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          Számunkat Gáspár Gábor fényképeivel illusztráltuk.
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Típusa szerint az ún. egylapos, fecskefarkú 
zászlók közé tartozik. Kékes színű, mintásan 
szőtt, két színoldalú selyemszövetből készült. 
Mindkét oldalát festmény, a széleit körben 
paszomány díszíti. Egyik festmény a koronás 
magyar címert ábrázolja, a másik Veszprém 
város rajzolt helységnevét; azaz a város címe-
rét, helyesebben annak jellegzetes címeralak-
ját mutatja. Mindkét oldal jelképeit leveles, 
indás girland fogja körbe. A veszprémi olda-
lon látható még az indás díszítményen belül a 
„WESZ.VÁRO:” felirat és az 1745-ös évszám. 
Valószínűleg ennél több információt hordoz-
hatott a zászló egykori szalagja vagy szalagjai, 
amelyek sajnos nem maradtak fenn. A zászló 
ékítményeinek naivikus kivitelezése, a felirat 
elhelyezésének megszerkesztetlensége, vala-
mint hogy a két oldal girlandjai nem fedik 
egymást mind arra utal, hogy valamilyen nem 
tervezett esemény következtében hirtelen kel-
lett elkészíttetni, valószínűleg hadászati céllal. 

Földesi Ferenc (nyá. ezredes, veszprémi 
helytörténész), aki Rainer Pál történésznek a 
Múzeumi Diáriumban megjelent írása nyomán 
kezdett el foglalkozni e veszprémi vonatkozású 
zászlóval, megtalálta a készíttetés elszámolá-
sáról szóló bejegyzést a város jegyzőkönyvé-
ben. Ennek dátuma 1745. június 24. A zászló a 
legkorábbi olyan tárgyi emlékünk, amin színes 
címerábrázolás szerepel.

Igazolhatóan több mint háromszáz éves 
múltra tekint vissza Veszprém címeralak-
ja, a kivont kardú, vágtázó/ügető lovas vi-
téz. Városunk hősi múltjára, több évszázados 
küzdelmeire utal, és eleink helytállására a leg-
nehezebb végvári időkben is, amire méltán le-
hetünk büszkék.

Az első címeres városi pecsétlenyomat, 
amiről tudunk, 1715-ből ismert. A jelkép azóta 
is használatban van, kisebb változásokkal. Még 
a kommunizmus éveiben is, a ’70-es évektől 
engedték bizonyos mértékű alkalmazását.

2015-ben Földesi Ferenc javaslatára a 
város elkészíttette az 1745-ös, „Nemes Város 
Zászlajának” másolatát. A munkát a Laczkó 
Dezső Múzeum restaurátorai (Cziráki Veroni-
ka, Egervári Márta, K. Juhász Andrea, V. Raj-
kai Tünde) végezték el. A 270 éves zászló rossz 
állapota, a festmények színeinek besötétedése 
miatt meglehetősen sok részletet kellett ana-
lógiák alapján rekonstruálni, például a korona 
díszítményeiből leginkább csak a körvonalak 
maradtak meg. Komoly gondot okozott az ere-
deti anyag szövött mintázatának visszaadása, 

megjelenítése az új zászlóalapon. Hasonlóan dús, barokkos, �no-
man kidolgozott növényi ornamentikájú selymet ma már elvétve 
is nehéz találni, nemhogy ugyanolyat. Végül a különböző szövés-
módokból adódó, az egyszínű szöveten a fénytörésváltások által 
megjelenő mintát – Cziráki Veronika digitális gra�kai rekonst-

rukciója alapján – speciális nyomtatással sikerült az új zászló 
anyagán is feltüntetni. A festmények másolata, a varrás, paszomá-
nyozás az eredeti technikának megfelelően, kézzel készült el. A 
zászló a polgármesteri hivatalban nyert elhelyezést.

Az európai városok hat-hétszáz éve használnak közösségi 
jelképeket. Idővel ezeket a jelképeket meghatározott keretbe – 
jellemzően pajzsformába – foglalták, így kialakítva a helységek 
egyedi címereit. A színezésükhöz felhasználható színek körét a 
heraldika szabályai szerint határozták meg. A városcímereket 
az állandósult, elterjedt használatuk, ismertségük tette hitelessé. 
Az írástudatlan emberek számára is egyértelműen jelezte, hogy 
aki a zászló alatt küzd, akár az életét is feláldozva, az magyar és 
veszprémi. A zászló békés időkben az adott közösség, lakosság 
összetartozását hivatott reprezentálni, ünnepélyes eseményeinek 
fényét emelni.

Egervári Márta

Veszprém legrégebbi zászlójának eredetijét a város 1745-ben készíttette, Mária Terézia uralkodása 
idején, az osztrák örökösödési háború (1740–1748) alatt, Padányi Biró Márton püspökségének első 
évében. Jelenleg a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményében őrzik, hiányos, megfakult, korrodált 
állapotban. Mérete: 145 cm x 180 cm.

A legrégebbi veszprémi 
zászló rekonstrukciója

Séd, 2017. tavasz, 2. old.

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

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

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

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

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

Angyali derű

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

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

Beriszló Péter püspök, horvát bán sírköve a veszprémi székesegyházban

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

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

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

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

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

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

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

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

Regenye Judit

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

Őskori üzenet
Séd, 2015. tél, 2. old.

Séd, 2017. tavasz, 2. old.

Séd, 2017. nyár, 2. old.
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(Fotó: Oszkó Zsuzsa)
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A nagypréposti ház helyén a 17. században két ház állott
azóta tartják számon nagypréposti házként. Az épületet 17
ajtó fölötti kronosztichonon látható.

A nagypréposti ház stukkófejeinek restaurálása. R
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Beriszló (a korabeli írott forrásokban Beryzlo) 

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

ó Péter püspök, horvát bán sírköve 

horvátok ma
üszkék rá. És 

Őskori szobor Bakonyszücsről (fotó: Koncz Pál)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galambos Csilla

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

Orientalista tál
Séd, 2015. tél, 2. old.
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(Fotó: Oszkó Zsuzsa)

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

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

ó Péter püspök, horvát bán sírköve 

horvátok ma
üszkék rá. És 

Séd, 2018. 1–2. sz. 3. old.

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

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

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

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

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

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

A bakonyszücsi leletegyüttes a Laczkó Dezső M
dó kiállításán látható.

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

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

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

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

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

nők,
és ti szalagtalanok, kurta ruhát viselők!”

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska 
(Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

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

Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.

Séd, 2018. 5. sz., 2. old.

 S
éd

 •
 2

01
8.

 5
. s

zá
m

2

Csiszolt újkőkori véső (fotó: Oszkó Zsuzsa)

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

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

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

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

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

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

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

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

A kőbalta
Séd, 2015. tél, 2. old.

A rozettás faragvány szemből 
és oldalnézetből 

(Fotó: Oszkó Zsuzsa)

A faragvány felmérési rajza 
(Tóth Sándor és Koppány Tibor 

felmérései nyomán)

Séd, 2017. tavasz, 2. old.

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

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

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

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

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

Angyali derű

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

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

Beriszló Péter püspök, horvát bán sírköve a veszprémi székesegyházban

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

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

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

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

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

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

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

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

Regenye Judit

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

Őskori üzenet
Séd, 2015. tél, 2. old.

Séd, 2017. tavasz, 2. old.

Séd, 2017. nyár, 2. old.

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

A nagypréposti ház stukkófejeinek restaurálása. R

Angyali d

Beriszló (a korabeli írott forrásokban Beryzlo) 

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

ó Péter püspök, horvát bán sírköve 

horvátok ma
üszkék rá. És 

Őskori szobor Bakonyszücsről (fotó: Koncz Pál)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galambos Csilla

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

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

A rozettás faragvány szemből és oldalnézetből (Fotó: Oszkó Zsuzsa)

Séd, 2017. tavasz, 2. old.
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A nagypréposti ház helyén a 17. században két ház állott
azóta tartják számon nagypréposti házként. Az épületet 17
ajtó fölötti kronosztichonon látható.

A nagypréposti ház stukkófejeinek restaurálása. R

Angyali d

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

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

ó Péter püspök, horvát bán sírköve 

horvátok ma
üszkék rá. És 

Séd, 2018. 1–2. sz. 3. old.

tit baltát, kőbaltát és kővésőt együttes. Egy bakonyszücsi eleteket az udvarán, gödörásás át a múzeumnak. Az udvaron n végzett hitelesítő ásatás során pítési áldozatként kerültek a e a Kr. e. 5. évezred elején. készült, kicsi, többnyire női szobrok kísérik a földművelés el-Keletről egészen a mérsé-nyugati széléig. A Kr. e. 7. év-zredig tartó időszakban ezen eten kultúránként különböző, izált ábrázolások fordulnak elő. r kifejezetten művészi alkotás, ek. Nyilvánvalóan nem a szép-ő célja, hanem a használható-k lelet, a szobrok használatát, kor világa a mi gondolkodá-jelkód hiánya lehetetlenné te-s ábrázolások megértését. Az dásnak az anyagi kultúra vizs-ható területe. Bonyolítja a hely-ok valamilyen absztrakt idea yazon ideáénak. A különbö-en belül is valószínűleg eltérő mbolikus megjelenítői voltak. sú tárgyakat egy egységes ér-nt kezelni, egyetlen értelme-djuk, hogy a régészet feladata etséges megnyilvánulásainak a eresnünk a szobrok értelmezé-

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

test használata a vizuális és a rituális kommunikációben a világ megértését célozta és célozza mindmáig ben. Az őskori szobrok ebben az értelemben arra a kválaszt készítőik számára, hogy mit jelent embernekművelés kialakulásának meglehetősen bonyolult korúj (neolitikus) világban. A földből gyúrt ember bibliegészen a neolitikumig vezet vissza.A bakonyszücsi leletegyüttes a Laczkó Dezső Mdó kiállításán látható. R

Séd, 2018. 4. sz., 2. old.
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A Venus-szobrocskának pedig nagyon fon-
tos szerepet szánhattak a balácai földbirto-
kon. Az Itáliához képest szokatlan, kemény 
telek után jött a Venus által képviselt, az 
istennő szépségéhez méltó, gyönyörű ta-
vasz, kihajtott a vetés, a szőlő, a fű, s a fák 
is, ahogy Ovidiusnál is olvashatjuk:

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

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

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

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

nők,
és ti szalagtalanok, kurta ruhát viselők!”

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska 
(Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

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

Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.
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1975 tavaszán, tizennégy évesen utaztam először hosszabban külföldre. Ez az út anyám társaságában az 
akkori NDK harmadik legnagyobb városába, Drezdába vezetett. Nem hiszem, hogy előzetesen túl sokat 
tudtam volna Drezda közelmúltjáról, a szövetségeseknek a náci Németország nagyvárosát a föld színével 
egyenlővé tévő második világháborús szőnyegbombázásairól; Kurt Vonnegut regényét, Az ötös számú 
vágóhíd című könyvet még biztosan nem olvastam. Ám az első komolyabb séta kézzelfoghatóvá változtatta 
ezt a közelmúltat: a belváros közepén egykor ott magasodó Frauenkirche üszkös, fekete romjai háborús 
mementóként akkor már harminc éve hevertek elkerítve, kitáblázva az amúgy rendbe hozott, újraépített vagy 
restaurált, laboratóriumi tisztaságúnak tetsző környezetben. És nem sok idő kellett annak a felismeréséhez 
sem, hogy igazából nem a külvárosból jövünk be a belvárosba. Az anyagdúsabb sztálinista lakóépületek és a 
későbbi betonpanelházak tömkelege, ami pesti szemmel külvárosnak hatott, valójában az elpusztult tágabb 
drezdai belváros helyén az ötvenes, hatvanas vagy hetvenes években emelt keletnémet lakótelepek voltak. És 
ezeknek a teljességgel történelmietlen vagy nagyon is a történelem kikényszerítette lakótelepeknek mégis 
volt valamilyen emlékezetes, közös szépsége: Drezda-szerte, szinte két-három utcánként működő, vízköpő, 
vízben dúskáló, vízsugarakat lövellő szökőkutakba ütköztünk.

Az ismerősség diadala
R. Kiss Lenke: Színházkerti szökőkút (bronz, 1978, Veszprém, Színházkerti sétány)

Ezek a szökőkutak persze egyáltalán nem ha-
sonlítottak R. Kiss Lenkének az Eötvös Ká-
roly Megyei Könyvtár és a színház közötti 
sétányon álló szökőkútjára, inkább az akkori 
kornak megfelelő modernizáló, geometrikus 
térplasztikák voltak, sok-sok színes kerámi-
ával, és ezektől a plasztikáktól elválaszthatat-
lan volt a tiszta, friss víz. A hosszúra nyúlt 
bevezetőt is azért iktattam ide, hogy az olva-
só jobban megértse, 1978-ban egy frissiben 
felállított �gurális kútszoborhoz minálunk is 
mennyire hozzátartozott éltető eleme, a víz, 
a vízzel telt medence, a benne forgó vagy zu-
bogó vízsugár. Aztán ahogy a víznek ára lett, 
pontosabban ezt az árat ki is kellett �zetnie, 
forintonként le is kellett pengetnie valaki-
nek, az ilyen vizes szobrok helyzete is ala-
posan megváltozott – és sohasem úgy, hogy 
még több lett körülöttük a víz. A Színház-
kerti szökőkút a mai körbesétáló szemében 
egyszerű zsánerszobornak tetszik, túlmére-
tezett talapzattal, felállításakor azonban ha-
talmas medencéjében még tényleg zubogott 
körülötte a víz. És ezt a szökőkutat nem is 
feltétlenül a piszkos anyagiak tették tönkre, 
inkább a víz technológiailag nem megfelelő-
en kifejlesztett oda- és elvezetésének ellehe-
tetlenülése.

Az egykori vizet ma kavicságy helyettesí-
ti, és a medence ma az év nagyobbik részében 
falevelekkel, a növényi élet különféle marad-
ványaival van tele. Herth Viktória veszpré-
mi szoborkataszterének leírásából sejthetjük, 
hogy eredeti változatában a különleges moz-
dulatot bemutató, két kezét a hajához emelő 
meztelen �atal nő éppenséggel zuhanyozha-
tott vagy fürdéshez készülődhetett. Ha így 
van, és kezdetben tényleg így záporozott rá 
a víz, akkor a szoboralak pontosan úgy járt, 
mint Martsa István Siófokon 1959-ben fel-
állított, az 1990-es években áthelyezett aktja, 
a Zuhanyozó nő, ahol a furcsán meghajlí-
tott testtartásban hátrafelé forduló, két tenye-
rét hátrahajlító nőalak mozdulata új helyén, 
egyébként egy nagyobb vizes tavacska szélére 

szépen odaállítva, de felülről jövő vízsugár híján talán még értel-
mezhetetlenebb és abszurdabb, mint R. Kiss Lenke �atal lányának 
amúgy nagyon is ismerős testtartása.

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

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

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

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

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

A kompozíció � atal emberpárt, az 
időtlen jelenkornak megfelelő modern 

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

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

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

Séd, 2016. tél, 40. old.

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

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

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

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

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

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

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

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

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

hetőségeket nyito
szobrász a tanuló

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

parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séd, 2018. 1–2. sz. 30. old.

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

Martsa István: Házaspár (bronz, 1973

Séd, 2016. tél, 40. old.

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

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

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

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

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

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

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

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

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

hetőségeket nyito
szobrász a tanuló

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

parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyó

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

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

aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötv
szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait ú
totta. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, 
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Ha érvényesnek hisszük a régi közhelyet a könyvekre vonatkozóan, tudniillik hogy megvan a maguk sorsa, 
akkor ennek a közhelynek állnia kell a szobrokra is. A szobroknak talán még érzékelhetőbben megvan az 
a bizonyos sorsuk, fátum és szerencse ötvözete, mint a könyveknek. Egyik-másik köztéri szobornak, ha jól 
követjük őket, bizonyosan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A kompozíció � atal emberpárt, az 
időtlen jelenkornak megfelelő modern 

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

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

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

Séd, 2016. tél, 40. old.

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

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

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

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

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

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

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

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

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

hetőségeket nyito
szobrász a tanuló

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

parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyó

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

an született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általáa néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban igrú előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigoraktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötvszabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait útotta. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, 

ágrávú

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séd, 2018. 1–2. sz. 30. old.

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

Martsa István: Házaspár (bronz, 1973

Séd, 2016. tél, 40. old.

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

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

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

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

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

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

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

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

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

hetőségeket nyito
szobrász a tanuló

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

parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyó

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

an született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általáa néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban igrú előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigoraktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötvszabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait útotta. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, 

ágrávúé

Séd, 2016. tél, 40. old.

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

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

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

A sors különös �ntora, hogy élete vége felé még egy súlyos in
zultus érte ugyanennek az emlékműnek a kapcsán. Köztudott, hogy 
a kompozíció főalakját térdnél elfűrészelték és ledöntötték, a szo
bortestet Budapest belvárosába vonszolták és szétdarabolták, ke
zelhetetlen nagy tömbjeit utcai barikádnak használták 1956-ban. 
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Nem csoda persze, 
hogy a gyermekábrázo-

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

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

Szép, komoly �adat
Radó Károly: Golyózó �ú. Veszprém, Martinovics tér, 1960, bronz
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R. Kiss Lenkének (1926–2000) ez az akt a második teljes ala-
kos nő�gurája Veszprémben. Az elsőt, a közkedvelt Zsuzsi-szob-
rot (hivatalos címén a Korsós lányt) 1961-ben, röviddel főiskolai 
tanulmányai után, még nem rezidens veszprémi szobrászként állí-
totta. 1978-ban, mikor a Színházkerti szökőkút a helyére került, R. 
Kiss Lenke már Veszprém, a város és a megye helyben élő, nem is 
annyira koronázatlan szobrászkirálynője volt. Ez a szobra a kilen-
cedik monumentális köztéri műve volt, amely szűkebb pátriájá-
ban fölállt (ebben a számban a nagyobb presztízsű domborművek 
ugyanúgy benne foglaltatnak, mint a körbejárható �gurális mun-
kák), és nagyjából ugyanennyi szobrot állított országszerte. Arról 
nem beszélve, hogy 1973-ban, Pest, Buda és Óbuda egyesülésének 
évfordulóján ő készíthette el a Munkás-paraszt összefogás című 
kőbányai térplasztikát. Hatalmas mészkő obeliszket ölelő bronz 
körsztélé ez, mely jeleneteiben főként a korabeli női élet pillanata-
it örökíti meg, Veszprém megye centenáriumi ajándéka, a szám-
talan centenáriumi szoborállítás egyik olyan tétele, amely minden 
ideologikus felhangja ellenére ma is a helyén áll, valóban monu-
mentális munka, és fennen hirdeti korának modernizáló művé-
szeteszményét. R. Kiss Lenke veszprémi elismertsége ezután is 
töretlen maradt, élete végéig készített szobrokat, domborműveket 
a város és a megye településeinek köztereire, és szívesen fogadott 
szobrász maradt az ország számtalan helyén, a magyar női szobrá-
szat kiemelkedő képviselőjeként.

A Színházkerti szökőkút lányalakja voltaképpen közelebb áll 
a tanulmányi zsánerhez, mint az őt bő másfél évtizeddel megelőző 
Zsuzsi-szobor. A Zsuzsi-szobor különös megbillenésében van vala-
mi rendkívüli, ami a színházkerti aktból, bármennyire szeretnénk 
valami ilyesmit találni benne, hiányzik. Ha csak ezt a két nőszobrot 
nézzük, úgy tűnik, mintha R. Kiss Lenke művészete klasszicizáló-
dott, az egyszerűbb megformálások irányába fordult volna. Olyasmi 
ez az álló, nyújtózkodó, valamivel foglalatoskodó női akt, amilyet a 
kor nagy mesterei kisplasztikában pályájukon jó néhányszor, több 
változatban is megcsináltak, alkalmanként éppen előtanulmányok-
ként későbbi nagyobb köztéri munkáikhoz. A Színházkerti szökőkút 
lányalakját az egyszerűség jellemzi, ismerős, hétköznapi mozdu-
lat, a kornak megfelelő testalkatú, nem �ligrán, de nem is túláradó-
an dús meztelen lány mindkét felemelt kezével hátra, a tarkója felé 
nyúl, és a haját igazgatja. Ezt az egyszerűséget szolgálja ki az elülső 
és hátulsó nézetből természetesen érvényesülő szimmetria, amit 
a test párosai generálnak, a két felemelt, begörbített kar, a két ke-
rekded mell, a két comb és láb, hátulról gerincoszloppal elfelezett 
felsőtest, a két szabályos farpofa és a lábszárak, a kéz- meg a lábfe-
jek. A magától értetődő testtartáshoz, a nagyon enyhén és �noman 
meghajló oldalsó-féloldalsó vonalhoz társul az arc közömbössége 
és szenvtelen vidámsága, a test részleteinek szabatos leírásához a 
textúra feltűnő simasága. Az égvilágon semmivel nem akar többet 
mondani ezzel a szoborral a szobrász, mint elénk állítani egy �a-
tal nőt, amint elmerül mindennap elvégzett rutintevékenységében. 
Akárhogy van, ma ez a sallangmentesség és egyszerűség erősebben, 
hangsúlyosabban, megemeltebben hat, mint ahogyan a szobor fel-
állításakor hathatott, és ami a szemünk előtt van, az a körülvevő víz 
nélkül is megnyugtató és ismerős, szépséges és otthonos beállítás.

Csuhai István



 S
éd

 •
 2

01
8.

 6
. s

zá
m

6

Empire-ban megörökítve
Csikász Imre: Batsányi János-emlékmű, 1910. Veszprém, Vár u. 8.
1809 májusában, miközben az idős Joseph 
Haydn (1732–1809) rettegve és megtörten 
hallgatta a Bécset ostromló francia ágyúk 
dörgését, a városi lakosság élete felbolydult 
és polarizálódott.

Batsányi János (1763–1841) a ma-
gyar felvilágosodás korának meghatáro-
zó személyisége, költő, irodalmár, lelkes 
bonapartista ekkor Bécsben élt. Para-
dox módon osztrák császári engedéllyel 
fordította magyarra Napóleon Habs-
burg-ellenes kiáltványát. Ennek következ-
ményeként hamarosan el kellett hagynia 
Bécset és így feleségét, Baumberg Gabriel-
lát (1768–1839), a bécsi szalonok ünnepelt 
költőnőjét. Sémonville márki (1759–1839) 
és Maret de Bassano (1763–1839) her-
ceg közbenjárására, akiket Batsányi még 
korábban, kufsteini raboskodása idején 
ismert meg, Napóleon évjáradékot biztosí-
tott a magyar irodalmár számára.

Batsányi mintegy a felvilágosodott 
magyar szellem diplomatájaként volt je-
len az európai uralkodói körökben. Párizs 
elővárosában, Belleville-ben élt, levelezett 
feleségével, így értesülhetett a hazai törté-
nésekről is. A Mercure Étranger számára 
írt közleményeket, s előkészítette a magyar 
Osszián fordítását.

1815 augusztusában azonban Párizs-
ban ismét elfogatta a bécsi titkosrendőr-
ség. Baumberg Gabriella szenvedélyesen 
harcolt szeretett férje szabadságáért. Ke-
gyelmi kérvényekkel ostromolta a bécsi 
udvart, míg végül meghallgatást nyert, és 
I. Ferenc császár az ítéletet linzi száműze-
tésre enyhítette. Linzben az irodalmár há-
zaspár csendes intellektuális életet élt.

Mint égő fáklya, mely setétben lángol, 
S magát megemésztve másoknak világol. 
Míg az értetlenek nagy-bátran ítélik, 
S a gyáva rablelkek gúnyolhatni vélik;
Míg a Bölcs örömmel szemléli, csudálja, 
Mint oszlik az elmék éjjeli homálya: 
Ő, (noha van máris, ki szívből dicséri, 
S hogy jót akart és tett, nyilván megisméri),
Saját érdemében lelvén fő jutalmát, 
Népe jobb részében veti bizodalmát;
S reményli, hogy Árpád igazi maradéki
Hív fáradozásit megköszöni néki.
 

(Batsányi János: A magyar író; 
1820-as évek)

Hamvaik még Linzben nyugodtak, amikor 
1910-ben Veszprémben a piarista gimná-
zium tanári kara és az Ányos Önképző-
kör elhatározta, hogy emléktáblát állíttat 
egykori tanítványa, Batsányi János tisz-
teletére. Eberhardt Béla piarista pap és 

tanár és Horánszky Lajos országgyűlési 
képviselő, műgyűjtő, publicista levelezé-
séből ismeretes, hogy először Zala Györ-
gyöt (1858–1937) szerették volna felkérni 
a költő portréjának márványba faragására. 
Eberhardt azonban értesült Csikász Imre 
brüsszeli sikereiről, így őt, az i�ú veszpré-
mi szobrászt ajánlotta lelkesen Horánsz-
kynak. A felkérést követően a művész 
megfontoltan kezdett alkotásához.

Csikász Imre (1884–1914) tragikusan 
rövid élete alatt a szobrászat szinte minden 
műfajában alkotott: az épületplasztikától 
a monumentális szobrokig és síremléke-
kig. Legegyénibb stílusa a �noman realista 
és naturalista aktszobrászatban kezdett ki-
bontakozni. 

Stúdiumait az Iparművészeti Főisko-
lán Mátrai Lajos tanítványaként kezdte. 
Klasszikus szobrászati képzettségét, anyag-
érzékenységét Balthasar Schmidt (1858–
1942) mellett sajátította el a müncheni 
Művészeti Akadémián. 

1907–1910-ig Brüsszelben, az Aca-
démie Royal des Arts tanítványaként a 
modern szobrászat vonzásába került. A 
belga szimbolizmus és szecesszió meste-
re, Charles van der Stappen (1843–1910), 
valamint a realista Constantin Meunier 
(1831–1905) inspiráló hatása tükröződik 
Csikász alkotásaiban. Az aranyéremmel 
kitüntetett művészt Belgiumban érte Ho-
ránszkyék felkérése. 

Csikász Imre a büszke honoráciort 
megörökítő 1808-as Heinrich Füger-féle 
portrét (Magyar Nemzeti Múzeum) tekinti 
ihlető forrásának a Batsányi-emlékműhöz.

„Nem vagyok nemes, de hazámban, 
tudásom és foglalkozásom szerint neme-
si jogok illetnek meg!” – idézte Keresztu-
ry Dezső Batsányi monográ�ájában. A 18. 
századi rendi Magyarország a hűbérrend-
szeren, kiterjedt földbirtokon, a latifundi-
umon alapuló társadalma még nélkülözte 
a polgárság rétegét. A Habsburg uralko-
dó, II. József császár (1741–1790) idején 
főként a kis- és köznemességből, valamint 
a módosabb kisiparos rétegből kerültek ki 
azok az értelmiségi erők – honoráciorok –, 
melyek előkészítették a 19. századi polgá-
rosodást a reformkorhoz vezető úton. Bat-
sányi büszke volt egyéni tehetsége alapján 
szerzett műveltségére, világi képzettségére.

Sajnáljuk, hogy Horánszky La-
jos nem követte Batsányi családnevének 
hagyományos írásmódját a költőről írt 
monográ�ája címében (1907), melyet Csi-
kász Imre is átvenni kényszerült az emlék-
tábla feliratában. 

Az egykori veszprémi piarista gimná-
zium homlokzatán, a klasszicista tagozatú 
ablakkeretben installált bronz dombormű 
rendkívüli művészeti alkotás. Feloldja az 
emléktáblák és epitá�umok hagyományo-
san zárt, ünnepélyes kompozícióját. Az 
aedicula-szerű keretben a Batsányi-relief 

Napóleon (1769–1821) – a korzikai – üstökösként érkezett a francia forradalom és direktórium zivataros 
éveiben Párizsba. A monarchiák felbomlásának hajnalán, a hódítás és ellenállás háborúiban milliók haltak 
meg. Napóleon átszabta Európa térképét. Nemzeteknek hozta el a függetlenség és a társadalmi fejlődés 
útjának lehetőségét.
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A klasszikus 
szépség mestere

Kisfaludi Strobl Zsigmond – A klasszikus szépség mestere. 
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2018. október 18. – 2019. január 27.

Korának talán a legkeresettebb hazai port-
retistája, egyaránt modellje volt Gömbös 
Gyula, Horthy Miklós, Erzsébet angol her-
cegnő, Austen Chamberlain, Dino Grandi 
olasz külügyminiszter, Sztálin, Lenin, Vo-
rosilov, Rákosi Mátyás stb, és karakteres 
arcmásukkal mindnyájan elégedettek vol-
tak. A harmincas évek folyamán londoni 
műtermében egymásnak adta a kilincset 
az angol felső tízezer színe-java, élükön a 
királyi család tagjaival. Londoni nagy kiál-
lításához 1935-ben maga Bernard Shaw írt 
előszót, a tárlatról a vezető lapok szuper-
latívuszokban írtak. Az ötvenes években 
Moszkvában több alkalommal a magyar 
szocreál szobrászat világhírű képviselője-
ként tisztelték és látták vendégül. A Szov-
jetunió Művészeti Akadémiája rendes 
tagjává választotta (1960). Aranyérmet 
nyert a nagy philadelphiai nemzetközi ki-
állításon (1927), valamint a barcelonai 
(1929) és a párizsi (1937) világkiállításon 
is. Itthon többek között megkapta a Sig-
num Laudist, a Corvin-koszorút, a Ma-
gyar Érdemrend Középkeresztjét, kétszer 
a Kossuth-díjat, a Magyar Népköztársaság 
Zászlórendjét.

Művészetének a klasszikus szépségre 
alapozó, akadémikus formanyelvét a 19-
20. század fordulójának uralkodó művé-
szeti felfogása alakította ki. Példaképeinek 
az előző nemzedék francia szobrászait, 
Carpeaux-t, Dalout, Duboist tekintette, de 
komoly hatással volt rá Adolf Hilde-
brand esztétikája is. Bár �atal korában ő 
is kacérkodott a bimbózó avantgárd kü-

lönböző törekvéseivel – kubista és exp-
resszionista próbálkozásait is ismerjük –, 
művészetét alapvetően mindvégig a hiva-
talos körök által preferált reprezentatív, az 
antik esztétika kánonjára építő stiláris fel-
fogás jellemezte. Ezzel mind távolabb ke-
rült kora művészetének fő sodrától, amit 
– nem egészen alaptalanul – saját klasszi-
kus ideáljának örökérvényű voltával ma-
gyarázott. Bár közvetlenül nem politizált, 
minden megbízójának „beszélte” a nyelvét 
és értette művészeti igényeit. A művészet-
ben és a politikában is a jót és a szépet ke-
reste, hajlékonysága talán némi naivitással 
is összefüggött, és feltétlen humanizmus-
sal párosult. 

Aktjai, portréi, zsánerszobrai ma is 
rendkívül népszerűek, számos gyűjtemény 
féltve őrzött kincsei, a műkereskedelem-
ben többször igen magas árfekvés jellemzi 
őket. Hagyatéka halála után szülőmegyé-
jének székhelyére, a Göcseji Múzeum-
ba került, ma ez az időközben mintegy 
270 darabosra duzzadt kollekció számít 
a legjelentősebb Kisfaludi Strobl Zsig-
mond-gyűjteménynek. 1976 óta az anyag 
javát a múzeum állandó kiállításon mutat-
ta be, ami 2017-ben, az épület felújításá-
nak idejére átmenetileg bezárt. A Laczkó 
Dezső Múzeumban bemutatott 41 dara-
bos válogatás a legismertebb alkotások 
(Finálé, Guggoló leány, Szent Imre, Erzsé-
bet hercegnő, G. B. Shaw, Szabadság-szobor 
stb.) mellett több, a közönség által kevésbé 
ismert művet is bemutat.

Kostyál László

szinte büsztként emelkedik ki, rilievo-ha-
tása rendkívül intenzív. A költő erélyes 
tekintete által uralt szép, nemes arcvoná-
sai, melyekről kortársai is megemlékeztek, 
háromnegyed pro�lban, élesen emelked-
nek ki a bronz domborműből. A művész 
anyagszerűen, gyönyörködtetően részle-
tezve formálja meg a karakterjegyeket: a 
római arcot, a göndör hajat és a jellegze-
tesen francia, nagyon magas állógallért az 
incroyable-ok stílusában.

A Batsányit méltató felirat és Berzse-
nyi Dániel-versidézet oklevélszerű kró-

nikája kíséri a szoborportré változatos 
felületképzését, mélységeinek árnyalását, 
és fény-árnyék festőiségét.

Batsányi személye és irodalmi 
éthosza mintegy az antik római erények 
különleges, késő 18. századi művészi 
konstellációja. Ennek kifejezésére a szob-
rászművész az egyik legszebb szimbolikát 
alkalmazta: a tölgyfaágat, mely füzér-
szerűen fonódik Batsányi mellképére. A 
„tölgylombos polgárkoszorú” (Vergilius: 
Aeneis), mely a római polgárokat illette 
meg, a halhatatlanságot jelképezi.

Az empire a francia klasszicizmus 
érett periódusának pompakedvelő stílu-
sa. Csikász Imre Batsányi-relie�e stilárisan 
az antik kámeák �nomságát tükrözi. Iko-
nológiája és esztétikuma alapján el kell is-
mernünk, hogy magyarországi empire-ban 
alkotott remekmű. 

Huber Lilla Mária

Aligha túlzó az a megfogalmazás, hogy a magyar szobrászatban egy több évtizedes, nagyjából az 1920-
as évek elejétől az ötvenes évek végéig tartó korszak Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884–1975) nevével 
fémjelezhető. A Képzőművészeti Főiskola tanára volt (1924-től), nagy jelentőségű, a mindenkori 
hivatalos ideológiát propagáló köztéri alkotások (Észak szobra – 1921, Tisza István – 1926, Rákosi Jenő 
– 1929, Felszabadulási emlékmű – 1947, Hála-szobor – 1949, Kossuth Lajos – 1953 stb.) mestere. Számos 
egyéni kiállítása mellett neve évtizedeken keresztül szinte minden nagyobb külföldi tárlat magyar 
résztvevői között a sor elején volt található.
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Év elején, egy sikertelen pályázatot köve-
tően a múzeum saját forrásból vásárolta 
meg Szekeres Károly (1940–2016) ke-
ramikus Vénusz című alkotását. Az egye-
di építésű, keménycserép akt jól tükrözi 
a művészre jellemző kísérletezőkedvet 
és formai sokszínűséget. Az elsősorban 
használati és épületkerámiáról, valamint 
vázáiról ismert Szekeres számos kisplasz-
tikát és szobrot készített, amelyek között 
ritkán fordulnak elő aktok. Repedezett 
testű Vénusz-torzója jól példázza, hogyan 
igyekezett a kerámiában rejlő konstrukci-
ós, szobrászati, festészeti, technikai lehe-
tőségeket kiismerni és megmutatni azt az 
anyaggal való játékon keresztül.

A plasztika megvásárlásával egyide-
jűleg a művész özvegye, a szintén ke-
ramikus Vásárhelyi Emese a múzeum-
nak ajándékozta Szekeres Károly ikonikus 
Fehér-kobalt étkészletének prototípusát. 
Az 57 darabos porcelánkészlet 1973-ban 

Herenden készült, sorozatgyártásra. Emel-
lett arra is büszkék vagyunk, hogy lehető-
ségünk nyílt még most is aktívan dolgozó 
művészek alkotásaival gyarapodnunk. 

2017-ben a Nemzeti Tehetség Prog-
ram keretében, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával indult el a 
múzeum Laczkó Dezső Vizuális Tanodá-
ja, amely általános iskolás gyerekek vizuá-
lis nevelését tűzte ki célul. A teljes tanéven 
keresztül heti egy alkalommal megtartott 
foglalkozások elsősorban képzőművésze-
ti témák köré épültek, de azt is fontosnak 
tartottuk, hogy kortárs művészekkel is 
megismerkedjenek a gyerekek. Meghatá-
rozó élmény volt számukra a Tarczy István 
festőművész műtermében tett látogatás, 
mert nemcsak egy szórakoztató színtani 
kísérletben vehettek részt, hanem a tan-
gó alaplépéseit is elsajátították. A pályázat 
keretében műtárgyvásárlásra is lehetősé-
get kaptunk, így kerülhetett a gyűjtemény-
be Tarczy István QOS című olajfestménye. 
A mű egy színtani játékon alapuló sorozat 
kezdeti darabja, amelyen egy színfoltokká 
bontott, absztrahált pipacsmező részlete 
jelenik meg.

Ahogy minden évben, idén is bead-
tuk pályázatunkat a Nemzeti Kulturális 
Alap múzeumi műtárgyak szerzeményezé-
sét célzó felhívására. Az 1980-as években 
megalapozott üvegművészeti gyűjtemé-
nyünk gyarapítása volt a cél. A támoga-
tásnak köszönhetően két elismert művész, 
Botos Péter és Varga Dóra egy-egy kí-
sérleti üvegplasztikája kerül hamarosan 
látványraktárunk vitrinjeibe. Bár az adás-
vételi szerződések még aláírásra várnak, 
rövidesen lehetőségünk lesz arra, hogy 
ünnepélyesen bemutassuk a műveket és 
alkotóikat a nagyközönségnek.

Botos Péter üvegszobrász autodi-
daktaként közel három évtizede foglal-
kozik optikai üvegek megmunkálásával, 
üvegkompozíciók és plasztikák készíté-

Gyarapodó gyűjtemény
A Laczkó Dezső Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye

A múzeum képzőművészeti gyűjteménye évről évre folyamatosan gyarapodik, zömében pályázati forrásból 
� nanszírozott műtárgyvásárlások és ajándékozások révén. Csak ritkán nyílik lehetőség arra, hogy a múzeum 
saját forrásból bővítse műtárgyai sorát. A képzőművészeti gyűjtemény a múzeumalapítással egy időben jött 
létre, és mára több mint ötezer darabot számlál. Elsősorban a megyéhez kötődő alkotók műveinek gyűjtésére 
fókuszálunk, de országos jelentőséggel bír kortárs üvegművészeti kollekciónk is.

Szekeres Károly Tarczy István Varga Dóra

Botos Péter
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Tombor Balázs kiállításának ideális hely-
színe a Magtár, főként a földszinti rész 
rusztikus, nyerstiszta tere. Az installáció 
két világra válik szét. Az emeleten meg-
jelennek az erdő, mező, víz lényei, me-
lyek többnyire a klasszikus fekete-fehér 
sumi-e tusképek természetből kiragadott, 
de illékony valóságukban teret teremtő, 
szimbolikusan is értelmezhető motívu-
mait idézik. Az alkotó a közeli távollévőt 
hívja a jelenlétbe, s ahogy egy zen mondás 
tartja: a körbevevő természet kusza for-
máit néhány vonással érzékelteti. A kere-
tek azonban erősek, az üvegek fednek, és 
tükrözéssel takarják a képeket, az üresség-
ben-mindenségben szálló daru, a kacsa 
és őz, a mókus, a szarvasok és madarak, a 
szinte kanjiként létező szőlőtőkék eseten-
ként önmagukon túlmutatva falra tehető 
festménnyé válnak egymás eklektikus tár-
saságában.

 A lenti térben a lovak azonban ké-
szülnek kitörni, életre kelni – gyönyörűek, 
szabadok, vadak, cím és ember nélküliek, 
torpannak, riadnak, vágtatnak, lendület 
viszi őket, mint a szél rokonait, megérez-
tetve, miért lehettek jelképei a mitikus 
hagyományban a sötétségnek, a Hold-
nak, a természetnek, a szexualitásnak, a 
kis és nagy halálnak. Mintha a megraga-
dás, megjelenítés is másképp működne az 
őket ábrázoló festmények esetében. Japán 
gondolat, miszerint az igazi tusfestő ecse-
te karjának, testének szerves része, a szív 
vezeti, s ha az ecsetet eltörnék, az vérez-
ne. Itt így érezhető. Mintha vonalat nem 
húzna az ecset, tónusok, árnyalatok, kiha-
gyások, jelzések, a tus foltjai, göcsei, pász-
mái teremtik a belső képet, állítanak meg 
szemlélni, merülni. A téma elgondolása 
költői. Nincs stabil, kiszámított kompo-
zíció, határozott körvonal; lények élete, a 
szemlélté és a szemlélőé találkozik ritmus-
ban, tárgyak nélküli szabad, nyitott térben, 
egy érzet mozdulatlan jelenében. Tombor 
Balázs lóábrázolásai nem „hasonlítanak”. 
Saját tapasztalatot beszélnek. Ő lovas íjász, 
társa a ló, egyedi, különleges ismeret, sze-
retet, koncentráció, emlékek sűrűsödnek 
az ecsetnyomokban, vonásokban. A föld-
szinti teremben minden a lovakról szól, 
sokféleképpen. Különböző asszociációk is 
eszünkbe  juthatnak: a végtelen vágtatás 
videója Muybridge korai mozgóképeit, a 
drótból hajlított ló árnyéka a festményeket 

és Picasso alkotásait – Don Quijote-képét, 
egyvonalas tusrajzait –, a hatalmas, falat 
betöltő ábrázolás a kínai és japán ellenzők 
osztott kompozícióit idézheti. Mintha egy 
önmagából kiforduló zoetrope-ot is lát-
nánk. A lépcsőkön haladva körbevesznek 
a csukott szemmel készült rajzok – nem 
kell modell, ha a tudás a testben, a kapcso-
latban, a folyamatos �gyelemben él.

A szenvedély fogalmának archaikus 
japán szimbóluma a ló és a szív írásjelé-
ből állt. A szenvedélyben e gondolat sze-
rint transzcendens erő létezik, ő maga a 
legmagasabb szintű élet. Az emberi szen-
vedély „ló a szívben”. Erre emlékeztetett 
Tombor Balázs.

Vondervisztné Kapor Ágnes

sével. Kezdetben használati tárgyakat al-
kotott, majd fokozatosan tért át az egyedi 
formatervezésre, emlékplakettek és díjak, 
később műtárgyak létrehozására. Sikere-
it elsősorban az alkalmazott formaterve-
zés terén érte el. Közel tíz éve vesz részt a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem üveg 
szakos hallgatóinak elméleti és gyakor-
lati képzésében. Munkái számos hazai és 
külföldi kiállításon szerepeltek, és több 
szakmai elismerést is magáénak tudhat; 
2015-ben nyerte el a Ferenczy Noémi-dí-
jat. A pályázat keretében Üreges kocka 
háromszöggel című alkotását vásároljuk 
meg, amelynél a geometrikus áthatások 
mellett a művészt leginkább az foglalkoz-
tatta, hogy miként jelennek meg az élek-
ben a legváratlanabb tükröződések. A mű 
optikai tulajdonságainak köszönhetően 
minden szögben és nézeti magasságban 
mást és mást mutat, a néző érzékenysége, 
kíváncsisága dönti el, hogy a látványból 
mennyit szeretne érzékelni. A techni-
kai kivitelezés során elengedhetetlen volt, 
hogy az egyes elemek századmilliméteres 
pontossággal készüljenek el.

Varga Dóra üvegművész 2011-ben 
diplomázott a Moholy-Nagy Művésze-
ti Egyetem üveg szakán. Számára maga az 
alkotás folyamata a legfontosabb, az, hogy 
megragadja a meleg üveg mozgását. De 
inspirálja a kortárs építészet, a zene vagy 
akár egy �lm hangulata is. Érdekli a szín-
elmélet, például a szín és tér kapcsolata. 
Szabályos, geometrikus formákkal dolgo-
zik, ugyanakkor szeret kísérletezni a kü-
lönféle üvegekkel. Legtöbb munkája a pate 
de verre és öntési technikák kombinációja. 
Sokszor egymással kontrasztban álló fe-
lületeket és színeket használ. Colder című 
üvegplasztikájának jelentősége abban áll, 
hogy egy új formai irányt, technológiai 
fejlődést és struktúrakísérletezést indított 
el az alkotásaiban. A szobor egy tárgy-
sorozat része (Cold, Colder, �e coldest), 
amely a globális felmelegedésre re�ek-
tál. Ezt a sorozatot narratív gondolkodás 
jellemzi, hiszen egy olvadási folyamatot 
mutat be, valamint tükrözi a művész azon 
törekvését, hogy egy folyamatot ábrázol-
jon; foglalkoztatja a mozgókép és a szo-
bor kapcsolata, amely egy tárgyon belül 
a struktúrakísérletek során jön létre, egy 
tárgysorozat esetében pedig mint narratí-
va jelenik meg.

Amellett, hogy egyedi műalkotások-
kal bővülhetett a képzőművészeti gyűj-
temény, külön öröm, hogy olyan jelentős 
kortárs képzőművészek munkáival sike-
rült gyarapodnunk, akiktől eddig nem 
őriztünk alkotást. 

Sipos Anna

A híres Kano Tanyu, a 17. századi japán festő állítólag a Kiyomizu 
templom részére festett egy lovat. Az állat életre kelt, és elfutott. Tanyu 
más képein láthatók tigrisek, madarak, sárkányok, mókusok, emberek 
– róluk nem szól a megelevenedés története.

Ló a szívben
Tombor Balázs Érintések / Változatlan változó című kiállítása 
a Művészetek Háza kiállítóterében, a Dubniczay-ház Magtár 

épületében. 2018. szeptember 15. – november 11.
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A Gyermekkorom című kamarakiállítás a művész egyéni plakátkiállításának folytatása, amely előzőleg nyílt 
meg a szentendrei MANK Galériában. Itt mintegy hetven plakáton és tíz rajzon keresztül elevenítette meg 
gra� kusi, főként színházi és kulturális plakátművészi életművét, ezen keresztül magának a � nn designnak 
közel negyven esztendejét is.

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonpro� t K� . (MANK) és a Művészetek Háza Veszprém együtt-
működéséből létrejött, különleges, nosztalgikus hangulatú plakátkiállítás a Magyarországon már 15 éve 
jelenlévő Design Hét része volt, amihez Veszprém idén először csatlakozott.

Gyermekkor 
néhány másodpercben

Plakátokról visszaköszönő emlékek

Gyermekkorom. Kari Piippo � nn plaká� ervező 
gra� kusművész és tanítványai kiállítása. 
Veszprém, Művészetek Háza – Csikász Galéria, 
2018. október 10. – november 10.
A Gyermekkorom a MANK Szigligeti Al-
kotóházában 2018. október 6. és 10. között 
megvalósult gra� kai workshop témáját 
tükrözi, amely öt � atal gra� kus részvéte-
lével és a művész irányításával zajlott. A 
workshop szabad utat adott a résztvevők 
gyermekkori emlékei szabad felidézésének 
és plakáton való kifejezésének olyan esz-
közök használatával, mint a színes papír, 
tus, vízfesték, kollázs stb. Kari Piippo tíz 
plakáttal mutatkozott be, míg a résztvevők 
két-két plakátot terveztek és állítottak ki.

A megnyitón Tardy-Molnár Anna, a 
MANK ügyvezetője méltatta a művész el-
hivatottságát és a plakátművészetben elért 
nemzetközi sikereit, valamint Magyaror-
szághoz fűződő több évtizedes kapcso-
latát. Beszédében említést tett a MANK 
Galériában megnyílt magas színvonalú ki-
állításról is, és köszönetet mondott a mű-

vésznek azért, hogy vállalta a workshop 
irányítását.

A kiállítás szakmai megnyitását He-
gyeshalmi László, a Művészetek Háza 
igazgatója tartotta. Felidézte, hogy � atal 
művészként ő is megpróbálkozott a pla-
kát műfajával, és köszönetét fejezte ki Kari 
Piippónak, hogy a MANK-kal közösen 
megrendezhették a kiállítást a veszprémi 
Csikász Galériában. 

A megnyitót követő fogadáson a mű-
vész kérdésre válaszolva megjegyezte, hogy 
mindig három dolgot tartott szem előtt az 
alkotói munkája során: egyszerűség, erő-
teljesség és élesség. A plakátnak néhány 
másodperc alatt kell átvinni mindazt, amit 
egy színdarab vagy egy zenemű több órán 
keresztül közvetít. Fontos, hogy pillanatok 
alatt megragadja a néző � gyelmét, és átadja 
azt az üzenetet, amiért létrejött. Ez az egy-

szerűség a legnehezebb feladatok egyike, 
erre csak kevés gra� kusművész képes.

A nemzetközi hírű tervezőgra� -
kus-művész az Alliance Graphique In-
ternationales tagja, vendégprofesszor 
Tokióban, 2004 óta tiszteletbeli egyetemi 
tanár Kínában. Munkáit napjainkig rend-
szeresen publikálja a Poster Annual nem-
zetközi gra� kai folyóirat, és 2005 és 2015 
között nyolc alkalommal tüntette ki pla-
kátjait aranyéremmel. 1990-től napjain-
kig több mint 12 nagy nemzetközi díjjal, 
aranyéremmel jutalmazták munkáit szer-
te a világban. A művész 1985 óta jár Ma-
gyarországra, az elmúlt esztendőkben már 
évente kétszer. Rendeztek már kiállítást 
munkáiból Békéscsabán, Pécsett és Gyu-
lán, és munkáit beválogatták a Poszterek 
Magyarországról című albumba is.

Kovács Tibor

„A jó plakátokat észrevesszük, a legjob-
bakat pedig meg is jegyezzük” – idézett 
a kiállításmegnyitón köszöntőt mon-
dó Tardy-Molnár Anna, a MANK ügy-
vezető igazgatója Kari Piippo világhírű 
plakátművész egyik interjújából. „…a le-
geslegjobbbat pedig el is teszik” – folytat-
ta a kiállítás megnyitásával Hegyeshalmi 
László képzőművész, a Művészetek Háza 
igazgatója, az esemény házigazdája, majd 
rátért a � nn művész magyarországi jelen-
tőségének ismertetésére. A már eleve na-
gyon jó magyar–� nn kapcsolatokat ápolja 
ugyanis a húsz munkát bemutató plakát-
kiállítás, és nemcsak azáltal kötődünk az 
északi országhoz, hogy Piippo több ma-
gyarországi tervezőgra� kai eseményen 
és kiállításon vett részt, hanem azáltal is, 
hogy a � nn Rovaniemi az egyik legrégebbi 
testvérvárosa Veszprémnek.

A plakát, a lassan kiállítótermek falai 
közé szoruló műfaj a legdemokratikusabb 
és legveszélyesebb, ha nem korlátozódik 
falak közé, hiszen mindenki láthatja, nem 
válogatja meg a közönséget, hívta fel a � -
gyelmet a plakátok jelentőségére a meg-

nyitó házigazdája. Hegyeshalmi László, 
hogy ne csak lássuk ezeket az alkotásokat, 
hanem a műfaj hátterét is ismerjük, rövi-
den bemutatta a plakátművészet külho-
ni és itthoni történelmét, a � nn művész 
munkásságát; majd megfogalmazta a De-
sign Hét fontosságát is: „Mára tudatoso-
dott, hogy a design nem csomagolás, nem 
burkolat – a design egy � lozó� a, egy ma-
gatartás, egy szemlélet, egy életforma.”

A megnyitó zárásaként a � nn plakát-
művész is szólt a vendégekhez: „Nem az a 
lényeg, hogy mi a végső cél, hanem maga 
az oda vezető út. De a jó eredmény egy 
extra hozzáadott érték, és úgy gondolom, 
hogy ezek a plakátok, amiket itt láthat-
nak, ennek jó példája.” Kari Piippo büsz-
ke a kiállítás résztvevő alkotóira. Fónagy 
Dániel, Navratil Ferenc, Tom Boergonje, 
Vad Bence és Varga Zsó� a retro hangula-
tú, csupán néhány színt felhasználó alko-
tásait is megtekinthettük a Gyermekkorom 
című kiállításon. Ezek a plakátok igazán 
jól sikerültek, hiszen céljukat elérték: min-
denkiben felelevenítették a régi emlékeket. 
Többek között a plüssmedve, a zongora 

motívuma, természetesen Barbie alakja, 
a sötétségtől való félelem és a 17. kerület 
hangulata egy pillanat alatt visszarepítet-
te a látogatókat a kinek oly messzi, kinek 
pedig még csak közelmúltbeli gyermek-
korába. 

A kiállításon látható plakátok hoz-
zák a műfaj klasszikus jegyeit: egyszerű 
motívumokkal és csupán néhány színnel 
dolgozva alkották meg a � gyelemfelhívás 
eszközének példányait. Gondoljunk csak 
Toulouse-Lautrecre vagy Alfons Muchára, 
akik a reklámot igazi művészetté fejlesz-
tették – egyszerűséggel, lényeglátással és 
a színek tökéletes összhangjával. Hasonló 
úton haladnak a Gyermekkorom alkotói is, 
hiszen a műfajért rajongó látogatók – mint 
amilyen én magam is vagyok – sem indul-
tak haza csalódottan.

Ágel Zita Krisztina
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Világhírű cipészmester világhírű 
képzőművészeti gyűjteménye

Hetedik változat. A Vass László Gyűjtemény megújíto�  kiállítása. Veszprém, 
Művészetek Háza – Modern Képtár. Megnyitó: 2018. november 17.

Rend, tisztaság, nyu-
galom – foglalta ösz-
sze korábban jelszavait 
Vass László. Nem sze-
reti ugyanis a felkavaró 
festményeket – azt, ha 
az embert a munka és a 
forgalmi zavarok után 
hazaérve az otthonában 

is felizgató képek fogadják. Éppen ezért ma 
már elég kevés festménnyel élnek együtt 
az otthonukban: amik a falakon lógnak, 
azok is inkább monokróm képek, amelyek 
egyértelműen nyugalmat sugallnak, ugyan-
akkor nagyon szép színek is köszönnek 
vissza róluk. A kedvencük persze ez a geo-
metrikus irányzat, amit idén már kiállított 
a gyűjtő a szentendrei MANK Galériában, 
most pedig Veszprémben is látható lesz a 
gyűjtemény, több gra�kával kiegészülve.

„Soha nem szabad azon gondolkodni 
egy műtárgy megvásárlása esetében, hogy 
az holnap mennyit fog érni. Ha nem tűnő-
dik ezen az ember, megtörténhet a csoda, 
hogy a munkák értéke tíz-tizenöt éven be-
lül akár a tízszeresére ugrik. De akkor sem 
szeretném eladni a műveimet. Számomra 
az jelenti a sikert, ha helyet kapnak ezek az 
alkotások” – mondta el még a szentendrei 
kiállítás kapcsán Vass László. 

A csaknem negyven éve gyűjtő Vass 
László számára nagy lökést jelentett a 

Barcsay Jenővel való találkozás, az ő út-
mutatása, és aztán így kerültek a gyűjte-
ményébe Barcsay mellé azon szentendrei 
művészek munkái – mint Deim Pál, Hajdú 
László vagy Balog László –, akik illettek a 
festőművész gondolatvilágához. Barcsay 
Jenő egyébként olyannyira megszeret-
te lelkesedését, hogy számos képet adott 
neki, holott híres volt arról, hogy nem szí-
vesen vált meg műveitől.

A zömmel konstruktív tendenciák-
ra koncentráló gyűjtemény a háború utá-
ni évtizedek konstruktivista, minimalista, 
konkrét és konceptuális művészetének 
jelenségeivel és a világhírű alkotók egé-
szen friss műveivel folyamatosan bővül. 
Szerencsére egy kötet is megjelent már a 
munkákból Geskó Judit művészettörté-
nész és maga a gyűjtő szerkesztésében. 

A mostani kiállításon a geometrikus 
absztrakt és a konkrét művészet teoretikus 
atyjai mellett bemutatkoznak az ő elveik-
ből induló, napjaink ünnepelt művészei pa-
pírmunkáikkal. Hogy néhányat említsünk 
a névsorból: Max Bill, Richard Paul Lohse, 
Verena Loewensberg és Camille Graeser, a 
„svájci konkrétok” néven emlegetett cso-
port tagjai fektették le a konkrét művészet 
elméleti alapjait. A konkrét művészek a va-
lóságábrázolás teljes elutasítása által tisztán 
szerkesztett formákból és színekből épít-
kezve új világot hoztak létre, így a művek 

egyes elemei és maga a kép sem rendelke-
zik önmagán túlmutató jelentéssel. 

A konkrét művészetből kinövő op art 
és kinetikus művészek nemzetközi sztár-
jai is képviseltetik magukat a tárlaton. Ri-
chard Anuszkiewicz és Carloz Cruz-Diez 
vibráló színmezőikkel zavarják össze látá-
sunkat, és Jesús Rafael Soto venezuelai
művész is hasonló hatást ér el, Günter 
Fruhtrunk német kinetikus művész öt da-
rab szeligrá�ája pedig egy egész termet 
megtölt. Beat Zoderer vagy Günther 
Uecker a 2D és 3D közötti határátlépések-
kel kísérleteznek, a kinetikus művészetet 
pedig többek között Getulio Alviani alu-
mínium munkája képviseli.

És végül, de egyáltalán nem utolsó-
sorban, Sean Scully is bemutatkozik, aki-
nek munkáit olyan világmúzeumok őrzik, 
mint a New York-i Metropolitan Múze-
um, a Guggenheim Múzeum, a MoMA, 
az Ausztrál Nemzeti Galéria vagy a londo-
ni Tate Modern. Alkotásai – a kompozíció 
konstruktív felosztása ellenére – az oldot-
tabb kontúrok és egy-egy szín mélységeinek 
kiaknázása révén spirituális magasságokba 
emelik művészetét. Sean Scully mellett pe-
dig a szentendrei mester, Barcsay Jenő nyo-
matain merülhetünk el a visszafogott színek 
mesteri harmóniájának hatásaiban.

Takács Erzsébet

Barcsay Jenő támogatásával kezdett bele a műgyűjtésbe Vass László cipészmester, a világhírű Vass Shoes 
megalkotója, akinek szintén világhírű gyűjteménye most a Modern Képtár Vass László Gyűjteményben 
kap helyet. A Hetedik változat című kiállítás a geometrikus absztrakt formák legnagyszerűbb darabjait 
mutatja be.

Séd, 2018. 4. sz. 19. old.
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…legmélyedbe szorulva…
Á� ekintés/Monochromia – válogatás Lakner László életművéből. Művészetek Háza –

Vass László Gyűjtemény. A kiállítás megtekinthető 2018. október 27-ig
Lakner László hazájának elhagyása után – az 1970-es évek kö-
zepétől – kezdett monokróm képeket készíteni, a Művészetek 
Háza kiállítása e szempontot kitüntetve komponál egymás mel-
lé, egymással szembe a legkülönbözőbb korszakokból származó, 
másként-másként beszélő műveket. (Csak néhány alkotás nem 
illeszkedik a tematikába, közülük a legexpresszívebb az EXIT 
felirat alatt, két ajtó között, egy fűtőtest és egy poroltó majdnem 
ironikusan asszociatív társaságában elhelyezett társtalan kísérle-
ti Pető� -portré magánya; furcsa módon éppen ebben az átme-
neti, szinte prózai térben él talán legjobban ez a vad pirosból 
kinéző, gyötrött, „…árnyak súlyával” kék-zölden sovány, izzó 
szemű, sápadt arc.) A sokféle – sárga, kék, piros, lila, terrakot-
ta, napsárga, szürke, fehér, mélybarna – monokronitás vibráló 
színvilágot teremt. „...Ami minket / egymáshoz csapott, / most 
szétesik...” A válogatás sokirányú, széttartó, pontosan közvetíti 
a művész hatalmas életművének domináns vonásait: a kísérlete-
ző, mindig újat kereső attitűdöt (Lakner Lászlótól saját bevallá-
sa szerint semmi nem áll távolabb, mint egy megtalált stílust egy 
életen át ragozni), a töredékek, nagyítások, kivágatok segítsé-
gével a tapasztalati és imaginárius világban szabadon kalando-
zó, időpillanatokat, motívumokat összekötő művészi beszédet. 
Találkozunk több cím nélküli informel alkotással, hozzájuk ha-
sonló, ugyanakkor betűkkel, szavakkal, idézetekkel intellektua-
lizált képekkel (pl. Duchamp-sorozat, Sator Arepo, Képzeletbeli /
Képes levél), � gurális ábrázolással (pl. Ima, Kettős fej), megtalált 
tárgyakkal (pl. Magyar furulya, Kínai esőkabát), geometrikus és 
a szerkezeteket oldó kompozíciókkal. 

Mintha Lakner László életére, életművére is igaz lenne az a 
zen történetmodell, amely így szól: „Seng-kuang kapálás közben 
kettévágott egy gilisztát. – Nézzétek – mondta a többieknek –, 
kettévágtam egy gilisztát, és mindkét vége mozog. Vajon melyik-
ben van az élete? – Mestere, Ce-hu válaszul felemelte a kapáját, 
rábökött az egyik, majd a másik felére, végül a kettő közti közre is, 
azután visszaindult a kolostorba.” (Ford. Terebess Gábor.) Lakner 
László magyarországi pályája, művészi jelenléte ambivalensnek 
tűnik. Bár 1958-tól folyamatosan szerepelt kiállításokon – ki-
emelten pl. a társadalmi és művészeti életet megbolydító 1966-
os Ernst Múzeum-beli Stúdió kiállításon, az Iparterv-tárlatokon, 
a Velencei Biennálén –, 1976-ig, külföldre költözéséig egyetlen 
önálló kiállítása volt 1969-ben, a Kultúrkapcsolatok Intézetében. 
Ismertebbek voltak plakátjai, mint festményei és „kombinált” ké-
pei (nemzetközi plakátpályázat nyertese is volt 1972-ben), s úgy 
érezhette, hogy – mint a „tűrt” kategóriába sorolt alkotónak – fes-
tőként nem nyílik távlat előtte. A külhoni művészet felé számos 
élmény, tanulmányút, ösztöndíj nyitott közvetlenül utat (Olasz-
ország, Bécs, Velence, az NSZK, Svájc), ébren tartva az igényt, 
hogy az itthoni közegben érthetőn túl az egyetemes ars és ingéni-
um világában is megtalálja otthonát. Az aacheni Ludwig Múzeum 
1974-es meghívása, a berlini DAAD Künstler-program ösztöndíja 
lendítette át egy új élettérbe új kihívások közé: miután az NSZK-
ban letelepedett, azután lett egyetemi oktató, lépett tovább New 
Yorkba, kapott meghívásokat nemzetközi kiállításokra, s nem 
utolsósorban ezen választott világa hozta meg – ismét egy ismerős 
modell – a hazai � gyelmet és kitüntető recepciót: a felkéréseket, a 
Kossuth-díjat, a Prima Primissima-díjat, a gyűjtők és a kanonizá-
ló művészettörténészek érdeklődését.

Imponálóan gazdag életművének intellektuális frissességét 
jelzi a stiláris és megközelítésbeli gazdagság, a szürnaturalizmus, 
szürrealizmus, dada, pop-art, hiperrealizmus, koncept art, com-
bined painting, gesztusművészet körárama, és legfőképp az, ahogy 

az őt megihlető zsenikre – Paul Celan, Marcel Duchamp, Robert 
Rauschenberg – re� ektál, ahogy utat nyit feléjük. Lakner László vá-
gyott egyedisége talán éppen az összképben érezhető, s nem feltét-
lenül abban, hogy Önarckép önkioldóval című képe megtalálható az 
U�  zi Galériában. Egy, az akadémikus realizmust szürreális tarto-
zékokkal, naturalizmust roncsolt intertextusokkal, hiperrealizmust 
iróniával, éles kontúrú, scriptorokat idéző formákat nyers, relie-
fszerű, kapart, mázolt felületekkel egybekapcsoló, műfajok között 
szabadon járó  elme talán a megtalált igazságokat is a jelentések ál-
landó mozgásában, új és új hálózatában érti és értelmezi. 

A veszprémi kiállítás nagyjából az utóbbi három évtized 
anyagából válogatva született, a jelzett gazdagság egyes vonulata-
it kiemelve. Dominánsan vannak jelen a szinte durva festékalapba 
húzott, karistolt, nyomott szavak, szövegek; � ktív írásra, amorf há-
ló(zato)kra, öngyógyító (?) mandalákra emlékeztető, réteget rétegre 
építő, sokszor szinte egyvonalas lendületűnek érezhető kompozíci-
ók, az árnyalatok gazdagságát, felsejlő motívumokat „megevő”, ma-
gába simító rácsos felületek. Mintha egy belső szem látott világával 
találkoznánk, sokszorozó mantráival, � nom játékaival. Szűkszavú-
ság, záruló tér a végtelen határolt jelzéseivel, artisztikus vonalrajzok, 
önmagukba forduló dallamok. „De zsugorodik már a hely, hol állsz: 
/ Hova, most hova, te árnyéktalan? / Emelkedj. Tapogass fölfelé. Vé-
konyabb, elvéthetőbb, � nomabb leszel.” 

A rendezők a teremjárás közepébe, félútra helyeztek két ön-
magába zárt, a többi műtől néhány szempontból eltérő, egymással 
felhangjaikkal beszélő képet. A behunyt szemű, � nom terrakot-
tába simuló arcot ábrázoló Ima című alkotás alig látható élesség-
gel bontja a monokróm érzetet könnyszerű kékjeivel, míg mellette 
a Sator-négyzet, a híres talányos palindrom újraalkotása felidé-
zi a mindenfelől olvashatóság szépségét, a betűiből épített la-
tin anagrammákat (O PATER, ORES, PRO AETATE NOSTRA / 
Ó, Atya, imádkozz korunkért! ORA, OPERARE, OSTENTA TE, 
PASTOR / Imádkozz, dolgozz, és mutasd magad, pásztor!), s a két 
kép együtt – s bizonyos értelemben a kiállítás egésze – számom-
ra azt a gondolatot is előhívja, amely a Lakner Lászlónak oly fon-
tos Paul Celan egyik költeményében szólal meg: „Te, legmélyedbe 
szorulva, / kilépsz magadból / mindörökre.”

Vondervisztné Kapor Ágnes

Az idézetek Paul Celan verseinek részletei Terebess Gábor, Kántás Balázs, 
Oravecz Imre, Lator László fordításában.

A minimalizmus mindig dimenziót nyit. Brutalitásával, � nomságával, aszkézisével vagy játékosságával, 
a tapasztaltból való kitépettségével, karakteres esztétikai jelenlétével. Figyelmet fókuszál, kérdéseket dob, 
kontextusokat hagy el és kíván, asszociációkat hív elő. Ha négyzetre vagy köbre emelik, ha az alkotó egyszerre 
redukál motívumot, matériát, színt, az érzéki elvonatkoztatás kivételes intenzitása kezd működni.
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Idén a csillagok állása és egyéb kedvező körülmények összjátékaként a Művészetek Háza ez évi utolsó 
rendezése sok tekintetben rendhagyó kiállítás: Hegyeshalmi Lászlónak, az intézmény igazgatójának 
egyéni kiállítása – merthogy a csillagok állása szerint Hegyeshalmi László idén töltötte be a hatvanötöt. 
Így ez a kiállítás azért is érdekes, mert merész és tagadhatatlanul bennfentes projekt. Egy � a mondat 
kísérőszövegként, annyi sem igazítja el a látogatót. Aki tehát a kiállítás önmagából leszűrhető üzenetén kívül 
bármit is tud, az valamiképp része a nagy családnak, ami az intézményi, városi, szakmai, baráti kapcsolatokon 
keresztül szövődik. A kiállítás azért is rendhagyó, mert a Művészetek Háza léptékeivel mérve nagy. Három 
különálló galériaszekcióban helyezkedik el: a Csikász Galériában, a Várgalériában és a Magtárban. Tehát 
három, egymástól teljesen szeparált helyszín veri szét a kiállítás egységét. Ezt valamiképp ellensúlyozza, 
hogy a kiállítás három független tárlatra van tagolva. Ez azonban nem csillapítja azt az épületek adottságai 
miatt áthidalhatatlan problémát, hogy a szekcionális függetlenség és a térbeli távolság veszélyezteti a 
kiállítás egységességét, és megterheli a befogadóképességet. A három kiállítási egység, úgy tűnik, három 
rendezőelvnek van alárendelve, amelyek felől a szekciócímek igazítják el a látogatót. A kiállítás vállaltan 
nem kronologikus, nem áttekintő életmű-kiállítás – vagyis mégis, valami hasonló. A visszatekintés, a múlt 
kezelésének egy másfajta szervezőelve alakítja a kiállítást, amelyhez az első szekció ad kulcsot.

Hybrid � eory
Hegyeshalmi László: Hybrid � eory. Művészetek Háza, Veszprém, 2018. november 23. – 
2019. február 14.

Angelus Novus
Paul Klee 1920-ban készített egy monoprin-
tet. Ez a nyomat aztán igen nagy karriert futott 
be, meglepően sokat értelmezett és használt 
mű lett. Azt hiszem, hogy éppen ez az, amit el-
sőre egyáltalán nem gondolna róla az ember. 
Egy erodált hatású, barnára munkált felületen 
– amely szemlátomást mintha a nedvesség és 
a kosz kitartó munkájától volna foltos – lebeg 
előttünk egy furcsa, karikatúraszerű keverék-
lény. Madárteste és aranyfürtös emberi feje 
rajzos vonalú, geometrikus formákra redu-
káltan analitikus, de expresszív formaképzés-
ről tanúskodik. Két szárnyát megadóan maga 
mellé emeli, hatalmas kék szemeivel kissé bal-
ra tekint, és lát valamit. Az arcán döbbenet, 
tartózkodás, a rémület grimasza. Egyébként 
megindítóan komikus a csálé szájával és a pál-
cikafogaival. Az eltátott száj és a fogak közti 

rések, az önkéntelenül feltáruló nyílás az arcon, éppen ezek teszik 
látványát nyitottá, kiszolgáltatottá. Kiszolgáltatottá annak, amit lát 
vagy a tekinteteknek, amelyek mondjuk komikumot látnak ben-
ne. Ez az Angelus Novus. Walter Benjamint megbabonázta a kép, 
a történelem angyalát látta meg benne. „Szeme tágra nyílik, szá-
ja nyitva, szárnyai kifeszülnek. […] Arcát a múlt felé fordítja. Ahol 
mi események láncolatát látjuk, ott ő egyetlen katasztrófát lát, mely 
szüntelen romot romra halmoz, s mindet a lába elé sodorja. […] 
De vihar kél a Paradicsom felől, […]űzi a jövő felé, amelynek há-
tat fordít, miközben égig nő előtte a romhalmaz.” Hogy jogos-e a 
megfeleltetés, most ne � rtassuk, mindazonáltal Benjamin talán 
helyeselne a kiállításrendezés kronológiátlanságához, mert szá-
mára a történelem a jelenből nyílik és a jelen relevanciái konst-
ruálják, mintegy rést üt az időn, és valósággá válik, átszüremlik. 
Valahogy így készült az Angelus Novus is: egy festékes hordozón 
Klee elkezdett karcolásokat ejteni. Ahogy felsértette, � noman ki-
szaggatta a papírt, az alatta lévő lapra átszüremlett a festék és ezzel 
a kiszámított, gyengéd teremtő rombolással megszületett a törté-
nelem angyala. 

Az Angelus Novus tehát a múlt felé való odafordulásban illő 
viselkedést tanítja nekünk. Egyrészt Benjamin nyomán nem biz-
tos, hogy a kronologikus értelmezés visz el a lényegi belátásokhoz, 
hanem a szubjektív, esztétikai elvű komponálás. Másfelől pe-
dig Hegyeshalmi kultúraszervezői, igazgatói és kurátori feladatai 
mellett űzi a képzőművészetet, tehát nem hivatásos, nincs devó-
ció, és képanyaga nem kezelhető életműként, mert Hegyeshal-

mi életműve ezen kívül még sok más is. A múltat megkapargatva 
átszüremlenek a rendezőelvet konstruáló viszonyok, érzések, 
szimbólumokra épülő közösségi élmények, és ezekkel tagolni a ki-
állítást valóban közvetlenebb gesztus.

Hegyeshalmi jó ideje nem állított ki Veszprémben.  Első ki-
állítási egységében a legfrissebb munkái fogadják a látogatót. A 
címek elég határozottan vezetik az értelmezést. Ebben a szekció-
ban a témával rendelkező képek és a címadás egyértelművé teszik 
az alkotó spirituális érzékenységét. Az első terem munkái kétséget 
kizáróan a Bíró Antal és Reigl Judit által is használt kolorizmus 
hagyományából indulnak ki. Inkább Bíró irányvonalát folytat-
ja, de a rá jellemző líraian kirobbanó reliefszerű faktúra helyett 
Hegyeshalmi elvontabb felületkezelést használ. Pigmentrétegei 
vékonyak és többnyire szabályosak, a színkezelés éteri, áttűnő, 
az élénk világos színeket –rózsaszínt, sárgát, kéket – még ezzel is 
szublimálja. Bíró programszerű kolorizmusa a szimbolizmuson 
alapult, klasszikus nézeteket vallott. Hegyeshalminál a kiállítás 
keretében nem kapunk elég fogódzkodót, hogy deduktív módon 
felfejtsük a színhasználat jelentéseit akár a teljes kiállított anyag, 
akár egyes összetartozó egységek tekintetében. A címek azonban 
irányítanak, úgyhogy az egészen biztos, hogy a fénnyel és ragyo-
gással megcímzett kompozíciók választott színvilága következetes 
döntés eredménye. A második termet az oldottabb vagy pasz-
tellfestmény-szerűen sűrű, erősen gesztusos vonalakból építkező 
expresszív líraiság uralja, amely egy impozáns szolunáris témájú 
dupla vászonban kerül egyensúlyba. Eszünkbe juthat itt Baselitz 
vagy Basquiat vad alakformálása vagy éppen Willem de Kooning 
könnyed vonalvezetése. Tovább menve érzéki, lendületes mű-
vek idézik meg a konkrét művészet kolorizmusát, valamint He-
gyeshalmi korábbi munkáit, és polemizálnak velük. A szekcióban 

Séd, 2018. 3. sz. 13. old.
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Jelek a falon
„Hiszünk a halál elő� i életben!” Válogatás az Irokéz Gyűjtemény kortárs és neoavantgárd 
műveiből. Veszprém, Művészetek Háza – Dubniczay-palota, megnyitó: 2018. április 21.

Mostanában gyakran gondolkoztam 
ezen a jeleneten, illetve általánosság-
ban az 1947-ben játszódó és pontosan 
ötven évvel ezelőtt, 1968 nyarán főként 
itt, a palota előtt forgatott � lm aktualitá-
sán. Hogyan jelennek meg benne a ma-
gyar történelem törésvonalai, hogyan 
lehetséges a kommunikáció különböző 
nézeteket valló csoportok között, vajon 
átléphetők-e a kulturális és ideológiai ha-
tárok. Az aktualizálás azért is kézenfek-
vő, mert a � lmben a ruhák, a jelszavak és 
a mozgások áthallásaiból kiindulva egy-
bemosódnak az idősíkok – 1947 és 1968 
egyszerre van jelen. Az egyértelműnek 
tűnő határvonalak egyébként is min-
dig elhomályosodnak. A csoportok tag-
jai néha mintha felcserélhetők lennének: 
a szelídebb, bárányként terelhető egyhá-
zi iskolások között is feltör az erőszak, 
a csoportként egyneműnek tűnő kom-
munisták között is vannak mérsékeltek, 
párbeszédre építők. A � lm elején a né-
koszosok csoportja csaknem összecsap a 
rendőrökkel, néhány perc múlva mégis 
együtt járják a kólót. Az egyházi iskolá-
sokat először ideológiai vitára hívják ki, 
rövidesen együtt éneklik a népdalokat, 
együtt táncolnak a citerazenére. Jancsó 
a � lm egyes pontjain még a valaha volt 
népi gondolat szerves folytatásaként a ha-
gyományokra, a közös népi gyökerekre 
hivatkozó, dalban, táncban megvalósu-
ló egység lehetőségét villantja fel. Azután 
mégis minden terrorba torkollik: nincs 
közös nyelv, nincs közös dal és néptánc, 
egyedül a hatalom óhatatlanul egyre radi-
kálisabb nyelve diktál.

Mindez a Dubniczay-palota abla-
kainak dobálásában éri el csúcs- vagy 
inkább mélypontját. A hatalom kommu-
nikációra képtelen, az állam támogatását 
a háta mögött tudó csoport csak az erő-
szak nyelvét beszéli, az egyházi iskolások 
tömege számára nem marad más, csak 
a tűrés. Amikor először láttam a � lmet, 
azon gondolkodtam, mi történt utána 
a nékoszosokkal? Néhány hónap múlva 
nyilván egy újabb hullámban behajtot-
ták őket is a palotába. Később inkább az 

érdekelt, mi történt a palotába bekény-
szerített � atalokkal? A � lm nem mutat-
ja őket többé, tehát bizonyos értelemben 
örökké itt maradtak. S ha metaforikus ér-
telemben valóban itt vannak, akkor egy 
gondolatkísérlet erejéig továbbcsúsztat-
hatók az idősíkok is, 1947 és 1968 mel-
lé további huszonegy éveket előrelépve 
odakerülhet 1989 és 2010 vagy akár a je-
len is. S ha mindez megengedhető, miért 
ne gondolhatnánk el, vajon melyik cso-
port tagjaiból lehettek inkább művészek? 
A kintiekből vagy a bentiekből? A ’68-as 
lázadókból vagy a befelé fordulókból? A 
világjobbító vakhitűekből, a barbárokból 
vagy a szelíd, más nyelvet beszélő világ-
megőrzőkből? Vagy a határok valóban 
összefolynak?

A most látható kiállítás két részből 
áll. Az egyik a magyar neoavantgárd het-
venes évekbeli alkotásaira koncentrál, a 
másik a rendszerváltás utáni művészet-
re, illetve az új évezredre. Az első rész-
ben kizárólag olyan művészek alkotásai 
láthatók, akik a � lm forgatásán, a ’68-as 
jelenetekben akár részt is vehettek volna. 
Ha ebből indulunk ki, felvetődik a kér-
dés, vajon hol találnánk meg a � lm rend-
szerében azoknak a helyét, akik mindig is 
kommunikálni akartak? Akik a hatalom 
nyelvét megkerülve egy másik nyelv meg-
alkotását tűzték ki célul? Olyan � atalok-
ról van szó, akiket valójában nem értett, 
nem érthetett meg a rendszer. Pedig akár 
1947-re, akár 1968-ra gondolunk, a hata-
lomnak szüksége lett volna az új nyelvet 
beszélőkre, az új, tiszta lappal induló � a-
talokra. Ne feledjük, 1968-ban azok, akik 
valamennyi iskolájukat a Horthy-rend-
szerben végezték, még csak a negyvenes 
éveik közepén jártak. De az új ember, az 
új művész – legalábbis a képzőművészet-
ben – csalódást okozott, mert nem a ha-
talom nyelvét beszélte; a rendszer pedig 
hatalmi szóval vagy kizárással büntetett.

Ha a Fényes szelek szemüvegén ke-
resztül nézve vizsgáljuk a kiállítás másik, 
korban hozzánk közelebb álló részét, már 
nem ennyire egyértelmű a kép, talán lehe-
tetlen is megragadni a ’47-es vagy ’68-as 

fogalmakkal. A művek alkotói mindenkép-
pen a ’47-es vagy a ’68-as � atalok gyerme-
kei. Egy olyan � atalság, amelynek már nem 
vagy alig szabott határt a hatalom nyelve, 
miközben szinte valamennyien kívülről 
tudják még ma is az összes mozgalmi dalt. 
Nem kényszerítették őket ideológiai vitá-
ra, de nem is akarták megváltani a világot. 
Nem törték be az üvegeket, nem kiabáltak, 
de nem is dobták be az ablaküvegeiket, és 
hallgatniuk sem kellett. Csendesebbek és 
befelé fordulók, de a kommunikációra is 
kevésbé nyitottak. Vagy talán az általuk 
megélt világ lett kommunikációra képte-
lenebb. Mintha egyszer csak újra kinyílt 
volna a palota ajtaja, s akik hosszú időn át 
bent voltak, kitódultak volna a szabad tér-
re, ahol számukra minden hang érthetet-
len és fülsiketítő volt. Minden korábbi jel a 
falon: értelmetlen. Minden épület, minden 
fal egy számukra idegen múlttal terhelt. 
Új jeleket próbáltak meg alkotni a régi ké-
pek töredékeiből – múltunk jel-romjaiból 
építkeztek. Egy olyan világot jelenítettek 
meg, amelyről nem is láttuk, csak most 
utólag vesszük észre, mindig is mennyire 
abszurd volt. Bár előttünk voltak a képek, 
nem vettük észre, hogy ismét egy új, egy 
szabadabb nyelvet elviselni képtelen világ-
ba érkeztünk.

Kinézünk az ablakon, megint jön-
nek az újabb agitátorok, jelszavakkal, mi 
pedig itt állunk múltunk szilánkjai fölött, 
e világ legpontosabb lenyomata előtt. Ha 
most itt bent, ebben az üvegekkel védett, 
felújított épületben a többek között üve-
gek mögé helyezett képekből álló gyűj-
teményre nézünk, akkor mint egy félig 
átlátszó tükörben egy nagyobb és az el-
múlt harminc, ötven vagy hetven éven is 
felül álló összefüggésrendszerben láthat-
juk magunkat. Láthatjuk mindenekelőtt, 
hogy a hatalmi rendszerek és logikák 
mellett más, elementárisabb nyelvek is 
léteznek. Láthatjuk, hogy létezésük nél-
kül minden jelentőségét veszti. Láthatjuk, 
mennyire törékenyek. És láthatjuk azt is, 
hogy megőrzésük és felmutatásuk nélkül 
bezárva maradunk.

Mélyi József

Jancsó Miklós Fényes szelek című � lmjének egyik legfeszültebb jelenetében a nékoszos � atalok a Dubniczay-
palota előtt állnak, szemben az egyházi iskolásokkal. A � lm vége felé járunk, az újonnan hatalomra került 
i� úsági vezetők már a terror elméleti és gyakorlati lehetőségét mérlegelik. Az állítólagos provokációkra 
hivatkozva a mozgalmi dalokat éneklő kommunista � úk és lányok először máglyát készítenek elő az egyházi 
könyvekből, majd új rigmusokba kezdve ellenfeleiket behajtják a palotába: „Nem állunk meg félúton, 
reakció pusztuljon! Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni! Ez még csak a kezdet! Folytatjuk a 
harcot!” A háttérben és a tér fölé kifeszítve vörös és fehér alapra festett jelszavak állnak: „Egységes i� úságot!”, 
„Szabadságot az i� úságnak!” és „Erőszakra erőszakot!” Felcsendül az Avanti popolo, és a radikális nékoszosok 
kövekkel kezdik dobálni a málladozó vakolatú palota ablakait. Csörömpölve törnek be az üvegek; az egyházi 
iskolások az utolsó jelenetekben már nem tűnnek fel.

Séd, 2018. 4. sz. 27. old.
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rásztanuló alkotja nap mint nap, mindig 
frissen, friss és ellenőrzött alapanyagokból. 
Augusztus végétől, szeptember elejétől 
tovább bővül a Mackó cukrászda szolgálta-
tásainak száma, ugyanis online rendeléssel 
otthonunkból tudjuk majd a helyi � nomsá-
gokat megrendelni. 

Palkóné Jády Melitta

Hegyeshalmi 
László A fény útja 
című kiállítása  
Galeria Arcis, Nádasdy-kas-
tély, Sárvár, 2018. június 10. 
– július 1. 

A sárvári Nádasdy Kastély nagyon szép 
látvánnyal fogadja Hegyeshalmi László 
festőművész kiállításmegnyitójára érkező 
barátokat, a szép számú érdeklődőt, mű-
vésztársakat. A napsütés, a kastély, a park 
harmóniája már felkészít a kiállítás élmé-
nyére, hisz a cím is, a A fény útja sejteti, 
hogy érdekes művészi élményben lesz része 
az ideérkezőknek. Hegyeshalmi László 
festőművész, „civilben” a veszprémi Művé-
szetek Háza igazgatója, régen mutatkozott 
be saját alkotásaival önálló kiállításon. Ez 
nagy örömet és várakozást jelentett minda-
zoknak, akik ott voltak, és azoknak is, akik 
majd később nézik meg a műveket.

Többen korábban érkeztek a megnyi-
tóra, így békés nyugalomban lehetett elme-
rülni a fények, a színek különleges élményt 
nyújtó harmóniájában. 

A kiállítás Takács Zoltán, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója köszöntőjé-
vel kezdődött, amely nemcsak a művész-
hez szólt, hanem a régi várpalotai � ury 
Gimnázium és a Szombathelyi Tanárképző 
Főiskola diáktársához is – hiszen mindket-
ten ugyanabba a középiskolába és főisko-
lára jártak; szó esett a sok közös élmény-
ről, amely az idők folyamán barátsággá 
alakult.

Dohnál Szonja művészettörténész tar-
totta a szakmai megnyitót. A tőle megszo-
kott színvonalú, nagyon közvetlen hang-
vételű, nagyon értékes gondolatokkal teli 
értékelést, megnyitót mondott: „A színeket 
a fény hozza létre, a szín: élet. A szín létre-
jöttéhez fényre van szűkség. Meghatározó a 
fény jelenléte, a napsütötte nyár vibrálása.”

A látogatóknak nagy élményt jelen-
tett, hogy a minden teremben a képeken 
más szín volt a meghatározó. Az egyikben 
a vörös, a másikban halványzöld, a harma-
dikban a kék, és majd’ minden alkotáson 
a vakító fehér, amely a kiemelte a színeket. 
Nem lehetett csak úgy végigszaladni a 
termeken, a színek szépsége ott marasztalta 
a látogatót. Meg-megállva a képek előtt a 
művész a fantáziánkra hat, arra, hogy mit 
érez, gondol a látogató. 

Az akvarell könnyedségével papírra 
festett Veszprémi felhők című alkotást a 
színek (halványrózsaszín, almazöld, vilá-
goskék) is erősítik. A színek érdekes módon 

terülnek szét, lágyan, szinte észrevétlenül 
érzi a látogató az égbolt szemmel szinte 
láthatatlan, végtelen mozgását.

A Kék kép sorozat művein, ahol a 
kék szín különböző árnyalatai mellett 
megjelenik a vörös, továbbá más színek 
egymásra festésével különleges hatást ér el, 
szinte látszik a festő spaklija, keze nyoma. 
Itt nemcsak a tér, hanem az idő is szinte 
láthatóvá válik.

A Ragyogás és a Fény útja sorozat 
megint egy más élményt ad, a lecsöppenő 
festékfoltok, a színek erőssége és egyben 
tisztasága magát a képek látványát felerősíti: 
frisseséget és koncentráltságot sugároz, de a 
művész tudatosságát is kifejezi.

A Tizenhét szín Gébártnak című fest-
mény összegzés művészetének sokszínűségé-
ről, a monokrómtól a színek játékosságát be-
mutató művekig, amely Hegyeshalmi László 
egy teljesen új művészi arcát mutatja be.

Dohnál Szonja nagyon érdekes művé-
szettörténeti elemzésének tárgya volt a szí-
nek jelentése, amelynek során a közönség 
Hegyeshalmi László kiállított képei meg-
idézésével megismerhette a színek szerepét 
az életünkben. 

Valószínűleg minden jelenlévő szá-
mára az is nagyon különleges volt, hogy 
a művészettörténész a színek és a zene, a 
hangok kapcsolatáról szóló gondolataival 
egy olyan világot mutatott be, amelyre 
talán a hétköznapi életünkben nem is 
gondolnánk. Hiszen a színek megszámlál-
hatatlan változatát látjuk a természetben, 
találkozunk velük a mindennapjainkban, 
de nemigen gondolunk a színek és a 
hangok kapcsolatára; harmóniájára vagy 
éppen diszharmóniájára Az összefüggé-
seket talán csak belül érezzük, de megfo-
galmazni már nem tudjuk, vagy nem is 
gondolunk rá.

„Hegyeshalmi Lászlót is a � guralitás 
helyett inkább a színélmények – de nevez-
hetjük akár tájélménynek is – és a művészet 
saját eszközei érdeklik. Nem beszélhetünk 
ábrázolásról, inkább színekkel való pár-
beszédről, színhangzatokról, dallamokról, 
lírai kifejezésmódról.  A tájélmény nem kell 
hogy konkrét helyhez kapcsolódjon. Bár az 
alkotások címei megsúgják nekünk, hogy 
milyen tájon járunk, a képek előtt állva 
valójában mindenki a saját belső tájaira 
� gyel és azokra kalandozik. Saját belső ze-
néjét hallgatja, melyet az esszenciális színek 
vezetnek.” – zárta megnyitóját a művészet-
történész.

A kiállításmegnyitó befejezéseként  
Kovács Attila zeneszerző A zene útja című 
improvizációját hallgathatta a közönség, 
amelyet kifejezetten Hegyeshalmi László 
festőművész képei ihlettek.

Veres B. Zsuzsanna

Záróra előtt 
Rozé-, rizling- 
és jazznapok 

Óváros tér, 2018. július 6–15.

Július 15-e a veszprémiek  egy részének  
nagyon várt vasárnap volt; na, igen, a foci- 
vb döntőjét nézték délután valahol máshol. 
Mi, többiek, akik nem voltunk kihegyezve 
a jeles eseményre, aggódva értünk a térre; 
attól tartottunk, túl kevesen leszünk, amikor 
a veszprémi zenekar, a Swing-swing követ-
kezik. Nem így lett, az első számok után 
kezdtek betelni a padok, de még mindig 
tartott a sutyorgás, hogy miért ilyen lehetet-
len időpontokat kap (vagy kér?) az immár 
huszonhat éve együtt zenélő csapat, amely 
ráadásul a miénk, veszprémi. Teljes lét-
számban, friss örömmel léptek elénk, Béla�  
László, az együttes vezetője (ének, szaxo-
fon), Bankó Móni, Kapor Ági, Dely Viki 
(ének), Gömbös Károly (zongora), Nyakas 
Krisztián (basszusgitár), Palkovics György 
(dob), Vecsey Ervin (klarinét) és Vonder-
viszt Lajos (zongora). Az élmény olyan volt, 
mintha a legkedvesebb baráttal, barátnővel 
futottunk volna össze, folytatni egy félbesza-
kadt beszélgetést. Önmagukról azt tartják, 
a zenekar stílusa a táncolható tánczene és 
a klasszikus jazz határán mozog. Nos, a 
varázslat ezúttal is kiválóan működött.

Vége a szünetnek, készülődik a sorban 
utolsó előtti zenekar, a Kamilka & Pesti 
Sikk. Saját hiányosságom, de bevallom, 
még nem kerültek a látómezőmbe. Amit 
hallok, a stílus kissé vegyes, Kamilkának 
szuper a hangja, a � úk pedig láthatóan nagy 
örömmel zenélnek. Szívesen hagyatkozom 
egy hozzáértőre: a jól ismert DJ, Selec-
tor Emka, azaz civilben Klausz Melinda 
közösségimédia-szakértő a formáció teljes 
műsora alatt ott táncol a színpad előtt, és 
minden számot végigénekel. Tőle hallom, 
hogy Kamilka nem csupán énekművész 
(szövegíró stb.), hanem egy országos zenei 
tehetségkutató döntőbe jutott � atal éneke-
seinek tanára, „trénere”  is.

Igazi tumultust a fesztivál utolsó 
fellépője kelt, pillanatok alatt táncoló párok 
lepik el a színpad előtti  négyzetmétereket. 
Foglaltak az állóhelyek, tele minden pad, 
nem túlzás, de még kétévesek is ropják így, 
éjféltájt. Az elegáns, energikus, saját zene-
karral érkezett, kiváló hangú Gájer Bálint, 
aki részben veszprémi is, és akire  nagyon 
illik a swing hercege titulus, vidám hangu-
lattal búcsúztatta az idei Rozé-, Rizling- és 
Jazznapokat, őket pedig szűnni nem akaró 
taps az Óváros téren.

Veszprém kiváló hely, alig csúszott le a 
rozé és a rizling, a város utcái újra zenével, 
� atalokkal teltek meg, kezdődött az Utcaze-
ne-fesztivál. Megint láttam Melindát, ott 
táncolt a Funk You duó színpada előtt. Ők, 
a Stephanie Semeniuc énekesnő és Bogá-
ti-Bokor Ákos gitáros alkotta páros nyerte 
szombaton az Utcazene-fesztivál szakmai 
díját. Selector Emka vajon ezt is tudta?

Őrsi Ágnes
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egészen hátul találjuk a korai munkák egyvelegét, köztük jó pár 
direktebb, szakrális-mitikus megfogalmazást. Itt is megjelennek 
a közelmúlt színes fénytanulmányai, ezek pedig vezetik a tekin-
tetet oda,  ahova az ember már nem szívesen néz: ott van fenn az 
Angelus Novus parafrázisa, ahol az angyal mintha a kiállítás képei 
közül való elslisszolás közben tekintene vissza ránk. 

B & W

Fekete-fehér a második szekció címe. Nem kevés önirónia és fe-
szültség található ebben a teremben. Az előző szekció koromképei 
hidat képeznek ide, ahol zömében a ,80-as évek elejének termése 
található. Alapvetően három egységre lehet osztani az itteni anya-
got. Erős vonulatot képeznek a letisztult, konstruktív struktúrák, 
amelyek koncepciózusan járják körül a rétegelt papundekli anya-
gából és faktúrájából adódó lehetőségeket. Egy másik vonulat a 
noir világa és a fekete tárgyinstallációs képek. A harmadik pedig 
a War is over című sorozat, ami egy igen árnyalt történeti relik-
via. Egy generáció élményét sűríti: John Lennon és Yoko Ono a 
karácsonyi válogatáslemezekre örökjeggyel rendelkező dala Len-
non halálakor felrobbantotta a könnyűzenei toplistákat. 1980-ban 
a protest song újra elért az emberek szívéhez, a keleti blokkban 
ez pedig ugyebár mindig aktuális volt – pláne úgy, hogy éppen a 
Szovjetunió Vietnamja zajlott Afganisztánban. A War is over szel-
lemében készült performansz fotódokumentációja szomszédsá-
gában lógó művek éppen a szlogen elhasználtságára re�ektálnak 
azzal, hogy a végtelenül sokat használt frázis ismétlődése vagy egy-
másra vetülése tagolhatatlanná, olvashatatlanná teszi a szöveget. 

Tender Textures

Az utolsó egység Hegyeshalmi performanszai köré épül. Nem 
meglepő ez, hiszen mint kultúraszervező és képzőművész egyene-
sen logikusnak tűnik, hogy ebben a performatív, közösségi műfaj-
ban is alkosson. Az alkotás folyamatára re�ektáló, akcióművészeti 
alkotássá váló ponyva, nyers vásznak és a korábbi performansz 
vásznai mellett aktszerű testreliefek segítik a műfaj- és médium-
váltást. A szekció emeletén kap helyet a kiállításra aktualizált per-
formansz. A zene, a testek és a festés érintkezésében bontakoznak 
ki az áttűnő függönyszerű vásznakon az első szekcióból ismerős 
szerkezetű alakok, a már megismert Kooning-féle spontán vona-
lak, amelyek mintha a performansz közben a világ szövetén áttű-
nő angyali alakokat rögzítettek volna a vásznakon. 

Kovács Alex
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Embertől  
független 
valóság 
Újrealizmusok.  
Ex Symposion, 99. szám
Minden korszak létrehozza a maga szel-
lemiségét. A színhelyet újra és újra ki kell 
takarítani. A kortárs �lozó�ában új feje-
zet kezdődött az elmúlt évtizedben – amit 
nem véletlenül neveznek „spekulatív for-
dulatnak” (Speculative Turn). A londoni 
Goldsmith College-ben 2007-ben tartottak 
spekulatív realista konferenciát Quentin 
Meillassoux, Graham Harman, Ray Bras-
sier és Iain Hamilton Grant részvételével. 
Noha ezek a gondolkodók különbözőkép-
pen nevezik �lozó�áikat (objektum-orien-
tált ontológia / OOO, spekulatív realizmus, 
spekulatív materializmus stb.), szembetűnő 
a hasonlóságuk, na és közös az ellenfelük, 
méghozzá a posztmodern gondolkodás-
mód, miszerint nem lehet a világról be-
szélni anélkül, hogy abba ne játsszon bele a 
beszélő szubjektivitása. Az új realisták úgy 
vélik, igenis van rá mód, hogy anélkül be-
széljünk magáról a világról, hogy beleke-
vernénk önmagunkat. Sőt anélkül, hogy 
belekevernénk az embert. A kultúránkat 
évszázadok óta megalapozó emberközpon-
tú gondolkodásmódból próbálnak kiutat 
találni, az emberi tapasztalaton túli, auto-
nóm tárgyi világot új szemszögből meg-
közelíteni. Az objektumorientált ontológia 
szerint a tárgyaknak sokkal több tulajdon-
ságuk van annál, mint amennyit az ember 
érzékelni képes róluk, tehát tudásunk a vi-
lágról véges.

Vélhetően a globális kapitalizmus 
válsága hívta elő ezeket az újrealista gon-
dolkodási irányokat, de akár a viharos 
gyorsasággal terjedő virtuális, művi világ 
is kiválthatta a valódi utáni vágyat. Hiszen 
többnyire csak az információval találko-
zunk, áttételeken keresztül, nem megta-
pasztaljuk a világot, hanem informálnak 
bennünket róla. „Nincsenek tények, csak 
interpretációk.”

Az újrealisták tehát annak felmuta-
tásával próbálkoznak, hogy milyen lenne 
a mindennapi naivitásoktól megszabadí-
tott tudományos-naturalista világlátás. De 
persze ez az egész nem ennyire egysze-
rű, mint az Ex Symposion folyóirat Újre-
alizmusok című, 99. tematikus számának 
szerkesztőjétől megtudjuk. Losoncz Márk 
Visszavezetés a valóságba, bevezetés az új-
realizmusokba című előszavában úgy fo-
galmaz, hogy „bármely kísérlet, amely 
valamiféle közösen elfogadott újrealista 
doktrínát akarna bemutatni, szükségkép-
pen kudarcra van ítélve. Az egyes újre-
alizmusok között családi hasonlóságok 
vannak csupán, közös magról – a ’poszt-
modern konszenzus’ elutasítását leszámít-
va – nem beszélhetünk.” 

A kortárs realizmusokról magyar 
nyelven nem sokat lehet olvasni, ezért is 
fontos az Ex Symposionnak ez a temati-

kus száma, amelyből arról is értesülhe-
tünk, hogy előkészületben van Horváth 
Márk, Losoncz Márk és Lovász Ádám 
átfogó igényű könyve erről a témáról. A 
fenti három szerző mellett Graham Har-
man, Levi R. Bryant és Robert Jackson 
alapszövegei, valamint Boros Bianka, Kiss 
Lajos András, Sipos Balázs, Smid Róbert 
értekezései olvashatók a veszprémi iro-
dalmi, művészeti folyóirat 99. számában, 
amelyet Varga Valentin képzőművész 
munkái illusztrálnak.

Bartuc Gabriella

Játék  
és végjáték 
Az Ex Symposion 100. száma

A közelmúltban, 68 éves korában elhunyt 
Tarján Tamás irodalomtörténészre, kri-
tikusra, egyetemi oktatóra emlékezik a 
Veszprémben megjelenő Ex Symposion 
100. száma. Gyászfüzet ez, állítja az ösz-
szeállítást szerkesztő Zeke Gyula, ugyan-
akkor több annál, műveinek itt közölt 
bibliográ�ája már a szellemi utóélet része, 
a 2003-as vele készült rádióinterjú írott 
változatban pedig most olvasható először, 
és jó, hogy átmentették, mert megcsillant 
valamit abból a ragyogó verbalitásból, ami 
eltűnt az éterből az olyan lenyűgözően 
művelt irodalmárokkal együtt, mint Tarján 
Tamás. Az irodalom nem gondűző, és nem 
is azt a célt szolgálja, hogy megválaszol-
ja az életben adódó kérdéseket – magya-
rázza ebben a beszélgetésben, hozzáfűzve, 
mind a két megközelítés szerencsétlen. 
„Az író nem úgy beszélget velem, mint mi 
most ketten egymással, hanem van egy 
kódja, amit tanulni kell. Elemi fokon el-
sajátítani, az érzék szintjén fejleszteni, és 
így tovább. És hogyha ez az önépítés, ez 
a személyiségépítés a szépségnek a vilá-
gában, a gondolattartamoknak a világá-
ban, az újdonságoknak a világában, tehát 
például az irodalom világában megindul, 
akkor azzal az a személyiség, akinek sze-
rencséje van az olvasás örömét magáénak 
tudni, megindul abba az irányba, hogy va-
lamivel több, egy parányival több legyen, 
mint addig volt” – fejtegeti. „Szeretem az 
irodalom zsibvásárát” – vallotta meg eb-
ben az interjúban, – „szeretem azt a fajta 
sajátos, majdnem hogy keleties kavargást, 
melyben sokféle olvasmány fér meg. A baj 
akkor van, hogyha valaki a gyenge minő-
ségű olvasmányát remekműnek kiáltja ki, 
vagy akkor van baj, idézőjeles baj, ha va-
laki a maga kitűnő olvasmányát ráerősza-
kolja valaki másra, hogy csak ezt olvasd.”  
Bár az avantgárdot támogatta, a rá emlé-
kező egyik szövegből az is kiderül, hogy 
Tarján Tamás tulajdonképpen maga volt 
a megtestesült „nemzeti közép”, a Korniss 
Péter-, Orosz István-, Ilia Mihály-fajtából. 
És mégis, fájó hirtelenséggel nyugdíjazták 
2013-ban az ELTE bölcsészkarán, mind-
össze 63 évesen. Ezek után összezuhant, 

mert a tanítás volt az életeleme, annak el-
lenére, hogy ismertségét főképpen kritiku-
si tevékenységének köszönhette. Volt idő, 
amikor a három Tamás: Koltay, Mészáros, 
Tarján fogalom volt a színházi világban. A 
saját maga által esszékritikának nevezett 
műfajt magasra fejlesztette. Na és az iro-
dalmi paródiái! Ilyeneket csak az írhat, aki 
belülről ismeri az alkotók technikáját és 
lélektanát. Régen nem nevettem olyan jót, 
mint amikor ebben a gyászszámban elol-
vastam Tarján Tamás és Reményi József 
Tamás négykezes irodalomparódiáját, ami 
2010 szilveszterén hangzott el a Bartók 
Rádióban. Mindössze nyolc évvel ezelőtt, 
mégis mintha fényévekre lennénk tőle.

A szabad játékosság a jól sikerült 
irodalmi paródiák sajátja, de a művé-
szeteké is általában. A „játék bizonyos 
aspektusai, technikái, válfajai” a témája 
az Ex Symposion 100. száma második te-
matikus blokkjának, Ladányi István szer-
kesztésében. Ez az összeállítás a Sziveri 
János Intézet idén tavaszi konferenciáján 
elhangzott előadásokra épül. Ladányi be-
vezetőjében elmondja, hogy a hiányérzet 
mozdította a játéktéma felé, „emlékez-
tetni kívánva egyrészt arra, hogy végté-
re is minden művészeti alkotás magában 
hordozza a szellem játékosságát, más-
részt konkrétan is felmutatni kívánva a 
magyar irodalom és kultúra  mégiscsak 
meglévő játékos hagyományait, harmad-
részt – de egyáltalán nem utolsósorban 
– láttatni kívánva, mennyire periféri-
ára van szorítva a játékosság a magyar 
kultúrában”. Az Ex Symposion századik 
számában most kedvünkre olvashatunk 
játék�lozó�ától kezdve nyelvjátékokon és 
irodalmi hancúrozáson keresztül a ludiz-
musig Losoncz Alpártól, András Ferenc-
től, Szörényi Lászlótól, Orcsik Rolandtól 
és másoktól. Elgondolkodtató kérdéseket 
vetnek fel, mint például „a játék többlet-
joga az élettel szemben” vagy „a játék alá-
rendeltsége a társadalom kérlelhetetlen 
dinamikájának”. Ebben az önmagát ko-
molynak képzelő világban játszani dacos 
merészség?

Bartuc Gabriella    

I� éltünk 
sokáig 
Fenyvesi Ottó: Halott vaj-
daságiakat olvasva (versek, 
átköltések, másolatok). Máso-
dik könyv. zEtna – Basiliscus, 
Zenta, 2017. [Vulkánfíber 29.]

Lerombolom önmagam,
hogy általatok létezzem.

Lesz dolguk a �lológusoknak. Feltár-
ni a motívumokat, és összevetni a fölidé-
zett szerző szövegeivel, képeivel. Fenyvesi 
két Halott vajdaságiakat olvasva köte-
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tében ötvenöt vajdasági író, költő, kriti-
kus, művész, tanár; értelmiségi?, alkotó?, 
közszereplő? kap helyet. Van egyálta-
lán értelme a tematizálásnak? A � lológus 
szempontjából igen, hiszen adatok nélkül 
aligha lehet összefüggéseket keresni. Ösz-
szefüggések nélkül pedig esélye sincs az 
értelmezésnek.

Kérdés persze, hogy hol keressük az 
összefüggéseket. S hogy valójában mit is 
kívánunk értelmezni.

Kétségtelen, hogy Fenyvesi Ottó 
mindkét „szellemidéző” kötetében szép 
számmal találhatók olyan nevek, melyek 
mára már jószerivel ismeretlenek (Mikes 
Flóris, Radó Imre, Laták István, Dóró Sán-
dor, Kek Zsigmond – akinek még Gerold 
László nélkülözhetetlen lexikonában se ju-
tott önálló szócikk –, Munk Artúr, A repülő 
Vucsidol társszerzője...). Leletmentés? Feny-
vesit ez talán kevéssé motiválta. Átörökí-
tés, újraértelmezés? – e� éle szándékok tet-
ten érhetők a versekben. A Moholy-Nagy 
Lászlót idéző szövegegyüttes dinamikája 
és műnemváltásai emlékeztetnek Fenyve-
si rock-blues korszakának és kollázsainak 
struktúráira, a verset a rátalálás, a rokon vi-
lág felfedezésének izgalma hatja át. Herczeg 
Ferenc alakját intim életképekben idézi 
föl („A kenyérszeleteket megkente vajjal”), 
nem a dzsentrivilág apologétája vagy éppen 
kritikusa érdekli. Látszólag így tesz Sin-
kó Ervinnel, a jugoszláviai magyar iroda-
lom emblematikus, egyszersmind aggályos 
személyiségével is: léthelyzetekben látja/
láttatja („Rossz éjszaka. / Csend hull a város-
ra. Hó.”; „Nem visel télikabátot / és kalapot 
se.”), ám ezek a képek zsúfoltak, feszítettek. 
Sinkót mint az örökösen határon, penge-
élen élő embert rajzolja elénk, de ezekben 
a vonásokban – a szövedék szálaiként – 
meg-megjelenik az értelmezés igénye, mi 
több, ironikus gesztusa is: „útkereső, szegény 
ember, / aki nagy kerülőkkel keresi az utat.” 
„Az ember újjáépítése, / hiába minden okos-
kodás, / Ervin Izidorovics.”

Ám ez a metszet csupán érdekes. 
Nagyságrendekkel fontosabb, hogy mivé 
transzformálódik át a halott vajdasági-
ak egykor volt világa Fenyvesi Ottó tex-
tusaiban. Mindenen fölül képekké, tehát 
képzetekké. (Danyi Magdolna ismeri föl 
Fenyvesi költészetének képi determináltsá-
gát: ezeket „használja fel léthelyzete és lét-
érzése jellemzésére”.) A képi lenyomatok 
valójában kollázsok, érzelmi és élményré-
tegek, ritmusok és tonalitások szigorúan 
strukturált egységei. Ami annál is bonyo-
lultabb eljárás, hiszen következményeként 
a megidézett alak önnön (felismert) rend-
jének és a saját (belső, alkotói) rendigény-
nek egyetlen – térré táguló – síkban kell 
formát öltenie. Minden műegészben ezen 
összetevők közül más-más elem dominál. 
Sziverinél az élmény, Keszégnél a tónus, a 
Matković-versben a ritmus – ám a rend-
szert szervező bármely komponens min-
dig az egész struktúrát mozgatja. 

Fontos könyv a Halott vajdaságiakat 
olvasva két kötete. Kulturális értelemben 
feltétlenül, hiszen – a szó tapasztalati vo-
natkozásai szerint is – megtestesítenek egy 
foszlékony irodalmi világot, és a szellemi 
identitásunk megőrzése/óvása okán is. De 

legkivált azért, mert Fenyvesi Ottó már 
ezidáig is gazdag lírájában a létösszegző 
művek helyét jelöli ki. 

Mányoki Endre

Az első magyar 
fotóregény 
Fotográ� a és irodalom konfe-
rencia. Budapest, Mai Manó 
Ház, 2018. október 25–26.; 
Géczi János–Molnár László: 
Fotóregény. Művészetek Háza, 
Veszprém, 2018.

A Mai Manó házban (Budapest, Nagyme-
ző utca, fotómúzeum) októberben kétnapos 
konferenciát és hozzá kapcsolódó kiállítást 
rendeztek fotó és irodalom témakörben. A 
kiállításon szerepelt válogatás Géczi János 
és Molnár László Fotóregény című művé-
ből, amely a hetvenes évek végén készült, és 
nyolcvanban kiállítás volt belőle a veszp-
rémi Dimitrov Művelődési Központban. 
Azóta megsérült, majd restaurálták, és mé-
diumot váltva, kis példányszámban kiad-
ták, s ezáltal „átértékelődött”.

Mi is az a fotóregény vagy fénykép-
regény?

Olyan � ktív képtörténet, amelyet fo-
tókból állítottak össze. Jellegükből adó-
dóan sablonos (szerelmi) történetet 
mutatnak be, képaláírásokkal vagy szöveg-
buborékokkal. A hetvenes években olyan 
fotókból összeállított képregényekkel talál-
kozhattunk leginkább, amelyeket � lmek-
ből vett jelenetek (� lmsnittek) alkottak, és 
elsődleges céljuk is a � lmek reklámja volt. 
Ez az időszak, a ’60-as, ’70-es évek, amikor 
a fotótörténetben a műszaki fejlesztések 
a technológia és géphasználat megváltoz-
tatásával hatottak a képi látásmód válto-
zására is, és hatottak a fotóértelmezésre, 
előidézték a fotóhasználat változását is. 
Itthon felfedezték a fotóesszét, ezt a saját-
ságos műfajt, amely képekben mondja el 
a fotóművész véleményét az élet dolgai-
ról vagy egy történetet. Mindezek minden 
bizonnyal hatottak az alkotókra, akik az 
akkor veszprémi székhellyel működő Or-
szágos Oktatástechnikai Központban dol-
gozva megtapasztalhatták a nemzetközi 
médiumok (kiadványok, fotók, � lmek etc.) 
dömpingjét.

A veszprémi fotóregény több mint 
kétszáz képe egy „átlagos történet egy át-
lagos � atal pár különleges napjáról”, a 
’70-es–’80-as évek fordulóján, Veszprém-
ben. Szerkesztésmódja alapján kronolo-
gikus regény, egy teljes napot mutat be 
egy veszprémi család életéből, ébredés-
től lefekvésig. A képfolyamban a � atal pár 
többet szerepel, de a szülőkkel készített 
„négyszereplős” képek is beágyazódnak a 
sorozatokba: sok olyan képsor ismétlődik, 
amelyek a lakásnak ugyanazokat a tereit 
mutatják, vagy ugyanazokat az utcarésze-

ket, amikor a kameraállás marad, a képek 
nézőpontja ugyanaz, és viszonylag kevés 
a változás. Ezek a speciális képsorok, ezek 
a szekvenciák az egyes képek állandósá-
gának és az egyes elemek változásának di-
alektikájára épülnek. A tér-idő viszonyok 
azonossága és a narratív folyamatosság 
összeköti a képeket. A nap „különleges-
sége” a lakáskiutalásra utal: ha nem is 
közvetlenül, de a korról is szól a fénykép-
regény, amikor egy lakáskiutalás igencsak 
eseménynek számíthatott.

A verbalitás nem tolakodó. Mond-
hatnánk szűkszavúnak is: hol ugyan-
azon a lapon, hol önálló oldalon, pontok-
ba szedve esetleges (választható?) párbe-
szédsablonok szerepelnek. Fantáziánkat 
nem blokkolja a „vizuális többlet”, ellen-
kezőleg, szabadon engedi csapongani és 
elképzelni egy-egy szituáció dialógusait 
vagy egy-egy elmélkedő gondolatot („ami 
sokszor volt, csak az marad meg”; „végle-
gesen hiányos az emlékezet”…)

A megjegyzések sokszorozása isme-
rős monotóniát sugall, de az egyik szolid 
csendéleten a virágos kávés csésze a kana-
lat fogó ujjakkal szinte déjà vu érzést kelt, 
míg észre nem vesszük mögötte a „PLIM 
PLIM PLIM” betűsort, és feldereng Tage 
Danielsson azóta kultusz� lmmé vált alko-
tásának, a Picasso kalandjainak a festő pá-
rizsi műtermében lezajlott gitáros jelenete 
Ingrid Svensson-Guggenheimmel. Ennek 
a fergeteges burleszknek diszkrét becsem-
pészése mintha azt sugallaná, nehogy az 
egészet komolyan vegyük!

A történettel szinte átlépünk a sze-
replők magánéletébe, de a beállítások, a 
szembenéző tekintetek (a szereplők tuda-
tos viselkedése a fényképező előtt) előidéz-
nek egy bizonyos távolságtartást, és annak 
ellenére, hogy a térközt megnyitó tekinte-
tek a nézőt, a szemlélőt is „játékba hozzák”, 
megmarad a távolság, és fel sem merül a 
„voyeur”-ködés leselkedő jelenléte.

A fotó és irodalom konferencia egyik 
előadása Marcel Proust „fotómániájáról” 
szólt, főleg Georges Brassaï 1984-es, Mar-
cel Proust a fotográ� a bűvöletében című 
tanulmánya alapján, és egyik izgalmas 
meglátása annak elemzése volt, hogy ho-
gyan tanította meg a fotográ� a Proustot 
látni. Ennek analógiájára felmerül ben-
nünk a kérdés, hogy a két alkotó képlá-
tását – valóságlátását és későbbi alkotói 
tevékenységét mennyiben és hogyan befo-
lyásolta saját fotóregényük megalkotása.

Gopcsa Katalin 

 A kiállításon szereplő művek:
 Birkás Ákos: Ébredés című, a Fényképészeti Lapok 

rovatában, Pécsi füzet cím alatt 1981-ben megje-
lent „félszamizdat”-ja, Jovánovits György hetvenes 
évekbeli főművének, a � ktív hősnőnek, Liza 
Wiathrucknak képei, Cseh Tamás nagylemezének 
borítójához készített Vető János – Bereményi Géza 
(később, 2017-ben kiadott) Antoine és Désiré című 
könyve (a könyv alcíme: fényképregény az 1970-es 
évekből).
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A Nagy 
Háború  
hétköznapjai 
Élet a hátországban a Nagy 
Háború idején. Válogatták 
és szerkesztették: Domokos 
Anna, Palkóné Jády Melit-
ta. Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár, Veszprém, 2018.

2014 óta kiállítások, könyvbemutatók, la-
kossági emlékgyűjtés és a közgyűjtemé-
nyek forrásfeltárási munkája mutatja a 
Veszprémi Első Világháborús Centenári-
umi Emlékbizottság munkáját, melynek 
legutóbbi produktuma a megyei könyv-
tár kollégái által szerkesztett kötet. A Nagy 
Háború nemcsak méretei, a frontokon 
elszenvedett veszteségek miatt volt törté-
nelmileg sorsfordító jelentőségű, hanem a 
civil, hátországi életet is (a korábbi hábo-
rúkhoz képest) gyökeresen átalakította. 
Olyan folyamatok indultak el ekkor, me-
lyeknek máig ható érvényük van: a nők 
fokozottabb részvétele a munkaerőpiacon, 
a demokratikus mozgalmak megerősö-
dése (például választójogi harcok) vagy a 
monarchia eszméjének gyengülése mind-
mind ide tartoznak.

A megyei könyvtár helyismereti rész-
lege négy éve végez tematikus feltáráso-
kat a háborús hétköznapokat illetően – az 
ünnepek és az öltözködés változásai, a 
hadiétkezés bevezetése, a gazdaság és az 
egészségügy kihívásai, jótékonysági ese-
mények, a nők munkába állása a jellemző 
témák. Az eredmények közzététele válto-
zatos formákban történt, történik, a honla-
pon megvalósuló ismeretterjesztés mellett 
(100 éve írták) az évfordulós eseményekről 
(például a tizedik isonzói csatáról) külön 
megemlékezések voltak, a Gyermek- és 
I�úsági Könyvtár oldalán pedig érdekes 
versenyfeladatokat olvashatunk. 

A most megjelent kötet a korabe-
li sajtó cikkeiből szemlézve ad váloga-
tást Veszprém háborús mindennapjaiból, 
több ezer oldalnyi újság áttekintése után 
állt össze a témák szerint rendezett anyag. 
Az egészségügy, a munka világa, kulturá-
lis élet, a gyermekek iskolai és szabadidős 
tevékenysége, valamint az egyesületi élet 
keretein belül számos olyan érdekes hírt, 
jellemző történést találunk, amelyek to-
vábbi kutatásra is érdemesek – ilyen pél-
dául a spanyolnátha jelentkezése vagy a 
nők szerepe a város közéletében (ez utóbbi 
szempontot a szerkesztők is kiemelték a 
könyvbemutatón). A kötet apróhirdetése-
ket és képeslapokat is tartalmaz, a vizuális 
megjelenítés pedig még közelebb hozhat-
ja az olvasóhoz a korabeli veszprémi éle-
tet – napjaink történettudományának képi 
fordulata éppen azt hangsúlyozza, hogy a 
szövegeken túl a festmények, fotók, rajzok 
teljesen más tapasztalatot közvetíthetnek 
a múltból, melyhez máshogy nem tud-

nánk hozzáférni. A könyvet rövid életrajzi 
összeállítás zárja a város korabeli veze-
tő személyiségeiről, ami további kutatási 
irányok felé nyílik, a helyi archontológia, 
prozopográ�a irányába: vagyis azoknak 
az adattáraknak a bővítése felé, amelyek 
emberek egy csoportjának biográ�ai jel-
lemzőit írják le, iskoláztatás, tevékenység, 
pozíciók, tagságok és egyéb információk 
alapján. Ezek a lehetőségek is jelzik, hogy 
mennyi mindent rejthetnek magukban 
még a hasonló helytörténeti kutatások.

Somogyvári Lajos

 A Balaton 
szerelmesei 
Somorjai Horváth Piroska: 
A Balaton szerelmese. Ikló-
dy-Szabó János. Alsóörs Köz-
ség Önkormányzata, Alsóörs, 
2018. Könyvbemutató az Eöt-
vös Károly Megyei Könyvtár 
Kisfaludy-termében, 2018. 
október 16.

A híres balatoni lokálpatrióta, Iklódy-Sza-
bó János életét feldolgozó könyv bemu-
tatójának már a helyszínválasztása is 
különleges, hiszen a kötet főszereplője 
az egykori jószágkormányzósági palota 
épületében töltötte gyermekéveinek egy 
részét. A szerzővel Soponyai Ilona könyv-
táros beszélgetett.

Somorjai Horváth Piroska szerencsés 
embernek tartja magát, hiszen egész éle-
tében azzal foglalkozhatott, ami érdekelte. 
A család, barátok, iskolák és munkahelyek 
mind olyan közeget biztosítottak számá-
ra, melyben jól érezte magát. Tanárai, köz-
tük Brusznyai Árpád példája egész életére 
hatással volt. A művészettörténet érdekel-
te, mégis vegyészettel kezdett foglalkozni, 
de sosem szakadt el Veszprémtől és a Bala-
ton térségétől. A nyarakat és nyugdíjaséveit 
Alsóörsön töltötte, illetve tölti mind a mai 
napig. 2004-ben kezdődött újságírói pálya-
futása, írt a Dunaújvárosi Hírlapba, tanul-
mányai jelentek meg a Tér című művészeti 
lapban is. Később a helytörténet és Al-
sóörs históriája került írói munkásságának 
középpontjába. Vajon miért pont Iklódy? 
– fogalmazódott meg a kérdés. Somorjai 
Horváth Piroska Alsóörsön sok emberrel 
beszélgetett: miért jó itt élni, mit szeretnek 
ebben a faluban? A válaszok között gyakran 
felmerültek nagy elődök, közismert helyi 
személyek nevei. Ennek a gyűjtőmunká-
nak köszönhetően 2010-ben látott napvi-
lágot Pillanatfelvétel című kötete, melyben 
85 beszélgetés található régi alsóörsiekről. 
A könyvbe sok tanulmány, érdekesség ter-
jedelmi korlátok miatt nem kerülhetett be, 
ezért a szerző egy újabb kötetet tervezett, 
amely már „csak” öt-hat ismert, a faluhoz 
köthető személyiség életművével foglalko-

zott volna. Végül az Iklódy-Szabó János éle-
téről és munkásságáról szóló könyv önálló 
műként született meg. A kötet összeállítá-
sának körülményeiről is sokat mesélt So-
morjai Horváth Piroska. A mű megírását 
három év kutatómunka előzte meg, mely-
nek elsődleges forrása az Iklódy család volt. 
Felhasználta a település lakóinak vissza-
emlékezéseit, könyvtári és levéltári anya-
gokat is. Nagy szerencsére az Osiris Kiadó 
soron kívül vállalta a könyv gondozását. Az 
Iklódy-Szabó János életét feldolgozó kötet 
halálának 75. évfordulójára jelent meg, és 
a jubileumi ünnepre az Ausztráliában élő 
család 26 tagja is hazalátogatott.  

A könyv 129 oldalon meséli el Ikló-
dy-Szabó János (1877–1943) élettörténe-
tét. A tizenegy fejezetben végigkövethetjük 
a királyi főtanácsos, közigazgatási hiva-
talnok, politikus munkásságát. Iklódy 
Veszprém szülötteként sokat tett a város 
és a Balaton közügyeiért. A piarista gim-
náziumban érettségizett, a város szolga-
bírája lett, később belügyi fogalmazóként 
és nemzetgyűlési képviselőként tevékeny-
kedett. Számtalan gazdasági és kulturális 
intézményben, szervezetben, szövetség-
ben töltött be kiemelkedő, vezető szerepet. 
A Balatoni Szövetség elnöke lett, emellett 
a Balatonfüredi Üdülőház Szövetségben 
társelnöki tisztséget is ellátott. Kezdemé-
nyezte a Balaton körüli nemzeti park lét-
rehozását, melynek gondolatát Cholnoky 
Jenő, a szintén veszprémi születésű föld-
rajztudós is magáénak vallotta. Az Iklódy 
család csopaki pihenőhelye Plosszer István 
ügyvéd nyaralója (későbbi Lóczy-villa) és a 
Cholnoky-villa közt helyezkedett el. Meg-
mentette a lovasi szőlőtelepet, közbenjárt 
a Veszprémet érintő grazi út kijelölésében 
és a viadukt felépítésében is. Rendszere-
sen publikált a Balatoni Kurír című lapban. 
A Veszprém–Bakony–Balaton Propagan-
da Bizottság élére őt nevezték ki, Balatoni 
és bakonyi ünnepi heteket szervezett a me-
gyeszékhelyen, Ruzitska Ignác zeneszerző 
műveinek újbóli kiadását is megvalósította. 
Szenvedélye a vitorlázás és a borászkodás 
volt. A könyv utolsó harmadában válogatás 
olvasható Iklódy írásaiból.

A kötet képanyagát Kovács Endre fo-
tóművész válogatta, aki olyan tájfotókkal 
is gazdagította a művet, melyeket még ta-
lán maga Iklódy is láthatott. A könyvbe-
mutatón fotókat is vetítettek, melyeket a 
szerző egyéni hangvételű kommentárok-
kal látott el. Hebling Zsolt, Alsóörs polgár-
mestere örömét fejezte ki, hogy egy újabb 
helytörténeti munkával gazdagodott a te-
lepülés. Az önkormányzat 23 kötetet adott 
ki az elmúlt években, a polgármester pedig 
személyesen 12 könyv kiadásában segéd-
kezett. Alsóörs számára a hagyomány-
tisztelet kötelesség és küldetés is egyben, 
mellyel az utókor számára maradandó 
értékeket hoznak létre. Az est folyamán 
Rábai Zsanett, a TIT Váci Mihály Irodal-
mi Színpad tagja olvasott fel a könyvből. 
Kiss-Domonkos Judit, a Magyar Állami 
Operaház csellóművészének előadása szí-
nesítette az estét, Telemann Szólószonátá-
jából hallhattak részletet a szép számmal 
megjelent érdeklődők.

Rybár Olivér
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Egy nagyszerű 
vállalkozás 
szépséghibái 
Váradi Péter Pál – Lőwey 
Lilla: Erdély. Bihar-hegység a 
Király-hágótól a Bihar-hágóig. 
A települések szórványma-
gyarsága. Veszprém, 2018.
Váradi Péter Pál – Lőwey 
Lilla: Erdély. Kemény János, a 
marosvécsi mecénás. Az Erdé-
lyi Helikon alapítója. Veszp-
rém, 2018.

Kettős könyvbemutatóra szólt a meghívó 
a Városháza Kossuth-termébe. A méltán 
megbecsült szerzőpáros már nem elő-
ször mutathatta be köteteit ezen a hely-
színen, ami már önmagában is jelzi, hogy 
Veszprém büszke arra, hogy ez a sorozat 
a mi városunkban jelenhet meg. Néme-
di Lajos alpolgármester köszöntőjében 
úgy fogalmazott, hogy „éltetik bennünk, 
veszprémiekben a hazaszeretetet, a ma-
gyarságszeretetet, az Erdély iránti érdeklő-
dést és szeretetünket azzal, hogy évről évre 
legalább két kötettel megörvendeztetnek 
bennünket”.

A köszöntő után Oberfrank Pál szín-
igazgató vette át a szót, hogy bemutassa a 
Kemény János életútját feldolgozó köte-
tet. A sok felolvasással gazdagított bemu-
tatóból egy nem mindennapi mecénás 
és közösségépítő ember alakja bontako-
zott ki. Nem tudom, szándékos volt-e, de 
a kivetítőn eközben a másik könyvben 
szereplő képekből összeállított válogatás-
ban gyönyörködhettünk. Oberfrank Pál 
Dsida Jenő Psalmus Hungaricus című ka-
tartikus versével zárta előadását. A sza-
valat olyan erővel hatott Lőwey Lillára, 
hogy az előzetes felkészülés ellenére nem 
találta a szavakat, így a másik kötetről 
már nem esett szó.

Meg kell vallanom, hogy engem kis-
sé zavarba ejt ez a honismereti és iro-
dalmi fotóalbum-sorozat. Gyönyörű a 
megjelenése, szép a képi világa. Lenyűgö-
ző, ahogy a szerzőpáros szisztematikusan, 
hangyaszorgalommal feldolgozza Erdély 
gyönyörű vidékeit és településeit annak ér-
dekében, hogy mindannyian megismerjük 
természeti és kulturális értékeit. Az irodal-
mi kötetekben olyan alkotók életműveivel 
foglalkoznak, akikről itthon talán keve-
sebbet tudunk. De néha mégis azt érzem, 
hogy nem tudom megfogni a honismere-
ti fotóalbum fogalmát, nem mindig értem, 
hogy milyen koncepció alapján születnek 
meg a szövegek. Néha útikönyvnek tűn-
nek, néha útleírásnak. Időnként túl apró-
lékosnak érzem, például amikor már-már 
egy GPS-t megszégyenítő részletességgel 
írják le, hogy milyen úton juthatunk el egy 
településre. Azok a legjobb részek, amikor 
egy számomra korábban ismeretlen alkotó 

életművével ismerkedhetek meg (és most 
alkotónak tekintem Czárán Gyulát is, aki a 
Bihar-hegység legjobb ismerője, barlang-
jainak feltárója, turistaútjainak kiépítője 
volt), amikor helyismereti és helytörténeti 
információkat kapok, vagy éppen szemlé-
letes leírást egy-egy tájról vagy természeti 
jelenségről. 

Sajnálom, hogy nem látom nyomát 
annak, hogy a szerzőpároson kívül szer-
kesztője is lenne az egyes köteteknek. Egy 
jó szemű szerkesztő vagy korrektor va-
lószínűleg észrevette volna az időnként 
felbukkanó apróbb helyesírási hibákat, a 
szövegbeli ellentmondásokat és követke-
zetlenségeket. A Bihar-hegységről szó-
ló kötetben néha előfordulnak ismétlődő 
gondolatok, és van arra is példa, hogy 
ugyanazokat az információkat akár egy 
oldalon belül is kétszer olvashatjuk. Néha 
hiányérzetem maradt egy-egy ki nem 
bontott utalás esetén. Próbáltam megta-
lálni az egységes szerkezetet az egyes te-
lepülésekről szóló részben, de sajnos nem 
sikerült. Nem arról van szó, hogy egyes te-
lepülésekről többet tudunk a forrásokból, 
másokról meg kevesebbet, hanem arról, 
hogy például az egyes településleíráso-
kon belül néha időbeli előre-hátra ugrások 
vannak, vagy eltérő, hogy mikori lakos-
ságszám-adatokat adnak meg. Ez utóbbi-
nál annak is örültem volna, ha valahol fel 
lett volna tüntetve, hogy honnan származ-
nak az adatok. Az interneten fellelhetők 
magyar nyelven az utolsó, 2011-es erdé-
lyi népszámlálási adatok, de nem sikerült 
rájönnöm, hogy mi döntötte el, hogy ezek 
bekerültek-e az adott település ismerte-
tésébe, vagy korábbiakkal zárult az ezzel 
foglalkozó bekezdés.

Nagyon sajnálom, de meg kell em-
lítenem még valamit: miközben olvasás 
közben próbáltam néhány dolognak utá-
nanézni a világhálón, többször is több 
mondatra, olykor egész bekezdésekre ki-
terjedő szövegbeli egyezéseket találtam a 
könyv és az internetes forrás, elsősorban 
a Wikipédia között. Nem hiszem, hogy a 
szerzők a Wikipédia szövegeit vették volna 
át, inkább azt valószínűsítem, hogy közös 
forrásokból dolgozhattak a netes enciklo-
pédia szerkesztőivel. De úgy gondolom, 
hogy amikor ilyen terjedelmű egyezések-
ről van szó, akkor az adott részt idézőjel-
ben kell közölni, a forrás feltüntetésével. 
Talán a bibliográ� ában is meg lehetett vol-
na még említeni egy-két könyvet, amire a 
szövegben hivatkoznak.

Mindezzel együtt véleményem sze-
rint fontos és hiánypótló a könyvsorozat. 
Az általam említett hibák javíthatók egy 
következő kiadásban, és az újabb kötetek 
esetében elkerülhetők. 

Schreiber Márta

Lé� el 
és lélekkel 
Csányi Vilmos és Géczi Já-
nos: Az Őszi kék – élet/törté-
net/konstrukció című kötet 
(Athenaeum Kiadó, 2018.) 
bemutatója. Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár, 2018. ok-
tóber 5. Házigazda: Papp 
Sándor. Országos Könyvtári 
Napok

A felvilágosodás, illetve az ipari forrada-
lom idején a funkcionáló élő szervezet-
re úgy gondoltak, mint ami hasonlít egy 
működő géphez. A tömegtársadalmak-
ban alakul ki a nézet, hogy az embernek 
van lelke, az állatnak pedig nincs. Ez a 
lelkes teremtmény úgy tételeződik: síró 
és vokalizáló ember. Az állat pedig sza-
bad préda lesz. Persze számos járulékos 
körülménybe is beleütközünk, például 
hogy a csecsemőt se tekintik mindenütt 
lelkes lénynek. Visszatérve az állatokra – 
tudjuk meg Csányitól – hosszan kellett 
várni, míg 2012-ben a cambridge-i nyi-
latkozat kimondta az egyenjogúsítást. Az 
ember és állat közötti viszonyról sok-sok 
hiedelmet kell még lecsupaszítani. Nem 
megfeledkezve arról sem, hogy a tudo-
mány is csupán aktuális gondolatátadási 
mechanizmus.

A professor emeritus házigazda a 
beszélgetőkötetet fejezetenként vette vé-
gig; az azokban felvetett problémák közül 
többre rákérdezett. Kérdéseiből látszott, 
felkészülésekor élvezettel olvasta a rendha-
gyó szöveget.

Szóba hozta, hogy a címadás Arany 
Jánosra vonatkozik. Az Őszikék című mű 
számvetéses jellegét � rtatta a Csányi–
Géczi-féle opuszban. A szerzők már ko-
rábban minősítették a könyvet úgy, hogy 
az két homo sapiens diskurzusa, amit Papp 
professzor megfejelt azzal, hogy a szö-
vegfolyamot folytatók az értelmes ember 
minősítésen túl a homo ludens és a homo 
faber titulusnak is megfelelnek pályájuk és 
itt kifejtett véleményeik alapján.

Géczi János elmesélte, hogy mindket-
ten almádi lakosok. Gyakran találkoznak, 
sokat beszélgetnek. Erre jó alkalmak a ku-
tyasétáltatások. Utána nemegyszer együtt 
vacsoráznak. Ekként vetődhetett fel a kö-
zös könyv gondolata. Címére mindketten 
tettek javaslatot: megállapodtak, akinek 
jobb lesz az ötlete, azt mindkettejük elfo-
gadja. Csányi mondta az Őszikéket, Géczi 
az Őszi kéket.

A házigazda a bevezetőben megálla-
pította, a szerzők nagyívű életpályával bír-
nak. A kötetben a kérdező Géczi – József 
Attila-díjas költő, szerkesztő, komoly egye-
temi tanítási-igazgatási múlttal –; Csányi 
válaszaiból kitűnik a könyvben, hogy ké-
mikusként, biokémikusként, etológusként 
látja a világot, a problémákat, illetve a mi-
tológiával foglalkozó értelmiségiként.
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Géczi János a számvetéssel kapcso-
latban beszélt arról, hogy az élete során 
látszólag a kezdetektől minden egyenesen 
következett egymásból. Mindig is nyitott 
volt a bölcsészet felé, eközben a természet-
tudományos tevékenység a szakmai pályát 
jelentette. 

Csányi Vilmos az életben bekö-
vetkező villámcsapásszerű fordulatok-
ról kifejtette, sok olyan helyzet adódott, 
amikor nem lehetett úgy, ahogy szeret-
te volna. A sorsfordító döntésekben sze-
repet játszik, hogy aki meghozza, éppen 
harmonikus hangulatban van, avagy ke-
sereg. Csányi nem hiszi, hogy bánni kell 
egy döntést, ekként a sorsban sem hisz 
úgy általában. 2016. november 16-án tíz 
perc alatt döntötte el, hogy Balatonalmá-
diba költözik.

Papp professzor a vonatkozó fejezet-
hez érve az ember és állat közötti határvo-
nal kérdésének kapcsán kérte a szerzőket, 
adjanak erről rövid történeti áttekintést. 
Szóba került Aquinói Szent Tamás, aki 
szerint az ember eszes állat, Assisi Szent 
Ferenc, aki egyenlő lényekként néz erre 
is, arra is. Miként döntsünk, hogy milyen 
közegben van az élőlényeknek joguk a lé-
tezéshez? Különösen azért érdekes ez a 
helyzet, mert a növény és állat eredetileg 
nem jogalany. Géczi ennek kapcsán meg-
jegyzi: mindent elárul a tény, hogy egymil-
lió növényfaj van, de csak kétszáz olyan, 
amely az emberi kultúrába szervesen be-
épült. A civilizált élőlényeknél még rosz-
szabb a helyzet; itt a szám 130-140.

 A beszélgetésben öles léptekkel ju-
tottunk a mikrobiológia szintjéről a maga-
sabb rendű élőlényekig és a kultúrtörténeti 
vonatkozásokig. Géczi János a rovarpe-
rekkel kapcsolatban hasonlította össze Al-
bertus Magnus és Bingeni Szent Hildegárd 
nézeteit. Szó esett arról, kinek lehet vagy 
szabad gyónni. Milyen jellegű különbség 
van a bűn megvallása között, ha pap isme-
ri meg, és milyen, ha laikusnak vagy ter-
mészeti elemnek jut tudomására.

A későbbiekben a gasztronómia is 
terítékre került. Csányi azon az álláspon-
ton volt, hogy amikor társaságban eszünk, 
akkor beszélgetünk. Az ételről vagy bár-
mi másról. Géczi és ő végül megegyez-
tek: kultúrák szerint változik, hogy evés 
közben társalkodhatunk-e. Aztán szélese-
dett a beszéd tárgya a konyhakultúrából 
az általánosabb vendéglátás fogalomkö-
rébe. Különbséget kell tenni az elmélyü-
lő világutazó és a tömegturizmus között, 
szögezték le a szerzők. Csányi és Géczi az 
előbbiek közé tartozik. Ehhez tette hozzá 
Papp Sándor: napjaink turistája a képtár-
ban egyszerűen azonosít és nem befogad. 
Csányi pozitív – az Azori-szigetekre tett 
– utazásának élményét emlegette, ahol az-
zal vették le a lábáról, hogy megmutatták 
a konyhán, mit és hogyan főznek, anekdo-
táztak is a vendégeknek.

A továbbiakban több mindenről 
szó esett még. A halál témája nyilván a 
könyvben foglaltak és róla folytatott be-
szélgetés szerint is örök. Az emberiséget 
mindig is foglalkoztatta. Csányi Vilmos 
az ebbéli társalkodást summázva kije-
lentette: nem a halál tényszerűsége félel-

metes, hanem a meghalás az, amelyet az 
ember tett drámaivá.

Összességében azért a hallgatóságban 
maradtak hiányérzetek és fenntartások. 
Minthogy kissé hosszúra nyúlt a beszélge-
tés, lehet, hogy néhány fejezetet át lehe-
tett volna ugrani. A házigazdának, avagy 
moderátornak több respektet illett volna 
biztosítani a szerzők részéről. Különösen 
azt �gyelembe véve, hogy hozzájuk hason-
lóan nagy szakmai háttérrel rendelkezik. 
Ilyenkor egyszerűen kihagyhatók egyes 
kérdések, amelyek megítélésében nagyobb 
eltérés van a vendég-szerző és a házigaz-
da között. Ha pedig túl sok a hallgatóság 
által nem feltétlenül ismert hivatkozott 
szent, gondolkodó, kutató, illetve a zárt-
nak megmaradó szövegösszefüggés, akkor 
ez inkább elriasztja a lehetséges olvasót a 
könyvtől, mintsem felkeltené az érdeklő-
dést. A rengeteg témakörtől amolyan szel-
lemi tériszony kísértett a nézőtéren, mert 
nem mindig ért össze egymással a kicsi 
mindennapi szösz és a mélységesen mély 
bölcselet.

Kilián László

Személyiség  
és tudomány 
In memoriam Veress D. Csa-
ba. Tudományos emlékülés 
a veszprémi Polgármesteri 
Hivatalban, 2018. szeptember 
25.
Az eseményt az MTA Veab Történettu-
dományi Szakbizottsága, Veszprém Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, a Laczkó 
Dezső Múzeum, a Magyar Történelmi Tár-
sulat, valamint a Kodolányi János Egyetem 
Emlékezetpolitikai és Történetírás-kutató 
Intézete közösen szervezte. A 9 órai kez-
dés előtt a résztvevők egy része a Vámosi 
úti temetőben reggel negyed 9-kor megko-
szorúzta a 85 éve, 1933. szeptember 23-án 
született Veress D. Csaba történész sírját. 
A konferencia védnöke Porga Gyula pol-
gármester, levezető elnöke Földesi Ferenc 
helytörténész volt. 

A résztvevőket Porga Gyula, Vizi 
László Tamás főiskolai tanár és Perémi 
Ágota múzeumigazgató köszöntötte. Ez- 
után Vizi László Tamás és Hermann 
Róbert aláírták az MTA Veab újjáala-
kult Történettudományi Szakbizottsága 
és a Magyar Történelmi Társulat közötti 
együttműködési megállapodást.

A nyitó előadást Hermann Róbert 
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Buda-
pest) Az 1848–49-es helytörténetírás le-
hetőségei és forrásai címmel tartotta meg. 
Remek, lényegre törő, ugyanakkor rész-
letgazdag összefoglalásában rámutatott 
arra, hogy bár erről az alig másfél éves 
időszakról rendkívül gazdag forrás- 
anyaggal rendelkezünk (például egyedül 
a 48/49-es Honvédelmi Minisztériumtól 

több dokumentum maradt, mint a teljes 
magyar középkorból), és a feldolgozások 
már közvetlenül az eseményeket követő-
en, 1850-ben megindultak, ennek ellené-
re még mindig igen jelentős a feltáratlan, 
feldolgozatlan források száma. A munkát 
ráadásul szinte folyamatosan befolyásolta 
az azóta eltelt 170 esztendő számos poli-
tikai áramlata és változása. Megemlítet-
te a helytörténeti munkák leggyakoribb 
fogyatkozásait is (alapmunkák, források 
nem ismerete, a már több helyen is publi-
kált adatok ismétlése az újabbak feltárása 
helyett stb.).

Rainer Pál (Laczkó Dezső Múzeum, 
Veszprém) Veress D. Csabának a Bakonyi 
Múzeum történészeként végzett militária 
tematikájú műtárgygyűjtéseiről számolt 
be. Veress D. Csaba 1979. január 1-jétől 
1992. december 31-ig dolgozott a múze-
umban mint újkoros történész és mint 
(az 1903-as múzeumalapítás óta az első) 
hadtörténész. Eközben összesen 1056 
militária tárgyat leltározott be, amelyből 
831-et (átlagosan évente 64-et) ő maga 
gyűjtött. A leltárkönyvek alapján 54 sze-
mélytől, közülük hét múzeumi kollégá-
tól, hat 1945 előtti katonától, leventétől 
vagy ezek hozzátartozójától, öt pedagó-
gustól, öt magángyűjtőtől, négy 1945 utá-
ni katonatiszttől, két tanulótól, egy volt 
munkásőrtől és egy levéltáros kollégától 
gyűjtött. Tevékenysége folytán a múze-
um mára a hasonló nagyságrendű megyei 
gyűjtőkörű városi múzeumok között vi-
szonylag komolyabb ilyen jellegű anyag-
gal rendelkezik, jóllehet korábban is 
voltak már hasonló tárgyai.

Kas Géza (középiskolai tanár, Vá-
rosmajori Gimnázium, Budapest) a Kö-
zép-Dunántúl 1702-es várrombolásait 
elemezte. Rámutatott, hogy a bécsi udvart 
ennek során nem rokon- vagy ellenszenv, 
hanem racionális okok vezérelték. A 20 
millió aranyforintos államadósság és a  
franciákkal nyugaton folyó háború mellett 
képtelenek voltak az erősségek fenntartá-
sára, amelyek ráadásul potenciális bázisá-
ul szolgálhattak a Rákóczi-szabadságharc 
híveinek.

Hausner Gábor alezredes (Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Budapest) Veress 
D. Csaba és a magyarországi várkutatás 
című előadásából megtudhattuk, hogy 
egykori kollégánk  1983 és 1996 között 
összesen hat vártörténeti munkát publikált 
a Zrínyi Kiadónál, amelyekben 34 várunk 
történetével foglalkozott, jól szolgálva az 
olvasóközönség téma iránti fogékonyságát. 
A kötetek egyenként átlag 10 000 példány-
ban jelentek meg.

Vizi László Tamás (Kodolányi János 
Egyetem, Székesfehérvár) arra a kérdés-
re kereste a választ, hogy valóban csúfosan 
megfutottak-e az 1809-es győri csatában 
az inszurgensek. Bár a nemesi felkelőkkel 
valóban sok gond volt, szerepük véglete-
sen negatív beállítása tudatosan történhe-
tett, hogy a cs. kir. hadak parancsnokának 
(János főherceg lovassági tábornoknak) 
rossz döntéseiről és felelősségéről elte-
reljék  a �gyelmet. Az udvar által vádlón 
hangoztatott retirálást idővel a reformkori 
ellenzék is magáévá tette, igaz, más hang-
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súllyal, mondván, ha a nemesség nem tud 
megfelelni katonai kötelezettségének, ami 
adómentességének az alapja, akkor nem 
méltó a kiváltságaira. A felkelők rehabili-
tálása Kisfaludy Sándor és Jókai Mór mun-
kássága révén (például: A névtelen vár, 
1877) a 19. század derekától kezdődött 
meg, de az 1945/48-as politikai változást 
követően ismét „felmelegítették” (Molnár 
Erik, Mód Aladár) a korábbi negatív meg-
ítélést.

Nagy L. István (Esterházy Károly 
Múzeum, Pápa) a cs. kir. haderőnek a 
győri csata idején létezett tábornoki kará-
ról tartott referátumot. A 875 ténylegesen 
szolgáló tábornokból 214 fő volt magyar-
országi. A győri csatában a magyarorszá-
giak közül 14 tábornok és 2 tábornoki 
beosztású ezredes vett részt. Róluk részle-
tesebben is hallhattunk. Az előadó hang-
súlyozta, hogy a magyarországi születésű 
cs. kir. tábornokok egy része külföldi volt, 
ugyanakkor több külföldi születésű cs. kir. 
tábornok idővel erőteljesen elmagyaro-
sodott hosszú itteni vagy máshol szolgá-
ló magyar ezred(ek)nél töltött szolgálata 
során.

Hangodi László (Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum, Tapolca) öt olyan 
terepkutatásáról számolt be, amelyeket II. 
világháborús amerikai repülőgépek lezu-
hanási helyszínein folytatott: Veszprém 
– Csatárhegy, Nemesvámos – Cinegehát, 
Tósokberénd – Széchenyi utca, Kolon-
tár – Csótai erdő, Nemesvita. A tanárként 
is működő előadó kutatásaiba diákja-
it is bevonta, példát mutatva és élményt 
biztosítva nekik a szabadidő értelmes 
felhasználására. A nemesvitai kutatá-
sok során, az amerikai haderő hathatós 
technikai segítségével sikerült megtalál-
ni a repülőgép roncsai között hősi halált 
halt Martin F. Troy törzsőrmester földi 
maradványait is. Miután egy 88 éves nő-
rokonától vett DNS-minta alapján kétség-
telenül azonosították, az amerikai katona 
az arlingtoni hősi temetőben nyert végső 
nyughelyet.

Négyesi Lajos ezredes (Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem) a Veress D. Csaba által 
az 1980-as években a veszprémi Sas-he-
gyen észlelt és vélelmezett, majd az előadó 
által 1997-ben részletesen is felmért, do-
kumentált és részben meg is kutatott 13. 
századi, feltevése szerint félbehagyott föld-
várról számolt be. Esetlegesen az okleveles 
adatok szerint a térségben is birtokos Szák 
nemzetséghez, illetve a térségben keresen-
dő, de pontosan még nem lokalizált (az 
egykori Vidámpark vagy a Kiskúti csárda 
helye?) Kemecse településhez kapcsolta a 
feltételezett várépítkezést.

Valamennyi előadó személyes is-
merőse volt Veress D. Csabának, s szin-
te mindnyájan megemlékeztek a vele való 
barátság egy-egy momentumáról.

Vizi László Tamás zárszavában kö-
szönetet mondott a konferencia szervező-
inek és előadóinak. Egyúttal emlékeztetett 
rá, hogy Veress D. Csaba olyan – napja-
inkra már nagyon ritka – kutató volt, aki 
egyaránt otthonosan mozgott számos egy-
mástól távol eső történelmi korszakban 
is. Ráadásul nemcsak az írott forrásokra 

támaszkodott, hanem a terepen is igyeke-
zett rekonstruálni az egykori eseményeket. 
A konferencián végig részt vevő Veress D. 
Katalin is meghatottan köszönte meg min-
denkinek az édesapjáról történt megemlé-
kezést.

Rainer Pál

Két tudós 
fér� ú 
Tudós fér� ak. Emlékülés Szé-
kely György és Bécsy Tamás 
tiszteletére. A Pécsi Tudo-
mányegyetem, a Pannon 
Egyetem és a PIM – Országos 
Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet emlékülése a száz éve 
született Székely György és a 
kilencven éve született Bécsy 
Tamás tiszteletére. Budapest, 
Pető�  Irodalmi Múzeum, 
2018. október 16.

 A veszprémi bölcsészképzésben is 
meghatározó Bécsy Tamás színháztudós-
ról és Székely György rendezőről, színház-
történészről szerveztek konferenciát azok az 
intézmények, amelyeknek az életében jelentős 
szerepet játszott a magyar színháztudomány 
két alapozó személyisége. Bécsy Tamás a 
hiánypótló és a magyar színháztudomány mint 
diszciplína alapvető műveinek tekinthető drá-
maelméleti és színháztudományi szakmunkák 
megírása mellett a színháztudományi egye-
temi képzésben is úttörő munkát végzett, a 
Pécsi Tudományegyetemen dráma- és színház-
tudományi specializációt indított, 1994-ben 
pedig a Veszprémi Egyetemen megalapította és 
2004-ig vezette a Színháztudományi Tanszéket, 
valamint elindította az első önálló szakként 
működő színháztudományi képzést. Székely 
György dramaturgként, rendezőként, szín-
házigazgatóként is tevékenykedett, pályájának 
második felében pedig a magyar színháztudo-
mány meghatározó személyisége, a Színház-
tudományi Intézet, a Magyar Színházi Intézet 
munkatársa, meghatározó szakmunkák szer-
zője, szerkesztője.

A délelőtti előadások, Imre Zoltán, az 
ELTE docense elnökletével Bécsy Tamás 
életművére fókuszáltak. Kurdi Mária, a Pé-
csi Tudományegyetem professor emeritája 
szűkebb szakterületén folytatott kutatásait 
kapcsolta össze a két színháztudós elmé-
leti munkáival, és A restauráció-kori és a 
18. századi angol vígjáték és drámaelmélet 
kérdései Székely György és Bécsy Tamás írá-
saiból kiindulva címmel tartotta meg elő-
adását. Ladányi István, a Pannon Egyetem 
habilitált docense Tolnai Ottó drámáira 
alkalmazta Bécsy Tamás drámamodelljeit, 
Modellezhető-e a formátlanság? című előa-
dásában. Nagy András drámaíró, habilitált 
egyetemi docens, a Pannon Egyetem Kő-

szegi Kampuszának igazgatója A magára 
hagyott életmű vagy az iskolateremtés pa-
radoxonjai című előadásában Bécsy Tamás 
pályáját elhelyezte saját korának eszmetör-
téneti és tudományelméleti kontextusá-
ban, és ezen keresztül értelmezte azt az 
újítást, amit a szemlélete jelentett, nem-
zetközi összefüggésekben is érzékeltet-
te szemléleti, poétikai és színházelméleti 
újításait, hogy ennek nyomán tegye vi-
lágossá, ugyanerre más nem volt képes, 
sem kortársai, sem utódai közül. Felvá-
zolta iskolateremtő törekvéseinek ösz-
szefüggését ezzel a szellemi és szemléleti 
magatartással, eljutva a korábbihoz ha-
sonló paradoxonhoz, hogy azért maradt 
visszhangtalan és folytatás nélküli mind-
az, amit létrehozott, mert arra volt képes, 
amire mások nem, nemcsak eszmeileg, 
elméletileg és poétikailag, de emberileg 
sem – vagyis a nyitottság, a dialóguskész-
ség, a tolerancia és az értékek becsülése 
tekintetében ismét csak magára maradt. 
A délelőtti szekció munkája Nagy Imre, a 
Pécsi Tudományegyetem professor eme-
ritusa (és Bécsy veszprémi tanszékének 
egykori munkatársa) előadásával zá-
rult, Déryné Széppataki Róza naplójáról 
és egyben a magyar színművészet egyik 
hőskoráról, Egy színésznő naplója (Déry-
né emlékiratai: önéletírás, vallomás, doku-
mentum) címmel.

A Rajnai Edit színháztörténész, az 
Országos Széchényi Könyvtár munka-
társa által elnökölt délutáni szekció Szé-
kely György munkásságával foglalkozott. 
Elsőként Balogh Géza színháztörténész, 
rendező szabad előadását, derűs és érzé-
keny emlékezését hallhattuk, A tudós és a 
színházcsináló címmel. „Gyuri, neked vi-
dékre kell menned!” címmel Gajdó Tamás 
színháztörténész, a PIM – Országos Szín-
háztörténeti Múzeum és Intézet tudomá-
nyos főmunkatársa tartott az idézethez 
illően élénk és részletgazdag betekintést a 
színházcsináló Székely György munkás-
ságába. Csiszár Mirella színháztörténész, 
a PIM–Országos Színháztörténeti Múze-
um és Intézet tudományos főmunkatársa 
Ömlesztett anyagból rendezett gyűjtemény 
– Székely György a Magyar Színházi Intézet 
élén címmel a gyakorlati színházi ember-
ből színháztudóssá lett Székely munkás-
ságáról beszélt. Végezetül Huber Beáta 
színháztörténésznek, az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet tudományos 
munkatársának Útjelző – A Székely-mód-
szer a magyar színháztörténet-írásban 
című referátuma a Székely-életmű to-
vábbéléséről szólt.

A konferencia zárásaként a résztve-
vők megnéztek egy-egy portré� lmrészletet 
a füstfelhőben, széles gesztusokkal mesé-
lő Bécsy Tamásról és a kilencvenévesen is 
szabatosan fogalmazó, tisztán gondolkodó  
Székely Györgyről, miközben elgondol-
kodhattak a szakma jelenéről és jövőjéről, 
jelenlévőkről és távolmaradottakról.

Ladányi István
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Ideális helyszíne volt Molnár Sándor antikváriuma ennek a rendhagyó kötetbemutatónak. Áll benne az idő, 
a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek könyvei a polcokon évek óta változatlanul, mintha nem is könyvekkel 
kereskedne az antikvárius, hanem háttérrel és hangulattal. Csak a különféle álló-, asztali- és éjjelilámpák 
világítanak, és a laptophoz csatlakoztatott projektor. Akárha családi diavetítés a szalonban: emlékidézés 
régi fényképekkel. Csakhogy zsúfolásig tele az antikvárium, és nem szökdösnek ki kávéért-süteményért a 
családtagok a nosztalgiázó nagyszülők mellől. Épp ellenkezőleg: befelé próbálnak nyomulni a késve érkezők, 
a kortalan beszélők meg kifejezetten nem emlékeznek.

A jó utas 
ülve is kapaszkodik

Ideiglenes amnézia. Kovács Endre és Can Togay könyvbemutatója. Veszprém, 
Utas és Holdvilág Antikvárium, 2018. október 25.

Ideiglenes amnézia. Kovács Endre három kö-
tetből álló, három tematikus egységre tagolt 
kiadványcsomagjának egyik könyve viseli ezt 
a címet, az, amelyikbe 1966 és 1974 között ké-
szült, általa is elfeledett fotóiból válogatott. A 
másik kettőben a vizafogói cigánytelepen ké-
szült 1968-as sorozat képei, illetve Halász Pé-
ter Kassák Színházáról és Squat � éatre-éről 
készült fotók és emlékezések. Az Ideiglenes 

amnéziában ketten nem emlékeznek: Kovács Endre fotóművész és 
Can Togay � lmrendező, forgatókönyvíró, a könyv szövegének író-
ja. Kovács Endre nem emlékezik a fotókra, egyáltalán arra, hogy 
ő készítette volna azokat a költözéskor cipősdobozokban talált te-
kercseket, és az előhívott fotók alapján is alig valamire a készítés 
körülményeiből. Így hát nézi őket, szabad szemmel, aztán cen-
timéterenként nagyítva, és megpróbálja kitalálni, hogy mi van a 
képeken. Ebben segít neki Can Togay, aki ugyan nem volt ott a 
képek készítésekor, de régi barát még a Kassák Stúdióból, és a fo-
tóst is, a megidézett időket is jól ismeri. Mindez 2004 telén törté-
nik először, miután Kovács Endre 1995-ben, a pesti Balzac utcai 
lakás felszámolásakor megtalálta a cipősdobozokat a negatívok-
kal. Most pedig, 2018 őszén emlékeznek, hogy mire emlékeztek s 
főleg mire nem 2004-ben, illetve még ’95 nyarán, amikor véletle-
nül találkoztak egy újsághirdetés nyomán az említett Balzac utcai 
lakásban, egy íróasztal eladójaként és érdeklődő, potenciális ve-
vőjeként. Ahol a felejtésből kievickélve felismerhették egymásban 
Halász Péter avantgárd színházának Svájcba emigrált fotográfusát 
és az azóta � lmrendezővé avanzsált, egykori tizenéves stúdiósát.

Can Togay mesél, magyaráz, irányít, Kovács Endre halkan 
dominál. Togay elmondja, hogyan elemezték egy télen át centi-
méterről centiméterre nagyítóval a képeket, Kovács Endre köz-
ben görgeti a laptopon a projektorral kivetített könyvoldalakat. 
Az elemzésekből és a nagyításokból szociográ� ai részletek, em-
berek közti viszonyok, mikrotörténetek, hangulatok idéződnek 
meg, jönnek létre. A leghosszabban a Quais des brumes – Ködös 
utak című képnél és nagyításainál időzünk. A képen első látás-
ra alig látszik valami, talán csak a sötétebb és világosabb szürkék 
aránya és egy felül fehérre égetett folt, hogy aztán ebből a fehér 
foltból – a ködön átvilágló napból – kiindulva felismerjük a ka-
nyarodó utat a kép alján, az út jobb szélén a partot, a balon az út 
emelkedő szegélyét, aztán a lámpaoszlopokat, hogy végül az au-
tókat is lássuk, majd a nagyításokból és a magyarázatokból egy 
kutyát sétáltató nőt is a parton, meg egy fér� t, aki a lámpaoszlop 
mellől � gyeli őket. A képnek megvan a néhány pillanattal később 
készült folytatása is, a már távolodóban lévő � gurákkal. Ugyanar-
ról a helyről további fotó is készült két közeledő és egy távolodó 
fér� ról. Can Togay ezekhez kapcsolódó képnéző értelmezései első 
látásra túlzásnak tűnnek, míg a kinagyított képen rá nem csodál-
kozunk az így láthatóvá váló részletekre. Az analóg képek foltja-

iból egyre élesebb részletek emelkednek ki, és a két szemlélő, az 
egykori fotós ötven évvel későbbi, emlékezni próbáló énje meg a 
hatvanas évek végének világát kamaszodó gyerekként járó írótárs 
megkísérli a képek és saját emlékezetük mélyébe hatolva olvasni 
a látványt. Beszédes részletek emelődnek ki a képekből a kiemelt 
részletektől beszédes emlékezők révén. Ránagyítunk a Margit-hí-
don átsétálókra, és egyszerre mintha számunkra – a fotós szá-
mára? – összerendezett kompozícióvá álltak volna föl a sétálók, 
belemerevedve a hatvanas évek végi haladás testtartásába, hogy a 
fényképész megörökíthesse őket. A szemlélők az emlékezetükből 
belenagyítanak a hídon áthaladó tizenkettes buszba, Kovács End-
re hallja és mondja is a buszvezetőnek a járműben ülők által egy-
idejűleg realizált mondatát: A jó utas ülve is kapaszkodik!

És miközben azok, akiknek színházjegyük van, elsietnek az 
antikváriumból a Pannonba (Csinibaba) vagy a Pető� be (Csiky 
Gergelytől A nagymama), Kovács Endre és Can Togay folytatja 
állóképekből rendezett színházát: jelenetté áll össze a Lukács für-
dő ivócsarnokában a gyógyvizes korsó mellett olvasó öreg fér� , a 
közelében egy széken ülő, a (hüvelyk)ujjszopás jellegzetes moz-
dulatával arcát eltakaró, kifelé (vagy befelé) bámészkodó lányka 
és a másik székre épphogy letelepedett, feszülten néző öreg hölgy 
képe. A láthatón túl, ötven év távolából is szinte tapintható az 
öregember � gyelmének tárgya, ahogy szemüvegén át az időtől ka-
pott haladékban a könyvben olvasott világba mered.

Az est végén még röviden időzünk a másik két kötet, a Vi-
zafogó 1968 cigány sorozata és a Halász Péter színházáról készült 
Feljegyzések időrend nélkül képeinél.

Szelíd nyomozás folyik előttünk, különböző időszakok em-
lékei és fényképei között, egy-egy részletre többszörös nagyítás-
ban ráközelítve, Can Togay fordulatosan burjánzó szövegével meg 
Kovács Endre óvatos tapogatózásaival a félhomályban. A � atal fo-
tós egykori dobozgépének ajtaja nem záródott tökéletesen, így a 
gép kamrájába beszivárgó fény eláztatta a képek bal szélét. Kovács 
Endre emlékeit kitakarták az 1974-ben kezdődött, húszéves lau-
sanne-i emigráció évei. A Vizafogót bekebelezte a növekvő város. 
Halász Péter elvitte magával az egykor az aktuális valós pillanat és 
a színre vitt játék határvidékén közlekedő színházát, miután halá-
los betegen, 2006. február 6-án még megrendezte a saját temetési 
szertartását, fölravatalozva magát a Műcsarnokban, hogy elbú-
csúzhassanak tőle a barátai. Hogy teljes legyen a hiányok sora, a 
2004-es rekonstrukciós munka szövegei is elvesztek időközben, 
felzabálta őket egy számítógépes vírus, ezeket is újra kellett hát al-
kotniuk a most bemutatott, 2015-ös kiadványhoz. 

Amnézia, előhívás, nyomozás – minden szó felfénylik, tük-
röződik, árnyékot vet; megmutat és kitakar. Fény és hiánya: ra-
kodópart, napozás, fekete hó, híd, sínpár, halál, köd, parlament, 
folyó. Szinte túlzás, hogy az Utas és holdvilágról elnevezett antik-
váriumban vagyunk.

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

Bodor Áron

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szerkesztéssel ehhez sem kellett volna terje-
delemnövelés.

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

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

Veres B. Zsuzsanna

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

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

Földesi Ferenc a Hadtörténelmi Le-
véltár iratai alapján készítette el a veszp-
rémi hetes, „házi” tüzérezred történetét 
a békeidőkben történt megalakulástól az 
1918-as összeomlásig, majd hazatérésig. 
Az elfeledett ezred kollektív rekonstruk-
cióját eseménynaplókból, parancsokból, 
harctéri térképekből állította össze a kötet 
szerkesztője, a nagyszabású munka értékét 
pedig csak emelik a mellékletben közölt 
eredeti dokumentumok. Kevesen tudják, 
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Veszprémben vannak természet alkotta 
kilátópontok, ember által, nem elsősor-
ban kilátó céljára létrehozott építmények, 
amelyekről remek panoráma nyílik, és 
kifejezetten e célra épített kilátók. Jelen 
összesítésben csak a nyilvános helyek sze-
repelnek, amelyek bárki számára hozzá-
férhetők, így nem került bele például a 
húszemeletes felső szintje és a Lovassy 
László Gimnázium sportpályája.

Mielőtt a konkrét helyszíneken vé-
gigsétálnánk, le kell szögezni, Veszprém 
domborzati viszonyai, egyedülálló szer-
kezete – a város közepén emelkedő vár 
– alakította úgy, hogy nemcsak kilátóhe-
lyekről beszélhetünk, hanem „rálátó”-pon-
tokról is. Sok olyan utca, szeglet található 
városunkban, ahonnan a várra, annak egy 
részére nyílik lenyűgöző rálátás. (Úgy hit-
tem, e kifejezés az én találmányom, de 
Géczi János elmesélte, az Alföldön e helye-
ket egyszerűen „látópontnak” nevezik.) 

Ilyen helyszín a Dózsavárosban, a 
Szent István utcával párhuzamosan, a 
Margit-romokhoz futó utcák többsége, a 
Kolostorok és Kertek sétaút Benedek-hegy 
körüli része, a Jeruzsálemhegy belváros 
felé vezető utcái közül néhány, a Cser-
hát Fenyves utcára vezető utcái, a Jutasi 
út hosszan, a Vasas műfüves sportpálya, 
a Pajtakert környéke, a Szent Miklós-szeg 
fennsíkja, a Pápai úti Volán-telep mögöt-
ti domboldal, az Eszterházy utca alsó sza-
kasza. A Bagolyvári parkolóház tetejéről is 
káprázatos panoráma tárul elénk.

A sor folytatható lenne, hiszen vá-
rosunk számtalan utcájából nyílik nagy-
szerű rálátás a várra. Ezeken azonban a 
forgalom, a mindennapi élet megzavarása 
nélkül nehéz lenne kilátópontokat – pon-
tosabban várra látó pontokat – kialakítani.

Veszprém természetes 
kilátópontjai
A Harmat utcai dombtető

A Szent István völgyhíd déli, Jeruzsálem-
hegyi végénél nyílik a Harmat utca, amely 
a híddal párhuzamosan halad a dombte-
tő felé. Bal oldalt parkolóhelyek várják a 
kirándulókat. A dombtető szépen füvesí-
tett, gondozott, autóval ide már nem lehet 
kihajtani. Három pad található a domb 

szélén, kelet, észak és nyugat felé „tájolva”. 
Murvás sétaúton lehet körbemenni. Tisz-
ta, rendezett környezet jellemzi ezt az apró 
fennsíkot.

Kelet felé a vár látható innen, a Juta-
si úti lakótelep; észak felé a Dózsaváros, 
kiemelkedik a közelben lévő Lász-
ló-templom, távolban a Bakony vonula-
tai. Nyugatra a viadukt és a Fejesvölgy, az 
Endrődi-lakótelepen lévő házaknak csak a 
tetejük látszik, a fenyves mögött.

A László-templom dombja

A Szent István völgyhíd északi vége mel-
lett, egy kis domb tetején áll a Szent Lász-
ló-templom. Ősztől tavaszig a várra, a 
Benedek-hegyre, a vele épp szemben lévő 
Árpád-házi Szent Margit-templomra gyö-
nyörű kilátás nyílik a templom elől. (Ér-
dekesség: mindez fordítva nem igaz. A 
Margit-templom elől épp csak az érseki 
palota látszik, a vár többi része és a Szent 
László-templom szinte észrevehetetlen.) 

Nyáron a várnak csak kisebb ré-
sze bújik ki a dús lombú fák közül, ám 
Veszprém dimbes-dombos jellege reme-
kül érvényesül innen, a dózsavárosiak ál-
tal egyszerűen templomdombnak nevezett 
helyről. Egyetlen pad áll itt, de rendezett, 
tiszta, szépen füvesített, bokros-fás terület. 
A templom melletti füves tisztásról szin-
tén szép kilátás nyílik a vár felé.

 
A cserháti panorámasétány

1938-ban, a Szent István-év beruházá-
sai között szerepelt a sétány kialakítása. 
A városunkról 1938-ban készült úti� lm-
ben is látható, nagyon szép állapotban. A 
Giricses lépcső, közleként már egy 1794-
es jegyzőkönyvben szerepel. A Buhim ut-
cából a Cserhátra vezető, úgynevezett 100 
fokos lépcsőt a Márkó felől érkezők hasz-
nálták a piac felé menet. A ’60-as évek kö-
zepéig használták rendszeresen ezt az utat, 
majd a Kopácsy utcára terelődött a forga-
lom. Amikor a régi Cserhátot lebontották, 
a lépcső használhatatlanná vált. 

2013 tavaszán a Verga Zrt. közmun-
kásai megszépítették a domboldalt, teher-
autónyi szemetet szedtek össze, a felesleges 
bokrokat, fákat kivágták, megtisztították a 
régi korlátot, a meredek szakaszokon pe-
dig újat építettek, a padokat is kicserélték. 
A Veszprém-Cserháti Társaskör Kulturális 

Egyesület gondját viseli a lépcsőnek, a sé-
tautat takarítják.

A panorámaút a Lovassy László Gim-
názium mögötti Galamb utcáról induló 
Giricses-lépcsőről érhető el. A lépcső mel-
lett pihenőhely található. A lombok miatt 
a kilátás innen elég szűk, ám hangulatos: a 
Pajta utcai domboldal látható. A pihenő-
hely és a sétaút folyamatos � gyelmet igé-
nyel, a kiszélesedő út tiszta, rendezett. Az 
Árva utcai – táblával is jelölt – kilátópont-
ról izgalmas látvány tárul elénk: a vár kele-
ti oldala, távolban a Bakony vonulatai.

A panorámaút megújítását Jákói Ber-
nadett hely- és turizmustörténeti kutató 
kezdeményezte, aki feltárta a város tu-
rizmustörténetét, kutatta a panorámaút 
múltját, és felhívta a � gyelmet az útvonal-
ban rejlő értékekre, lehetőségekre. A törté-
neti információk tőle származnak.

A Benedek-hegy

A várhegy kissé alacsonyabban fekvő foly-
tatása, a Benedek-hegy egyszerre látvány 
és olyan hely, ahonnan parádés panorá-
mát láthatunk. A kopár, a Séd völgye fölé 
függőleges sziklafalakkal magasodó Bene-
dek-hegy a rajta lévő kereszttel Veszprém 
harmadik szimbóluma a vár és a viadukt 
mellett. Lapos fennsíkja mintegy 200 mé-
ter hosszú, de csak 15–30 méter széles, így, 
ellentétben a várheggyel, soha nem épült 
be. A Benedek-hegy leírása, ábrázolása 
már a középkori krónikáknak is kedvelt 
témája volt. 

A várnegyedből a Szent Mihály-szé-
kesegyház mögötti lépcsőn juthatunk le 
a Benedek-hegy fennsíkjára. Innen lép-
csősorok vezetnek a Séd völgyébe, kele-
ti és nyugati irányba egyaránt. A várból 
levezető lépcsővel szemben „nyílik” a 
Benedek-hegyi sétaút. A régi korokból 
megmaradt, felújított kapu nyugati olda-
lán Tamás Ákos kerámiaművész alkotá-
sa a porcelánból készült Krisztus-szobor, 
az Ecce Homo. Pár lépcső vezet a Bene-
dek-hegyre, a burkolt sétány végén ma-
gasodik a kovácsoltvas kerítéssel övezett 
káptalani kereszt. 

A panoráma minden irányban lenyű-
göző, hátunk mögött a várnegyed észa-
ki vége a kilátóterasszal, Szent István és 
Gizella szobrával, a sziklaszirt oldalairól 
pedig a szépséges Veszprémvölgybe, tá-
volabb a város északi és keleti területeire, 

Látás, rálátás, kilátás
Veszprémi panorámák

Eddig senkinek nem jutott eszébe, hogy városunk látványa önmagában érték. (Pár éve, amikor a mai 
Kolostorok és Kertek sétaútját még gaztenger kísérte, több városból verbuválódott vendégsereget kísértem a 
Betekintstől a Patak téri várfeljáróig. Amikor egy kanyar után felbukkant előttünk a vár, a csoport döbbenten 
megállt. Én naponta látom a fölém tornyosuló építményt, számomra a száznál több megmászandó 
lépcsőt jelenti. De akkor, ott szembesültem vele, milyen vizuális attrakciók között élek.) Dombokra épült 
városunk bővelkedik természet adta és épített kilátóhelyekben: Veszprém kiemelkedően szép elemeit, 
egyes településrészeit, valamint a Bakony hegyvonulatait láthatjuk ezekről a pontokról. Az alább olvasható 
összefoglaló a Települési Értéktár Bizottság elé került, s egyhangúlag el-, illetve befogadták azt.
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valamint a Bakonyra nyílik felejthetetlen 
kilátás. Érdekesség, hogy Veszprém három 
klasszikus kilátópontja − a Benedek-hegy, 
a vár kilátóterasza és a viadukt – kölcsö-
nösen „�gyelik” egymást: egyikről a másik 
tökéletesen élvezhető. 

A Látóhegy

Veszprém délkeleti részén, a várost elke-
rülő útgyűrűn kívül helyezkedik el a Lá-
tóhegy, ahonnan a város nagy részét, a 
Bakonyt és az előtte elterülő fennsíkot ve-
hetjük szemügyre. 

Jákói Bernadett egy tanulmányában 
olvashatunk utalást a hajdani kedvelt ki-
látóra. A Bakonyi Osztály, az első turis-
taegylet városunkban, 1926-ban alakult, 
Cholnoky Jenő vezetésével. Túráik során a 
magaslati pontokra fókuszáltak, azok se-
gítségével igyekeztek bemutatni a várost. 
Ennek köszönhetően alakult ki a kilátó-
kultusz. Az első kilátóhely a város legma-
gasabb pontján, a mai Látóhegyen készült 
el, később, a harmincas évek végén a Szent 
István Jubileumi Vándorlás útvonalát érin-
tő helyeken számos magaslati pont és ki-
sebb kilátó épült. A látóhegyi és a papodi 
kilátóból, valamint a Rhé Gyula múze-
umigazgatóról, a Bakonyi Osztály elnöké-
ről elnevezett kilátópontból mára semmi 
sem maradt, a papodi romjai még fellel-
hetők a mai Vasas-pálya mögötti erdősáv 
területén.

A Látóhegy tetején jelenleg vízmű-
védterület található, szögesdróttal bekerít-
ve, elriasztó táblákkal körülvéve, katonai 
objektum hangulatát keltve. Így csak el-
képzelni tudjuk, milyen lehet a kilátás e 
magaslatról. Ám a kerítés elől is szép lát-
vány nyílik a szentkirályszabadjai reptérre, 
Gyula�rátótra, a Papodra, a Bakony íveire 
és az előtte lévő fennsíkra, a Csatár-hegyre 
s a városra.

A látóhegyi magaslatot telepített erdő 
övezi, benne több helyen méhkaptárok so-
rakoznak. A kis utakon gyakran sétálnak, 
futnak, túráznak a veszprémiek, a Cholno-
ky-lakótelepen élők kedvenc kutyasétálta-
tó helye. A Látóhegynek facebook-oldala is 
van – igaz, nem jelentős látogatottsággal.

Veszprém korábbi évszáza-
dokban építe� kilátóhelyei
A Tűztorony

A Vár délnyugati végén található a 48 
méter magas Tűztorony. Kőből faragott, 
hengeres része feltehetően középkori, de 
pontos építési ideje nem ismert. 1810-ben 
egy földrengés során megrongálódott, a 
városi tanács le akarta bontani, s anya-
gát fel akarta használni a tervezett fecs-
kendőház építéséhez. A városi nemesség 
azonban csak úgy járult hozzá − anyagi-
lag is − a Fecskendőház építéséhez, ha a 
torony megmarad. Így azt rendbe hoz-
ták, és Tumler Henrik tervei alapján 1811 
és 1814 között megkapta ma is meglévő 
copf stílusú felső részét és körerkélyét. Et-
től kezdve vigyázótoronyként, tűz�gye-

lő helyként funkcionált, a II. világháború 
alatt légoltalmi �gyelőszolgálat működött 
benne. A rézzel fedett toronysisak fölé 70 
cm átmérőjű aranyozott toronygomb és 2 
méter magasságú díszes koronás címer ke-
rült. 1945-ben vörös csillag váltotta fel a 
címert, amelyet 1956-ban levertek onnan, 
de véglegesen csak 1990-ben tűnt el, azóta 
a felújított magyar címer díszíti a tűzto-
rony tetejét.

Ez az a hely, ahonnan a legszélesebb 
ívben tekinthetünk körbe a városon. A 
teljes kört maga a vár korlátozza, temp-
lomtornyai, többszintes házai észak felé 
takarják a kilátást. Ugyanakkor páratlan 
látványt nyújt innen fentről maga a vár. 

Várkilátó („Világvége”)

A Vár utca északi végén magasodik Szent 
István és Boldog Gizella szobra, Veszp-
rém egyik jelképe. 1938-ban, a Szent 
István-emlékévben állították fel a szobor-
párt, Ispánki József szobrász első köztéri 
alkotását. A szobor környezetét, magát a 
kilátóteraszt Bretz Gyula építész tervezte.

A vár északi végpontját egy időben 
„világvégének” emlegették, nem véletle-
nül. A világvége érzés akkor erősödik meg 
igazán, ha a szoborpár „mögé” lépünk, a 
néhány lépcsőfoknyival lejjebb és méter-
nyivel kijjebb lévő teraszra.  

Kelettől nyugatig körbenézhetünk in-
nen: a Jutasi úti lakóteleptől, a Bakony szé-
les panorámáján és a Dózsaváros, a váralja 
zegzugos utcáin keresztül a viaduktig, a 
Gulya-dombig.

A Dubniczay-ház udvara

Egyedülálló kilátás nyílik a Dubniczay-ház 
udvarából nyugat felé: a Jeruzsálemhegy, raj-
ta a református templom, a híres Szikla olda-
la, előtte a honvédség épületeivel, a Harmat 
utcai fennsík, a viadukt látható innen.

Az 1751-ben elkészült kanonoki há-
zat többször átépítették. A 19. század kö-
zepén a nyugati oldalt „bezárták”, újabb 
szárnnyal toldották meg az épületet. Sze-
rencsére a 20. század elején elbontották ezt 
a részt, így a ház udvarának szellőssége és 
a páratlan kilátás visszatért.

Hasonló látvány tárul a Vár utca 
nyugati oldalán álló többi ház, Pannon 
Egyetem épülete, a Veab-székház, a Szalé-
ziánum udvarából is a nézelődők elé, – ám 
e soron a Dubniczay-háznak van nyilvá-
nos udvara.

A Hősök kapuja terasza

A Hősök kapuja 1939-ben épült, 2013-ban 
újították fel. I. világháborús emlékmű-

nek készült, de elhelyezkedése, megjele-
nése alapján a turisták valódi várkapunak 
hiszik. A felújítás során mindkét funkció-
ját, üzenetét megerősítették. Ahogy a vár-
ba igyekvő áthalad a kapu íve alatt, kelet 
felé egy 2013-ban kialakított terasz nyílik. 
Innen szintén páratlan panoráma tárul 
elénk. Veszprém keleti oldalát teljes szé-
lességében lehet látni: a Bakony vonula-
tait, a Pajta-kertet, a Margit-templomot, a 
Jutasi úti lakótelepet, a Cserhát még meg-
maradt régi utcáit és új házait, valamint a 
húszemeletes felső szintjeit.

A Vár utca keleti oldalán álló épü-
letekből, az érseki palotából, a Pannon 
Egyetem kollégiumából, az ügyészség, a 
volt piarista gimnázium épületéből szintén 
szép kilátás nyílik Veszprém keleti oldalá-
ra, de ezek közül csak az érseki palota lá-
togatható.

A viadukt

Az 1937-ben elkészült Szent István völgy-
híd az ország egyik legnagyobb és leg-
szebb ívszerkezetű völgyhídja. Veszprém 
szimbóluma, a királyi szoborpárral és a 
Benedek-heggyel együtt. A nagyív és a 
Dózsaváros felőli kisív találkozásánál egy 
sziklára alapozva alakították ki a viadukt 
pihenőteraszát. Innen elsősorban nyugat 
felé, a Fejesvölgyre zavartalan a kilátás, a 
híd korlátja, a villanyoszlopok a vár felé 
megtörik a látványt. Azonban a híd teljes 
hosszában csodálatos panorámában gyö-
nyörködhetnek az elsősorban gyalogosan 
áthaladók.    

Veszprém 21. században 
épült kilátói
2000 után városunkban négy kilátó épült, 
valamennyi a HM Verga Veszprémi Erdő-
gazdaság Zrt. beruházásaként. Közülük hár-
mat Magyar János építészmérnök tervezett. 
A szakmai információk tőle származnak.

A Csatár-hegyi-kilátó

Építésének ideje: 2003
Tervezője: dr. Winkler Gábor
Helye: Csatár-hegy, 086/2 hrsz.
Anyaga: fenyőfa
Magassága: járószint 8 méter; pihenőszintek 
2,66 és 5,33 méteren
Kilátószint alapterülete: 27,5 négyzetméter

A jelenlegi kilátó helyén korábban a szin-
tén fából készült Cholnoky-kilátó állt. 
Ennek állapota jelentősen megromlott, a 
lépcsők és a korlát hiányosak voltak, így el 
kellett bontani.
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Az új kilátó egyszintes. Kétkarú, két 
pihenőszinttel tagolt lépcső vezet fel a te-
raszra, amely a nyugati oldalon a tartópil-
lérek vonalán túl nyúlik. Itt a tető szélétől, 
a pillérek előtt, ívelt plusz tartópillérek ta-
lálhatók, amelyek a talaj szintjén is a tető 
szélének vonaláig görbülnek. Ez a feltűnő 
két ív lágyítja, légiessé teszi az építmény 
amúgy szögletes szerkezetét. A kilátó jó 
állapotban van.

Helyszíne a Csatár-hegy csúcsán ta-
lálható tisztás, ahonnan szép kilátás nyílik 
Veszprémre, a város környéki erdőkre, a 
Séd-völgyre, Márkóra, Bándra, az Esseg-
vár romjaira, Kab-hegyre, Nagyvázsony-
ra. Észak felé tekintve a Hajag és a Papod 
látszanak.

A kilátó tövében egy emlékoszlop áll, 
rajta Cholnoky Jenő emléktáblája, amelyet 
2016-ban avattak fel. A tisztáson padok, 
asztalok és tűzrakó hely található. Ideá-
lis kirándulóhely. A kilátóhoz autóval nem 
lehet eljutni, az ide vezető utat a víz „fel-
szabdalta”, de gyalog több irányból is meg-
közelíthető.

A Gulya-dombi kis kilátó

Építésének ideje: 2006
Tervezője: Magyar János építészmérnök
Helye: Gulya-dombi parkerdő, a Rovainemi lép-
csőnél, 0404/3 hrsz.
Anyaga: fenyőfa
Magassága: járószint 4 méter; teljes magasság 
10,6 méter

A HM Verga Zrt. − pályázati úton el-
nyert összegnek köszönhetően − a Gu-
lya-dombon a meglévő 28 hektáros vegyes 
erdő parkerdővé fejlesztését kezdte meg 
a 2000-es évek elején. A parkerdő észak-
keleti oldalán épült meg az úgynevezett 
Gulya-dombi kis kilátó, amelyről a vár, a 
viadukt, a Jutasi úti lakótelep, a Dózsavá-
ros látszik, előtérben a Fejesvölgy erdős 
részeivel.

A kilátó pontos mása a Kab-hegyi 
Kinizsi kilátónak. A terv a Kab-hegyre 
készült, ahol eredetileg egy magasles állt, 
ennek méreteihez igazodva született meg. 
Végül úgy alakult, hogy Veszprémben 

négy évvel korábban építették meg, mint a 
Kab-hegyen. 

A kilátó Veszprémben az erdő be-
mutatását is szolgálja, ezért kialakítása an-
nak világát idézi. Formája nemcsak erdei 
vadlesre utal, hanem stilizált fát is idéz. 
Négyzet alapú gúla, keleti oldalán egyka-
rú, kissé meredek lépcsővel. A terasz járó-
szintje négy méter magasságban található, 
a gúla mind a négy oldalán körbejárható. 
A lépcső a főoldalra vezet, ahonnan a vá-
rosra lehet rálátni. A gúla a terasz közepén 
folytatódik, hegyesszögű csúcsban végző-
dik; a terasz szintjétől felfelé, középmagas-
ságtól fával, majd rézlemezzel rácsozott, a 
csúcson rézlemezzel borított gömb – volt, 
amíg el nem lopták. A kilátó jó állapotban 
van, néhány szerelmespár bevésését leszá-
mítva. 

Jutas vitéz-kilátó

Építésének ideje: 2014
Tervezője: Magyar János építészmérnök
Helye: Fenyves utca 2357/2 hrsz.
Anyaga: vörösfenyő
Magassága: járószint 6,15 méter
Alapterülete: bruttó 44,5 négyzetméter, kilátó-
szint alapterülete 11,8 négyzetméter

Az úgynevezett Csiga kilátó az organikus 
jellegű növekedést jelképező, algoritmi-
kus-spirál alaprajzból és erre állított kúp-
palástból áll. Az algoritmikus, úgynevezett 
„növekedési spirál” az élő természetet leg-
jobban leíró matematikai modell, a Fibo-
nacci-számsor, az aranymetszés kiinduló 
eleme. Az építmény palástja is a Fibonac-
ci-számsor szerint emelkedik. A kilátó pa-
lástján és magján az eltérő színű farönkök 
a fenti számsort ábrázolják, a számsor ele-
meinek megfelelően 1-2-3-5-8-13 méter 
hosszúak.

A kilátó színtelen védőszerrel ke-
zelt, hántolt vörösfenyő rönkökből készült, 
amelyeket a lépcsőt is tartó, spirálisan 
meghajtott, horganyzott acél zártszelvény-
hez rögzítettek. A kilátószintre félbevágott 
farönk lépcsőn jutunk fel. Az alkalmazott 
fa megjelenése rusztikus.

A lépcső is követi a növekedés üte-
mét, a pihenők közti egyes lépcsőkarokon 
1-2-3-5-8-13 fellépést számolhatunk meg. 
101 darab vörösfenyő törzsből épült, a kö-
zepén álló rönk 13 méter magas. Az épít-
mény alulról, oldalról nyitott, így a forma 
negatívját is lehet látni, „bele lehet bújni”. 
Az alkotóelemek közötti réseken átlátni, 
ezeken átsüt a nap. A forma aktualitását 
fokozza, hogy a területen és a szomszé-
dos kőbányában ammonitesz őslények − a 
fenti spirállal leírható − csiga alakú vázait 
találták.

A kilátó mellett turizmust szolgáló 
erdei bútorok (pad, asztal, szemetes, kor-
látrendszer), kissé távolabb futópálya, tan-
ösvény és kültéri padok vannak, így ideális 
terep sportoláshoz vagy hétvégi sétákhoz. 
Autóval is megközelíthető.

Helyszíne meglepő, ráadásul nem je-
lentős magaslaton áll, a volt nagy kőbánya 
északi platóján. Elhelyezkedését igazol-
ja, hogy a Savaria–Aquincum útvonal – 
amely városunkban a Laczkó-forrástól, a 
Séd vonalát követve haladt Kádártáig − 
épp ezen a területen kapcsolódott a Bala-
tontól jövő, Balácán át vezető észak–déli 
római úthoz. 

A Jutas vitéz kilátóból elsősorban 
földrajzi látnivalók tekinthetők meg: dél 
felé az Aranyosvölgy, távolban a vár kon-
túrjával, észak felé pedig a Bakony vonu-
latai. Ez utóbbi látványát sajnos rontják az 
északi iparterület létesítményei. 

Érdekesség, hogy e területre két kilá-
tó terve is elkészült, sőt mindkettő enge-
délyt is kapott. A másik egy minimalista, 
többteraszos, szögletesebb elképzelés volt. 
A szakmai döntéshozók egyenlő arányban 
támogatták a két tervet, a döntést a beru-
házóra bízták. A megvalósult beruházás 
41 millió forintba került. 

Gizella-kilátó

Építésének ideje: 2015
Tervezője: Magyar János építészmérnök
Helye: Gulya-dombi parkerdő 0404/3 hrsz.
Anyaga: horganyzott acél
Magassága: járószint 17,5 méter; teljes magas-
ság 22 méter
Alapterülete: 4,5 méter sugarú kör, kilátószint 
alapterülete 16 négyzetméter
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A Verga Zrt. Veszprém északnyugati ha-
tárában, a Gulya-dombon lévő 30 hek-
táros vegyes erdő közjóléti parkerdővé 
fejlesztése keretén belül építtette a Gizel-
la kilátó helyén lévő korábbi, faszerkeze-
tű kilátót 2008-ban, szintén Magyar János 
tervei alapján. A fából készült építmény a 
kiskilátó megmagasított változata volt, két 
terasszal. Ez azonban tönkrement, „lebon-
totta az erdő”. Bár voltak elképzelések a 

megmentésére, végül úgy döntöttek, hogy 
a fakilátót elbontják, alapjára újat építe-
nek, fémből.

A Gizella-kilátó 17,5 méteres járó-
szintjével magasabb lett elődjénél. 360 
fokos panoráma nyílik róla, északon a Ba-
kony vonulatát lehet látni, keleten Gyula� -
rátót, Kádárta, Veszprém városa látszik, 
délen a Csopakot, Balatonfüredet övező 
erdők, a Balaton-felvidék hegyei, nyugaton 
a Déli-Bakony. A kilátó földúton közelít-
hető meg, gyalogosan. Gépkocsi számára 
is alkalmas az út, ám a parkerdő szabály-
zata értelmében környékére autóval behaj-
tani tilos.

Az építmény a régi kilátó alapja-
it részben felhasználva készült, így az 
építéséhez földmunkára nem volt szük-
ség. A lehetséges alaprajzi sémák közül a 
köralaprajzot választották a lágyabb, ter-
mészethez közelibb − a fák törzsére emlé-
keztető − formavilága miatt. A klimatikus 
és bakteriorológiai viszonyok, a fakilátó 
pusztulása miatt döntött úgy az építtető, 
hogy acélból készüljön. Könnyed, az acél-
szerkezet előnyeit bemutató konstrukció 
lett, amelyben a tartóváz a formától nem 
különül el; csipkeszerű, könnyed, a háttér-
ben lévő erdő látványát nem kitakaró, át-
tört szerkezetű.

Formája parabolikus hiperbolid: al-
só-felső kör alaprajzra állított, egyszerű, 
megdöntött egyenesekből képzett forma, 
amely a torony kontúrját ívesen jeleníti 

meg. Az alkotó egyeneseket két irányban 
körbevezetve csipkeszerű palást képző-
dik, megadva ezzel a szélrácsot, és a „füg-
gőleges” tartóvázat is. Az így kialakult 
könnyedséget, átláthatóságot erősíti a se-
gédszerkezetek hasonló kialakítása, az át-
tört pihenő, a lépcsők, a pengeszerű acél 
korlátok. 

A kilátószint fedett, az átláthatósá-
got szintén fokozza, hogy a kúp alakú, kis 
hajlású tetőre üvegfedés került. Így nem-
csak 360 fokban lehet körbetekinteni, de 
az égre is fel lehet nézni. 

A kilátó hétemeletes, mindegyik 
szintjén körbe lehet sétálni. A szintek köz-
ti lépcsők egykarúak, egymással párhuza-
mosak, így az építmény belső szerkezete 
is harmonikus látványt nyújt. Az igazi pa-
noráma természetesen a legfelső szintről 
tárul elénk, ám másik funkciója – bepil-
lantás az erdő életébe – az alsóbb szintek-
ről is érvényesül.

A szerkezetnek köszönhető, hogy a 
kilátó „zenél”. Részben a szél levegője szó-
laltatja meg, részben a rajta járók lépészaja 
alakul át csengettyűhanggá.

A kilátó 66 tonna horganyzott acél-
ból készült, a beruházás összege 55 millió 
forint volt. Környezete rendezett, pihenő-
paddal, információs táblával. Állapota jó, 
bár már ezen a kilátón is megjelentek az 
„itt jártam” és „szeretlek” feliratok.

Herth Viktória

Jelenlegi ismereteink szerint az 1938-as Szent István jubileumi év előkészítése kapcsán, az 1937. április 2-i 
városházai értekezleten merült fel elsőként a veszprémi Tűztoronyba tervezett harangjáték ötlete. Iklódy-
Szabó János kincstári főtanácsos, Bokrossy Jenő műszaki tanácsos és dr. Tekeres Lajos közigazgatási tanácsos 
vetették fel az ötletet. Bokrossy szerezte meg hozzá az anyagiakat. A szerkezetet állványra szerelt kisebb 
és nagyobb harangokból, továbbá egy kiálló fém rudacskákkal ellátott forgatható henger-ből tervezték 
összeállítani. Terv szerint délben és este szólalna majd meg.

A Tűztorony zenéje

1937 júniusában Csury Ferenc szegedi ze-
neszerkezet-készítő mester kipróbálta a tér 
akusztikáját egy 5 wattos erősítővel. Tervei 
szerint 24 magyar népdal lenne hallható 
(négy henger, mindegyiken hat zeneda-
rabbal). A toronyban lenne egy zongora-
billentyű-szerű, kétoktávnyi klaviatúra, 
gongrudakkal, amelyen le lehet játszani 
bármilyen harangjáték céljára megfelelő 
éneket (pl. Boldogasszony Anyánk…, Hol 
vagy, István király…, Himnusz, Hiszek-
egy). Elektronikus erősítő és dinamikus 
hangszóró tartozik majd hozzá. Beszé-
det is lehet vele felerősítve mondani. Tűz-
vész vagy légitámadás esetén pedig egy 
riasztósziréna bekapcsolásával pillanatok 
alatt az egész város riasztható általa. Teljes 
költségét 5000 pengőre becsüli a tervezet. 
Iklódy-Szabó János intézte, hogy az ide-
genforgalmi propagandaalapból a város 
ehhez segítséget kaphasson.

A harangjáték főpróbáját 1938. május 
10-ére tervezték. Július 17-én hírül adta 
a helyi sajtó, hogy a harangjátékot szep-

tember 27-én avatják fel. Csermák, Biha-
ri, Lavotta szerzeményeit fogja játszani. 
Szeptember 11-én közölték, hogy októ-
ber 3-án avatják fel a harangjátékot. Szep-
tember 18-án viszont azt közölte a sajtó, 
hogy nincs még megállapítva a harangjá-
ték felavatásának időpontja. Majd október 
2-án – feltehetően a Felvidék déli sávjának 
visszacsatolásával kapcsolatos események 
miatt – a Szent István ünnepi hét megtar-
tását a város vezetősége későbbi időpontra 
halasztotta.

1939. február 12-én tudósított a sajtó, 
hogy a Tűztorony harangjátékéra 470 pen-
gőt szavaztak meg. Az óra kivilágításának 
költségei (közvilágításra kapcsolva) 500 
pengőn belül várhatók.

Brodszky Ferenc, Veszprém me-
gyei város zeneiskolája tanára az iskola 
1938–39. évi (június-július hónapok for-
dulóján, legkésőbb július 2-án megjelent) 
évkönyvében már arról számolt be, hogy: 
„a harangjáték a Felvidék visszacsatolásá-
nak örömünnepén szólalt meg először”. A 

következő darabokat játssza: 1. Kisfaludy 
Sándor – Arnold György: Füredi Nem-
zeti Ének, 1831, 2. Csermák Antal: Las-
sú magyar, 3. Kemény Ferenc: Veszprémi 
verbunk, 1815, 4. Bihari János: Bercsényi 
nótája, 5. Ismeretlen szerző: Magyar Bie-
dermeyer dal, 6. Ruzitska Ignác: Verbunk 
és friss. A harangjáték naponta kétszer, 
12.20-kor és 19.20-kor szólal meg. A dara-
bok a Veszprémi Takarékpénztár falára el-
helyezett táblán vannak feltüntetve.

A helyi sajtó végül nem tudósított 
a harangjáték felavatásának pontos idő-
pontjáról. A Szent István-emlékév számos 
programját az 1938-as felvidéki esemé-
nyek miatt 1939 nyarára halasztották. A 
sokrétű ünnepi eseménysorozat egyes 
állomásai között feltehetően elsikkadt, 
elfelejtődött ennek az eseménynek a meg-
említése. A legvalószínűbb talán az 1939. 
júniusi felavatás lehet.

1941. július 13-án arról adott hírt a 
helyi sajtó, hogy légiriadó alkalmával elő-
fordulhat, hogy a villamos áramszolgál-
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tatásban zavar keletkezik. Ez esetben a 
légvédelmi riadójelet kézi hajtású sziré-
nákkal, a Tűztorony harangjának kongatá-
sával, tűzoltó- és mentőautók szirénájának 
üvöltő hangjával lehet leadni.

A II. világháború során Veszprém 
és környéke igen súlyos földi és légi har-
cok színtere volt. A térségben számos 
hadiüzem (Veszprém, Pét, Fűzfő) műkö-
dött, itt húzódott a Budapest–Szombat-
hely vasúti fővonal és országút, Jutason és 
Szentkirályszabadján katonai repülőterek 
létesültek. A Balaton hatalmas víztükre 
kitűnő gyülekezőpontja volt az ellenséges 
légi kötelékeknek. A légi �gyelőnek helyt 
adó Tűztorony is minden bizonnyal meg-
sérülhetett, harangjátékával egyetemben. 
A háborút követő zaklatott évtizedekben 
pedig teljesen elfelejtődött a város min-
dennapjainak ezen kedves színfoltja.

A már jó ideje felállványozott Tűz-
torony javítását végül nem lehetett tovább 
halogatni, 1984–1985-ben megtörtént a 
felújítása. 1988. május 1-jén, 11.45 óra-
kor került sor ismét harangjáték avatásá-
ra a Tűztoronyban. Ezúttal Csury Ferenc 
szegedi óraműves unokája, Csury László 
ajánlatára Gulácsi János elektrotechnikus, 
pécsi kisiparos – aki addig 36 toronyórát 
készített – alkotta meg az új harangjáté-
kot. A munkát Pordány István, a Veszpré-
mi Városgazdálkodási Vállalat főmérnöke 
szorgalmazta. A digitális szerkezet egy 
stabilizált kvarcgenerátorhoz kapcsoló-
dott. Egész órakor annyiszor szólalt meg 
a szerkezet, ahány óra volt. Egy japán me-
móriaegységbe táplálták be a zeneszámot, 
Csermák Antal Sarkantyús verbunkját, 
amely délelőtt 10-től este 6-ig óránként 
volt hallható, több mint egy percen át. A 
szerkezethez egy 100 wattos erősítő-be-
rendezés és négy 25 wattos hangoszlop 
tartozott. A szintetizátor beszerzését vám-
rendelkezések nehezítették.

2011. szeptember 19-én Dolhai 
Krisztián veszprémi lakos levélben fordult 
a város vezetéséhez, amelyben javasolta az 
1938-ban felavatott, akkor még kilenc ze-
nedarabot játszó harangjáték visszaállítá-
sát. Akkor a terv, noha a város vezetőinél 
támogatásra talált, nem valósult meg. 

2014. július 24-én Ratting Gergely, a 
Pannon Egyetemen működő Panda Büfé 
és Programozó K�. vezetője levélben for-
dult a Laczkó Dezső Múzeumhoz a Tűzto-
rony zenei kínálatának bővítése kapcsán. 
Javaslata szerint �atalos, modern dalla-
mok szólalnának meg, indoklása szerint: 
„Úgy gondoljuk, ha van lehetőségünk öt-
vözni a műemlékeket napjaink jellegze-
tességeivel, ha bele tudunk csempészni 
valami újat a régibe, a mai nap egy szeletét 
a régmúltba, akkor az a kontraszt felkelte-
né a �atalok érdeklődését.” A múzeum fel-
karolta az ötletet, és több egyeztetés után, 
a város vezetésével együtt közös működte-
tésről állapodott meg. 

2015. május 4-én alpolgármesteri saj-
tótájékoztató keretében ismertette a Tűz-
torony zenéjének megújítására vonatkozó 
elképzeléseket. A tervek szerint a Tűzto-
rony a már jól ismert Csermák-verbun-
kost játszaná minden órában, bizonyos 
alkalmakkor azonban más dallamokra is 

képes lenne, így a fesztiválokhoz, városi 
rendezvényekhez, egyházi és világi ünne-
pekhez illő zenék visszhangozhatnának a 
városban. Az egyetemisták által indított 
kezdeményezés megvalósítása érdekében 
a fejlesztés háromszázezer forintos költ-
ségén az együttműködő felek egyenlően 
osztoztak, amelyről együttműködési meg-
állapodást írtak alá. 

Az első új zeneszám 2015. május 
7-én, Gizella-napkor, 9, 12, 15, 18 óra-
kor csendült fel, mely az István, a király 
rockopera átdolgozott változata volt. A 
Tűztorony harangjátékának teljes körű 
megújulásáról 2015. december 2-án tu-
dósított a helyi sajtó. A Csermák-verbunk 
ettől a naptól kezdve közel 70 zeneszám-
mal bővült ki, ami az óraütésekkel együtt 
94 darabot jelent. Az ünnepek és alkalmak 
körét Perlaki Claudia, a Polgármesteri Hi-
vatal kulturális csoportvezetője állítot-
ta össze, az ehhez illő, kapcsolódó zenei 
anyagot Rostetter Szilveszter orgonamű-
vész válogatta, majd elkészítette a zenei át-
iratokat is.  

Az adventi időszakban ekkortól 
az alábbi dallamok szóltak: 

Mikuláskor: Hull a pelyhes fehér hó – 
reggel 7-től este 20-ig óránként.

Advent 1. hétvégéjén: Ó jöjj, ó jöjj, 
Üdvözítő – 16-tól 20 óráig.

Advent első vasárnapján: Ó jöjj, ó 
jöjj, Üdvözítő – reggel 7-től este 20-ig 
óránként.

Advent 2. hétvégéjén: Harmatozzatok 
– 16-tól 20 óráig.

Advent második vasárnapján: Har-
matozzatok – reggel 7-től este 20-ig órán-
ként.

Advent 3. hétvégéjén: Ó, fényességes 
szép hajnal – 16-tól 20 óráig.

Advent harmadik vasárnapján: Ó, fé-
nyességes szép hajnal – reggel 7-től este 20-
ig óránként.

Advent 4. hétvégéjén: Csángó adventi 
Mária-ének – 16-tól 20 óráig. 

Advent negyedik vasárnapján: Csán-
gó adventi Mária-ének– reggel 7-től este 
20-ig óránként.

December 24-én, Szenteste 17 órától 
25-én éjfél után 1 óráig óránként: Csen-
des éj. 

December 25-én, Karácsony 1. ünne-
pén reggel 7-től délelőtt 11 óráig: Csorda-
pásztorok, déli 12-től este 20-ig óránként: 
Mennyből az angyal, Nagykarácsony éjsza-
káján. 

December 26-án, Karácsony 2. ünne-
pén: Kis karácsony, nagy karácsony – reg-
gel 7-től este 20-ig óránként.

Az év többi ünnepnapjain hall-
ható zenék: 

2016. január 22-étől kerültek fel a to-
ronyzene lejátszójára, az alábbiak szerint: 

Január 22-én, a Magyar Kultúra Nap-
ján: Bartók Béla: Este a székelyeknél – reg-
gel 7-től este 20-ig óránként.

Március 15-én: Kossuth Lajos azt 
üzente – reggel 7-től este 20-ig óránként.



 S
éd

 •
 2

01
8.

 6
. s

zá
m

31

Március 23-án, a Magyar–lengyel ba-
rátság napján: Chopin – reggel 7-től este 
20-ig óránként.

A Nagyhéten, virágvasárnaptól nagy-
péntekig: Ubi Caritas – reggel 7-től este 
20-ig óránként.

Húsvétvasárnap: Händel: Győzelmi 
kórus – reggel 7-től este 20-ig óránként.

Április 11-én, a költészet napján: Jó-
zsef Attila–Sebő Ferenc: Rejtelmek – reggel 
7-től este 20-ig óránként.

Május 4-én, Szent Flórián-napján (a 
tűzoltók napja): Händel: Tűzijáték – reggel 
7-től este 20-ig óránként.

Április vége–május eleje, ballagá-
si időszak: Ballag már a vén diák – péntek 
12 órától, szombat 7–20 óráig kétórán-
ként; Gaudeamus igitur – péntek 13 órától, 
szombat 8–19 óráig kétóránként.

Május 7-ei hét, Gizella-napok: Isten, 
hazánkért… – reggel 7-től este 20-ig órán-
ként.

Május 29–30-án, a régészet napja: 
Szeikilosz sírfelirata – reggel 7-től este 20-
ig óránként.

Május utolsó vasárnapján, a hősök 
emléknapja: A veszprémi tűztoronyba... – 
reggel 7-től este 20-ig óránként.

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás 

Napján: Boldogasszony Anyánk – reggel 
7-től este 20-ig óránként.

A Múzeumok Éjszakáján: Muszorgsz-
kij: Egy kiállítás képei – reggel 7-től este 
20-ig óránként.

A VeszprémFest idején: Csermák – 
reggel 7 órától 15 óráig óránként, Char-
pentier – 16 órától 20 óráig óránként.

Az Utcazene-fesztivál nyitónapján: 
Reider: Kossuth utcán – reggel 7-től este 
20-ig óránként.

Augusztus első vasárnapján, a hagyo-
mányos népművészeti és kirakodóvásár 
napján: Én elmentem a vásárba – reggel 
7-től este 20-ig óránként.

Augusztus elején, az Auer Hegedű-
fesztivál idején: Csermák – reggel 7 órától 
15 óráig óránként, Glazunov: Hegedűver-
seny – 16 órától 20 óráig óránként.

Augusztus 20-án, Szent István nap-
ján: Szörényi: István a mi urunk – reggel 7 
órától 19 óráig kétóránként; Kodály: Hol 
vagy, magyarok tündöklő csillaga – reggel 8 
órától 20 óráig kétóránként.

Szeptember utolsó vasárnapján, a 
Szent Mihály-napi búcsú napján: Szent Mi-
hály arkangyal – reggel 6 órától 22 óráig.

Október 23-án: Beethoven: VII. szim-
fónia – reggel 7-től este 20-ig óránként.

A repertoár nyitott, további zene-
számokkal is bővíthető. A Tűztorony le-
játszórendszere lehetővé teszi, hogy az 
egyetemisták által javasolt zeneszámok is 
felkerülhessenek a zenei kínálatba.

2016-ban � nomhangolások, apró 
javítások történtek a hangzáson, az 
időzítésen, � gyelembe véve a lakossági 
észrevételeket is. 2017-ben azután megva-
lósulhatott az a korábbi terv is, hogy a di-
gitális zenehangot élőzenés hangzás váltsa 
fel, a Tűztoronyból valódi hangszeres zene 
szóljon. Rostetter Szilveszter orgonamű-
vész elkészítette az újabb zenei átiratokat 
is. Az egyedi, kifejezetten harangegyüttes-
re készített átiratokat a Szilágyi Erzsébet 
Keresztény Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Harangegyüttese játszotta fel. 
A nyári szünetben Albertné Balogh Márta 
tanárnő vezetésével, tizenkét diák közre-
működésével rögzítették a közel hetven 
zeneszámot a ferences templomban. A 
megvalósításban technikai segítőként Al-
másy András és Triebl László vett részt. 
2017 decemberétől az élőzenés dallamok 
hallhatók. A zenei � nomhangolások, iga-
zítások folyamatosak a minél tökéletesebb 
élmény érdekében.

Rainer Pál

A 18. század a veszprémi vár nagy, városléptékű újjáépítésének időszaka. A palota 1765 és 1776 között történt 
felépítése lehetővé tette a püspök számára, aki egyben a megye főispánja is volt, hogy rangjához méltó, 
reprezentatív épületben lakhasson. Koller Ignác püspök korának egyik legjelesebb hazai építészét, Fellner 
Jakabot bízta meg a palota tervezésével és építésével. Noha az első, még nagyobb szabású tervektől eltérően 
(a nagypréposti palota és a Gizella kápolna megmaradását tekintve szerencsére) kisebb alapterülettel készült 
el a mű, franciás stílusával, � nom részleteivel, belső gazdagságával mégis a legértékesebb barokk építészeti 
emlékeink közé tartozik. Mivel az egyházi funkció az évszázadok során változatlanul megmaradt, a palota 
megőrizhette eredeti karakterét, struktúráját, alaprajzát.

Újra a régi

Az épület fedélszékének állapota, lába-
zati zóna nedvesedése miatt, a veszpré-
mi főegyházmegye megbízásból a tető és 
a homlokzatok felújítására került sor. A 
munkálatokat gondos tervezés és műemléki 
előkészítés előzte meg. A kivitelezés során 
is számos újabb ismerettel gazdagodtunk. 
Ma a főszárnyból, mellékszárnyakból, sa-
rok- és középrizalitokból álló tömeget egy 
összetett manzárdtető fedi, amely a széles 
főszárny feletti felső részén lapos, járható. 
A barokk fedélszéket többször javították, 
statikai problémáit, állagromlásait, korha-
dásait a különböző időszakokban fa segéd-
szerkezetekkel, elemekkel, támaszokkal és 
vaselemek felhasználásával stabilizálták. A 
palota főszárnyát Fellner Jakab eredetileg 
két párhuzamos gerincű sátortetővel (árok-
tetővel) fedte, melyek középtengelyében a 

A veszprémi érseki palota külső felújításáról. Megbízó: Veszprémi Főegyházmegye, építész: 
Martin Gábor, statikus tervező: � er Antal, restaurátorok: Fekete A� ila kőrestaurátor, 

Jeney Zoltán farestaurátor, kutató: G. Lászay Judit művésze� örténész, 
kivitelező: Vemévszer
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Pikkelylevelű 
fenyőritkaságaink

A tujafélék alcsalád-
jának (� ujoideae) 
hazánkban meglehe-
tősen ritka képviselő-
je a gyantás cédrus 
(Calocedrus decurrens, 
syn,: Heyderia decur-
rens, Libocedrus decur-
rens). Veszprémben az 
alapfaj egy példánya él 
a Simonyi iskola mel-
letti lépcső oldalánál, 
a támfal felett. Hazája 
Észak-Amerika nyu-
gati, párás hegyvidéke 
Oregontól Észak-Ne-
vadáig, ahol kúpos 
koronájával eléri a 40 
m-es magasságot is. 
Ágai nagyjából vízszin-
tesek, hajtásai bóko-
lók. Pikkelylevelei 3–10 
mm-esek, sötétzöldek, 
merevek, szúrósak. 
Dekoratív, porzós vi-
rágzatai sárgák, sárgás-
zöldek, hosszúságuk 

1,5–2 cm, szélességük 2-3 mm. Termésük 
világos vörösesbarna, 2-3 cm-esek. A � a-
tal példányok kissé fagyérzékenyek, lassan 

nőnek. Később növekedésük felgyorsul; 
kedvező körülmények között 12–15 éves 
koruktól 80 centiméteres, egyméteres nö-
vekedést is produkálhatnak. Jól tolerálják 
a meszes talajt és a meleget, de a szárazsá-
got nem bírják. Ez jól látszik a Hóvirág-la-
kótelepi, mintegy negyvenéves példány 
csúcsszáradásából is. Több kertészeti fajtája 
ismert; ezek közül egy sárga-tarka példány 
(Calocedrus decurrens ’Aureo-variegata’) él 
a Kossuth Lajos utca alján, a korábban is-
mertetett kék atlaszcédrus (Cedrus atlanti-
ca ’Glauca’) szomszédságában.

Az Észak-Amerika csapadékos ég-
hajlatú nyugati részének 500–1000 méter 
körüli tengerszint feletti magasságú régi-
ójából (Északnyugat-Kalifornia, Oregon) 
származó oregoni hamisciprus (Chama-
ecyparis lawsoniana) mint faj városunkban 
nem számít ritkaságnak, azonban több, 
egymástól jelentősen eltérő megjelenésű 

fajtája közül néhány kimondott különle-
gesség, így ezek megemlítése indokolt. 

Veszprémben ritkasága miatt a gömb 
alakú (Chamaecyparis lawsoniana ’Globus’ 
fajta tűnik ki, melynek egy kimondottan 

szép, mintegy két méter magas, negyven 
év körüli példánya található a Simonyi is-
kola mellett. Rajta kívül még 4-5 egyede 
él az Egry- és a Hóvirág-lakótelepen s to-
vábbi 4-5 példány a Papvásár utcában. Ez 
az 1975-ben elismert magyar fajta (id. Ba-
rabits Elemér!) teljesen télálló, szürkészöld 

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

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

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

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

Smiló Dávid

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

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

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

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

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

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

A városi 
terek fásulása

Veszprém természetföldrajzi elhelyezkedése – a Bakony és a Balaton 
között, a Mezőfölddel érintkező Veszprémi-fennsík északnyugati, 
abradált részén, a Veszprémi- és a Litéri-törés ollójában, 230 m 
(Jutas) és 321 m (Látó-hegy) közötti tengerszint feletti magasságban 
–, illetve a három tájegység eltérő hatása révén a vidéken kialakult 
eredeti, különféle tölgyesekből (Quercetum) álló növénytakaró 
igen változatosan alakult. Színesíti, még inkább gazdagabbá teszi 
azonban a képet, a városarculatot pedig jellegzetessé, egyedivé a 
222 m tengerszint feletti magasságban kanyargó Séd-völgy, mely a 
növényzetben is további változatosságot eredményez.
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sa alól, és még mentes volt a nagyvállalati 
rendszerektől. Általában német szárma-
zású, de már magyar nemzetiségű embe-
rekről van szó, akik anyagi függetlenségük 
tudatában politikai magatartásukat nem 
az aktuális kormányhoz igazították. Ebbe 
a közegbe tartozott Pósa is, és így vált köz-
vetítővé államfér� ak, képviselők és egy-
házi személyek között. Alapítói közt volt 
a Magyarországi Munkások Rokkant és 
Nyugdíj Egyesületének. Személyes kapcso-
latba került gróf Tisza Istvánnal és tagja 
volt a küldöttbizottságnak, mely felkeres-
te gróf Bethlen Istvánt, hogy meggyőzzék, 
vállalja el a miniszterelnökséget.20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Smiló Dávid

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

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

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

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

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

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

A városi 
terek fásulása

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

Séd, 2018. 5. sz., 31. old.
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Purcell, 
utcazenekor  
„Let mine eyes run down with 
tears”. Henry Purcell egyházi 
zenéje. Az Orlando énekegyüt-
tes koncertje. Karnagy: Vikman 
Pál. Veszprém, Jezsuita temp-
lomrom, 2018. július 20. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rostetter Szilveszter

Hosszú tűs 
fenyőritkaságaink

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

Hosszú tűs fenyőritkaságainkat mu-
tatom be az alábbiakban.

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

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

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

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

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

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

Smiló Dávid

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

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

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

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

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

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

A városi 
terek fásulása

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

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

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

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

Bognár Viktória
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Városunk fenyői

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

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

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

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

Séd, 2018. 1–2. sz. 25. old.
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ellenére a 8-as út kérdése és így a belváros rendezése továbbra is váratott magára. Ez részben betudható a belváros kon� iktu-sos helyzetének, de túlnyomórészt inkább annak, hogy az egyre magasabb számban betelepülő lakosság és az új intézmények elhelyezése kötötte le az anyagi és szemé-lyi erőforrásokat. Ezeknek a problémák-nak a rendezése pedig inkább Veszprém fejlesztésének jövőbeli irányait jelölték ki, mintsem megoldották volna a már léte-ző rendezési problémákat. A frissen ala-pított egyetem megjelenése és felépülése tovább erősítette a korábban már a füredi és nádortelepi építkezésekkel kijelölt déli terjeszkedési irányt. Hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban a Szent Margit-temp-lom és a körülötte megjelenő Újtelep helye előrevetítette a város északi növekedését.Veszprém a 1950-es évek elejére a hazai vegyipar egyik központjává lett. Ezt hangsúlyozta az egyetem fejlesztése mellett a két kutatóintézet, a Neviki és Má� i idete-lepítése is. Míg az egyetem kezdeti fejlesz-tését alapvetően határozta meg a szocialista realista stílus, addig a kutatóépület már szocialista modern stílusban épült. Összességében kijelenthető, hogy a szocialista realizmus az 1950-es évek alatt elkerülte Veszprém ikonikus területeit, és az olyan átalakítási javaslatok, mint az 1954-es szocialista realista belvárosi ren-dezési terv Zsitva Tibor építész tollából, nem juthattak el a megvalósítás előké-szítéséig sem. Ez a város nagy szerencsé-je, hiszen a Zsitva-féle tervek nemcsak a meglévő városszöveti adottságokat igno-rálták, ellentétben a későbbi, Márton Ist-ván-féle modernista tervvel –, de magát a terepadottságokat is, ami jelzi a terv össze-kapkodott mivoltát.Nagy Orsolya tanulmányában ta-lálóan jegyzi meg, hogy bár a szocialista realista építészeti stílus alapvetően szigo-rúbban kötődött a hatalomhoz, mint az utána következő szocialista modernista, mégis Veszprémben és javarészt a Ma-gyarországon is megvalósult példái nem terjeszkedtek drasztikus módon túl a vá-rosok meglévő léptékén. Legalábbis nem úgy, ahogyan ez a szocialista modern épí-tészet esetében megtörtént. Fontos ezt megjegyezni, mert az 1950-es évek máso-dik felétől már egyértelműen a szocia-lista modernizmus a meghatározóan ural-kodó építészeti stílus országszerte és így Veszprémben is.  Ebben a szellemben folytatódik az egyetem fejlesztése, és ez lesz meghatározó az olyan jelentős lép-tékű lakónegyed-fejlesztéseknél is, mint a Jutasi úti és a Haszkovó úti lakótelep. A történeti építészetre és a meglévő váro-si környezetre érzékeny építészeti állítá-sok a nyolcvanas évekig nem merülnek fel újra. Így végül közel tizenöt év magára hagyatottság és háttérbe szorultság után, az 1960-as években a modern építészet lesz az, amivel megkezdődik a Cserhát és a teljes veszprémi belváros megújítása és modernizációja, és amelynek pontosabb részletezésével a sorozat második részé-ben foglalkozunk.

Smiló Dávid

A Séd viszonylag kicsi és szűk allúviumán képződött lejtőhordalék és a réti öntésta-laján kisebb foltokban a tölgyesektől el-térő, intrazonális, a patak nyomvonalát követő égeres (Aegopodio-Alnetum), bo-korfüzes (Salicion albae), néhol keményfás (Fraxino-Quercetum) társulások képződ-tek. Antropogén hatásra e fásulatok mára teljesen eltűntek, az adottságok azonban részben megmaradtak, ami meglátszik a völgy fáinak jelenlegi fajösszetételében. Ebben dominál a fehér fűz (Salix alba), de megjelenik a mézgás éger (Alnus glu-tinosa) a magas kőris (Fraxinus excelsior) – s idegen fajként – nagyszámú a zöld- és ezüstjuhar (Acer negundo és saccharinum) is. Korábban sok volt a balkáni, illetve elő-ázsiai eredetű fehérvirágú vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) és a mediterrán olasz(jegenye)nyár (Populus nigra ’Italica’).A város ember alkotta, művi kör-nyezet, mely a „legzöldebb” szemlélettel, leginkább természetkímélőbb hozzáállás-sal is sok vonatkozásban eltér az őt ma-gába foglaló tájtól. Épületeivel, burkolt felületeivel megváltoztatja a vidékre jel-lemző be- és kisugárzást, a levegő hőmér-sékletét és páratartalmát, a légmozgást és légszennyezettséget, rontja, szennye-zi, tömöríti, közműveivel behálózza a ta-lajt, lehetetlenné teszi annak természetes vízgazdálkodását. Mindez természetesen a vidékre jellemzőtől sok vonatkozásban különböző feltételeket teremt a növényzet számára. Az eltérés – a beépítés jellegé-től, a lakosságsűrűségtől, infrastruktú-rától stb. függően – az egyes városrészek között is más és más. Az urbanizációs ártalmak az emberi lét számára is nehéz-ségeket okoznak. Ezek kiszűrése, csök-kentése csak megfelelő mennyiségű zöldfelülettel lehetséges. Méretük, élet-hosszuk révén a leghatékonyabb zöldfelü-leti elemek a fák. A változásokra az egyes fajok más és más módon, de általában ne-gatívan reagálnak. Ha életképes, a nekik szánt funkcióknak megfelelni képes vá-rosi növényzetre törekszünk, akkor a te-lepítésre kerülő fajok között válogatnunk kell. Hogy helyesen választhassuk ki a nagy számban telepítésre kerülő fajokat 

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

(Salix sp.), illetve a sekély gyökérképzés/képződés adottsága vagy lehetősége miat-ti kidőlési veszélyük révén – ne képezze-nek biztonsági kockázatot. További elvárás az invazív vagy a potenciálisan invazívvá válható fajok (zöldjuhar – Acer negundo), bálványfa (Ailanthus altissima), akác (Ro-binia pseudoacacia) ültetésének elkerülése, s azok mellőzése, melyek például idősza-konként tömegesen felszaporodó kárte-vőikkel megkeseríthetik a lakosság életét (fehérvirágú vadgesztenye – Aesculus hip-pocastanum). Veszprém 25000-et meghaladó, köz-területen álló, változatos fajösszetételű fája között számos ritkaság található, melyek itteni telepítésének oka a várostűrés, illetve a helyi viszonyok közötti növekedési in-tenzitás tesztelése, számos esetben pedig a növényzettel szembeni © gyelemfelkeltés, egyedi esztétikai hatás megteremtése. 

A városi 
terek fásulása

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

két hosszanti tetőszakaszt (erkélyes kö-
zéprizalitokat) nyeregtetővel kötötték ösz-
sze. Ez a szerkezet megőrződött a tetőben. 
A széles épülettömegek lefedését évszáza-
dokon keresztül ároktető-rendszerek alkal-
mazásával végezték. A két sátortetőt később 
(19. sz. vége?) egy kis hajlású tetővel fed-
ték le, a mai tetőformát kialakítva, ennek 
időpontját nem ismerjük. A várbéli házak 
tetejét elpusztító 1909. áprilisi tűzvész, a 
Vasárnapi Újságban írtak ellenére nem tett 
kárt a püspöki palotában. A fedélszék ép-
ségben megmaradt.

A restaurátori kutatás megerősítet-
te a nyolcvanas években történt homlok-
zat-felújítás során tett megállapítást, a 
palota eredetileg is egyszínű, fehér mesze-
lést kapott, és ez az állapot hosszú ideig 
változatlanul fennmaradt. Ez az egyszínű 

festés tökéletesen illik Fellner felfogásá-
hoz, a francia barokk városi palota stí-
lushoz. A felújítás során megszüntettük a 
palota anyag szerinti szétszínezettségét. A 
veszprémieknek valószínűleg ez szokatlan 
összkép. A barokk épületek esetében a kő-
szerkezetek natúr felületben tartása a 20. 
század közepe óta gyakori. Ez ellentmond 
a történeti építészet szabályainak. Erede-
tileg az összetartozó építészeti tagozatok 
elemeit, részeit azonos módon kezelték. 
Ennek hiánya jól látható volt az erkély és a 
bejárati kapu esetében is. A natúr kő-
elemek esetlegesen csatlakoztak a vakolt, 
festett felületekhez, építészeti elemekhez. 
Ugyancsak indokolatlan volt az ablakok 
könyöklőinek anyagszerű láttatása, natúr 
kőként való bemutatása. A kőfelületeket 
is vékony meszes festésréteggel látták el 
– esetünkben fehér színnel. Ezt a barokk 
képét kapta vissza a palota. Egyszínűre 
komponált homlokzatok esetében a tago-
zatok, stukkódíszek éleinek pontossága, az 
indák, levelek, térbeli masnik, konzolok 
plasztikai minősége alapvetően meghatá-
rozza a homlokzati fény-árnyék játék hatá-
sának erősségét.

Restaurátori kutatásból tudjuk, hogy 
a homlokzati címer színes volt, de már 

nincs a rekonstrukcióhoz elegendő tám-
pontunk. A homlokzaton vakolatleverést 
csak a lábazati zónában végeztek, és ahol 
az állékonyságot veszélyeztette volna a 
megtartás. A vakolat a felületeken kőke-
ménységű, jó megtartású.

Jelentős munka volt a homlokzati 
stukkók restaurálása. Mindez a sok utóla-
gos réteg eltávolítását, tisztítást, hiányok 
pótlását, rekonstrukcióját, korábbi 20. 
századi felújítások során felrakott rossz, 
otromba pótlások eltávolítását, újramo-
dellálását jelentette. Ahogy a nyíláskeretek 
kőfaragványain, úgy a stukkók készíté-
sében is több kéz, mester munkája külö-
níthető el. Restaurálták a kapukat is. Az 
érseki palota utcai homlokzata déli szár-
nyának kőkeretes tetőablaka évtizedek óta 
kissé hátrabillent állapotban rögzült. A fel-
újítás műszaki szakemberei gondoskodtak 
a keret stabilizálásáról, a szerkezet elemei-
nek egyben tartásával.

Egy műemléki helyreállítás csapat-
munka, ahol a tervezők, restaurátorok, ki-
vitelezők, kutató szoros együttműködésére 
és a tulajdonos támogatására van szükség. 
A palota rekonstrukciójának résztvevői 
számára ez alapvető volt.

G. Lászay Judit

A pikkelylevelű ciprusfélék családjának (Cupressaceae) is több, ritka képviselője 
megtalálható városunkban
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lombozatú, �atalon szabályos gömb, idő-
sebb korában tojásdad alakú. Legnagyobb 
ellensége a téli kiszáradás, amikor is sűrű, 
zárt, talajszinten elterülő lombozata miatt 
nem jut vízhez.

1893-ban előállított holland fajta a 
holland vagy wissel hamisciprus (Chama-
ecyparis lawsoniana ’Wisselii’). 8-10 méter 
magasságúvá fejlődik. Mereven elálló, víz-
szintes ágai ritkák, végük ívesen felhajló. 
Pikkelylevelei feltűnően aprók, rövidek. 
Piros porzós virágzatai rikítóak. Érdekes 
alakja miatt kedvelt, főleg �atal korában 
rendkívül tetszetős fajta.  

Veszprémben néhány példánya a 
Csermák Antal utca 14. számú épület déli 
oldalán látható. 

Egy másik, az országban is ritka fajta, 
a csüngő ágú oregoni hamisciprus (Cha-
maecyparis lawsoniana ’Pendula’) egyetlen 
– akkor mintegy húszéves – közterületi 
példánya a megyei könyvtár felújításakor 
semmisült meg. E fajtából Veszprémben 
jelenleg egyetlen példány ismert, ez 40-45 
éves, és a Fenyves utca 19. számú ingatla-
non, a volt városi kertészet udvarán talál-
ható.

Ugyancsak Észak-Amerika nyugati 
részéről, ahol Oregontól Alaszka déli ré-
széig honos (Kanadában csak a part menti 
sávban és a szigeteken él), került Európá-
ba a nutka hamisciprus (Chamaecyparis 
nootkatensis). Hazájában párás viszonyok 
közepette él, 20-25 méter magasra nő, kar-
csú kúp alakú, a hamisciprusok közül a 
hideget legjobban tűrő fenyő. Kérge �atal 
korában vöröses, később barna színű, és 
spirálisan hámlik. Alsó ágai a talajra hajol-
va legyökeresednek. Sötétzöld pikkelyleve-
lei merevek, szúrósak, jellegzetes illatúak. 
8-10 mm-es tobozai gömb alakúak, két év 
alatt érnek be.

E meszet nem szerető, a szárazságot 
nem tűrő faj csüngő ágú, ’Pendula’ fajtáját 
ma már csak két, 45-50 éves példány kép-
viseli; egy a Megyeház téren és egy a Sta-
dion utca 24. számú épület előtt (kettő a 
Stadion utca – Wartha Vince utca keresz-
teződésénél – néhány éve pusztult el).

A szavára hamisciprus (Chamaecy-
paris pisifera) Japánból származik. Hazá-
jában 30–40 méter magasra nő. A talajjal 

szemben igényes, rendszeres vízellátást, 
állandó és magas páratartalmat megköve-
telő, a városi viszonyokat nagyon rosszul 
viselő faj.

E fajnak Veszprémben – egy-egy 
példánnyal – két fajtáját láthatjuk. Ezek 
egyike egy kb. 40-45 éves sárga szavára ha-
misciprus (Chamaecyparis pisifera ’Aurea’) 
a Gusto13 étterem Csermák Antal utcai 
oldalánál, a járda és az épület között látha-
tó, míg az egzotikus megjelenésű fonalas 
szavára hamisciprus (Chamaecyparis pisi-
fera ’Filifera’ – több más fa árnyékában/vé-
delmében – az Erzsébet tér Kálvária felőli 
szegletében él. Ez utóbbi fajtára jellemző a 
gyér elágazás; ágain a zöld ágacskák fonal-
szerűek, hosszan lecsüngenek.

Unikum s feltétlen védelmet érdem-
lő növény az OTP-székház északi oldalá-
nál található emelt szintű gépkocsiparkoló 
lépcsőfeljárójánál látható arizonai cip-
rus (Cupressus arizonica). Hazája az USA 

délnyugati (Arizona, Dél-Kalifornia) és 
Mexikó északnyugati, félsivatagos vidéke. 
Ennek megfelelően meleg- és napfény- 
igényes, szárazságtűrő; a meszes talajt is 
jól bírja. Eredeti termőhelyén 15 méter 
körüli magasságúra nő. Fiatal korában 
gyorsan nő, ágai felfelé állnak, alakja zárt 
oszlop. Idősödve ágai egyre inkább szét-
terülnek, vízszintes állást vesznek, alakja 
széles kúppá, piramisszerűvé válik. Szabad 
térállásban alsó ágai nem pusztulnak el, 
nem kopaszodik fel. Hidegtűrő (félsiva-
tagi hideg/fagyos éjszakák), de fagytűrése 
egyedenként változik (a kékebb/ezüstö-
sebb lombú példányok az edzettebbek). 
Kérge barna/vörösbarna színű, hosszan-
ti csíkokban hámlik. Az ágakon szemben 
álló pikkelylevelei zöldek, szürkészöldek, 
sőt egészen kékesek, ezüstösek is lehetnek. 
Gömb alakú toboztermése éretten zöldes 
árnyalatú barna, kb. dió nagyságú. 

Az egyetlen veszprémi példány kb. 6 
m magas, 45-50 éves, szép, feltűnően ezüst 
színű. Szépségére, ritkaságára tekintettel 
feltétlen védelmet érdemel/igényel. 

A keteleeri boróka (Juniperus chi-
nensis ’Keteleeri’) a kínai boróka (Juniperus 
chinensis) egy 1910-ben, Belgiumban ne-
mesített, tíz méter körüli magasságot el- 
érő, rendkívül dekoratív fajtája. Tőtől ágas, 
tömött ágrendszerű, �atal korában kes-
keny, később kiszélesedő, szabályos kúp 
alakú koronája ezüstös-kékes-zöld színű, 

pikkelylevelei szúrósak. Igen bőven terem; 
tobozbogyói halvány fehéres-kék árnyala-
túak, viszonylag nagyok: 10-12 mm átmé-
rőjűek. 

Veszprémben 6-8 képviselőjük talál-
ható. Közülük a legidősebb, mintegy 50 
éves a Szent Imre téri, míg a legszebb a 
Színház-kertben, az ’56-os kopjafa melletti 
40-45 éves példány.

Észak-Amerika nyugati, száraz, me-
leg régiójában él a hazájában mintegy 10-
12 méter magasságúvá fejlődő, tőtől ágas, 
szürkészöld levelű, apró, kék tobozbogyó 
termésű oregoni boróka (Juniperus sco-
pulorum). Magát az alapfajt nem termesz-
tik/szaporítják, viszont az 1960-as évektől 
egyre több fajtáját szelektálták, melyek ro-
hamosan váltak divatossá. Néhány fajta 
Magyarországon is elterjedt. Ezek egyike 
a holdfény boróka (Juniperus scopulorum 
’Moonglow’). E �atalon többé-kevésbé zárt, 
kúp alakú, később piramis alakot felvevő, 

6-8 m magasságúra növő kis fa pikkelyle-
velei feltűnően ezüstszínűek. Viszonylag 
sok, két év alatt beérő, kék termésével igen 
dekoratív növény. Veszprémben egy pél-
dánya él közterületen, ez a Cholnoky-la-
kótelepen, a gyógyszertár előtt látható.

A virginiai boróka (Juniperus vir-
giniana) Észak-Amerika nagy terüle-
tén – Floridától egészen Kanadáig, főleg 
az atlantikus keleti részeken – elterjedt, 
hazájában 20-25 méteresre is megnö-
vő, hegyvidéki fenyő. Az USA-ban „vörös 
cédrusnak” is nevezik, erdészetileg is je-
lentős. Kérge szürkés-vöröses barna, hosz-
szú csíkokban hámlik. Vízszintesen álló 
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ágai idősebb korban lehajlanak. Levelei 
sötétzöldek, szúrósak. 5-6 mm-es toboz-
bogyói hamvas-kékek, s már az első év-
ben beérnek. A talajjal szemben nem túl 
igényes, de a városi, száraz, szennyezett 
levegőt nem szereti. Hazánkban teljesen 
télálló. Az alapfaj legnagyobb veszprémi 
példánya a dózsavárosi temetőben (4. par-
cella) található; ennek kora megközelítő-
leg 120-130 év, magassága 10-12 méter. 12 

db, a részbeni beárnyékolás miatt jól-rosz-
szul fejlett példány a Vámosi úti temető 
ravatalozójánál látható; ezek 50-55 évesek 
lehetnek. Egy szép, 50 év körüli egyed él 
még a Szent Imre téren, a Kinizsi üzletház 
mögött. Rajtuk kívül a fajt városunkban 
mindössze 6-8 gyengébben fejlett példány 
képviseli (pl.: Batthyány utca, Budapest 
utca – Kádártai út – Pipacs utca sarok, 
Csermák Antal utca).

Túl a pikkelylevelű ritkaságokon, egy 
további fajról is meg kell emlékeznünk, 
mely az eddigiektől egy teljesen eltérő, 
más család, a tiszafafélék (Taxaceae) tagja. 
E faj a kaliforniai nagymagvú tiszafa (Tor-
reya californica), mely Kalifornia folyók 
menti hegyeiből származik. 

 Hazájában 15-20 m magasra nő. Tö-
vétől ágas, eleinte szabálytalan kúp alakot 
fejlesztő, később szélesen szétterülő habi-
tusú fa. Merev, kihegyesedő, szúrós, haj-
lott, smaragdzöld levelei 3-5 cm hosszúak, 
2-4 mm szélesek, jellegzetes zellerillatúak. 
Termése viszonylag nagy, 3-4 cm hosz-
szú, a kemény héjú, nagy magot élénkzöld, 
éretten puha termésburok veszi körül. A 
városunkban közterületen (a Stadion utca 
21–23. számú ingatlanok előtt és a Szent 

Imre téri rózsaágyban) élő két példány (és 
a Fenyves utcai volt városi kertészetben 
élő harmadik) 1974-ben, ötéves korában 
az erdőtelki arborétumból került Veszp-
rémbe, így jelenleg 48-49 évesek, szépen, 
jól fejlettek.

Strenner József

A 20. születésnapját ünneplő, � lmforgalmazással foglalkozó Mozinet K� . parádés válogatással örvendeztette 
meg a � lmek szerelmeseit az ünnep kapcsán. A Mozinet � lmnapok ünnepi tematikáját az Oscar-díj adta. 
Korábban már díjazott alkotók új munkáit s a díjra aspiráló műveket láthattak a nézők premier előtti 
vetítéseken az ország 15 városában.

Térségi szerepkörben
8. Mozinet � lmnapok az Agóra � lmklubjában, 2018. október 20–23.

Azokban a városokban, ahol a programnak művészmozi adott 
otthont, vetítették a Mozinet korábbi siker� lmjeit is, mint pl. a 
Saul � át, az Ida, Az ügyfél, a Testről és lélekről � lmeket vagy épp 
a legfrissebb magyar, Oscarra nevezett alkotást, a Napszálltát. Ne 
legyünk azonban elégedetlenek, az öt � lmbemutató is valódi mű-
vészi élmény volt a négy napban. 

Azt, hogy jól választottak az ünnepeltek, és a � lmes étlap 
tényleg ínycsiklandozóra sikeredett, a részvétel is jelezte: az Agóra 
� lmklubban már a harmadik vetítés után elérték a tavalyi néző-
számot, szép sikerrel zárult Veszprémben is a rendezvény!

Elsőként a Silvio és a többiek című, olasz-francia � lmet láthat-
tuk. Az Oscar-díjas Paolo Sorrentino � lmje Silvio Berlusconi po-
litikai pályafutásának és életének egy szakaszát tárja a nézők elé, a 
tőle megszokott � lozo� kus, festői beállításokkal tűzdelt stílusban. 
Talán a legmélyebb, legkülönlegesebb � lmélmény A sértés című li-
banoni � lm nézőit várta. Tény, hogy Libanonról előbb jut eszünkbe 
Csontváry cédrusa, mint a � lmművészet. Az amerikai � lmakadé-
mia is idén először jelölt a legjobb külföldi � lmek közé libanoni 
alkotást. A � lmet látva: jogosan. Ziad Doueiri rendező a Közel-Ke-
let aktuális, tragikus állapotába enged betekintést, s nyújt szívbe 
markolóan mély, sokáig gondolkodásra ösztönző � lmélményt. A 
Mozinet � lmnapok talán legjobban várt alkotása a Mindenki tudja 
volt (spanyol-francia-olasz), melynek rendezője jól ismert a magyar 
mozinézők előtt. Asghar Farhadi ezúttal először dolgozott nem-
zetközi stábbal s olyan sztárokkal, mint Javier Bardem és Penélope 
Cruz. A kétszeres Oscar-díjas rendező most sem okozott csalódást, 
a Spanyolországba helyezett történetben láthattuk, hogy megtanul-
ta a hollywoodi rendezés sémáit, de csakis a legjobb értelemben! 
Az Agórában ezt a � lmet övezte a legnagyobb érdeklődés, közel 
telt ház volt, ami persze szólt annak is, hogy a � lmet csak január-
tól vetítik a hazai mozik. Ahogy a záró� lm, Az átkelés madarai (ko-

lumbiai, rendezője Cristina Gallego) bemutatójára is januárig kell 
várni. Mind a Hidegháború (lengyel, Pawel Pawlikowski), mind a 
kolumbiai � lm különleges élményt adott a nézőknek, akiket a len-
gyel � lm után teázós beszélgetésre vártak a szervezők.

Jó érzés, hogy Veszprém nem a kimaradó megyeszékhelyek 
sorát „gazdagította”, hanem részese volt egy országosan népszerű, 
rangos � lmes eseménynek! Pár kérdésből álló kérdőívvel végzett 
közvélemény-kutatásomból kiderült (ezúton is köszönet a � lm-
barátoknak, akik válaszaikkal segítségemre voltak), hogy érkeztek 
látogatók az eseményre Lovasról, Márkóról, Herendről, Szentkirály-
szabadjáról, de még budapesti néző is ült a nézőtéren. Fény derült 
arra is, hogy a közönség legalább harmada látogatta a VMK hajda-
ni � lmklubját, ahogy a Hemo mozit is, s a többség nemcsak egy-egy 
� lmet választott a � lmnapok programjából. Több mint húszan jelez-
ték, hogy az összes � lmet megtekintik! A látogatók közt nagyjából 
azonos arányban voltak az Agóra környékén lakók a más városrész-
ből érkezőkkel. Lám, lám, ha igazán érdeklődésre számíthat egy kul-
turális program, csökkennek a városon belüli távolságok… 

A nyitó� lm előtt Varró Attila bevezető előadását hallhattuk, 
kár, hogy az ismert � lmkritikus a többi � lmről nem szólt pár szót 
előzetesben, ajánlóként, ha már a � lmklub vendége volt.

Színfoltja volt a vetítéssorozatnak, hogy az ünnepelt � lm-
forgalmazó reklámanyagokkal, szóróajándékokkal, még ingyen 
elvihető DVD-kel is kedveskedett nézőinek. Végezetül idekíván-
kozik egy adat a Mozinet K� .-ről: hazai és nemzetközi sikereit 
igazi mikrovállalkozásként éri el. Három tulajdonos jegyzi a cé-
get, melynek két alkalmazottja van. Hatékonyságból és szakmai-
ságból jeles, melyhez már csak annyit tehetünk hozzá: köszönjük 
a � lmélményeket!

Farkasné Molnár Csilla



 S
éd

 •
 2

01
8.

 6
. s

zá
m

35

A darab  
kint van 
Quimby Teátrum. Veszprém, 
Hangvilla, 2018. október 20.

„Ezen a koncerten ülni kell.” Ezt mantráz-
gattam magamnak, miközben a Hangvilla 
nagyterme felé araszoló sorban lépkedtem. 
Sosem voltam még ülős Quimbyn, és az 
igazat megvallva nehezen is tudtam elkép-
zelni, hogy ez a két szó – ülős és Quim-
by – megférhetnek egymás mellett. Végül 
szűkösen, de megfértek. Igaz, volt néhány 
dal, amikor csak a test maradt ülve, a lélek 
viszont valahol a gyomor fölötti kis zugok-
ban ugrált és vonaglott és üvöltött, mond-
juk azt, hogy Legyen vörös!

Apropó, vörös. A kezdés előtt le-
sétáltam a színpadhoz, hogy szemügy-
re vehessem Kiss Tibi gitárját. (Erre sincs 
mindennap lehetőség.) Gretsch Chet At-
kins. Igazi kuriózum ez a hangszer. És 
vörös. Gyönyörű és – hogyan is lehetne 
ezt szépen mondani? – patinásan megvi-
selt. Itt-ott lepattogott a festék, benyomó-
dott kissé a test faanyaga, a hátulján pedig 
szinte teljesen lekopott az eredeti borítás. 
Fel is írtam ezt gyorsan magamnak, hátha 
még jó lesz valamire ez a kép.

A kezdés előtt még körbenéztem a 
teremben: telt ház, 40-50 év körüli átlag- 
életkor. A zsúfolásig megtelt Hangvillát 
nem furcsálltam, de a korosztályom hi-
ányát igen. Azok a �atalok, akik még a 
Most múlik pontosan gigaslágerré válása 
előtt is hallgattak Quimbyt, és úgy ugrál-
tak, vonaglottak és üvöltöttek a koncer-
teken, mint lélek a gyomor fölött az ülős 
Legyen vörös közben, azok a �atalok, az 
Y-generáció, a 30 év körüliek nem nagyon 
voltak itt. Pontosan a napokban olvastam 
egy posztot, amiben a szerző éppen erre 
a jelenségre kérdezett rá: Miért megy el 
Veszprémből ez a korosztály? Ez a kérdés 
természetesen nem a koncertbeszámo-
ló része, de a Quimby is szeret foglalkoz-
ni problematikus társadalmi jelenségekkel 
– a Teátrum számainak a fele ilyen volt –, 
ezért végső soron nagyon is jól megfér itt 
ez a gondolat. 

Na de, vissza az estéhez! Ahogy be-
húzták a függönyt az ajtóknál, néma csönd 
lett. Fények a nézőtéren le, a színpadon 
fel, csönd, csönd, légkondi-zaj, semmi, 
zsizsegő közönség, mi van már, jönnek, 
öröm, taps. Rögtön a kezdés jelezte, hogy 
ez valami más lesz: Líviusz egy Ady-ver-
set szavalt. A Hortobágy poétáját. Ez itt a 
Teátrum, kérem szépen! És ahogy egy jó 
színdarabhoz illik, rögtön a kezdés ezer 
kérdést felvet a nézőben. Miért pont ez 
a vers? Társadalomkritika? Ez valamifé-
le szerep lesz, ami majd tompítja az élét 
a kritikának vagy tényleg ennyire tökö-
sek ezek a srácok? Egy kis provokáció? 
Talán mindegyik. Akárhogy is, a kezdés 
izgalmasra sikerült. Később persze letisz-
tult a kép. A dalok közti, rövid, dramati-
zált betétek mindegyike egy-egy aktuális 
problémát feszegetett. A szel�zés („egó-

zás”) mellett szociális kérésekről („Min-
denkinek lelke van. Akkor becsüljük meg 
egymást!”) és ironikus viccbe oltott ben-
zinárakról is szó volt. Láthatóan Líviusz 
érezte igazán elemében magát ezekben a 
blokkokban, de Dodinak is jól állt a szín-
pad első szekciója. Talán néha kissé di-
daktikusak voltak ezek a jelenetek, nagyon 
meg akarták mondani a tutit, de minden 
bizonnyal így kell ezt ma csinálni. Ma még 
így kell. Beletolni az arcunkba, hogy, Nyi-
nával ellentétben, mi ne lássuk meg, „mi-
lyen az álmok pórázán égni el”. 

Mindent egybevetve ezeken az ele-
meken túl más teatralitása nem volt az es-
tének. Kiss Tibiék, ahogy ígérték, hozták a 
visszafogottabb és ritkábban játszott dalo-
kat – nagyon régieket és nagyon újakat –, 
de azért bedobtak jó néhány slágert is. El-
hangzott a Halleluja, az Autó egy szerpen-
tinen, a Fekete lamour, a Ventilátor blues és 
természetesen a Most múlik pontosan is. A 
fények és a háttérben feszülő LED-falakra 
vetített vizuál remek hangulati alátámasz-
tást adtak a daloknak. A vizuálok különö-
sen nagyszerűek voltak. Minden ízében 
pro� produkciót láthattunk. Mint egy jó 
Chet Atkins gitár, kopások nélkül. (A kép 
jó lett valamire.) 

A Quimby jó utakat talált magának. 
A nagykoncertek és fesztiválok mellett ez 
az intimebb, színházi közeg is jól áll a ze-
nekarnak. Sőt ebben a környezetben és 
ebben az atmoszférában a szövegek olyan 
jelentésrétegeket is feltártak magukból, 
amit egy ugrálós, tombolós koncerten ta-
lán ki sem hallunk belőlük. Átlényegültek, 
kaptak egyfajta komolyabb, irodalmibb 
köntöst, ami kifejezetten jól állt nekik. A 
szórakoztatás mellett itt sokkal nagyobb 
hangsúly esett az elgondolkodtatásra. A 
végén a zenekar meghajolt, levonultak a 
színpadról, én pedig ott maradtam, és néz-
tem a kérdőjelekben kirajzolódó fényeket. 
Fontos dolgokról szólt ez az este. Többen 
ülve is maradtunk tőlük. 

Fel kellene állni.
Varga Richárd

Lengyel- 
magyar barátság  
a zene nyelvén 
Veszprém, Hangvilla, 2018. 
november 10.

Különleges eseménynek lehetett része-
se mindaz, aki szerencsés volt, és helyet 
kapott ezen az estén a zsúfolásig megtelt 
Hangvillában. Lengyelországot mentünk 
ünnepelni nemzeti ünnepe előestéjén, 
amely száz éve nyerte vissza független-
ségét, amire lengyel barátaim nagyon 
büszkék, és amiről itt Veszprémben mél-
tó módon, ünnepi koncerttel emlékez-
tünk meg. 

A köszöntők után Porga Gyula, váro-
sunk polgármestere részére Jerzy Snopek, 

Lengyelország nagykövete a Lengyel Köz-
társaság Érdemrendjének Lovagkeresztje 
kitüntetést nyújtotta át a lengyel kisebbség 
irányában kifejtett tevékenységéért. Rend-
kívül felemelő pillanat volt, megtiszteltetés 
városunknak.

Az ünnepi momentumot méltó mó-
don koronázta meg az est második felében 
felhangzó grandiózus koncert a Virtuó-
zok komolyzenei verseny zsűrijéből is jól 
ismert  Balázs János Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész, Magyarország Érdemes 
Művésze, valamint  a Kováts Péter vezet-
te Bartók-Pásztory-díjas Mendelssohn ka-
marazenekar közreműködésével. 

Balázs János 2002-ben a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem Különleges 
Tehetségek Tagozatára nyert felvételt. Az 
egyetem befejezése után több nemzetkö-
zi zongoraversenyt nyert Magyarországon, 
Ausztriában, Franciaországban, az Egye-
sült Államokban és Japánban. Fellépett 
Európa nagyvárosaiban:  Budapesten, Pá-
rizsban, Rómában, Londonban, Berlin-
ben, Stuttgartban, Münchenben, Bécsben, 
Grazban, Pozsonyban, Bukarestben. Négy 
alkalommal turnézott Japánban, rendsze-
resen koncertezik az USA-ban. Szenvedé-
lyes hévvel tevékenykedik a magyar zenei 
örökségért, a magyar zenészek, különösen 
Czi�ra György  emlékéért. Ő az alapító-
ja és művészeti vezetője a Czi�ra György 
Fesztiválnak, emellett a �atal tálentumo-
kat oktatja a Snétberger Zenei Tehetség 
Központ tanáraként.

Balázs János generációjának egyik 
legtehetségesebb zongoraművésze. Zongo-
rázását a  �atalos lendület, a kiemelkedő 
technikai tudás és a mély zenei átélés jel-
lemzi. Művészi ösztöneire hallgatva egyéni 
zenei látásmódja hatja át előadásait, mely 
során hangot tud adni saját elképzelései-
nek. Azt vallja, hogy „...a lélek mélyéről, 
a  legőszintébb érzelmekből születhet meg 
az igazi zene”. Ezt tapasztaltuk meg a no-
vember 10-én felcsendülő művekben. A 
zeneértő közönség által jól ismert Chopin 
g-moll ballada mindenkit elkápráztatott 
az egyéni hangvétellel megszólaló áttetsző 
zenei szövettel. Igazi felvezetés volt a hi-
vatalosan is műsorra tűzött Chopin e-moll 
zongoraversenyhez. A háromtételes ver-
senymű Chopin közismert kompozíció-
ja. Népszerűségét mi sem mutatja jobban, 
mint az, hogy több �lm és színdarab ze-
néjeként is szolgált (Splash, Truman Show, 
Varsói melódia).

Balázs János interpretációja Chopin 
költőiségét emelte ki. Improvizatív motí-
vumok, lágy dallamok, gyöngyöző futa-
mok, szenvedély váltakozása jellemezte 
az első tételt. A lassú tétel hangvételében 
nyomot hagyott a zeneszerző magánéle-
tét ez idő tájt felkavaró szerelem. Ezt az 
életérzést Balázs János interpretációja is 
közvetítette – gyengéd, ábrándos, áttetsző 
muzsika szólalt meg. A harmadik tételben 
viszont, amely a  Mozart-zongoraverse-
nyek csillogó tónusát idézte, a játékosság, 
az igazi scherzo hangvétel kapott han-
got. A zongorával  valódi zenei párbeszé-
det folytató Mendelssohn Kamarazenekar 
méltó partnere volt az est folyamán Balázs 
Jánosnak.
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A lengyel-magyar barátság a zene-
szerzők között is létezett. Chopin Liszttel 
ápolt barátságot, ez testesült meg a rá-
adásdarab kiválasztásában. Liszt Ferenc 
rendkívül virtuóz 6. magyar rapszódiája 
csendült fel, a közönség nagy örömére.

A Balázs Jánostól kapott zenei aján-
dék nem csupán pillanatnyi élmény volt: 
amit zongorázásával közvetített, túlmutat 
a zenén. A közönség ebből a különleges 
ünnepségből maradandó értéket vihetett 
haza magával. Hassa át mindennapjainkat 
mindaz az érték, ami velünk marad ebből 
a különleges estéből, ebből a különleges 
koncertből: az alázat, a barátság, az őszin-
teség, a tisztelet, az elismerés, a szeretet, 
és emlékezzünk erre a különleges estére, 
Lengyelország ünnepére!

Borbásné Gazdag Gabriella

Középkori 
kórusművek 
Az Orlando énekegyüttes 
hangversenye. Veszprém,  
Árpád-házi Szent Margit- 
templom, 2018. október 28.

A veszprémi Margit-templom felszen-
telésének 80. évfordulója alkalmából 
rendezett kulturális és lelki programo-
kat az Orlando énekegyüttes hangver-
senye zárta. Árpád-házi Szent Margit, a 
templom névadója a 13. században élt, 
ehhez a korhoz keresett egyházzenei 
kapcsolódásokat Vikman Pál művészeti 
vezető, és természetesen talált: a hang-
verseny első részében az együttes reper-
toárjára egyébként nem jellemző, az ars 
antiqua korszakából származó énekeket 
szólaltatott meg, két kórusművet a híres 
Notre-Dame-i iskola gazdag anyagából. 
Akár magától értetődőnek is tűnhet ez a 
választás, hiszen a párizsi szellemi köz-
pontban az 1200-as évek körül alkotó, 
nagyrészt névtelen mesterek által meg-
teremtett stílus, a gregorián ének vál-
tozatos többszólamú feldolgozása a 13. 
században Európa-szerte elterjedt, a ta-
tárjárás után újjáéledő Magyarországon 
is jelen volt, ekkor ment végbe a magyar 
és a nyugati kultúra találkozása is, és 
ahogy a karnagy utalt rá, valószínűsíthe-
tő, hogy éppen ilyen énekeket hallhatott 
Margit is az egyházi szertartások alkal-
mával. (A kultúrák érintkezéséről szólva 
gondolhatunk akár a Leuveni-kódexben 
megtalált Ómagyar Mária-siralomra, 
amelynek bejegyzési helyét és a hordo-
zó kódex használatát kutatva Vizkelety 
András a veszprémvölgyi apácakolostort 
tartja a legvalószínűbb helynek.) A ké-
zenfekvő kapcsolódások mellett azon-
ban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy az említett énekanyag kottája – 
ami manapság már a világhálón egysze-
rűen elérhető – nem olvasható úgy, mint 
egy mai kotta, így Vikman karnagy ki-

tartó utánajárásának és saját bevallása 
szerint a szerencsének köszönhető, hogy 
a hangverseny műsora az elképzelése 
szerint állt össze.

A két alkotás az ünnepi hangvételű 
bevezetésként elhangzott Alle psallite 
cum luya, a 13. század végi ismeret-
len francia szerző háromszólamú latin 
motettája után következett. A Deus mi-
sertus homini című conductus az egyik 
legkorábbról ránk maradt négyszólamú 
kórusmű, és Perotinusnak, a párizsi 
Notre-Dame szerzetesének, a kor egyik 
legjelentősebb és név szerint is ismert 
zeneszerzőjének tulajdonítják. A con-
ductus abban az időben rendkívül ked-
velt zenei forma volt, valószínűleg az 
egyes liturgikus részek közötti átvezetés 
kíséretéül szolgált, így szabadabb lehe-
tett, alapját nem egy liturgikus grego-
rián, hanem a szerző által komponált 
dallam képezte, teret adva az alkotói 
tehetségnek. Az Orlando előadásában 
ez a nyolcszáz éves mű most frissnek 
és korszerűnek hatott, mintha a tizen-
hat énekes akkor és ott alkotta volna 
meg az összegyűlt hallgatóság számá-
ra. Egyértelműen érvényesült Vikman 
Pál törekvése, hogy felmutassa, a góti-
kus kor harmóniái nem idegenek attól, 
amit a mai ember befogadni kész, sőt 
a rendkívül izgalmas hangzások precí-
zen előadva, a megfelelően megválasz-
tott tempóban lebilincselő zenei élményt 
nyújtanak. A szuggesztív megszólalta-
tást a Margit-templom kitűnő akusztiká-
ja is segítette. Ugyanilyen meggyőző volt 
a merőben más jellegű mű, a Sederunt 
principes című melizmatikus orgánum 
részletének előadása is. Szépen szóltak 
a gregorián alap hosszan kitartott alsó 
hangjaira építkező dallamok. Felmerül-
hetett a kérdés, vajon írhatta a két művet 
ugyanaz a szerző? Ma így jegyzik, de a 
több száz évi feledésből a 19. században 
visszahozott anyag még mindig sok rej-
télyt tartogat. Különleges értéke az Or-
lando koncertjeinek, hogy Vikman Pál 
nagyon aktuális és érdekes zenekutatási 
témákat pendít meg, rövid magyarázato-
kat fűzve a kórusénekhez. Jól átgondolt 
bevezető és átvezető szakmai kommen-
tárjai most is nagymértékben hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a felhangzó zenével 
mélyebb kapcsolatba kerüljünk. 

A vasárnap esti hangverseny má-
sodik részében a reneszánsz kimagasló 
mestereinek egyházi műveit hallhattuk. 
A mindenszentek ünnepe és a halot-
tak napja jegyében Pierre de Manchi-
court miséjének Agnus Dei tétele, majd 
Palestrina és az angol Byrd egy-egy 
szerzeménye, végül Lassus lamentációs 
sorozatának egyik éneke hangzott el.

Lélekemelő és megható volt ez a 
koncert. Minden együtt volt, az ünne-
pi alkalom, az ihletet adó helyszín, a 
szépen felépített műsor, a karvezető és 
az énekesek teljes összhangja. Megnye-
rően és professzionálisan szólt a kórus, 
a biztos vezetést követve minden egyes 
tagja érzékenyen, teljes jelenléttel, ma-
gas színvonalon énekelt. Ismét megálla-
píthatjuk, különleges szellemi dimenziót 

képvisel Veszprémben a régizenei mű-
hely, elmélyült munkájukra, művészi tel-
jesítményükre érdemes figyelni!

Ladányi Ibolya

Zene – 
történet 
Kovács Attila zongorakoncert-
je. Pannon Egyetem,  
E-kamaraterem, 2018.  
szeptember 25.

Honnan ered a zene? – kérdezhetnénk, és 
Kovács Attila is ezzel a kérdéssel nyitot-
ta meg az estet saját szerzeményének, egy 
improvizatív jazzkompozíciónak az eljátszá-
sa után, amely elmondása szerint annyira új 
darab, hogy még címet sem adott neki.

Mégis, honnan eredhet a zene? – is-
mételte meg a kérdést az előadó az E-ka-
mara telt házas-pótszékes, jelentős részben 
�atalokból álló közönségének. 

Darwin szerint – felelt az általa fel-
tett kérdésre – a zene az állatvilágból ered, 
szerinte a zene példul a madarak füttye, 
amelyek különféle abszolút hangmagassá-
gokban, motivikus ismétlődésekkel, ritmi-
kus elrendezettséggel szólalnak meg. De 
Darwin ebben az esetben tévedett: mert a 
madarak füttyéből hiányzik a tudatos tevé-
kenység, és nem áll mögötte esztétikai aka-
rat, az „csak” egy kommunikációs forma. 

Nehéz, majdhogynem lehetetlen a 
zenéről beszélni, folytatta Kovács Attila. A 
zenét mindenekelőtt hallgatni kell, és nem 
kell feltétlenül érteni, mert az az érzel-
mekre hat, így mindenki képes befogad-
ni, átérezni. Ennyiben különbözik a többi 
művészettől. Eredete meghatározhatatlan, 
valószínűleg a korai emberiség összejöve-
teleinek transzszerű állapotba kerülésével 
függ össze.

„Viszont a zene történetéről lehet és 
kell is beszélni, mert a zene fejlődése eb-
ben a több ezer éves történetben mani-
fesztálódik. Mivel az anyag hatalmas, így 
az előadás szubjektív is, mégis megpróbá-
lok átfogó képet adni a zenéről, fejlődé-
séről, az egyes korszakokról és szerzőkről 
ennek a transzcendens művészeti ágnak a 
bemutatásával” – folytatta az előadó.

Aki ott volt az előadáson, az talán 
egyetért velem, Tisztelt Olvasó, hogy az 
estnek ettől a pillanatától kezdve igen ne-
héz helyzetben van az, akinek az a feladat 
jutott, hogy valamiképpen tudósítson róla, 
visszaadja a hangulatát, érzékeltesse az 
előadó óriási tárgyi tudását és azt a zene 
iránti szenvedélyét, feltétlen elkötelezettsé-
gét, tiszteletét és alázatát, amelyet két órán 
keresztül osztatlan �gyelemben részesített 
a közönség.

Minden zene alapja a valamikori 
népzene, idézte az előadó az orosz zene-
szerzőt, Glinkát: „a nép alkot, a zeneszer-
ző feldolgoz”. Az estnek ettől a részétől 
megkezdődött egy nagyon inspiráló, zon-
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gorán előadott zenedarabokkal illusztrált 
zenetörténeti előadás, amelyet itt csak ösz-
szefoglalni van lehetőség.

Az archaikus korok zenéjének, hang-
szereinek bemutatására, egy-egy jellemző 
skálára, dallamra, mint például a penta-
tonra elhangzik Bartók Béla Este a széke-
lyeknél című műve.

A középkor zenetörténetének il-
lusztrálására háromszólamú, gregorián 
dallamú kórusrészletet hallhattunk – zon-
gorán.

A németalföldi zene rövid taglalása 
után megismerhettük a reneszánsz kor ha-
talmas fejlődést hozó korszakát, a klasz-
szikus polifónia, hangszeres zene és az 
első operák megjelenését, a korszak neves 
szerzőit: Palestrinát, Orlando Di Lassust, 
Monteverdit.

A robusztus barokk kor új műfajokat 
teremtett: fúga, concerto, concerto grosso, 
orgonaverseny, amelyet Kovács Attila J. S. 
Bach egy-egy két-, illetve háromszólamú 
prelúdiumával illusztrált zongorán.

Az előadás további tartalmáról, már 
csak a cikk terjedelmi korlátai, no meg a 
téma hatalmas kulturális-művészeti gaz-
dagsága miatt szinte csak címszavakban 
beszélhetünk: úgy, ahogy Kovács Attila 
vezetett minket a zenetörténet idősíkján 
napjainkig. Megismerhettük a klassziciz-
mus korát: Haydn, Mozart, Beethoven 
zsenialitását és műfajteremtő munkássá-
gát, természetesen egy-egy mű zongorán 
történő bemutatásával. 

Már a 19. században járva kinyílt a 
romantika gazdag tárháza, az egyes műfa-
jok, mint az opera kiteljesedése, és a nagy 
mestereket idézve Chopin cisz-moll kerin-
gőjét hallhattuk zongorán.

Természetesen nem maradhattak 
ki a magyar szerzők sem: Bakfark Bálint, 
az európai hírű kitűnő zenész, Esterházy 
Pál, a magyar barokk kiváló szerzője, Liszt 
Ferenc, mint az egyetemes zenetörténet 
egyik legnagyobbja, Erkel Ferenc, a ma-
gyar nemzeti opera megalapozója, Kodály 
Zoltán és Bartók Béla, aki világszinten is a 
legnagyobbak közé tartozik. Bartók egyik 
nagy erénye, hogy a tudatos technikát in-
tuícióival úgy ötvözte, hogy egy teljesen 
eredeti stílust tudott kialakítani, amelyet 
az előadó az Allegro Barbaro részletével il-
lusztrált. 

A 20. században járva kihagyhatat-
lan Kovács Attila zeneszerző-előadóművész 
életművéből a jazz: ennek eredetét, kulturá-
lis, szociológiai társadalmi hátterét, a válto-
zatos műfaj képviselőit és stílusirányzatait 
több darab vagy műrészlet bemutatásával 
ismertette meg a közönséggel. 

Talán nem méltatlan a nagyszerű 
esthez, ha idézzük a művész közösségi ol-
daláról az egyik bejegyzést: „Én köszönöm 
Neked, hogy annyi elfelejtett, főleg zeneelméleti 
részt felidéztél! Magabiztos, jó előadást tartot-
tál, és az agyad épp úgy elszáll egy jó akkord 
hallatán, mint 40 éve!”

Veres B. Zsuzsa

Szárnyaló 
regiszterek 
Kapitány Dénes orgonakon-
certje. Veszprém, Szent Mar-
git-templom, 2018. október 22.

Kapitány Dénes, a zirci ciszterci apát-
ság orgonaművésze a koncertet megelő-
ző szentmisén, liturgikus szolgálatban már 
megszólaltatta a Szent Margit-templom ki-
váló hangszerét. A templomhajót a misét 
követő koncerten is betöltötte a hangszerek 
királyának hangja, bizonyítva, hogy avatott 
mester kezeli a regisztereket.

A Szent Margit-templomot éppen 80 
éve, 2018. október 23-án adta át Rott Nán-
dor megyéspüspök. A koncert egyik apro-
pója erre az eseményre való megemlékezés, 
a másik meg természetesen az október 23-i 
állami ünnep előestéje. Ez utóbbira rezonál 
a koncert során felhangzó művek egy része 
is. A Szent Margit-templom, Veszprém leg-
nagyobb temploma nemes egyszerűségű, 
elegáns belsejével, nem rossz akusztikájá-
val méltó otthona az orgonakoncerteknek.

A „hangszerek királya” elnevezést so-
kan Mozartnak tulajdonítják. Így van, vagy 
sem, egy biztos, ilyen gazdag hangzást, 
ennyire sokrétű hangképet semmilyen más 
hangszer nem képes adni. Orgona persze 
nagyon sokféle van, az ókori víziorgonától 
(hidraulisz) az Atlantic Cityben épült, 935 
regiszteres óriásig számtalan felépítmény 
létezik. Magáról a hangszerről órákat le-
hetne beszélni, a nyelv- és ajaksípokról, az 
orgonaszekrényről, a traktúráról, az azonos 
hangszínű sípokból álló sípsorról, vagyis a 
regiszterről, de inkább koncentráljunk Ka-
pitány Dénes koncertjére. A művész tanul-
mányait Kalocsán kezdi meg Leányfalusi 
Ihosnál, majd a miskolci Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépiskola után a Deb-
receni Zeneművészeti Főiskolán fejezi be 
ezeket, az orgona mellett zongora tansza-
kon is. Maga is tanít, Zircen és környékén. 
1999 óta a zirci ciszterci apátság orgonis-
tája. Antal� y Zsíros Dezső, a 20. egyik leg-
jelentősebb magyar orgonaművészének 
munkásságát kutatva fejleszti saját és tanít-
ványai tudását.

Érd ekes a koncert tematikája. A mű-
vek leginkább 20. századi szerzőktől szár-
maznak, kivéve Liszt három kórusátiratát, 
a barokkból például egyetlen mű sem szól. 
Elsőként Ernyei József Orgonaábránd Er-
kel Ferenc Himnusza felett hangzik fel. A 
mű ritmusképleteiben, harmóniakezelé-
sében a verbunkos zene elemeivel operál. 
Tuttival indul, de számos regiszter haszná-
latát teszi lehetővé az improvizáció jellegű 
variációk során. A második darab az ’56-os 
forradalom mementója is lehetne. Pierre 
Cochereau, a Párizsi Notre Dame egykori 
orgonistájának Marché című kompozíció-
ja az ellenállás szimbóluma. Drámai hatású, 
még a legintimebb részek alatt is ott lüktet 
az induló. Antal� y Zsíros Dezső Holtak szi-
gete című műve Arnold Böcklin svájci festő 
hasonló című szimbolista festménye nyo-

mán született. Ez az est leginkább avantgárd 
hatású műve, amely a sejtelmes, disszonáns 
hangzásaival, különleges harmóniáival ér-
zékelteti a lelkek vándorlását, megújulását, 
megérkezését. Maga az előadás egy bezáru-
ló kör érzetét kelti. Marcell Dupré francia 
zeneszerző Heroikus poémája a következő, 
az első világháború egyik legvéresebb csa-
tájának emléket állító, feszültséget hordozó, 
indulót, csatát, halált megidéző mű. Zárása 
intim, imaszerű dallam. Gazdag textúrájú, 
és sokoldalú regiszterkezelést igényel, ahol 
egy két helyen megbotlik az előadó keze is. 
Három Liszt-átirat hangzik fel egymás után. 
Elsőként Jaques d’Arcadelt, a Sixtus-kápol-
nában gyakran felhangzó Ave Maria című 
kórusműve után készülőt halljuk. Az adap-
táció mindvégig megtartja ima jellegét, 
harmóniái nem lépnek ki az egyházi hang-
nemekből, az alkalmazott hangszíneket jól 
választja meg a művész, végig intim marad 
a hatás. Saját kórusművét, amelynek témája 
a nagyszerű Krisztus-oratóriumban is fel-
hangzik, a Tu es Petrus címűt dolgozza fel 
ebben Liszt. Tutti hangzással indít a mű, 
hogy számos regiszterváltás után a zárás is-
mét a fenséget hangsúlyozó tutti legyen. Az 
előadás kisebb hibái ellenére is megérint. 
A harmadik Liszt-kompozíció az Ave ma-
ris stella, szintén saját kórusművének átira-
ta. Egyszerű, nemes ez a hangzás, intimebb 
hangszínekkel operál, és az előadó hűen 
adja vissza a szerző elképzeléseit. Zárásként 
ismét egy Himnusz-átirat hangzik fel, most 
Pikéthy Tibor tollából, Improvizációk a 
Himnusz felett címmel. A polifonikus érze-
tű, ellenpontokat alkalmazó, néha fúga-ér-
zetű mű harmóniákban is gazdagítja Erkel 
Ferenc eredeti elképzeléseit. Az orgonista 
pedig biztosan kezeli ezeket a zenei szöve-
dékeket.

Kapitány Dénes méltán ül majdnem 
húsz éve a zirci apátság orgonája mögött. A 
koncert bizonyítéka tudásának, elhivatott-
ságának, érzékenységének. A templomot 
megtöltő hangzatok végül vastapsra kész-
tetik közönségét. Megérdemelten.

 Kovács Attila

Gesamtkunstwerk 
Brains szimfonik. Veszprém, 
Hangvilla, Nagyterem, 2018. 
november 3.

Eredetileg Richard Wagner (1813–1883) 
zeneszerző ötlete volt az a fajta összművé-
szeti alkotás létrehozása, ami magában fog-
lalja a művészetek teljes tárházát. Érthető 
ez alatt a szimfonikus zene, a vokális zene, 
a táncművészet, a képzőművészet és még 
lehetne sorolni a különböző ágakat. Ebből 
egy teljesen újszerű operaműfajt hozott lét-
re, ami a maga idejében rendkívüli hatással 
bírt. Ezt a rendszert ő Gesamtkunstwerk-
nek nevezte el, ami magyar fordításban 
összművészeti alkotást jelent.

Ilyen és hasonló gondolatok jutot-
tak eszünkbe a Brains szimfonik koncertje 
előtt. Azok számára, akik ismerik a Brains 
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zenekart, azonnal az energikus, angol nyel-
vű drum and bass stílusú zene juthat eszük-
be. A Brains már sokszor töltötte meg az 
Expresszó klubot a Hangvilla alagsorában, 
mindig felejthetetlen és energikus koncer-
télményt szolgáltatva a veszprémi közön-
ségnek. Pár emelettel feljebb, a Hangvilla 
nagytermében is a már jól ismert színvo-
nalat hozták a szimfonikusokkal karöltve. 
Fiatal és idős számára is komoly kihívást 
jelentett végigülni, ugyanis Kéri András, 
vagyis Mc Columbo energikus előadása 
magával ragadó erővel bírt a közönségre. 
A zene energiája átjárta az egész színpa-
dot és a nézőteret is. A koncert végén igazi 
extázist jelentett, amikor a közönség vég-
re felállhatott és táncolhatott. Az est lét-
rejöttében nagy szerepet töltött be Balázs 
Ádám � lmzeneszerző, akit az eredeti Bra-
ins-számok szimfonikus zenekari átiratára 
kértek fel.

Jó volt látni, hogy a klasszikus zené-
szek ép p olyan jól érezték magukat a szín-
padon, mint a Brains tagjai. A Heureka Pop 
Orchestra számára nem idegen a könnyűze-
nei stílus, több szimfonikus könnyű-
zenei fúzióban is részt vettek már, többek 
között a Honeybeast és a Blahalouisiana 
nevű együttesekkel is dolgoztak már együtt. 
A zenekar hangzása kifogástalan, előadá-
suk szintúgy energikus volt, illetve a szá-
mok közötti átvezető szakaszok puhasága 
és áttetszősége remek összhangot alkotott 
az eredeti Brains-számokkal. A zenekart 
irányító karmester szakmai felkészültsége 
azonban az est folyamán hagyott némi kí-
vánnivalót maga után. Vezénylési techniká-
ja inkább gátolta, mint segítette a zenekari 
zenészek munkáját, széles, érthetetlen moz-
dulatai néha szétverték az egységet.

A Brains és a Heureka Pop Orchest-
ra által létrehozott crossover – más szóval a 
címben említett Gesamtkunstwerk rend-
szer – nagy hatással volt e sorok írójára. 
Az est hangulata folyamatosan felfelé ívelt, 
a kezdődő pillanattól egészen a koncert 
lezárásáig. A Brains a tőlük megszokott 
színvonalat produkálta, sőt nagyban meg 
is ugrotta a szimfonikusokkal összefogva. 
Valószínűleg több olyan ember is ült a né-
zőtéren, akik vagy az egyik, vagy a másik 
műfajt preferálják, mégis kicsit talán köze-
lebb kerültek ez által az összművészeti al-
kotás által a másik zenei stílushoz is.

Ányos Viktória – Lukács Elek

Könyves
vasárnapon 
Gitáros vasárnap. Berzevici 
Zoltán koncertje. Országos 
Könyvtári Napok, Veszp-
rém, Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár, 2018. október 7.

Ladányi Mihály verseit zenésítette meg az 
elmúlt évtizedekben Berzevici Zoltán, s 
önálló estjét most ezekből a megzenésített 

versekből állította össze. Sokszor hallhat-
tuk már Berzevicit Ladányi-verseket éne-
kelni, de most a régi dalokat újragondolva, 
áthangszerelve énekelte az újakkal együtt. 

Ladányi Mihály, a méltatlanul elfe-
lejtett költő a 20. század magyar költésze-
tének emblematikus alakja. Örök lázadó, 
nyughatatlan ember, aki otthonosan mo-
zog a költői kifejezőeszközök birodalmá-
ban.  Verseinek hőse van, és ez a hős nem 
más, mint önmaga, aki saját nyomorúsá-
gát is � nom derűvel szemléli. Ösztönei-
re hallgatva, csavarogva az akadályokkal 
teli világban makacsul keresi magát, majd 
adja meg a választ a lét kérdéseire. De hát 
mit jelent ma nekünk a ’70-es években 
oly népszerű Ladányi költészete? Valljuk 
be őszintén, ma is időszerű minden sora, 
a dallam pedig segít elviselni azt, amivel 
néha nem merünk szembenézni. Berze-
vici 1982 óta énekli Ladányi verseit, s bár 
a régi dalok annak idején megpróbáltatá-
sokon, cenzúrán mentek keresztül, még-
is időtállónak bizonyultak. Maga a költő 
először kétkedve, aztán a zenei hangzásba 
beleszeretve elfogadta őket, nem is gon-
dolván arra, hogy évtizedek múltán így 
juthatnak el sorai egy jövő nemzedékhez. 

Berzevici gitárjátéka már nagyon 
régóta ki� nomult, szelíd, könnyed mu-
zsika. Kiváló zenész, aki alázattal teszi a 
dolgát, kihasználva hangszerének minden 
lehetőségét. Jó érzéssel választja ki a szöve-
geket, és szerkeszti meg műsorainak ívét. 
Az est anyagát három részre osztotta Az 
első rész borúsabb hangulatú múltat idéző 
jelen volt, érzékeltetve, hogy nem tánto-
rodhatunk el soha a valóságtól. Mégis úgy 
tűnt, mintha nemcsak a dalban, de a lel-
künkben is béke volna. „Az ember simító 
tenyér, csak néha bánat húzza le. Ilyen-
kor arra üt, kit ér, de végül ő sajdul bele.” 
Csendes beletörődés ez, mélyen szóló ak-
kordokkal lezárva, melynek komorságát 
egy vidámabb, de a valóságtól el nem tán-
torító dal pergése oldja. „Ha kedvünket a 
kor belepné, üljünk le egy öreg hordó mel-
lé.” S ha már a hordó és a bor vidámságát 
élvezi az ember, akkor jelen van már a sze-
relem varázsa is. Pergőbb ritmusban bele-
törődve az i� úság elmúlásába, de lélekben 
� atalon maradva kéri énekelve, hogy 
„nyisd ki kapudat, szerelem”. A rég megfo-
galmazott sorok ma már mást jelentenek, 
mint 30 évvel ezelőtt, de ahogy az élet, úgy 
a dallam is gazdagodott, és bizsergő lükte-
tést adott a közönségnek. Ebből a lüktetés-
ből tudott átlendülni a műsor harmadik 
részének ironikus, vidám hangulatába. 
Jó érzéssel válogatta az előadó a magas és 
mély akkordokat, egy-egy ritmust tapsol-
tatva a közönséggel, hogy ők is aktív része-
sei legyenek a dalnak.  S a költő csak azt 
kéri, „isten, adj leleményt szegényeidnek 
is, hogy megtanulják leélni hatvan évüket”. 
Ezek a sorok ma is ébresztőt fújnak lassan 
bezáruló világunkba. Napjainkban is szük-
ségünk van kapaszkodókra. Az ének fel-
szabadít, bátorít, a dalok pedig erőt, hitet 
adnak. Talán néhol harsányabbak is lehet-
tek volna, de Berzevici megmaradt szelíd, 
néha önmagában sem bízó forradalmár-
nak, pedig régen kivívta már a közönség 
elismerését. S bár az idő múlása ércesíti 

már kicsit a hangját, de a dallam és a szö-
veg egymásra találása egyaránt érvényt ad 
a tegnapok és a holnapok hangulatának. A 
szó és a zene varázsa ezen az estén feleme-
lő holnapokba vetett szép hitet adott. Be-
bizonyítva, hogy egy szál gitárral is lehet 
igaz, jó muzsikát teremteni.

Molnár Erzsébet

Valahol délen 
Kulcsár Ágnes kiállítása. Pan-
non Egyetem, aula, Veszp-
rém, 2018. október 16–30.

Miután jócskán megtréfált bennünket az 
időjárás-felelős, érdekes volt várni a han-
gulatot:  Valahol délen – sugallják a ké-
pek – kellemes nyárutónk van. A kérdés 
azért ennél összetettebb: egyrészt adott 
Kulcsár Ágnes festőművész, aki szeret ab-
szolút felkészülni, akár egy kirándulás je-
lentette élményekről, értékekről van szó, 
vagy egy kiállítótér optimális kihasználá-
sáról. Másrészt adott Kulcsár Ágnes fes-
tőművész, az akár biciklin suhanó szélvész 
kisasszony, aki imádja a ragyogó napsü-
tést, szeret egyedül bámészkodni, mind-
eközben egyik élményt fogadja be a másik 
után, és hazatérve is emlékszik valameny-
nyi inspirációra. Ugyanakkor nem elég-
szik meg a megvalósítással, időről időre 
újrafesti képeit, még mozgalmasabbá teszi 
kollázsait. Szereti, ha a házban található 
valamennyi alkotása lehetőleg minden pil-
lanatban őt tükrözi. Érthető, ez az ő kom-
munikációs nyelve. Milyennek is találtuk 
a Valahol délen című kiállítást a Pannon 
Egyetem aulájában október végén? Először 
is örömmel megtervezettnek – már ta-
vasz óta készült rá. Másodszor átfogónak: 
„csak diópác” gra� káitól a színes képekig. 
A kiállítási anyag két körrel járható be; kí-
vül a gra� kákkal ismerkedhettünk, belül a 
festményekkel, kollázsokkal. Más szem-
pontból is átfogónak, hiszen a gra� kákból 
származnak a festmények a déli kékekkel, 
zöldekkel, égő narancsokkal, vörösekkel, 
rengeteg növénnyel, legyen az nád, fale-
vél, kicsi vagy nagy virág. Az érzelemdús 
művészi értelmezés, átértelmezés mellett 
az adott témára mindig emlékeztet egy 
igen pontos tájképi részlet, fa vagy épület, 
egy Botticelli-alak, ami mellesleg nagyon 
is odaillik. És nem lehet eldönteni, hogy 
egy mérnök vagy egy játékmester nyom-
ta-e rá névjegyét a látványra, mert abba, 
amit látunk, teljesen belefér Korfu, Róma, 
Pompeji, Herculaneum, Baalbek Taormi-
na vagy Firenze, Toszkána vagy Erdély, 
San Marino.   

Őrsi Ágnes
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Dubniczay 
Dubniczay István hantai pré-
post, a zirci ciszterci apátság 
mecénása. Szerkesztette Vida 
Beáta, Reguly Antal Múzeum 
és Népi Kézműves Alkotóház, 
Országos Széchényi Könyvtár, 
Zirc–Budapest, 2018.
Az ismertetendő kötet a zirci Reguly An-
tal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 
első kiadványa. Az A4-es formátumú kö-
tet gerincét a címben szereplő Dubniczay 
István kézirata alkotja, amelyben számba 
veszi a veszprémi egyházmegye főpász-
torait és a hozzájuk köthető legfontosabb 
eseményeket a püspökség megalapításától 
saját koráig, Acsády Ádámig (1725–1744). 
A kézirat eredeti, latin nyelvű közlésén és 
annak magyar fordításán kívül a kötet tar-
talmazza Vida Beáta részletes bevezető ta-
nulmányát Dubniczay Istvánról, valamint 
az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött 
kézirat facsimiléjét.

Dubniczay István életéről és mun-
kásságáról elsősorban Pfei�er Jánosnak 
köszönhetően voltak ismereteink, azon-
ban Vida Beáta kutatásai számos területen 
hoztak új eredményeket az életrajz vonat-
kozásában. Mivel a ‚Dubnicai István’ név 
meglehetősen gyakori volt a korszakban, a 
szerző elsődleges feladata volt az egyes sze-
mélyek és a hozzájuk köthető adatok szét-
választása. Vida Beáta meggyőzően érvel 
amellett, hogy hősünk 1710 körül láthatta 
meg a napvilágot. Korábban azt gondoltuk, 
hogy az 1670-es évek közepén, második 
felében születhetett, s Acsády Ádám kor-
társa volt. Későbbre tett születési ideje jól 
illeszkedik életrajzába, a mindennapi szol-
gálattétellel együtt járó oldalkanonoki fel-
adatokat például jóval valószínűbben látták 
el �atalabb papok, ahogy az Biró Márton 
esetében is meg�gyelhető.

A hantai prépost életének egy eddig 
kevéssé hangsúlyosan bemutatott részét, a 
katolikus megújulásban játszott szerepét is 
részletgazdagon tárja az érdeklődők elé a 
bevezető tanulmány szerzője.

Dubniczay fontos szerepet játszott 
a 18. századi Veszprém és Zirc életében. 
Ennek máig látható emlékei a veszprémi 
várban álló kanonoki háza, illetve a zirci 
múzeumnak otthont adó Dubniczay-féle 
ház. Részletes fejezet mutatja be a kanonok 
kötődését Zirchez, a helyi ciszterciekhez. 
Vida Beáta tisztázta Dubniczay és a cisz-
terci rend kapcsolatának formáját is, meg-
cáfolva azt a korábbi nézetet, miszerint a 
hantai prépost, lemondva kanonoki javadal-
máról, novíciusként a szerzetesrendbe lépett 
volna. Valójában konfraterként kapcsoló-
dott a rendhez, önálló háztartást vezetve, 
és megtartva a vagyona fölötti rendelkezés 
jogát. Bőkezűségének nyomait mind a mai 
napig láthatjuk az apátsági templomban. Az 
ő adományából vásárolta például a rend a 
templom főoltárának oltárképét, amelyen 
Franz Anton Maulbertsch festette meg Má-
ria mennybevételét.

Az életrajzot Dubniczay végrendele-
tének kétnyelvű kiadása zárja.

Ezt követően olvashatják az érdeklő-
dők a Dubniczay István neve alatt fenn-
maradt veszprémi püspöklistát, amelyet a 
közreadók eredeti latin nyelven és párhu-
zamosan magyar fordításban is publikál-
tak. A fordítást Bán Z. Elizeus O.Cist. atya 
készítette, a szöveg gondozásában pedig 
Karlinszky Balázs és Varga Tibor László 
érseki levéltárosok vettek részt. A közép-
korban vélhetően minden püspöki szék-
helyen vezettek a közreadott forráshoz 
hasonló listákat, amelyek a főpásztoro-
kat, tevékenységük évkörét, illetve az egy-
házmegyéhez kapcsolódó legfontosabb 
tetteiket rögzítették, azonban a történe-
lem viszontagságai miatt ezek többsége, 
így a feltételezhető veszprémi előzmények 
is elpusztultak az évszázadok során. Az 
itt megjelentetett püspöklista sajátossá-
ga, hogy adatai oklevelekkel igazolhatók, 
tehát összeállítója vagy összeállítói fel-
használták a püspökség és a káptalan ar-
chívumait. A listát 1744-ig, Acsády Ádám 
püspök haláláig vezették. Az értékes forrás 
facsimiléjét, hasonmását is közreadták a 
szerkesztők, így az eredeti formájában is 
tanulmányozható.

A kiadványt jó szívvel ajánlom min-
den Veszprém és Zirc, illetve az egyház-
megye története iránt érdeklődőnek!

Hermann István

Égi és földi 
Ladányi Tamás: Öt kontinens 
csillagai. Balatonfüred Váro-
sért Közalapítvány, Balaton-
füred, 2018.

Ladányi Tamás mára Veszprém egyik tá-
volból is szabad szemmel látható védje- 
gyévé vált világszerte megosztott aszt-
rofotói révén. Képei rendre bekerülnek 
a NASA népszerű válogatásába, megje-
lennek a Natural Geographic vagy a �e 
World at Night lapjain, illetve oldalain, 
kettőscsillagot (LAD1 és LAD2), kisbolyót 
(181298 Ladányi) neveztek el róla.

A balatonfüredi kiadásban megjelent 
Öt kontintens csillagai különös, egyszer-
re személyes és szakszerű könyv. Figyelme 
a végtelenre irányul, de ebből arra, ami az 
érdeklődő ember egzakt eszközeivel meg-
fogható és megosztható. Világos megfogal-
mazású képei mindig valamilyen viszonyt 
hoznak létre a szemlélő földi helye és a táv- 
csővel-fényképezőgéppel megcélzott égites-
tek, égi jelenségek között. Asztrofotói a Föld 
bolygóról is szólnak, érzékeltetik helyét és 
mozgását a mindenségben. Mindig valami-
lyen szép látvány megfogalmazására töre-
kednek, de ezt a szép látványt kipányvázzák 
valamilyen földi konkrétumhoz, a földi ter-
mészet mellett többnyire az emberi ittlét va-
lamilyen jeléhez is.

Könyvében ezek a sajátosságok most 
a képekhez csatolt rövid följegyzésekkel bő-

vülnek, amelyekben a tanult csillagász és a 
fényképező ember részben közérthető csilla-
gászati magyarázatokat ad, részben szemé-
lyes élményeket fogalmaz meg. 

A magyarázatok révén hosszabban el-
időzünk a képek előtt, összevetjük a szöveget 
a képpel, a képet a szöveggel, apró személyes 
vonatkozásoktól újabb dimenziókat kap a 
fotó, némi betekintést kapunk az asztrofotó-
sok szubkultúrájába, sőt ezen belül is egyes 
tematikus klubjaiba, például a nap éves járá-
sát az égi nyolcassal, analemmával leképező 
alkotásán, amelyen csillagászati tudás, gon-
dos tervezés és egy éven át tartó szervezett 
munka találkozik, „belépést engedve” az al-
kotónak az asztrofotósok egyik elit csoport-
jába, az „analemma club”-ba. 

Megejtő ezeknek a képeknek a pil-
lanatnyisága, sajátos artisztikuma. Ennek 
egyik legszebb példája az Égi aranymetszés, 
amelynek szépsége valóban a pillanat műve, 
és a látványból jóformán semmi nem „va-
lóságos”: a Hold karéja a Nap ráeső fényétől 
és a Földünk árnyékától „hozza formáját”, a 
repülőgéppel való találkozása a perspektívá-
ból adódó optikai illúzió, a kondenzcsík és 
a találkozási pont aranymetszése az alko-
tói beavatkozás, a mesteri vágás eredménye, 
a bíbor, a vörös és az arany  színek a sajátos 
légköri viszonyok és az ebből adódó optikai 
következmények eredményei. A kép a konst-
ruktivista festmények tisztaságával vetekszik. 

Új perspektívákat hoz létre Ladányi Ta-
más, és hangsúlyosan szép látványaival, azok 
csillagászati, illetve a Föld légkörére, a fotó-
zás körülményeire utaló magyarázataival a 
szemlélődés helyének, lehetőségeinek töré-
kenységét, az együttállások pillanatnyiságát 
is érzékeltetve. Azt, hogy micsoda kivételes 
szerencse, rendkívüli élmény, hogy mindezt 
szemlélhetjük, hogy a szemlélődés élményét 
és örömét nagyszerű fényképezőgépekkel 
megörökíthetjük, hogy itt, a 20–21. század 
határán olyan körülmények között élünk, 
hogy minderre módunk van.

A könyv Veszprém és környéke az 
utóbbi két évtizedben rögzített éjszakai 
égi látványaitól elindulva a földrajzilag 
közel eső tájaktól a legtávolabbi Ausztrá-
liáig haladva közvetíti a fotós érdeklődé-
sét, �gyelve a kép szépségére, csillagászati 
vonatkozásaira, égi és földi viszonyára. 
Az első látásra túl szórtnak tűnő váloga-
tást egészében indokolja az a tetten érhető 
alkotói szándék, hogy bolygónk különbö-
ző pontjairól, sokféle természeti és embe-
ri környezetéből rögzítse az égi látványt, 
mintegy a bolygók fényében láttatva földi 
környezetünket, és ezzel a Földet is csilla-
gászati pályáján megmutatva.

Ladányi Tamás minden egyes fény-
képét pontosan dokumentálja: a helyen és 
az időponton túl megnevezi az eszközö-
ket, technikai paramétereiket. A tényekre 
szorítkozó, rövid képleírások és ezeknek a 
fotós paramétereknek az egzaktsága ellen-
súlyozza a képek „romantikáját”, esetenként 
(egyébként igényesen) turisztikai jellegét. 

Szakszerű magyarázatai nem tudá-
lékosak, személyes érzékenysége nem ér-
zelmes, személyessége nem tolakodó. Jó 
ízléssel összeállított könyv az Öt kontinens 
csillagai.

Ladányi István
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A Nagy 
Háború 
képregényben 
Kiállítás a Pannon Egyetem 
átjárógalériájában, Veszprém, 
2018. november 5–22.

A Nagy Háború Blog és a Magyar Képre-
gény Szövetség közös kezdeményezésé-
re készült el a Merénylet Szarajevóban és a 
Magyarok Isonzónál című képregény, me-
lyeket a készítőkhöz hasonló i� ú korosztály 
tanulmányozhatott a Pannon Egyetemen, 
az aulával szomszédos folyosón.

Azt mondhatnám, zavarba ejtő a ki-
állítás. Mert igaza volt a megnyitón Soós 
Gyula őrnagynak, amikor arról beszélt, 
hogy a magyar katonákat feláldozták egy, 
az ország számára semmit sem érő vi-
lágméretű összecsapásban, vagy Felhő-
si István festőművésznek, aki reményét 
fejezte ki, hogy a képregény-visszaemlé-
kezések nyomán a � atalok utánaolvasnak 
az eseményeknek, de ez az egész mintha 
tévedés lenne. Egyszerűen egy valós bor-
zalmakkal nyomasztó háború nem kép-
regényműfaj. A sötét-világos tónusokkal 
közvetített, állati, emberi koponyákkal, 
csontvázakkal teli látomás lehet egy kita-
lált horrorsztori képregényben elbeszélt 
változata, de szerintem nagyon messze 
esik a dokumentumforrástól, amin ala-
pul. Ezt látva ki gondolna a Nagy Hábo-
rúra, bármilyen tehetséges is a rajzoló. 
Hasonlókat éreztem a Hanta című össze-
állítással kapcsolatban, ami olyan, mint-
ha az Obsitos meséjének mai változata 
lenne. Hogy az isonzói harctéren végre-
hajtott hőstettekért csak az elbeszélőnek 
medált hozatott létre a magyar király, és 
A Dicső Magyar Bátorság Csillaga nevű 
kitüntetést maga Kossuth Lajos(?) adta át 
a bátor katonának, szerintem bagatellizá-
lása az ügynek, bár, mint minden időben, 
akkor is biztosan voltak nagyotmondó 
emberek. Azt is el tudom képzelni, hogy 
1914 júniusában a szarajevói utcán össze-
verődött bámész népség, nem tudva, mit 
lát, összevissza beszélt a véres merénylet 
kapcsán, de hogy ez nem történt operett-
stílusban, nagyestélyis, „zenés-táncos” 
előadásban, abban egészen biztos va-
gyok. Igazi képregényes megoldást mu-
tat az összeesküvés-téma, mely szerint a 
pénzemberek célja helyzetektől függet-
len: saját pro� tjuk gyarapítása, ott meg a 
történet soványka. Sokkal reálisabbnak 
gondolom A szerencse szárnyon jár című 
összeállítást, ami Kovács György hábo-
rús élményei alapján készült. A helyszín 
Doberdó 1915 szeptemberében, amikor 
hatvan katona ment le a lövészárokba, és 
csak harmincnégy jött onnan elő, amikor 
egy elfogott orvlövészért nagy ezüst ki-
tüntetés és harminc nap szabadság járt.

A kiállítással kapcsolatban csak azt 
sajnálom, hogy lemaradok e tehetséges � -
atalok további munkáiról, a többieknek 

meg ajánlom, a Nagy Háborúval kap-
csolatban nézzenek, olvassanak erede-
ti dokumentumokat, és felejtsék el a téma 
zanzásítását!

Őrsi Ágnes

Élőszereplős 
diavetítés 
Aladdin. Rendezte: Iványi 
Árpád. A Noir Színház ven-
dégjátéka, Veszprémi Pető�  
Színház, 2018. október 14.

A g yerekeknek szóló előadás alaptörténe-
tét szerintem senkinek nem kell bemutat-
ni. A szegény tolvaj� ú megpróbáltatásait, 
aki a sztori végére elnyeri a szultán lányá-
nak szívét és a birodalmat, happy end. De 
az örök érvényű üzenetet sikerül-e átadnia 
a darabnak? Érthetővé válik-e azoknak a 
kisgyerekeknek a számára, akik netalántán 
nem ismerték a történetet?

Gyerekszínházi előadásról beszélni 
azért nehéz, mert nem könnyű felismer-
ni azt a határvonalat, amely a színházra 
nevelés kompromisszumai és a szimplán 
csak „a gyerekeknek ez is jó lesz” hozzáál-
lása között van.

A színházterembe lépve elhúzott vö-
rös függöny látványa fogad, a tér keresztbe 
világítva, erős sivatagi hatást keltve. Hoz-
zátett a hangulathoz, hogy amíg a kis ezer-
lábúak elfoglalták helyüket a nézőtéren, 
addig halk furulyaszó idézte meg Agra-
bah utcáit. Aztán sötét, és jött az ilyenkor 
megszokott visítás. Ahogy a függöny ket-
tévált, állóképpel indított az előadás, míg 
a hangszóróból a mesélő (dzsinn hangja) 
kezdte a történetet. Gyerekfüllel hallgat-
va � gyelemfelkeltő, misztikus duruzsolás-
nak hatott. Az elénk táruló látvány igazi 
színorgia volt, pedig még csak a város sze-
génynegyede került elénk az első jelenet-
ben. A díszlet vetített formában volt jelen, 
minőségi térhatással, vagyis ha az em-
ber sokáig nézte, egy idő után az egymás 
mögé vetített háttér tökéletesen egybe-
olvadt. Az egész előadásról elmondható, 
hogy kifejezetten a látás érzékszervünkre 
próbált hatni: kivetített dzsinn, a füstgép 
rendszeres használata, a behozott kellékek 
túldíszítettsége. A jelmezeket a szereplők 
személyiségéhez tervezték.

Az előadás ugyan Az Ezeregyéjszaka 
meséi alapján készült, néhol mégis erősen 
Disney-szaga volt, a Szultán jellemét és 
kinézetét egy az egyben átemelték, Zoh-
ra, a jósnő vörös alapon szivárványszínű 
jelmeze is Jágót idézte, ami nem feltétlen 
baj, hiszen a kisgyerek nagy valószínűség-
gel előbb látta a mese� lmet, mint olvasta 
volna az Ezeregyéjszakát, és ezek a meg-
felelések erősen segítették a megértést. A 
jeleneteket függönnyel és sötéttel zárták, 
míg a projektor átállt egyik helyszínről a 
másikra. Így viszont a jelenetek végén, a 
sötétben újra és újra felmorajlott a gyerek-
zsivaj, ami gyakran még a következő je-

lenet elején is kitartott, így a dolgok eleje 
néhol érthetetlenné vált.

Kiemelendő Csutorás Bánk (Szultán) 
arcjátéka, mimikája még az utolsó sorban 
is jól kivehető volt, noha arcát leginkább 
egy hatalmas fehér szakáll-bajusz-szemöl-
dök alkotta.

Összességében elmondható, hogy a 
történetet sikeresen sűrítették egy órába 
úgy, hogy a mondanivaló és a sztori – né-
hol szellősen ugyan – de átjött a gyerekek-
nek. A színészek jól hozták a karakterüket 
és az általuk képviselt értékrendet. A kö-
zönség háláját és színházi beavatottságát 
jelezte, hogy minden lezárt jelenetet taps 
követett.

Kovács Gergő

Boribon 
az Agórában 
Marék Veronika gyerek-
könyv-illusztrációi, 
Agóra Veszprém VMK, 2018. 
október 24. – november 13.

Tényleg, idén ősszel elfelejtettem rácso-
dálkozni a gesztenyeérésre. Mivel gyakran 
visz az utam át a színházkerten, ott talál-
kozom először a tavasz friss zöld levélkéi-
vel, szeptemberben, októberben pedig a 
lábam elé pottyanó, tüskés burkukból ki-
bújó, ragyogó, fényes barna gesztenyékkel. 
Arra, hogy ezúttal kimaradt ez az öröm az 
életemből, az Agórában jöttem rá. A kiál-
lítások sorában ugyanis helyet kaptak Ma-
rék Veronika gyerekkönyv-illusztrációi is. 
A cím szándékosan gyerekkönyv-illuszt-
rációkra utal, hiszen a művész nem mese-
könyveket írt és rajzolt; igaz történetekről 
van szó, illetve olyan helyzetekről, amelyek 
minden aprócska gyerekkel és a szülei-
vel előfordulnak (2–6 év között). Boribon, 
a kismackó, aki Marék Veronika szerint 
olyan, mint ő volt pici korában, jó barátja, 
Annipanni pedig természetesen anyuká-
jára hasonlít, aki eligazítja őt a félelmetes 
(jaj, elvesztem, jaj, beteg vagyok), illetve új 
történésekben (leesett a virágváza, milyen 
jó az eper ki� ivel).

Minden másképpen van – írta Karin-
thy, és mennyire igaz ez, ha gyerekszem-
mel vagy felnőttként nézzük ugyanazt a 
világot. És bár a gyerekség igen hamar vé-
get ér (napjainkban különösen hamar, már 
az első mobil-, illetve tabletélménynél), 
a József Attila-díjas írónő és művésztár-
sai könyvei lehetnek a gyerekek és szüle-
ik életre szóló közös emlékei. A Boribon 
vagy gesztenyehulláskor a Kippkopp törté-
netek, a Sünigyerek vagy a Kockásfülű nyúl 
ugyanazt jelentették négy-öt évtizede az 
óvodásoknak, kisiskolásoknak, mint ma a 
Bogyó és Babóca, a Geronimo-folyam vagy 
Berg Judit egérmeséi. Érthető képekkel, 
szép szavakkal vezetik a kicsiket. Jó, hogy 
az Agóra-kiállítás tervezésébe ez a téma is 
belefért.    

Őrsi Ágnes
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Vasárnap délelőtt gyülekező a Hangvilla kamaratermében. Meglepően sok a felnőtt, sokan gyerek nélkül. 
Bemutató van, érthető, hogy mind a stáb, mind ismerőseik kíváncsiak az első előadásra. Négyéves kortól 
ajánlják a darabot, de vannak � atalabbak is. Egészen hosszú zenei bejátszással nyit az előadás, mialatt 
meglepő módon semmi nem történik a színpadon, csak nézzük a díszletet. A zene teljesen egyszerű, a 
régóta bábelőadásokhoz párosított klasszikus, szöveg nélküli „gyerekzene”. Az előadás során később sem ér 
meglepetés bennünket ezen a téren. Sajnos más téren sem igazán.

Nincsen sárkány
Mamlasz királyság krónikája. Andrew Lang Ma� ázia című meséje alapján írta 

Nagy Viktória és Schneider Jankó, rendezte: Schneider Jankó. A Kabóca Bábszínház 
előadása, Veszprém, Hangvilla, 2018. szeptember 23.

A díszlet nagy része sík, néhol háromdimen-
ziós, a bábok többnyire három-, de van, hogy 
kétdimenziósak, ami elgondolkodtató. Va-
jon Schneider Jankó rendező a szemnek akart 
kedvezni azzal, hogy váltogatja a síkot, vagy 
pusztán spórolás, esetleg ötlethiány miatt ol-
dott meg néhány dolgot „papíron”. Amennyi-
ben bármi mélyebb célja, jelentése lett volna 
ennek a dolognak, sajnos nem jött át. Szá-
momra inkább zavaró és ingerszegény, nem 
indította be a fantáziámat. A fényekkel sem 
volt különösebb játék. A háromdimenziós bá-
bok is zsákruhában, pontszemekkel, papírko-
ronában. A báb mozgatása nem igényelt nagy 
technikai tudást, az alakok csak a kezeiket és 
fejüket mozgatták külön. Amíg a Paprika Jan-
csiban az egyszerű d íszletet és bábokat (bár 
ott legalább látszanak a lábak) viszi a történet 
és a humoros szöveg, addig ebben az előadás-
ban sok percen keresztül volt, hogy semmi 
sem kötötte le a � gyelmemet. Andrew Lang az 
1800-as évek végén, 1900-as évek elején alko-
tott. Ma� ázia című kötetét Göncz Árpád for-
dította, 1984-ben jelent meg. Mind a történet, 
mind a szöveg túlhalad a tündérmesék vilá-
gán, korát meghazudtolóan több tartalom ke-
rült bele, valamint újszerű látásmóddal bír.

Ehhez képest a Kabóca által interpretált 
darab egyszerű, mondanivalója és fókusza va-
lószínűleg a gyermeki hitrendszer erősítése, a 
csodákba vetett hit visszaadása, a „van sárkány 
vagy nincsen sárkány”, „mi van a tündérekkel” 
problémakört aktualizálva. Hiszünk-e bennük, 
milyen az életünk, ha igen, milyen unalmas 
és egysíkú csodák nélkül. (A síkok értelme itt 

megvilágosodhatna, de ha volt is ilyen szándék, nem eléggé kidol-
gozott.) Mindezt olyan egyszerűséggel viszik színre, hogy a néző 
számára még az sem igazán jön át, hogy itt igazi csodákról van szó. 
(Volt például egy félreérthető rész, melyben a két testvért megöli a 
sárkány, azonban továbbra is kérdés marad, hogy léteznek-e sárká-
nyok!) A szöveg (még ha négyéves kortól ajánlott is a darab) erő-
sen lebutított, és enyhén modernizált: „Létezik, hidd el nekem, bár 
nincs fenn az interneten.” Sem az eredeti szöveg sokszínűsége és 
műveltsége, sem a történet humora nem maradt meg benne. 

A koncepcióba érthetetlenül bekerül egy japán zenés sár-
kányharc, ami ráadásul indokolatlanul hosszúra nyúlik, minden 
humort mellőzve.

Az előadás vége az, hogy a tündéreket meghívják a palotába, 
ezután nem történik semmi. A színészek feje is előkerül, a bábok 
meghajolnak, majd ismét az üres színpadot nézzük a zenei beját-
szás alatt.

Meg kell valljam, voltam már jobb Kabóca-előadáson. Ma-
napság, amikor itthon is fejlődik a bábkultúra (legalábbis van-

nak erre törekvések), különböző színész-báb variációk jelennek 
meg a színpadon, változatos fénytechnikai ötleteket alkalmaznak, 
a színész a saját testét bábként használja, van, hogy a színész egy 
testrésze vagy ő maga lényegül bábbá, ez az előadásmód nagyon 
kevés.

Hud Janka

Séd, 2018. 3. sz., 33. old.
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Égszínkék házban

Ami pedig a rendfenntartó szerepet illeti, a fel-
adat percek alatt eliminálódik, mert a történe-
tek, a bábok és a két bábszínész, Benkő Zsu-
zsanna és György Zoltán Dávid az első perctől 
az utolsóig lekötik a szemmel láthatóan elva-
rázsolt gyereknépet. Az előadás lényege, hogy 
Miú, aki macska és Vau, aki kutya, pontosan 
annyira különböznek egymástól, amennyi-
re egy kutyának és egy macskának különböz-
nie illik. Akár ellenségek is lehetnének, ha nem 
lennének barátok, sőt a legjobb barátok. És bár 
a jellem, a vérmérséklet különbségei újra- meg 
újratermelik a kon� iktusokat, a barátság végül 
felold mindent, és ez a két nagyon más karakter 
komfortos, békés, néha kicsit zajos, de mindig 
élhető világot tud berendezni magának. 

A világ itt persze a színpad, egyszerű, 
gyúrható és nagyon intim tér. Egyszerű, mert a 
színpad csaknem üres, nincs díszlet, csak Miú 
és Vau égszínkék háza, A-betű formára összeil-
lesztett két lépcsősorból. Gyúrható, mert a két 
fél A-betűből forgatva, döntve, tucatnyi mó-
don illesztve Miú és Vau világának minden el-
képzelhető helyszíne kirakható. És intim, mert 
mindez az Agora színpadán áll, a játéktér is, a 
nézőtér is a tenyérnyi világban, ahol a közelség 

cseppet sem ijesztő, hanem elbűvöl, befon, elragad.
Ha az előadás előtt csak annyit tudok, hogy a két jó barátot 

egy fér�  és egy nő jeleníti meg, feltétlenül arra szavaztam volna, 
hogy a nő lesz a macska, a kutya pedig a fér� . Ebben természe-
tesen tévedtem volna, ami legyen valóban az én bajom, tűzbe a 
közhelyszótárral. De végül mégiscsak azt láttam, hogy Vau, aki 
lány, egy árnyalattal hitelesebben képes beilleszkedni a kutya ki-
csit darabos, kicsit nehézkes, de mindig egyenes, a végsőkig hű-
séges jólelkűségébe, mint Miú, aki � ú, a… Mibe is? Harmincöt 
éve az a helyzet, hogy egymást váltó macskák a gazdáim, alapo-
san kitanultam ezeket az elbűvölő zsarnokokat, a trükkjeiket, a 
játszmáikat, a primadonnaságukat, a cseppfolyós lustaságukat, 
az ártatlanságtól kikerekedett szemüket és a kiterített rigót a te-
rasz közepén. Én csak azt mondhatom, hogy a macskák bizony 
lányok, a kandúrok is lányok, nőneműek, és fér�  legyen a talpán, 
aki igazi macskának akarja mutatni magát. Talán ez teszi az ár-
nyalatnyi különbséget Vau javára, de valóban csak árnyalatnyit, 
mert egyébként Benkő Zsuzsa is, György Zoltán Dávid is meg-
győztek, szerettem őket, és szívből tapsoltam nekik.

Most, hogy a harmadik Kabóca-előadást nézem végig kri-
tikailag, vagyis úgyszólván bábszínház-szakértő lett belőlem, el-
árulhatom, hogy nem győzök betelni a bábjáték néha valóban 
már szinte mágikus átalakuló képességével. Nem tudom ponto-
san, ki milyen módon veszi ki a részét a tervezésből, de a színlap 
Rumi Zsó� a és Sipos Katalin nevét tünteti fel tervezőnek. Gyak-
ran ámultam a munkájukon. A bábok, hát persze, a fekete-fehér 
kockás, dagi macska meg a sárga kutya jópofák, mindig moso-

lyognak, hiszen az arcukra van festve a derű, igen, de… Igen, de 
amikor egy hosszú, kötött, fekete-fehér sálból – itt egy ráncolás, 
ott egy csippentés – csiribí-csiribá: macska lesz! Hát ezzel nem 
tudok betelni. Ahogyan egy fekete-fehér kockás bevásárlókocsi 
egyszer csak így meg úgy gyűrődik, és mindent, amire a macs-
kák ötezer éves csala� ntasága képes, össze lehet hajtogatni belő-
le! Ezek azok a pillanatok, amikor a nagypapa leesett állal bámul 
együtt az unokával. A kutya-/macskafáját! Hát ilyet!

Az előadás Miút és Vaut háromféleképpen jeleníti meg. Leg-
inkább úgy, hogy a bábok és a mögötte mindenestől a színpadon 
látható színészek összejátszanak. Ez pompásan működik. A báb 
adja a közösbe a rajz� lmekből már jól ismert, hihetetlen moz-
gékonyságot, a � zika törvényeit sutba dobó trükköket, a színész 
pedig a mimikát, az intonációt, a személyiséget, amit a festett 
mosolyba merevedett báb nélkülöz. Ez kiválóan működik. Van 
azonban egy jelenet, amelyben a bámulatos átalakuló képesség is 
a határaihoz ér. Nehéz megérteni, hogy egyetlen jelenés kedvéért 
miért kell Miút és Vaut, a gyerekek által már elfogadott, sőt meg-
szeretett bábokat faliórára, öntözőkannára cserélni. Most nem az 
a kérdés, hogy lehet-e egy fekete-fehér falióra jó Miú, mert lehet. 
Meg az sem, hogy lehet-e egy zöld öntözőkanna jó Vau. Mert – 
szerintem – nem. Hanem hogy mi végre a csere? A gyerekeket ki-
zökkenti anélkül, hogy az egészet igazoló többletet hozna. És van 
jelenet, ahol a színészek teljes emberi valójukban, a bábok által 
hozzáadott érték nélkül lesznek, hipp-hopp!, Miú és Vau. Ebben a 
jelenetben tűnik ki igazán, mennyit ér a báb és a színész � noman 
kiegyensúlyozott szimbiózisa. Mert kedves lány ez a kutya, jórava-
ló � ú ez a macska, de így, elhagyatva a bábjaiktól nem tudnak iga-
zán Miú és Vau lenni. Miú és Vau annyival több, mint egy macska 
meg egy kutya, amennyivel egy báb meg egy ember együtt több, 
mint egy � ú meg egy lány.

És ha már mondani kezdtem, amit nem értek, hadd told-
jam meg még valamivel. Az egész előadást keretezi néhány visz-
szatérő mondat és színpadi kép. Ez jó. De azt szintén nem értem, 
hogy miért kellett az előadást lezáró keretjelenetbe az elmúlást, a 
kutyák, a macskák, a ház, a dombok, az egész világ elmúlását és 
újjászületését, ezt a – számomra – nagyon nem odavaló ontológi-
át beleszuszakolni. Nekem � lozó� ának elég lett volna annyi, hogy 
ti, kutyák és mi, macskák (tetszés szerinti variációban) különbö-
zünk egymástól, mint fér�  és nő, mint felnőtt és gyerek, mint haj-
nali kakas és éjszakai bagoly, mint klasszikus, rocker, mint melós, 
mérnök, bölcsész. Mint pártállás. De találunk egymásban annyi 
közöset, annyi szerethetőt, hogy az égszínkék házat telelakjuk a 
lim-lomjainkkal. Meg békességgel. 

Minden � lozó� ánál beszédesebben álljon itt egy színpadon 
kívüli epizód az előadás első harmadából. Egy szöszi rosszcsont 
egyszer, aztán még egyszer belemászott – szó szerint – az előadás-
ba. Anyukája visszahúzta egyszer, aztán másodszor már fölfogta, és 
kiviharzott vele a teremből. A gyerek sírva kiabálta, míg el nem halt 
a hangja, hogy „Nem akarok hazamenni! Nem akarok hazamen-
ni!” Ehhez csak annyit tehetek hozzá, hogy Miú és Vau otthonába – 
bármit jelentsen is az – én bármikor szívesen hazamennék.

Asztalos István

Timo Parvela: Miú és Vau. Rendezte: Kolozsi Angéla. Kabóca Bábszínház. 
Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ, 2018. április 15.

A � nn meseíró, Timo Parvela történeteit összefűzve, Miú és Vau című bábjátékukkal léptek a mindenféle 
korú gyerekek és a szintén mindeféle korú, de azért főképp � atal felnőtt közönség elé a „kabócák”. A 
választás kiváló, mert bár Timo Parvela történeteinek intenzitása, szellemessége, csala� nta csavarossága 
kissé egyenetlen, de egyik sem unalmas, a közönséggel szót érteni nem tudó. Pedig ez utóbbi, mármint a 
közönséggel való szót értés nem is egyszerű feladat, hiszen a nagyszülőktől a szülőkön és a kicsi, kisebb 
és legkisebb gyerekekig terjedő sávban kell az előadásnak érvényesen megszólalni. Az előadás címzettjei 
elsősorban a gyerekek, de a felnőttek sem csupán nézőtéri rendfenntartók, hanem valódi közönség, amely 
– láthatóan és hallhatóan – kiválóan szórakozik.

Séd, 2018. 1–2. sz. 19. old.
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Séd, 2018. 1–2. sz. 14. old.

gyes egyedül betölti az egész színpa
ot, ahogyan a csillagszemével átragy
yerekek szemébe, és ezek a minden 
apható kis� úk és kislányok egyszer 
lhiszik neki, hogy a dobok tényleg b
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is, ha napot és holdat fabrikálnak belőle. 
Mert egy csapat élteti. És Danny Bain.

Amikor az előadásnak vége, amikor a 
felerészt gyerek, felerészt felnőtt közönség 
a szó szoros értelmében szóhoz jut, a szí-

most 
jobba
A gye
hogy 

w-
t 

esetében vettem észre, több előadásnál is 
azt tapasztaltam, hogy egy szülőnek, ta-
nárnak a nézőtéren töltött percek nem fel-
tétlenül okoznak valódi színházi élményt,

alkotá
rű, eg
kötni
gond

rammal várta vendégeit a Kabóca Bábszínház. A 
nkáról, közvetlen, családias hangulatban élvezhe

anthattak a színfalak mögé, részesei lehettek a társ
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Hány ajtaja van 
a csodapalotának?

Január 17-én Balázs Béla A hét király�  című meséjét mutatta be a Kabóca Bábszínház. A nagyszínpadon. 
Néhány nappal ezelőtt a stúdió nagyszobányi terében néztem Kodzsugukila boszorkány történetét, és most 
arra (is) kíváncsi voltam, mennyiben más a játék hangulata a testközelség nélkül, akkor, ha a szinte nagycsa-
ládnyi közönség helyett egy nagyteremnyi közönség bámulja és tárgyalja meg izgatott pusmogással a mesét.

Amikor a „kabócák” Balázs Béla meséjét 
választották, csaknem pontosan százév-
nyit nyúltak vissza az időben. 1916. októ-
ber 31-én így tudósított egy helyi születésű 
szerző fellépéséről a Szegedi Napló: „A 
Feministák Szegedi Egyesülete ez idén is 
meg akart felelni annak a magára vállalt 
föladatnak, hogy a háború vadító és dur-
vító befolyásait a gyermekek fogékony 
lelkében egyensúlyozza. Mesematinék szol-
gálják ezt a célt.” (…) „Az ünnepély külön 
érdekessége volt Balázs Bélának, a szegedi 

származású jeles írónak meséje, amelyet ő 
maga mondott el a kicsinyeknek. A mély 
értelmű, sok fantáziával elgondolt és művé-
szien megformált mese irodalmi értékű, de 
pedagógiai hatásra nézve is jelentős alkotá-
sa az újabb gyermekliteratúrának.”

Tehát 1916. október 31. Olyan idő-
pont, amikor a Nagy Háború, amely 
megrontotta, leírhatatlan szenvedésekbe 
taszította Európát, már több mint két éve 
tombolt. Olyan időpont, amikor minden-
ki sejtette már, hogy ez a háború hosszú 
lesz, és senki sem sejtette, hogy mi lesz a 
vége. Nagyjából ez az a pillanat, amikor a 
társadalomban kezd „felszívódni” a hábo-
rús pszichózis, az az elvadultság és dur-
vaság, amitől nem véletlenül akarták óvni 
a gyerekeket a szegedi feministák. Balázs 
Béla meséje nagyon � noman, igazi szecesz-
sziós, törékeny metaforák csodákkal átszőtt 
hálózatával éppen erről beszél. Történeté-
ben nincsen semmi direkt politikum, igazi 
mese, csodákkal, királlyal, királynéval, hét 
király� val a mese időtlenségében és téren 
túliságában. De az áthallások mégis félre-
érthetetlenek.

A hét király�  hét jó testvér, olyan jó 
testvérek, amilyenek csak a mesékben van-
nak. Leélhetnék akár az egész életüket is 
szeretetben, boldogságban, ha a körhin-
taként forgó aranypalota világába, a bent 
biztonságába be nem tör a kint gonoszsá-
ga és agresszivitása. A mese nagy kérdése, 
hogy a jónál is jobb testvérek harmóniáját, 
az összetartozás, a közös értékek, a szeretet 
kötelékeit megbonthatják-e, sebezhető bé-
kéjüket feldúlhatják-e azok, akiket a rom-
bolás nyomorék öröme boldogít.

A válasz egyszerre illúziótlan és re-
ménykedő. Mert igen, megronthatják, de 
nem helyrehozhatatlanul. A hadba vonuló 
király, a bölcs és jóságos apa nyomán ke-
letkező űrbe tör be a gonosz boszorkány, 
hogy az aranypalotára hét ajtót bűvölve el-
hitesse a jóságban nevelkedett, tehát a go-
nosz ellen védtelen gyerekekkel, hogy az, 
amit mindeddig egynek és oszthatatlannak 
láttak, voltaképpen hét. És nagyon is el-
osztható. Mert minden király� nak jut egy 
kapu, és minden király� nak jut egy baljós 
hiedelem, az, hogy csak és kizárólag az ő 

kapuja az igazi, az az egyetlen kapu, amely 
a palota mélyén sorvadozó édesanyjuk 
gyógyulásához utat nyithat.

És megtörténik az elképzelhetetlen. 
Amikor a már cérnaszálnyira sorvadt anyát 
felélesztő gyógyszer megérkezik, a hét ki-
rály�  között kitör a szörnyű viszály. Nem 
kérdés: mind a heten a legjobbat akarják, 
de mind a heten elhiszik a gonosz duruzso-
lást, hogy csak és kizárólag az ő útjuk, az ő 
kapujuk az egyetlen. Az igazi. És kitör köz-
tük a harc, és meg sem szűnik mindaddig, 
míg a testvérháború nyomán fakadt könny-
folyó a távolban csatázó apáig nem ér.

Biztos vagyok benne, hogy 1916 ok-
tóberében Szegeden és bárhol Európában 
ezt mindenki pontosan értette. Amikor 
azonban a játékot rendezőként is jegyző 
Székely Andrea Balázs Béla meséjét kivá-
lasztotta, tudnia kellett, hogy a nézőtéren 
egy olyan gyerekgeneráció ül majd, amely 
(Istennek legyen hála!) nem ismer háborút, 
nem ismeri azt a vadságot és azt a durva-
ságot, amiről Balázs Béla 1916-ban beszélt. 
Azt. Mert egyébként vadságot is, durvasá-
got is ismerhet éppen eleget. A kérdés, a 
feladat az volt, hogy a régi mesét sikerül-e 
átültetni a „szép, új világba”, új, a gyerekek 
számára is átélhető jelentést adni neki.

Az előadás menetében a háború in-
kább csak periféria. Rögtön a kezdet kez-
detén kialakul egy furcsa szerepcsere. A 
gyerekek, miután kiviháncolták magukat 
a maszkot öltő királyok furcsaságát látva, 
hirtelen – és meglepő mértékben – meg-
komolyodnak. Mély csendben � gyelik, 
amint a két király, mint két vásott, buta 
kölyök ádázul huzakodnak az eldönt-
hetetlenen: kinek van igaza? De a kirá-

Balázs Béla – Würtz Ádám: A hét király� . Rendező: Székely Andrea. 
Kabóca Bábszínház, Veszprém, 2018. január 17.
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2018 első hónapjának tizennyolcadik napján, vasárnap délelőtt játszotta a Kabóca Bábszínház stúdiója 
a Kodzsugukila, a boszorkány című mesét. Lehet, hogy tavaszra arról is nevezetes lesz ez a vasárnap, 
hogy aznap hó esett ebben a globálisan felmelegedett télben. A gyerekek, akik az előadás előtt az Agora 
előtti téren megpróbálkoznak a hóemberrel, serényen görgetik a kicsinyke gombócot valamivel nagyobb 
gombóccá, és akkor még azt hiszik talán, hogy ez a legnagyobb csodája a napnak. De egy óra múlva tudják 
már, hogy tévedtek. Kodzsugukila boszorkány meséje még a tél első hóemberénél is nagyobb csoda.

Tud-e a dob beszélni?
Kodzsugukila, a boszorkány (afrikai történet bábokkal és különleges hangszerekkel). 
Rendező: Szántó Viktória. Kabóca Bábszínház, Veszprém. Bemutató: 2017. május. 21.
A stúdióterem előtt a kicsiket meseország 
hősei várják: egyfejű sárkány, háromfe-
jű sárkány, hét törpe. A gyerekek büszkén 
pózolnak velük egy-egy közös fotóra, míg 
a teremből különös hangok kezdenek ki-
szivárogni a még zárt ajtó mögül. Aztán 
lassan megtelik a nézőtér, a legbátrabbak 
az első sorba ülnek, földre tett párnákra, 
olyan közel a játékhoz, hogy Dzséli, a me-
semondó éneklő, énekmondó mesélő bő 
ruhájának szele biztosan meg-megcsap-
ja őket az előadás alatt. Régi tapasztala-
tom, hogy a felnőttek idegenkednek az 
ilyen közelségtől, megrettenti őket a lehe-
tőség, hogy a színpad és a nézőtér, a két 
világ között leomolhat a védfal. A gyereke-
ket szemmel láthatóan inkább inspirálja a 
közelség, a szülők illemtudóan elfoglalják 
a hátsó sorokat, a földön a párnákat meg-
szállják a felnőtteknél sokkal bátrabbak.

Míg tart a nemzedéki bátorságpróba, 
Danny Bain, az előadás maga, egy afrikai 
xilofonon afrikai(nak tűnő) futamokat ját-
szik. Be kell vallanom, nem vagyok kellő-
képpen jártas az afrikai folklórban ahhoz, 
hogy a hangszerek, a kellékek, a jelmez, az 
énekelt részek hitelességét megítélhessem. 
Annyit mondhatok csak, hogy nekem hi-
telesnek tűntek, annyit, hogy mindenki 
számára az első perctől az utolsóig a nap-
nál világosabb volt, hogy most egy másik 
világba lépünk, egy másik kultúra beszél 
hozzánk, és az előadás egyik nagy kérdése, 
hogy a más, az idegen elriasztja vagy épp 
ellenkezőleg: elbűvöli, a szó szoros értel-
mében elvarázsolja az afrikai xilofon fura 
hangjait fülelő közönséget.

Talán éppen ebből a szempontból 
tűnik szembe az előadás egyetlen igazán 
megkérdőjelezhető döntése, az, hogy Dzsé-
li, a mesemondó éneklő valójában nem egy 
afrikai mesét mesél el, hanem egy olyat, 
amit Sándor Anna dramaturg illesztgetett 
össze magyar népmesék jól ismert eleme-
iből. Szó se róla, szépen, gondosan megírt 
történet ez, a motívumok jól illeszkednek, 
nem markol többet, amint amennyit késő 
bölcsitől kora óvodáig egy gyerek még be-
fogadni képes. De a tétet egy jó egérugrás-
nyival mégis alacsonyabbra helyezi. Nem az 
a kérdés, hogy egy mindenestől afrikai világ 
hogyan képes együtt élni egy mindenestől 
nem afrikai közönséggel, hanem az, hogy a 
„mi kultúránk meséje” hogyan képes együtt 
élni azzal a hangszerek által megtestesített 
tárgyi és hangzásvilággal, ami kétségtelenül 
más, új és egzotikus.

Akinek jó füle van, az nyilván hall-
ja már, hogy merre tart ez a gondolatme-
net. Mostanában nálunk, Európában nagy 
zajjal csikordulnak össze az egymástól 
idegen és még inkább idegenkedő kultú-
rák. Éppen ezért nagyon-nagyon értékes 
ez a kísérlet, a kultúrák közös vasárnap 
délelőttje, és – gondolom én – annál ér-
tékesebb, minél több jelenik meg abból a 
másikból, abból az idegenből. Mert ha azt 
a minél többet, például egy még a törté-
net szerint is afrikait őszintén meg tudjuk 
tapsolni a végén, akkor van azért remény, 
hogy átüzenhetők az egyébként valóban 
szörnyű szakadékok.

Danny Bain. Hát ő nagyszerű. Mint a 
neve is mutatja, nem hazánk � a, amerikai 
egyébként, diplomás zenész, élt Afrikában, 
de ez mind semmi ahhoz a két varázslat-
hoz képest, ami alól már az előadás első 
pillanataiban sem vonhatjuk ki magunkat. 
Az egyik, hogy csillagszeme van. (Mint a 
csillagszemű juhásznak.) A másik, hogy 
elmondhatatlan bájú akcentussal beszéli 
– hibátlanul – a magyart. A csillagszemeit 
már az előadást megelőző percekben pró-
bára teszi a még helyüket kereső, csivitelő, 
bámuló gyerekeken. Szemmel láthatóan 
– szó szerint – keresi a tekintetüket, még 
egy szó sem hangzott el, még csak az afri-
kai xilofon egzotikus futamai szólnak, de a 
kapcsolat már épül. Dzséli, az énekmondó 
mesélő megbűvöli a gyerekeket.

Aztán az első percekben történik va-
lami, ami egyszeriben mély értelmű, a 
színház legősibb ősvilágáig visszahatoló 
tétet ad az előadásnak. Dzséli � nom futa-
mot perget végig a dobokon, és azt mond-
ja a gyerekeknek: a dobok beszélnek. Száz 
dramaturg, rendező nem találhatta volna 
ki jobban azt, hogy egy cinci gyerekhan-
gon azonnal megszólaljon a kétely. A dob 
nem tud beszélni. De tud. De a dob nem 
tud beszélni. Ettől a pillanattól fogva, a pil-
lanattól, amikor a kétely egy cinci gyerek-
hangban testet ölt, az előadás tétje az, ami 
minden színház tétje az ősidők óta. Az, 
hogy elhisszük-e. Elhisszük-e Hamletnek, 
hogy Hamlet? Elhisszük-e, hogy meghalt a 
cselszövő? Elhisszük-e, hogy Ádám és Éva? 

Elhisszük-e, hogy a dob beszél? Nem 
halogatom a választ. Elhisszük. Ennek a 
magyarul tüneményes tökéletlenséggel be-
szélő, csillagszemű, tejfehér bőrű afrikai 
mesemondónak abban a háromnegyed 
órában mindent elhiszünk, még azt is, 
hogy a gonoszt legyőzi a jó.

Mert a mese, minden igazi mese az 
idők kezdete óta erről szól. Kodzsuguki-
la, a gonosz boszorkányszellem ellopta 
a Napot és a Holdat, és a világra az ata-
visztikus rettenet, az örök, áthatolhatat-
lan sötétség borult. És két árva gyerek, két 
senkinél senkibb, akiknek minden szépet 
és jót megígért a falu, hogy aztán min-
den szépből és jóból kitaszítsa őket, hitvá-
nyul szavát szegve, a két senkinél senkibb 
testvér, Kaili és Szandzsi elindulnak, hogy 
megmentsék a világot, egyebek között 
azokat a mézédes szavú hazudozókat is, 
akik a semmibe lökték őket. Útjukon nem 
győzhetnek segítség nélkül, mert az em-
ber barátok nélkül még akkor is erőtlen, 
ha ketten van egyedül. A sok segítőből itt 
most csak egyről essen szó: Dzséli az, az 
énekmondó mesélő, most nagyon felnőt-
tesen mondjuk úgy, a művész, a szellem 
embere. És persze győznek, a Nap és a 
Hold újra bevilágítja a földet, bevilágítja 
még azokat is, akik nem biztos, hogy meg-
érdemlik. Így megy ez már a mesékben, de 
most nem erről akarok beszélni.

Hanem arról, ahogyan Danny Bain 
egyes egyedül betölti az egész színpa-
dot, ahogyan a csillagszemével átragyog a 
gyerekek szemébe, és ezek a minden jóra 
kapható kis� úk és kislányok egyszer csak 
elhiszik neki, hogy a dobok tényleg beszél-
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Korszakhatár
Kabóca Körkép. Veszprém, Kabóca Bábszínház, Agóra VVMK, 2017. január 18.

nek. És beszélnek a csörgők, a mosódesz-
kából kifundált micsoda a biciklidudával, 
a lopótökök, a bambusznád, ami, ha jól 
forgatják, úgy zizeg, mintha eső esne. Ezen 
a színpadon minden játszik, ezen a szín-
padon minden mindenné átalakul, a vö-
rös-fekete vászonból szél lesz a Vörös Szél 
Sivatagában, a kékes-zöldes vászoncsíkból 
átúszhatatlan folyó. Bárha arasznyi. A szín-
házban minden, de minden a világon hihe-
tő, ha elhitetik velünk. Elég hozzá néhány 
dob, egy afrikai xilofon, egy bambusz, ami 
Esőisten, tehát értjük, miért zizeg, mint-
ha eső esne. Két semmi kis � gurácska elég, 
hogy elhiggyük: ők a két árva, Kodzsugu-
kila boszorkánynak jó egy fekete-vörössel 
kiszínezett korong. Mindenből elég a ke-
vés, a kicsi. Csak varázsló kell hozzá.

Danny Bain – nem vitás – varázsló. 
Hihetetlen intenzitással van jelen a szín-
padon, tökéletes árva, tökéletes Esőisten, 
tökéletes Kodzsugukila boszorkány. Pilla-

natonként más és más, pillanatonként szo-
rítunk érte és ellene, szánjuk, utáljuk, még 
azt a megindítóan kedves akcentust is a 
maga javára fordítja. Mert elhisszük, hogy 
ez a tejfehér bőrű � ckó tulajdonképpen af-
rikai. Tulajdonképpen idegen. Tulajdon-
képpen nem is az.

Lehetetlen megítélnem, hogy abból, 
amit láttam, mennyi Danny Bain hozomá-
nya, és mennyi a rendező, Szántó Viktó-
ria által hozzáadott érték. Azt mondhatom, 
hogy eggyé válnak a teljesítmények. Azt 
mondhatom, hogy mindenki, aki az „ókor” 
bábszínházain cseperedett, mint magam is, 
felejtsen el szinte mindent, amit a bábokról 
gondol. Ebben a bábszínházban még a bi-
ciklicsengő is életre kel, még a biciklikerék 
is, ha napot és holdat fabrikálnak belőle. 
Mert egy csapat élteti. És Danny Bain.

Amikor az előadásnak vége, amikor a 
felerészt gyerek, felerészt felnőtt közönség 
a szó szoros értelmében szóhoz jut, a szí-

nész egy pillanat alatt kilép addig fegyel-
mezetten fenntartott szerepéből. Talán ez 
lett volna az egyetlen, amit kifogásoltam 
volna, az, hogy a gyerekek félelmetesen 
spontán reakcióira nem reagál, bár ki tud-
ja, miféle szellemet szabadítana ki ezáltal 
a palackból. De a taps elültével elérkezik a 
kibeszélés ideje, és a gyerekek nem kímé-
lik a nyilván fáradt színészt. Záporoznak 
a kérdések, minden hangszerről mesélni 
kell, minden hangszernek van titka, van 
története. Nincs itt már senki, aki ne hin-
né el, hogy a dob beszélni tud.

Amikor a közönség végül újra a való 
világba lép, kiderül, hogy a januári nap-
sütésben megroskadtak a félbehagyott 
hóemberek. De ezzel nem foglalkozik 
most senki. Nem is tudom, kinek tetszett 
jobban a játék, kinek szélesebb a mosolya. 
A gyerekeknek vagy a nagyoknak. Lehet, 
hogy az enyém a legszélesebb.

Aszta los István      

Kabóca Körkép. Ezt a nevet kapta az idén 
második alkalommal megrendezett show-
case, mely a Kabóca műfaji sokszínűségét 
volt hivatott bemutatni az érdeklődők-
nek. Az elmúlt évad bemutatói közül öt 
előadást kínált megnézésre a program; öt 
mind témájában, mind fogalmazásmódjá-
ban, eszközeiben és céljaiban különböző, 
más-más módon izgalmas bábelőadást. 

A Körkép délelőtti részén sajnos 
nem tudtam részt venni, így az ebédszü-
net előtti A hét király�  és az Álomszövők 
című előadásokról lemaradtam. Így is él-
ményekben gazdag volt azonban a dél-
után, amely a Békakirály című előadással 
kezdődött. Az Agóra bejáratához érve – a 
már megszokott módon – örvénylő gye-
rekzsivaj fogadott, négy-öt tucat kisiskolás 
és néhány, a veszprémi közéletből isme-
rős felnőtt várakozott a nagyterem bejára-
tánál. Nem volt tele a nézőtér, úgy látszik, 
a kora délutáni előadás – Körkép ide vagy 
oda – nem vonzott több embert a színház-
ba, mint máskor. A Kabóca előadásainak 
nézői rendszerint iskolai osztályok, s mivel 
olyan sok általános iskola nincs a környé-
ken, hogy hétről hétre beterítsék a nézőte-
ret a gyerekek, általában fél házzal mennek 
az előadások; a felnőtt közönség jó, ha egy 
félsornyi helyet foglal el, ami egyrészről 
sajnálatos, másrészről viszont érthető. 

Noha például a Békakirály is hem-
zseg az aktualizálni próbáló poénoktól, 
az előadás igazán nem tud a felnőttekhez 
szólni, s a gyermekeknek sem fogalmaz 
meg valódi üzenetet. Így aztán – bár szó-
rakoztató az előadás –  a felszínen marad. 
Ezt pedig sajnos nem csak a Békakirály 

esetében vettem észre, több előadásnál is 
azt tapasztaltam, hogy egy szülőnek, ta-
nárnak a nézőtéren töltött percek nem fel-
tétlenül okoznak valódi színházi élményt, 
ami mindenképpen elgondolkodtató. A 
Kabóca azt hirdeti magáról, hogy műso-
ra a veszprémi gyerekközönség igényeit 
tulajdonképpen csecsemőkortól a nagy-
korúságig lefedi, hiszen „kisbabáknak, 
óvodásoknak, iskolásoknak és kamaszok-
nak egyaránt” készít előadásokat. Ez az 
állítás persze nem igaz, hiszen az utolsó 
kamaszoknak szóló előadás a néhány év-
vel ezelőtti Orpheusz volt, Oláh-Horváth 
Sára (akkor még egyetemi hallgató) ren-
dezésében. A bábszínház mindig is és je-
lenleg is azt képviseli, hogy fontos neki a 
Pannon Egyetemmel való együttműködés, 
a közös munka. Ebben az esetben viszont 
nem értem, hogy miért nem fektet jóval 
nagyobb hangsúlyt arra, hogy megszólít-
sa a veszprémi � atalságot (értem ez alatt 
a középiskolás és egyetemista generációt). 
Egy bábszínház nem engedheti meg ma-
gának azt a luxust, hogy elhitesse magával: 
a bábjáték csupán kisgyermekeknek szól, s 
varázsának megteremtéséhez elég a hang, 
a kép, a bábok ügyes mozgatása. Mindez 
ugyanis lehet, hogy leköti a nézőtéren ülő-
ket, de mi értelme a színházcsinálásnak, 
ha abból hiányzik a gondolat, a cél, ami a 
próbafolyamat során a rendezőt, a játszó-
kat s az alkotófolyamat többi résztvevőjét 
mozgatja. Gondoljunk csak kedvenc tör-
téneteinkre, meséinkre, melyeket újra meg 
újra felfedezünk! Azokra a rajz� lmek-
re, amelyeket máig szívesen megnézünk. 
Vajon nem azért maradandók-e ezek az 

alkotások, mert a gyermeket nem egysze-
rű, együgyű lényként fogják fel, akit le kell 
kötni (képletesen persze), hanem érző, 
gondolkodó, a világra nyitott emberként, 
ilyenformán pedig a világot nem leegysze-
rűsítik az ő „szintjére”, csupán fogódzó-
kat adnak neki annak megértéséhez? Ez 
a megközelítés lehetőséget ad arra, hogy 
a jó történetekben mindig valami újat fe-
dezzünk fel, kortól függetlenül. Amellett, 
hogy a gyerekeknek többet adhatna egy 
gondolati szinten is komplex előadás, egy-
re inkább azt gondolom, az alkotóknak is 
inspiráló lehetne, ha túllépnének a rosz-
szul értelmezett „gyerekdarabok” világán, 
s valóban a gyerekekhez kezdenének el 
beszélni. Nincsen érvényes színházi elő-
adás valódi közlendő nélkül. Ki kell tűzni 
egy célt, kell egy üzenet, hiszen ez moz-
gatja az előadást, emiatt jön létre a szín-
ház. Enélkül csupán egy történet kerül fel 
a színpadra, amelynek megvalósítása lehet 
esztétikailag szép, lehetnek ügyesek a szí-
nészek vagy jók a benne szereplő dalok, de 
az átadni vágyott gondolat nélkül nem tör-
ténik velünk semmi. Kell, hogy a színpa-
don lévők és a nézőtéren ülők újra és újra 
felfedezzék magukat, kell az „aha-élmény”, 
a katarzis, valaminek történnie kell.

Személy szerint nagyon örülnék 
neki, ha a Kabóca Bábszínház többre hi-
vatott alkotói meghallanák a Budapest 
Bábszínház nekem oly kedves szlogen-
jét, mely szerint: #abábnemkorosztályha-
nemműfaj (a báb nem korosztály, hanem 
műfaj). Érdemes foglalkozni ezzel a gon-
dolattal, mert lényegénél ragadja meg a 
problémát, amit boncolgatni próbálok. 

Január 18-án egész napos programmal várta vendégeit a Kabóca Bábszínház. A nap folyamán az érdeklődők 
képet kaphattak az itt folyó munkáról, közvetlen, családias hangulatban élvezhették a különböző darabokat, 
s a nap zárásaként pedig bepillanthattak a színfalak mögé, részesei lehettek a társulat egy fontos pillanatának 
is, de erről majd később.
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A Győri Filharmonikus Zenekar 2018/19-es veszprémi hangversenyévadjának nyitókoncertjét az együttes 
karmesterasszisztense, Rajna Martin vezényelte. A hangverseny Bartók II. hegedűversenyével kezdődött, 
amelyet a Liszt- és Kossuth-díjas Kelemen Barnabás hegedűművész, a Zeneakadémia tanára adott elő. A 
szünet után Beethoven IV. szimfóniája hangzott el.

Évadnyitó koncert 
Kelemen Barnabással
A Győri Filharmonikusok hangversenye, Veszprém, Hangvilla, 2018. október 2.

A koncertet a 20. századi európai zene egyik 
jelentős alkotásával, Bartók Béla II. hegedű-
versenyével kezdték, amelyet a szerző Székely 
Zoltán hegedűművész felkérésére 1937/38-ban 
komponált. A premierre 1939. március 23-án, 
Amszterdamban került sor. A szólót a meg-
rendelő, Székely Zoltán játszotta, a Concertge-
bouw zenekarát Willem Mengelberg dirigálta. 
A magyarországi bemutató 1944. január 5-én 
volt: Szervánszky Péter hegedült, Ferencsik Já-
nos vezényelte a Székesfővárosi Zenekart. So-
káig ezt a művet tekintette a zenetudomány 
Bartók egyetlen hegedűversenyének, mivel az 
1908-ban Geyer St e�  hegedűművésznek írt 
kéttételes versenymű sokáig � ókban hevert. 
Csak a művésznő 1956-os halála után ismer-
hette meg a zenei világ a � atalkori alkotást I. 
hegedűversenyként, amelynek ősbemutatója 
1958-ban Bázelben volt. Azóta jelzik az addig 
egyetlennek vélt Bartók hegedűversenyt II.-
ként.

Bartók műve a klasszikus háromtételes, 
gyors-lassú-gyors felépítés szerint készült. A 
drámai hangulatú első tétel (Allegro non trop-
po) népi dallamosságtól ihletett, eredetileg 
verbunkos jellegű témái feltűnnek a harma-
dik tétel (Allegro molto) felszabadultabb tán-

cos forgatagában. A középső, lassú tétel (Andante tranquillo) egy 
dallamos és poétikus téma hat változatban történt feldolgozása. 
Valójában egyetlen, megbonthatatlan tartalmi egységbe foglalt va-
riáció. 

A versenymű bemutatásának nagy múltja van. Az előadás-
ra még a legnagyobb hegedűsök is csak Bartók zenei nyelvét jól 
beszélő karmesterek és zenekarok közreműködésével vállalkoz-
tak. A historikus előadások sora gazdag. A teljesség igénye nélkül 
talán elég, ha példaként a Yehudi Menuhin–Doráti Antal-, az Isa-
ak Stern–Leonard Bernstein-, a Szabadi Vilmos–Solti György-, az 
Ábrahám Márta–Vásáry Tamás-felvételekre utalunk. A Hungaro-
ton Bartók Új Sorozatában a II. hegedűversenyt éppen Kelemen 
Barnabás adja elő, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekart 
Kocsis Zoltán dirigálja. Követendő tradíció tehát van bőven.

A mű hangszerelése virtuóz és rendkívül igényes. Idézhet-
nénk a hegedű lábánál előadandó éles, tremolós „sul ponticello” 
színeket, amely fölött cseleszta-hárfa hangzatok vibrálnak vagy az 
egész műre jellemző sokszínű ütőhangszer-kezelést vagy a fúvós-
kar szerepeltetését. Mindez nem öncélú hangszerelési bravúr. Ha 
az előadás során megvalósulhatnak Bartók elképzelései, akkor a 
létrejött hangzás (Szabolcsi Bence szavaival „színező hang-
uszály”), kombinációs és felhangjaival, sajátos hangszínrendszeré-
vel a mű lényegévé válik.

A zenekartól elvárt a kamarazenei hangminőség és az érzé-
keny, egymásra � gyelő együttmuzsikálás képessége. A II. hege-
dűverseny előadási nehézsége főleg abból adódik, hogy a szerző a 
zenei hatást szokatlan hangszereléssel éri el. A szólóhegedű mel-
lett változatos hangszerkombinációk alkalmazására kerül sor, pél-
dául hegedű-hárfa-cseleszta. Vagy emlékezzünk az I. tételben a 

szólóhegedűnek a vonóskarral, a nagyzenekari tuttikkal, a fúvó-
sokkal előadott párbeszédére, a trombiták, harsonák utáni � nom 
hegedű-hárfa belépésre, vagy a bensőséges hegedű-oboa-angol-
kürt trióra, a hegedű tremolója mögött megszólaló mélyrezek el-
lendallamára. A II. tételt a hegedű, a hárfa és a vonósok, majd a 
teljes zenekar intim együtt muzsikálása indítja. A szólista partne-
reként kap szerepet a kürt, a fuvola vagy a hárfa, a cseleszta, a tel-
jes rézfúvókar, az üstdob. Bartók időnként pizzicato vonósoknak, 
sőt a II. hegedűszólamnak ad önálló megszólalási lehetőséget. 
Néha a vonó fájával játszva (col legno) kell különleges hangzást 
varázsolni. A mű � náléjában kiemelt szerepet kapnak a kürtök, a 
trombiták és az ütősök. A hangszíne� ektusok és a váratlan hang-
zások miatt a mű előadása kemény próbaköve nemcsak a szólóhe-
gedűsöknek, de a zenekaroknak is.

Kelemen Barnabás a mostani koncerten is mindent megtett 
a tökéletes előadás érdekében: méltó volt Bartók remekéhez, saját 
maga és a nagy elődök művészetéhez. Ehhez azonban szükség lett 
volna hasonlóan felkészült zenekari partnerre, ami sajnos most 
nem volt adott. Különösen a vonósok hangzása volt színtelen és 
egyenetlen. A rézfúvósok ahelyett, hogy a szólistával együtt zenél-
tek, szavak nélkül párbeszédet folytattak volna, amelyre bőven lett 
volna lehetőség és szükség, az elviselhetőség határáig, időnként 
azon túl is fokozták a hangerőt, különösen az olyan hatásosnak 
vélt helyeken, mint a tételek vége. A fafúvók belépései többnyire 
sikeresek voltak. Tetszett az angolkürt első tételbeli megszólalása. 

A szólistát a közönség lelkesen ünnepelte, aki a publikum 
érezhető szeretetét és elismerését két ráadással köszönte meg: 
Bach d-moll partitájának Sarabande tételét, majd Paganini I. he-
gedű-capriccióját adta elő. Ezek voltak a koncert első részének leg-
emlékezetesebb percei.

A hangverseny második felében egyetlen mű hangzott el: 
Beethoven 1806-ban komponált IV. B-dúr, Op. 60. szimfóniája. A 
művet a III. (Esz-dúr Eroica) utáni megpihenésként, derűs, har-
monikus lazításként és az V. (c-moll, Sors) szimfónia előtti erő-
gyűjtésként szokták értelmezni. Kevésbé esik szó arról, hogy ez a 
mű romantikusan gazdag hangvételével, váratlan harmóniai for-
dulataival, nyugtalanul vibráló dinamikájával semmivel sem ma-
rad el a „nagy” Beethoven-szimfóniáktól. A zenekar összetétele 
a szokásos: vonóskar mellett két -két oboa, klarinét, fagott, kürt, 
trombita, egy fuvola és üstdob használatát írja elő a szerző. Vala-
hogy mégis az az érzésünk, hogy ez a szimfónia bensőségesebb, 
visszafogottabb a többinél, és különösen nagy szerepet kapnak di-
namikában és hangulati gazdagságban egyaránt a vonósok. 

A szünet előtti ellentmondásos zenekari emlékeink után kel-
lemes élményben volt részünk: a győri együttes jól adta elő a bon-
ni mester zenei gondolatokban gazdag művét. A � atal karmester 
a művet kotta nélkül vezényelte. Érezhető volt, hogy jól ismeri a 
szimfóniát, és van róla kiérlelt koncepciója.

Az első tétel a lassú, sejtelmes és titokzatos bevezetés (Ada-
gio) után „gyorsan, élénken” (Allegro vivace) tempójelzésű. Az 
első téma jókedvet, gondtalan örömöt sugall, lendületes, táncos 
jellegű, a lágyan, gyengéden (dolce) előadott folytatás bensőséges 
karakterű. Főleg a vonóskarnak köszönhetően ideális volt a mű 
indítása. Az első szakasz rövid, szaggatott, staccato előadásmódja, 
majd a megszakítás nélküli, íves, kötött, legato játékmód remekül 
érvényesült a hegedűkar előadásában. A második vidám, játékos 

Séd, 2018. 3. sz. 20. old.
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A Győri Filharmonikus Zenekar Weber és Beethoven műveiből állította össze idei bérleti évadzáró 
hangversenyét, amelyet a hazai zenei élethez korábban szorosan kapcsolódó Kobayashi Ken-Ichiro 
vezényelt.

Nagyzenekari görögtűz

A koncerten Carl Maria von Weber 
(1786–1826) A bűvös vadász nyitányát, II. 
Esz-dúr klarinétversenyét, a szünet után 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) V. 
c-moll (Sors) szimfóniáját hallhattuk. A két 
zeneszerző egy műsorban szerepeltetésé-
nek az lehetett az indoka, hogy – bár más 
zenei korszakot, stílust képviselnek – egy 
időben éltek, sőt a kora romantikus We-
ber (Wagner szerint a legnémetebb zene-
szerző) egy évvel korábban hunyt el, mint 
a megelőző, klasszikus korszakhoz tarto-
zó Beethoven. A program alkalmasnak 
látszott arra, hogy maradandó élményt 
jelentsen, de azt is lehetővé tette, hogy 
megítéljük, mennyire közeledett a nagy 
ambícióval dolgozó együttes elérni vágyott 
céljaihoz. 

A bűvös vadász nyitány ideális hang-
versenykezdő darab. Azoknak a sokszínű és 
hatásos nyitányoknak a mintája, amelyben 
a zeneszerzők, klasszikus formai megoldá-
sokkal, a zenekari hangszerek karakterének 
kibontásával felvonultatják az opera legfon-
tosabb melódiáit, meghatározó dallamait 
és drámai fordulatait. A hatásos, gazdagon 
hangszerelt, dallamos kompozíció bő lehe-
tőséget kínál a zenekarnak arra, hogy meg-
mutassa művészi palettája sokszínűségét, és 
az egyes hangszercsoportok, a vonós, fúvós, 
ütőhangszerek is letegyék a névjegyüket. A 
zenekar ez alkalommal meglehetősen in-
diszponáltan muzsikált. A hegedűszólamok 
vérszegények, erőtlenek, színtelenek voltak, 
a mélyvonósok azonban szépen szóltak. A 
rézfúvókar a harsogásával mindent elnyo-
mott, a kürtök belépései sem sikeredtek 
minden esetben. A klarinét alulintonálá-
sa (főleg a szóló állásoknál) időnként bántó 

volt. A Hangvilla igényes közönsége kriti-
kus visszafogottsággal fogadta a produkciót. 

A folytatásban Weber második, Op. 
74. számú, Esz-dúr klarinétversenye szólalt 
meg, amelyet 1813 karácsonyán mutattak 
be. Az egykori előadó a romantikus kor-
szak egyik legnagyobb klarinétvirtuóza, 
Heinrich Baermann volt, akinek Weberen 
kívül Meyerbeer és Mendelssohn is több 
művet komponált. A háromtételes verseny 
előadásához a szólista kivételes felkészült-
ségére, tökéletes hangszertudására van 
szükség. A zeneszerző a teljes fúvósar-
zenált felvonultatja: a szólóklarinéton és a 
vonóskaron kívül két-két fuvola-, oboa-, 
fagott-, kürt- és trombitaszólam szerepel-
tetésére azért kerülhetett sor, mert éppen 
a 19. század első évtizedeiben tökélete-
sítették e hangszerek mechanizmusát. A 
gyors, bravúros első tétel (Allegro) után az 
álmodozó, Andante con moto tempójel-
zésű románc � nom, árnyalt hangulatok, 
érzések, színek bemutatására ad lehető-
séget. A harmadik tétel Weber nemzeti 
zenék iránti vonzalmát igazolja: lengye-
les ritmikája (Alla Polacca), dallam- és 
harmóniavilága népies hangulatú, rend-
kívül hatásos zene. A szólista, a zenekar 
klarinétszólam-vezetője, a � atal Anderkó 
Dániel hangszere biztos kezű mesterének 
bizonyult, kiváló felkészültségű és ízlésű 
művész. Különösen a két szélső tétel si-
került. A zenekarral ugyanazok voltak a 
problémák, mint a nyitánynál: a hangos 
szakaszokban főleg a fúvóskar felfokozott 
hangerejével mindent elnyomott, a halk 
részek ugyanakkor egyenetlenül, pon-
tatlanul és jellegtelenül szólaltak meg, a 
vonósok dallamformálási, frazeálási gyen-

geségei különösen a szólóklarinéttal való 
párbeszédes szakaszokban voltak szembe-
tűnőek. A veszprémi közönség szeretettel 
és ünnepléssel fogadta az összességében 
hatásos produkciót.

Szünet után Beethoven Op. 67. V., 
c-moll szimfóniája hangzott el. Az első 
rész után izgalommal vártuk, mit kezd 
az együttes a zeneirodalom egyik legis-
mertebb és legtöbbször előadott művével, 
amelyet 1808. december 22-én mutattak 
be először a bécsi � eater an der Wien-
ben egy, a szerző által rendezett, több 
mint négyórás óriáskoncerten. A szin-
te már romantikus méretű nagyzeneka-
ri apparátus a vonósszekción kívül két-két 
fuvolát, klarinétot, kürtöt, trombitát és 
üstdobot tartalmaz, amely az utolsó tétel-
ben még kiegészül piccolóval, kontrafa-
gottal és három harsonával. Az V.-et Sors 
szimfóniának is szokták nevezni, utal-
va Beethovennek az első tétel főtémájá-
val kapcsolatos állítólagos magyarázatára: 
„így kopogtat a sors az ajtón”. 

A szimfóniától, mint Beethoven élet-
művétől általában meglehetősen távol áll 
a programzenei jelleg, a „miről szól” be-
lemagyarázás. Mégis azt érezzük, hogy a 
mű szinte minden üteme egyetlen gondo-
latnak a szolgálatában áll: az egyes ember, 
de az emberiség is kétségbeesetten küzd 
sorsa, végzete ellen, valamiféle földöntúli 
boldogság, megdicsőülés és diadal remé-
nyében. „Per aspera ad astra” – mere-
dek út a mélységből, a kilátástalanságból 
a csillagokhoz. Beethoven zenéjének tu-
dós kutatója, Bartha Dénes egyik írásában 
azt emeli ki, hogy az V. szimfónia „válto-
zatos képekben, plasztikus epizódokban 
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Jacopone da Todi 
(1230 körül–1306. 
december 25.) itáli-
ai költőnek Szűz Má-
ria keresztfa alatt 
átélt fájdalmáról szó-
ló költeményét neves 
komponisták zenésí-
tették meg. A textus 
bő lehetőséget ad arra, 
hogy a szerzők egy-
egy részletet vagy gon-
dolatot kiemeljenek. 
Egyesek magát a tra-
gikus eseményt vagy 
az emberiség meg-
váltásának magasz-
tos gondolatát érezték 

megzenésítésre alkalmasnak. Mások in-
kább az embereknek azt a vágyát tartot-
ták fontosnak, hogy részesei lehessenek 
az Anya fájdalmának, a feltámadásnak és 
a megdicsőülésnek. 

A mű egyik híres dirigense, Antonio 
Pappano a Stabat Materről adott interjú-
jában így fogalmazott: „A Stabat Mater 
Máriáról, Krisztus anyjáról szól, aki � a ke-
resztje alatt áll. Az itáliaiak számára a Ma-
donna egyben nőt is jelent, aki vigasztalást 
és együttérzést vár. Ez az értelmezés felüle-
tes, külsődleges, talán hatásvadász művet 
is eredményezhetne. Szerintem éppen ez 
jelenti az itáliai vallásosságot.”

Tény, hogy Rossini Stabat Matere ke-
vésbé tekinthető áhítatos, magasztos egy-
házi alkotásnak. Sokkal inkább vallásos 
témájú áriák, duettek, kvartettek, kórusok 
váltakozásából álló kantáta, vagy (Mol-
nár Antal fogalmazása szerint) „színes, 
pompás, sokrétű spektákulum”, szceníro-
zás nélküli opera. A szerző azonban nem 
részletezi, inkább csak nagy vonalakban 
vázolja, mintegy jelzi a cselekményt, és fő 
célja, hogy alkalmat adjon a hangulat ze-
nei kifejezésére. 

Rossini, méltón operakomponista 
múltjához, a helyzet drámaiságát hangsú-
lyozza. Egy-egy önkényesen kiemelt szó 
megzenésítésével a megelőző történésekre, 
a Krisztus keresztre feszítése előtti napok-
ra is gyakran érzünk utalást. Talán a jeru-
zsálemi virágvasárnapi bevonulás, a hétfői 
vigasztaló megállás, a keddi dicsőség és 

elárulás, a szerdai szorongás, a csütörtö-
ki utolsó vacsora, az elfogatás, a pénteki 
megkínzás eseményei, emlékei, gondolatai 
is megjelennek? A nagyhét történéseire, az 
emberi kapcsolatokra, az egyéneknek és a 
tömegnek változatos és kiszámíthatatlan 
reakcióira történő utalások drámai hátte-
ret nyújtanak a Golgotán történtek zenei 
ábrázolásához, és lehetőséget adnak szá-
munkra a mű címét adó helyzet („Állt az 
anya keservében, sírva a keresztfa tövében, 
melyen függött szent � a”) jobb megértésé-
hez és átéléséhez. 

Nem lehet célunk, hogy a mű kelet-
kezéstörténetével foglalkozzunk. Köz-
tudott, hogy a bel canto operastílus 
legnagyobb mestere 37 éves koráig írta 
valamennyi máig híres operáját. Utána 39 
éven át szinte alig komponált – kivéve a 
Stabat Matert, amit 1841-ben fejezett be.   

A mostani kitűnő előadás megér-
demli a szokottnál részletesebb elemzést. 
Az első, közel tízperces bevezető tablón 
a vesztőhely és a kínhalál borzalmas va-
lósága, az emlékek, révült gondolatok 
tömege szinte logikátlanul kavarog. A ze-
nekar, a kórus és az énekkvartett ünne-
pélyességgel, fenséggel és méltósággal, a 
maga drámai valóságában mutatja be a 
jelenetet. A Cujus animam tétel opera-
ária jellegű, bravúros technikát követelő 
tenorszóló. Pataki Adorján kiválóan ol-
dotta meg feladatát. A bensőséges szop-
rán-mezzoszoprán kettős (Quis est homo) 
zenei mondandóját Rossini a szövegből 
kiemelt két szóra (� ere – sírni, supplicium 
– szenvedés) építi. Kolonits Klára és Me-
gyesi Schwartz Lúcia tökéletes összhang-
ban énekelt. Az ezt követő basszus ária 
(Pro peccatis suae gentis) a peccata (bűn) 
és a � agellum (korbács) mélyebb jelentés-
rétegeit ábrázolja. A tétel második része 
a krisztusi áldozatvállalás és a megváltás 
gondolatát állítja elénk. Az énektechni-
kailag nehéz, hangulatilag és gondolati-
lag gazdag és sokrétű áriát Kovács István 
adta elő. Az Eja Mater, fons amoris kez-
detű tételben a basszus recitativo szólama 
mellett a zenekari kíséret nélküli kórus 
könyörög azért, hogy részese lehessen a 
szenvedésnek és a megváltásnak. A rö-
vid latin szöveget az első magyar fordí-
tás (az 1651. évi Cantus Catholici) máig 

hitelesen adja vissza: „Oh Szűz, szeretet-
nek kúttya add, hogy szívem felgerjedgyen, 
Jézus szerelmétől égjen, hogy néki ked-
veskedgyen”.  Kovács István és a kórus 
együttzenélése maradandó művészi él-
ményt jelentett. A négy szólista kvartett-
je, a Sancta Mater kezdetű tétel utolsó 
sorában a hangos siratást ábrázolja: Fac 
me tecum plangere (mai magyar fordítás-
ban: Oszd meg vélem könnyedet). A rézfú-
vók bevezetésével elhangzó szoprán ária 
(Fac ut portem) után a művet három té-
telből álló oratorikus kórusblokk, a 
VIII–X. rész zárja. A kóruskíséretes szop-
ránáriát (In� ammatus), vegyes karral 
is előadható  kíséret nélküli énekkvar-
tett követi: Quando corpus morietur: „Ha 
testem meghal, adjad hogy lelkem dicsőn 
fogadja a Paradicsom”. Végül az Amen 
szóra egy mesterien felépített kettős fúga 
következik, amely egy hosszan tartott ak-
kordon megtorpan. Visszatér a bevezető 
rész, mintegy keretbe foglalva a történé-
seket. A mű emelkedett hangulatban, ha-
tásosan zárul.

Kivételesen „nagy koncert” volt. 
Ahogy mondani szokták: valahogy most 
minden összejött.  A közönség ünnepi 
hangulatban várta a zenei eseményt. A 
zenekar egészében, vonós, fúvós és ütős 
szólamcsoportjaiban egyaránt jól szólt. 
Veszprém Város Vegyeskara is tudása 
legjavát nyújtotta. A szólista művészek 
méltán arattak sikert. Az idén Liszt-díj-
jal kitüntetett Pad Zoltánt, a Magyar Rá-
dió Énekkarának vezető karnagyát eddig 
széles kórusrepertoárjáról, főleg Kodály, 
Bartók, Ligeti, Orbán kórusműveinek 
értő interpretálójaként ismertük. Most 
először vezényelt Veszprémben ének- és 
zenekarra komponált művet. Tanúi le-
hettünk annak, hogy nemcsak a kórus 
nyelvét beszéli tökéletesen, de a nagy-
zenekarral is el tudja fogadtatni zenei 
elképzeléseit. A Stabat Mater dirigen-
seként kiváló oratórium-karmesterként 
ünnepelhettük.

M. Tóth Antal

Gioacchino Rossininek (1792–1868) a középkori siralomének, a Stabat Mater szövegére írt művét Pad Zoltán 
vezényletével a Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara (karigazgató Erdélyi Ágnes) 
adta elő a Hangvillában. A szólókat Kolonits Klára, Megyesi Schwarz Lúcia, Pataki Adorján és Kovács István 
énekelte.

Virágvasárnaptól 
a feltámadásig

Séd, 2018. 3. sz. 20. old.

 S
éd

 •
 2

01
8.

 3
. s

zá
m

20

A Győri Filharmonikus Zenekar Weber és Beethoven műveiből állította össze idei bérleti évadzáró 
hangversenyét, amelyet a hazai zenei élethez korábban szorosan kapcsolódó Kobayashi Ken-Ichiro 
vezényelt.

Nagyzenekari görögtűz

A koncerten Carl Maria von Weber 
(1786–1826) A bűvös vadász nyitányát, II. 
Esz-dúr klarinétversenyét, a szünet után 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) V. 
c-moll (Sors) szimfóniáját hallhattuk. A két 
zeneszerző egy műsorban szerepeltetésé-
nek az lehetett az indoka, hogy – bár más 
zenei korszakot, stílust képviselnek – egy 
időben éltek, sőt a kora romantikus We-
ber (Wagner szerint a legnémetebb zene-
szerző) egy évvel korábban hunyt el, mint 
a megelőző, klasszikus korszakhoz tarto-
zó Beethoven. A program alkalmasnak 
látszott arra, hogy maradandó élményt 
jelentsen, de azt is lehetővé tette, hogy 
megítéljük, mennyire közeledett a nagy 
ambícióval dolgozó együttes elérni vágyott 
céljaihoz. 

A bűvös vadász nyitány ideális hang-
versenykezdő darab. Azoknak a sokszínű és 
hatásos nyitányoknak a mintája, amelyben 
a zeneszerzők, klasszikus formai megoldá-
sokkal, a zenekari hangszerek karakterének 
kibontásával felvonultatják az opera legfon-
tosabb melódiáit, meghatározó dallamait 
és drámai fordulatait. A hatásos, gazdagon 
hangszerelt, dallamos kompozíció bő lehe-
tőséget kínál a zenekarnak arra, hogy meg-
mutassa művészi palettája sokszínűségét, és 
az egyes hangszercsoportok, a vonós, fúvós, 
ütőhangszerek is letegyék a névjegyüket. A 
zenekar ez alkalommal meglehetősen in-
diszponáltan muzsikált. A hegedűszólamok 
vérszegények, erőtlenek, színtelenek voltak, 
a mélyvonósok azonban szépen szóltak. A 
rézfúvókar a harsogásával mindent elnyo-
mott, a kürtök belépései sem sikeredtek 
minden esetben. A klarinét alulintonálá-
sa (főleg a szóló állásoknál) időnként bántó 

volt. A Hangvilla igényes közönsége kriti-
kus visszafogottsággal fogadta a produkciót. 

A folytatásban Weber második, Op. 
74. számú, Esz-dúr klarinétversenye szólalt 
meg, amelyet 1813 karácsonyán mutattak 
be. Az egykori előadó a romantikus kor-
szak egyik legnagyobb klarinétvirtuóza, 
Heinrich Baermann volt, akinek Weberen 
kívül Meyerbeer és Mendelssohn is több 
művet komponált. A háromtételes verseny 
előadásához a szólista kivételes felkészült-
ségére, tökéletes hangszertudására van 
szükség. A zeneszerző a teljes fúvósar-
zenált felvonultatja: a szólóklarinéton és a 
vonóskaron kívül két-két fuvola-, oboa-, 
fagott-, kürt- és trombitaszólam szerepel-
tetésére azért kerülhetett sor, mert éppen 
a 19. század első évtizedeiben tökélete-
sítették e hangszerek mechanizmusát. A 
gyors, bravúros első tétel (Allegro) után az 
álmodozó, Andante con moto tempójel-
zésű románc � nom, árnyalt hangulatok, 
érzések, színek bemutatására ad lehető-
séget. A harmadik tétel Weber nemzeti 
zenék iránti vonzalmát igazolja: lengye-
les ritmikája (Alla Polacca), dallam- és 
harmóniavilága népies hangulatú, rend-
kívül hatásos zene. A szólista, a zenekar 
klarinétszólam-vezetője, a � atal Anderkó 
Dániel hangszere biztos kezű mesterének 
bizonyult, kiváló felkészültségű és ízlésű 
művész. Különösen a két szélső tétel si-
került. A zenekarral ugyanazok voltak a 
problémák, mint a nyitánynál: a hangos 
szakaszokban főleg a fúvóskar felfokozott 
hangerejével mindent elnyomott, a halk 
részek ugyanakkor egyenetlenül, pon-
tatlanul és jellegtelenül szólaltak meg, a 
vonósok dallamformálási, frazeálási gyen-

geségei különösen a szólóklarinéttal való 
párbeszédes szakaszokban voltak szembe-
tűnőek. A veszprémi közönség szeretettel 
és ünnepléssel fogadta az összességében 
hatásos produkciót.

Szünet után Beethoven Op. 67. V., 
c-moll szimfóniája hangzott el. Az első 
rész után izgalommal vártuk, mit kezd 
az együttes a zeneirodalom egyik legis-
mertebb és legtöbbször előadott művével, 
amelyet 1808. december 22-én mutattak 
be először a bécsi � eater an der Wien-
ben egy, a szerző által rendezett, több 
mint négyórás óriáskoncerten. A szin-
te már romantikus méretű nagyzeneka-
ri apparátus a vonósszekción kívül két-két 
fuvolát, klarinétot, kürtöt, trombitát és 
üstdobot tartalmaz, amely az utolsó tétel-
ben még kiegészül piccolóval, kontrafa-
gottal és három harsonával. Az V.-et Sors 
szimfóniának is szokták nevezni, utal-
va Beethovennek az első tétel főtémájá-
val kapcsolatos állítólagos magyarázatára: 
„így kopogtat a sors az ajtón”. 

A szimfóniától, mint Beethoven élet-
művétől általában meglehetősen távol áll 
a programzenei jelleg, a „miről szól” be-
lemagyarázás. Mégis azt érezzük, hogy a 
mű szinte minden üteme egyetlen gondo-
latnak a szolgálatában áll: az egyes ember, 
de az emberiség is kétségbeesetten küzd 
sorsa, végzete ellen, valamiféle földöntúli 
boldogság, megdicsőülés és diadal remé-
nyében. „Per aspera ad astra” – mere-
dek út a mélységből, a kilátástalanságból 
a csillagokhoz. Beethoven zenéjének tu-
dós kutatója, Bartha Dénes egyik írásában 
azt emeli ki, hogy az V. szimfónia „válto-
zatos képekben, plasztikus epizódokban 
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Veszprémben Mozart 
utolsó remekműve, a 
d-moll Requiem meg-
szólaltatásának igen 
nagy múltja van. A 
teljes kottaanyagot már 
1825-ben lemásolták a 
veszprémi székesegy-
ház kórusa számára. A 

teljes gyászmise veszprémi bemutatásáról a 
19. században, illetve az 1900-as évek első 
felében nincsenek adatok. Csak részleteket 
adtak elő.

Mozart Requiemjét Veszprémben 
először 1965. május 23-án az egyetemi 
aulában mutatta be a városi vegyeskar és 
a veszprémi szimfonikus zenekar, Zám-
bó István dirigálásával. A szólisták a kor 
legjobbjai voltak: a szoprán Werner Mária, 
az alt Barlay Zsuzsanna, a tenor Réti József 
és a basszus Marczis Demeter. A kórus 
a művet a későbbiekben nagyon sokszor 
előadta, nemcsak Veszprémben, de Buda-
pesten, Győrben, Sopronban, Keszthelyen, 
Zalaegerszegen, Nyírbátorban, Békéscsa-
bán, a németországi Suhlban, Moersben és 
máshol is – kitűnő karmesterek irányítá-
sával. Utoljára nem sokkal Zámbó István 
halála előtt, az ő felejthetetlen dirigálásával, 
2006. október 29-én hangzott el a Requiem 
a Pannon Egyetem Aulájában. A koncertről 
CD-felvétel is készült. 

Az első veszprémi előadás 50. év-
fordulóján az Erdélyi Ágnes által vezetett 
városi vegyeskar ismét műsorára tűzte a 
művet. Teljes lélekkel, szakmai felkészült-
séggel. A régi tagok közül többen ismét 
visszajöttek énekelni, köztük olyanok is, 
akik az 50 évvel ezelőtti bemutató részesei 
voltak. Új, főleg £ atal énekesek is jelent-
keztek csak azért, hogy részesei lehesse-
nek Mozart remeke előadásának, vállalva 
a szigorú és kemény próbákat. A győri 
szimfonikus zenekarban kitűnő partner 
állt rendelkezésre. És készült a koncertre a 
publikum: Veszprém igényes, nagyon kriti-
kus hangversenyre járó közönsége is várta 
az élményt. A hangverseny tehát nemcsak 
művészeti, de társadalmi eseménynek is 
ígérkezett.

A jubileumi, veszprémi szemi-cen-
tentenáriumi előadásra a Hangvillában 
került sor, az október 28-i halottak napi 
koncerten. A hangversenyt Berkes Kálmán 
klarinétművész, a győri együttes jelenlegi 

zeneigazgatója és karmestere vezényelte. 
A szólisták a mai hazai énekes generáció 
legjobbjaihoz tartoznak: a szoprán Cserek-
lyei Andrea, az alt Megyesi Schwartz Lucia, 
a tenor Varga Donát és a basszus Bakonyi 
Marcell. Egységesen jellemző rájuk a szé-
pen képzett hang, a szakmai tökéletességre 
törekvés, valamiféle előadói tudatosság, 
nemzetközi mércével is mérhető professzi-
onális felkészültség.

 Minden együtt volt a páratlan zenei 
élményhez: az ünnepi várakozó hangulat, a 
kitűnően felkészített együttesek és szólisták.

A hangverseny bevezető száma, Mo-
zart korai, 17 éves korában, még Salzburg-
ban komponált remeke, az úgynevezett 
„kis” g-moll szimfónia (K. 183) volt. A győri 
zenekar jól játszott. A mű kitűnő hangulati 
bevezetőt jelentett a várt gyászmiséhez. A 
koncert szünet nélkül folytatódott. Átren-
dezték a színpadot, bevonult a mintegy 70 
fős kórus, és elkezdődött a zenetörténet 
egyik csodájának, Mozart hattyúdalának, a 
d-moll Requiemnek az előadása.

Veszprém Város Vegyeskara felkészül-
ten, nagyon szépen énekelt. A Mozart mű-
véhez kötődő gazdag előadói hagyomány, a 
betanító karigazgató, Erdélyi Ágnes ismert 
szakmai tudása, igényessége, művészi tisz-
tessége ismét csodát tett. A zenekar méltó 
társként működött közre: a vonóskar hang-
zása jó volt, pontosan, stílusosan frazeáltak. 
A főleg fúvós hangszeres szólisták remekek 
voltak. Közülük is kiemelkedett a bevezető 
és záró rész ellenszólamát játszó klarinét és 
a Tuba mirum kísérő instrumentumaként 
alkalmazott harsona művészeinek tökéletes 
megszólalása. 

Minden együtt volt tehát az élmény-
hez. A Requiem vég nélkül, teljes hangerő-
vel, szünet nélkül zengett. A tételek hatásos 
fokozásokkal és kizengetésekkel zárultak. A 
mű bravúros felkészültséget követelő fúgái 
zeneileg tökéletesen, egyúttal rekordsebes-
séggel szólaltak meg.  Az énekelt szöveg 
ez alatt inkább bensőséges befelé fordulást 
sugallt: „Adj, Uram, örök nyugodalmat ne-
kik, s örök világosság fényeskedjék nekik”. 
A publikum vastapssal, többszörös kihívás-
sal ünnepelte az előadókat, a hatásos zenei 
produkciót.

A kritikusnak maradtak fenntartá-
sai. Talán a zene (jelen esetben Mozart 
szellemisége) kevésbé jelent meg? Vagy a 
liturgikus üzenetet, a gyászmise áhítatát, a 

Dies irae Isten-haragját, a Lacrimosa köny-
nyeit, a végítélet borzalmát, az imát, a hitet, 
a könyörgést, a szeretteink elvesztése miatt 
érzett fájdalmat hiányoltuk? Lehet, hogy 
mindezek feláldoztattak a hangos siker, a 
szuperprodukció hajszolásának korigé-
nyeltnek hitt oltárán?

Úgy adódott, hogy orvos létemre 
zenekari muzsikusként és kórustagként is 
többször részese lehettem nagy karmes-
terek, Baross Gábor, Joó Árpád, Koródi 
András, Lehel György, Lukács Miklós, 
Párkai István, Sapszon Ferenc, Vaszy 
Viktor, Zámbó István és mások által meg-
álmodott és megvalósított előadásoknak. 
Részt vehettem az 50 évvel ezelőtti, 1965-ös 
veszprémi Requiem-előadáson is brácsás-
ként. Emlékeim szerint a nagy karmeste-
rekben a legfontosabb közös tulajdonság a 
tudás mellett az őszinte emberi és szakmai 
alázat – mindenekelőtt a zenei üzenetnek, 
a komponista kottában rögzített szándékai-
nak a tisztelete. 

A hazai zenetudomány nagy taná-
ra, Molnár Antal méltán híres, 1925-ben 
megjelent tanulmányának ezt a címet 
adta: Lehet-e a zene erkölcstelen? A 
provokatív kérdésre megadja a választ: 
„A művészi akarásban (intuícióban) az 
a kivetni való, ha az alkotó (az előadó) 
mást igyekszik a művészet útján kifejezni, 
mint ami meggyőződése, vagy a művészet 
leple alatt valami művészeten kívül álló 
célt követ.” Nehéz, sokértelmű mondat. 
Az üzenete ugyanakkor egyértelmű, és ma 
(talán sokkal inkább, mint korábban) vál-
tozatlanul aktuális. Az alkotónak vagy az 
interpretátornak (esetünkben egy százfős 
előadói apparátus egyszemélyi felelősének, 
a karmesternek) legfőbb felelőssége és kö-
telessége, hogy őszinte legyen. Alakítson 
ki a műről szakmailag korrekt véleményt, 
tudja, hogy mit akar, és vannak-e módsze-
rei mindezek megvalósításához. És ma-
radtak-e „művészeten kívüli szándékai”? 

Ennyit a címben jelzett gondolatokról. 
Mozart Requiemjének jubileumi 

veszprémi előadása nagy ünnep volt. Kö-
szönet az előadóknak.  Méltán emlékezhe-
tünk szeretettel a jeles zenei eseményre.

M. Tóth Antal

Zene vagy produkció
Benyomások és gondolatok egy majdnem maradandó zenei élmény kapcsán 

A Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara hangversenye, 
Hangvilla, 2015. október 28.

A professzionális zenei interpretációk megítélésének örök kérdése az intenció vagyis az előadó szándéka, 
célja és terve. Mit akar? A zeneszerző elképzeléseinek a továbbítását, az élményre vágyó közönség számára 
a komponista által megérzett „univerzális üzenet” átadását, a kottában kódolt gondolatok „dekódolását”? 
Vagy saját dicsőségét fényező produkciót kíván nyújtani, amelyben a zenemű csak eszköz lehet? Nem az 
előadás alanya, legfeljebb tárgya.

Séd, 2015. ősz, 59. old.

gvilla színpadán, a 
an együtt, párásodó 
A harmóniának ezt az 

mindenhol, ahová 
 olasz zenei szakszó, 

ven át hívtuk, vártuk 
t kérve, hogy az élet 

móniáról hozzanak 
unk a veszprémi vár 
ni. Jöttek minden 

fesztivált teljes egészében Veszprém Város Veg
szervezte, gondozta, éltette. Ez azt jelenti, hogy
rátaink, családtagjaink személyes vendégükkén
érkező együtteseket, és ez a körülmény tesz egy
zót igazán emberközelivé. A Hotel Magisterben
Hangvilla éttermében történő étkezést kivéve m
a kóruskísérők és szervezők gondoskodtak a ve
változott a fesztivál mérete, amennyiben a rége
helyett most csak négy vendégünk volt. Remén
nem marad mindig így, de úgy tűnik, háromév

Élettel te
12. Vivace Nemzetközi Kórus

Veszprém, 2015. jú
deti harmóniának: elrejtőzve a természetben, a félelmes v
arában, kicsi virágokban, susogó levelekben, vagy az anya
Valahol jelen kell lennie a halhatatlanságnak, az eredeti har
hetne az emberi lélekbe csepegtetni, mint a zene által?”

Rossini Stabat Materének előadása a Hangvillában, 2018. március 27-én

Séd, 2015. 4. sz. 65. old.
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Veszprémben Mozart 
utolsó remekműve, a 
d-moll Requiem meg-
szólaltatásának igen 
nagy múltja van. A 
teljes kottaanyagot már 
1825-ben lemásolták a 
veszprémi székesegy-
ház kórusa számára. A 

teljes gyászmise veszprémi bemutatásáról a 
19. században, illetve az 1900-as évek első 
felében nincsenek adatok. Csak részleteket 
adtak elő.

Mozart Requiemjét Veszprémben 
először 1965. május 23-án az egyetemi 
aulában mutatta be a városi vegyeskar és 
a veszprémi szimfonikus zenekar, Zám-
bó István dirigálásával. A szólisták a kor 
legjobbjai voltak: a szoprán Werner Mária, 
az alt Barlay Zsuzsanna, a tenor Réti József 
és a basszus Marczis Demeter. A kórus 
a művet a későbbiekben nagyon sokszor 
előadta, nemcsak Veszprémben, de Buda-
pesten, Győrben, Sopronban, Keszthelyen, 
Zalaegerszegen, Nyírbátorban, Békéscsa-
bán, a németországi Suhlban, Moersben és 
máshol is – kitűnő karmesterek irányítá-
sával. Utoljára nem sokkal Zámbó István 
halála előtt, az ő felejthetetlen dirigálásával, 
2006. október 29-én hangzott el a Requiem 
a Pannon Egyetem Aulájában. A koncertről 
CD-felvétel is készült. 

Az első veszprémi előadás 50. év-
fordulóján az Erdélyi Ágnes által vezetett 
városi vegyeskar ismét műsorára tűzte a 
művet. Teljes lélekkel, szakmai felkészült-
séggel. A régi tagok közül többen ismét 
visszajöttek énekelni, köztük olyanok is, 
akik az 50 évvel ezelőtti bemutató részesei 
voltak. Új, főleg £ atal énekesek is jelent-
keztek csak azért, hogy részesei lehesse-
nek Mozart remeke előadásának, vállalva 
a szigorú és kemény próbákat. A győri 
szimfonikus zenekarban kitűnő partner 
állt rendelkezésre. És készült a koncertre a 
publikum: Veszprém igényes, nagyon kriti-
kus hangversenyre járó közönsége is várta 
az élményt. A hangverseny tehát nemcsak 
művészeti, de társadalmi eseménynek is 
ígérkezett.

A jubileumi, veszprémi szemi-cen-
tentenáriumi előadásra a Hangvillában 
került sor, az október 28-i halottak napi 
koncerten. A hangversenyt Berkes Kálmán 
klarinétművész, a győri együttes jelenlegi 

zeneigazgatója és karmestere vezényelte. 
A szólisták a mai hazai énekes generáció 
legjobbjaihoz tartoznak: a szoprán Cserek-
lyei Andrea, az alt Megyesi Schwartz Lucia, 
a tenor Varga Donát és a basszus Bakonyi 
Marcell. Egységesen jellemző rájuk a szé-
pen képzett hang, a szakmai tökéletességre 
törekvés, valamiféle előadói tudatosság, 
nemzetközi mércével is mérhető professzi-
onális felkészültség.

 Minden együtt volt a páratlan zenei 
élményhez: az ünnepi várakozó hangulat, a 
kitűnően felkészített együttesek és szólisták.

A hangverseny bevezető száma, Mo-
zart korai, 17 éves korában, még Salzburg-
ban komponált remeke, az úgynevezett 
„kis” g-moll szimfónia (K. 183) volt. A győri 
zenekar jól játszott. A mű kitűnő hangulati 
bevezetőt jelentett a várt gyászmiséhez. A 
koncert szünet nélkül folytatódott. Átren-
dezték a színpadot, bevonult a mintegy 70 
fős kórus, és elkezdődött a zenetörténet 
egyik csodájának, Mozart hattyúdalának, a 
d-moll Requiemnek az előadása.

Veszprém Város Vegyeskara felkészül-
ten, nagyon szépen énekelt. A Mozart mű-
véhez kötődő gazdag előadói hagyomány, a 
betanító karigazgató, Erdélyi Ágnes ismert 
szakmai tudása, igényessége, művészi tisz-
tessége ismét csodát tett. A zenekar méltó 
társként működött közre: a vonóskar hang-
zása jó volt, pontosan, stílusosan frazeáltak. 
A főleg fúvós hangszeres szólisták remekek 
voltak. Közülük is kiemelkedett a bevezető 
és záró rész ellenszólamát játszó klarinét és 
a Tuba mirum kísérő instrumentumaként 
alkalmazott harsona művészeinek tökéletes 
megszólalása. 

Minden együtt volt tehát az élmény-
hez. A Requiem vég nélkül, teljes hangerő-
vel, szünet nélkül zengett. A tételek hatásos 
fokozásokkal és kizengetésekkel zárultak. A 
mű bravúros felkészültséget követelő fúgái 
zeneileg tökéletesen, egyúttal rekordsebes-
séggel szólaltak meg.  Az énekelt szöveg 
ez alatt inkább bensőséges befelé fordulást 
sugallt: „Adj, Uram, örök nyugodalmat ne-
kik, s örök világosság fényeskedjék nekik”. 
A publikum vastapssal, többszörös kihívás-
sal ünnepelte az előadókat, a hatásos zenei 
produkciót.

A kritikusnak maradtak fenntartá-
sai. Talán a zene (jelen esetben Mozart 
szellemisége) kevésbé jelent meg? Vagy a 
liturgikus üzenetet, a gyászmise áhítatát, a 

Dies irae Isten-haragját, a Lacrimosa köny-
nyeit, a végítélet borzalmát, az imát, a hitet, 
a könyörgést, a szeretteink elvesztése miatt 
érzett fájdalmat hiányoltuk? Lehet, hogy 
mindezek feláldoztattak a hangos siker, a 
szuperprodukció hajszolásának korigé-
nyeltnek hitt oltárán?

Úgy adódott, hogy orvos létemre 
zenekari muzsikusként és kórustagként is 
többször részese lehettem nagy karmes-
terek, Baross Gábor, Joó Árpád, Koródi 
András, Lehel György, Lukács Miklós, 
Párkai István, Sapszon Ferenc, Vaszy 
Viktor, Zámbó István és mások által meg-
álmodott és megvalósított előadásoknak. 
Részt vehettem az 50 évvel ezelőtti, 1965-ös 
veszprémi Requiem-előadáson is brácsás-
ként. Emlékeim szerint a nagy karmeste-
rekben a legfontosabb közös tulajdonság a 
tudás mellett az őszinte emberi és szakmai 
alázat – mindenekelőtt a zenei üzenetnek, 
a komponista kottában rögzített szándékai-
nak a tisztelete. 

A hazai zenetudomány nagy taná-
ra, Molnár Antal méltán híres, 1925-ben 
megjelent tanulmányának ezt a címet 
adta: Lehet-e a zene erkölcstelen? A 
provokatív kérdésre megadja a választ: 
„A művészi akarásban (intuícióban) az 
a kivetni való, ha az alkotó (az előadó) 
mást igyekszik a művészet útján kifejezni, 
mint ami meggyőződése, vagy a művészet 
leple alatt valami művészeten kívül álló 
célt követ.” Nehéz, sokértelmű mondat. 
Az üzenete ugyanakkor egyértelmű, és ma 
(talán sokkal inkább, mint korábban) vál-
tozatlanul aktuális. Az alkotónak vagy az 
interpretátornak (esetünkben egy százfős 
előadói apparátus egyszemélyi felelősének, 
a karmesternek) legfőbb felelőssége és kö-
telessége, hogy őszinte legyen. Alakítson 
ki a műről szakmailag korrekt véleményt, 
tudja, hogy mit akar, és vannak-e módsze-
rei mindezek megvalósításához. És ma-
radtak-e „művészeten kívüli szándékai”? 

Ennyit a címben jelzett gondolatokról. 
Mozart Requiemjének jubileumi 

veszprémi előadása nagy ünnep volt. Kö-
szönet az előadóknak.  Méltán emlékezhe-
tünk szeretettel a jeles zenei eseményre.

M. Tóth Antal

Zene vagy produkció
Benyomások és gondolatok egy majdnem maradandó zenei élmény kapcsán 

A Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara hangversenye, 
Hangvilla, 2015. október 28.

A professzionális zenei interpretációk megítélésének örök kérdése az intenció vagyis az előadó szándéka, 
célja és terve. Mit akar? A zeneszerző elképzeléseinek a továbbítását, az élményre vágyó közönség számára 
a komponista által megérzett „univerzális üzenet” átadását, a kottában kódolt gondolatok „dekódolását”? 
Vagy saját dicsőségét fényező produkciót kíván nyújtani, amelyben a zenemű csak eszköz lehet? Nem az 
előadás alanya, legfeljebb tárgya.

Séd, 2015. ősz, 59. old.

gvilla színpadán, a 
an együtt, párásodó 
A harmóniának ezt az 

mindenhol, ahová 
 olasz zenei szakszó, 

ven át hívtuk, vártuk 
t kérve, hogy az élet 

móniáról hozzanak 
unk a veszprémi vár 
ni. Jöttek minden 

fesztivált teljes egészében Veszprém Város Veg
szervezte, gondozta, éltette. Ez azt jelenti, hogy
rátaink, családtagjaink személyes vendégükkén
érkező együtteseket, és ez a körülmény tesz egy
zót igazán emberközelivé. A Hotel Magisterben
Hangvilla éttermében történő étkezést kivéve m
a kóruskísérők és szervezők gondoskodtak a ve
változott a fesztivál mérete, amennyiben a rége
helyett most csak négy vendégünk volt. Remén
nem marad mindig így, de úgy tűnik, háromév

Élettel te
12. Vivace Nemzetközi Kórus

Veszprém, 2015. jú
deti harmóniának: elrejtőzve a természetben, a félelmes v
arában, kicsi virágokban, susogó levelekben, vagy az anya
Valahol jelen kell lennie a halhatatlanságnak, az eredeti har
hetne az emberi lélekbe csepegtetni, mint a zene által?”
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hangvételű témát a fagottok kezdték, majd a fuvolák, oboák vet-
ték át. Kiválóan muzsikáltak együtt. A témák bemutatása után a 
feldolgozási szakaszban a főszerepet a vonósok mellett az üstdob 
kapta. A zenekar igazolta, hogy jól ért az apró részekből egységes 
zenei anyag létrehozásához, a motívumok szövéséhez, annak rit-
mikai, dinamikai szempontú előadásmódját is értve alatta.  

A második, páratlan ütemjelzésű lassú (Adagio) tétel szabad 
szonátaforma, talán Beethoven egyik legszemélyesebb hangú és leg-
poétikusabb szimfóniatétele. Témái Mozart zenéjére emlékeztetők, 
érzelmesek, széles ívelésűek, már a romantikus korszakot idézik. Az 
expozícióban először a vonóskar és az üstdob játssza a főszerepet, 
majd a széles ívű téma bemutatásában részt kapnak az oboák és a 
klarinétok is. A kidolgozási részben a teljes zenekaron komor, sötét 
tónusú, moll hangnemű hangulatok jelennek meg, emlékezetes ma-
rad az első- és másodhegedűk bensőséges párbeszéde.  

A harmadik, Allegro vivace tétel nem típusos menüett, in-
kább kódával záruló, rondószerű scherzo. Tóth Dénes hangver-
senykalauza szerint a „pajzán humor” jellemzi. A trió incselkedő, 
az osztrák ländler hangulatát idéző témáját az oboa indítja, ame-
lyet a zenekar komótosan ismétel meg. A negyedik tétel szoná-
taforma, tempójelzése Allegro ma non troppo (nem nagyon gyor-
san). Ennek ellenére az első téma feltartóztathatatlanul rohanó, 
száguldó, örökmozgó perpetuum mobile jellegű zene, Haydn vagy 

Mozart stílusában. A hegedűkar kiválóan muzsikált. A lágyabb 
hangzású, nyugodtabb második témát az oboa kezdi, majd a 
mélyvonósok folytatják. A kidolgozás során először az első hege-
dűk, majd a vonósbasszusok, végül a fagott tréfás szereplésére ke-
rül sor. A zárószakaszban a hegedűk és a brácsák, végül a fafúvók 
kapnak lehetőséget a szereplésre. A mű rövid crescendo szakasz 
után hatásos akkord-lehúzásokkal zárul. A közönség elismeréssel 
fogadta a produkciót.

Mindkét előadott remekműben meghatározó a zenei szí-
nesség, fokozott az igény a kamarazenei hangminőségre, a zene-
kar egyes szólamainak, hangszereinek (versenyműnél a szólista 
és az egyes hangszereknek) a párbeszédszerű együtt muzsikálásá-
ra, frazeálás szempontjából „egy húron pendülésére”. A zenetudós 
Tóth Aladár ezt így fogalmazta meg: Beethoven dallamaiból (ha-
sonlóan Bartókéhoz) sokszor „szavak hajolnak ki”.  

Talán éppen ez a zenei beszélgetés jelentené a korszerű ze-
nekari együtt muzsikálás lényegét? Esetleg éppen erre utalhat a 
zenekar vezetői sajtónyilatkozataiban hangoztatott és az évadnyi-
tó hangverseny műsorlapján is feltüntetett szakmapolitikai célki-
tűzés: „tradíció és innováció”? Vagyis a hagyományok tisztelete és 
az előadói megújulás.

Várjuk a nemes célok megvalósítását.
M. Tóth Antal

Ha jól sikerül egy fesztivál, azt a szervezők nem mindig érzik. Mert ők belelátnak, látják, hogy mi az, amit 
másképp kellett volna, mi az, ami miatt improvizálni kellett, vagy mi maradt el, amit egyébként beterveztek. 

Ha jól sikerül egy fesztivál
III. Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó, Veszprém, 

Pannon Egyetem, 2018. november 13–18.

A harmadik Veszprémi Egyetemi Színpadi 
Találkozó volt az az esemény, amelyet talán a 
legjobban vártak a dráma szakos egyetemis-
ták az ősszel. Ha nagyon beleéljük magunkat 
valamibe, azt rendre csalódás szokta követni, 
de ezúttal végig felfelé ívelt a skála. Hogy mi-
től éreztem a legjobb fesztiválnak az ideit, azt 
több tényező együttes meglétével magyaráz-
nám. Az egyik ezek közül a helyszínválasztás. 
Természetesen nem leszólva a korábbi feszti-
válok helyszíneit, de tény, hogy a Latinovits–
Bujtor Játékszínnel már alapból sok buktatót 
elkerülhettek a játszók és a szervezők, hi-
szen valódi színházi légkörben, pro�  műsza-
ki munkatársakkal vihették színre az adott 
előadásokat, nem beszélve a nézőközönség-
ről, amelynek szintén pluszélményt adhatott 
a közeg. A Játékszínben tartott előadásoknak 

külön hangulatuk volt már azzal is, ahogy a nézőközönség együtt 
várta, hogy bemehessen a színházterembe. Családias, személyes 
élményekké váltak.

Semmiképpen sem mehetünk el a nulladik nap mellett, ami-
kor is Mácsai Pál vendégeskedett a fesztiválon. Külön öröm és 
köszönet az ötletgazdáknak, és természetesen mindenkinek, aki 
segítségre volt. A fesztivál keretein kívül valószínűleg nem lesz al-
kalmunk találkozni vele. Kiváló beszélgetőtársa, Sirató Ildikó pe-
dig a végén megígértette vele, hogy legközelebb is eljön, amikor 
már a közönség is kérdezhet tőle. Most erre azért nem kerülhetett 
sor, mert a színésznek vissza kellett utaznia az esti előadására. Le-
gyen ez írásos nyoma az ígéretének… 

Az előadások közül a számomra legizgalmasabbról számo-
lok be. A Trainingspot Társulat Kötmeséje volt az, ami leginkább 
lenyűgözött. Egy családi történet, túlhajszolt szülőkkel, közben a 
szülő szeretetét kivívni akaró gyerekkel, mindezt gombolyagok-
kal megjelenítve. Ha bábelőadásról van szó, akkor automatikusan 
van bennem egyfajta félelem, sőt valamiféle elutasítás, vagyis en-
gem nem könnyű megnyerni a műfajnak. Itt hihetetlenül pontos 
játékot láttunk, nagyszerűen kidolgozott előadást, megható kis 

történettel. Csodásan alkalmazták a hangokat is, a megfelelő he-
lyen énekeltek is. Külön öröm volt, hogy kisgyerekek is eljöttek az 
előadást megnézni, így a közönség ismét nagyon vegyes volt. 

A fesztivál tréningjeit megint csak a színvonal jellemez-
te. Nemcsak a témában jártas drámapedagógus-hallgatók jöttek 
el a foglalkozásokra, hanem rengeteg középiskolás is részt vett, 
és becsületesen, koncentrált � gyelemmel végigcsinálták a foglal-
kozásokat. A tréningek vezetői pedig hihetetlen rugalmasak és 
nyitottak voltak, nem akarták ebben a pár órában a résztvevők-
kel megváltani a világot, hanem vállalható feladatokat, játéko-
kat hoztak, ha pedig mégis túl nehéznek bizonyult valami, akkor 
igazodtak a résztvevőkhöz. A tréningek összeállításáról elmond-
ható, hogy sokszínűségük miatt mindenki találhatott a maga szá-
mára megfelelőt. Volt mozgásos, zenés foglalkozás, és aminek én 
a legjobban örültem, Komáromi Sándor szavak nélküli trénin-
get tartott. Jó érzés néha egy kicsit csendben lenni, és a csendben 
meghallani a dolgokat. Közhely ugyan, de olyan nagy a nyüzsgés, 
a rohanás, ettől sok minden elveszik, ami egyébként érték lenne. 
A nagy zajban nem halljuk meg egymás gondolatait, és a sajátun-
kat sem. Ezért különösen jó ötletnek tartottam, hogy erre a pár 
órára nem lehetett megszólalni. Közben pedig olyan mozgásos 
gyakorlatokat végeztünk, amelyekben szavak nélkül kellett egy-
másra � gyelnünk, és egymással kommunikálnunk. Sokszor azt 
éreztem, hogy egy-egy mozdulat vagy egy tekintet, egy pillantás 
kifejezőbb tudott lenni, mint maga a szó. Amolyan terápia jellege 
volt az egésznek, hogy végre nem kell semmit sem megmagyaráz-
ni, megfogalmazni.

Nem maradhatnak ki az előadások utáni szakmai beszélge-
tések sem. A korábbi évekhez hasonlóan, ahogy ez természetes 
is, semmiféle személyeskedés vagy szándékos bántás nem volt ta-
pasztalható, ugyanakkor tanító jellegű, értelmes megbeszélések 
zajlottak, amelyekből nemcsak a fellépő színészek, hanem a kö-
zönség is tanulhatott. 

Biztos vagyok abban, hogy aki részt vett a fesztivál valamely 
programján, az gazdagabban térhetett haza, és külön köszönet 
azért, hogy ebben a városban fontos a drámapedagógia! Ezt ne fe-
lejtsük el soha!

Szabó Eszter

Séd, 2016. tél, 33. old.
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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 � 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 � 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 kon� 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 � 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 � zikai-emberi lehetőségeinek határos-
ságát taglaló játék nagy feladat elé állította a két � 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 � 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 hon� 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.
ográ�a 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 �óra 

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 �atalok 
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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 � 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 � 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 kon� 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 � 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 � zikai-emberi lehetőségeinek határos-
ságát taglaló játék nagy feladat elé állította a két � 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 � 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 hon� 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.
ográ�a 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 �óra 

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 �atalok 
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Mielőtt magáról a beszélgetésről írnék, ki-
emelnék néhány dolgot a körülmények-
ről, előzményekről, ami talán nem csak 
nekem volt egyedi és különleges. Amikor 
megtudtuk, hogy Mácsai Pál jön hozzánk 
– talán beszélhetek a társaim nevében is 
–, rendesen lázba jöttünk. Amint megér-
keztem a Dubniczay-palotába, halk mo-
rajlás, sugdolózás hallatszott, de csöppet 
sem zavaró, mindenki olyan volt, mint aki 
meghatódottságában és izgalmában nem 
tud mit kezdeni magával. Nagyon jó érzés 
volt ezt látni, hiszen elég gyakran kapjuk 
az idősebb korosztálytól a következőket: 
„a mai � atalok!”, „bezzeg a mi időnkben!” 
Igen, ilyen is van, hogy egy színész, szín-
házigazgató, egy kicsit sem bulvárszemé-
lyiség vagy celeb érkezik városunkba, és 
ott van a � atalság.

Sirató Ildikó is hízelgően indította a 
beszélgetést, elárulva a veszprémi egyete-
misták Mácsai-rajongását. Bármennyire 

próbálta a színész bizonygatni, hogy csak 
azért szeretik, mert beazonosítják a kedves 
szerepeivel, a beszélgetés végére sem érez-
tünk másként. Sőt. 

Az imént említett kezdéssel persze 
már megadták a beszélgetés alaphangu-
latát, illetve személyes jellegét. Számos 
személyes apróságot és új információt 
tudtunk meg, és meglepő gondolatme-
netekkel találkoztunk. Ilyen volt például 
a művész és a Terápia sorozat óriáspla-
kátjának a viszonya, amiről nem sok jót 
hallottunk Mácsaitól, mivel a színész – 
gyerekeivel nagy egyetértésben – eluta-
sítja, hogy egy ház falát beborítja a saját 
képe, függetlenül attól, hogy a Terápia-ra-
jongók annál inkább üdvözlik a reklámot. 

Mácsai igazgatói életéről is vallott, 
kezdve azzal: soha nem gondolta volna, 
hogy igazgatni fog egyszer egy színházat. 
Végtelen türelemről, illetve a tűrőképesség 
magas fokáról számolt be, melyek az igaz-

gatói léthez szükségeltetnek. Ugyanakkor 
öröm, hogy szakmailag kiváló csapattal 
dolgozhat együtt. Lelkesen mesélt például 
Pogány Judit színésznőről, aki hetvenhá-
rom éves létére is ugyanolyan erőbedo-
bással, ugyanakkora energiabefektetéssel 
dolgozik, mint egy huszonéves kolléga. 

A beszélgetésen az Örkény Színház 
rövid történetét is felvázolta, a politika és 
a művészet szoros összefonódásáról, a po-
litika halálos öleléséről is véleményt nyil-
vánított. A színház és a művészetek iránt 
érzett viszonyát, alázatát talán a követke-
ző mondata fejezheti ki a legjobban: „Egy 
Kosztolányi-vers legalább annyira meg tud 
érinteni, mint egy szerep.”

Mindenki, aki eljött, az közelebb 
kerülhetett Mácsai Pál személyéhez, és ez 
Sirató Ildikónak is köszönhető, aki köny-
nyeden és rugalmasan vezette a beszél-
getést.

Szabó Eszter

Szerénység 
óriásplakáton
Dikció-akció Mácsai Pállal. III. Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó, 
Dubniczay-ház, 2018. november 13.

Elég erősen, színvonalasan indult a harmadik Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó, hiszen a legelső nap 
legelső eseménye az egykor gyakori Dikció-akció beszélgetéssorozat különkiadása volt, melynek vendége 
Mácsai Pál, beszélgetőtársa pedig Sirató Ildikó volt.

Fotók: Keszte Bálint
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Hat nap dráma
III. Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó – I. Drámaműhelynapok, 

Veszprém, Pannon Egyetem, 2018. november 13–18.

A rendezvénysorozatot a PTAH Thea-
tre (Domonkos Ágnes és Mykola Bon-
darchuk) Róza és Alfréd című előadása 
nyitotta meg, amelyet az Eleven test című 
� zikai színházi tréning követett. A tréning 
és a performansz a Lecoq-iskolához köt-
hető, így a két program egymást követően 
zajlott.

A Róza és Alfréd című előadásban 
maszk és ember újszerű viszonyával talál-
kozhattunk: a mozgatók ülő helyzetben 
mozgatták a maszkokat, így azok a színész 
testével bábbá egészülnek ki. Egyes jelene-
tekben (emlékekben) a mozgatók letették 
maszkjaikat, és színészként játszottak. Az 
időtlen és általános emberi karakterek egy 
pár hétköznapi és esendő kapcsolatát mu-
tatták be, egy ismerős világot, amelyben 
mintha egymást hangolnák a rádió gomb-
jának tekerésekor, mintha a rádióból szóló 
muzsika irányítaná érzéseiket, életüket – 
amely élet csupa emlék. 

Domonkos Ágnes Eleven test című 
tréningje pillanatok alatt csoportot ková-
csolt a résztvevőkből. A fentebb említett 
Jacques Lecoq-technika a � zikai kifeje-
zőkészség fejlesztését tűzi ki célul, annak 
érdekében, hogy a színész teljes testével 
jelen tudjon lenni, meg tudja mutatni a 
nézőknek a benne rejlő belső képzeteket. 
A tréning első felében saját, a csoport és a 
tér energiáinak felfedezésével dolgoztunk, 
majd a négy fő elem (tűz, víz, föld és leve-
gő) belső dinamikájának mozgásbeli ki-
fejezése volt a feladatunk; a tréning végén 
pedig elkezdődött a karakterépítő munka 
is. (A Lecoq-technikába Domonkos Ág-
nes bevezető szavai vontak be bennünket, 
további tájékozódásra kiváló Pál Emőke 
A „költői test”, avagy színészképzés Jacques 
Lecoq nyomán című írása a http://www.ja-
tekter.ro/?p=4280 honlapon.)

Szerdán Komáromi Sándor tar-
tott foglalkozást Without Words címmel. 
Ő többek között a KudLjud színház ut-
cai performanszokkal foglalkozó társu-
lat gyakorlatait hozta el. A társulat neve 
(KudLjud – értelem nélküli gyermeknyel-
vi kifejezés) a tagok világszemléletét tük-
rözi: céljuk a gyermek kreatív játékának 
megtapasztalása és megtapasztaltatása. 
A tréning első részében letehettük a sza-
vak terhét, és átadtuk magunkat az afrikai 
zene ritmusának – és egymásnak. A to-
vábbiakban az ún. stop and go (elindításon 

és megállításon alapuló) játékokból kap-
tunk ízelítőt; eljutottunk a karakter- és szi-
tuációépítésig, beszédhangok nélkül. 

A harmadik napon Jakob Nóra drá-
ma- és animációs tréningjén kezünket 
bábként használva megtanulhattuk a báb-
bal való munka alapjait. Elkészítettük saját 
kesztyűbábunkat, majd a báb egyéni ka-
rakterének felépítése és elmélyítése követ-
kezett. Nóra � gyelte a bábok alakulását, 
mozgatási technikákat mutatott, ötlete-
ket adott. Az utolsó fél órában bemutattuk 
egymásnak az alig egy óra alatt született 
etűdöket. A második foglalkozás Balázs 
Zoltán tréningjével azonos időpontban 
zajlott: az önállóan mozgatható egysze-
rűbb bábok mellett többek között a három 
ember által mozgatható bunraku bábok 
mozgatásába kóstolhattak bele a résztve-
vők.

Pénteken Balázs Zoltán tartott négy-
órás foglalkozást Aranybogár-módszer 
címmel. „A módszer elnevezését Edgar 
Allan Poe ihlette, akinek főhősei tudásala-
pú elemző és értékelő készségeikre építve 
jutnak el céljuk eléréséhez” – olvashatjuk 
az ajánlásban. Az első két órában mentális 
tréninget kaptunk, amely az elemző gon-
dolkodás és a valódi beszélgetések fon-
tosságát a gyakorlatban mutatta be. Ez a 
foglalkozás második részére is felkészített 
minket: már nem volt kérdés, hogy a kö-
zös munkában merünk-e kockáztatni, „je-
len lenni”, saját szerepünket felvállalni, a 
csoport érdekeit szem előtt tartva. 

Szombaton Góbi Rita tánctréning-
je úgy mozgatott át minket, hogy közben 
észre sem vettünk, hogy dolgozunk. Érzé-
keltük, hogy a határainkat feszegetjük, de 
a befelé � gyelés, a koncentrálás nem hagy-
ta, hogy a fáradtsággal törődjünk. Rita 
arra buzdított mindenkit, hogy önmagát 
fedezze fel mozdulataiban, hogy merjen 
kockáztatni, kíváncsinak lenni. Gondola-
taink mozdulattá transzformálása egyszer-
re kínálta a mentális tudatosság és a test 
felszabadulásának élményét.

Ezzel párhuzamosan beszélgetés zaj-
lott A Fodor Mihály Pest Megyei Színjátszó 
Tábor első 25 éve címmel, Nagy L. Tamás 
vezetésével. Beszélgetőtársai a tábor éle-
tében szerepet játszó Maczák Ibolya, Szi-
vák-Tóth Viktor és Fekete Balázs voltak. 

Vasárnap 10 órakor kezdődött Peré-
nyi Balázs Színészvezetési technikák című 

tréningje. Bemelegítettük a testünket, 
hangunkat, majd a közös játékok után rá-
tértünk a színpadi térrel kapcsolatos gya-
korlatokra. Balázs egy új improvizációs 
technika segítségével mutatta meg, milyen 
érzés az, ha nem a szövegre koncentrá-
lunk. (Nagyon jó.) Először a testünket 
lazítottuk el, majd a szövegmondást gya-
koroltuk, ezután a mozgást és a szöveget 
kombináltuk – egészen különleges pillana-
tok születtek. 

Eközben egy másik helyszínen Fe-
rencz Krisztina Finomra hangolás – dönt-
sön a test című tréningje zajlott. Az ajánló 
szerint itt a spontaneitásra, az improvi-
záció � zikai megélésére, mozgásban való 
megtapasztalására helyeződött a hangsúly.

Vasárnap délután is két esemény fu-
tott párhuzamosan. Szivák-Tóth Viktor 
Közös történetépítés diákokkal című fog-
lalkozásán a Lovassy Színpad diákjai vet-
tek részt. Velük megszületett egy történet, 
amelynek központi mozzanatát Viktor 
adta, az előzményeket és a fordulat után 
bekövetkező történéseket viszont a gyere-
kek hozták létre. Az improvizáció alapjai a 
színpadi térben elhelyezett diákok: a veze-
tő önként jelentkezőket kért, akikről pusz-
tán megjelenésük, testtartásuk alapján 
mondtak gondolatokat a résztvevők. A kö-
zös történettel párhuzamosan a karakterek 
egyéni története is kirajzolódott.

Fekete Anikó kreatív zenei tréningjé-
nek ajánló videójában a nyitottság szük-
ségességét hangsúlyozta. Ritmusjátékokat, 
éneklést, kreatív gyakorlatokat és közös al-
kotófolyamatot ajánlott a résztvevőknek.

Kora este a Trainingspot Társulat 
Kötmese című előadását láthattuk Job-
bágy Kata és Ivák Bence előadásában. A 
színpadi tér egy vasszerkezettel kijelölt 
padlás vagy pince, amelyben egy � ú és 

A III. Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó keretein belül megrendezett I. Drámaműhelynapok 
alatt kiváló szakemberektől kaptunk ízelítőt a drámapedagógia „jó gyakorlataiból”. A tréningek, 
workshopok és kerekasztal-beszélgetések mindenki számára nyitottak voltak, a résztvevők többsége 
drámapedagógus-hallgató és gyakorló pedagógus, gyermek- és/vagy diákszínjátszó-csoportot vezető 
szakember volt. Az átlagosan háromórás foglalkozások alatt egy-egy folyamatnak volt ideje felépülnie, 
kiteljesednie és lezárulnia.
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egy lány pakolják a lány nagyszüleinek 
dolgait: dobozolnak. Minden dobozban 
egy emlék lakozik, a nagymama fonál-
gombolyagjai pedig lassan életre kelnek. 
Minden gombolyag más színű és méretű, 
a színészek karakterré varázsolják őket 
hangjukkal. Az előadás pontosan any-
nyit mutat meg, amennyit kell (9–11 éves 
korosztályt szólítanak meg elsősorban): 
nagyon komoly és szomorú élethelyze-
tek tudnak úgy megjelenni a színpadon, 
hogy közben mese marad, a legnemesebb 
értelemben. 

A programsorozatot A színházi neve-
lés aktuális kérdései című beszélgetés zárta. 
Cziboly Ádám a színházi nevelés fogalmát 
járta körül. (Az előadás során felhasznált 
videó és prezentáció elérhető a Face-
book-esemény oldalán.) Az előadást követő 
beszélgetés során két kérdést vitattunk meg 
hosszasabban: azt, hogy egy pedagógus ho-
gyan vehet részt a színházi nevelési elő-
adásokon, amikor az osztályát elviszi ilyen 
programra, illetve hogy egy-egy előadás 
után milyen módon segíthet feldolgozni a 
diákoknak a látottakat, hallottakat.

Gazdag, igényes és valóban fon-
tos programokkal várt minket az I. 
Drámaműhelynapok. A tréningeken le-
hetőségünk volt tanulni, kérdezni, meg-
ismerni a már ismert gyakorlatokat új 
megvilágításban, kipróbálni magunkat. 
Emellett a fesztivál maga közösségterem-
tő fórum, ahol kötetlen beszélgetések, új 
kapcsolatok és kapcsolódások alakultak ki, 
ami segít abban, hogy a drámapedagógia 
hosszú távon fennmaradhasson Magyar-
országon, és folyamatosan fejlődhessen.

Konczer Kinga
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Epilógus
Íróportrék: Kun Árpád. Beszélgetőtársa: Ladányi István. Pannon Egyetem, 

W-épület, Vár utca 39. 2018. október 11.

Ismét megtelt a kortárs irodalom iránt 
érdeklődőkkel a Pannon Egyetem 
előadóterme. Az első, mondhatni beve-
zető kérdés arra vonatkozott, hogy Kun 
Árpádot miről is lehet kérdezni. Az író 
kifejti, annyira távolról tekint önmagára, 
hogy nem merül fel benne ez a kérdés. 
Az életrajzzal és a magánélettel összefüg-
gésben hamar rátérnek a � kció és a va-
lóság viszonyára a két regényben. Az író 
elmondása szerint ő csak saját élmények-
ből építkezve tud hitelesen írni. Mégis in-
kább úgy tekint erre, az élményekből való 
� kcióépítésre, mint egy kirakós darabjai-
nak összeállítására.

Ezek a darabok pedig egészen kü-
lönfélék. Kun Árpád elmesélt egy tör-
ténetet, amikor egy munkanapján az őt 
betanító kollégája társaságában ültek a 
rájuk bízott két idős hölgy otthonában. 
Ekkor jutott eszébe a nagynénje, akinek 
tatabányai kocsmárosként hasonlóan be-
rendezett háza van. Az emlék hatására 
azonban az az érzés erősödött benne egy-
re inkább: ehhez a világhoz neki semmi-
lyen kapcsolódása nincsen. „Lehetnék 
egy afrikai varázsló is ezzel az erővel...”, 
mondta, mellyel nem csupán regénye 
hősére, de az idegenség érzésének kissé 
abszurd, mégis fájón valóságos (és műve-

iben érezhető) voltára utal. Később úgy 
fogalmazott, hogy egy kívülálló karaktert 
keresett, aki objektívebben tud ránézni a 
norvég valóságra.

Hasonló célkitűzés körvonalazódik 
készülő könyvében is. Elmondása szerint 
megpróbál még inkább távolságot tarta-
ni a műben felépülő világ és a tapasztala-
ti valósága között, mégis az előző könyv 
valamiféle folytatását készíti. Egy Kakas-
halom nevű faluban élő szereplő szem-
szögéből mesél a norvég vidék világáról.

A beszélgetés folyamán az alkotás-
pszichológiától a művész-közember kap-
csolatáig sok mindenről szó volt, többek 
között arról is, hogy miért és meddig 
még Norvégia… Amikor a kérdező La-
dányi István levezetésként az író terveiről 
érdeklődött, Kun Árpád válasza a „pilla-
natnak élés” és a „nincs mire hazajönni” 
között ingázott, a lényeg mégis az, hogy a 
négy gyermekükkel nem is olyan könnyű 
tervezni a jövőt.

Ritka alkalomnak voltunk tehát ta-
núi, mikor részt vettünk ezen a beszélge-
tésen. Úgy vélem, az ilyen ritka alkalmak 
gyakorisága teremti meg egy városban 
azt, amit kulturális életnek nevezünk.

Keszte Bálint

Kun Árpád, a Boldog észak (2013) és a Megint hazavárunk (2016) című regények szerzője 2006 óta 
Norvégiában él családjával. Októberben mégis Veszprémbe látogatott, hogy a fenti két regényéről, 
illetve a készülő Aki bújt című munkájáról beszélgessen Ladányi Istvánnal.
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R. Kiss Lenke levele Mikus Sándornéhoz, 1982. 
A család tulajdona


