat tűnődnie, elég, ha csak feltekint 
az égre. A helyi baráti kör – nem tréfából 
– 1998. április 1-jén alakult. Benne vannak 
kulturális, szabadidős, természetjárós, 
környezetvédős és sporteseményekben. 
A fő profi l azonban mégiscsak a papír-
sárkány-készítés és -röptetés: iskolákba, 
falunapokra és egyéb rendezvényekre szí-
vesen mennek, hogy minél több emberrel 
megszerettessék a sárkányokat. 

A Sárkányok napjára lehet előre 
készített repülőszerkezettel is érkezni, de a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a hely-
színi sátrakban készített sárkányok az iga-
ziak. Ez ugyanis nem üzlet: a Szentkirály-
szabadja Baráti Kör Egyesület teremti meg 
az anyagi hátteret (lehet őket támogatni!), 
és aki odamegy, az sokféle sárkányt készít-
het saját kezűleg vagy szülői segítséggel. 
Gyerek és felnőtt ragasztóval bütyköl, 
aztán ecsettel, élénk színekkel vadul 
mázol – akarom mondani, szépen fest –, 
és a végeredmény repüüül! Na, az az igazi. 
Külföldre járók tudják, hogy lehet nagyon 
jó anyagú, fl ancos sárkányt vásárolni is, de 
nincs az az előre gyártott, vett járgány, ami 
olyan mosolyt csal a gyerek arcára, mint a 
keze nyomán formálódott és repülni taní-
tott sárkány! És mindig lehet úgy segíteni 
neki az alkotásban, hogy észre se vegye… 
A szerkesztés-ragasztás végeztével jöhet 
a szabad levegőn való, kicsavart nyakú, 
önfeledt szaladgálás, mert az a valami ott 
fenn repül! Alap-természetélmény – mai 
divatos szóval interaktív játék –, ami régen 
a legtöbb faluban hozzá tartozott a gyere-
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kek időtöltéséhez. Nem csecsemő- vagy 
kisiskolás korban akarták meghatározni a 
karriert a gyerekek pótóráival, hanem fut-
károztak a szélben. Így lett közös élménye 
a különböző korosztályoknak, és ezen a 
lajtorján bátran lehetett a másik felé járni 
egy életen át…

A Sárkányok napja helyi gyermek-
programként indult, mára több száz fős 
eseménnyé vált, és húsz év alatt háromszor 
nőtte ki a helyszínt. 2017-ben osztrák és 
cseh vendég sárkányeregetők is érkeztek 
a faluba: levegőbe emelkedtek a parndorfi  
medvék és polipok, előkerült szinte min-
den típusú sárkány, az egyzsinórosoktól 
kezdve a két- és négyzsinóros trükksárká-
nyokig, a paplansárkányok és a közösen 
varrt emelősárkány a bohóchallal. A szo-
katlan méretű közösségépítő erőnek kö-
szönhetően sokan munkájukkal segítenek: 
egy hétig traktorral takarítják a terepet, 
gyűjtik a szemetet, betanítanak olyanokat, 
akik aztán a vendégeknek segítenek sár-
kányt készíteni. S ki tudná megszámlálni, 
hogy húsz év alatt hány sárkány készült 
Szentkirályszabadján… 

Mórocz Anikó

Elektronikus 
Vadulás 
Vad Fruttik HighTech a Buda-
pest Parkban, Budapest, 2017. 
szeptember 15.

A Vad Fruttik az utóbbi években egy legin-
kább szomorú és depressziós dalokat ének-
lő alter zenekarból az ország egyik legnép-
szerűbb és talán az egyik legkísérlezetőbb 
produkciójává nőtte ki magát. Koncertjei-
ken rendre nagy előszeretettel  próbálnak ki 
új dolgokat hangzás és látvány tekintetében 
is, legfőképp óriási méretű és gyakran reti-
nákat kiégető fényeket; készült már könyv 
és abból aztán színház, a frontember, Likó 
Marci életét feldolgozva; és most már nem 
először kacsintanak ki az elektronikus bulik 
világa felé. Ez utóbbi vonalukat High-
Tech névre keresztelték, sőt a Fruttik ezen 
vadulása most már külön lemez formában 
is elérhető: úgy is felfoghatjuk, hogy ezt 
vagy legalábbis ezt is ünnepelte szeptem-
ber 15-én, a leköszönő nyári szezon egyik 
első, már tényleg ősziesre fordult estéjén a 
Budapest Parkban a zenekar.

Annak ellenére, hogy nem különö-
sebben a világom az elektronikus zene, már 
nem először néztem meg a Fruttiknak ezt 
az arcát, ami talán furcsának tűnhet, de 
az az egyszerű oka van, hogy nekik tény-
leg hihetetlenül jól áll ez a köntös. Eddigi 
legütősebb ilyen koncertjük a tavalyi, 
hajszálpontosan megszerkesztett, szemeket 
és füleket nem kímélő akváriumos este 
volt, amit véleményem szerint nem sikerült 
felülmúlni most, de azért a parkos buliban 
sem kellett csalódnom. Azt is könnyen 
el tudom képzelni, hogy annak, aki ren-
des koncertrajongó, még jobb  élményt is 

adott ez az este: kevésbé volt előre kitalált 
forgatókönyve, nem egy géphang narrálta 
végig, cserébe sokkal szabadabb átkötők, és 
talán már csak a szabadtér miatt is elkerül-
hetetlenül minden téren levegősebb, sokkal 
kevésbé feszes tempó jellemezte. Persze ez 
korántsem jelent könnyedséget, de épp ez 
az, amiért azt gondolom, hogy minden-
képp érdemes megnézni ebben a verzió-
ban is a Vad Fruttikat legalább egyszer: az 
elektronikus zene hihetetlenül megmutatja 
dalaik keserűségét és a karcosságát, amelye-
ket nagyrészt teljesen levetkőztetve, szinte 
csontváz verziójukban halljuk ilyenkor, és 
így még inkább aláhúzva kerülnek elénk 
azok a sorok, amiket amúgy is olyan jó 
kiüvölteni magunkból velük együtt. A ma-
gány, a szorongás, a depresszió, az alkoho-
lizmus olyan témák, amiket semmiképpen 
sem divat az emberek arcába tolni ennyire 
nyíltan, mint ahogy ők csinálják, pláne 
nem megtámogatva ennyire erőteljes és 
profi  körítéssel. Egy ilyen műsor a kemény 
rémképeivel elkerülhetetlenül feszültséget 
okoz mindenkiben, végső soron ez is a dol-
ga valamiképpen, hiszen ez azt jelzi, hogy 
hatott. Ezt oldani tudta a parkos koncerten 
is a tárlatvezető Likó Marci személye, aki 
bármelyik túlpörgött aerobicoktatót meg-
szégyenítő színpadi mozgásával és a dalok 
közötti laza viccelődéssel tudott szerethető 
maradni, amúgy pedig láthatóan gyermeki 
lelkesedéssel élvezte az egész elektronikus 
kalandot. Néhány félig-meddig poénnak 
szánt külföldi sláger is belefért a mixbe, 
amelyek szintén kellemes ellenpontozást 
biztosítottak az amúgy néha kifejezetten 
sötét irányokba el-elkalandozó hangulatok 
és gondolatok között. 

Szóval a mérleg: terápiás közös üvöl-
tés, őszi estén szabadtéren való koncertezés 
és mégsem fázás, elektronikus buli – és ez 
mind egyszerre.

Bidjari Leila

Közös dicséret 
Reformáció 500. Veszprém 
Város Vegyeskara és a Sava-
ria Szimfonikus zenekar két 
hangversenyéről. Veszprém, 
Hangvilla, 2017. október 11.; 
Szombathely, Bartók terem 
2017. október 19.

Az őszi hangversenyek sorában évtize-
des hagyománya van a mindenszentek 
és halottak napja tiszteletére rendezett 
koncerteknek. Veszprém oratóriumkó-
rusa minden év októberének végén sorra 
megszólaltatja a zenetörténet gyászmi-
séit (requiemjeit), Mozarttól Rutterig, a 
barokktól a kortárs remekművekig. Az 
idei év azonban felkínálta azt a lehető-
séget, hogy a katolikus hagyományhoz 
kötődő ünnepnapokkal – nem véletlenül! 
– azonos időben létező nagy ünnepről, 
a reformáció kezdetének öt évszázados 

évfordulójáról emlékezzen meg az orató-
rium-hangverseny. A zenészek szerencsés 
emberek, mert a zenetörténet évszázadai 
bőséggel kínálnak csodálatos muzsikákat 
minden keresztény felekezet zenei műhe-
lyéből, s egy kórusnak ugyanolyan nemes 
feladat a lutheránus Bachtól énekelni, 
mint a katolikus Liszttől. A zenével meg 
tudjuk teremteni az ökumenét, azt az 
egységet, amely szó szerinti jelentésben a 
„lakott földet” otthonossá, békességessé 
teheti. Természetesen adódott tehát, hogy 
az októberi oratóriumkoncerten a német 
evangélikus zeneirodalom emblematikus 
művei szólaljanak meg.

Szombathely zenészeivel, a Savaria 
Szimfonikus Zenekarral szövetkezve jött 
létre a nagyszabású műsor: Johannes 
Brahmsnak a Schicksalslied (Sorsdal) című 
Hölderlin-versre írott alkotása, valamint 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 2. szimfó-
niaként is ismert nagy terjedelmű remek-
műve: a Lobgesang (Dicsőítő ének).

Brahms Sorsdala egyike a legmeg-
ragadóbb, legismertebb ének-zenekari 
műveinek. A romantikus zenei eszközök 
gazdag használatával fogalmazza meg azt 
az óriási kontrasztot, amely a túlvilágban 
vándorló tiszta szellemek és a földi világ-
ban hányódó, szenvedő ember léte között 
feszül. Ez a muzsika emlékeztette a hall-
gatóságot az élet végességére, az elmúlás 
fájdalmára, amely azonban nem remény-
telen végső állapot, mert fent a fényben 
boldogság várja a tiszta lelkeket.

A műsorban ezután mindkét hely-
színen lelkipásztori beszéd vezette be a 
közönséget a reformáció üzenetébe. 

A veszprémi hangversenyt Závodi 
Zsuzsanna református lelkész elmélke-
dése tette ünnepélyessé. Gondolatai az 
állandó és újra szükséges reformációról, 
azaz újításról, jobbításról szóltak, hogy 
földi életünkben mindig van lehetőségünk 
újragondolni a dolgainkat, és – Lutherrel 
szólva: „Sola Scriptus”, vagyis „Egyedül a 
Szentírás”  útmutatásaira támaszkodva – 
újrakezdeni azt, ami elromlott. Reformá-
ció tehát mindig volt, van, és szükség lesz 
rá ezután is. 

Szombathelyen az evangélikus gyüle-
kezet vezetője, Gregersen-Labossa György 
így fogalmazott: szó nincs arról, hogy az 
egyház szakadását ünnepelnénk. Meg-
emlékezünk mindazokról a bátor hitbeli 
vezetőkről, akik a kereszténységet kétezer 
éves története alatt időről időre vissza-
vezették a tiszta forráshoz, Assisi Szent 
Ferenctől Luther és Kálvin munkáján át 
XXIII. János, a II. Vatikáni Zsinat pápájá-
ig. A keresztény emberek hitvallása szólal 
meg az énekelt imádságban is, Johann Se-
bastian Bach és megannyi muzsikus-óriás 
vezeti vissza zenéjével az embereket a hit 
forrásához.

Az elmélkedésekre válaszképpen 
felhangzott Bach egyik legismertebb 
korálja, a Jesu bleibet meine Freude a 147. 
kantátából.

A hangverseny súlypontja a máso-
dik részre esett, Mendelssohn Lobgesang 
című nagyszabású műve 10 tétel, mintegy 
70 perces alkotás. Szabályszerű zenekari 
szimfónia tételekkel indul, de – a Beetho-
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ven 9. szimfóniája után már nem meglepő 
módon – az utolsó nagy részben a kórus és 
szólisták válnak főszereplővé. Mendelssohn 
maga válogatta a Bibliából a tételek szöve-
geit, amelyek a karakterek drámai változa-
tosságával az Isten dicsőítésétől, a sze-
mélyes bűnök megvallásával a Megváltás 
öröméig ívelnek. Két szoprán és egy tenor 
szólista kap hálás feladatot, a Mendelssohn-
tól ismert áradó dallamosság itt is magával 
ragadó. A kórustételek mind terjedel-
mükben, mind szerkesztésükben komoly 
kihívást jelentenek az énekesek számára. 
Bach nyomdokain haladva a Lobgesang fú-
gái, hatalmas ünnepi fanfárjai, szólistákkal 
„beszélgető” lírai tételei a vokális irodalom 
legmagasabb régióiba vezetik a kórust. 
Olyan énekelni való, amelyért kell és érde-
mes is küzdeni, hogy a hallgatók már csak a 
dús harmóniák és melódiák hömpölygését 
érzékeljék. A legmeghatóbb pillanat mégis, 
amikor a hangzás csúcspontja után meg-
szólal egy kíséret nélküli protestáns korál: 
Nun danket alle Gott – (Jöjj, mondjunk 
hálaszót), a hívő gyülekezet, a megváltott 
ember hangja, amelyet majd újra körbe-
fon az óriási zenekar, kicsengetvén a fő 
mondatot: „Alles, was Odem hat, lobe den 
Herrn!” (Minden élő dicsérje az Urat!)

Az ünnepi műsor biztos kezű, őszinte 
muzikalitással megáldott fi atal dirigense 
Th omas Kornél volt, aki a Savaria Szim-
fonikus Zenekar asszisztens karmestere. 
A szólókat Jobbágy Anett, Gál Gabriella 
és Varga Donát énekelték, hajlékonyan, 
plasztikus, érthető német kiejtéssel, s a 
tenorista komoly drámai készségével is 
kitűnt. 

Veszprém Város Vegyeskara két hó-
nap intenzív munkáját, lelkesedését és leg-
jobb tudását adta a hangverseny sikeréért.

„Ezért dalommal örökké dicsérlek 
Téged, hűséges Istenem! És köszönöm 
mindazt a jóságot, amit nekem tettél. És 
ha az éjszakában járok, a mély sötétség-
ben, és ellenségeim utánam jönnek, úgy 
szólítom az Úr nevét, és megment engem 
az ő jósága szerint.”  

Erdélyi Ágnes

Tiszta szívvel
a jazz világá-
ban 
Lakatos Orsolya szerzői estje. 
Veszprém, Csermák Antal 
Zeneiskola, 2017. október 20.

2017. október 20-án került sor Lakatos 
Orsolya zongoraművész-tanár kolléganőnk 
koncertjére a Csermák Antal Zeneiskola 
Csermák-termében. Kezdésként mind-
járt egy sajátos improvizáció hangzott el: 
Csütörtökön virradóra – betyárnóta. Bartók 
Béla szavai jutottak eszembe:  „Csak tiszta 
forrásból”. A  zongorajátékot hallgatva 
elcsodálkoztam a magyar népzene tisztasá-

gán, érzelmi sokszínűségén. Azt hiszem, ezt 
a művet minden iskolás gyereknek meg kell 
hallgatnia, fantáziáját szabadon engedve el-
képzelheti a betyárvilág titkait, s a múltból 
máris jelen lesz. 

A koncert folytatásaként kis festmé-
nyek születtek: Tél, Napsütés, Deres fák, 
Csillagok, Virágoskert – mind egy-egy 
színes akvarell. Miniatűr programzenék, 
sajátos érzelemvilággal, fi nom érzésekkel. 
Egy újabb improvizáció következett Ima 
címmel: tiszta, őszinte, mély érzések, s 
nyugalom. Egy közeli hozzátartozótól való 
bensőséges búcsú – hangokba foglalva, ahol 
tér és idő nem számít. Tenger-hajóút Hel-
sinkiből Tallinnba – igazi időutazás, hallani 
lehetett a tenger hullámzását, a város zené-
jét, ahogy egy zongorista éli mindennapjait.   

A Töredékek, mint címe is mutatja, 
miniatűr szólódarabok klarinétra vagy 
trombitára. Mindegyik darab más és más 
stílusban íródott: barokktól a romantikus 
tarantellán keresztül a magyar kortárs zene 
jegyei fedezhetők fel benne. Molnár Péter 
és Pfeiff er Milán megérezték e darabok 
szvitszerű, laza formai szerkezetét, előadá-
suk is nagyban hozzájárult a zeneszerzői 
teljesítmény érzékeléséhez.

A koncert folytatásában a jókedv sem 
hiányozhatott: igazi keringőket hallhattunk, 
magával ragadó lendülettel, pikáns pilla-
natokkal, érzelmi játékkal. Itt mutatkozott 
meg a jazz adta lehetőség: ritmus, zene, sza-
badság,  jellemrajzok… Keringő klarinétra, 
zongorára, amiben mind játékos, mind 
hallgató megtalálta örömét. A klarinéton 
játszó Molnár Péteren is ez az önfeledt ér-
zés látszott. A két keringő zongorára pedig 
igazi karakterdarabok, kellő pikantériával. 

Az est egyik legkifi nomultabb összjá-
tékát a Jazz Waltz trombitára és zongorára 
című darabban hallhattuk. Pfeiff er Milán 
már több éve Lakatos Orsolya trombitára 
íródott műveinek az előadója. A Zeneaka-
démián éppen diplomázni készülő fi atal-
ember férfi as érettséggel szólaltatta meg e 
művet, összhangban a zongoristával, pedig 
az improvizáció világában mindketten a 
szabadság adta kereteket igencsak kitágí-
tották. Öröm volt látni és hallani tanár és 
tanítvány összhangját. 

Újabb improvizáció, Mária címmel, 
emlék az első zongoratanárnőnek. Honnan 
hova juthatunk el? A zene összeköti az éle-
tünket: népdalvilágunk, az első dalaink, a 
család, a tanáraink – s mindez egybefűzve a 
jazz világában, szabad lélekkel, szabad imp-
rovizációval. Ez Lakatos Orsolya fi lozófi ája. 
S még egy utolsó momentum: az együtt ze-
nélés. Ezt az estet záró mű is kifejezte: Ez a 
te napod – két trombitára írt darab, Pfeiff er 
Milán és Werb Gábor közreműködésével. 

Öröm volt látni a közönséget a kon-
cert után. Sok mosolygós arc, jó volt kicsit 
ábrándozni, kicsit emlékezni. Lakatos 
Orsolya sajátos stílust teremtett a jazz 
világában, amely élvezhető, hallgatható, s 
mindenki számára érthető.

Viola Erzsébet

Olasz őrület 
Ottone Pesante (IT) koncertje,
Veszprém, Szigony bár és 
terasz, 2017. október 12.

Az Ottone Pesante zenekar, amely egyedül-
álló módon két rézfúvósból és egy dobos-
ból áll, másodszor tette tiszteletét a veszp-
rémi Szigony bárban. Első látogatásuk is 
emlékezetesre sikeredett, azonban a mosta-
ni kiforrottabb, koncepciózusabb; valamint 
a hely tavaszi átalakításának és a színpad 
áthelyezésének köszönhetően mind hang-
technikailag, mind látványban messze 
felülmúlta a korábbit. Érik a zenekar. Első 
EP-jük kiadása után egy évvel, 2016-ban 
jelentkeztek teljes albumukkal, Brassphemy 
set in Stone címmel, amit ráadásul élőben 
rögzítettek abban a négy napban, amikor 
éppen nem turnéztak. Azóta is megállítha-
tatlanul járják Európát, főleg Olaszországot.

A pénteki koncertre tülkölés hívta 
be a kint várakozókat egy kis metálko-
dásra. Kezdődik az előadás! Azért merem 
előadásnak hívni, mert az elejétől a végéig 
megkomponált és felépített szettet kaptunk, 
ahol a hívószó utáni gyertyagyújtás, majd 
a kosfej üllőre helyezése nyitotta meg a 
közös együttlétet. Ezután tökéletes hangu-
lati felépítésben jöttek őrült gyors, punkos, 
metálos számok, majd középen ezt meg-
törve, egy már-már spirituálisba átmenő, 
utaztatásos zenekompozíció (Trombstone), 
melynek sodrásában a közönség síri csend-
ben ment a zenekarral valahová, ahová 
csak az ilyen zene képes elvinni minket. 
Ezután ismét odavágós, felpörgetős részek 
következtek, hogy a végén őrült jamme-
lésben és hangkavalkádban érjen véget a 
közös trippünk.

Nehéz volt a koncert után megszólal-
ni. Ritkán kap ennyire eltalált zenei cso-
magot az ember. Reméljük, hogy a társaság 
még visszatér, közben pedig tovább mélyül 
ebben a szokatlan világban, amit megtalált.

Hud Janka

Kodály-évfor-
duló – vonós 
kamarazenével 
A Kodály Vonósnégyes hang-
versenyei a Kodály-emlékév 
alkalmából. Csermák Antal 
Zeneiskola és Hangvilla, 2017. 
november 7.

A Kodály vonósnégyes a Magyar Kodály 
Társaság felkérésére, országjáró turnéval 
emlékezik Kodály Zoltánra (1882–1967), 
születésének 135., halálának 50. évfordu-
lóján. Közönségnevelő missziójuk kapcsán 
Veszprémben két hangversenyt adtak: elő-
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ször egy rövidebbet, növendékek részére 
a Zeneiskolában, majd egy kamarazenei 
koncertet a Hangvillában.

Az 1972 óta Kodály Zoltán nevét 
viselő vonósnégyes 1966-ban alakult. Az 
első primárius Sebestyén Ernőt Duska Gá-
bor, Barta Mihály, majd 1980-ban Falvay 
Attila váltotta, aki immár 37. éve az együt-
tes vezetője. A második hegedű pultjánál 
kezdettől 2005-ig Szabó Tamás játszott. Őt 
Tóth Erika követte. A brácsista 1969-től 
2000-ig Fias Gábor volt, az ő utóda lett Fe-
jérvári János. Devich János alapító csellista 
helyén 1998 óta Éder György játszik. 1980 
után a vonósnégyes hazai és nemzetközi 
szakmai tekintélye folyamatosan nőtt, 
hanglemezre vették Haydn, Beethoven 
és Schubert összes vonósnégyesét, Bar-
tók, Kodály műveinek, a kortárs magyar 
vonósnégyeseknek elismert és hiteles 
előadóivá váltak. Sikereiket az elmúlt 
15 évben Falvay–Tóth–Fejérvári–Éder 
összeállításban érték el. Megismerte őket 
a zenei világ. Tóth Erika helyére a közel-
múltban Bangó Ferenc került. Az együttes 
1970-ben Liszt-díjat, 1990-ban Érdemes 
Művész kitüntetést, 1996-ban Bartók–
Pásztory-díjat kapott.

A Kodály vonósnégyes mindkét 
hangversenye programjának a gerincét 
Kodály Zoltán vonós kamarazene művei 
jelentették. A diákkoncerten a vonóstrióra 
írt egytételes Intermezzo, az I. vonósné-
gyes bevezető dallama („Lement a nap a 
maga járásán”) és a feldolgozás első frázisa 
valamint az 1919–20-ban, élete egyik 
válságos időszakában két hegedűre és brá-
csára komponált triószerenád első tétele 
szólalt meg. A Hangvillában az 1916–18-
ban született II. vonósnégyes (számomra 
az egyik leginkább szeretett 20. századi 
magyar vonós kamarazenei mű) hangzott 
el.  A Kodály-alkotások mellett az együttes 
klasszikus (Mozart), illetve romantikus 
(Mendelssohn- és Schumann-) vonósné-
gyestételeket is előadott. 

A bemutatott művek szinte mind-
egyike ritkán játszott, a rendszeres hang-
versenyre járók számára is kevésbé ismert 
alkotás. A Magyar Kodály Társaság idei 
jubileumi kezdeményezését ezért is dicsé-
rendő ötletként üdvözölhetjük. Az ismert 
vokális és pedagógiai művek helyett/
mellett az emlékévben Kodály alkotó élete 
első negyedszázadában írt, méltatlanul 
háttérbe szorított vonós kamarazene-kom-
pozíciói is az érdeklődés középpontjába 
kerülhettek. A mostani hangversenyek 
zenetörténeti jelentőségének az értékelé-
sénél azonban nem nélkülözhető Kodály 
életműve első szakaszának pontosabb 
ismerete. Élete első felében, 40 éves koráig 
– népdalgyűjtő és -feldolgozó munkája 
mellett – túlnyomórészt rövid zongorada-
rabokat, zongorával és zenekarral kísért 
dalokat, dalciklusokat és vonós kama-
razenét írt. Kodály Zoltán legjelentősebb 
kamaraművei a vonóstrió, az eredetileg 
hegedűre és zongorára készült Adagio, az 
I. vonósnégyes, a cselló-zongora szonáta, 
a II. vonósnégyes, a hegedű-cselló duó, 
a cselló-szólószonáta és az időszak zá-
ródarabja, a két hegedűre és brácsára írt 
Szerenád. Ezek a darabok Veszprémben 

ismereteim szerint hangversenyszerűen 
nem vagy csak kivételesen ritkán hangoz-
tak el. Adósságunk tehát van bőven. 

A túlnyomórészt gyerekeknek tartott, 
mintegy 45 perces koncert zenei anyaga 
sikert aratott. A jelenlévő unokáim ezt 
röviden így fejezték ki: Papa, ez szuper 
volt. A hangverseny után az élénk gyerek-
zsivajban igyekeztem meghallani a fi atalok 
véleményét. Valamelyik ifj ú zeneértő 
szerint „a Mozart kicsit uncsira sikerült”. 
Szerintem is. Mozart 1786-ban komponált 
K 499. D-dúr Hoff meister kvartettjének 
első tételének előadása színtelen és fáradt 
volt. Az együttesen belül kisebb hangzási 
(hangminőségi, frazeálási) egyenetlensé-
gek jelentek meg, különösen a második 
hegedűs Bangó Ferenc tűnt feltűnően 
indiszponáltnak. Más gyerekcsoportban 
az volt a vitatéma, hogy „ki a jobb fej, a 
csellista vagy a brácsás”.  Éder György szé-
pen játszott, főleg az I. vonósnégyes részlet 
népdalmotívuma tetszett mindenkinek. 
Fejérvári János a koncert főszereplője 
volt: eszményi brácsahangja mindenkit 
magával ragadott – különösen a triósze-
renádban.  Volt, aki azt fejtegette, hogy 
„szépen szóltak együtt”. Lehet, hogy a kö-
zös zenélés nemcsak arra jó, hogy a zene 
szépségét felidézzük és átélhessük, hanem 
arra is, hogy megtanítson az egymásért és 
a közös ügyért való felelősség vállalására? 
Számomra az jelentett örömöt, hogy a 
gyerekeknek a hallottakról volt véleménye, 
amit a maguk módján ki is fejeztek.

A Hangvillában tartott koncerten 
a Kodály vonósnégyes nyitószámként az 
éppen 170 éve, 38 éves korában elhunyt 
Felix Mendelssohn-Bartoldy (1809–1847) 
élete utolsó éveiben, súlyos betegen 
komponált négy rövid darabjából kettőt, 
az E-dúr Andantét és az a-moll Scherzót 
adta elő Andante és scherzo, Op. 81 cím 
alatt.  Az Andante kilátástalan monotóni-
ája, a Scherzo tétova álomvilág-kergetése 
híven jelzi a szerző akkori lelkiállapotát. 
Szép emlék marad a koncert első részének 
második számaként előadott mű, Kodály 
II. vonósnégyese, amelyet 1918. május 7-én 
(egy híján száz éve) a Waldbauer-Kerpely 
vonósnégyes mutatott be. A zenetörténeti 
jelentőségű szerzői esten elhangzott a he-
gedűre és csellóra írt duó (1914), a gordon-
ka-szólószonáta (1915) és a II. vonósnégyes 
(1916–18). A Megkésett melódiák (1912–
16) és az Öt dal című ciklusokat Bartók 
Béla kísérte zongorán. A kéttételes (I. Alleg-
ro, II. Andante. Quasi recitativo – Andante 
con moto) vonósnégyes egykori kritikusi 
fogadtatása ellentmondásos volt. Egyesek 
az akkor már 36. évében járó zeneszerzőről 
(érte volna meg Mozart ezt az életkort) 
mint kiforratlan, de tévúton járó tehetség-
ről, saját hangját tétován keresgélő alko-
tóról beszéltek. Mások Kodály zenéjének 
hallgatása során „transzcendentális, éteri 
hangulatok bűvös világáról”, „a szabadság-
vágy és a természet imádatának görögösen 
vallásos zengő hangjai megszólaltatásáról” 
áradoztak. Ma már világosan látjuk Kodály 
első alkotói ciklusát lezáró kompozíció 
zenetörténeti helyét és jelentőségét. Pándi 
Marianne Hangversenykalauzában így 
fogalmaz: „a szubjektív kifejezésmód és a 

Debussy hangzásvilágán iskolázott, gazda-
gon árnyalt színérzék még egyszer, teljes 
pompájában virul itt ki, hogy azután hama-
rosan mindörökre átadja a helyét általáno-
sabb érvényű, erőteljesebb akcentusokkal 
fogalmazott mondanivalónak”.

A koncert második felében egy 
remek művet (de nem remekművet) hal-
lottunk: Robert Schumann (1810–1856) 
korai alkotását, az 1842-ben komponált 
A-dúr vonósnégyest (Op. 41/3). A négyté-
teles kompozíció részletes elemzése nem 
lehet a recenzió tárgya. Hallgatóként any-
nyit mondhatunk: a Kodály vonósnégyes 
nagyon szépen muzsikált. Talán kiemelen-
dő volt a harmadik, Adagio molto (nagyon 
lassan és nyugodtan) tétel, amelyben a 
kitűnő magyar kvartett minden erényét 
bemutatta: a korrekt kamarazenei hang-
zást, a pontos zenetörténeti értelmezést, a 
csodálatos dallamformálást és (ne feled-
jük, a romantika századában vagyunk) az 
Isten adta szólista tehetséget – gondolva 
Fejérvári János felejthetetlen brácsahang-
jára. Műsorvezetőként közreműködött 
Lukács Elek. 

Köszönet az élményért. Várjuk a 
folytatást.

M. Tóth Antal

Szentség 
lélek nélkül 
Bogányi Gergely zongorahang-
versenye, Veszprém, Hangvilla, 
2017. szeptember 26.

Véletlenül vettük észre a világhálón, hogy 
az Ars Sacra fesztivál rendezői idén is in-
gyenes koncerttel kedveskednek Veszprém-
nek, ezúttal az egyik legkitűnőbb művészt, 
Bogányi Gergelyt látva vendégül. Noha 
agyonreklámozva nem volt az esemény 
(emiatt sok zenekedvelő le is maradt róla), 
igen szép számú közönség gyűlt össze a 
Hangvillában. A mondás ugyan úgy tartja, 
hogy „ajándék lónak ne nézd a fogát”, ám 
néhány megjegyzés kikívánkozik belőlem. 
Amennyire vártam a koncertet, olyannyira 
csalódtam is.

No, nem Bogányiban: az ő játéka a 
legnemesebb, legvirtuózabb, legtechniká-
sabb, legjobb formálású játék, amit csak 
el lehet képzelni. Teljességgel ura hang-
szerének, olyan tónusban játszik, amilyet 
más nem képes kihozni belőle. Beethoven 
Patetique szonátájában a tételek karak-
terének, tempóinak, dinamikájának, a 
formai egységeknek, periódusoknak, 
közjátékoknak a megformálása a maga 
hibátlanságában teljes mértékben közve-
títette a mű tartalmát. A két Liszt-műben, 
az Assisi Szt. Ferenc prédikál a maradak-
nak és a Paolai Szt. Ferenc a hullámokon 
jár című legendában valóságosan megfo-
galmazódott a madarak csivitelése, a szent 
szelíd, ám határozott hangja, a hullámok 
hol tornyosuló, hol lenyugvó, haragos 
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vagy szelíd mozgása, a két Schubert- 
impromptuben (Gesz-dúr és Asz-dúr) 
pedig könnyed eleganciával szólalt meg 
a zongoristákat igencsak próbára tevő 
technikai akadály, a repetáló tizenhatodok 
pergésének egyenletessége. Bogányiban 
megvan az a képesség, hogy ugyaneze-
ket a darabokat ugyanígy megformálva 
képes bárhol, bármikor előadni, mintha 
be lenne rá programozva, de bármelyik 
pillanatban képes átformálni az egészet, 
más dolgokat emelve ki a műből, mintegy 
átprogramozva. Csak éppen önmagát 
nem tudja feltüzelni. Olyan ez, mint a 
szerelmet valló, aki tudja, hogyan kell ci-
rógatni, babusgatni, bókolni, becézgetni, 
csókolgatni, amitől a másik fél el is olvad, 
de ő maga hideg marad. Aurája körül 
nincs vibrálás, aminek észrevétele csak 
igen érzékeny embereknek adatik meg.

De ez még nem lett volna baj. A 
koncert ettől még remek lett volna, ha 
nem lett volna az egyes műsorszámok 
között beszélgetés. Csakhogy volt… Az 
egyébként igen kiváló színházi szak-
ember, Oberfrank Pál riporternek nem 
bizonyult jónak. Kérdései tervezetlenek, 
tartalom nélküliek voltak, melyekre nem 
is igen lehetett válaszolni. Már a bemu-
tatkozásban bakizott (Beethovent téve-
désből Debussynek konferálta be, igaz, 
javított), ami szóra se lenne érdemes, ha 
a továbbiak folyamán gördülékeny vagy 
legalább érdekes lett volna a társalgás. Mit 
is válaszolhatott volna egy ilyen kérdésre 
a művész, hogy „Számodra mit jelent a 
zongorázás?” Érdeklődött Bogányi zon-
goraépítési projektjéről, továbbá – hiszen 
ars sacra fesztivál van – afelől,  hogy a 
hangversenyen a zongorajáték megszente-
lődik-e? Ami azt illeti, Bogányi is inkább 
zongorázzon, mint beszéljen. A maga 
módján igyekezett ugyan megválaszolni a 
kérdéseket (a semmitmondókat semmit-
mondóan, aminek volt némi értelme, azt 
értelmüknek megfelelően), feleleteiben 
azonban volt néhány meglepő dolog. Nem 
tudtam például arról, hogy a Szentírást a 
középkorban kiegészítették volna (leg-
alábbis a Liszt-legendák kapcsán Assisi 
és Paolai Szt. Ferencek történetét követ-
kezetesen bibliai történetként emlegette), 
mint ahogy azt se gondoltam volna, hogy 
a darab szerző által leírt kottája mindössze 
a produkció 2%-a, 95% az előadóé. (Hogy 
a fennmaradó 3%-kal mi van, arról nem 
kaptunk információt.)

Végezetül felteszem a kérdést, mitől 
lehetett „ars sacra” ez az este. Ha a teológi-
ai igazságot veszem, hogy Isten legmaga-
sabb rendű teremtménye, az ember (még 
ha ateista is) minden jó szándékú alkotá-
sával Istent dicsőíti (még ha tagadja is), 
úgy a válasz adott. Ám ebben az esetben 
minden hangverseny vagy színházi elő-
adás, de még cirkuszi produkció is lehet-
ne „ars sacra”. Csakhogy ezt a kifejezést 
kimondottan az egyházművészet jelölésére 
használják immár századok óta, szemben 
az „ars profana”-val. Még az egyébként 
vallásos indíttatású darabok, mint Liszt 
itt elhangzott legendái sem tartozhatnak 
ezért az „ars sacra” alkotásai közé, lévén 
liturgiában nem felhasználhatók.

Pedig az elgondolás szép: a szent zenét 
„kivinni” a nagyvilágba, a „nagyvilág” 
embereit pedig becsalogatni a templomba, 
hogy méltó helyén döbbenhessen rá e mű-
vészet szentségének erejére. Ehhez azonban 
nagyobb átgondoltságra van szükség.

Rostetter Szilveszter

Lakoma 
1000 ujjra 
Hegedűs Endre Chopin- és 
Liszt-hangversenye. Veszprém, 
Hangvilla, 2017. október 26.

Hegedűs egyik levelében azt írta, hogy 
számára minden hangverseny ünnep. 
Amikor egy háziasszony készül az ünnepi 
lakomára, előtte gondosan összeválogatja 
a hozzávalókat, előkészíti, majd hosszú 
ideig készíti a pompás ebédet, melyet az-
tán a meghívottak egy óra alatt elfogyasz-
tanak, s elégedettségük a háziasszonynak 
akkora örömnet szerez, hogy szinte nem 
is érez fáradtságot a befektetett munka 
végeztével.

Hát ilyen szellemi lakomával vendé-
gelt meg minket a Kossuth- és Liszt-díjas 
zongoraművész. Általában nem szeren-
csés, ha egy művész maga konferálja a 
műsort, mert nemcsak önmagát, hanem 
a közönséget is kizökkenti a zenei foly-
tonosság egységéből. Hegedűs Endrének 
azonban állandó kontaktusra van szüksége 
a közönséggel, ám nem játék közben, mint 
például Cziff ra Györgynek. Ellenkezőleg: 
Hegedűs játék közben magányos, mint a 
lakomát éppen feltálaló háziasszony, köz-
ben epedve vágyik a társaságra, s e vágyát 
elégíti ki, amikor a hangszer kicsengését 
meg sem várva felugrik mellőle, s kissé 
anekdotázva, olykor nagypapásan mesél-
ve, de mindig lényegre törően elmagyaráz-
za, hogy az egyes műveknek mi is a zenei 
vagy (Liszt esetében) epikus tartalma. 
Ezzel nem kizökkenti a közönséget zenére 
hangoltságából, hanem egyenesen elmélyí-
ti azt. Egyik-másik darabról megtudtuk, 
milyen régen is tartja műsorán, mikor 
érezte meg annak mondanivalóját, vagyis 
az érési folyamat soha nem áll meg: állan-
dó tehát az előkészület, miközben feltárul 
az előadó alkotó, illetve újjáalkotó lelke.

A Chopin-művek (Fisz-dúr noktürn, 
h-moll és Gesz-dúr keringő, cisz-moll 
scherzo, E-dúr etűd, Andante spianato és 
nagy Polonaise) lényegében szalondarabok 
(hiszen szalonokban, illetve szalonok szá-
mára készültek), ám annak a legnemesebb 
fajtájából. Nem a felhőtlen szórakozás 
hangja ez, hanem a korra jellemző szen-
timentalizmusé, mely tele van elérhetetlen 
vágyakkal, a gyermekkor vagy éppen a 
szülőhaza iránti nosztalgiával, csakúgy, 
mint a pillanatnyi napi élvezetek, örömök 
nyújtotta jóleső érzésekkel. Hegedűs a 
zene e rétegeit mesterien mutatja meg: 
nemcsak a dallam-kíséret szétválasztása 

mutatkozott meg a dinamikában, hanem 
többszintű ábrázolásnak voltunk tanúi: 
három, sőt négyféle dinamikai szint is 
rétegződik egymásra, így a zene áradása 
valóságos három-, illetve négydimenziós 
térben zajlott. Többekben hiányérzetet 
kelt, hogy a művész dinamikai skálája 
emelkedettebb, mint más zongoristáké, 
magyarul hangosabban játszik, mint má-
sok. A forték erősebbek, a pianók viszont 
nem leheletnyiek. Chopin e darabjainak 
törékeny, ártatlanul naiv hangja így kevés-
sé jut nyilvánosságra.

Hegedűsnek „Chopin a szíve csücske, 
Liszt az ideálja”. A hangverseny második 
része Liszt 104. Petrarca-szonettjével in-
dult, s rögtön kiderült, mennyivel inkább 
képes a művész azonosulni „ideáljával”, 
mint „szíve csücskével”. A panaszos 
szerelmes sóhaja valódi leheletfi nom, 
éteri hangzásokban hatolt szívünkbe. A 
dinamikai skála kinyílt tehát a pianissi-
mo, az abszolút csend irányába. Sosem 
hallott dinamikai szélsőség jellemezte az 
I. Mefi sztó keringőt is, melyben az ördög 
hegedűhangolásától az elcsábított meny-
asszony csábítójának boldogságérzetén 
keresztül a sátán gúnyos kacajáig teljes 
színpadi pompájában látszott feltárulkozni 
Lenau Mefi sztójának adott fejezete.

Wagner Tannhäuser című operájá-
nak két részletét ültette át Liszt zongorá-
ra. Wolfram dalát a Nyitány-parafrázis 
követte. Utóbbi dióhéjban elmeséli az 
egész opera tartalmát, ám nem annyira 
epikai, hanem a lélek érzelmi hullámzá-
sainak mentén. Hegedűs megállapította, 
hogy míg Chopin számára a zongora 
„lelkének mintegy meghosszabbítása”, 
Liszt számára az abszolút zene megszó-
laltatásának eszköze, még ha az a zene 
tripla fúvósgárdát felsorakoztató wagneri 
szimfonikus zenekar is. Liszt virtuozitása 
emberfeletti. Ahogy Hegedűs mondja: 
Liszt nem „őrült”, hanem „transzcendens”. 
És megtörtént a csoda: Hegedűsnek elké-
pesztő technikával, erővel és beleérzéssel, 
Liszt vallásosságával való teljes közösség-
ben, transzcendentalitásában, tökéletesen 
sikerült Wagner szimfonikus hatását 
visszaadnia. Mint mondta, egy zenekar 
áll mondjuk 100 emberből, akiknek van 
együttesen 1000 ujja. Neki csak 10. Ám 
ezzel a tízzel talán nagyobb csodát tesz, 
mint egy zenekar ezerrel. 

Emelkedett lélekkel, felmagasztosul-
va távozva van azonban két dolog, amit 
feltétlenül meg kell említenem. Az egyik 
elszomorít, a másik örömmel tölt el. Szo-
morú, hogy zenetanár alig volt jelen, pe-
dig a maradandó élményen felül rendkívül 
tanulságos és példamutató volt nemcsak a 
koncert, hanem a kommentárok is. Örül-
tem viszont annak, hogy a hangversenyt 
a város önkormányzatának több tagja is 
megtisztelte, élükön a polgármester úrral 
és feleségével. Egy rendezvény rangját köz-
jogi méltóságok jelenléte mindig emeli: ez 
a „rendezvény” pedig igencsak megérde-
melte e felértékelődést.

Rostetter Szilveszter
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Bokros László egyike a Veszprémi Mű-
vész Céh alapítóinak. Éppen hogy elhagyta 
a Szolnoki Művésztelepet, ahonnan, mivel 
szimpatizált az egyik felforgatónak minő-
sített avantgárd hazai művészeti csoport-
tal, a rendőrségi zaklatás nyomán jóformán 
elmenekült, s került, hogy ott éljen, a maga 
választotta Szigligetre, amikor máris a tér-
ség művészeti közéletének egyik mértékadó 
személyiségévé vált. Ő, aki fi atal korában a 
pécsi lakhelye miatt Martyn Ferenc tanítvá-
nyai közé került, ő, akit Budapesten Doma-
novszky Endre, Pór Bertalan, Szőnyi István 
tanított és növendékeként vállalt, s akik 
nyomán bízvást válhatott az alföldi iskola 
tagjává, néhány nap alatt Egry József fény- 
és képvilágába került. Merész, avantgárd 
gesztus lehetne mindez, ha utóbb, a élet-
helyválasztás miatt elhagyja a Szolnoki Mű-
vésztelepek kialakított stílusát, a Szőnyitől 
elsajátított fénymegjelenítést, a tárgyiasság-
hoz vonzódását s a kontemplatív mentali-
tását, de Bokros tiszántúliból pannóniaivá 
válása után is törés nélkül képes volt foly-
tatni festői pályáját.

Képzőművészeti életműve vargabe-
tűktől mentes, annak ellenére, hogy mind a 
tematika, mind a látványkezelés és abszt-
rakciós eljárás, mind a technika alapján jól 

tagolható és korszakokra bontott. De egy-
ségessé teszi az a sajátossága, amely alapján 
Bokrost a konstruktivista és a tárgyszerű 
művészet határán látjuk, s nem is indoko-
latlanul. Pontosan meghatározható terek, 
testek, síkok látványából vonatkoztat el, de 
képkonstrukciói egyszer sem szakadnak el 
a valóságtól, az élőlény ugyanaz, ami a va-
lóságban látható volt, a vízpart vonala sem 
tér el a vízpartétól, s ha lidércet vázol fel, 
biztosak lehetünk abban, hogy Bokros li-
dérce pontosan olyan, mint a papírra vetett 
képmása. A természet az inspiratív forrás, 
amelyre szüksége van. Ebben az organikus, 
élménydús világban a színek, a fények, a le-
vegő hatásai segítségével felismeri az abszt-
rakcióra buzdítás lehetőségeit, nemegyszer 
annak az eljárásait is, s azokat követve el-
merészkedik olykor a szürrealizmusig is. 
Ha valaki Max Ernst felől közelítené meg 
Bokros nyomatainak egyik-másik korsza-
kát, felismerheti az azonos idő és rokon lá-
tásmód egyazon vonásait.

Mindezt a biztos kézzel és az irányvo-
nalak határozott megjelölésének szándéká-
val válogatott és most bemutatott kollekció 
megfelelően képviseli. Az alkotás termek-
ként történő csoportosítása nyilvánvaló, 
a legnagyobb helyet a többször nyomott, 

a látványokat enciklopédikusan feltáró, 
színrétegeikben gondosan megvalósított 
nyomatok képviselik, ezek azok, amelye-
ket a Bokros-kedvelők a nedvesen csillogó 
vízparti homokra emlékeztető művekként 
ismernek. E lapok mintha fövenyen való-
sulnának meg, oly megkapóan illékonyak, 
pasztellszínűek, természeti jelenségnek tű-
nők. Egy másik teremben a meseilluszt-
rációk kaptak helyet, a maguk kollázsos 
harsányságával. Történetet nem igénylő 
emblémák kirakós játékai, amelyek a mes-
ter alkotói önfeledtségét reprezentálják. 
Alkalmasak arra, hogy meglássuk, milyen 
sokféle módon látható ugyanaz a valóság. 
A váratlan élményt azonban a harmadik 
terem anyaga ígéri. A fi guralitáshoz legin-
kább közel álló, rajzos művek, olykor a lá-
tomásokra jellemző részletgazdagsággal. 
Sajnálatos, hogy nincsen sehol jelölve, mi-
kor (és hol) születtek ezek a pazar, közepes 
méretű, biztosan kis példányszámban léte-
ző alkotások.

Mint a Művészetek Háza igazgatója 
köszöntőjéből kiderült, a jelentős érdeklő-
dést kiváltó program egy Bokros-sorozat 
része, utóbb bemutatják majd a festői, illet-
ve a szobrászati örökség javát is.

Géczi János

Bokros László (1928–2017) nagyvonalúan válogatott kiállítása a város reprezentatív galériájában tisztelgés 
a nemrég elhunyt művész előtt. A tárlatot Zongor Gábor képzőművész nyitotta meg, a kurátorai pedig 
Hegyeshalmi László és Dohnál Szonja. Bokros hagyatékának azon részéből készült összeállítás, amelyet 
grafi káknak szokás nevezni, s minden bizonnyal ez az a terület, amely révén a majd harminc évig Szigligeten 
élt alkotó ismert és kedvelt. 

Lidércfény
Bokros László: Lidércfény. Rajzok, metszetek, nyomatok. Veszprém, Művészetek Háza, Dubniczay-palota
 – Várgaléria. 2017. november 17. A kiállítás megtekinthető 2018. január 28-ig.
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Jó döntés volt, hogy Gerhes Gábor A Négy Elem című kiállítását a 
művész tárlatvezetésével tekintettem meg hallgatótársaimmal, illet-
ve számos érdeklődővel együtt. Ezen az eseményen sokkal többet 
lehetett megtudni a képekről, mintha csak úgy elmentünk volna 
megnézni őket, mert a képzőművész sokat mesélt az alkotás körül-
ményeiről, a képek háttértörténetéről és a hozzájuk fűződő viszo-
nyáról. A kiállítás fő célja az volt, hogy bemutassa, hogyan hathat a 
hatalom rövid üzenetekkel az érzelmekre, főleg a félelmekre (példá-
ul a haláltól való félelemre), amikor lekapcsolódik a tudat.

A Négy Elem című képen, amely a kiállítás címadó munká-
ja és az első teremben található, négy, az antikvitásból kiemelt női 
alakot láthatunk, akik a mindenki által ismert négy őselemet, a tü-
zet, a földet, a vizet, a levegőt reprezentálják. A kép tehát olyan je-
lekkel dolgozik, amelyek a művészettörténetben nagyon gyakran 
használatosak, ezért könnyen befogadható a nézőközönség számá-
ra. A kép Adolf Ziegler 1937-ben született festményének a „kisa-
játítása”. Az eredeti kép Adolf Hitler megrendelésére készült, az ő 
lakásában volt felfüggesztve a kandalló fölött. Adolf Ziegler volt 
Hitler kedvenc festője, és nagyon fontos feladatai voltak a biroda-
lom művészeti irányzatainak meghatározásában. Be kellett mutatni 
a követendő példákat, illetve az „elfajzott művészetet”, azaz az eluta-
sítandó, üldözendő példákat. Ziegler képének újraalkotása azért ke-
rült ide, mert azt a gondolkodásmódot szemlélteti, amit a hatalom 
által vezérelt kultúrpolitika követ.

A következő kép, szintén az első teremben, Adolf Hitler fo-
gászati röntgenképe. Azért emelte be a művész a kiállításba, mert 
tartalmilag kapcsolódik az előző képhez, de beavatkozás itt a ré-
széről nem történt. Fogai és ínye borzalmas állapotban voltak, nem 
volt fogsora, és ennek Gerhes szimbolikus jelentést tulajdonít a 20. 
század egyik „fenevadja” esetében. A terem harmadik képe vég-
képp kiteljesíti azt a diszkurzív teret, amivel bevonja a közönséget: 
„A holnap már az enyém” felirat Bob Fosse Kabaré című fi lmjéből 
származik, abból a jelenetből, amikor a legidillibb környezetben fel-
áll egy karszalagos fi ú, és ezzel a refrénnel elénekel egy fülbemászó, 
hatásos dallamot. A szuggesztív előadó az eddig idilli környezetben 
lévő kocsmai társaságot egy pillanat alatt fanatizált asztaltársasággá 
teszi. A jelenet azt érzékelteti, hogyan juthat el a világ odáig, ami a 
náci Németországban történt.

A következő terem legfontosabb alkotása a „Ki az, aki bűn 
nélkül való?” latin feliratú, láncon függő, szépen megmunkált ha-
talmas balta. Az ideológia a hasonló jeleken keresztül felfuttatja 
önmagát az emberekbe. Az örök raszkolnyikovi dilemmát repre-
zentálja az alkotás: felment engem a bűneim alól az, hogy valami-
lyen általam gondolt nemes cél érdekében teszem azokat?

A harmadik teremben Gerhes legfrissebb képeivel szembesü-
lünk. Ez a terem provokálja a nézőt, illetve a magát a művészetet is. 
A művész legnagyobb dilemmája, hogy mit adhat még ki a kezéből 
vállalható alkotásként. Például az „Odabaszunk” felirat a díszes lán-
con azért okoz a befogadóban feszültséget, mert a tartalmi kohé-
zió ellentétbe kerül azzal, amit a szem lát, a „hülyeség” szépen van 
megformálva. Az üzenet közvetítése attól függ, hogy milyen rend-
szereken engedjük át a képek jeleit.

A negyedik terem egy nyolc éve készült négyes portrésoro-
zatot mutat be, a Hallgatag egyházat. A fent említett halálfélelem-
mel való visszaélés az, amit sokszor a különböző szekták tesznek. A 
fekete-fehér portrésorozat díszes ruhába öltözött vallási vezetőket 
ábrázol, maszkkal az arcukon, méltóságteljes csenddel körülvéve. A 
képek igazán kellemetlen érzéssel töltik el az embert, félelmetesnek 
hatnak. Gerhes arról is beszélt ebben a teremben, hogy miért fon-
tos a keret, mit tud hozzátenni a képhez, hogyan ad más jelentést. 
Eszperantó nyelven a következő mondat olvasható még a terem-

ben: „A szabadság szó arra indítja az embereket, hogy szembefor-
duljanak mindenfajta hatalommal, mindenfajta tekintéllyel, még 
Istennel és a természet törvényeivel is.” Itt az eszperantó nyelvhez 
kapcsolódó képzetek, remények is játékba kerülnek, ahogy az sem 
mellőzhető, hogy mely országokban volt az eszperantó a legnépsze-
rűbb a 20. század folyamán.

Az utolsó terem anyaga oda tartozik, ahová a korábban lá-
tott fejsze is. További vallási, ideológiai szimbólumokat láthatunk, 
például három, lobogóként zászlórúdra feszített vaddisznóbőrt, 
melyekre pozitív gondolatok vannak kovácsolva. Ennek az abszur-
ditása világít rá arra, hogy az ember büszke arra, ha pusztíthat, 
ahogy a vadász is kiteszi a szobájában a lelőtt állat bőrét és csontjait.

Nagy Katalin

Fennkölt szándékok 
és bűnös eszmék
Gerhes Gábor tárlatvezetése A Négy Elem című kiállításán. Veszprém, Művészetek Háza 

– Csikász Galéria, 2017. szeptember 19.
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Gerhes Gábor grafi kus és festő, a konceptuális művészet egyik leg-
fontosabb hazai képviselője sokoldalú művész, ezúttal is különféle 
technikákkal, művészeti eljárásokkal dolgozik, fotókat, szobrokat, 
művészeti alkotássá nyilvánított különféle tárgyakat, installáció-
kat, sőt mozgóképes munkát is a látogatók elé tár. A kiállítás cím-
adó műve, A négy elem című munka tulajdonképpen parafrázis: az 
eredeti munka 1937-ben született, alkotója Adolf Ziegler, aki nem-
csak Hitler kedvenc festője, de a birodalom első számú kurátora is 
volt. Gerhes szerint Ziegler festőként végtelenül tehetségtelen volt, 
ahhoz azonban nagy tehetsége volt, hogy jól fogyasztható eszköz-
nyelvvel Hitler egyik kegyeltje legyen. Azt a fajta művészetpolitikát 
testesítette meg, amit a Harmadik Birodalom önkényesen kijelölt. 
Ez a művészetpolitika nemcsak azt mutatja meg, hogy mi a köve-
tendő irányzat, hanem megmutatja az ellenpéldát is, tehát hogy mi 
az, amit nem követni, hanem „elfajzott művészet” néven üldözni 

kell. Az eredeti kép azt a fajta művészeti gondolkodásmódot teste-
síti meg, ami a hétköznapi ember számára könnyen kódolható. Ez a 
minél nagyobb réteget megszólítani igyekvő szándék napjainkban 
mindenképpen aktuális. A kép műfaja álló mozgókép, első pilla-
natra olyan, mintha nem történne rajta semmi, azonban minimá-
lis mozgások megfi gyelhetők. A művész érdekességképp elmondta, 
hogy egy valóságos emberekkel, fi lmforgatás keretében készült fo-
tóról van szó, és három külön snittet végtelenít a kép, ami által fél-
percenként bizonyos mozdulatok ismétlődnek.

Még ugyanebben a teremben, a Ziegler-parafrázissal szem-
ben egy műalkotássá nyilvánított használati tárgyat (ready-made) 
fi gyelhettek meg az érdeklődők. A Marcel Duchamp francia mű-
vész nevéhez köthető koncepcióra nem valaminek az ábrázolása 
jellemző, hanem valamilyen kész termék eredeti funkciójától elté-
rő felhasználása, kiállítása. Itt Adolf Hitler fogászati röntgenképe 
egy világító táblára helyezve műtárggyá válik. Gerhes értelmezésé-
ben: „Szimbolikus tartalmat ad a képnek az, hogy a 20. század leg-
nagyobb fenevadja szájában borzalmas állapotok uralkodtak, nem 
volt saját fogsora, utolérte az ínysorvadás.” 

A konceptuális művészre óriási hatással bírt Umberto Eco, hi-
szen a kiállításnak az alapötletét is az ő Prágai temető című könyve 
adta. A kiállítás mottója is az írótól származik, miszerint: Az el-
lenség a népnek barátja. A példaként szóba hozott Meine Ordnung 
kiállítás az összeesküvés-elméleteken keresztül foglalkozott az el-
lenségkreálás és az ellenségkép megjelenítésével is, hiszen legjob-
ban azoktól az ellenségeinktől félünk, akiket nem ismerünk. A 
kiállítás többek között hatalmi reprezentációs eszközöket, kegy
tárgyakat vagy szimbólummá vált különféle ikonográfi át hasz-
náló tárgyakat is vizsgált. Gerhes megjegyezte, hogy a kiállítás 
próbálja azt a hatást kelteni, hogy maga a tér, ahol vagyunk, az 
egy valóságos helyszín, a képek pedig azt sugallják, hogy azok 
egy ottani szertartás részei. Ezek a kultusztárgyak vagy ereklyék 
olyanfajta módon próbálnak hatni, mint a négy elem kép hatás-
mechanizmusa. Közérthető elemeket hoznak játékba, így például 
egy baltát, ezekhez pedig közismert mondatokat csatol, majd hir-
telen elengedi a nézőket, hogy a saját gondolataikba merüljenek. 

Több kiállítási darabra is jellemző volt az a fajta szimbolika, 
ahol az együttműködés és az összeláncoltság, valamint a különbö-
zőség és a széttartás egyszerre van jelen. 

A kiállítási tárgyak valójában nemcsak a látogatót provokál-
ják, hanem magát a képzőművészetet. Az egyik falon például egy 
„Odabaszunk” felirat teszi fel a kérdést, hogy mi az, amit még been-
ged a közönség, és mi az, ami a művész szerint még vállalható. Va-
jon ezek a tárgyak segítik az értelmezést, vagy éppen összezavarják 
a nézőt? A szöveg sokszor nincs kohézióban azzal, amit látunk. De 
mit is látunk pontosan? Ez most maga az üzenet? Ilyen és ehhez ha-
sonló gondolatok ébredhettek fel a látogatókban, akik a nyáron és 
kora ősszel ellátogattak a veszprémi Csikász Galériába.  

Maga a kiállítás felépítése egyrészt hagyományos rendet 
követ, másrészt, mivel hiányoznak a képfeliratok, ezzel kicsit 
más, mint egy átlagos kiállítótér. Gerhes szerint, ha egy kép ben-
nünk jelenik meg, akkor az a fogalom is bennünk történik meg; 
a fogalmak kiválthatják azokat a képzeteket, amelyekkel a vizua-
litás rendelkezik. Ugyanannak a képnek adhatunk más címet is, 
ezáltal a látogatókban más asszociációs folyamatok indulnak el: 
ez lehet teljes érdektelenség, de lehet akár bonyolultabb össze-
függés is. 

Gerhes művészetében a gyönyörködtetés mellett nagy sze-
repet játszik a politikai és erkölcsi dimenzió is. A munkáiban az 
egyén és a hatalom viszonyával foglalkozik, de nemcsak a valóság 
és a konkrétumok, hanem a fi kció szintjén is. A műveket nézve el-
dönthetjük, hogy azokat komolyan vesszük-e vagy sem, ellentmon-
dásokba keveredhetünk akár saját magunk gondolataival is. Ezáltal 
az érdeklődőket a viszolygás, irtózás és egyben az otthonosság érzé-
se tölti el.

Filó Alexandra
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Kondor Béla 1972-es váratlan halálát követően Németh Lajos kez-
deményezte a Kígyó utcai műterem emlékszobává alakítását. Sokan 
melléje álltak, de ezt a tervet mégsem tudták keresztülvinni. Pozi-
tív döntés született viszont a hagyaték megvásárlásának dolgában. 
Az állam megvette a Kondor-hagyatékot, melynek nagy része a Ma-
gyar Nemzeti Galéria Mai Magyar Osztályára került, kisebb-na-
gyobb számú mű pedig a vidéki múzeumok tulajdona lett. Számos 
alkotást kapott a Miskolci Galéria, hogy egy állandó kiállítást ren-
dezzen a városhoz sok szállal kötődő művésznek. A legtöbb munka 
pedig a veszprémi múzeumba került. Ez utóbbi még Kondor életé-
ben elhatározta egy kiállítás rendezését, melyből aztán posztumusz 
tárlat lett a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatósághoz tartozó 
Tihanyi Múzeumban. Az 1973-ben rendezett kiállítást, kis változ-
tatással a következő évben, Veszprémmel közösen megrendezte a 
Magyar Nemzeti Galéria is. Talán ennek köszönhető, hogy a veszp-
rémi múzeum végül a hagyatékból 76 alkotást kapott. Ebből most 
67 művet állított ki a kurátor.

Miután a hagyaték katalogizálására, a sorozatok, grafi kai la-
pok azonosítására csak a nyolcvanas évek elején került sor, melynek 
eredményeképpen 1984-ben megjelent a Magyar Nemzeti Galéri-
ában a művész oeuvre-katalógusa (ezt a feldolgozást e sorok író-
ja vezette), a hagyaték hetvenes évek közepén történő szétosztása 
minden logikát nélkülözött. 

Ez az oka annak, hogy a mostani veszprémi kiállításban egyet-
len sorozat sem teljes. A kurátor a gyűjtemény egyenetlenségeit a 
hiányzó lapok reprodukcióinak bemutatásával igyekezett ellensú-
lyozni. Így például a bravúros diplomamunka, a Dózsa-sorozat lap-
jai megjelennek az egyik falon, de csupán egy közülük rézkarc, a 
többi print. Hasonlóképpen kiegészítésre szorultak a szintén fi atal-
kori Hamlet-lapok. Számos sorozat csonkán jelenik meg; a három-
részes Romantikus tanulmányokból csak az első árválkodik a falon, 
az auschwitzi haláltábor állandó kiállítására készült két rézkarcból 
szintén csak egy, nevezetesen a Sírbatétel látható. Az életmű leg-
utolsó rézkarcsorozatából pedig, az 1971-es Vu-Cseng-En A ma-
jomkirály utazásait illusztráló négy lapból egyetlenegy darabot ka-
pott a múzeum. A Madách-évfordulóra készült Az ember tragédiája 
kilencdarabos litográfi a-sorozatot 3 lap idézi meg. 

A grafi kai munkák mellett néhány festmény is Veszprémbe 
került, köztük két kis remekmű. Az egyik Kondor életének utol-
só évéből való, a Szentendrén készült kis képek egyike; az Angyal 
a város felett, mely a bibliai forrásokra támaszkodó kondori mito-
lógia egyik epizódját jeleníti meg. A másik az Álarcok című színes 
ceruzarajz, mely az egykori élettárs, Kaponya Judit szerint a művész 
utolsó munkája. Nagy a kísértés, hogy a földtől elrugaszkodó, kusza 
vonalhálóból kirajzolódó fi gurában a művész metaforikus önarcké-
pét lássuk.

A kiállítás a hiányos sorozatok ellenére képes felvillantani a 
művész rendhagyó rajzi és technikai tudását, nagy műveltségét és 
fi lozofi kus gondolkodását.

A tárlat ugyanakkor rámutat a Kondor-hagyaték elsietett el-
osztásának egykori átgondolatlanságára, s csak remélhetjük, hogy 
egyszer a hiányos sorozatok kiegészülhetnek múzeumi cserék vagy 
vásárlások útján.

Nagy T. Katalin

Az életmű morzsái
„Ez vagyok, ez a formám.” Kondor Béla, a grafi kus. A Laczkó Dezső Múzeum kiállítása. 

Veszprém, 2017. október 29. – 2018. január 21.

Az utóbbi években országszerte több helyszínen találkozhattunk Kondor Béla életművének kiemelkedő 
alkotásaival. Bár Kondor grafi kusként végzett, és élete végéig hűséges maradt a műfajhoz, a kiállítások 
általában a művész festészeti munkásságára helyezték a hangsúlyt. A veszprémi Kondor-kiállításban 
azonban a grafi kai munkák vannak többségben, rézkarcok, fametszetek, litográfi ák és monotípiák, a 
főiskolai diplomamunka Dózsa-lapjától a kései rézkarcsorozat, A majomkirály nyugati utazásai egyik 
darabjáig. A tárlatot a Laczkó Dezső Múzeum fi atal művészettörténésze, Sipos Anna rendezte, aki 
mindent megtett, hogy a múzeumi gyűjteményben található, egykor véletlenszerűen válogatott anyagot 
befogadhatóvá tegye a nézők számára. A tárlatot Kondortól és másoktól vett idézetek egészítik ki.
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Vannak városok, amelyeknek egyedi ar-
culatához hozzá tartozik egy-egy neve-
zetes épület (Eiff el-torony) vagy szobor (a 
Manneken Pis Brüsszelben, Romulus és 
Remus szobra a capitoliumi anyafarkas-
sal Rómában és így tovább). Veszprémben 
egy halvány árnyalat hiányzott ahhoz, hogy 
a várbeli kilátó Ispánky szobrával a várost 
jelentse – de más, hasonló céllal felállított 
szobor még kevésbé volt erre alkalmas, hol-
ott hasonló célok vezették a város vezetőit, 
amikor 1958-ban elhatározták, hogy a Me-
gyeházával szemben felállított Lenin-büsz-
töt kicserélik, és egy jelentőségéhez méltó, 
egész alakos szobrot, Kocsis András alkotá-
sát állítják fel az épület főtengelyében. 

Kocsis András: Lenin
A huszadik századi magyar művészet-
ben igen szövevényes története van a 
Lenin-ábrázolásoknak. Önként is, meg-
győződésből is, de főleg megbízásból, 
pályázatokból festészetben, grafi kában 
és szobrászatban sorra születtek a Le-
nin-portrék. A korral foglalkozó művé-
szettörténészek rangos szakfolyóiratok 
tanulmányaiban foglalkoztak azzal, hogy 
az alkotók Lenin jól ismert vonásai mel-
lett hogyan jelenítik meg „az ábrázolt 
rendkívüliségét, az általa terjesztett eszmék 

világot formáló erejét is” (Kontha Sándor). 
A Lenin-centenárium alkalmából jelentős 
múzeumokban (például a Magyar Nem-
zeti Galériában, de másutt is) kiállítással 
tisztelegtek arcképeinek bemutatásával, 
ahol emlékműtervek és portrék is szere-
peltek. Egyszerre kellett ismert vonásait 
megörökíteni, és „közvetlenségét, egysze-
rűségét, ugyanakkor kiemelkedő nagysá-
gát, történelmi jelentőségét”. A kritikus 
Oelmacher Anna szerint nem volt köny-
nyű dolguk (és ezért az eredmény sem 
volt mindig „szerencsés”), mivel „az itt 
szereplő művészek közül egy sem ismerte 
személyesen, nem láthatta mosolyát vagy 
haragosan ráncolt homlokát”. Ez a mente-
getés, bár nem bizarrnak szánták, annak 
sikerült. Nem volt könnyebb a helyze-
tük azoknak a művészeknek sem, akik 
emlékművet készítettek Leninről. Mo-
numentálisan megformálni egy ismerten 
alacsony, fi zikai lényében meglehetősen 
jelentéktelen fi gurát – szobrász legyen a 
talpán, aki megvalósítja. Ezt segítették 
a robusztus posztamensek. A veszpré-
mi Megyeháza előtti közterület (kivéve a 
szecessziós színház- és környező épüle-
teket) alkalmas helyszínnek tűnt, nem a 
város tehetett róla, hogy egy lett a semati-
kus Lenin-emlékművek között. Kalandos 
történetének első fázisa volt, hogy a régi 
vasútállomás közeli hídja „lefejezte”, két 
nappal az avatás előtt, az állva szállított 
szobrot. Kapkodva kellett kijavítani, hogy 
a megszervezett vörös drapériás leleplezés 
1959. április 22-én el ne maradjon (Bándi 
László közlése). Anekdotikus kuriózumok 
későbbi „életéről”, hogy ki „szentségte-
lenítette” meg azzal, hogy zsíros kenye-
ret tett a kezébe, vagy hogy Görbe János, 
a rövid ideig Veszprémben játszó színész 
egy éjjel „meglocsolta” – és mivel ezt 
rendőrök is látták, egy időre el volt tiltva a 
színpadtól… A „sapkás Lenin” utóélete is 
rendhagyó.

 Szükségszerű volt, hogy „az eszté-
tikán kívüli ideológia” megnyilvánulásai-
ként (Fülep Lajos) az országot benépesítő 
felszabadulási, munkásmozgalmi, szovjet 
hősi emlékművek, a politikai-ideológiai 
célokat szolgáló műegyüttesek elkerültek 
köztereinkről. A fokozódó szoboreltávo-
lító, szobordöntő, emlékműbontó indu-
latokat fékezte le a nagyszabású, Eleőd 
Ákos tervei alapján 2001-ben megvaló-
sult szabadtéri emlékművek skanzene, a 
Memento szoborpark (szobortemető?), 
amely idézőjelbe teszi a szobrokat, em-
lékműveket, a diktatúrát idézi, de közben, 
megvalósulásával, a demokráciáról szól. 
Tematikájában, a kollekció tégla építé-
szettel installált bemutatásában, ha nem 

is teljes „gazdagságában”, de közvetíti a 
szocialista ikonográfi át. Ezzel, ha nem is 
mindenhol, úgy tűnik, el lehetett kerül-
ni a „képrombolásokat”, „könyvégetése-
ket”. A szoborpark közel sem a teljesség 
igényével mutatja be az alkotásokat, mint-
egy 42 műegyüttes állt össze az 1970-es 
évekig megvalósult mintegy négyezerből, 
de ezek a relikviák nemcsak politikatörté-
neti, de kortörténeti és művészettörténeti 
dokumentumok is. Az alapötletet Szöré-
nyi László irodalomtörténész fogalmazta 
meg 1989 júliusában a Hitel folyóiratban, 
Leninkert című írásában: „Csinos élősö-
vénnyel övezve, labirintus-ösvények mentén 
elrendezve, ott kellene fölállítani az össze-
set.” Úgy vélem, a „Leninkert” koncepció 
tényleges megvalósítása átbillent volna a 
groteszkbe. Szellemiségében rokon, bi-
zarr, dadába hajló szoborkert válhatott 
volna belőle, mint Hegedüs 2 László ki-
állítási plakátja, amelyen Dali-féle csava-
rintos bajusza van Leninnek, A szocialista 
szürrealizmus titokzatos bája kiállítási cím 
mellett. A Memento szoborpark viszont 
oktatási bázisként is impressziót ad egy 
kegyetlen korszakról. 

Az ide „be nem jutott” műegyüttesek 
és Lenin-szobrok sorsa igencsak válto-
zatos. (A herendi porcelán Lenin, Sztá-
lin, Rákosi 1956-os falhoz csapkodása, 

vastaps kíséretében egy másik történel-
mi korszak napjait idézi.) A későbbi kő, 
bronz „Leninek” közül van, amelyik egy-
szerűen raktárba került, Csepelen „Lenin 
a pincében” volt, más szobrot be akar-
ták olvasztani egy új emlékműhöz (új-
rahasznosítás?), a kilencvenes években 
egyik kollégám New Yorkban találkozott 
egy Oroszországból származó „Leninnel 
a háztetőn”. Ehhez képest Kocsis András 
sapkás, jobb kezét előre nyújtó Leninje, 

„Pro captu lectoris habent sua fata libelli” – vagyis, ahogy a római stiliszta mondta: a könyveknek megvan 
a maguk sorsa, története, ami attól is függ, hogyan érti őket az olvasó. A szobrokkal is hasonlóképpen áll a 
helyzet. Az elmúlt időszak változatos megoldásai, akár egyetértünk velük, akár nem, azt mutatják, sokrétű 
a múlttal és a jelennel és benne a kultúránkkal való viszonyunk tisztázatlansága.

Megmozdult szobrok
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Veszprém eltűnt köztéri alkotásai 

miután nem kapott helyet a nagytétényi 
szoborparkban, a múzeumi raktárhoz tar-
tozó külterületre került (egy időben szá-
ját kirúzsozva), majd egy nagyszabású 
lengyel kulturális rendezvény kiállítandó 
műtárgyaként, a bécsi Művészet és dikta-
túra (1994) kiállítás analógiájára Brüsz-
szelben és Lengyelországban képviselte a 
hazai szocreál művészetet, míg 2013 tava-
szán „hazaérkezett”. A veszprémi Laczkó 
Dezső Múzeum, Friedl Dóra és Mol-
nár Jenő koncepciója alapján a rendszer-
váltás 25 évéről nagyszabású, gazdagon 
dokumentált kiállítást rendezett 2014. 
november 26-tól 2015. május 24-ig, a A 
Lenin ligettől az Erzsébet sétányig cím-
mel. Ennek a tárlatnak központi alakja 
volt Kocsis András Leninjének másolata. 
A múzeum honlapjának archívuma őrzi a 
hevederes szobor látványát a kiállításon.

Mikus Sándor: Zászlós fi ú
Mikus a 20. századi magyar szobrászat és 
kultúrpolitika jelentős szereplője volt, akit 
számos díjjal jutalmaztak, és fontos sze-

repet játszott a szobrász-, illetve a mű-
vészképzésben is. Munkásságának első 
időszakában elsősorban kisplasztikákat ké-
szített, majd megrendelésre monumentá-
lis alkotásokat. Nevéhez fűződik annak a 
gigantikus Sztálin-szobornak az elkészítése, 
amelynek ledöntése az 1956-os forradalom 
ikonikus tette volt. Későbbi monumentális 
alkotásain is mindig szerepeltetett emberi 
alakokat, összefogott arányok, a klasszikus 
szobrászati eszmény jellemezte Zászlós fi ú 
szobrát is, amelyet áthelyezés után neveztek 
ki, emléktáblával ellátva a Tanácsköztársa-
ság emlékművének. A harmonikus felépí-

tésű, valóban több nézőpontú, lendületes 
körplasztika utólag adott címének lett az 
áldozata, lebontása után, megrongált álla-
potban a múzeum felsőörsi raktárterületén 
helyezték el. 

Rajk László: ’56-os emlékmű
Tizenegy művész pályázott 2004-ben a 
meghirdetett ’56-os veszprémi emlékmű el-
készítésére. A pályázatot Rajk László nyerte 
meg. Már a kiírás is meglepően szakszerűt-
len helyszínt ajánlott az emlékmű elhelyezé-
sére: a színházkert nyugati részét, háttérben 
az angolkisasszonyok templomával és ke-
retezve az Iskola utca – útkereszteződés 
– Óvári utca forgalmával. Így magára az 
emlékműre normális, emberi szemszögből 
csak egy helyről, egy nézőpontból lehetett 
volna rálátni. Az egyik lektorátusi vélemény 
nem is javasolta az adott helyre Rajk mű-
vét. Mellesleg a színházkert szép fái dacára 
szinte zsúfolva van különböző szobrokkal, 
(Marton László Petőfi je, Borsos Miklós Eöt-
vös Károly-büsztje, R. Kiss Lenke medencés 
akt fi gurája, egy kopjafa és a színház falán 
emléktáblák, domborművek), amelyek to-
tálisan eklektikussá teszik a talajszinttől mé-
lyebben fekvő színházkertet. Így elsősorban 
felülről, az utakról lehetett volna rálátni egy 
olyan emlékműre, ami nem felülnézetre lett 
komponálva. Egy átjárók szabta helyszín 
egyébként sem szerencsés választás rendez-
vények helyszínéül is szolgáló emlékmű-
nek. A látványterv öt önálló szoborból álló 
kompozíciót mutatott be, amelyek önma-
gukban és együtt jelenítik meg a forradalom 
emlékét. Nem hagyományos, közhelyekkel 
operáló terv, nem is napjaink elszomorító 
divatja szerinti zsánerszobor lett a megva-
lósítandó „nyertes” . Rajk az ’56-os forra-
dalmat szimbolizáló lyukas zászló ideájából 
indult ki. Forradalomnak zászlóval, emb-
lémául szolgáló lyukas zászlóval emléket 
állítani kitűnő elképzelés. A terv szerint az 
elemek anyaga „acier au chrome”, vagy-
is krómacél, alatta márvány burkolattal. A 
megvalósítás során megváltozott a meg-
rendelő, a város vezetése. Az elkészítés so-
rán nem értettek egyet a megváltoztatott 
módosításokkal: nem rozsdamentes acél-
ból, hanem felülkezelt, „munkásőr-egyen-
ruha-matt színűre” festett szerkezetacélból 
készült el a mű, nem öt, hanem csak négy 
elemből, és a szerződésben már nem szere-
pelt a gránittömb sem. Felmerült a Jutasi úti 
Barátság parkba való áttelepítés is, ami ellen 

lakótelepi fórumon tiltakoztak. A változá-
sokról és változtatásokról nem volt dialógus, 
az elmérgesedett helyzetnek a végeredmé-
nye a mű elbontása és perek lettek. Jelenleg 
a városi közüzemi szolgáltató vállalat telep-
helyén őrzik a szétszerelt darabokat.

Fiú teknősbékával 
és Ifj úság a medencében 
Voltak még Veszprémben titokzatosan 
vagy csak úgy csöndben eltűnt szobrok 
is. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
szoborpályázatokat közlő kiadványában 
szerepel egy 1959-es Díszkutak és szob-
rok nyilvános pályázat kapcsán, harmadik 
díjazottként Radó Károly Fiú teknősbéká-
val című, 180 cm-es alkotása. A megbízó 
Veszprém Város Tanácsa. Az agyagmodell 
bírálatából kiderül, hogy a megbízó kéré-
sére a mű nem 180, hanem 200 cm-es lesz. 
Pótszerződést is említenek, de a felállításról 
és a mű elfogadásáról már se jegyzőkönyv, 
se bármilyen más adat nincs. 

Váradi Sándor Ifj úság a medencében 
háromalakos szoborkompozíciójára talán 
többen is emlékeznek még. Egyházy Tibor-
né és Dömötör Lajosné kötetbe gyűjtötték 
az egyetemmel kapcsolatos képzőművészeti 
alkotásokat, és az Egyetemünk újság hír-
adásaira és fotóira hivatkozva beszámolnak 
az alkotás 1966-os felállításról az egyetemi 
diákszálló előtt, majd a „vicces” téli becso-
magolásokról is, amiknek ellenére a szobor 
úgy megrongálódott, hogy a kilencvenes 
évek második felében selejtraktárba került. 

Nemrégiben is kerültek el Veszprém-
ből szobrok: az Európa Szoborpark mint-
egy negyven alkotása. Az Új Művészet Ez 
nem kunszt című elméleti mellékletének 
idei szeptemberi száma foglalkozik vele, de 
ezeknek a szobroknak Veszprémből való 
elkerülései nem hasonlítanak az eddig tör-
ténetekhez, ezért érdemes lesz külön vissza-
térni a kérdésre.

Gopcsa Katalin
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Ablonczy ezúttal nem Trianon legismertebb és valóban történelmi 
léptékű metszeteit mutatta be, hanem azt, ahogyan a magyar tár-
sadalom és – mindenekelőtt – az egyén megszenvedte, megélte és 
túlélte a tragédiát. Nem túlzás tragédiáról beszélni, hiszen – kezd-
te rögtön egy sokkoló adattal Ablonczy – a magyar társadalom 
átlagos életszínvonala 1918-ra az 1913-as adatokkal összevetve 
50-90%-kal csökkent. Bár a közönség soraiban nagyrészt idős em-
berek ültek, akik életkorukból következően átéltek már társadalmi 
mélypontokat, még ők is némi hitetlenkedéssel fogadták a felfog-
hatatlan adatot. A magyar társadalom, különösen a városok és 
mindenekelőtt Budapest szélsőséges nyomorát, az éhezést, a szén 
hiányában otthonaik mélyén kucorogva didergő családok min-
dennapjait nem tudjuk ma már elképzelni. Plasztikus személyes 
példa erre a gyulafehérvári, a bevonuló románok által haladékta-
lanul elűzött rendőrkapitány esete, aki Budapesten a fővárosi 
rendőrkapitány előszobájában a telefonos feladatát kapta. Az egy-
kori Erdély egyik – magyar és román szempontból egyaránt – 
kiemelkedően fontos városának egykori főrendőre eközben egy 
közeli iskola tornatermében élt sokadmagával egy tömegszállá-
son, ahol a szalmazsákokon, melyeken ő és sorstársai pihentek, 
poloskák szívták – szó szerint – a vérüket.

Könnyű belátni: az életszínvonal, az élet munkájával felépí-
tett egzisztencia ilyen mértékű összeomlását szinte lehetetlen fel-
dolgozni. Ennek egyik legsötétebb tünete a háború utáni erőszak 
elburjánzása volt. A fegyvereiket gyakran megtartó parasztkato-
nák falvaikba hazatérve szembesültek azzal, hogy míg ők a hazá-
ért harcoltak (legalábbis a katonai propaganda szólamai szerint), 
addig otthon gyerekek haltak meg, csontig soványodott feleségek 
számoltak be az embertelen nélkülözésről. Amit Móricz a Szegény 
emberek című novellájában leír, a háborús pszichózist magukkal 
hozó, elkeseredett férfi ak gyakran vérontásba, gyilkosságokba tor-
kolló erőszakossága olyan kezelhetetlen helyzetet teremtett, hogy 
Miskolc városában bizonyos megkönnyebbüléssel fogadták a 
csehszlovák légió bevonulását, ettől remélve a tarthatatlan közál-
lapotok felszámolását. 

Megrendítő volt látni azt a Szabó Ervin Könyvtár gyűjtemé-
nyéből származó képet is, amelyen egy szemmel láthatóan az úri 
középhez tartozó család áll az „otthonukul” berendezett teherva-
gon előtt. A vagonlakók különben is a legtöbbet emlegetett sors-
csoporttá váltak a közemlékezetben, bár számuk viszonylag kicsi 
volt. Az igazán nagy tömeget a telepek fogadták be, mint a jól is-
mert Mária Valéria- vagy a Zita-telep. Ezek fából sebtében ösz-
szetákolt fabarakkok sokaságából álltak, melyek nemrég még a 
háborús sebesültek szükségkórházaiként funkcionáltak. Nehéz 
megítélni, hogy jobb körülményeket biztosítottak-e a vagonoknál, 
de az bizonyos, hogy az úri közép szilárd egzisztenciáiból kisza-
kadt, a tisztes jólétben szocializálódott családok számára a „feled-
hetetlen szenvedések évei” lehettek ezek.

A becslések szerint 425 ezer magyart, legnagyobbrészt közép-
osztálybelieket és azon belül is állami alkalmazottakat a korabe-
li dokumentumok következetesen menekülteknek titulálták. Na-

gyon sajátos érzés volt hallani az utódállamok brutalitása elől futó 
magyarokkal kapcsolatban ezt a ma annyira ismerős kifejezést, és 
bepillantani sorsuk alakulásába. Ez utóbbit úgy lehetne összegez-
ni, hogy a magyar társadalom a vonakodástól a nyílt ellenségessé-
gig terjedő skálán mozgó érzülettel viszonyult a menekültekhez. 
Az állam a maga erejével, szervezett módon szinte egyáltalán nem 
sietett a kétségbeesett családok segítségére, amit nyilván az állam 
szintén kétségbeejtő helyzete, a háború utáni káosz, a szénhiány, 
az élelemhiány, az erőszakos cselekmények sokasága és a spanyol-
náthajárvány összegződő gyötrelmei némiképp magyaráznak is. 
Így a menekültek leginkább egyéni megoldásokban bízhattak. És 
valóban: hallatlan mértékben felértékelődött egy-egy rokon, köze-
li ismerős, aki – szigorúan a személyes túlélési stratégiák terében – 
legalább ideiglenesen menedéket, a biztonság illúzióját nyújthatta.

A másik jellegzetes túlélési stratégiát a trianoni határokon túl-
ról már a háború előtt Magyarországra, főként Budapestre érkezett 
kisközösségek kínáltak. Talán legszemléletesebb példája ennek az 
imaginárius Szepesség esete. A Szepességből érkezettek jóval a há-
ború előtt már szinte zártnak mondható közösségeket alkottak, és 
amikor a háborús vereség után a menekülő szepességiek a maradék 
országba érkeztek, ez a fi noman szőtt háló fenntartotta őket. Való-
ságos virtuális Szepességben élhettek: szepességi vendéglős étter-
mében ehettek, aki a nyersanyagot szepességi hentestől szerezte be, 
aki szepességi borbélynál nyíratta haját, bajszát, szakállát.

Igazán szerencsésen végződő eset azonban csak kevés akadt. 
1918-ban még érzékelhető volt némi társadalmi részvét, de a kö-
vetkező két évben ez szertefoszlott, és – különösen a lakáshiány 
enyhítésére tett kísérletek kapcsán – néha nyílt ellenségességbe is 
átcsapott. A tulajdonosok, akiknek lakásába az állam menekült csa-
ládokat akart társbérletbe betelepíteni, vagy akiknek az üresen álló 
villáit hasonló céllal lefoglalta, a magántulajdon sérelmén érzett fel-
háborodásukat sajátos módon nem az államra, hanem a menekül-
tekre zúdították. Még Teleki Pál, a birtokait Erdélyben egyébként 

Az előadó, fi atal kora ellenére tekintélyes tudományos és diplomáciai pályát tudhat maga mögött, több 
sikeres könyv szerzője, vezetője a Lendület akadémiai program egyik munkacsoportjának, volt a Párizsi 
Magyar Intézet igazgatója, most pedig az ELTE Társadalomtudományi Karán művelődéstörténetet 
oktat. Oktatói rutinja, a nyilvánvaló tény, hogy nemcsak az előadás témájában, de az emberekhez szólás 
szituációjában is otthon érzi magát, az est egyik meghatározó eleme lett. Ablonczy Balázs lebilincselő 
előadó: egyszerre képes érzékeltetni témájának súlyát, a megjelenített sorsok mélyén feketéllő tragédiát, 
ugyanakkor mindezt úgy oldja színes, (ön)ironikus hangvételbe, történetek, anekdoták és legendák 
csillogó közegébe, hogy az ötven perc, amíg előadása tartott, a szó szoros értelmében észrevétlenül illant 
el a közönség fölött.

(Meg)menekültek
Trianon, másképp – új utak a békeszerződés kutatásában. Ablonczy Balázs előadása a VEAB 
Tudósklubjában. Veszprém, MTA VEAB-székház első emeleti nagyterme, 2017. október 18.
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A közel egy hétig tartott Veszprémi Egye-
temi Színpadi Találkozó még a tavalyinál is 
jobban sikerült – s ezért a köszönet elsősor-
ban a diákokat illeti. A fesztiválszervezésben 
is egyre ügyesebb fi atalok számára természe-
tesen a legfontosabb a megmutatkozás lehe-
tősége volt, s ez nyilván a továbbiakban sem 
lesz másképp. A Veszprémi Egyetemi Szín-
pad három produkcióval jelentkezett, me-
lyek közül kettő bemutató is volt. 

A többi ugyanaz című előadásuk (Darabos Petra rendezése, 
Háy János és Pintér Béla szövegeinek fölhasználásával) a fi atalok 
egészen felnőtt arcát mutatta. A karakterek és a történetek hétköz-
napinak mondható családi (és társadalmi) (v)iszonyainkat mutat-
ták, többségük esetében a játszóknál jóval idősebb, de nem érettebb 
generációk színre hozásával. A tér (a volt moziterem) kávéház-
szerű berendezésével is azt sugallta a produkció, hogy a közönség 
bármelyik tagja folytathatná a jelenetsort, bekapcsolódva a sorsok 
körtáncába (a’ la Schnitzler vagy Kornis). A ritmus és a jelenetek 
részleteinek kidolgozása a reménybeli további előadások során bi-
zonyára pontosabbá, egységesebbé teszi a produkciót, ami azonban 
már a bemutató alkalmával sikert aratott. A hálás közönség ünne-
pelte a társulatot, s szívesen köszöntötte volna a rendezőt is a szí-
nen, ő azonban ekkor (a vasárnap estig tartott találkozó péntekjén) 
nem szabadult még föl a sok szervezőmunka felelőssége és feszült-
sége alól, s csak az előadást hagyományosan követő beszélgetésen 
engedte megszólítani magát.

A veszprémi társulat másik premierje a Hajléktalanok volt, 
amit Hornok Máté rendezett. Az előadás a minimalista színház 
eszköztárával szólt nem is annyira a szociológiai értelemben vett 
hajléktalanok, de bármilyen közösség konfl iktusáról a fölöttük 
uralkodó hatalommal. A térszervezéstől az élő zenéig, a sokszor 
egyszerű, máskor szimbolikussá változó, kellékül választott csoma-

golópapírtól (ami valóban összekapcsolható a hajléktalanság társa-
dalmi jelenségével) a szereplők leegyszerűsített jelmezéig igyekezett 
a rendező és a társulat egységben tartani (és mintegy 35 percben 
maximalizálni) a mondanivalót, s természetes az is, hogy voltak át-
hallások a zárt közegbe szorult, kiszolgáltatott emberekről, válasz-
tási, cselekvési lehetőségeikről szóló klasszikusokkal (mint például 
Kesey Száll a kakukk fészkére című művének adaptációival). A ját-
szók testközelből fi gyelhető intenzív jelenléte és határozott kifeje-
zésvágya tette értékessé a produkciót, még tovább érlelhető és nem 
problémamentes koncepciója ellenére.

A házigazdák elsőként játszott darabja A Szívsebész volt pén-
tek délután. Bár a bemutató korábban megtörtént, egy kénysze-
rű szereplőváltozás a két karaktert mozgató produkció előadását 
mégis szinte premierré tette. A komoly morális problémát, az orvos 
hippokratészi felelősségét és fi zikai-emberi lehetőségeinek határos-
ságát taglaló játék nagy feladat elé állította a két fi atal előadót, Kesz-
te Bálintot és Farkas Mátét. Amiért mégis a játék szót használtam, 
bámennyire is élet-halál kérdésekről volt szó, az a sok síkon értel-
mezhető és igen hatásos forma volt, amit a rendező Hornok Máté 
választott. Egyszerű, mégis szimbolikus díszletelemek, melyek moz-
gatása, akcióba hozása is a játékosok feladata volt, a hangkulissza, 
melynek alapeleme a folyamatos szívdobogás volt, amit időnként 
(dramaturgiai funkcióban) a kórházi szívmonitor sípolása szakí-
tott meg, és az alakítások (látszólagosan) távolságtartó hidegsége, 
eszköztelensége nagy atmoszférateremtő erővel hatott. Az intenzív 
produkció mindössze húsz-egynéhány percig tartott, magával ra-
gadta, gondolkodásra, morális állásfoglalásra késztette a nézőket, 
és szemmel láthatólag fi zikailag és lelkileg kimerítette a játszókat is. 
Fontos, szép, erőteljes produkciót láthattunk.

Nem volt ugyan szerencsém a találkozó programján szerep-
lő minden produkciót látni (a 12 színpadi előadás közül tízet), és a 
kísérőrendezvények – workshopok, beszélgetések, koncertek, kon-
ferencia – gazdag kínálatából még kisebb arányban válogattam, 

szintén elveszített későbbi miniszterelnök is ügyeskedéssel, a mene-
külti státusszal való rosszhiszemű üzleteléssel vádolta meg az 1918 
után érkezetteket. Két évvel később az állam már csak az elűzetés 
tényének nagyon alapos igazolása után volt hajlandó kiadni – egyre 
csökkenő számban – letelepedési engedélyeket.

A helyzet konszolidálódását az érintettek minden bizonnyal 
keservesen lassúnak érzékelték, ezzel együtt meglepő és tisztelet-
re méltó a tény, hogy a magyar életszínvonal 1926-ra nagyjából 
elérte a világháború előtti szintet. Mindezt egy megcsonkított, 
kifosztott, forradalomtól és ellenforradalomtól, vörös- és fehér-
terrortól, járványtól, nyers- és alapanyaghiánytól szenvedő, inf-
rastruktúrájában szinte életképtelenné tett ország és társadalom 
produkálta. Nagy csapás, hogy aztán néhány évvel később a gaz-
dasági válság mindezt elsöpörte, és az új katasztrófával szembe-
sülő társadalmat fogékonnyá tette a szélsőséges eszméket valló új 
politikusi generáció üzeneteire.

Témájának természeténél fogva Ablonczy Balázs számba vett 
néhányat azokból a mítoszokból, legendákból, melyek bőven bur-
jánzanak Trianon közül. Ilyen például Clemenceau magyar me-
nyének története, ami úgy igaz, hogy nem igaz, hiszen a francia 
„tigrisnek” valóban volt magyar menye, aki férjétől valóban elvált, 
de Clemenceau bizonyosan nem ezért tartott ki engesztelhetetlenül 

álláspontja mellett a magyar határok kérdésében. Hiszen a legen-
da szerint gyűlölt asszony ezután is a legbensőségesebb viszonyban 
maradt apósa családjával, annyira, hogy 103 éves korában bekö-
vetkezett haláláig az ő otthonukban élt. Összességében azt lehet 
mondani, hogy a legendák szinte kivétel nélkül hamisak, másrészt 
mutatják azt a hallatlan lelki igényt, hogy az emberek a tragédia fel-
foghatatlanságát – a racionális narratívák csődjét érzékelve – az ir-
racionálisban, a képzeltben, egyfajta politikai folklór keretei között 
kíséreljék meg felfoghatóvá tenni. 

Ablonczy Balázs a trianoni tragédia utóéletének egy nagyon 
kései – és kivételesen igaz – történetével zárta előadását. Párizsi 
szolgálata idején természetesen kötelességének érezte meglátogat-
ni a Nagy-Trianon kastélyt, azt a helyet, ahol a magyar békeszerző-
dést aláírták. Az eseményre jelentéktelennek mondható táblácska 
emlékeztet. Amikor a magyar látogató a teremőrt – akinek nyilván 
komoly tapasztalatai lehettek már indulatossá vált honfi társainkkal 
kapcsolatban – megkérdezte, hogy valóban ez-e az a hely, a teremőr 
rezignáltan így válaszolt: – Igen, ez. De én nem tehetek róla.

És ez így is van. Nekünk pedig nincs más választásunk, mint 
„békévé oldani” „a harcot, amelyet őseink vívtak”. És ez valóban 
nem kevés.

Asztalos István

A cím nem egy szerencse híján lévő pókerjátékosról szóló novellát vezet be, még ha első látásra azt 
ígéri is, hanem egy beszámolót egy színházi találkozóról. A nem is olyan régen (újra)alakult Veszprémi 
Egyetemi Színpad ambiciózus vállalkozása a múlt év októbere után az idén is a városba hozott egyetemi és 
diákszínjátszókat, együttesvezetőket, drámatanárokat, hogy együtt legyenek, hogy együtt gondolkodjanak 
és játsszanak. (Nem vesztésre!)

Veszt másodszor
II. Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó. Veszprém, Pannon Egyetem, 

2017. október 11–15.

Séd,2016. tél, 33. old.

p y
ek sokfélék lehetnek. Ha csalá-
átaink, életeseményeink, utazá-
ényeit őrzik, akkor emlékek a 
ből. Ha a valóság hiteles pilla-
pét rögzítik, akkor dokumen-
m itt, a falakon műalkotások, 
vészeti munkák láthatók.
ográfia az alkotó szemén szűri 
g látványát, a művész válogat és 
gást készít, komponál. A felvétel 
an és a megjelenítéskor is. S ha 
válogat, több képet szerkeszt 
átvánnyá, arányokat alakít ki a 
k méreteivel és elrendezésük-
osan állít elénk olyan képet a 
melyben nemcsak a valóság, de 
megmutatkozik.
ár Gábor kiállítása képzőművé-
ásokból válogat, hogy a képek 

kompozíciója egyaránt hathas-

egjelenő témái komoly és el-
dtató csoportozatokból és derűs, 
t humoros kompozíciókból épí-
sszképet a művész Lappföldjéről 
zágáról.
látunk emberalakokat a fel-
s mégis mindig érezhetjük az 
nlétét – az emberkéz alkotta 
k és tárgyak (a design-alkotások 

rduló csendélete vagy a rénszar-
ikák) és az ember környezetét 
mészet, a kő, a víz, a fa, a flóra 

j g y j
Ha majd eljutunk Lappföldre, saját 

szemünkkel láthatjuk az északi világot, a 
természetet, a fényt. Addig pedig enged-
jünk Gáspár Gábor irányításának, s lássuk 
úgy, ahogyan ő látta, ahogyan ő akarja.

Sirató Ildikó

Univerzumok 
találkozása 
I. Veszprémi Egyetemi Szín-
házi Találkozó, 2016. október 
14–16.
2016. október 14. és 16. között zajlott a 
Pannon Egyetemen a legújabb kori törté-
nelem első Veszprémi Egyetemi Színházi 
Találkozója. A szervezők a mindössze 
három éve indult drámai és színházi 
ismeretek tanári szak hallgatói, akiknek 
ezzel a műfaj rendkívül gazdag, Veszp-
rémhez is sok szálon kötődő történetébe 
sikerült bekapcsolódniuk, amint azt a 
megnyitón Sirató Ildikó és Felföldi Gábor 
is hangsúlyozta.

A meghívott csoportok és előadások 
széles spektruma jó áttekintést adhatott 
a kitartó érdeklődő számára a fiatalok 
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mégis merem úgy összegezni a fesztivált, hogy a résztvevők az iga-
zán értékes együtt töltött idő, a jó hangulat és a jól végzett munka 
élményével térhettek haza, máris várva a remélhetően jövőre is el-
következő Pannon Unifest és a VESZT III. eseményeit.

De most még térjünk vissza az október 11. és 15. között zajlott 
2017-es találkozóhoz! Az egyetemi színpadok közül a szegediek egy 
verskoncertet hoztak, az ELTEátrum Agatha Christie egyik legis-
mertebb regényének dramatizált változatát játszotta el. Láthattuk a 
Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak egy vizsgaelő-
adását. De eljöttek diákszínjátszók is Budapestről (a Nemes Nagy 
Ágnes Művészeti Szakgimnázium és a Vörösmarty Gimnázium 
csoportjai) és Kecskemétről (a Kadásokk).

A workshopok vezetői Szántó Viktória, Gyevi-Bíró Eszter 
és Pallagi Ákos voltak. Két szakmai beszélgetésre is sor került az 
Egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Intézetével közös szerve-
zésben. Az elsőre a találkozó „nulladik”, azaz szerdai napján, ami-
kor Spiró György Kossuth-díjas író, színigazgató volt a vendég, a 
másodikra szombaton, amikor Balázs Zoltán színész-rendező a 
Maladype Színház alapítója, vezetője érkezett Veszprémbe. A drá-
mapedagógiai eszme- és tapasztalatcserére pénteken s végül a ked-
velt veszprémi Godot Workshop koncertjére vasárnap esti-éjszakai 
záróeseményként került sor. A fesztiválnapok végén izgalmas, vál-
tozatos, néha fordulatos beszélgetésekre várták a résztvevőket és a 
közönséget a szervezők. Köztük az idén első ízben toborzott kriti-
kusjelölteket is, akik a fesztivál kezdete előtt két workshopon ké-
szülhettek a feladatra.

A VESZT koncepciója szerint bár van zsűri – az idén Fekete 
Anikó, Golden Dániel és „beugróként” Upor László vezette a be-
szélgetéseket, és elemzett, adott szakértői tanácsokat a játszók és a 
közönség épülésére –, díjakat, helyezéseket, minősítéseket nem osz-
tanak. S nemcsak a találkozó meglehetősen szűkre szabott költség-
vetése miatt, hanem mert Veszprémben a találkozás, az együttlét, a 
közös élmény gazdagít minden résztvevőt, köztük a szervezőket is. 
Ez a cél. És az ismerkedés, a megmutatkozás.

A színes előadások közül csak néhányat kiválasztva szeret-
ném az olvasók – akik esetleg nem látták őket – szívét fájdítani az 
elmulasztottak miatt, s akik velem együtt tanúi voltak a társulatok 
szereplésének, az emlékeiket föleleveníteni. A Naked SZESZ mu-
zsikusai érdekes kísérletet tettek a Hangvilla próbatermének kon-
certhelyszínné s egyidejűleg intim vers-élettérré alakítására. Kicsit 
mindkét próbálkozás sikerrel járt, de sajnos egyik sem maradék-
talanul. A színházi széksorokban ülő közönségből (a sörosztás el-
lenére is) csak nyomokban lett tomboló rajongó, míg a hangosítás 
problémái miatt épp a legérdekesebb, hisz mindannyiunk számára 
ismeretlen, a szegedi egyetemisták által pályázatokra írt versszöve-
gek maradtak hallhatatlanok-érthetetlenek. Pedig a zenei előadás és 
a tagok zenésítései igazán magas színvonalúak és izgalmasak voltak.

A vörösmartysok Zokszó csoportjának Rejtőzködő című pro-
dukciója kísérleti etűd-sorozatban mutatta meg a játszók sok ké-
pességét (hangszeres muzsikálás, angol nyelv, fi zikai tehetség), 
egymásra érzékenységét, s (ha csak nem dőltünk be „fake”, vagyis 
hamis karaktereknek) lelki frusztrációit, kitörésvágyát. Az alapté-
mát Lázár Ervin Négyszögletű Kerek Erdőjéből hozták Pap Gábor 
tanítványai, de addig csavargatták-tekergették a mesét és alakjait, 
hogy végül szinte pszichothrillerré torzult.

A másik budapesti középiskola diákjai két produkciójukat 
is bemutatták a veszprémieknek. Előbb a Drágaszág című moz-
gáselőadást, másnap, szombaton pedig a Pogánytűz című rítus-
színjátékot. Mindkettőben nagy előadói apparátussal, egy teljes osz-
tállyal dolgoztak a Nemes Nagy-osok így a Pogánytűz folytonos 
alaktöbbszörözései és alakváltásai, bár koncepcionálisan helyenként 
indokolhatók voltak, mégis zavarták kissé a befogadást. A fi atalok 
tehetségéhez és színpadi, táncosi, énekesi képességeihez nem férhet 
kétség, s az is nyilvánvaló, hogy középiskolás korban messzemenő-
en szükségük van tanáraik-mentoraik útmutatásaira, azok drama-
turgi-rendezői segítségére, közreműködésére, mégis érdekes volna 
látni, akár kisebb csoportokban saját invencióik kiteljesedését. Igen, 
talán majd a pályán... – a színészi, táncosi, muzsikusi stb. pályán 
látjuk majd őket igazán nagyra nőni.

Azon a pályán, ahol a SZFE Túlóra című (Lisa Langleth regé-
nyéből színre alkalmazott) produkcióját jegyző fi atal művészek, a 
színész Pálya Pompónia, a rendező Vadász Krisztina és munkatár-
saik már messzire haladtak. Természetesen nem is lehet összemérni 
a diák- vagy egyetemi színjátszók produkcióival a Kabóca Bábszín-

házban vasárnap este felnőtteknek játszott előadást, ami professzi-
onális s e nemben is kiemelkedő, magas színvonalú, őszinte, vérre 
menően komoly, mégis fi atalosan játékos, gondolat- és érzeleméb-
resztő színház volt.

A Túlóra után a Godot Workshop koncertjén összegyűlt kitar-
tó fesztiválközönség és a szervezők immár fölszabadultan énekelték 
együtt a közösségünkben már emblematikussá vált ismert dalokat 
a Varga Richárd vezette muzsikusokkal, köztük a VESZ-tag Birkás 
Zsófi a csellistával.

Jövőre: Veszt harmadszor...
Sirató Ildikó

Érdekes, mondhatni zavarba ejtő látvány fogad bennünket, bár a 
műsorfüzetben már olvashattuk, hogy verséneklős koncert lesz, 
mégis, mivel színpadi találkozóra érkeztünk, sokan talán más-
ra számítottak. Sötét terem, félmeztelen férfi ak, festett felsőtesttel, 
hangszerek a kézben, mindenki a helyén, mint egy rendes kon-
certen. A közönség elfoglalja a helyét, várva, hogy elkezdődjön a 
produkció. Ekkor (mint egy rendes koncerten), a „frontember” be-
mutatja az együttest, mond néhány szót magukról, poénkodik, is-
merkedik a helyzettel, felméri a közönséget, majd hirtelen feltesz 
egy kérdést, a lehető legtermészetesebben: „Ja, egyébként ki kér 
sört?” Ezzel máris sikerült „lekenyerezni” a közönséget, de az elő-
adás csak ezután kezdődött. 

Sajnos technikai problémák miatt nagyon nehezen volt ért-
hető a szöveg, pedig ez sokszor igencsak fontos lett volna. Nagyon 
érdekesnek tartottam és dicséretesnek, hogy a csapat olyan verseket 
is beválogatott a produkcióba, amiket a szegedi egyetemen írtak a 
fi atalok. Nagyon jó dolognak tartom, hogy ezzel lehetőséget adnak 
az ottani tehetséges hallgatóknak, sőt még ösztönzik is őket. És az 
új versek mellett megjelentek olyan költők megzenésített versei is, 
mint József Attila. Természetesen a verseket maguk a zenészek dol-
gozták fel. Őszinte és mély dalokat halhattunk, sokszor tényleg azt 
érezhette a néző, hogy ez a dallam az adott vers kihangosítása.

Az előadás nagyon jó hangulatú volt, azt gondolom, hogy így 
kell megnyitni egy fesztivált. De a műsor utáni beszélgetésen, ahol 
az alkotókkal és a zsűritagokkal beszélgettünk, a felszínre kerül-
tek azok a kérdések, amik valószínűleg mindenkiben felmerültek 

A találkozó első fellépő társulata a SZESZ volt, vagyis 
a Szegedi Egyetemi Színpad. A Hangvilla stúdióter-
mében rendezték meg az előadást, és amikor a néző-
ket beengedték, már a színpadon voltak a „játszók”.

Félmeztelen 
felsőtesttel

Naked SZESZ, II. Szegedi Egyetemi Színpad, 
Veszprémi Egyetemi Találkozó, Hangvilla, 2017. 

október 11.



 S
éd

 •
 2

01
7.

 té
l

59

az este folyamán. Vagyis, hogy ez most koncert volt-e vagy színhá-
zi előadás. Hiszen tartalmazott ilyen és olyan elemeket is. Viszont 
ha koncert volt, akkor lehetett volna szabadabb (akkor ne székeken 
üljünk, hanem igenis tomboljunk a dalokra), ahogy a sörosztással 
meg is teremtették a koncerthangulatot. 

Összességében viszont mindegy, hogy minek nevezzük, kon-
certnek vagy előadásnak, a szegediek megadták a kezdőlökést és az 
alaphangulatot a fesztivál napjaira!

Szabó Eszter

Sajnos az elvonuló autók zaja gyakran elnyomta a játszók hangját, 
így nem volt könnyű követni a darabot. Az alaptörténet egy zenész 
alkotócsoport titkos helyéről szól, ami vélt vagy valós, mindeneset-
re biztonságot nyújt a benne lévők számára, de egyikőjük mindig 
felhívja a csapat fi gyelmét arra, hogy ezt a helyet előbb-utóbb el kell 
hagyniuk, és ki kell lépniük a való világba. Ezt az ébresztgetést kü-
lönböző szereplők különböző módokon próbálják megakadályozni 
vagy késleltetni. 

A színészek teljesítménye változó, ahogyan angol kiejté-
sük is igencsak különböző, de a nagyon erős csapatszellem, amely 
a darabban színre vitt történetnek is súlypontja, de az előadást 
megvalósító társulatban is végig működik, végül nem az egyes telje-
sítményekre vonja a fi gyelmet, hanem egészként tudja szemlélni az 
előadást a néző.

Hogy miért éppen ott angol a szöveg, ahol, ezt sajnos nem 
sikerült felfedeznem. A színészek a közönség körüli egész teret 
használják. Hol innen, hol onnan hangzik fel egy-egy harmoni-
ka-, klarinét- vagy gitárdallam. A dráma erősen önanalizáló, és fe-
szültsége az egész előadás alatt fennmarad. A tépelődés, az alkotói 
szabadságválság folyamatosan változó fentjei és lentjei, az egyéni 
problémák alkotási folyamatba keveredése (egy ponton minden-
ki felolvasott egy maga által írt „levelet”, „naplórészletet” a saját 
démonjaival való küzdéssel és megpróbáltatásaival kapcsolatban) 
fokozzák a feszültséget, amit az előadás vége sem oldoz fel; a szí-
nészek katatón állapotban, lassan, egyenként levonultak a színről, 
hogy az utcán, kerítésen, járdakorláton kössenek ki, ringatózó, te-
hetetlen állapotban.

Ismét egy olyan előadás, ami után nehéz egyből továbblépni. 

Hud Janka

Annak ellenére, hogy a cím első ránézésre nem sok jót sugall, 
Tóth Lauráék jól használták a kultikussá vált „drágaszág” kife-
jezést a néző megtévesztésére. Lehetett volna itt Gyűrűk ura-re-
make, esetleg paródia, amikbe diákszínjátszó csapatok nagyon 
könnyen bele tudnak bukni. Ehelyett kaptunk egy okosan felépí-
tett mozgásszínházi előadást, amelyben a fi lmes utalás csak meg-
mosolyogtatja a nézőt.

Az előadás egyszerű alaptémát mutat meg, és nem is tér el 
ettől. Nincsenek mellékszálak, fölöslegesnek látszó történések. 
40 perc folyamatos játékkal vizsgálják a ragaszkodás és elengedés 
témakörét. Nincsenek monumentális nagyjelenetek vagy szépen 
megszólaló kórusdalok, és egyetlen mondat sem hangzik el. Csak 
mozgással és tánccal mesélik el a játszók a történetüket, rendkí-
vül őszintén. 

A Drágaszág ereje és gyengesége is ebben rejlik. Minden sze-
replőnek van egy saját tárgya (seprű, párna, wc-papír stb.), és vé-
gignézhetjük a történetüket, hogyan uralkodnak az eszközükön, 
vagy éppen uralja őket az eszközük. Rendkívül jó látni, ahogy 
egy-egy játszó a végletekig elmegy a színpadon, és közben nagyon 
őszintén saját magáról mesél.

De a veszély is megvan ebben a rendszerben. Nagyon sokan 
vannak a színpadon, viszonylag kis helyen kell megoldania a ját-
szónak az egyébként nagyon pontosan megkoreografált mozgást, 
közben fi gyelnie a társára, nehogy baleset legyen. Mindez nagyon 
sok energiát követel a szereplőtől, illetve a nézőt is zavarhatja, ki-
zökkentheti ez a fajta rizikó. Arról nem is beszélve, hogy sajnos 

nem jut ideje a nézőnek, hogy az összes játszót megismerje, meg-
fi gyelje, hiszen sokan vannak.

Persze nem is célja az előadásnak, hogy teljes képet kapjunk 
az összes szereplőről. Egy főszereplő páros van a középpontban, a 
többiek őket szolgálják ki vagy erősítik meg, árnyalják a karakte-
rüket. Kívülről is látható, hogy hatalmas koncentrációt igényel az 
előadás, és rendkívül szép pillanatokat szül, ahogy a csapattagok 
fi gyelnek egymásra.

Napsütötte, bár már őszi falevelekkel borított ud-
varon adta elő a Pap Gábor osztályának egy részé-
ből alakult Zokszó csoport félig angol, félig magyar, 
hangszerekkel kísért darabját, amit Lázár Ervin A 
Négyszögletű Kerek Erdő című könyvének felhaszná-
lásával Pap Gábor írt. A darabot Várszegi Martinnal 
közösen rendezték, és a pozsonyi drámafesztiválon 
díjat is nyertek vele. Ezért volt szükség az angol for-
dításra, s így a darabot Veszprémbe is részben ango-
lul hozták. 

A VESZT programjában idén kettő előadás is sze-
repelt, melyet a Nemes Nagy Ágnes Művészeti 
Szakgimnázium végzős drámatagozatosai hoztak el 
Veszprémbe. A csapat sok helyen megfordult már, 
középiskolásokhoz képest viszonylag nagy színpadi 
rutinnal rendelkeznek. Ez meglátszódott a Drága-
szág című darabjukon is. Jó néhányszor játszották 
már, és nem okozott problémát az új környezethez 
való alkalmazkodás sem.

Where 
do you go, 
Mikkamakka?

Drágaszág

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő. Zokszó 
Csoport (Vörösmarty Gimnázium 11. D osztály 

kreatív zenei csoportja), Budapest. Veszprém, Pan-
non Egyetem, az E épület kertje, 2017. október 13.

Drágaszág. Nemes Nagy Ágnes Művészeti 
Szakközépiskola 12. B, Budapest. Veszprém, 

E-kamara, 2017. október 13.

Fotó: Nagy Dávid
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Nekem a felsorolt darabok közül az utolsóhoz volt szerencsém, me-
lyet a fesztivál pénteki napján játszottak a fi atalok a Klub Kávézó és 
Ételbár valamikori mozitermében. A Darabos Petra rendezte elő-
adás Háy János Házasságon innen és túl, Pintér Béla Szutyok, illetve 
A 42. hét című drámái alapján készült.

Sokan kíváncsiak voltak a darabra, a premieren alig maradt 
szabad hely a „nézőtér soraiban”, amely tulajdonképpen a kávéházi 
berendezést jelentette. Ezáltal sikerült olyan hangulatot teremteni, 
mintha a közönség is részese lenne a cselekménynek. Működőké-
pes választás volt ez, ha az előadás témáját nézzük: rólam, rólad, 
mindenkiről szó van a színdarabban. 

A cím, főként az alcím első látásra megtévesztő, hiszen azt 
gondolhatjuk, hogy itt majd megint biztos a férfi ak... De nem csak... 
Mert van nemtörődöm, dohányzó kismama, karrierista, prűd fele-
ség, unalmában félrelépő nő, a férjek között pedig találunk olyant, 
aki morálisan nem bukott el, aki nem hűtlenséget titkol, „csak” azt, 
hogy rákos. Vele és feleségével indul a történet, Attila (Kertvéllesy 
András) és Kati (Dede Zóra) gyermeket szeretnének régóta, de ál-
muk nem akar teljesülni, folyton kudarcot vallanak. A férj beteg-
sége ekkor még nem derül ki számunkra, az előadás végéig csupán 
annyit tapasztalunk, hogy Attila furcsán viselkedik, az elénk táru-
ló sok-sok hazug kapcsolat miatt legfeljebb azt gondolnánk, hogy 
ő is sáros. Etus néni (Birkás Zsófi a) próbálja csitítgatni veszekedé-
süket, aki szintén pozitív szereplőként tűnhetne fel. Az ő szerepé-
ből viszonylag keveset tudunk meg, amellett, hogy a kávéházban 
csak egy pohár vizet kér, és a darab végére teljesen bekattan. Van 
egy kamaszlány is a történetben, Enikő, aki szinte még gyerek, 
ezért el tudjuk nézni apró füllentéseit. És bár két feleségről nem 
derül ki, hogy titkolóznának férjük előtt, viselkedésük, életszemlé-
letük azonban mégsem példamutató. Imola (Tábori Kata) orvos-
ként jól teljesít, de amikor hazaér, csak ül a kanapén, visszautasítja 
férje közeledését, aki egyébként megcsalja őt. Ugyanakkor Imolá-
nak köszönhető, hogy a várandós Lola végül leteszi a cigarettát, és 
mégsem mond le születendő kislányáról. A másik feleség (Hip-
ság Veronika), bár családcentrikus, gondoskodó anyaként látha-
tó, közhelyeitől és attól, ahogy végeláthatatlan ideig rendezgeti a  
karácsonyfaégőket a lakásban, alakja karikatúraszerűvé válik: „A 
nők nem olyanok. Azok tudják, mi a fontos! Nem teszik kockára a 

családjukat egy hülye szerelem miatt, ami aztán pár hónap múlva 
elmúlik, a fi ckó meg ottmarad a koszos gatyáival meg az elviselhe-
tetlen szokásaival” – jelenti ki olyan határozottsággal, mintha az ő 
mondatai és szokásai nem lennének kibírhatatlanul idegesítők.

A többi szereplő napi szinten nem szeret. Kriszta (Horváth 
Nóra) csalja Lacit (Farkas Máté), aki minden pénzét elszórná Krisz-
tára (és Uniqumra, sörre a kávézóban), azt képzeli, pénzzel meg-
vásárolhatja, visszavásárolhatja magának a nőt, akinek nincs is 
más választása, mint Laci mellett maradni, hiszen nélküle még egy 
buszjegyet sem tud kifi zetni. Feri (Őszi Balázs), az asszony szerető-
je túl gyáva ahhoz, hogy felvállalja kapcsolatukat, ráadásul folyton a 
pénzre és a körülményekre hivatkozik: a jól kereső orvos feleségére, 
aki ha „azt mondja, hogy vége, akkor ugrott a lakás és a gyerek”.

Gábor igazi pszichopata, érzéketlen mindenki iránt. Hiába 
tart szeretőt (Birkás Zsófi a), nem találja nála még a pillanatnyi bol-
dogságot sem, folyton csak veszekednek egymással. A  cselekmény 
egyik legironikusabb képe, amikor Szenteste napján, Gábor pedáns 
felesége izgatottan sürög-forog a karácsonyi égőkkel teleaggatott la-
kásban, ahol bömböl a Last Christmas című klasszikus. A férj ekkor 
mondja ki, hogy ő tulajdonképpen senkit nem szeret. 

Kesernyésen humoros jelenetekben, kínosan feszengő pár-
beszédekben halad előre az előadás, s azok épp mindennapossá-
guk miatt képesek könnyedén beszippantani a gyanútlan nézőt. Az 
élet(sors)képek leegyszerűsítettek, ugyanakkor nagyon lendülete-
sek, egységesek, melyekkel a valóság intenzív feltárását, megragadá-
sát mutatja meg a társulat. Folyamatosan az lehet az illúziónk, hogy 
itt és most magával a valósággal szembesülünk. Külön kiemelendő 
érdeme a rendezésnek, hogy az erőteljesen pszichologizáló folya-
matoknak nemcsak a szemtanújává, hanem részesévé is vált a néző, 
s ez akkor érződött a legjobban, amikor az egyetlen „hős”, Attila 
elvesztésénél az asztalokon elhelyezett mécseseket meggyújtották, 
mintha mi, nézők is jelen volnánk a halotti toron. 

Miközben én is tanúja voltam a színjáték történéseinek, hol 
a volt pasimat láttam, hol a jelenlegit, láttam a kedves rokonokat, 
a szomszédomat és legfőképp magamat. Bár sok-sok jelenetre volt 
széttagolva a darab, és különböző élethelyzeteket, életminőségeket 
és kapcsolatokat mutatott meg, mégis mindegyik lényege ugyanaz 
volt: az esendő, hibát hibára halmozó ember bukása és fölemelke-
dése. Ezeknek a sorsoknak a megmutatása csapott arcul újra meg 
újra, ettől vált igazán hatásossá és drámaivá az előadás.

Éltető Erzsébet

Tóth Laura a kortárs tánc szférájából érkezett a Nemes 
Nagyba, és egy év munkájának eredménye ez a darab. Látszik, 
hogy az osztály mennyire megszerette a mozgás alapú műhely-
munkát, és mennyire fontossá vált számukra az előadás. Frisses-
séget hoztak a középiskolás színjátszó előadások sokaságába. Ezt 
bizonyítja, hogy a Drágaszág folyamatos meghívottja különböző 
fesztiváloknak, és 2017-ben ezüst minősítést kapott az Országos 
Diákszínjátszó Találkozón.

Fekete Balázs

A 2016-ban újraalakult Veszprémi Egyetemi Szín-
pad idén még inkább kitett magáért: a fesztivál 
programjában számos előadás, szakmai program 
és workshop kötődött a helyi, egyetemi társulat ne-
véhez. A VESZ repertoárját jelenleg három előadás, 
A szívsebész, Hajléktalanok és A TÖBBI UGYANAZ 
(napi szinten elég egy nőt nemszeretni) képezi, ezek 
mindegyikét láthattuk a találkozón.

Az alkotók iskolája Nyíregyházán van, de később 
megtudtam, hogy valójában a megyeszékhely mel-
lett lévő falucskákból érkeztek, Nagykállóból és 
Biriből. 

Én másképp 
akartam, 
de te nem…

Táncjáték és...

A TÖBBI UGYANAZ (napi szinten elég egy nőt 
nemszeretni). A Veszprémi Egyetemi Színpad 
produkciója. II. Veszprémi Egyetemi Színpadi 

Találkozó, 2017. október 13.

Moralitá-SOKK. Vásárhelyi László Alapfokú 
Művészeti Iskola, Nyíregyháza. Veszprém, Csermák 

Antal Zeneiskola, Nagyterem, 2017. október 14.
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Az előadás címe alapján nem tudtam másra gondolni, mint hogy 
egy középkori moralitásjátékot fognak feldolgozni. Ehhez képest, 
meglepetésemre táncjátékkal indult az előadás. A központban egy 
fekete ruhás, fehér maszkos szereplő táncolt, aki a körülötte lévő 
emberekkel keresett kapcsolatot. Érdekes kezdés, gyönyörű zon-
gorajátékra. A tánc alatt mintha megállt volna az idő. A maszkos 
próbálkozását, odafordulását végül csak egy ember fogadta el, egy 
kislány. Talán mert a gyerek őszinte és elfogadó, akivel mindig meg 
lehet találni a közös hangot. Ez a kis táncjáték vezette elő a történe-
tet. Olyan, mintha előbb táncban, majd rendes játékban mutatták 
volna be az eseményeket. 

A táncjátékot hatalmas zenebona váltotta. Kintről, az ajtón 
túlról érkeznek be a térbe cigány zenészek, hatalmas lendülettel, ha-
talmas életkedvvel, energiával, a fi úk zenélnek, a lányok táncolnak. 
Az ember először nem tudja összerakni a képet, csak érzi, hogy fel 
akar állni, és ő is táncolni akar és énekelni. Egy darabig folytató-
dott a mulatozás, majd ténylegesen elindult a történet. A helyszín a 
bíróság, ahol két csapat áll egymással szemben, és próbálják érvé-
nyesíteni nézeteiket, egyik a magyarok, a másik a cigányok képvise-
letében. Elindult a tárgyalás, amelynek keretében nagyon szellemes, 
ugyanakkor szívszorító párbeszédek alakultak ki. A magyarok állí-
tása szerint a cigányok megettek egy embert. A kérdés az, hogy kik 
hazudnak, ki hogyan tudja kijátszani a jogot. Miközben humoros 
hangvételben közeledtünk az igazsághoz, feltűnik, hogy micsoda 
karakterek, fi gurák jellemzik a két tábort. A magyaroknál például a 
pletykás vénasszonyok, akiknek mindegy, hogy mit állítanak, de azt 
nagyon határozottan kell állítani, és annak az ellenkezőjét is. A cse-
lekmény előrehaladtával pedig megjelenik az az ember, akit a ma-
gyarok elmondása szerint a cigányok megettek…

Érdekes, hogy az előadás végén még egy műfaj színre került, 
ez pedig a bábjáték. Ez a befejezés az elején lévő táncjátékra utalt 
vissza. Az elfogadás vagy az el nem fogadás kérdése maradt a leve-
gőben. Akárcsak az a kérdés, hogy hogyan lehet kezelni az előítéle-
teket és az indulatokat egy olyan közösségben, ahol nem csak egy 
nemzetiség él?

Az előadást végigkísérte a „cigányozás”, ami őszintén szól-
va zavarba ejtő volt, hiszen akiknek szóltak ezek az odaszólások, 
azok valóban cigány származású fi atalemberek voltak. Éppen ezért 
nagyon vártam a zsűribeszélgetést, hiszen számítottam arra, hogy 
szó lesz erről. A játszók nagyon őszintén, értelmesen és érzékenyen 
beszéltek a témáról, ami a mindennapjaikat érinti. Nyíregyházán 
tanulnak, és ahogy hangsúlyozták is, tanulni akarnak ugyanúgy, 
mint a magyar emberek. A beszélgetés végén a csapat elénekelte a 
cigány himnuszt, mondanom sem kell, magukat kísérve a kéznél 
lévő hangszerekkel. A pillanat nagyon megható volt, feloldáskép-
pen pedig ott maradtunk a társulattal zenélni, ahol cigány és ma-
gyar dalok is felcsendültek, egy jó hangulatú közös zenéléssel zárva 
le a délutánt.

Szabó Eszter

az egymás közötti kapcsolatokat is. Az ötlet egyedi, egyszerű, és 
végtelen lehetőségeket rejt magában, azonban nem mindig érthe-
tő pontosan, éppen mit fejez ki, miért tépked papírdarabokat a haj-
léktalanszálló kegyetlen vezetőnője, miközben az egyik bentlakóval 
beszél. Vélhetően becsmérlő érzéseit kívánja kifejezni vele, de nem 
teljesen vagyok biztos ebben, pedig szeretném érteni, mert érzem, 
hogy fontos dolgok történnek a „színpadon”. A zenei aláfestés te-
litalálat, a visszatérő mély gitár- és cajonhangok szépen mélyítik a 
hangulatot, és folyamatosan fenntartják a feszültséget.

A történet a hatalmi vágyát a bentlakókon kiélő vezetőnő-
ről és az ott élő hajléktalanok kapcsolatáról szól, akik tépelődnek, 
merjenek-e fellázadni, szót emelni a később érkező riporternő 
előtt, vagy inkább hallgassanak, és örüljenek, hogy karácsonykor 
tető van a fejük felett. A riporternő kissé megszorongatja ugyan a 
vezetőnőt, aki addig nyeregben érezte magát, de távozta után sem 
változnak a viszonyok.

Hornok Máté Bendegúz kellően bonyolult nyelvet választott 
ahhoz, hogy megragadja a témát; hogy a hatalommal élő és visz-
szaélő személyek kegyetlenségét és az azt elszenvedni kényszerültek 
világát eltávolítsa, de közben közelebb is hozza. A kidolgozottság és 
színészi játék valószínűleg még érik, a mondanivaló azonban két-
ségtelenül átjött a fél óra alatt. 

Ezek után mit is mondhatnék: Jó étvágyat, ha valakinek még 
van olyan!

Hud Janka

A Pannon Egyetem E épületének kamaratermében körbe rakott 
székek várták a nézőket. Az előadói tér kicsi, szinte hozzáérhe-
tünk előadás közben a játszókhoz. Mindenki feketében van, a 
kihagyott székeken összehajtott, nagyméretű, natúr színű „új-
rapapírok” hevernek. A középen ülő, fekvő színészek is csoma-
golópapírokkal ’játszanak’. Hajtogatják, kiterítik, gyűrögetik, 
betakaróznak vele.

Nincs és nem is lesz más kellék vagy díszlet. Mindent a pa-
pírral fejeznek ki. A kapott ételt és teát, a zavart vagy félelmet és 

A rendezvény utolsó napján kerültek sorra, a Csermák Antal 
Zeneiskolában adták elő Agatha Christie Tíz kicsi néger című 
regényének színpadra írt változatát. Az előadást Tóth Péter ren-
dezte. 

A jól ismert történet szerint tíz idegen érkezik a Néger-szi-
getre, egy titokzatos Mr. Lucky meghívására. Furcsa körülmé-
nyek között találják magukat, hiszen még maga a személyzet sem 
ismeri állítólagos vendéglátójukat (aki a sziget tulajdonosa is), 
amikor egy nagy vihar miatt a szigeten rekednek. A falon egy 
gyermekvers látható, a Tíz kicsi néger, valamint a komódon en-
nek megfelelően tíz darab fi gura. Este egy titokzatos hang szólal 
meg a gramofonból, és mindegyik vendéget gyilkossággal gyanú-
sítja meg. Hamar fény derül arra, hogy a vádak minden esetben 
erős lábakon állnak, azonban nem mindenki képes, illetve akarja 
beismerni tetteit. Ezek után halálos játszma veszi kezdetét, sorra 
fogynak (halnak) a vendégek – a már említett fi gurákkal együtt. 

A Hajléktalanokat stílusosan a vasárnapi ebéd he-
lyett (hogy jól megfeküdje a gyomrunkat), a záróna-
pon nézhettük meg.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem színjátszó 
társulata, az ELTEátrum Társulat is ellátogatott a II. 
Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozóra.

Csak 
a papír marad

Tíz kicsi néger

Hornok Máté: Hajléktalanok. Veszprémi 
Egyetemi Színpad. Veszprém, Pannon Egyetem: 

E-kamara, 2017. október 15.

Agatha Christie: Tíz kicsi néger. ELTEátrum 
Társulat, Budapest. Veszprém, Csermák Antal 

Zeneiskola – Nagyterem, 2017. október 15.
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Rejtélyes módon amikor meghal egy ember, a komódon is eggyel 
kevesebb néger marad. Természetesen megkezdődik egymás gya-
núsítgatása, mígnem a történet csavaros véget ér. 

Regényeket mindig kifejezetten nehéz színre vinni, egy 
krimi esetében pedig különös bátorság kell, s ráadásul egy di-
ákszínjátszó társulatról beszélünk. Az  ELTE-sek azonban meg-
birkóztak a feladattal, és egy korántsem tökéletes, de igényes 
előadás kerekedett. Bár érezhetően szokatlan volt az előadók 
számára a tér, ügyesen használták, megfelelően kezelték, hogy 
egyszerre sokan tartózkodtak a színpadon, amit nehéz ponto-
san megkoreografálni. A díszletek külön dicsérendők, rengeteg 
kellék szerepelt az előadásban, aprólékosan kidolgozva, külön 
említhetjük a bútorokat, a fi gyelemre méltó „alkoholkészletet”, 
melyből a szereplők bőven fogyasztottak a jelenetek során. A 
díszletek mellett a jelmezeket és a sminket is igényesen készí-
tették el, minden karakterhez a küllemmel is hozzáadva egy 
keveset; törekedtek az idősebb szereplők minél hitelesebb meg-
jelenítésére is. A humor lehetőségével is játszottak, amit Lom-
bard karaktere szolgáltatott Görgényi Levente alakításában, bár 
a néhol túlzott szövegszerűsége miatt kevésbé ütöttek a poénok. 

A regény ismeretében nem okozott meglepetést a fi nálé, 
de az előadás alapján is összeáll a kép, csak fi gyelni kell minden 
aprócska részletre, amelyeket megfelelő ritmusban adagolnak a 
szereplők. A kisebb hibák és ügyetlenségek ellenére kellemes él-
mény volt a Tíz kicsi néger, látható volt a belefektetett energia, 
akár a díszletekre, a jelmezekre, akár a nem kevés szöveg megta-
nulására gondolunk.

Szőnye Alexandra

mintegy közrefogják a falra aggatott kartondobozlapokon virító 
feliratok, amelyek azonnal megragadják a néző fi gyelmét, majd to-
vábbvezetik a színpadi tér belseje felé, hiszen cikkcakkban átívelnek 
annak egészén. „Ha színház van, akkor minden van, mert semmi 
sincs.”; „KIMITTUD: Van, aki gyorsan fut, van, aki gyorsan olvas, ír, 
én gyorsan érzek.” Idézetek – tudatosul a szemlélőben. 

Lemennek a fények, és akciófi lmekbe illő zene kíséreté-
ben, a hátsó takarásként szolgáló építkezési fóliák fekete füg-
gönye mögül berobban a képbe a főszereplő. A nő fekete latex 
bőrruhát visel, hozzáillő magas szárú, fekete csizmával; sápadt-
ra púderezett alabástrom arcát nevetségesen hiteltelen tűzvö-
rös paróka keretezi; bal szemére pedig átlósan egy piros csíkot 
festettek. A képregények világából ismert szuperhősnőkhöz ha-
sonlatos. Mintha csak a Macskanő, a Fekete Özvegy és ki tudja 
még, melyik karakter ötvözete lenne, amit diadalittas mozgásuk 
paródiájaként felfogható bevonulása is megerősít. Aztán a zene 
hirtelen elhal, változnak a fények, lekerül a paróka, és előtűnik a 
színésznő valódi, szőke haja, tekintete pedig a messzi távolból a 
közönség felé irányul, ahogy belefog mondandójába. Filozofi kus 
elmélkedésbe kezd, melyben az idő végességén, az emberi élet 
értelmén és az önmagunknak szabott korlátokon mereng, köz-
ben mellbevágó kérdéseket intézve a nézők felé. 

Közönséggel megvalósuló interakció kitart az előadás végé-
ig. Mintha kézen fogná a nézőket, és bevezetné őket tudata legmé-
lyére, megismertetve velük emlékeit, félelmeit, vágyait és legbelső 
gondolatait. A színpadi tér az emberi – főként a női – elme össze-
tett, szövevényes világát próbálja láttatni, az alanyt a mindennapja-
iból kiragadott és számára fontos tárgyak ömlesztve veszik körül, a 
különféle idézetek pedig a fejében cikázó gondolatok pókhálószerű 
rendszerét jelképezik, melyek a történet szempontjából még jelen-
tősek lesznek. A kartondobozok nemcsak praktikusan alakítható 
kellékek, de a tér egészét betöltő és a jeleneteket összekötő szerepük 
miatt olyanok, mint az agyi neuronok. A képi megfogalmazások és 
a hanghatások támogatón egészítik ki a színészi játékot.

A főszereplő monologikus formában vezet be a történe-
tébe. Monológok közvetítik a nő dialógusait is, tovább építve a 
karaktert. Ilyen párbeszédes fl ashback jelenetben derül ki példá-
ul, hogy a középpontban egy Katarina nevű, 25 éves nő áll, aki 
korábban konyhán, most pedig egy opera recepcióján dogozik. 
A közönségnek mesélve újabb és újabb jeleneteket mutat be, és 
elemzi, értékeli azokat. Sok esetben egy-egy mikrotörténetből is 
kiszól, megszakítva annak menetét, és mintegy zárójelesen be-
ékel egy azzal kapcsolatos másik eseménysort. A jelenetek asz-
szociációszerűen váltakoznak, akár a gondolatok. Ilyen összetett 
jelenetben tudunk meg részleteket Katarina és az anyja kapcso-
latáról vagy a volt barátjához, Matthiashoz fűződő viszonyáról. 
Matthias elkíséri őt egy operadarabra, és az előadás vízválasztó 
lesz a fi atal nő életében. A muzsika olyan dolgokat mozgat meg 
benne, melyek létezéséről mindaddig nem is tudott. Úgy érzi, a 
zene elmondott helyette mindent, ezért (az ő szavaival élve) be 
akar költözni a zenébe. A dallamok világát egyfajta transzcen-
dens erőként jellemzi, melyek mindentudó irányítója a karmes-
ter. Megbabonázva csodálja a nála körülbelül tíz évvel idősebb 
férfi t, Adamot, aki rövidesen a szerelme lesz. 

Ez indítja el a bonyodalmakat, kialakítva egy szerelmi há-
romszöget. A karakterfejlődés szempontjából viszont sokkal 
fontosabb a mentalitásbeli változás. Új világ tárul ki a nő előtt, 
a zene magával hozza az irodalmat, a költői és lételméleti gon-
dolatokat, lényegében egy olyan felsőbb szintű tudást, amihez 
mind ez idáig nem volt köze. Ráeszmél, hogy eddig jóformán 
vakon bolyongott, és eldönti, hogy nem akar többé döglött hal-
ként úszni az árral, mert több rejlik benne. „Azzá kell válnia, aki 
lehetne”, a fejlődéshez pedig a jóképű karmesteren keresztül ve-
zet az út, aki bekíséri őt a művészetek és az intellektus világába. 

Az előadás mindezekkel együtt sem válik kesergővé, me-
lankolikussá vagy „nőszagúvá”. Pálya Pompónia zseniálisan for-
mál meg egy egyszerre kemény és vagány, mégis érzékeny és 
bizonytalan fi gurát, dinamikus váltásokkal eléri, hogy a néző 
az egyik pillanatban nevessen, a másikban pedig lélegzetvisz-
szafojtva meredjen maga elé. A karakter olyan szintű öniróniá-
val adja át történetét, mellyel nemcsak tükröt tart, de eltávolítja 
az azonosulás lehetőségét is. Az alkotóknak nem szándéka, hogy 
rokonszenvet idézzenek elő. Katarina csak mesél, a néző akár el-
ítéli hibái és cselekedetei miatt, akár nem, mindenképp bevo-

Ha képtelen fi gyelmen kívül hagyni a számára eddig ismeretlen, 
idegen érzéseket és vágyakat, amik egészen más útra terelnék? 
Akkor bizony döntenie kell: lép vagy marad. Katarina lépett. 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Túlóra című monodrá-
mája már a kezdetek kezdetén nagy érdeklődést váltott ki a részt-
vevőkből. A darabot Lisa Langseth kortárs svéd drámaírónő A 
karmester szeretője című műve nyomán Vadász Krisztina rendező 
és Bodor Panna dramaturg álmodta színpadra. Már a színpadkép 
is arról árulkodik, hogy feldolgozásukban nagy szerepet kap a gon-
dolatiság. A fekete tér egységét klasszikus kartondobozok tömke-
lege, egy asztal, egy szék és könyvek hada töri meg, melyek hanyag 
rendezettségben hevernek szanaszét. A kaotikusnak tűnő képet 

Mit tesz az ember, ha kizökkentik megszokott vilá-
gából, és ajtót talál egy másikba? Ha ráeszmél arra, 
hogy az élete alaktalan utánzata mindannak, ami 
lehetne? 

Burok nélkül
Túlóra. Lisa Langseth A karmester szeretője 

című regénye alapján. Színház- és Filmművészeti 
Egyetem, Budapest. Veszprém, A Kabóca Bábszín-

ház színpada, 2017. október 15.
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nódik. Mindehhez kell a színésznő hiteles, szuggesztív jelenléte, 
tekintete, interakciói, amelyek révén egyszerre vagyunk külső 
szemlélők, az ő történetének részesei, és saját lényünk felfedezői. 

Az előadás végén nincs egyértelmű lezárás, nincs kifeje-
zett válaszadás. Az erőltetetten didaktikus felhang és közhelyes 

tanulságok helyett inkább kérdéseket hagy maga után. Például 
hogy meddig lehet a peremen maradni, a saját burkunkba zárva 
várni, míg lépni merünk a változás irányába?

Kovács Viktória

A beszélgetőpartnerek tapasztalataikról, a színjátszással-rendezéssel 
való első találkozásukról meséltek, és az amatőr színjátszás rövid tör-
ténetét is áttekintették. Fekete Anikó és Kis Tibor beszéltek pályájuk 
indulásáról, azokról, akik hatással voltak rájuk; a jelen problémáiról, 
akadályokról, nehézségekről – és a jövőbeni lehetőségekről is. 

Fekete Anikó Frankó Katával és az Arrabona Diákszínpad-
dal való sorsdöntő találkozásról mesélt, valamint Tóth Krisztina tá-
borairól, ahol először kellett helyt állnia mint drámatanárnak; Kiss 
Tibor Bácskai Miska bácsit (aki többek között a szentesi Horváth 
Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatának elindítója volt),  
Fodor Mihályt (drámatanár, Csokonai-díjas rendező) és Nagy And-
rás Lászlót (aki kőszínházi rendezőként kezdte pályafutását, és ké-
sőbb fordult az amatőr színjátszás felé) megnevezve.

A mai gyakorlat azt mutatja, hogy minden színjátszócsoport 
használ drámapedagógiai elemeket. Hogy hogyan építjük be a 
drámapedagógiát egy diákszínjátszó csoport felkészítésébe, van-e 
egyáltalán szükség felkészítésre, az egyénenként változik. Állítha-
tunk fel szabályokat (mit szabad és mit tilos egy drámapedagó-
gusnak stb.), a gyakorlatban azonban egyetlen dolog működik: a 
hiteles személyiséggel rendelkező „tanár”.

Mondhatjuk tehát, hogy a drámapedagógia defi níciója egyé-
nenként változik – mindenki a maga személyiségének megfelelő-
en alakítja a szabályokat. Pap Gábor „a gyerekek alkotó helyzetbe 
hozását” tekinti drámapedagógiának, ezért – vetette fel –, meg 
kellene vizsgálni a drámapedagógia/színjátszás hatásait is: mit 
gondolnak, mit éreznek a gyerekek egy olyan folyamatban, ami-
kor önmagukból felépítenek egy színdarabot? Mit tesz egy elő-
adás pedagógiailag a diákkal?

Ami a jövőt illeti: drámapedagógusnak/színjátszást vezető ta-
nárnak lenni életforma, mondta Kis Tibor. Fekete Anikó a 21. szá-
zadban szükséges kompetenciák felől közelítette meg a kérdést: a 
drámapedagógia nemcsak fontos terület, de létjogosultsága is van, 
hiszen a projektmódszer, a csapatmunka, a kreativitás (és így to-
vább) a jövő munkahelyein még inkább elvárt képességek lesznek.

Szó esett a szervezetekről, a színjátszócsoportok találkozá-
si lehetőségeiről is, a különböző fórumokról és versenyekről, ahol 
az amatőr csoportok megmérettethetik magukat és találkozhat-
nak egymással; az egyetemi színjátszás újraélesztésétől (amely 
Formanek Csaba rendező, színész, író nevéhez fűződik), illetve 
a testvérműhelyek kialakulásának-kialakításának fontosságáról. 
Tervben van egy diákszínjátszó-rendezés gyakorlati képzés indí-
tása is – amit sokan izgatottan várunk.

A konferencia második része előadásai mindegyikében példá-
kat hallhattunk; a különböző intézmények működésének bemuta-
tása során is konkrétumok hangzottak el: az egyes problémák felől 
megközelítve láthattuk a nehézségeket, a jövőbeli lépéseket.

 Schmidt Katalin Osztályszínpadok egy általános tantervű kö-
zépiskolában címmel tartott előadást, nemcsak a kérdés elméle-
ti szempontjairól, hanem a saját tapasztalatairól is. Maga is részt 
vesz a Toldy Ferenc Gimnázium Eck Júlia által vezetett színjátszó 
szakkörének életében, sőt már diákként is ott volt az iskolában 
megrendezett őszi osztályszínjátszó fesztiválon. A Toldyban a di-

ákszínjátszás egyértelműen pedagógiai célokat szolgál: osztály- és 
iskolai közösségformáló erő. A szakkörre jelentkezők között nincs 
válogatás: mindenki bekerülhet, és a szerepek kiosztásánál két fő 
szempont van: egyrészt az, hogy az adott diáknak mennyire tud 
segíteni egy szerep, másrészt az, hogy mindenki lehetőleg azonos 
szövegmennyiséget kapjon. A színházi élmény megteremtődik, 
hiszen bár nem versenyre készülnek az alkotásokkal, és minden 
„házon belül” marad, mégis közönségnek játszanak a gyerekek.

A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la vezetője, Körömi Gábor az alapfokú művészetoktatási intézmé-
nyekről (AMI) beszélt. Történeti áttekintés után az ilyen jellegű 
intézmények működését, a működtetési nehézségeket (főként a 
színjátszó tagozatok esetében), a kilátásokat mutatta be. Az alapfo-
kú művészeti iskolákban (létszámhoz kötött) csoportos képzés fo-
lyik, hivatalos tananyaggal rendelkeznek, háromfokozatú képzést 
nyújtanak (előképző – alapfokú képzés, amely vizsgával zárul – to-
vábbképző), 6 és 22 éves kor között lehet valaki a tanulója. A komp-
lex művészeti képzés nem azonos a művészképzéssel, és csatlakozva 
Fekete Anikónak a korábbi kerekasztal-beszélgetésben elhangzott 
véleményéhez, kiemelte, hogy olyan képességeket fejlesztenek ezek 
az iskolák (önismeret, csoport-/közösségépítés, kreativitás, rugal-
masság stb.), amelyek a 21. században nélkülözhetetlenek.

Golden Dániel a drámapedagógia funkciójának kérdését ve-
tette fel. Drámapedagógusi és drámatagozat-vezetői tapasztalatai 
alapján úgy érzi, újra kellene értelmezni a drámapedagógusok fel-
adatait. A különböző intézmények, elsősorban a középiskolai drá-
matagozatok nagy kérdése a kimenet: nem lehet minden drámásból 
színész. Szerencsés esetben sokan a drámapedagógia egyetemi sza-
kot választják, ezáltal megteremtődhet a „drámás” szemléletmód 
hagyománya. A cél az elvárások konkrét megfogalmazása – ha az 
elvárásokkal tisztában vagyunk, összeállítható egy azoknak megfe-
lelő komplex készség- és képességfejlesztő program. Ezzel párhuza-
mosan még egy probléma jelentkezik: az értékelés kérdése. Hogyan 
értékel egy drámatanár? A dráma természete szerint szöveges ér-
tékelést, személyes elbeszélgetést igényel, a tanáriban azonban je-
gyekre van szükség (és arra, hogy az a jegy ne mindenkinek ötös 
legyen, ha nem szeretnénk kihívni magunk ellen a sorsot).

Keresztúri József, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgim-
názium vezetője a szakgimnáziumok kapcsán arról beszélt, 
hogyan épül fel egy szakgimnázium tananyaga, hogyan lehet (le-
het-e?) a színészképzés óráit elosztani egy hagyományosan 4 éves 
gimnáziumi képzés keretein belül. A művészeti oktatás tárgyai 
hetente plusz 5 órát jelentenek, és egy kilencedik osztályos diák-
nak nem lehet még színészmesterséget tanítani, így a 4 év folya-
mán a hangsúly sokkal inkább az ön- és társismeret, valamint a 
személyiségből felépített szerep felé tolódik. A tanár úr kitért a 
felsőoktatás módszertani hiányosságaira is: a drámapedagógia 
eszközeit nem alkalmazzák a felsőoktatásban, így pontosan a fen-
tebb említett ön- és társismeret, a csoportban való munkavégzés, 
a projektekben gondolkodás lehetőségét veszítik el a hallgatók.

Konczer Kinga

A kerekasztal-beszélgetés a korosztályos nem hivatásos színjátszás múltját, jelenét, jövőjét kívánta tárgyal-
ni, illetve ennek a drámapedagógiával való kapcsolatát, résztvevői pedig Fekete Anikó, a Nemes Nagy Ágnes 
Művészeti Szakgimnázium tanára, az ODE választmányának tagja, Kis Tibor Csokonai-díjas gyermekszínját-
szó-rendező, drámatanár, valamint moderátorként Pap Gábor drámapedagógus, a Pannon Egyetem óraadója, 
a Vörösmarty Mihály Gimnázium drámatagozatának vezetője voltak.

A drámapedagógia 
Drámapedagógiai konferencia, II. Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó, 

Laczkó Dezső Múzeum, 2017. október 13.
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Szabó Magda képeslapja Tungli M. Klárának. A Laczkó Dezső Múzeum tulajdona.


