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A  R O V A T O T  S Z E R K E S Z T I :  K I R S C H N E R  P É T E R

Ferencz Győző:  
MINT A TUDAT REJTETT 
BARLANGJÁRATAI
Mint a tudat rejtett barlangjáratai,
A régi lakások homályba vesző alaprajza.

A hajópadlós cselédszobába,
Ahonnan hajnalonta elindult az óbudai
Gázgyárba a gyámoltalan legkisebb
Agglegény testvér, beette magát
Az olcsó szivar áporodott szaga,
Az éjjeliszekrényen gyufásskatulya
És gyanús gyógyszeresüvegek.

Az estére gőzpárás, reggelre jéghideg
Konyhában odakint
A gáz fölött száradt a férfiing.
Nyers szemeskávé pörkölődött
Vaslapon, az örök baracklekvárhoz
Vaj helyett főzőmargarin.

Esténként a hosszú ablaktalan ebédlőben
Egy távoli, valószerűtlen
Világból itt rekedt alakok
Egymást lármásan túllicitálva
Fogták el a pagát ultimót.

Nyíltak még beljebb további szobák,
Az egyiknek félköríves erkélye volt,
Ott őrizte bezárkózva titkos gyászát
Két jólszituált gyerektelen öreg.

Beljebb, a lakás végében a családi
Festőművész, az istenfélő vénlány,
Az egyik ikerhúg, az a ripők, 
Festette háromkirályos képeslapjait,
Lámpaernyőit körbetáncolták
Az esetlen mozgású akvarell angyalok.

Egy este, talán tarokk lett volna,
Becsöngetett a sógoruk, gyalog jött haza
Az orosz frontról az első háborúból,
Most meg gyalog ment fel a másodikra,
És amikor nagyanyám ajtót nyitott,
Bedőlt az előszobába holtan.

Ott megy el az 59-es villamos Farkasrétre, 
De nem léphetem át a küszöböt én se,
Nem léphetem át már soha többé.
A régi lakás, Királyhágó utca 5/b.

Nők ZsámbékoN
Zappe László

Amikor egy július végi estén elindultam Zsámbékra, még káni-
kula volt, én meg elfelejtkeztem a vészjósló prognózisokról. Páty 
felé járhattam, amikor leszakadt az ég. De Zsámbékon sohasem 
lehet tudni, vajon a szabadban lesz-e az előadás vagy rakétasiló-
ban, esetleg a hajdani legénységi szállás valamelyik hálótermé-
ben. Mikor odaértem, az eső már nagyjából elállt, így az előa-
dást némi késéssel megtartották. Pedig a szabadban volt. Csak 
én nem voltam hozzáöltözve. Legalább tíz fokkal volt hidegebb, 
mint amire számítottam.

A cím azonban lélekmelengetőnek tetszhetett: Lüszisztraté ke-
resése – nők a Zsámbéki medencében. A Kompánia Színházi Tár-
sulat, a holland Space Theater és a Zsámbéki Színházi Bázis közös 
produkciója azonban a permetező esőnél is hatékonyabban hűtött. 
Pedig a kezdés biztató volt: némi hezitálás után ugyan, de görögös 
ritmusú szöveg zendült fel ironikusan deklamáló ifjú hölgyek aj-
kán. Ám néhány mondat után a hölgyek eltűntek, csak a hangjuk 
maradt, helybeli asszonyok, lányok önvallomásait, élettörténeteit 
mondták hangszóróból, miközben valahol a távolban szorgosan 
pakolni kezdtek, asztalokat, székeket hordtak egy tisztásra. Mi 
eközben a hidegben dideregve, az el-eleredő esőben ázva való-
jában rádiós dokumentumjátékot hallgathattunk. Szokványos és 
különös, érdekesebb és érdektelenebb életrajzokat. Önportrékat, 
bölcselkedéseket, életigazságokat. 

Ardai Petra rendezői elképzelésének alapeszméje jó félóra múl-
tán derült ki. A színésznők ekkorra elkészültek a székek, asztalok 
kirakásával, és minket oda invitáltak. Maguk pedig ettől fogva görö-
gös fehér leplekben, a közeli fák közt bolyongva mondták tovább, 
amit addig. Végül pedig közénk ültek az asztalokhoz, úgy mond-
ták bele a képünkbe a Zsámbék környéki asszonyok vallomásait. 
Szóval ennyi volt a nagyrendezői ötlet, hogy így kerüljünk egyre 
közelebb a női lét viszontagságaihoz.

A idei zsámbéki szezon egyik vezérgondolata volt a nőkérdés. 
A Nem – de hogy nem című produkció (A Munkacím költöző 
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Az épített és természeti örökség 
megóvására, helyreállítására szövet-
kezett nem-kor mány zati szerveze-
tek és magánszemélyek páneurópai 
csúcs in téz mé nyé nek nemzetközi 
összetételű szakmai kuratóriuma 
évente pályázatot hirdet, majd a beérkezett munkák (fel-
újítások, helyreállítások, rekonstrukciók) dokumentációs 
anyaga, a leírások, képek, rajzok tanulmányozása, valamint 
a helyszíni bejárások után dönt a díjakról. Díjazott alkotá-
sok Magyarországon a szennai Falumúzeumtól az apostagi 
zsinagógán keresztül a fertődi Eszterházy kastélyig. A kiad-
vány DVD-n is megvásárolható (800 Ft).

A Budapesti Városvédő Egyesület 
templomtörténeti sorozatának 14. 
darabja az Erzsébetvárosban műkö-
dő történeti egyházak templomai-
nak leírását, a templomok történe-

tének ismertetését tartalmazza színes fotóillusztrációkkal, 
valamint rövid angol és német nyelvű összefoglalóval. A ki-
adványt egy régi és egy mai térképpel (a korabeli térképek 
helyszíneinek feltüntetésével) a leírásokban szereplő szen-
tek életének rövid bemutatásával és egy kis művészettör-
téneti lexikonnal tesszük teljesebbé. 2015. augusztus 20. 
alkalmából megjelent a sorozat 15. darabja, a IV. kerületi 
templomokat bemutató kötet is.

1887. november 28-án indult meg 
Budapesten a Nagykörúton az első 
hazai közúti villamosvasút kísérle-
ti járata. Ebből az alkalomból emlé-
kezünk a kiegyezést követő magyar 
városépítés egyik jellemző jelensé-
gére, a vágányhoz kötött helyi közlekedésre, a lóvontatá-
sú közúti vasutakra is. Témánkat időben általában a máso-
dik világháború végével határoltuk le, területileg a történeti 
Magyarországot tárgyaljuk. Szöveg, táblázat, jegyzet, fény-
kép, műszaki jellegű ábra és várostérképvázlat együttesen 
igyekeznek kirajzolni a hazai közúti vasutak történetét, ki-ki 
igénye szerint mélyedhet el benne.

A PÉLDA EREJE – EUROPA NOST-
RA DÍJAS ALKOTÁSOK MAGYAR-

ORSZÁGON
Budapesti Városvédő Egyesület

FABÓ BEÁTA (SZERK.):
BUDAPEST TEMPLOMAI –  
VII. KERÜLET
Budapesti Városvédő Egyesület

DR. KUBINSZKY MIHÁLY –  
LOVÁSZ ISTVÁN – VILLÁNYI GYÖRGY:

RÉGI MAGYAR VILLAMOSOK 
Budapesti Városvédő Egyesület

Ára: 2500,-Ft

Ára: 2000,-Ft

Ára: 6000,-Ft

A BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET AJÁNLJA KIADVÁNYAIT:

A kötetek megvásárolhatók a FUGA könyvesboltjában, Belváros, 
Petőfi Sándor utca 5., és a BVE irodájában – előzetes időpont 
egyeztetés alapján – XII. Böszörményi út 20–22.

Nők ZsámbékoN
Zappe László

madarakkal zárt Facebook csoport, a Freakin’ disco zenekar két 
zenésze és a Zsámbéki Színházi Bázis előadása) brutális erővel 
vágta arcunkba választott témáját: az erőszakot. Okkal írták a 
cím alá: „Előadásunkat felnőtteknek és/vagy erős idegzetű 
nézőknek ajánljuk!” Ez is dokumentumokon alapult. Vallomá-
sokon, borzalmas élmények, kínok szenvedések átélt elbeszélése-
in. Az alkalmi támadásoktól a családokon belül zajló rendszeres 
szexuális kihasználásig, sokféle történetet mondtak el, éltek újra 
az áldozatokat megjelenítő színészek. Sima fekete ruhákba búj-
tatott finom, törékeny, gyöngéd női testekből törtek elő szörnyű 
emlékek és ocsmány mondatok. Elbeszélés és ének formájában 
egyaránt. Kárpáti Pál rendező magabiztosan tartotta stílusban a 
sokféle játékot, miközben már-már visszaélt a téma és a megje-
lenítés, a szöveg és a dallam között létesíthető feszültség sokféle 
lehetőségével. Úgy, hogy nemcsak a néző erkölcsi érzékére, ér-
zelmi világára, de közvetlenül az idegrendszerére is hat mind a 
látvány, mind a hallani való. 

Intellektuális humorérzékünket vette viszont célba Kállai R. 
Gábor monodrámává alakított novellája, A vámkisasszony. 
Hősnője, elbeszélője egy 18. századba telepített mai szing-
li. Lassacskán középkorúvá érő nő, akit lázba hoz a városba 
érkező Don Juan híre. Majd egy órányi elmélkedés, bölcsel-
kedés, önelemző kitárulkozás után végre elárulja: nem bíz-
za a véletlenre, hogy több ezer nő közül éppen őt válassza 
a hírhedt csábító. Hivatalával visszaélve magához ragadja a 
kezdeményezést. 

Czifra Kriszta Harangi Mária rendezésében, Nagy Viktória 
valószínűtlen karcsúságát gyönyörűen hangsúlyozó jelmezében, 
karddal és csizmában a szöveg szellemességét értve és értetve 
mondja, játssza az évszázadokat összefogó, egymásra vetítő mon-
datokat. Éppen annyira komoly, amennyire komolyan vehető egy 
szellemes gondolatkísérlet. Nem állítja, hogy a női lélek legmé-
lyére látunk, de egy pillantást megér. ●

Maroknyi csapat fogott bele 25 évvel ezelőtt a Konyhaművészet 
című gasztronómiai folyóirat megteremtésébe, elindításába. Ma-
gyarországon éppen végbe ment a rendszerváltozás, mindenki 
teli volt tettvággyal. Egy újságíró-fotós házaspár – Virág F. Éva és 
Komáromi Zoltán – álma kezdett testet ölteni, s talált első, nélkü-
lözhetetlen támogatóra Árvai Jolán, partnerekre Bende Mónika és 
Korpádi Péter személyében. Valami újat akartak létrehozni; egy 
míves, remek fotókkal teli, igényes, szép kivitelű gasztronómiai 
lapot. Olyat, amilyen még nem volt Magyarországon. Trendte-
remtőt, előremutatót. 
A válogatott képek, amelyeket most e kiállításon a látogatók elé 
tárunk, vélhetően igazolják ezt a néhány sort, és emléket állíta-
nak egy folyóiratnak, amely immár része a magyar gasztronómia-
történetnek
Bővebb információ: www.mkvm.hu ●


