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A Hangvilla-díj első kitüntetettje, Csemer Boglárka.

2 rostetter szilveszter
 Zonta-advent 2018
 Jótékonysági hangverseny a Mendelssohn Kamarazenekar, 

Hartmann Domonkos és Kertesi Ingrid közreműködésével, 
a Zonta Club szervezésében. Veszprém, Pannon Egyetem, aula, 
2018. december 1.

4 m. tóth antal
 Pasztorális karácsony
 „Álda� assál kisded Jézus” – magyar karácsony. Veszprém, Hangvilla, 

2018. december 21. és 22.
5 rostetterné Nagy rita
 Lélekösvény, lélekút
 Adventi hangverseny. Szent Mihály-Bazilika, 

Veszprém, 2018. december 1.
6 Nyakas Krisztián
 Fölszállo�  a páva, majd leszállt közénk, és kitárta legyezőjét
 Fölszállo�  a páva gálaműsor a magyar kultúra napján. Hangvilla, 

2019. január 22.
10 Bartuc Gabriella
 Mi vagyunk a grund!
 Dés László–Geszti Péter–Grecsó Krisztián: A Pál utcai � úk. 

Pannon Várszínház, Vándor�  László rendezésében. Koreográfus: 
Krámer György

12 Vondervisztné kapor Ágnes
 Anti-Ibsen
 Csiky Gergely: A nagymama. A Pető�  Színház előadása – 

bemutató: 2018. 10. 26. Rendező: Rátóti Zoltán
13 asztalos istván
 Diótörő, Egérkirály és a projektor meséje
 Szurdi Miklós–Szomor György–Vallai A� ila: Diótörő és Egérkirály. 

Pető�  Színház, Veszprém, 2018. december 7. Rendező: Szomor 
György

14 kovács attila
 A szeretet dalai 
 Szurdi Miklós–Szomor György–Vallai A� ila: Diótörő és Egérkirály. 

Veszprémi Pető�  Színház, 2018. december 7. Rendező: Szomor 
György

15 Géczi János
 Átmenet a múlt és a jövő között 
 Harold Pinter: A gondnok. Abszurd dráma. Veszprém, Pető�  

Színház, Latinovits–Bujtor Játékszín. Bemutató: 2018. október 
20. Rendezte: Lengyel Ferenc

16 Géczi János
 Visky-monodráma 
 Visky András: Júlia – párbeszéd a szerelemről. Monodráma. Veszprém, 

Pető�  Színház, Latinovits–Bujtor Játékszín. Előadja: Ráckevei Anna. 
Rendező: Szabó K. István. Bemutató: 2018. december 15. 

18 asztalos istván
 Játszik a test, zeng a lélek
 2018. december 22-én, szombaton a Kabóca Bábszínház egész 

napos programmal várta a veszprémi családokat a Hangvillában. 
Délután 5 órakor a Szentháromság téren Kaszás Villő és Bakos 
Árpád Zeng a lélek című misztériumjátékával zárult a Kabóca ka-
rácsonya.
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20 Strenner József
 Lomblevelű faritkaságaink 1.
22 Szarvas Melinda
 ..ép-szó-nyelv-kép-sz..
 Géczi János: Roncsolt plakátok − dekollázsok. Rómer Flóris   

Művészeti és Történeti Múzeum, Győr, 2018. november 2. −  
december 31. 

23 Szarvas Melinda
 Rés(z), h(i)ány, szakad(ék) 
 Fenyvesi Ottó: Fragmentumok tükröződése. Magyar Műhely Galéria, 

Budapest, 2019. január 10. − február 1.
24 Beke László
 Somody Péter egyáltalán 
 Afölött, ezalatt. Somody Péter kiállítása. Budapest, Fészek Galéria. 

2018. november 7. – december 2.
26 Sinkó István
 A kiállítás mint curriculum vitae 
 Hybrid Theory. Hegyeshalmi László kiállítása. Művészetek Háza 

galériái, 2018. november 23. – 2019. február 14. 
27 Sipos Anna
 Living things 
 Hybrid Theory. Hegyeshalmi László kiállítása. Művészetek Háza 

galériái, 2018. november 23. – 2019. február 14. 

28 Hózsa Éva
 Új helyzet van
 Virág Zoltán: Próbára tett emlékezet. Beszélgetések vajdasági  

alkotókkal. Vár Ucca Műhely Könyvek 49. Művészetek Háza, 
Veszprém, 2018

28 Mányoki Endre
 Gravitációk
 Szarvas Melinda: Tükörterem flamingóknak – Irodalomtörténeti 

tanulmányok a magyar vajdasági irodalomról, Minerva Könyvek, 
Fiatal Írók Szövetsége, 2018. 

29 Darabos Petra
 „Ajjajj katona, hazug volt a hadova”
 Nyitott ablak. Rendező: Szilágyi Tibor. Veszprémi Petőfi Színház. 

2019. 01. 16. Bemutató: 2018. 09. 28.
30 Molnár Erzsébet
 Korhumor
 Pemete, a remete – Irodalmi kabaré. A TIT Váci Mihály Irodalmi 

Színpad előadása az Agórában. 2018. november 28.
30 Somfai Balázs
 Ahol élünk: a Jutasi úti lakótelep
 Szegedi József helytörténeti kutató kiállítása. EKMK Március 15. úti 

Könyvtára, 2019. január 17. 
31 Kovács Attila
 Művészi fokon 
 Hordós Johanna zongorahangversenye a Veszprémi Zeneművészeti 

Szakgimnázium és AMI Csermák-termében, Veszprém, 2018.  
december 1.

31 Lukács Elek
 Újévi koncert 
 A Mendelssohn Kamarazenekar újévi koncertje, Veszprém,  

Hangvilla, Nagyterem, 2019. január 1.
32 Hud Janka
 Minden a helyén
 Irie Maffia-koncert. Veszprém, Expresszó, 2018. december 14.
32 Ágel Zita Krisztina
 Karácsonyra hangolva 
 Dalok párban. A Kiscsillag zenekar karácsonyi koncertje.  

Veszprém, Hangvilla, 2018. december 20. 
32 Kovács Attila
 Bárhangulatban 
 A Budapest Bár koncertje a Hangvillában. Veszprém, 2019. január 9.

33 Hud Janka
 Kormányozhatatlan 
 Krúbi (előzenekar). Bëlga-koncert. Expresszó, 2019. január 12.
33 Csányi Vilmos
 Evvót 
 Bëlga. Hangvilla, Expresszó, 2019. január 12. 
34 Hud Janka
 Lélekdíszítő 
 Szarka Tamás & Ghymes: Mennyből az angyal. Veszprém, Hangvilla, 

2018. december 19. 
34 Nyakas Krisztián
 Közelről 
 M. Nagy József adventi kiállítása Veszprémben a Városházán – Megnyitó: 

2018. december 3. 
38 Farkasné Molnár Csilla
 „Olasz nyelv kezdőknek” 
 Olasz klub az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szervezésében, olasz 

filmek vetítése eredeti nyelven, magyar felirattal. A klub első ízben 
2018 szeptemberétől 2019 májusáig várja havonta egy-egy vetí-
téssel az érdeklődőket. 

35 Őrsi Ágnes
 Tudósklub 
 Tudósklub, Veab-székház, Veszprém, 2019. január 23. 
36 Huber Lilla Mária
 Pardon 
 Hetedik változat – Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény,  

Veszprém, Vár u. 3–7. 2018. november 17. – 2019. március 14.
37 Sipos Tekla
 Bolyongás a Tündérek földjén 
 25 éves a Bran – jubileumi koncert, Veszprém, Hangvilla,  

2019. január 11. 
40 Veres B. Zsuzsanna
 Párhuzamos történetek 
 Beszélgetés Kovács Gáborjánnal. Veszprém, Dubniczay-palota, 2019. 

január 12. 
40 Éltető Erzsébet
 Játszani és mesélni a szavakkal 
 Kovács Gáborján: Szél nélküli erdőben. Részletek az ószirmi kódexből 

című verseskötetének bemutatója, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 
Veszprém, 2018. december 7. 

41 Fehér Enikő
 Alkotók az orrunk előtt 
 Kovács Gáborján kötetbemutatója. Nyitott Műhely, Budapest, 2019. 

január 17. 
42 Perlaki Claudia
 Isten éltesse a Szemlét! 
 A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat jubileumi lapszámát csak-

nem napra pontosan az első szám bemutatásának 25. évfordulóján, 
2018. november 16-án mutatták be a Városháza Kossuth-termében. 

43 Ladányi István
 Irodalomból tanult világ 
 Rossz versek. Közönségtalálkozóval egybekötött premier előtti vetítés. 

Vendégek: Reisz Gábor rendező és alkotótársai, moderátor: Koma-
niczky Zoltán. Veszprém, Cinema City Balaton, 2018. december 16.

44 Nagy László veszprémi állomásparancsnok levele Laczkó 
Dezsőhöz 

 

          Számunkat Gáspár Gábor fényképeivel illusztráltuk.

Tartalom
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Ilyenkor természetesen mindig akadnak olyanok, akiket inkább 
csak a zontás akciók érdekelnek, maga a hangverseny nem, s van, 
aki puszta hangverseny-látogató, akit viszont maga a Zonta nem 
érdekel. Ezt a szervezők is tudják, és igyekeznek minél színvonala-
sabb környezetet teremteni az esemény számára. Ez idén sikerült 
is, kellemesek voltak a színek, a fényeff ektusok pont elegendők, és 
nem volt üresjárat. Tudják a zenészek is, s igyekeznek olyan szívhez 
szólóan játszani, hogy még az oszlopok is dalra fakadjanak.

Először J. S. Bach III. Brandenburgi versenye hangzott fel Men-
delssohnék tolmácsolásában. S noha egészen kiváló volt az into-
nációs, ritmikai kidolgozottság, látszott a hatalmas fölény, amivel 
kezelik az anyagot, érződött az ihletettség, az előadók belső fűtött-

sége, mely a hangok áradásának előrehaladtával átragadt a közön-
ségre, én a döbbenettől tátott szájjal bámultam, és elképedve vettem 
tudomásul a helyzetet, ami az előadók létszámából fakadt. Bach e 
darabját ugyanis három hegedűre, három brácsára, három csel-
lóra és basso continuóra (egyszerűen bőgőre és akkordhangszer-
re) írta. A szokatlan összeállítás lényege, hogy az egyes hangszerek 
három tagja olykor unisonóban játszik, ezek a mű tutti szakaszai, 
olykor szétválnak háromfelé, ezek a szólók. A  mai előadási gya-
korlatban bevett forma, hogy nagyobb zenekarok is műsorukra 
tűzik, ilyenkor megtöbbszörözik az egyes szólamokat. Ez a gyakor-
lat sok ortodox zenetudós rosszallását váltja ki, de még elfogadható. 
Itt azonban a három brácsával és három csellóval szemben kilenc 

A százéves jubileumára készülő Zonta Club veszprémi egyesülete is ünnepelni készül: egy híján 
negyedszázada alakult. A nővédő és nőket támogató szervezet sajátossága, hogy – szemben egyes feminista 
közösségekkel – nem a női identitástól védi a nőket, hanem épp ellenkezőleg: kiemeli a nőben az összes 
női specifi kumot, s ezeket alapértékként kezelve igyekszik elfogadtatni a világgal, hogy a társadalmi 
szerepvállalás során a nő nem a férfi  alá tartozik, hanem az oldalán áll. A klub veszprémi elnöke, Sulákné 
Hontai Mária a nyitóbeszédében szólt a munkáról, hogy mennyire fontos feltárni a rászorulók körét, 
megismerni problémáikat, és segítségükre lenni. Őt követően Némedi Lajos alpolgármester ecsetelte szép 
szavakkal, hogy a női mivoltot nem lehet magánügyként kezelnünk, s hogy bizony van olyan nélkülözhetetlen 
„ajándék”, amivel csak nő tudja megajándékozni a világot. A klub által évente odaítélt tanulói ösztöndíjat 
egy érettségi előtt álló tehetséges leányzó kapta, aki kiskamasz korára rendkívül nehéz élethelyzetbe került.

Zonta-advent 2018
Jótékonysági hangverseny a Mendelssohn Kamarazenekar, Hartmann Domonkos 
és Kertesi Ingrid közreműködésével, a Zonta Club szervezésében. Veszprém, Pannon 
Egyetem, aula, 2018. december 1.
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hegedűs állt, akik akármilyen halkan is iparkodtak játszani, mégis 
megbontották a hangzás egységét. Amíg ugyanis a mélyvonósok-
nál jól hallhatóan megvoltak a szóló-tutti szakaszok, a hegedűknél 
egyszerűen nem volt szóló, hiszen azt is hárman játszották. Olyan 
ez, mintha egy vonósnégyesben a prímhegedűt hárman játszanák 
egyszerre, míg a többi hangszer szólóban szerepelne. A másik hiá-
nyom a continuo akkordjainak elhagyása, ugyanis nem volt csem-
balista. Ez a szélső tételekben még nem is keltene nagy zavart, ám a 
második tétel egyszerűen értelmetlenné válik nélküle. Ez ugyanis a 
zenekar részéről mindössze két akkordból áll: az ún. fríg zárlat ke-
retéből. Ezt lenne hivatva a billentyűs játékos improvizációjával ki-
tölteni. Hogy ez mekkora legyen, hogyan illeszkedjen, végig szól-e 
az akkord alatta, vagy nem, nem megállapítható teljes biztonsággal, 
pedig könyvtárnyi irodalom szól róla. Abban viszont valamennyi-
en egyetértenek, hogy egyet nem szabad: elhagyni. Nos, hát most 
pont ez történt. Elhangzott a két akkord, üresen, árván, fölvetve a 
kérdést, hogy ez most mire volt jó. Csak ültem döbbenten, és azon 
gondolkoztam, hogy egy az intonációra, a ritmikus pontosságra, az 
előadás hitelességére annyira igényes zenekar hogyan futhat bele 
ennyire amatőr hibába…

Szerencsére rögtön ezután az est talán legragyogóbb per-
cei következtek. A fi atal veszprémi csellista, a közelmúltban Prá-
gából versenygyőztesként hazatérő Hartmann Domonkos (aki 
ősztől hangszeres tanulmányait Bécsben folytatja) Haydn C-dúr 
csellóversenyét adta elő. Nagy, átható, bővérű, rendkívüli melegsé-
get sugárzó hangja a legnagyobbakat idézi, látszólag ellentmond-
va vékony, törékeny alkatának. Előadását a teljes átélés jellemzi: 
nemcsak, amikor aktívan ő a dallam hordozója, hanem a zenekari 
közjáték alatt is, amellyel teljesen azonosul, hogy utána – mintegy 
annak hajtásaként, abból kinőve – szólójával megfelelő módon 
tudjon rá válaszolni. A gyors tizenhatod menetek egy-egy soka-
dik fekvésű hangjától eltekintve imponáló tisztaság, egyszerűség 
jellemzi játékát. S mindehhez akkora szerénység és alázat járul, 
amire csak a legnagyobbak képesek. Az utóbbi években többször 
is hallhattuk ezt a darabot Veszprémben világhírű előadóktól. Ám 
egyikük sem volt képes visszaadni a mű játékosságát úgy, mint a 
nagy karrier előtt álló Hartmann Domonkos. 

A szünet után tombolajáték következett. Némi fennakadást 
okozott, hogy a kék és a zöld árnyalatú cédulák színben annyi-
ra hasonlítottak, hogy csak egymás mellett lehetett őket megkü-
lönböztetni, de a nyeremények végül is megtalálták szerencsés 
gazdáikat. 

Ezután a Liszt-díjas énekesnő, Kertesi Ingrid lépett a pódi-
umra, s a zenekar kíséretével elénekelt egy részletet Vivaldi Glo-
riájából, valamint Mozart Laudamus te című művét, illetve C. 
Franck Panis Angelicusát. Azzal, hogy a művésznő szakrális ári-
ákat választott műsorába, legalább jelzésértékűen kapcsolatba 
hozhatóvá tette a rendezvényt az advent tartalmával, még ha a da-
rabok nem is pont a Krisztus-várásról szóltak. Noha elmondható, 
hogy Kertesi Ingrid hangja már nem a perzselő déli nap ragyo-
gását idézi, hanem az alkony haloványabb fényű, de árnyalatai-
ban annál színpompásabb, meleg tónusát hordozza, talán éppen 
ezért volt telitalálat a programba. Az énekesek ugyanis – egyházi 
művek interpretálása esetén – ritkán képesek azonosulni a szö-
veg teológiai tartalmával, általában érezni, hogy éppen „képezik 
a hangot”, „formálják a szájat”, „megtámasztják a rekeszizmot”, s 
a hang valóban tökéletes, de csak a hangszer van kész, a tartalom 
nem. Kertesi maga vallja, hogy úgy akarja énekelni ezeket a da-
rabokat, mintha hangszeren játszana. A hangszerjátékos ugyan-
is nem „küzd meg” minden egyes hangért, mert már rég megvan 
neki, hanem egyszerűen közvetíti a tartalmat. Kertesi is ezt tet-
te: közvetítette a tartalmat. Egyszerűen, de átéléssel, hitelesen, 
pátosz nélkül, rendkívül kulturáltan, nagy színpompával. Igaz, a 
Franck-darabban a visszatéréskor kissé eltévedt a nagybőgő, de 
mivel idegenül hangzó hang nem volt, ezt csak azok vették észre, 
akik jól ismerték a darabot.

Az est befejező száma Grieg Norvég táncai voltak. Csupa 
apró, rövid karakterdarab, jó alkalmat teremt a zenekari virtuo-
zitás különböző formáinak bemutatására, amit a zenekar pazarul 
meg is oldott. 

A közönség végül maradandó lelki élménnyel gazdagodva 
térhetett haza.

Rostetter Szilveszter
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Közel 40 éves hagyománya van annak, hogy Veszprém zeneszerető lakossága Jézus születését minden 
évben hangversennyel köszönti. Az első karácsonyi koncertet 1981-ben az egykori Dimitrov művelődési 
központban a legendás karnagy, Zámbó István vezényelte. Szokássá vált, hogy ezeken a hangversenyeken 
rendre megszólaltak jelentős szimfonikus és oratorikus alkotások. Az elmúlt évek során ez a gyakorlat 
fokozatosan megváltozott, és egy-egy ország népi dallamkincse jelentette az ünnepi koncert gerincét. 
2018-ban a szervezők magyar karácsonyt rendeztek: túlnyomórészt magyar népdalok, vallásos népénekek, 
népszokások, népi játékok, hazai zeneszerzőknek a karácsonyi ünnepkörhöz köthető pasztorális hangulatú 
kompozíciói, népdalfeldolgozásai hangoztak el.

Pasztorális karácsony
„Áldatt assál kisded Jézus”- magyar karácsony. Veszprém, Hangvilla, 
2018. december 21. és 22.

A mostani hangversenyt az tette rendkívü-
li eseménnyé, hogy néhány nappal karácsony 
előtt hivatalosan bejelentették a függet-
len nemzetközi szakértői testület döntését: 
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre 
Veszprém pályázatát javasolják. Porga Gyu-
la polgármester ünnepi köszöntőjében hang-
súlyozta, az a város célja, hogy a régió értékei 
mellett az egész magyar kultúra gazdagságát 
mutassa meg Európának. 

A koncert a Baksa Kata vezette Dúdoló 
Népzenei Műhely és a Bódis Erika által irányí-
tott Kőris zenekar előadásával kezdődött: a Vit-
nyédi bölcsőcske karácsonyi betlehemes játékot 
és a Mennyei Király születik című népdalt adták 
elő a népzenész, zeneszerző, duda- és furulya-
virtuóz Szokolay Dongó Balázs közreműkö-
désével. Produkciójuk az este egyik legszebb 
zenei eseménye volt. Folytatásként Veszprém 
Város Vegyeskarának (VVV) ifj úsági utánpót-
láskórusa, az Erdélyi Ágnes vezette VVV Vo-
kál Kodály Zoltán Karácsonyi pásztortáncát és 
Bárdos LajosNosza lelkem népdal összeállítá-
sát énekelte jól és stílusosan. A leánykar érett 
hangzása és a fi úkar szinte férfi as megszólalása 
örömöt és kellemes meglepetést jelentett. 

A hangverseny első részének szenzáció-
ja a ma már országhatáron túl is elismert Cor-
pus Harsona Quartet volt, amelyet 2001-ben 
hozott létre négy akkori zeneakadémista nö-
vendék. A formáció a műsorlap szerint most a 
Pálinkás Péter, Káip Róbert, Hegyi Gábor, Sütő 
András összeállításban lépett színpadra. Duda- 
és furulyaszólóval kiegészülve a szépre éhes és 
ünnepre készülő veszprémi közönségnek ma-
radandó élményt jelentettek Szokolay Dongó 

Balázs harsonákra komponált szvitjének (Kapum előtt, Esti Ima, 
Kecsketánc) előadásával. Ez után a vegyes karra és fúvósokra írt 
szerzemény (Paradicsom kőkertjiben  I-II., Áldattassál kisded Jézus) 
hangzott el. A koncert első felét a VVV Karai József Magyar kará-
csonyi dalok kórusszvitjének bensőséges előadásával zárta.

A szünet után egy nehezen meghatározható műfajú produk-
ciónak lehettünk tanúi. Talán egy sokszerzőjű kórusszvitről lehet 
szó, amelyet a VVV, a Kováts Péter vezette Mendelssohn Kama-
razenekar, a harsonakvartett és Szokolay Dongó Balázs adott elő 
Erdélyi Ágnes vezényletével. A mintegy negyvenperces összeállítás 
első száma a 18. század legjelentősebb magyar komponistájának, 
Istvánff y Benedeknek (1733–1778) Rorate caeli (Harmatozzatok 
egek) című kompozíciója volt. A mű kottája az 1700-as évek vé-
gén került a dóm ma már Európa-hírű inventáriumába, évtizede-
ken keresztül a veszprémi karácsonyi zene elmaradhatatlan része 
lett. Istvánff y kórusa most is hatásosan szólt. A továbbiakban ibéri-
ai zenét hallottunk, magyar feldolgozásban. Az európai zenei múlt 
egyik ereklyéjének, a katalán montserrati kolostor kazamatáiban 
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A hangverseny első számaként Veszp-
rém Város Vegyeskara (VVV) az 1723-ban 
komponált 147. kantáta korálját adta elő 
magyarul (Áldva áld az Isten engem). Han-
gulatilag, zeneileg ragyogó indítás volt. A 
barokkosan gazdag, kiegyenlített kórus-
hangzás az első pillanatban megragadta a 
publikumot. Ez után az ifj úsági vegyeskar 
(népszerűen a VVV Vokál) a 469. számú 
Bach-kórust énekelte, A jászolnál címmel. 
A kitűnő előadás mellett többletöröm volt 
az a felismerés, hogy az utánpótlást jelentő 
fi atal együttes mennyire birtokában van a 
Bach-művekhez illő, komoly zenei felké-
szültséget igénylő kórushangzásnak.

A továbbiakban ízelítőt kaphattunk a 
gazdag bachi kórusirodalom más karakte-
rű alkotásaiból. Az Ich lasse dich nicht, du 
segnest mich denn (Nem hagylak el, ezért 
megáldasz engem) kezdetű motetta kettős 
kórusra készült. Sokáig azt gondolták, hogy 
a szerző a kiterjedt Bach család egy generá-
cióval korábbi tagja, az eisenachi orgonis-
ta Johann Christoph Bach. Csak az újabb 
kutatások alapján bizonyosodott be, hogy 
a bonyolult zenei szövetű, nyolcszólamú 
kórus Johann Sebastian műve. A vegyes-
kar pontosan frazeálva, stílusosan énekelte 
a zeneileg és technikailag is igényes alko-
tást. Csak néha éreztünk a szólamok között 
kisebb hangzási egyenetlenséget: egyes szó-
lamok erőtlenebb intonálását, egy-egy túl 
erős hangú énekes időnkénti „kiszólását”. A 
zárókorál azonban tökéletesen szólt.

Bach életművének egyik csúcsa az 
1720-as évek elején Köthenben írt Das 
wohltemperierte Klavier című 24 prelúdi-
um és fúga sorozat. Az első, C-dúr prelú-
dium arpeggio-jellegű. Az akkordok 
hangjaikra bontva, hárfaszerűen szólalnak 
meg. A francia operakomponista, Charles 
Gounod mintegy 150 évvel később, a 19. 
század végén ismerte meg Bach remekét, 
és saját Ave Maria-dallamot írt hozzá. Bach 
és Gounod közös Üdvözlégy Máriája az el-
múlt száz év során világsiker lett. Veszp-
rém Város Vegyeskara és Ifj úsági Kórusa 
a művet a kortárs angol David Blackwell 
feldolgozásában adta elő – szépen és ha-
tásosan. A kórusművek orgonakísérettel 
hangoztak el, Koós Anita közreműködésé-
vel. Valamennyi művet a VVV művésze-
ti vezetője, Erdélyi Ágnes dirigálta, a tőle 
megszokott nagyon magas színvonalon. 

A hangverseny első részét két hang-
szeres mű zárta. Az 1035-ös számú szoná-
ta komponálására akkor került sor, amikor 
Bach Lipcsében a Tamás-templom kántori 
szolgálata mellett átvette a Collegium Mu-
sicum nevű zenekar vezetését, és alkalma 
volt világi művek komponálására. A fuvo-
la–csembaló szonátában fontos szerepet 
kap a cselló is. Az 1745 körül, tehát Bach 

élete vége felé írt, rokokószerűen dallamos 
és könnyed hangvételű kamaradarab első 
két tételét Hajas Szilárd, Dinnyés Soma és 
Füke Ákos adta elő – stílusosan és muziká-
lisan. Ez után Bach két hegedűre és zene-
karra írt, 1043 számú d-moll versenyműve 
következett, amelyet az 1720-as években 
komponált. A méltán népszerű háromtéte-
les művet Kováts Péter, Bendik Ágota és a 
Mendelssohn Kamarazenekar adta elő. Ko-
váts Péter elismerten kitűnő hegedűs, ener-
gikus, sokszínű, romantikus egyéniség. Az 
ő Bach-ideálja érzelemmel, hangulatok-
kal, széles, éneklő dallamívekkel teli. Ben-
dik Ágota szintén mestere hangszerének. 
Bach zenéje közel áll hozzá. Ő zárkózot-
tabb, meditatívabb, puritánabb alkat, aki a 
zeneművet inkább a letisztult formák felől 
közelítette. Kérdés volt számomra, hogy 
a két Bach-értelmezés egy időben meg-
szólaltatva kioltja, vagy inkább felerősíti, 
kiegészíti egymást. Azt hiszem, az utóbbi 
történt. Amikor egy-egy zenei frázis elő-
ször az egyik, majd a másik hegedűn szó-
lalt meg – néha ugyanúgy hallottuk, néha 
kicsit másként. Mintha a zenei mondani-
való egyszer az érzelmi, máskor az értel-
mi oldaláról mutatta volna meg magát. A 
zenekar kiegyenlített, pontos játékával ér-
zékenyen követte a zenei történéseket. Az 
előadás teljes, újszerű élményt nyújtott, a 
közönség hálás volt érte.

A szünet után hangzott fel az 1734-
35-ben írt Karácsonyi oratórium első és 
harmadik kantátája. Veszprém Város Ve-
gyeskarát és a Mendelssohn Kamaraze-
nekart Kováts Péter dirigálta. A szoprán 
szólamot a december 21-i hangversenyen 
Csereklyei Andrea, 23-án Szili Gabriella 
énekelte. A másik három szólista mindkét 
koncerten az alt Bakos Kornélia, a tenor 
Csapó József és a basszus Tomas Selc volt.

Az első, ünneplő kantátának a nyitó-
kórusa Jézus megszületésének önfeledt kö-
szöntése. Üstdob, trombiták, fuvolák, oboák 
és a teljes vonóskar, orgona kíséretével a kó-
rus valódi örömzenéje szól: Jauchzet, froh-
locket (Örvendjetek, vígadjatok, dicsérjétek e 
napokat!). Az evangélista énekli a történe-
tet: a várandós Mária és József Betlehem-
be mennek, és várják az újszülött jövetelét. 
Az alt szólista oboa d’amore kíséretű, lírai 
hangvételű áriája a Messiás-várás felemelő 
boldogságát jelzi: „Bereite dich Zion!” („Fel 
Sion! Hagyd most a könnyeket. A boldogsá-
god bekövetkezik.”) A kórus egy népénekkel 
jelzi a mindennapok egyszerű emberének 
reménykedését, vívódását, hódolatát és hi-
tét: „Wie soll ich dich empfangen? („Hogyan 
fogadjalak? Hogyan közelítsek hozzád?”) A 
szoprán és a basszus recitativószerű inter-
mezzója után meglepetés következik: az is-
tálló jászolában szendergő újszülöttet szóló 

trombita és a teljes zenekar kíséretével han-
gos basszusária köszönti: „Grosser Herr, o 
starker König!” („Te nagy Úr, hatalmas Ki-
rály, édes Megváltónk!”)  Az első kantátát 
trombiták, fuvolák, oboák, a teljes vonós-
kar és orgona részvételével előadott hálaadó, 
egyben könyörgő korál zárja: „Készíts ma-
gadnak tiszta, puha ágyacskát, hogy megpi-
henj szívem rejtekén.”

A harmadik kantáta hangulata ben-
sőségesebb és érzelmesebb. A történetet 
az elvont gondolatokra kevésbé fogékony 
ember szemével láttatja. A pásztorok lá-
togatásáról szól, és ünnepélyes kórussal 
kezdődik. Az evangelista meseszövését rö-
vid, dinamikus kórusrész követi: „Men-
jünk Betlehembe”. Az eseményeket a teljes 
kórus kommentálja: „Ezt Ő mind értünk 
tette, hogy nagy szeretetéről tanúskodjék”. 
A pásztorok két boldog embert találnak, 
akik szeretettel veszik körül az újszülöttet. 
Ez a mű hangulati csúcspontja. A bensősé-
ges, hegedűszólóval körülfont alt bölcsődal 
(„Fogadd be, ó szívem, ezt az áldott cso-
dát!”) után ismét a nép hangja következik. 
A pásztorok elbandukolnak, és a záró kó-
rus adja meg számunkra a szellemi útrava-
lót: „Most vígan legyetek, üdvötökre az Isten 
emberként megszületett”. Itt a kantátának 
dramaturgiailag vége van. Bach azonban a 
művet hatásosan zárja, és megismételteti 
az ujjongó nyitótételt.

A Karácsonyi oratórium zenéje cselek-
ményben, hangulatokban bővelkedő, szinte 
operaszerűen változatos és színes muzsika. 
Mi jött át ebből a gazdagságból a veszpré-
mi Hangvillában? Szinte minden. Kováts 
Péternek karmesterként konkrét elképzelé-
se volt a mű sokoldalúságáról, és koncep-
cióját el tudta fogadtatni, főleg pedig meg 
tudta valósítani a muzsikusokkal. A kórus 
a legfi nomabb jelzéseire is érzékenyen re-
agált, a zenekar biztos hátteret nyújtott az 
eseményekhez, az énekes szólisták legjobb 
énüket adták. Kiemelkedett közülük a fi atal 
szlovák basszista, Tomas Selc. A hangsze-
res szólisták (a fagottos, az oboisták, trom-
bitások, vonósok) játéka élményszerű volt, 
különösen Bendik Ágota hegedűszólója és 
Tóth Tamás trombitajátéka.

A remek hangulatú koncert hagyo-
mányszerűen, valamennyi közreműködő 
részvételével Georg Friedrich Händel Mes-
siás oratóriumának Allelujájával fejeződött 
be. A végére maradt még egy kedves ráadás. 
Erdélyi Ágnes a közönséget is bevonta az 
ünneplésbe: együtt énekeltük a népszerű, 
18. századi magyar karácsonyi dalt: Menny-
ből az angyal lejött hozzátok, pásztorok.

A 36. veszprémi karácsonyi hangver-
senyen lelkünket gazdagító zenei élmény-
ben lehetett részünk.

M. Tóth Antal

Hangverseny, karácsonyra
Veszprémi Hangvilla, 2015. december 21-én és 23-án

Az első karácsonyi hangverseny 1980. december 22-én volt Veszprémben. Az idei ünnepi koncertnek a 
Hangvilla adott otthont. Az idén kizárólag Johann Sebastian Bach alkotásait hallhattuk, emlékezve a 
zeneszerző születésének 330. évfordulójára.
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A Temetőhegyről az Aranyos-völgybe vezető lejtőn, a Pajtakertből gyönyörű kilátás nyílik a várra. Az egykori 
püspöki nyaraló előtti téren, a História kert nagyszínpadán volt a 15. VeszprémFest egyik legrangosabb 
rendezvénye, nemzetközi operasztárparádé, amelyen a Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima-díjas 
Miklósa Erika és Rost Andrea, a világhírű argentin José Cura és a mexikói származású Ramón Vargas 
énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát a zenei főigazgató, a Liszt-díjas érdemes művész Kocsár 
Balázs dirigálta. Az énekművészek mindegyike korábban már fellépett Veszprémben. Azonban a jelenlegi 
volt az első alkalom, hogy együtt szerepeltek a VeszprémFest színpadán.

Operavarázs 
a Pajtakertben

Nemzetközi operagála a 15. VeszprémFest (2010-ig Veszprémi Ünnepi Játékok), 
a História kert nagyszínpadán, 2018. július 13-án

A program az egész operairodalmat át-
fogta, és bőséges alkalmat biztosított a 
résztvevőknek arra, hogy a különböző 
korszakok eltérő stílusú népszerű mester-
műveivel szórakoztassanak bennünket. A 
gála a Bajazzók (Leoncavallo) prológjá-
val kezdődött. José Cura, aki 2004-es első 
veszprémi fellépte óta méltán a közönség 
egyik kedvence, a nézőtér felől jött a szín-
padra. Feltűnt, hogy az inkább hőstenor 
karakterű hangja milyen kiválóan szól ba-
ritonként is. (A koncert első felében csak 
baritonszerepeket – Don Giovanni, Canio 
– én ekelt.)

A hangverseny valójában ez után, egy 
Mozart-blokkal kezdődött. Miklósa Erika 
előadásában A varázsfuvolából az Éj ki-
rálynője II. felvonásbeli áriája remek nyi-
tószám volt. Ramón Vargas Mozart utolsó 
operája (Titusz kegyelme) II. felvonásának 
tenoráriájával (Se all’impero) mutatkozott 
be. Megcsodálhattuk muzikalitását, hibát-
lan énektechnikáját. A művész nemcsak 
a romantikus operákban otthonos, de a 
hangja Mozart zenei világában is tökéle-
tesen szól. A Don Giovanni I. felvonásbe-
li Don Giovanni–Zerlina kettősében José 
Cura ideális partnere volt Miklósa Erika. 
Az ellenállhatatlan szívtipró és az ártatlan 
parasztlány inkább csak jelzésszerű szín-
padi játékkal előadott évődése kellemes 
színfolt volt. Ez után mutatkozott be a ne-
gyedik sztárvendég, Rost Andrea, Gou-
nod Romeo és Júlia című operájából Júlia 
keringőjével. A Veszprémben mindenkor 
szeretettel várt művésznő igazolta, hogy 
tökéletes hanggal, fi nom zenei és színpadi 
gesztusokkal pillanatok alatt képes szín-
padra varázsolni egy-egy zenei világot: 
az első részben Júlia kislányos szerelmi 
boldogságát, majd a Bajazzók Neddájá-
nak kirobbanó szabadságvágyát, a koncert 
második felében Tosca imájában a hőssé 
vált szerelmes asszony lelki vergődését. A 
verista operajátszást ezen az estén Leonca-
vallo képviselte. A Bajazzók híres Kacagj, 
Bajazzo (Vesti la giubba!) áriát José Cura 
énekelte, a madárdalt (Qual fi amma) Rost 
Andrea. A 19. század eleji itáliai bel can-
to stílus (Rossini, Bellini, Donizetti kora) 

Donizetti műveiben volt jelen: a Szerelmi 
bájital című operájából Nemorino román-
cát Ramón Vargas énekelte, a II. felvo-
násból Adina és Nemorino kettősét Rost 
Andrea és Vargas adta elő. 

A hangverseny a szünet után Ver-
di- részletekkel folytatódott. Először a 
Rigoletto I. felvonásából Gilda áriáját (Car-
donome – Zengje hát a lomb, az ág, szép 
nevednek dallamát) énekelte Miklósa Eri-
ka, majd az I. felvonás duettje követke-
zett a Miklósa–Vargas kettős előadásában. 
Giuseppe Verdi korai (Luisa Miller, 1849) 
és késői (Otello, 1887) operájának bemu-
tatója között közel 40 év telt el. Az előbbi-
ből Rodolfo áriáját (Quandola sere) Vargas, 
az utóbbiból Otello halálát (Niun mi tema) 
Cura énekelte. Az átvezetésként Verdi mu-
zsikájából a korszak másik csillagának, 
Puccininek zenei világába a kevésbé ismert 
Francesco Cileának 1896-ban bemutatott 
Az arles-i lány című operájából hangzott el 
Federico II. felvonásbeli áriája (E la spoli-
tastoria). Ramón Vargas énekelt. És jöttek 
a Puccini-részletek. Először a Toscából az 
első felvonás kettőse (Rost–Cura), majd 

Tosca imája (Rost Andrea) és a Levélária 
(José Cura). Végül, hogy teljes legyen az 
örömünk, Rost Andrea és Ramón Vargas 
előadták a Bohéméletből Mimi és Rodolph 
I. felvonásbeli kettősét. 

Ezzel gyakorlatilag véget ért a kitű-
nő dramaturgiával összeállított, mintegy 
háromórás operaest. De következett még 
– szinte ráadásként – egy könnyebb műfa-
jú (20. századi operett-musical) folytatás: 
Leonard Bernstein két színpadi művének 
egy-egy részlete hangzott el. Miklósi Eri-
ka az 1956-ban bemutatott Candide című 
operettből Kunigunda bravúros áriáját 
énekelte, majd a négy művész a West Side 
Story Tonight-négyesével búcsúzott.

Összességében a VeszprémFest ope-
ragálája emlékezetes zenei esemény volt. 
A négy világhírű vendégművész mellett 
elismerés illeti a Magyar Állami Opera-
ház Kocsár Balázs által vezényelt zene-
karát is. A különböző zenei stílusokhoz 
tartozó operarészletek zenekari kíséretét 
kiválóan játszották. Az est egésze során 
örömmel tapasztalhattuk, hogy vala-
mennyi technikai kellék (hangerősítés, 
világítás, látványtervezés, kivetítés) hi-
bátlanul működött, ami szabadtéri ope-
raprodukció esetén különösen fontos. 
Mindez Mészáros Zoltán fesztiváligazga-
tó és csapata munkáját dicséri. 

A mostani koncert messze több volt, 
mint egy kellemes nyári, közönségszóra-
koztató este, nagy neveket felsorakozta-
tó operagála. Tartalmában és formájában 
a világ valamennyi nagy zenei központ-
jában megállta volna a helyét. A hely-
szín kiválasztásában, a lebonyolításban, a 
résztvevők megjelenésében az igényesség, 
a hozzáértés, vagyis az abszolút professzi-
onalizmus jellemezte a produkciót. Ezen a 
szinten már nem engedhető meg a felszí-
nesség, a talmi, az olcsó hatásvadászat, a 
baki, mert a hely, a név, az igényes és kri-
tikus közönség kötelez. Remélhetőleg az 
ilyen és hasonlóan magas színvonalú ren-
dezvényekkel halad a legjobb úton Veszp-
rém a kultúra fővárosa cím elnyeréséhez 
vezető úton.

M. Tóth Antal
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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 fi 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 fi 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 (fl 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 fl 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 (Infl 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
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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 fi 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 fi 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 Th 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 

A Győri Filharmonikus Zenekar bérleti évadzáró hangversenye, Hangvilla, 2018. május 11.
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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 fi 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, 2018. 1-2. sz., 50. old.
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A Mendelssohn Kamarazenekar 2017/18-
as bérleti kínálata még az eddigieknél is 
gazdagabb. Az öt hangversenyből álló so-
rozatban a magyar zenei élet kiválóságai 
lépnek fel. Most Baráti Kristófot hallhat-
tuk, a 2015-ös I. Auer-fesztivál után immár 
második alkalommal városunkban. Nem 
lehetünk eléggé hálásak Kováts Péternek, a 
Mendelssohn zenekar vezetőjének, hogy a 
világhírű művészek veszprémi szereplését 
segíti, és előadásukban élvezhetjük a zene-
irodalom legnagyobb alkotásait. 

A Hangvilla közönsége kivételes ese-
ményként készült a Beethoven-koncertre. 
A várakozás nemcsak az ünnepelt hege-
dűművésznek szólt, de a zenekarnak is, 
amely mind gyakrabban lép fel nemcsak 
vonós kamaraegyüttesként, de fúvós és 
ütőhangszerekkel kiegészült szimfonikus 
zenekarként is. Vártuk, hogyan szólnak 
a zeneirodalom egyik legnagyobb hege-
dűversenyében a szólista zenei partnere-
ként. És hogyan tudnak megfelelni a VII. 
szimfóniában? Két ilyen, zeneileg és tech-
nikailag is igen nehéz Beethoven-opusz 
bemutatása a legnagyobb zenekarokat is 
próbára tenné.

A hangverseny első felében elhang-
zott D-dúr hegedűverseny (Op. 61.) elő-
adása alkalmat ad a szólistának arra, hogy 
maradandó művészi értéket teremtsen. Ez 
a mű csak elmélyültséggel, alázattal, befelé 
fordultsággal, a zenében való feloldódással 
adható elő hitelesen. Baráti Kristóf hege-
dülését az tette felejthetetlenné, amit a vele 
készített riportban így fejezett ki: „Bee-
thoven nem a saját személyére fókuszálva 
közvetít gondolatokat az emberről, ha úgy 
tetszik, fölülről próbálja láttatni az embe-
ri létünket.” Ez az a képesség, ami Goethe 
szerint „isteni bennünk”. Égi ajándék, ami 
beágyazódik a művész lelkébe, és belőle 
szépség születik. Az így megszólaló zene 
nem egy mesterhangszeren akkurátusan 
interpretált művészi teljesítmény, hanem 
maga a zene.

A hegedűverseny első tétele (Alleg-
ro, ma non troppo) szokatlanul hosszú. A 
háromtételes, mintegy 45 perces hegedű-
versenyből több mint 25 perces első té-
tel zenei szövete látszólagos egyszerűsége 
ellenére összetett, gazdag és változatos. 
A négyperces expozícióban a témaként 
felhangzó puha üstdobütések adják meg 
az alaphangulatot. Majd kezdetét veszi a 
zeneirodalom egyik legszebb és legben-
sőségesebb zenei párbeszédhálója, úgy is 
mondhatnánk, hogy intim gondolatcseréje 
részben a szólóhegedű és a zenekar, rész-
ben a zenekar egyes hangszerei és hang-
szercsoportjai között. 

A második Largetto tétel leheletfi -
nom, gyöngéd ária jellegű hálaadás, áhítat. 
Az áradó dallamot sohasem a szólóhege-
dű játssza, a zenekar hangszerein szólal 
meg. A szólista inkább körbefonja, variálja 
a témát, szinte fantáziál róla, vagy kom-
mentálja azt. A tétel végén a zenekar ak-
kordlehúzásai, majd a hegedű trillája és a 
rövid kadencia után szünet nélkül (attac-
ca) szólal meg a III., Rondo, Allegro záró-
tétel, amelynek főtémáját a szólóhegedű 
mutatja be. Itt is fontos szerepet kapnak a 
fúvós hangszercsoportok. A körtánctéma 
mindig más formában jelenik meg. A bra-
vúros hegedülésre, a rondó téma variálá-
sára, az eltérő hangulatok bemutatására 
lehetőséget adó kadencia után a hegedű-
verseny hatásosan zárul.

A siker óriási volt. Ráadásként Baráti 
Kristóf először Eugène Ysaÿe (1858–1931) 
belga hegedűművész 1923-ban kompo-
nált szólószonátáiból a George Enescunak 
ajánlott Balladát (Op. 27., Nr.3.) adta elő. 
Számomra ez az Ysaÿe-szonáta jelentette a 
hangverseny csúcspontját. A második rö-
vid ráadás, Bach E-dúr partitájának gigue 
tétele volt.

A zenekar a szólista partnereként jól 
játszott. Úgy éreztem azonban, hogy tel-
jesítményüket tovább javíthatta volna egy 
karmester, aki egységes egésszé tudta vol-
na összefogni a szereplőket (a szólistát és 
a zenekart). Nélküle az együttmuzsikálás 
időnként esetlegesnek és óvatosnak tűnt. 
Az együttes néha inkább csak kísért, és 
követte az eseményeket. Az egyébként jó 
előadás nem győzött meg arról, hogy Bee-
thoven hegedűversenyét szabad karmester 
nélkül előadni. 

A szünet után Beethoven egyik legis-
mertebb, nagy előadó-apparátusra kom-
ponált zenekari művét, a VII., A-dúr, Op. 

91. szimfóniát hallottuk. Az együttest Ba-
ráti Kristóf vezényelte, rendkívül dinami-
kusan. Előadói koncepcióját indokolja, 
hogy a mű mind a négy tételére a sajátos 
táncos ritmika, az egy hosszú és két rö-
vid hangból álló ritmusképlet, a daktilus 
jellemző. A szimfónia zenei világa rend-
kívül gazdag és sokarcú. Az I. (Poco soste-
nuto, kissé vontatottan) tétel ünnepélyes, 
ábrándos, érzelmes indítótémái, a me-
rész és változatos modulációk, a dinami-
kai gazdagság, a drámai megtorpanások, 
a basszusok síri piánói felett a hegedűk 
sejtelmes kantilénája bőséges lehetőséget 
nyújtott a zenekarnak arra, hogy gazda-
godó előadói eszköztárából újabb és újabb 
színeket tárjon elénk. A II. (a tempójel-
zés szerint Allegretto) tétel bennem nem 
egészen úgy él, ahogy az Baráti Kristóf 
dirigálásával most elhangzott. A szin-
te pattogósan, középerős dinamikával és 
gyors tempóban előadott tételben alig ta-
láltam rá azokra a zenei csodákra, amelyek 
ezt a tételt a mű 1812-es bécsi ősbemuta-
tója óta máig olyan népszerűvé tették. Ke-
vésbé valósult meg a brácsák és a csellók 
bensőséges, fájdalmas, zsolozsmaszerű 
indítása, a hegedűk fi nom és érzékeny di-
namikai fokozása, a moll utáni derűsebb 
A-dúrba váltás vigasztalása, a lelki enyhü-
lés, az egész tétel visszafojtott, szinte balla-
daian sötét hangvétele, a tétel végi megtört 
búcsúzás. A túl gyorsan előadott II. tétel 
után a Presto (nagyon gyorsan) tempójú 
III. tétel már nem lehetett eléggé pezsgő 
és eleven, és a kevésbé gyors (Presto meno 
assai) trió kontrasztja is elsikkadt, kevés-
bé volt karakteres. A IV. (Allegro con brio) 
tétel azonban remekül sikerült. A zene-
kar tökéletes tempóban, tűzzel, fergeteges 
jókedvvel muzsikált, és valódi bachánsi, 
orgiaszerű népünnepély-hangulatot te-
remtett. Itt (Tóth Dénes szavaival) valóban 
a „fékevesztett energiák dithirambikus 
tombolásáról”, Romain Rolland szavai-
val „a ritmus orgiájáról”, Wagner szerint 
„a tánc apoteózisáról” volt szó. Beethoven 
maga így írt erről: „Bacchus vagyok, aki a 
fenséges nektárt főzöm az emberiség szá-
mára. Én adom az embereknek a szellem 
isteni őrületét.”

Beethoven hegedűversenyének és 
VII. szimfóniájának 2018. februári elő-
adását bízvást tekinthetjük városunk zenei 
élete fontos eseményének. Baráti Kristóf 
muzsikálása ismét lenyűgözte Veszprém 
zeneszerető közönségét. A kibővített Men-
delssohn Kamarazenekar a nagynevű ven-
dégművész méltó partnere volt.  

M. Tóth Antal

Beethoven, Baráti
Veszprém legjelentősebb zenei együttese, a Mendelssohn Kamarazenekar az idény második bérleti 
hangversenyét Beethoven zenéjének szentelte. A D-dúr hegedűverseny és a VII. szimfónia hangzott el. A 
koncert második részében a Beethoven-szimfóniát a versenymű szólistája, Baráti Kristóf vezényelte.

A 2017–2018. évi Mendelssohn-bérlet II. hangversenye, Hangvilla, 2018. február 7–8-án

Fotók: Golarits Márton
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a XIII. század óta őrzött, bársonykötésű Vörös könyvnek (Llib-
re Vermell de Montserrat) dallamai hangoztak el. Ez a történelem 
viharait túlélő kódex nemcsak himnuszokat, antifonákat, dalokat, 
Szentírás-magyarázatokat tartalmaz, de a korabeli „világi hiúsá-
gos zenéket” és a zarándokok „szemérmetlen táncait” is átmentet-
te az utókor számára. Szokolay Dongó Balázs a gazdag gyűjtemény 
dallamai közül a Szűzanyát magasztaló énekek (Mariam Matrem 
Virginem) és a Tündöklő csillag (Stella Splendens) gondolatkörhöz 
tartozó énekek, táncok között válogatott és dolgozott fel egy-egy 
csokorra valót. A reneszánsz kort idéző zeneszámok után a magyar 
barokk legjelesebb zeneszerzője, Esterházy Pál nádor, hadvezér, 
politikus (1635–1713) Harmonia caelestis című művének részletei 
(Ave Jesuclarissime, Sol recendi tigneus, Puernatus est, Dormi Jesu 
dulcissime) szólaltak meg, majd egy 21. századi magyar vegyeskari 
kompozíció következett. A Szegeden élő, Erkel-, KÓTA- és Bartók–
Pásztory-díjas Tóth Péternek (1965) a Harmonia caelestis tiszteleté-

re (Hommage a Harmonia caelestis) komponált Dormi Jesu (Aludj, 
Jézus) című vegyeskari kompozíciója számomra az egész este leg-
szebb zenei élményét jelentette. Veszprém Város Vegyeskara ebben 
a műben hagyományaihoz méltó módon énekelt. 

A szokatlan műfajú karácsonyi hangverseny a koncert fősze-
replőjének, Szokolay Dongó Balázsnak duda és furulya szólókkal 
színesített, vegyes karra, vonós zenekarra és harsonákra írt kom-
pozícióival (E mai nap egy kis gyermek, Újesztendő vígságszerző, 
Regösének) fejeződött be. Ráadásként hosszú és változatos népi furu-
lyakadencia után a Mendelssohn Kamarazenekar és a harsonakvar-
tett kíséretével a közreműködő kórusok az egyik legnépszerűbb és 
legrégibb magyar karácsonyi dalt énekelték: Mennyből az angyal le-
jött hozzátok, pásztorok. A közös énekben a publikum is részt vett. 

Összességében emlékezetes zenei élményben volt részünk. 
Hallhattuk a karácsonyi népdalokat hivatásos színvonalon ének-
lő, tökéletesen szcenírozott Dúdoló Együttest, megcsodálhattuk 
a Harsona Quartetet, élvezhettük Szokolay Dongó Balázs briliáns 
bőrduda- és furulyajátékát. A Mendelssohn Kamarazenekar most is 
igazolta, hogy gazdag eszköztára, zenei iskolázottsága, rutinja arra 
is lehetőséget ad, hogy az eltérő korszakokban született zenemű-
veknek fi nom zenei gesztusokkal, pontos frazeálással stílust, jelleget 
és formát adjon. Képzeletünkben megjelentek a jászol körül a pász-
torok, a maguk őszinte, egyszerű és szép szeretetével. Kissé hiányol-
tam a betlehemi királyokat, akik a Megváltó születését a szellemi 
gazdagsággal (arannyal), ünneplő, hódoló lélekkel (tömjénnel) és 
az ember üdvét szolgáló csodaszerekkel (mirhával) dicsőítik. Talán 
teljessé tenné az estét, ha a pasztorális hangulatú művek mellett a 
jövőben (mint korábban) ismét megjelenne a programban egy na-
gyobb, karácsonnyal kapcsolatos klasszikus alkotás is. 

Az idei veszprémi ünnepi hangverseny így is felkészítette lel-
künket a szeretetre és a boldogságra.

M. Tóth Antal

Lélekösvény, lélekút
Adventi hangverseny. Szent Mihály-Bazilika, Veszprém, 2018. december 1. 

Először a 132. – Bereitet die Wege, berei-
tet die Bahn – Készítsétek elő az utat, ké-
szítsétek elő az ösvényt szövegkezdetű, 
advent 4. vasárnapjára 1715-ben kompo-
nált kantáta hangzott el. Ebben a kantá-
tában csak a z áró korálban szólalt meg a 
kórus, amely az eredeti kéziratban nem 
is szerepelt. Valószínű oka, hogy betelt a 
partitúra három kottaíve, és Bach a ko-
rált – hangszerelésével együtt – egy külön 
papírlapra jegyezte fel, ami később elve-
szett. Ezért a mai gyakorlatnak megfelelő-
en a 164. kantáta záró korálja hangzott el. 
Előtte csodálatos áriákat és recitativókat 
hallhattunk. Kiváló szólistákat választott 
Kővári Péter, és a Bakony Filharmónia 
Barokk Stúdiója elnevezésű hangszeres 
együttes is kiváló zenészekből állt. Az ári-
ák énekes szólamához egy-egy concertá-
ló hangszeres szólam társult, a hangszeres 
szólisták az énekesek méltó párjának bi-
zonyultak. Nevezzük is meg őket: Bá-
nyai Júlia – szoprán, Molnár Anna – alt, 
Aleksander Rewinski – tenor és Kroko-
vay Marcell – basszus. Megnyugtató, hogy 
ennyi érzékenyen muzsikáló fi atal előadót 
lehet összefogni egy jó mű előadása ér-
dekében. A hangszeres zenészek neve 

nem volt feltüntetve a műsorlapon, ezért 
nem tudom Őket nevükön nevezni, pedig 
megérdemelnék!

A 70. kantáta – Wachet! betet! be-
tet! wachet – Imádkozzatok! virrassza-
tok! szövegkezdetű  kantáta eredetileg 
a Szentháromság ünnepe utáni 26. va-
sárnapra íródott, ez az esetek többségé-
ben már közvetlenül az adventi idő elé 
esik, sőt, ha későn van a húsvét – ami, 
mint tudjuk, mozgó ünnep, nem rögzült 
konkrét naptári napra –, már lehet ad-
venti vasárnap is. Mivel mindkét kantá-
ta szövege Salomo Franck Evangelischer 
Andachts-Opff er című ciklusából szárma-
zik 1715-ből, feltételezhető, hogy volt egy 
weimari időből származó azonos szö-
vegű kantáta, ám ezt a kantátát Bach csak 
1725-ben komponálta. A kétrészes, ösz-
szetettebb mű nyitó kórussal kezdődik, 
áriák és recitativók sora után korál zárja 
az első részt. Ismét áriák és recitativók 
következnek, majd a záró korál. A kórus 
által énekelt tételek szövege az evangéliu-
mi szövegekre épül, míg az áriák és reci-
tativók költemények, az adott igehelyhez 
kapcsolódnak. Salomo Franck érzékeny 
lelkületű költő volt a pietista irányzat-

hoz közel, annak túlzásai azonban nem 
érintették. Bach kihasználja a szövegben 
lévő képek, hangulatok, érzelmek ábrázo-
lásának zenei lehetőségét – ezt nevezzük 
madrigalizmusnak. 

A két kantáta előadó apparátu-
sa alapján lehet arra következtetni, hogy 
Bach a művek megírásakor éppen mek-
kora együttessel dolgozott. A hangszeres 
előadók viszonylag csekély száma is adta a 
lehetőséget, hogy elő lehessen adni e mű-
veket. Az, hogy a kórus létszáma mekko-
ra, nem döntő ebben az esetben, hiszen 
csak a szólamok száma számít. A korálok 
éneklése esetében a korabeli gyakorlat az 
volt – protestáns templomokban még ma 
is előfordul −, hogy magát a koráldallamot 
a gyülekezet énekelte, a kórus pedig hoz-
záénekelte a kísérő szólamokat. A mostani 
koncert közönsége „csak” hallgatta a fel-
emelő zenét, töltekezett a csodálatos mű-
vek méltó előadásával, és mivel kezünkben 
volt a kantáták lefordított szövege, teljes 
értékűen bekapcsolódhattunk lélekben a 
koncert világába, kiegészítve adventi fel-
készülésünket. Köszönet érte. 

                                                                                                                   
Rostetterné Nagy Rita

December  1-jén délután igazi lelki felkészülésben lehetett része azoknak, akik a Liszt Ferenc Kórustársaság 
és az Orlando Énekegyüttes, valamint a Bakony Filharmónia Barokk Stúdiója adventi hangversenyén 
vehettek részt. A Kővári Péter vezényelte együttesek Johann Sebastian Bach két kantátáját adták elő.
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Fölszállott a páva, 
majd leszállt közénk, 
és kitárta legyezőjét
Fölszállott  a páva – gálaműsor a magyar kultúra napján. Hangvilla, 2019. január 22.

Annyira színes, összetett művészet ez a 
maga nehezen megszámlálható tájegysé-
gével, néhol faluról falura változó stílus-
jegyeivel, hogy én csak álltam ennek a 
feneketlen kútnak a kávájánál, és bár erő-
sen húzott magába, nem ugrottam bele. 
Rajongó maradtam. Tágabb családomban, 
baráti körömben vannak, akik gyerekko-
ruktól fogva tartják ezt a hagyományt tán-
cosként, muzsikusként, és akárhányszor 
van szerencsém látni, mivé fejlődtek, min-
dig csodálattal adózom nekik. 

Sokan sok helyen elmondták már, 
mennyit köszönhetünk az úttörő nép-
művészeti gyűjtőinknek, akik már a szá-
zadfordulótól hanganyagokat is képesek 
voltak rögzíteni (Vikár Béla, Kodály Zol-
tán, Bartók Béla), de keveset tudunk arról, 
hogy napjaink népművészeti együttesei 
máig járják a magyarlakta területeket, és 
begyűjtenek minden létező zenét, táncot, 
amire a még élő, úgynevezett adatközlők 
emlékeznek. Olyan mennyiségű népmű-
vészeti anyag van a birtokunkban, ami-
re igazán büszkék lehetünk, és ami sokkal 
könnyebbé teszi a jelenkori és elkövetke-
ző generációk kutatását, hagyományaink 
átörökítését az utókorra. 

A veszprémi gálaest háziasszonya, 
Navratil Andrea is azok közé a művé-
szek közé tartozik, akik számára szívügy a 
gyűjtés és a hiteles átadás. A Fonó Zene-
kar énekesnője mentorként közreműködik 
a Fölszállott a páva országos vetélkedőjén. 
Feladata az énekesek felkészítése, s hall-
gatva a gálán fellépő művészeket, majd 
őt magát is, nehéz elképzelni mívesebb 
munkát. Az már önmagában is csoda, 
hogy a mai túltechnicizált világban létez-
nek olyan fi atal tehetségek, mint például 
a Haraszti ikrek, akik a maguk 12 évével 
olyan szépen és hitelesen énekelnek, mint 
nagyanyáink tehették valaha. A maconkai 
lányok énekét még színesebbé tette a dalok 
palócos ejtése, extra ízt adva az elő-
adásnak. Ráadásul az első versenyük ide-
jén még kilenc évesek sem voltak. A Pen-
dely Énekegyüttes lányai Kisküküllő menti 
erdélyi népdalokat adtak elő, majd bako-
nyi dudanótákat, amelyek külön érdekes-
sége, hogy megszólalásukban is idézték 
a duda orgonapontos hangzását, amely a 
jellegzetes torokhangos népdalénekléssel 
együtt valóban olyan hatású volt, mintha 
kecskedudát hallgattunk volna énekelni. 

Az este másik jelen lévő mentora, 
Szabó Szilárd szintén egy nagyon fi atal 
versenyzővel, Molnár Bencével jelent meg. 
Széki és bukovinai táncokat hoztak ma-
gukkal, és bár Bence sem igen haladja meg 
a tízéves kort, tartásában és mozgásában 
legényemberes; láthatóan egy életre meg-
fertőzte a tánc.

Az est másik szólista táncosa, Juhász 
Bence Zsombor egy igazi energiabom-
ba. Süt belőle a lelkesedés, és a színészke-
dés sem áll tőle távol. Rábaközi táncával a 
színpadra varázsolt egy komplett kocsmát, 
és a teljes beleélésen túl nehéz elemeket is 
vegyített a koreográfi ába, amely mögött 
láthatóan nagyon komoly felkészülés állt. 

Páros táncban Bulyáki Anett és Osz-
lánszki Patrik alakított nagyot. A női-férfi  
együttmozgás a táncban egyébként is ko-
moly misztérium, aki ennek mestere, az 
tudja, hogy ez nem csak a táncok pontos 
betanulásáról szól. Ők ketten nagyon szép 
harmóniában mozogtak a színpadon. 

A Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes 
szatmári és kalotaszegi táncai pedig meg-
adták mindazt a vérpezsdítő élményt, amit 
a páros és legényes táncok igen látványos, 
virtuóz elemei tartalmaznak, s amiket ta-
lán a legtöbbünk is ismer, látott már élete 
folyamán.

A végére hagytam az este muzsiku-
sait. Salamon Somával kezdem, aki is-
mét bebizonyította nekem, hogy a furulya 
szólóhangszerként önállóan is megállja 
a helyét. Magyarbecei, erdélyi dallamo-
kat hozott furulyán, majd kavalon játszott 
moldvai dalokat. Azon túl, hogy őrült vir-
tuóz, nagyon hiteles is. Kíváncsi voltam 
korábbi felvételeire, és az internetnek kö-
szönhetően felleltem korábbi fellépéseit a 
Fölszállott a páva műsoraiban. Érdemes 
megkeresni őt. Gyönyörűen játszik, és ko-
moly méltatásokat is kapott.

Az este kísérőzenekara a Pósfa Ze-
nekar volt, akik a Zagyva Banda prímásá-
val, Boda Gellérttel kiegészülve játszottak. 
Volt egy külön blokkjuk is, gömöri muzsi-
kával, de az egész gála alatt nagyon ízesen 
muzsikáltak, igazi mesterei a hangszerük-
nek. Felvidéki zenekar ők, olyan hangsze-
reléssel, amiben cimbalmot, harmonikát, 
klarinétot is használnak, s mint számom-
ra utóbb kiderült, mindannyian játszanak 
többféle hangszeren is, és nemcsak magyar 
népzenét, hanem bármit, amihez éppen 
kedvük van. Igazi színes, vidám csapat. 

Rövid, de velős és nagyon vidám gá-
laest volt. Végigmosolyogtam.

Nyakas Krisztián

Könnyedén és hitelesen írni saját nemzetem élő hagyományáról, mi sem lehet ennél egyszerűbb egy zenész 
számára - gondoltam még egy hete, de ugyanúgy érzem magam most is, miközben e sorokat írom, mint 
amikor tizenhét évesen hazajöttem Nyíregyházáról a népzenei táborból, ahol a kontrázás és a szatmári 
zene rejtelmeibe próbált beavatni Bányavári Gábor, a Jánosi együttes muzsikusa: népem zenéjével hitelesen 
foglalkozni csak teljes emberként lehet.
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Huszonegyedik századi digitális társada-
lom ide vagy oda, a Pál utcai fi úk üzenete 
ma is aktuális, egyáltalán nem idejétmúlt. 
Kis hazánk mai kontextusában igenis meg 
tud szólalni. Hiszen mi még mindig, vagy 
inkább ismét azokkal az alapvető erkölcsi 
kérdésekkel szembesülünk, mint Molnár 
hősei: árulás, tisztesség, hűség, becsület, ál-
dozatvállalás, szolidaritás, egymásért való 
kiállás, nemes harc. Van még ilyen? Vagy 
túlságosan is ideologikus ez a példázat?

A Pál utcai fi úk arról szól, hogy tisz-
tességgel védjük meg a szabadságunkat, a 
grundunkat, ha azt valaki el akarja tőlünk 
venni. Mivel a Grecsó-Dés-Geszti szer-
zőtrió közelebb hozza a fi atal felnőtt kor-
hoz a szereplőket, ez még jobban felerősíti 
az üzenetet, segíti az azonosulást. Grecsó 
Krisztián szellemes párbeszédei, merész 
húzásai folytán szinte mainak tűnik a pro-

zódia. Nem kisfi úkat látunk a színpadon, 
akiket korábban szokás volt rövidnadrá-
gos lányokkal játszatni, hanem fi atal férfi -
akat. Dés zenéje mellett Krámer György 
koreográfi ája ráerősít erre a nagykamasz 
dimenzióra. Mindjárt a vagány nyitóje-
lenetben, amikor Rácz tanár úr a Bun-
sen-lámpa lángjának zöldre festésével 
küzd, a fi úkat pedig szétfeszítik az osztály-
ablakon beáradó friss tavaszi szél keltette 
érzések, igazi ritmusszekció alakul ki a szí-
nészekből. A zenei ritmust erősítve kezük-
kel a saját testükön és a padokon dobolnak 
vadul, közben éles és gyors forgásokkal, 
lábdobbantásokkal táncolnak, így azonnal 
érezzük, micsoda lefojtott energiák dol-
goznak itt – végtelenül civilizáltan, a gent-
lemen’s agreement, a becsületszó szabályai 
szerint, ahogy a századfordulón illett. És 
egyszer csak a nézőnek fájni kezd, hogy 

ennek a fair playnek mára írmagja sem 
maradt, legfeljebb a sportpályán. Mert hi-
ába negatív fi gurák a vörösingesek, Áts 
Feri akkor is megveti az áruló Gerébet, és 
tiszteleg Nemecsek hősiessége előtt. Boka, 
a Pál utcaiak vezére úgyszintén becsüli el-
lenfeleiben a jó tulajdonságokat, mert ő 
is, Áts Feri is tudják, hogy van annál fon-
tosabb, mint a győzelem mindenáron. 
Például a becsület. Erről jut eszembe, 
hogy – többek között − ezen a regényen 
nőttünk fel, hiszen kötelező olvasmány 
minden generációnak, ráadásul most itt 
sírunk és nevetünk. Igazán mégsem hatott 
ránk? Hogy lehetséges ez?

Ahol műsorra tűzik, ott nagy si-
kert arat. Veszprémben a nyolcvanadik 
előadásnál tartanak, mindig telt ház előtt 
játszanak, nem lehet jegyet kapni az elő-
adásra. Mi a titka a sikernek? 

Mi vagyunk a  grund!
Zúg a taps A Pál utcai fi úk előadásának végén, a nézők együtt éneklik a színészekkel: „a grund mi vagyunk/ 
Álljunk bele ha kell, bármi jöjjön is el/ Legyen szabad a grund/ Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely/
Vagy egyszer belehalunk”, „Miért  félnénk, miért élnénk,/ Ha nem egy álomért?” Annyira szíven talál ez az 
igazából banális szöveg és az az elszántság, kollektív erő, ami ezekből a fi atal színészekből árad, hogy elvetem 
a gondolatot, ami idefelé jövet foglalkoztatott: mi közünk valójában ehhez a száz évvel ezelőtti történethez, 
ezekhez a századfordulós fi gurákhoz? Az előadás érvényes választ ad a kérdésre.
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Vándorfi László rendezése nem a 
nagy egyéni színészi teljesítményekre, ha-
nem a kollektív játékra helyezi a hang-
súlyt. Ebben segítségére van Krámer 
György nagy energiákat mozgósító, kor-
társ táncelemekből építkező koreográfiá-
ja. A színpadkép minimalista, végtelenül 
egyszerű és funkcionális a díszlet. A szí-

nészek egyben díszletezők is. A klasszi-
kus iskolapadokat ha összetolják, a grund 
farakásaivá válnak, és fordítva, ahogyan a 
helyszín kívánja. Szürreális ötlet a haldok-
ló Nemecseket a víztartályra fektetni, ami-
ben korábban többször is megmártózik 
kényszerből. Torokszorító, de a rendezés 
nem érzelgősségre hajt (dramaturgiailag 
nem a kis Nemecsek halála a csúcspont), 
hanem csak azt szeretné, hogy legyenek 
szavaink, példáink a hétköznapi hősies-
ségről. Legnagyobb erénye a profi színész-
vezetés és a megfelelően adagolt humor.

 Egy musical fontos eleme a zene és 
a látvány, kár, hogy Dés igazából nem volt 
formában, amikor A Pál utcai fiúk zené-
jét szerezte, a már említett Mi vagyunk 
a grund mellett még talán a Felveszem 
a vörös ingem kezdetű dal marad meg 
bennem, a többi elszáll, már-már untat a 

szövegíró Geszti szódarálásával, kínrím-
jeivel együtt. A Justin Júlia tervezte jel-
mezek századfordulósak, de ugyanakkor 
kortalanok is. A Pál utcaiak mellényben, 
kivéve Nemecsek, akin két számmal na-
gyobb kardigán lóg, nem éppen logikusan, 
hiszen az apja szabó volt. A vörösingesek 
lehetnének akár mai deszkások is a piros 

pólójuk alapján, bár a fekete nadrág nem 
lóg rajtuk, ahogy a deszkásokon szokás.

A Pannon Várszínház mozgásszín-
házi produkciókon edzett társulatából jó 
szereposztást tudott kihozni a rendező. 
Nemecsek Ernő szerepében Szente Ár-
pád Csaba gyermekien ártatlan, zeneileg 
profi, kár, hogy nincs színpadi kisugárzá-
sa. Bokát megformálva Szelle Dávid nem-
csak testtel, lélekkel is dolgozik, átitatja a 
saját egyéniségével a figurát, teljesen ati-
pikus Boka. Szinte Áts Feri ikertestvére, 
akit Kékesi Gábor személyesít meg. Nem 
először találják magukat ilyen megkettő-
zött szerepkörben, érdekes megfigyelni, 
hogyan tudnak disztingválni. Kékesi Gá-
bor tekintete kellőképpen öntelt rosszfiús, 
és a mozgása is szélsőségesebb, ugyanak-
kor a döntő pillanatokban úriember. A 
Pannon Várszínház szinte valamennyi férfi 

színészét felvonultatja az előadás. Zayzon 
Csaba Gerébje hűvös eleganciával az új-
konzervatív, karrierközpontú emberfajtát 
képviseli. A két Pásztor totál-brutál figu-
ráját mai lendülettel, melldöngetve hozza 
Keresztesi László és Lenchés Márton.

Roppant szórakoztató a gittegylet epi-
zód. Egyrészt remek karikatúrája a ma-

gyar bürokráciának, másrészt bennem új 
dimenziót nyer ez a részlet a civil szerveze-
tek aktuális vegzálása folytán. Hihetetlen, 
milyen végtelen energiákat képes fektetni a 
tanár/illetékes egy ilyen kis semmi ügybe, 
és persze a diákok is. Így lesz egy betiltott 
gittegyletből össznépi projekció. 

Különösen a második felvonásban 
nyílik ki az előadás, az elsőben pörgetni 
kell a kötelező eseményeket. Szépen meg-
komponáltak a csatajelenetek, a szemtől 
szembe küzdelmet, a fair play, a fegyelem 
képeit formázzák, hol a mélybe zuhannak 
a farakásokról a fiúk, hol pedig az égbe 
emelkednek igazi harcosként.

Summa summarum, A Pál utcai fiúk 
veszprémi előadása igazi felemelő élmény, 
a szolidáris életfelfogás erőteljes, játékos 
közvetítése.

Bartuc Gabriella

Mi vagyunk a  grund! Dés László–Geszti Péter–Grecsó  
Krisztián: A Pál utcai fiúk. Pannon 
Várszínház, Vándorfi László rendezésé-
ben. Koreográfus: Krámer György
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A komédiás és a színházigazgató Goethe Faustjának színpadi előjátékában kioktatja a költőt, hogy miként 
kell egy közönségnek tetsző darabot írni, mi hoz sikert az előadónak és – így – pénzt az igazgatónak, a 
színháznak. Legyen a mű friss és vidám, könnyű szóval értesse magát, szenvedély, érzés, tudás s egy adag 
bolondság működjön benne, sok cselekvést adagoljon ragu alakban. Jóllakatni nagy feladat. „Színes képek 
közt kis világot,/ sok tévedést, csepp igazságot: s kész a legpompásabb ital, melytől mindenki friss és fi atal.” 
(ford. Jékely Zoltán)

Anti-Ibsen
Csiky Gergely: A nagymama. A Petőfi  Színház előadása – bemutató: 2018. 10. 26. 
Rendező: Rátóti Zoltán

A nagymama című da-
rab élete furcsán fel-
hangos. Hinni való 
szép modell az anek-
dotaszerű leírás arról, 
hogy Csiky az 1891-
es bemutató előtt nem 
sokkal szívesen visz-
szavonta volna a víg-
játékot, de a Nemzeti 
Színház igazgatója ra-
gaszkodott a premier-
hez. A közönségsiker 
és a darab későbbi 
története Paulay Edét 
igazolta. Csiky Prielle 
Kornélia számára ju-
talomjátéknak szánta 

művét, melyből több fi lmes adaptáció is 
készült, mint például Korda Sándor 1916-
os alkotása Blaha Lujzával a főszerepben, 
s nagy színésznők sora – többek között 
Dajka Margit, Tolnay Klári, Molnár Piros-
ka, Béres Ilona – kelthette életre Szerémi 
grófnét. Árulkodó adalék, hogy az Off en-
bach-kultusz mentén, az operettek virág-
korában született, a műfajjal motivikus, 
stílusbeli rokonságot tartó vígjáték cím-
szerepében éppen a primadonna Honthy 
Hanna volt kevéssé sikeres, ami azt sejteti, 
hogy a darab akkor kezd igazán élni, ha 
azt a színészi és rendezői értelmezés drá-
mai dimenziókkal tágítja, szorozza.

Érdekes együttállás, hogy a köny-
nyed szórakoztatás receptje szerint 
működő vígjátékot egy olyan szerző írta, 
aki többször fordított Szophoklészt, Plau-
tust, Euripidészt, Racine-t, s épp A nagy-
mama születésével párhuzamosan adták 
ki azokat a fordításait – Elektra, Oedi-
pus király, Antigone – amelyekre éppen 
nem jellemző, hogy a zárlatban nagyjából 
minden rendbe jön, ahogy az egyébként 
saját darabjainak többségében – még ál-
talában a Mikszáth által annyira kedvelt 
társadalmi drámákban is – megtörténik. 
Számtalan díjat kapó, a Nemzetiben nagy 
sikerrel futó műveiben Csiky úgy beszél 
– az elsők között – kortárs szélhámosság-
ról, műveletlenségről, erkölcsi nyomor-
ról, korrupcióról, társadalmi osztályok 
szétrohadásáról, hogy előzőleg a francia 
drámához megy okulni: tanulja a gördü-
lékeny, hatásos dramaturgiát, a késlelte-
tést, a beszéltetés ínyencségét, a karakteres 
szerepek megalkotását, a mikro- és mak-

rocsattanók működtetését. De talán épp 
ezért veszt valamit. Amikor a kor egyik 
legolvasottabb, legigényesebb kritikusa, 
Péterfy Jenő 1887-ben Ibsen két drámá-
ját elemzi, több szempontból éppen a 
divatos francia drámákkal állítja szem-
be azokat, mondván – s mindez akár A 
nagymamáról is szólhatna –, hogy míg 
utóbbiakban a szereplők közelről s távol-
ról is hasonlóan élesek, az emberi ter-
mészet gyakran egy pontból magyarázott, 
a művészi technika leginkább a formális 
ügyességben rejlik, az alakok szinte azon-
nal érthetően, nagy vonásokban exponál-
tak, nyelvükön hordják szívüket, lelkük 
beszédét imponálóan pontosan közvetí-
tik, a mellékszereplők mindig ugyanazon, 
„könnyedén odarajzolt sziluettel” jelennek 
meg, addig Ibsen darabjai impresszionis-
ták, szereplőinek – akik kevéssé ismerik 
önmagukat – beszéde fotografált minden-
napi beszéd, száraz, enigmatikus, szavaik 
épp annyira takarnak, mint amennyire fel-
fednek, az ő világában a problémák egyé-
ni módon jelennek meg, a modern dráma 
mélyebb, gazdagabb tartalmat kap, mint a 
francia írók  műveiben. Igaz, Ibsen Hen-
riket kevéssé motiválta a siker, a közönség 
tetszése. („Oh a taps! Ti nem tudjátok, mi 
a taps!” in: A nagymama)

Mondhatnánk, hogy mindez a most 
bemutatott vígjátékot nem érinti, örül-
jünk, hogy nem önt ránk ez a darab nyo-
masztó problémákat, hogy egy – ahogy 
mondani szokták – „habkönnyű”, „bűbá-
jos” történet szerethető alakokkal, a szó-
rakoztató tömegfi lmekre emlékeztető, 
jólesően kiszámítható cselekményvezetés-
sel, szekvenciákkal. Ha tisztán kabaréje-
lenetekkel dúsított prózai operett lenne A 
nagymama, nem lenne zavarba ejtő. Csiky 
azonban beleírt néhány utalással egy tra-
gédiát a cselekménybe, igaz ugyan, hogy 
pingpong érzetű, helyi poénokkal tűzdelt 
néhány mondatos párbeszédei, a fordula-
tok, a témaarányok és a zárlat azt érezte-
tik, hogy maga sem vette komolyan saját 
árnytörténetét. Kérdés, hogy a rendező 
meggondolandónak tartja-e a kiskorú Béla 
gróf öngyilkosságának s az összes gye-
rek – azaz a középgeneráció – halálának 
tényét, azt, hogy az előítéletek áldozatává 
majd csendestársává váló, s most, meg-
szabadulva a korlátozó férfi aktól, végre jól 
cselekedni akaró nagymama könnyedén 
leváltja unokája lelkében az alantas szár-

mazású, ám nagyon tehetséges édesanya, 
Leoni Márta emlékét, akinek említése még 
a fi atalokat összeboronáló, a múlt sebeit 
varázslatosan eltüntető könnyes-érzelmes 
zárlatban is ellenérv („Örkényi: De gon-
dolja meg, az anyja…! Grófné (mosolyog-
va): De gondolja meg: a nagyanyja!”). A 
rendező belenyúlhat a szövegbe – ahogy 
ebben az előadásban is megváltozott a zár-
lat, még boldogabbá alakítva a véget –, az 
is előfordulhat, hogy nem fogadja el a da-
rab világának szervetlen skizofrén termé-
szetét – mint Máté Gábor és Valló Péter 
tették Csiky egy másik drámájának, a Pro-
letároknak esetében, amikor –más-más 
módon – eltüntették a leff egő happy endet.

Rátóti Zoltán tiszteletre méltó ars 
poeticája, hogy nem akar öncélúan (poszt)
modernkedni. Követi az írói instrukció-
kat, tisztelni látszik a szöveget. Alább kö-
vetkező rendezői kommentárját – s az 
értelmezéséből következő előadást – azon-
ban nem értem. „Hogy mitől érdekes ez a 
történet? Attól, hogy a szerelemben min-
den korosztálynak elsöprőek az érzelmei. 
A darab megmutatja, hogy minden kor-
osztálynak – fi ataloknak, középkorúak-
nak, időseknek – megvan a reménye, hogy 
megtalálja a boldogságot, szerelmet.” Sze-
rinte az előadás alatt a nézők nevetnek, 
meghatódnak, az idősebbekből előtör-
nek a régi emlékek, a fi atalok pedig valós 
szerelmet láthatnak a színpadon. Nehéz 
defi niálni a „valós” szerelem fogalmát, de 
nem hinném, hogy a csinos bajusz vagy 
marconaság mentén alakuló, pár monda-
tos jellegtelen beszélgetésekből, utcai sze-
mezésekből rugaszkodó, „délelőtt még őt 
venném el, de most, hogy látom, talán in-
kább őt, de majd a nagymama elrendezi” 
természetű vagy évtizedekig tartó feszült-
ségből, egyoldalú gyűlöletből hipp-hopp 
meghatódó harmóniába szépülő szituáci-
ókat így kellene nevezni. Elsöprő érzelme-
ket Szerémi Béla és Leoni Márta tragikus 
története sejtet, s a látott világban szá-
momra még mindig Tódorka és Seraphine 
huszonnégy éve tartó bizarr pszeudosze-
relme a leghitelesebb.

Az előadást nézve persze a nézők ne-
vetnek, bizonyára sokan meghatódnak, 
emlékeket idéznek – köszönhetően az ál-
talában pontos, élő karaktereket teremtő 
színészi játéknak, Kállay Bori nagyasz-
szonyból érzékeny, néha bizonytalan, más-
kor gyerekesen bízóvá váló, majd bölcsen 
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A musicaleknek komoly és pontos szabályai 
vannak, és ha ezeket szem előtt tartja mind a 
szövegkönyvíró, mind a rendező, a néző szinte 
biztos, hogy elégedetten távozhat a nézőtérről. 
Ezeket a szabályokat Kerényi Miklós Gábor, 
a szövegkönyv dramaturgja nálam sokkal, de 
sokkal jobban ismeri, lévén az, aki (életrajzában 
fontos állomások: a Bartók Béla Zeneművészeti 
Konzervatórium, Színház- és Filmművészeti 

Egyetem, Magyar Állami Operaház, Budapesti Operettszínház stb). 
Abban nem vagyok  biztos, hogy konkrétan a veszprémi előadás 
létrejöttében is segédkezett, így csak a szövegkönyvön végzett mun-
káját dicsérem.

Az előadás díszlete az egyik legfunkcionálisabban működő 
színpadi gépezet, amihez eddig Veszprémben szerencsém volt. 
Egyszerű, ám mégis minden helyszín megjelenítésére alkalmas, 
elég minimális változtatásokkal. A pályaudvar esetében csak jelzés 
értékű, a fővárosi otthon szalonja egészen reális, az igazgatói iroda 
(dramaturgiai funkcióval is bíró) akváriuma pedig annyira stílus-
idegen, hogy mosolyt fakaszt. A díszlet nem akar többet annál, 
mint amennyit tud, és pont ettől működik. Zenés műfaj lévén 
azonban elvárunk egyfajta monumentalitást, és ez a világítás révén 
tud helyenként létrejönni. Az, ahogyan maga az Abigél-szobor 
vagy az iskola hátsó kapuja, esetleg a színpadi bútorkellékek a 
cselekmény fonalát követve ki-be cikáznak a színpadon, egyáltalán 
nem zavaró, sőt azzal, hogy a díszletgépezet működését engedik 
láttatni, az előadás sajátosan érdekes részévé válnak. Az egyedüli 
érhetetlen és megbicsakló pont a színpadi látvány egészében az a 
vetítés, amely ugyan képes megteremteni és megmutatni a virágzó 
és majdan lebombázott főváros közötti különbséget, de ettől még 
esetlen. A jelmezek kifejezetten esztétikusak, és mivel az emberben 
a fi lmfeldolgozás miatt élénk vizuális emlékek kapcsolódnak az 
Abigél-sztorihoz, most jólesik, hogy nem kapok mást, mint ami-
lyen zsigeri tudással, elvárással érkeztem a nézőtérre.

A koreográfi ák izgalmas pontjai az előadásnak. Kifejezetten 
jól működik, amikor az álomjelenetben a tanárnők széles gesztu-
sokkal és burleszkszerű tánclépésekkel nagyítják föl mozgásukat, 
vagy amikor a fi úk és lányok „csatározása” utcai táncba torkollik. 
A rendezés szempontjából az egyik legszellemesebb és egyben 
legszórakoztatóbb jelenet, amikor Kuncz Feri szerelméről fantá-
ziálnak a lányok, és a hálóteremben többféleképpen formálnak 
szív alakzatot: hol kezekből, hol mécsesekből. Színházi működést 
tekintve gondolatébresztő pillanat, amikor a püspök úr szerepében 
magát a rendezőt, Tóth Loont láthatjuk: az előadás létrehozásakor 
működő hierarchia hirtelen a színpadon jelenítődik meg, és a sze-
repek közötti alá-fölé rendeltséget többletjelentéssel ruházza fel. A 
püspök karaktere dramaturgiailag mellékszerep, és mindössze pár 
perces jelenetben szerepel, a színészi választás révén mégis kiemelt 
fontosságúvá válik az előadásban.

A színészi játékot tekintve csak elismerés illeti a társulatot. A 
szereposztásból Porzsolt Évához volt szerencsém Abigél szerepé-
ben, aki gyönyörűen énekel. Kislányos bája sugárzik, színészi játéka 
igazodik színpadi társaihoz. Ettől függetlenül a legügyetlenebb je-
lenetek azok, amikor a lányosztály egésze szerepel, olyankor sajnos 
nem tudnak pontosan közösen mozogni és énekelni a fi atalok, illet-

ve a prózai betétjeiknél is ingadozik a jelenet ritmusa. Szeles József 
apája gondoskodó, elegáns, meghatóak a lányával közös duettek. 
Kéri Kitty Horn Mici-szerepalakítása csak egy hajszálnyival, de 
mégis kimagaslik a többi színészi munka közül. Halas Adelaida 
bájos és nagyon szerethető Zsuzsanna testvérként, Máté P. Gábor 
pedig méltó megtestesítője König tanár úrnak.

A musicalek egyik legizgalmasabb kérdése mindig a színészi 
játék, tekintve, hogy ez az a színházi műfaj, ahol kifejezetten a pla-
káton szereplő sztárok nevei vonzzák a nézőket a színházba. Érde-
kes, mivel a műfaj megköveteli, hogy a színészek véresen komolyan 
vegyék a szerepeket, de nem működtethetnek egyfajta lélektani 
realista játékot, mivel folyton ki-ki zökkenünk mi, nézők is és ők is 
a zenés jelenetek által. Mintha csettintésre kellene megcsillantaniuk 
táncos-komikus és énekesi mivoltukat – ha jobban belegondolunk, 
abszurd az egész helyzet. Egy ilyen szabályokkal működő színhá-
zi produkcióban számomra az rejt izgalmat, hogy megfi gyeljem, 
mikor ugranak ki, majd vissza a szerepeikbe a színészek, hogy 
vannak-e olyan betétdalok, amelyeket szerepből/szereplőként éne-
kelnek, és vannak-e olyanok, amelyeket önmagukként, a nézőket 
bevonzó sztárokként adnak elő. Amikor mindezt a játékot a rende-
ző kontrollálja, esetleg még dramaturgiai funkciót is ad neki, az a 
műfaj kereteinek a tökéletes kiaknázása. Azt nem állítom, hogy egy 
minden ízében ennyire pontosan működtetett rendezői koncepciót 
láttam a színpadon, de azt igen, hogy elégedetten távoztam a néző-
térről. És ennek nagyon örültem.

Szántó Viktória

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

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

Séd, 2015. tavasz, 42. old.
Séd, 2015. tél, 58–59. old.

Veszprémi Petőfi  Színház 2014/2015-ös 
dában a Latinovits–Bujtor Játékszínben 
tatták be Tasnádi István Nézőművészeti 
kola című egyfelvonásosának színpadi 
ozatát SzínházJegyetem 2.0 címen. Az 

adás rendezője Tóth Loon.
Tasnádi István (József Attila-díjjal is 

ü t t tt ő) ki ébi á t

Nézők, v
asnádi István: SzínházJ
atinovits–Bujtor Játéks
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A Tünet Együttes Szabó Réka táncos-koreográfus vezetésével 2002-
es megalakulása óta az alternatív és kortárs táncszínházi produkci-
ók révén alakította ki színházi formanyelvét. A társulat táncosok-
ból és  színészekből tevődik össze, vegyesen, a csapat sikerei számos 
szakmai díjban és külföldi meghívásban mérhetők. 

A Prizniccel látatlanban sem hazudtolják meg magukat, gon-
dolok csak az alcímre, az előadás hívószavaira: a stand-up comedyt 
parafrazeáló lay-down comedyre és az egyfelvonás ágy felvonás vál-
tozatára. Még helyet sem foglaltunk, máris dupla inger ér bennün-
ket: a frappáns díszletmegoldás, az élére állított ágy (Szirtes Attila), 
ami a nézőt máris lokalizálja (hol máshol lehetnénk, mint a plafo-
non?), és az ágyban fekvő-álló két színész, akik tudomást vesznek 
rólunk, hozzánk szólnak, minket kommentálnak. A veszprémi kö-
zönségnek különösen jót tesz, hogy ingerlik, talán néha meg is sér-
tik. Végre kényelmetlenül érezhetjük magunkat, fél lábbal kilépünk 
a komfortzónánkból – kezdődhet az előadás. 

Mit látunk, hallunk? Két képzelt beteget, akik egymás mellett 
fekszenek a kórteremben, és végigpofázzák az ott töltött, se eleje-se 
vége idejüket. Ellentétes alkatú színészpáros (Gőz István és Kövesdi 
László) Stan és Panként szórakoztatnak minket és egymást. Termé-
szetes előadásmódjukhoz hozzáadnak a fekvő helyzetben kialakí-
tott karjátékok, ismétlések, mimika – minden olyan gesztus(soro-
zat), amit a ritmikus, ismétlődő mozgás, a koreografáltság jellemez.  

Két bohóc, akik kiegészítik egymást – egyik visszafogott, 
együgyűbb, meghunyászkodóbb, a másik harsány, okoskodó, do-
mináns. Ők Beckett Didijének és Gogójának szürke másolatai, akik 
már nem is várják Godot-t, csupán hol unatkozva, hol vitázva, hol 
nevetve fekszenek. Nincsenek létfi lozófi ai elmélkedések, mint az 
abszurd drámában, csak felszínes poénkodás, csipkelődés, sokat 

hallott, előre kitalálható csattanók – sokszor éppen úgy, mint egy 
Sas-kabaréban. 

Az előadás (sajnos) előre kiszámítható módon ezeket a poé-
noktól szétpattanó lufi -jeleneteket és a mélyinterjú jellegű benső-
séges monológokat váltogatja, be-beékelve egy-egy szürreális, oda 
nem illőnek ható játékot is (dokumentumfi lmes tudósítás, mimi-
ka-játék). Nem könnyű feladat elé állították a két színészt: már a 
legelején kizökkenteni és bevonni, majd egy órán keresztül nevet-
tetni, közben időnként az élet olyan nagy emlékeiről, mint az első 
szerelem, őszintén beszélni. 

Könnyen követhetően váltakoznak a komolyabb, személyes 
hangulatú monológok és a helyzetkomikumra és szóviccekre skic-

celt humoros jelenetek. Ez az előre kitapintható ritmus, az előadás 
egy bizonyos ponton monotonná, unalmassá válik. Ugyanilyen a 
szöveg rengeteg humorsziporkája, amelynek a végére kifulladunk, 
mint bármelyik stand-up comedy nézése közben vagy mint a 100 
legjobb kórházas vicc című poéngyűjtemény felénél. A ki-kifulladó 
komikus részeket a bensőséges monológok ellenpontozzák, ame-
lyek mintha a színészek civil életéből vett élményeket, emlékeket, 
világnézetet idéznék meg. Nem lehet ugyanazon a frekvencián ne-
vetni egy egész órán keresztül. A vidám bohócok is elszomorodnak. 

Az előadás végén megint csak a kommentároknak vagyunk 
alávetve – mintha mi lennénk a színészek, a két színész meg a 
közönségünk. Elgondolkodhatunk azon, hogy vajon ha ők is le-
hetnek azok, akik mi vagyunk, esetleg mi is hasonlíthatunk rá-
juk? A komfortzónánkban tehetetlenül fekvő képzelt betegek va-
gyunk-e vagy sem? 

Mit láttunk? Stand up komédiát? Humorral tűzdelt tragédiára 
hasonlító élet-fanyart? Vagy csak simán egy ágy felvonásos abszur-
dot? Mindegyiket és egyiket sem.

A Priznic pontosan olyan hatást ér el, mint a priznic: a nagy 
izgalom és elvárás, amivel az elején lázba hoztak, egy óra borogatás 
után el is múlik.

Pálff y Zsófi a

Anyám, borogass!
Priznic. Lay-down comedy – ágy felvonásban. A Tünet Együtt es vendégelőadása. 

Szereplők: Gőz István, Kövesdi László. Rendezte: Szabó Réka. Alkotótársak: Peer 
Krisztián, Regős János és a szereplők. Fény és díszlet: Szirtes Att ila. Veszprémi 

Petőfi  Színház – Latinovits–Bujtor Játékszín, 2015. december 12.
Két beteg fekszik egy kórházi ágyon. Velünk szemben. Függőlegesen. Be-beszólogatnak nekünk, 
elmondanak minket orvosnak, titkárnőnek, kórházi dolgozónak, érzékenységünket telibe találó 
megjegyzésekkel illetik némelyikünket. Csak izzad az ember, hogy mikor éri cinikus támadás az éppen 
viselt zakóját, frizuráját. Összenézve nevetünk, ha éppen valakire a két színész kiveti hálóját, de legbelül 
mégis azon kattogunk, hogy mikor megy már le a fény, és kezdődik el a játék, nehogy minket is kiszúrjanak! 
Kellemetlen szituáció, feszengünk – szokatlan beavatottnak és nem külső szemlélőnek lenni. Így hoz 
minket zavarba az első pillanattól fogva a Tünet Együttes Priznic című előadása.
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Diótörő, Egérkirály 
és a projektor meséje

Szurdi Miklós–Szomor György–Vallai Att ila: Diótörő és Egérkirály. 
Petőfi  Színház, Veszprém, 2018. december 7. Rendező: Szomor György

A történet természe-
tesen mindenkinek is-
merős, bár – felteszem 
– nem sokan vannak, 
akik a cselekményt 
egy szuszra és hézag-
mentesen fel tudnák 
mondani. Ez részben 
elkerülhetetlen, mert 
E. T. A. Hoff mann, a 
legelvarázsoltabb né-
met romantikusok 
egyike, nem feltétle-
nül a matematikai lo-
gika szabályai szerint 
szerkesztette történe-
teit. Inkább kissé pszi-
chedelikusnak tűnik a 

Diótörő is, olyasminek – vélem én –, ami-
ben száz macska nem fog meg egy egérki-
rályt. A mese pedig, a csoda sok mindent 
felszív, igazol. Nem állítom, hogy néhány 
apró következetlenséget nem lehetett vol-
na kisatírozni, például hogy miért hal 
bele az Egérkirály farka elvesztésébe, ha 
pedig meghal, akkor miért jelenik meg 
egy szünettel később harcra készen, de az 
a helyzet, hogy a végeredmény nem ezen 
múlik. Azt biztosan mondhatom, hogy 
sem a szerzők, sem a dramaturg nem él-

tek vissza a csoda legitimáló erejével, 
nem akartak vállalhatatlan sületlensé-
geket csodává átcsomagolva lenyomni a 
torkunkon. A történet követhető, a fi gu-
rák kedvesek, jópofák, a csoda pedig eb-
ben a Diótörőben sem a darabban, hanem 
az előadásban lakik.

Ami a szöveget illeti, azt mondha-
tom róla, hogy megtette kötelességét, há-
tára vette a történetet, nem tett hozzá, de 
nem is vett el belőle, nem villanyozott fel, 
de nem is zavart. Becsületes segéderő volt 
a zene karján, és bár két nappal az előadás 
után már egy szóra sem tudtam vissza-
emlékezni belőle, amit meg kellett tennie, 
megtette becsülettel. Nem kellett sokat.

A zenéről Kovács Attila ír szaksze-
rűbben, én annyit mondhatok, hogy kel-
lemes, nem tesz próbára, viszont remekül 
elszórakoztat. Míg a dallamokat hallgat-
tam, végig az volt az érzésem, hogy ezt 
én már hallottam valahol. Ezt a dalt, ezt a 
tangót, ezt a gospelt. Végig-végig egy la-
kályos zenei világban mozogtam, újdon-
ság, eredetiség nem szívta le energiáimat, 
melyeket így maradéktalanul a kellemes-
ség szolgálatába csoportosíthattam. Az 
élmény nem vált feladattá, igaz, így aztán 
a megbirkózás élménye is elmaradt. Sem 
zene, sem szöveg nem sugárzott túl a pilla-

naton, azt viszont, ami a pillanatból jutott 
neki, faltól falig betöltötte.

Most veszek egy mély levegőt, mi-
előtt kimondom: én ilyen pazar látvány-
világú előadást Veszprémben még soha, 
egyetlenegyszer sem láttam. Ha volt vala-
mi, am i húzta, röpítette ezt az estét, ami-
től felnőtt és gyerek az első pillanatban 
eltátotta a száját és az utolsó pillanatig be 
sem csukta, amitől a mese káprázata úgy 
hullott alá ránk, mint a karácsonyi hó, az a 
látvány virtuóz felépítése és megvalósítása 
volt. Sok alkatrésze van ennek a káprázat-
nak: a jelmezek mind, egytől egyig telitalá-
lat, az egerek szürkéitől, piszkos barnáitól 
a babák szivárványos pompájáig. Vagy 
például a koreográfi a (koreográfus: Hajdu 
Anita), a mozdulatok megjelenítő ereje, 
ami a legjobb pillanatokban – sok volt a 
legjobb pillanat – messze nem illusztrálta 
csupán a történetet, hanem maga is törté-
netté vált. 

És hát a díszlet. Már a nyitókép ké-
pes kihajtós könyveket idéző, jellegzetesen 
németes meseházai, már az első, a sem-
miből elővarázsolt hóesés, már ott azt hit-
tem, hogy ez mennyire erős, hiába, így kell 
kezdeni. Pedig aki csak ennyit látott, nem 
látott még semmit. Ennek az előadásnak a 
nagy varázslója nem Drosselmeyer, hanem 

cselekedni próbáló nagymamájának, a 
szerepével teljes harmóniában clownko-
dó, „örömzenélő” Esztergályos Cecíliának, 
az időnként karaktert váltó, pörgő-for-
gó, alázattal játszó Szombathy Gyulának s 
a színház társulatának stabil, ízléssel bo-
hóckodó, főszerepekre hivatott tagjainak, 
Módri Györgyinek és Nyirkó Istvánnak. 
Szilágyi Tibor szinte rutinból alakítja a fi -
gurát, Soltis Eleonóra kihozza a szerepből, 
amit lehet. A fi atalok szűk térben kény-
telenek mozogni, Lukács Dániel sármos, 

Gaál Attila Csaba Kálmánja szenvedély-
lyel tanulja a férfi szerepet, a Mártát játszó 
Péteri Lillának talán utat lehetett volna 
nyitni a vagányság, merész fésületlenség, 
ösztönösség felé, Ábel Stella – kevés szö-
vege ellenére – világként teremti elénk 
Piroskát. A növendékek – Hirschl Laura, 
Lukacsics Viktória, Lakatos Léna, Csizma-
dia Renáta, Kocsis Fanni, Gáspár Fanni 
és Végh Emese Katinka – üdén, kedvesen 
vagy épp ártatlan gonoszkodással lány-
kodnak, Madár K. Zoltán pedig megbíz-

hatóan felbukkan, ahol éppen kell ebben 
az érzelmes, szent bohócürességgel szóra-
koztató darabban, melyben egy meg nem 
írt Ibsen-dráma motívumai nehezednek.

Vondervisztné Kapor Ágnes

Mielőtt bármilyen esztétikai megfontolásra térnék, hadd ejtsek néhány szót a konstrukcióról. 
Arról tudniillik, hogy a Diótörő és Egérkirály című musicalt Veszprémben ugyan most mutatták be, 
de korábban – és párhuzamosan is – játszották Budapesten, Békéscsabán és Székesfehérváron. Az 
interneten rövid úton felderíthető az is, hogy a színpadképek, a jelmezek, általában a látvány minden 
esetben ugyanaz, a szereplőgárdákban is van átfedés, bár Veszprémben a „mi színészeinkből” is 
láttunk – örömmel – a színpadon. Bár berzenkedik bennem az ősveszprémi, aki mint ilyen, születése 
jogánál fogva tudja a nyilvánvalót, azt ugyanis, hogy Veszprém a világ közepe, s ekképpen elvárná, 
hogy csak itt, csak most, csak nekünk mutatkozzon meg Diótörő és Egérkirály és mind a babák, egerek 
és egyéb színi csodák, de legyünk belátóak. Ez az előadás mindenekelőtt pazar kiállításával ragadja 
meg a képzeletet, a pazar kiállítás pedig – nem mese ez, gyermek! – pénzbe kerül. Esetleg sok pénzbe, 
és manapság nagyon kevés színháznak van pénzből sok. Két színháznak, háromnak együtt már lehet 
több, minél több színpad, minél több alkalom, néző, annál biztosabb megtérülés. Nem akarok az 
érintettek főkönyveiben turkálni, így maradjunk annyiban, hogy ha ilyen pazar mesevilágot azon az 
áron lehet teremteni, hogy Veszprém egy időre csak az egyik közepe a világnak… Isten neki. Legyen.

Séd, 2018. 3. sz. 29. old.
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Szép a harc, 
szép ez 
az emberi lét 
Szilvásiné Csordás Éva ön-
álló estje. Veszprém, Agóra 
VVMK, 2018. május 2. 

Sokszor hallottuk már Sz. Csordás Évát 
verset mondani az elmúlt időkben, hol 
nagyon jól, hol kevésbé sikeresen, de 
mindig nagy odaadással és szenvedé-
lyesen. Ez az odaadás önálló estjének 
minden pillanatát áthatotta. A legna-
gyobb magyar költők szavaival szinte 
megelevenítette életének és változó 
gondolatvilágának útját gyermekkorától 
napjainkig. Két veszprémi költő, Tungli 
M. Klára és Búzás Huba egy-egy verse is 
elhangzott az esten. A műsor szerkezete 
átívelte az emberi élet sorsfordulóit, a tu-
datot meghatározó lét boldog és szomorú 
pillanatait. Hol pajkos gyermekként, hol 
ábrándozó ifj úként, lázadó fi atalként, 
majd megfáradt, aggódó anyaként és 
jövőt, nemzetet féltő emberként hullottak 
a szavak. Előadásmódjából a régi, szen-
timentális érzelgősséget lassan-lassan 
elkoptatta a napok hordaléka. Az idő, ami 
felnevelte s a tragédiák sora összezsugorí-
totta az éveket, s keményebbé tették őt is. 
A versek segítettek túlélni a fájdalmakat, 
s mindez letisztult, szépen szóló hangon 
jelent meg az esten. Egy jól szerkesztett 
műsor lehetőséget ad az előadónak, hogy 
szinte egész életéről szóljon a versek 
nyelvén, hol szelíd, hol erőteljes hangon, 
reálisan, külső szemlélő szemével néz-
ve. Érezhettük az örök vívódást a jó és a 
rossz között, az öröm és a bánat között, 
az örök vívódást a gyermeki lény és a 
felnőttkor el nem múló ábrándozásaiban. 
De valahogy ott táncolt mindig a gondo-
latok között az örök félelem, ahogy Nagy 
László versében megidézve mondta. 
„Nem vagyok jó, nem vagyok jó senkinek 
/ rámugatnak égiek és földiek/ De kell-e 
az ember, kell-e az igaz szó ma valakinek? 
Az ember a legcsodálatosabb lény, ha van 
bátorsága igaz hittel, szép szavakkal szól-
ni és hitet adni, még ha néha reményét 
veszti is. Mert aggódnunk kell nap mint 
nap nemcsak szeretteinkért, de a jövőért, 
a nemzetért is. Csordás Éva is feltette 
keményen, szilajon szólva a nagy kérdést 
Búzás Huba költeményét mondva. „hát 
mondd, maradunk-e magyarnak vagy 
elenyészik a nemzet, / ki fogja beszélni e 
nyelvet 3000-re?” S a felgyülemlő feszült-
séget, melyet az előadó és a közönség 
egyaránt érzett, mivel is lehetett volna 
oldani jobban, mint egy-két lágy, szerel-
mes szóval, melyek újra reményt adtak 
az egymásra találásra. Hiszen a „szépség 
koldusa” is rövid megnyugvásra talált 
a Szinva-patak partján ülve, mire gon-
dolataiban eljutott odáig: „Visz a vonat, 
megyek utánad, / talán ma még meg 
is talállak”. Különös egymásra találása 

volt ez versnek és előadónak. A múló 
idő őt is edzette, csiszolta, és a letisztult 
hang lágysága reményt sugallt. Berzevici 
Zoltán gitárjátékával szelíden kísérte a 
szövegeket. Időt hagyott néha az előadó-
nak egy-egy nagyobb levegővételre, de a 
versek dinamikájához makacsul ragasz-
kodott a komor és a gyengéd akkordok 
harmóniájával. Ki tudja, az évtizedek 
során felgyorsult és rohanó világunkban 
honnan volt ereje oly sokszor megújulni, 
hittel újra kezdeni és csiszolni előadómű-
vészetét Évának. Lelkesedéssel adta át 
tapasztalatait fi atalabb nemzedékeknek 
is. Gyermekeket, ifj akat nevelt a vers sze-
retetére. S ha néha el is fáradt, neki is ott 
volt a természet igaz szeretete, az erdők, 
a vizek, melyek körülölelik az embert, s 
van erejük minden tavasszal megújulni. 
Csendesen, alázatosan, még ha bántja is 
őket az ember. S az a fajta alázat, mely-
lyel Csordás Éva immár évtizedek óta 
közelít a versek világához, ezen az estén 
előadó-művészetében is hűen tükröző-
dött. S ereje honnan is lehetne? Csakis a 
verssorokból. Ahogy Szilágyi Domokos 
szavaival zárta műsorát: „Szép a harc, 
szép az emberi lét, / üt is, hogy edzzen, 
izzítja küzdelmem tüzét.” S ahogy múlt az 
idő és peregtek a verssorok, mi, hallga-
tók úgy tártuk ki egyre jobban szívünk 
kapuját, hogy befogadjunk minden 
értünk is szóló szép gondolatot. A műsor 
végén a szépszámú közönség szűnni nem 
akaró vastapsa jelezte, hogy ezen az estén 
lelkünk összeért. Köszönet érte.

Molnár Erzsébet

Vers-
transzformáció 
A szőlőszem. Turek Miklós 
versszínházi monodrámája, 
a Pannon Egyetem Kultúra-
szervező Csoportjának szer-
vezésében. Pannon Egyetem, 
E kamara, 2018. március 6. 

A versszínházi előadások érdekes élményt 
tudnak nyújtani, hiszen két műnem ke-
veredik egymással. A líra a papírra vetett 
költői képekbe formált gondolatok által 
beszél, a színháznál pedig szükség van 
hús-vér emberekre, akik életre keltenek 
egy másik világot a színpadon. Ha ez a 
kettő sík összetalálkozik, akkor valami-
nek a szerepe átformálódik, ez pedig nem 
más lesz, mint a vers.

A két műnem találkozása kapcsán 
érdemes fi gyelembe venni az előadás 
témájához kapcsolódó, az általános 
műveltségünkhöz tartozó alaptudást. Ha 
olyan ember tévedne be az előadásra, 
aki az égadta világon semmit sem tud 
Petőfi  Sándorról, a nevét sem hallotta, az 
valószínűleg úgy ül ott végig a széken, 
hogy azt sem tudja, mi történik. Persze, 
nehéz olyan embert találni, aki még nem 

hallott Petőfi  Sándorról, de ha mégis 
lenne ilyen személy, az biztos nem köt 
ki egy róla szóló versszínházi előadáson. 
Mindezt csak azért hoztam szóba, hogy 
érzékeltessem, mennyire más lenne a 
helyzet, ha egy dráma kerül színpadra. 
Ott az előadás szövege egy történetet 
mesél el, amiből megtudjuk a szereplők 
nevét, megismerjük (jobb esetben) a 
személyiségek fontos jellemzőit, kapunk 
egy világosan értelmezhető, összefüggő 
történetet. (Persze nem minden színházi 
irányzatnál ilyen egyszerű a helyzet...) A 
versszínháznál a versek összefűzésénél 
jórészt hozott anyagból kell dolgoznunk.

A monodráma szövege ennél az 
előadásnál negyvenkét versből áll, néme-
lyikből csak részleteket hallhatunk. Lé-
nyeges, hogy Turek Miklós nemcsak ki-
állt a színpad közepére és mozdulatlanul 
elszavalta az adott versrészleteket, hanem 
színészi játékkal is élt. Ha csak kiállunk 
elszavalni egy verset, akkor is színészke-
dünk, de legtöbbször csak a hangunkkal 
tesszük ezt. A versszínházi előadásnál 
azonban teljesen más dolgot tapasztalha-
tunk. A szöveg mellé, hogy létrehozhas-
suk a színházi hatást, elengedhetetlen az 
előadásmód, vagyis a hangsúly, a mimika, 
a gesztikulálás. Ezek nélkül a szöveg nem 
nyer jelentőséget. A színésznek nagyon 
aprólékosan fi gyelnie kell arra, hogy mi-
lyen hangsúllyal, milyen arckifejezéssel és 
milyen mellékcselekedet kíséretében adja 
elő az alkotásokat. A Toldi Előhangjának 
felhangzásakor a színész egy könyvet tart 
a kezében, mintha felolvasná Arany híres 
művének sorait. Majd leült az asztalhoz, 
és az Arany Jánoshoz című verset levél-
ként megírva jeleníti meg, mintha Petőfi  
épp most írná jó barátjának a dicsérő 
levelet. A Petőfi -versek monodráma 
szövegévé transzformálódtak az előadás-
ban. A líra háttérbe szorul, a szöveg egy 
életpálya bemutatásának rendelődik alá a 
színházi hatást megteremtő közegben. 

A transzformáció megtörtént, a 
verszövegből színház lett. Egy dolgot 
hiányoltam: azt a szenvedélyt, amely a 
Petőfi -versek szinte minden sorában 
végigsöpör.

Jakab Krisztina

Érzékenyítés 
Levél apámhoz; A nővérek; A 
mi Józsink; Erzsike. Érzékenyí-
tő fesztivál. Veszprémi Petőfi  
Színház, 2018. április 23–25. 

A Veszprémi Petőfi  Színház az évad vé-
géhez közeledve egy teljesen új kezdemé-
nyezéssel állt elő, az Érzékenyítő feszti-
vállal. Mi is ez? Miért kell egy színházba 
érzékenyítés? Mitől lesz ez fesztivál? No 
és persze hogyan kell vagy lehet érzéke-
nyíteni?

A fesztivál ötletét Kellerné Egresi 
Zsuzsannának, a színház igazgatóhe-

Séd, 2018. 3. sz. 30. old.
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lyettesének és művészeti főtitkárának 
köszönhetjük. A fesztivál négy estét, négy 
előadást foglal magában. Azonban min-
den este, minden előadáson belül valójá-
ban kettőt láthatunk, és a néző feladata, 
hogy megtalálja az összekötő szálakat. 
Ebben azonban megkapunk minden 
segítséget. A fesztiváljelleget az adja, hogy 
az előadások után a néző nincsen magára 
hagyva a gondolataival, az érzéseivel és a 
kérdéseivel. A segítséget a feldolgozáshoz 
Kardos Klára klinikai szakpszichológus és 
a nézők egymásnak adják, némi pezsgő és 
sütemény társaságában. A közönség reak-
ciója egyértelműen pozitív a monodrámá-
kat illetően, a többség egyöntetűen kijelen-
tette, hogy több ilyen előadást szeretne 
látni. Az emberek láthatóan fogékonyak 
az ilyen jellegű érzékenyítésre, és szükség 
is van rá a mai világban. Sokan eltávolod-
tunk a saját érzéseinktől, nem szentelünk 
időt annak, hogy igazán átéljük az esemé-
nyeket, amelyek velünk történnek.

Miért kell épp egy színházba ilyen 
érzékenyítés, hiszen azt gondolnánk, 
hogy ott valójában mindig az történik. 
Mi is akkor valójában az érzékenyítés? 
Érzékenyítésnek nevezhetjük mindazt a 
tudatos vagy tudattalan, tervezett vagy 
spontán befolyásolást, nevelést, mely 
attitűdalakító hatásával odafi gyelésre, 
empátiára és a „normálistól”, a megszo-
kottól való eltérés elfogadására nevel. A 
színházi közeg tökéletes erre a célra. Az 
egyéni élettörténetek bemutatásával – 
melyek valós személyekről szólnak, valós 
életekről, épp olyanokról, mint a miéink 
– tökéletesen el lehet érni, hogy a nézők a 
színházteremből kilépve, az ott látottakat, 
hallottakat feldolgozva már máshogyan 
nézzenek a körülöttük lévő világra és 
emberekre. 

A darabok látványvilága, a színpad 
„áthelyezése” is ezt segítette elő. A színpa-
dot megtoldották egy, a közönség soraiba 
benyúló kötényszínpaddal, így hozva 
testközelbe a látványt. A díszlet minden 
esetben egyszerű, már-már minimalista, 
amelyben a hétköznapi tárgyak jelentés-
hordozókká váltak.

A fesztivál első két előadása a Levél 
apámhoz és A nővérek Cseh Judit rende-
zésében, melyek Lengyel Nagy Anna igaz 
történetein alapulnak. A színpadot meg-
látva az ember kissé el is bizonytalanodhat 
előzetes elvárásaihoz képest. Rendkívül 
kicsi a díszlet, egy apró „szobából” áll az 
egész, melyet lámpasorral kirakott, vilá-
gító keret szegélyez, körbezárva a teret. A 
szoba közepén egy darab szék áll, üresen. 
Az előadás azzal kezdődik, hogy besétál a 
monodráma főszereplője, Egri Kati, a kö-
zönségnek háttal leül a székre, és belekezd 
a történetébe. Fokozatosan, mondatról 
mondatra fordul a nézőtér irányába. Az 
édesapjához beszél, neki „ír” egy levelet. 
Annak az édesapának, akivel egész életé-
ben egyszer találkozott, egy légvédelmi 
riadó során, a véletlen műveként.

Mesél a gyerekkoráról és a nehézsé-
gekről, melyeken keresztül kellett mennie, 
közben a kezét tördeli, időnként pedig 
elrejti őket – szégyelli a munkától megvi-
selt kinézetét. A 20. század megpróbálta-

tásai és a szegényes körülmények között 
eltöltött évek súlya érződik a szavakban. A 
történet bizonyos részeinél hanghordozá-
sa megváltozik. Olykor elhalkul, néhány 
mondata félbeszakad, eljut a sírás határáig, 
majd röpke csend után folytatja. Ez az 
asszony rengeteg dolgon keresztülment, 
az éhezéstől a bántalmazásig, de mind-
végig kitartott. Férjhez ment, családot is 
alapított, bár az igazi szerelmet sohasem 
találta meg. A történet végéhez közeledve 
kiderül, hogy a levél címzettje évek óta 
halott. Mégis ír neki a lánya, aki szintén 
élete végéhez közelít. Egy apához, aki sose 
volt mellette. Egri Kati alakítása magával 
ragadó, és egy pillanatig se érezzük, hogy 
valaki más életéről mesél.

Rövid szünet után Egri Márta, Egri 
Kati nővére veszi át a színteret A nővérek 
főszereplőjeként. A színpadon egy lehelet-
nyivel több díszlet. Eltűnik a zárt és rideg 
„kockaszoba”, helyét nyitottabb tér veszi 
át, mintás paravánokkal, kis székkel és egy 
üres ruhásfogassal. Egri Márta egy doboz 
ruhával érkezik meg, leül a kis székre, és 
válogatni kezd a ruhaneműk között. A 
nővéréről kezd el mesélni, és a köztük lévő 
szoros kapcsolatról. Nem sokkal később 
már a nővére párjáról beszél, Jánosról, 
aki ennek a bonyolult szerelmi három-
szögnek a középpontjában áll. Mindkét 
nő ugyanazt a férfi t szereti, a férfi  pedig 
viszontszereti őket, csak nem ugyanúgy. 
Ez a bonyolult, családon belüli viszály 
mindenki számára maradandó sérüléseket 
okoz, valahogy mégis elsimulnak a problé-
mák – bármilyen furcsa –, éppen emiatt a 
sokoldalú szeretet miatt.

A második monodráma kissé más 
hangvételű, mint az első volt, sokkal sze-
lídebb, vidámabbnak is hat, hiába ennyire 
szívfacsaró a téma. Ez Egri Márta előadá-
sának is köszönhető, aki energikusan, 
sokat gesztikulálva, mégis lélekkel játsz-
sza el a magára maradt testvér szerepét. 
A történet előrehaladtával egyre inkább 
érezzük, mekkora teherré váltak az élete 
során meghozott döntések ezzel a két 
személlyel kapcsolatban, akik a legtöbbet 
jelentették neki a világon. Mérhetetlen 
szeretet, fájdalommal vegyítve, amit Egri 
Márta játékával őszintén és hitelesen tu-
dott megjeleníteni.

A fesztivál második napján A mi 
Józsink és az Erzsike című darabokat lát-
hattuk, Keresztes Tamás és Pelsőczy Réka 
rendezésében. A mi Józsink egy igazi jó 
elvtárs! Láthatunk egy mélyszegénység-
ben és nélkülözésben élő vidéki fi út, aki 
a szemünk láttára utazza be a világot, és 
válik elégedett, boldog idős emberré. A 
mi Józsink nehezen, de kijárta az általános 
iskolát, majd alkalmi munkákból élt, míg-
nem a katonaság után a párt felfi gyelt rá. 
Nem az elvei vagy a nézetei miatt, éppen 
ellenkezőleg. A ranglétrán való felfelé lép-
delése éppen naiv, lelkes munkaszereteté-
nek volt köszönhető, kérdés nélkül végezte 
a munkáját, bármi is volt az. Epres Attila 
meggyőző és magával ragadó játékát, mint 
utólag elárulta, az édesapjának köszönheti, 
az ő fi nom tájszólásából, és történetmesé-
lési technikájából merített. Ez az életsze-
retet, mindenen átütő boldogság és soha 

el nem múló remény köti össze őt az est 
másik főszereplőjével.

Nehogymá’, kiáltja Erzsike, akinek ez 
a szemlélet végigvonul az életén. Egy elvei-
ért és értékeiért körömszakadtáig küzdő, 
sok szoknyás asszony elevenedik meg előt-
tünk Lázár Kati tolmácsolásában. Nehogy-
má’ éppen az ő lánya ne gyógyuljon meg! 
Nehogymá’ ő ne találja fel magát Pesten! 
Az átlagember számára különös ragasz-
kodással és vehemenciával nem tudja 
elfogadni, hogy a lánya halálos beteg. Nem 
engedi el egy pillanatra sem a kezét, és a 
csodálatra méltó színes, hangos életigenlé-
sével reményt hoz az egész kórteremnek, s 
a lányával együtt győzik le a betegséget. 

Miért érzékenyítés? Talán mi soha 
nem értettük volna meg, mit jelent az 
asszony számára a közössége, a családja és 
az a példátlan összetartás, amely köztük 
van. Talán zavart volna minket a csöndes, 
szomorú, fertőtlenítőszagú kórteremben 
egy hangos, akaratos asszony a megannyi 
látogatóval. Nem értettük volna, miért 
akar nekünk is adni abból a levesből, amit 
az imént főzött, hiszen mi nem vagyunk a 
családja, de mégis – neki mindenki számít, 
mindent megoszt. 

Talán megértjük, talán legközelebb 
könnyebben elfogadjuk, mert megmutat-
ták nekünk egy történet másik oldalát, egy 
emberi életnek azt az oldalát, amely mások 
előtt árnyékban maradt – eddig.

Balla Anett és Rádli Vivien

Itt  senkinek 
sincs jó lapja 
Családi játszmák. Az Orlai 
Produkciós Iroda vendég-
előadása. Érzékenyítő feszti-
vál. Veszprémi Petőfi  Szín-
ház, 2018. április 28. 

A Családi játszmák előadás megadja a 
drámai élvezeteket, minden szereplőnek 
megvan a saját drámája, érdekes és izgal-
mas, ahogyan kibontakoznak az össze-
tett karakterek. Az előadás azt a kérdést 
intézi a nézőhöz, hogy a nekünk osztott 
kártyákkal hogyan tudunk boldogulni az 
életben.

A darab szórólapján is kártyákon 
feltüntetve látjuk a színészeket és jel-
lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak 
gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a 
családban is vannak gyengébb és erősebb 
személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak 
úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-
használunk, minden kártyának van ereje, 
minden kártya számít. Az előadásban 
is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint 
szimbólumot, ahogy minden szereplő jó 
és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. 
Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, 
hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-
két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-
dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert 
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a projektor, meg azok, akik ezt a színben, 
fényben tündöklő, a technika csodáját 
anyanyelvi szinten kezelő bámulatot kita-
lálták, megalkották. Lehet, persze, hogy 
van ennél több is, hogy a high-tech hegy-
ségeihez ez dombocska csupán, de higy-
gyék el, nem kell több. Gyönyörű fények, 
gyönyörű felületek, elképesztő lelemé-
nyességgel használt élő, lélegző világok, 
káprázat, amihez nem kellenek a szuper-
produkciókra elszórt agyatlan pénzek. 
Éppen ennyi kell, ennyi kell ahhoz, hogy 
percek alatt magunk mögött, alatt hagyjuk 
a hétköznapot, és megérkezzünk oda, ahol 
minden perc ünnep, még a szomorúság és 
a veszély pillanatai is azok.

A közönség – többek között – azért 
élvezi annyira a mesét, mert szemmel lát-
ható, hogy a színészek is élvezik. Hatal-
mas a csapat, amit megmozgat az előadás, 
hatalmas a csapat, ami az előadást meg-
mozgatja. Ha már mozgás, legyen az első 

kalapemelés a táncosoké. Minden szám 
egy külön klip, minden klip lelke a látvány, 
így a részleteiben meg sem fi gyelhető, ön-
álló történetté váló mozdulat is. 

Lukács Dániel és Horváth Csenge, a 
két szerelmes kedves, ragyognak, ha kell, 
vágyódnak, küzdenek, és a végén persze 
boldogok. Könnyű nekik, még csak most 
lettek egymáséi. Módri Györgyi ordiná-
réságában is esendő, szomorú özvegységé-
nek álmait fi ára hagyó Egérkirálynője, az 
egyetlen jelenetében kicsit Ray Charles-
ra hajazó Szomor György ellenállhatat-
lan lendülete, a varázsló Drosselmeyert 
alakító Szeles József nagyvilágias, minden 
Harry Potter-utánérzést okosan elkerü-
lő eleganciája, minden, a társulat itt most 
megnevezhetetlen sokaságú tagja a jelenlét 
szüntelen intenzitásával tettek róla, hogy a 
legkisebbek is ébren maradjanak.

És mindenekelőtt Kőrösi Csaba (Egér-
király) és Jónás Andrea (Kecsegér), akik a 

mese hagyományai szerint a Gonosz nélkü-
lözhetetlen feladatát kapták, és akik olyan 
elbűvölő ügyefogyottsággal, annyi szerelmes 
sóvárgással tudtak gonoszok lenni, hogy a 
végén a közönség nem is tudta, kit szeressen 
inkább. A babákat vagy ezt a két egymásnak 
termett, borzasztó egeret. És nem tudta, mi 
az igazi happy end: az, hogy Diótörő és Ma-
rika szerelembe estek, vagy az, hogy az Egér-
király visszakapta a farkát.

Összességében becsületes, őszinte 
előadást láttunk a Petőfi  Színházban. Nem 
voltak mélységei, nem kínált irodalmi, 
zenei kalandot, de nem is akarta magát 
mórikálva elhitetni, hogy több, mint ami. 
Két és fél óra tiszta kellemesség, egy nagy-
nagy mosoly, két és fél óra kívül a világ, az 
élet száz baján. Két és fél óra illúzió, hogy 
a karácsony mégiscsak a beteljesült álmok 
éjszakája.

Asztalos István

A szeretet dalai
Szurdi Miklós–Szomor György–Vallai Att ila: Diótörő és Egérkirály. Veszprémi Petőfi  
Színház, 2018. december 7. Rendező: Szomor György

A Diótörő és Egérkirály 
mese számos alkotóra 
hatott, több műfajban 
is. Ebből a legismer-
tebb Csajkovszkij utol-
só színpadi műve, a 
Diótörő balettváltoza-
ta. Maga a zeneszerző 
húzódozott a mű meg-

írásától, félvén, hogy a színházi műfaj lát-
ványelemei elvonják a fi gyelmet a zenéről, 
aztán mégis megalkotta. A mese érzelmi 
töltete − amely közvetíti a legszüksége-
sebb emberi szubsztanciát, a szeretetet − 
alkotásra késztette. Remekmű született. A 
musical viszont eleve színházra termett, 
itt az alkotók kezdettől fogva számítanak 
társműfajok megjelenésére, sőt ezek sajá-
tos szintézise adja a végső formát ennek a 
sokak által kedvelt műfajnak. Ítészként a 
zenéről, énekről próbálok véleményt mon-
dani, bár a díszlet, a jelmez, a koreográfi a 
rám is nagy hatással volt, ugyanakkor a 
dramaturgia – számomra – kevésbé volt 
sodró.

Zenét legjobban a Schumann ál-
tal megalapozott kritikai alapelvek alap-
ján lehet véleményezni. A dogmatikus 
(előre meghatározott elvek szerint dön-
tő), deszkriptív (ismeretlen elvek helyett a 
hallottak alapján következtető), impresz-
szionista (a kritikusra gyakorolt hatást 
megfogalmazó) értékítéletek összegzése 
adja a teljes bírálatot.  A musical magyar-
ra nem igazán fordítható szó, arra utal, 
hogy a darab dramaturgiai fonalát meg-

felelő pontokon – többnyire – énekelt ze-
nével megerősítve érik el a kívánt hatást, 
így műfajt alkotva. Szomor György ze-
néje alkalmazza ezt a dogmát, méghozzá 
úgy, hogy műfajilag is elkülöníti az egyes 
szereplőcsoportok számára írt dalokat. A 
musical édeskés dallamai szólnak Dió-
törő (Lukács Dániel) és Marika (Hor-
váth Csenge) énekében, az egerek számá-
ra szvingesebb, jazzesebb a zsáner, sokszor 
a big bandre jellemző hangszereléssel, a 
gyilkos bőregerek számára pedig latin for-
rásokból (bossa nova, szamba) merít a 
szerző. Instrumentális elemek vannak, de 
ezek érdekes módon, szinte fi lmzenesze-
rűen a háttérben maradnak. Leginkább 
klasszikus vagy klasszikus érzetű melódi-
ák születnek, még reneszánsz hatás is fel-
lelhető, ezen stílusok zenedramaturgiai 
jelentősége viszont kisebb. A zene és meg-
valósítása terén érezni a perfekcióra való 
törekvést, a hatalmas befektetett munkát 
mind a play back zenei alapjaiban és kó-
rusaiban (a többszólamúságban), mind az 
élőben megszólaló szólóénekekben, ahol 
a kevésbé kimagasló énektudásúak is egé-
szen jó szinten teljesítenek. 

A hallottak alapján (deszkriptí-
ve) összképében egy szerethető, a musi-
cal műfajának teljesen megfelelő zenei 
struktúra épült. A hangszerelés akuszti-
kus, elektroakusztikus és szintetikus hang-
szereket használ, jó hangmérnöki munka 
mellett. A kórusok és a zenei alapok ará-
nya megfelelő, bár itt-ott kevéssé érthető 
a szöveg, ami egyébként érdekes módon a 

natúr párbeszédeknél is elő-előfordul. Az 
élő előadás hangzásbeli összképe jó, ami 
Németh Ferenc hangmesteri munkáját is 
dicséri.  Nincs mód mindenki énekének 
elemzésére, de mindenekelőtt kiemelendő 
a Kecsegér szerepét alakító Jónás Andrea, 
legfőképpen persze a számára írt gospel-
dalban, ebben maga Szomor György is 
kiválóan szerepel a kórussal egyetemben, 
de az énekes-színésznő bármely stílus-
ban magas szinten teljesít. Ő az, aki igazán 
kezdeni is tud valamit a dalokkal. Megfo-
gott a bőregerek vezetőjének (Halas Ade-
laida) bossa nova stílusban előadott éneke, 
kifejezetten jónak éreztem ezt az interp-
retációt. A dalba hídként beépülő szamba 
persze nagyon „etetős” a közönség szá-
mára, és jól mozgatható csapatot jelent a 
koreográfusnak. (Kis mosolyt nyomtam 
el, amikor Carlos Santana Oye Como Va 
kompozíciójának kezdő ritmusára ismer-
tem a dal elején.)  Ugyanígy latin forrás-
ból merít a későbbiekben felhangzó tangó 
is. A zeneszerző tehát inkább stílusokkal 
operál. Kőrösi Csaba egérkirálya színészi 
jelenlétében – nem is lehet mást várni – 
meggyőző, énekében is jól teljesít, annak 
ellenére, hogy ő nem kifejezetten énekes 
alkat. A két szerelmest alakító művész kö-
zül Lukács Dániel tenorba hajló magas 
baritonja bársonyos, éneklése a musical 
műfajára termett. Talán a mimikáját kell 
még egy kicsit fegyelmezni. Hasonlókép-
pen dicsérhető Horváth Csenge szoprán-
ja, ugyanakkor egy-egy kisebb intonációs 
hiba érezhető volt nála. Álomtánc duett-

Séd, 2018. 3. sz. 32. old.

 S
éd

 •
 2

01
8.

 3
. s

zá
m

32

Miről szól a Május van? Nagyjából semmiről. Alig van története a 
három egyfelvonásosnak (Május, Kávécsarnok és Tűzoltó), a sze-
replők lényegében nem csinálnak semmit, néha megfogják egymás 
kezét, vagy mélyen egymás szemébe néznek, szeretnek, veszeked-
nek, néha sírnak, egyiket elviszi a rendőr, a másikat elsodorja az 
éjszakai élet. A történetnél sokkal fontosabb, ami mögötte van: a 
boldogság utáni vágy, és talán az estnek ezt a dimezióját tudja át-
érezni a legjobban a mai néző a hétköznapi szenvedés mellett, ami 
az emberi sorssal együtt jár. Szenvedünk, mert emberek vagyunk  
– üzeni a drámaíró. Gyermekien ártatlan poézis Szép Ernő szöve-
ge, amilyent régen nem hallottunk, és aminek őszintén lehet ne-
vetni és tapsolni. 

Közöny és érzelmesség egyszerre van benne jelen. Bohócok 
ezek az abszurd alakok, a világmindenségbe belevetve, nadrágszíj-
jal a nyakukon, tűzoltósisakkal a fejükön vagy félregombolt mel-
lényben. Burleszkhősöket, Josef K. testvéreit látjuk, talajvesztett 
embereket, akiket éppen végleg parkolópályára tenne az élet, ami-
kor forgószélként megjelenik mellettük egy nő, akinek az eufóriája 
kívülhajítja őket téren és időn. Ünneppé változtatja ezeket a nyo-
morult szituációkat. Vagy inkább hamis örökkévalóságra csábíta-
nak? Mert ki ne tudná, hogy ezek a váratlan euforikus jelenlétek is 
lassan kihűlve, kitartóan ugyancsak a semmihez vezetnek. Legfel-
jebb egy kicsit elodázzák azt.

Az abszurd írók távoli rokona Szép Ernő, akinek fanyar élet-
történeteivel, amelyek bár meglepően életszerűek, sőt olykor san-
zonszerűek, mégis mélységesen mély életfi lozófi áról tanúskodnak. 
Nagyon pontos állapotrajzok, kíméletlen vélemények a világról. 
Nézzük hosszan Szép Ernő fi guráit! Feszítsük meg fi gyelmünket. 
Lassan. Sokáig. Lehet, mert a Május van, Tisztelt Úr! című esten 
olyan ráérős  minden. Hosszú-hosszú percekig képesek olyan sem-
miségekről diskurálni, mint egy csók, vagy hat kuglóf, hogy aztán 
ebből egész tragédiahegyek bontakozzanak ki, kibomoljon belő-
lük az egész elfuserált élet. És milyen elképesztő magyar nyelven! 
Ahogy nem beszél már senki sem. Beszélt egyáltalán? Csakugyan 
éltek ilyen emberek? Vagy költői játék az egész? A boldog béke-
idők pesti kisemberének szlengje adja az alaphangot, de Szép Ernő 
belevisz ebbe a mesterkélt, úrhatnám nyelvbe valami „remegő, iz-
gatott szívdobogást”, ahogy Illyés Gyula fogalmaz a verseivel kap-
csolatban. Ez a „belső áram”, groteszk torzítás alakítja a dialógusait 
is, olyan, mára elveszett szavakat és szófűzéseket felszínre hozva, 
hogy csak ámulunk. 

Az előadás sikere persze nemcsak a szövegen, hanem a színé-
szek játékán és  Mezei Kinga rendezőn múlik. Lőrinc Tímea, mind-
három egyfelvonásos női főszereplője egekbe viszi a drámát, tudja 
azt, ami Szép Ernőnél perdöntő, szinte észrevétlenül vált át őszinté-
ből szerepjátszásba, oda-vissza. Különösen a harmadik részben kel-
lőképpen frivol és bestiális. Meghintáztatja a társulat férfi tagjait, akik 
jó elrugaszkodással veszik a lendületet, és megtalálják azt a kényes 
egyensúlyt, amelyben ott a szív, de a gunyoros, fanyar oldalvágás 
is. Dévai Zoltán, Nešić Máté, Papp Arnold, Virág György kiváló-
an érzékeltetik a fi gurák kettősségét, az álmodozó lírát és a mögötte 

tátongó kétségbeesést (az öngyilkos, a potyázó árvagyerek és a báj-
gúnár tűzoltó szerepében), az érzékenységet s a kisszerűséget.

Szokatlan volt látni a Vajdaságból ezt a majdnem klasszikus 
vendégjátékot, hiszen arrafelől mindig valami újszerűt várunk. 
Például Zentáról indult 30 évvel ezelőtt az AIOWA csoport, Urbán 
András és Keszég László viharos erejű megnyilvánulásaival, szer-
tartásszínházával. Mezei Kinga rendezése átmentett azért valamit 
a vajdasági abszurd színjátszási hagyományból. Például konkrétan 
eszembe jutott Hernyák György egykori nagy sikerű rendezése, a 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül az Újvidéki Színházban. Hasonlóan 
abszurd, groteszk falvédőhumorral oldja meg most Mezei Kinga a 
Tűzoltót. Lélektani realizmus ugyan, amivel a színészek dolgoznak, 
de a rendező felgyorsította, néha meg irreálisan lelassította a tem-
pót, nem hagy helyet az önsajnálatnak, érzelgősségnek.

A három egyfelvonásos szemünk láttára átrendezett, moz-
gékony, többfunkciós  színpadképének stabil központi eleme egy 
kopár fa, csonkolt ágakkal. Akár Beckett Godot-jában is állhat-
na. Igazából csak az első történetben játszik. Erre akarja felakasz-
tani magát az öngyilkos. Egyébként meg fontos jelzésértéke van. 

Nekem az abszurdak végjátékának miliőjét hozza be, és valami 
szürreális térerőt sugároz, ami átterjed a színészekre is, akik a nyi-
tójelenetben  úgy néznek ki, mintha Hangya András vagy éppen 
Magritte festményeiből léptek volna ki, fekete kalapban, fázósan 
behúzott nyakkal, kinőtt, kopott fekete öltönyben, maszkszerű arc-
cal, hiperaktív mimikával, akrobatatesttel. A valóság abszurdumá-
nak atmoszférája ettől a látványtól születik meg.

Nem fordult meg velünk a világ, de nem is csalódtunk László 
Sándor egykori osztályának, a Zentai Magyar Kamaraszínház tár-
sulatának vendégjátékában. Amolyan igazi színházi este volt. A zö-
mében nyugdíjas korú veszprémi közönség sokat tapsolt, nevetett, 
és jól szórakozott.

Bartuc Gabriella

Szép Ernő Zentán, 
Zenta Veszprémben

Letűnt, elsüllyedt világot tárnak elénk Szép Ernő jelenetei a Zentai Magyar Kamaraszínház előadásában. Mintha 
a Ki tud róla? rovat közleményeinek elkeveredett szereplőit látnánk a boldog békeidőkből, az 1900-as évek 
elejéről. Ki vannak ábrándulva az életből – ez nyilvánvaló a Május van, Tisztelt Úr! című előadás első percétől 
kezdve. Az is evidens, hogy ez az élet-halál játék furcsamód vonzza a nőket, akik mindenáron megmentenék 
ezeket a kallódó fi gurákat, és ezt jól is csinálják. Igazából mi is megmentenénk őket, ha az első húsz perc után 
nem magunkat szeretnénk elsősorban kimenekíteni a nézőtérről. De aztán egyszer csak rákattanunk Szép 
Ernő elképesztően semmis kis szövegeinek hihetetlen nyelvezetére, és működni kezdenek a színpadra állított 
egyszerű embertörténetek, amelyek nemhogy a néző szívét, de még a köveket is megindítanák.

Május van, Tisztelt Úr! – A Zentai Magyar Kamaraszínház vendégjátéka a veszprémi 
Gizella-napokon. Veszprémi Petőfi  Színház, 2018. május 7.

Hoff mann meséje sokakat megigézett, maga a mese a szeretet himnusza is lehetne. Szurdi Miklós, Szomor 
György és Valla Attila musicalben idézi meg a szerelem erejének diadalát, a küzdelmet azokért az álmokért, 
amelyek beteljesülése végül is a boldogságot hozza el. A premier közönsége láthatólag értette ezt az üzenetet, 
ráadást igénylő vastapsát a népes szereplőgárda felszabadult mosollyal nyugtázhatta.
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jük megható. Összességében kijelenthető, 
hogy a teljes csapat egyenletesen jó telje-
sítménnyel kötötte le és késztette tapsra 
közönségét Szomor dalaival.

És végül a rám tett benyomás (imp-
resszió). A musical műfaját általában – és 

kissé sablonosan − a könnyed szórakoz-
tatás műfajába sorolják. Érdekes módon 
pont a West Side Story, a musicalek top-
darabja a maga drámai mondanivalójával 
– és talán annak következtében −, félel-
metesen gyönyörű, feszültséget hordo-

zó, énekest próbáló dallamaival, exkluzív 
ritmikájával kilóg ebből a sztereotípiá-
ból. Vajon kiesik-e hasonlóképpen a szer-
zőhármas darabja, ezen belül is a zene? 
Nem hiszem. Szomor dallamai, megoldá-
sai nem térnek ki a musicalelvárások elől, 
inkább megfelelnek azoknak. A zeneszer-
ző munkájával nincs semmi probléma, 
hangszerelése, ideái biztos zenei kész-
ségről adnak bizonyságot. Ahol szépet 
vár a közönség, ott érzelmes a dal, ahol 
mozgalmasnak kell lenni, ott természe-
tesen mozgalmas a zenemű. Lehetőséget 
teremt az énekes, a koreográfus számára, 
de nem érzek igazi originalitást, ha a fe-
jemben elraktározott referenciaanyaghoz 
viszonyítok. Szerethető persze a Diótörő 
és Egérkirály, és szereti is a közönség, de 
nem lehet csak ez az egy szempont mérv-
adó. Egy alkotó stílusa akkor egyedi – s 
ehhez persze nagy merészség és nagy öt-
letek kellenek −, ha egy művön szinte bár-
ki tévedhetetlenül megérzi az alkotó keze 
nyomát.

Sikeres volt a premier, és datálható, 
minden előadás meghozza majd újra és 
újra ezt az élményt és visszajelzést a tel-
jes alkotógárda számára. A világot jelentő 
deszkán lépdelők számára pedig mindig is 
ez volt és lesz a legfontosabb.   

Kovács Attila

Átmenet 
a múlt és a jövő között

Harold Pinter: A gondnok. Abszurd dráma. Veszprém, Petőfi  Színház, Latinovits–Bujtor 
Játékszín. Bemutató: 2018. október 20. Rendezte: Lengyel Ferenc

Van egy szélben mindig huzatos szoba a 
lepukkadt, lakóitól elhagyott épületben. 
Mindenféle kacatot felhalmoznak benne, 
amelyek valaha jól szolgáltak valamire, 
s majd egyszer felhasználhatóak lesz-
nek. Köcsögök, dobozok, kétágú létra, 
fűnyírógép, szemétre való holmik között 
a komfortot két vaságy jelenti. A pla-
fonról alácsöpögő víz vederbe gyűlik. A 
szomszéd házban élők talán indiaiak, de 
valószínűbb, hogy feketék, mindeneset-
re sötétbőrűek. Miért is kellene egy ilyen 
helyre gondnok, aki ráadásul öreg? Akit 
a szoba lakója egy kocsmai dulakodásból 
mentett ki, aki, miután a vödör szemét 
elvitelét nem tekinti munkaköri feladatá-
nak, elveszti a foglalkozását. Aki csupán 
egy jó cipőre vágyik, hogy elmehessen 
vidékre, föllelni a tizenöt vagy több éve 
letétbe helyezett iratait, amelyek híján 

álnéven kénytelen élni. Aki, hogy alkal-
milag fedél legyen a feje fölött, minden-
re vállalkozik, de meglehet, azért, mert 
érzékeli, Aston, a befogadója egy kon-
nektort sem képes megjavítani. A lomok 
között, testvére kegyelemkenyerén élő 
Astonnak szüksége van egy őt helyette-
síteni képes, mindenhez értő, a szoba és 
a ház univerzumát fönntartó alkalma-
zottra. A múlt és a jövő közti átmene-
ti állapotban, a stadion meglátogatásáról 
lemondva, a sufni megépítését tervezve 
ideje arról gondoskodni, hogy legyen va-
laki, aki a rézcsengőket fényesíti, ha majd 
megjavítják a tetőt, kifestették a szobá-
kat, és bekötik helyére a gáztűzhelyet. A 
jelenben létezni kizárólag segítséggel ké-
pes, beteg Aston társául szegődik a maga 
túléléséért mindenre vállalkozó lumpen, 
Davies.

Harold Pinter drámája, A gondnok az 
ötvenes évek végén játszódik (a darab ős-
bemutatója 1960-ban volt Londonban). A 
főváros peremkerületének egyik nyomo-
rult, lepusztult házának szuterénje a hely-
szín. A mocskos lukat a testvérpár (Aston 
és Mick) birtokolja, de valójában az ifj abb 
tulajdona. A pszichés problémákkal küsz-
ködő Aston ide hozza a szószátyár, sosem 
volt igaz históriákban bővelkedő, nincs-
telen Daviest. Miként lehet lázas sem-
mittevéssel, a múlt maradványai között, 
ábrándokkal együtt élni?

Az emberbaráti és a testvéri szeretet 
nélkül sehogyan! Éppen ezért a darab idő- 
és népszerű színházi alkotás.

A Máté P. Gábor alakította Aston 
Pinter színházi játékról vallott elgondo-
lásait mértékadó módon példázza. As-
ton ütődött, kényszeresen túlfegyelmezett 

2018 szeptembere és 2019 februárja között a Pinterről elnevezett londoni West End Színházban Pinter 
at the Pinter címmel a Nobel-díjas brit szerző halálának tizedik évfordulója kapcsán húsz darabját 
mutatják be. Az abszurd dráma sajátos angol változatát megteremtő alkotóról – aki drámákon kívül 
forgatókönyveket, verseket írt, továbbá rendező és színész volt – Európa-szerte megemlékeznek. A 
veszprémi játékszínben a Pintert világhíressé és népszerűvé tevő A gondnok vált az emlékezés darabjává.
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fi gurájának előélete a kitűnő dramatur-
giának köszönhetően ugyan csupán a má-
sodik felvonásban derül ki, de traumái, a 
hős fi zikai megjelenése, hanghordozása, 
metakommunikációja révén az első pil-
lanattól érzékelhetőek. Testi megjelenése, 
színpadi jelenléte mögött felsejlik a múltja 
– s egyben indokolttá válik, Aston miért 
és hogyan szorul öccse felügyeletére, test-
véri gyámolítására.

Szeles József energikus és gondozói 
feladatát következetesen képviselő Mickje 
bátyjához hasonlatosan animális külvá-
rosi, feladatát fölismerő fi gura, aki kultú-
rán kívül esettsége ellenére rokonszenves. 
Ámbár félelmetes, hiszen a javak birto-
kosaként a végkifejlet meghatározója. 
Ugyancsak a perifériára szorult, vegetá-
ló, a napi túléléséért harcoló, s ettől kisz-
szerű és szükségképpen vesztes Kőrösi 

Csaba Daviese. Túlmozgásos, fontoskodó, 
szószátyárkodásával önmagát szüntelenül 
leleplező személyisége mögött feltárul az 
indíték: ezt a napot is túlélni.

Mindegyik alak kihullt a társada-
lomból, pontosabban be sem került abba. 
Ugyan nem mondható, hogy életükben ne 
lennének érzékelhető értékek és a közössé-
geikből származó erkölcsi képzeteik – de 
a körülmények okán egyebük sincs, mint 
ami animális. Enni, aludni, melegben len-
ni, indokokat keresni a tehetetlenségre – és 
krízishelyzetben úgy segíteni a másiknak, 
hogy abból előnyük is származzék. Mind-
ezt visszafogottan és a darabhoz hűen kép-
viselteti Lengyel Ferenc rendező, mind a 
színészvezetésben, mind a tér- és játékszer-
vezésben. 

A magyarul is megjelent dráma szo-
katlanul pontos forgatókönyve a veszprémi 

előadásnak. Az idők során raktárrá ala-
kult szobában minden elhelyezett tárgynak 
szerep jut, a feltekert szőnyegnek éppúgy, 
mint az ágy alá rejtett porszívónak avagy a 
kenyérpirítónak. Aston viseltes tweedfelöl-
tője, Davies inget helyettesítő trikója, Mick 
bőrzekéje lecserélhetetlen. Az író által el-
képzelt játéktér és ennek a térhasználata 
valójában kevés övétől különböző elképze-
lés megvalósítására ad alkalmat. A rende-
zőnek ideális a helyzete, karmesteri, illetve 
szertartásmesteri! Lengyel Ferenc a felvo-
nások elejére és végére zenei betétet illeszt, 
annak funkcióját értelmezés nélkül hagyva 
– a visszafelé játszott dallam sem nem gro-
teszk, sem nem eredeti ötlet. Mindezen túl 
példás és bizonyosan hosszú ideig a veszp-
rémi színpadon is maradó, élményt nyújtó 
a produkció.

Géczi János

Visky-monodráma
Visky András: Júlia – párbeszéd a szerelemről. Monodráma. Veszprém, Petőfi  Színház, 
Latinovits–Bujtor Játékszín. Előadja: Ráckevei Anna. Rendező: Szabó K. István. 
Bemutató: 2018. december 15.

A budapesti Magyar 
Színház 2017 januárjá-
ban mutatta be a Júlia 
– párbeszéd a szere-
lemről című darabot. 
A változatlan előadás 
két évvel később került 
át a Latinovits–Bujtor 
Játékszínbe, a sikeres 

bemutató nyomán remélhetően Veszprém-
ben ugyancsak hosszan műsoron marad.

„Nem ismerek radikálisabb politikai 
magatartást a szelídségnél és szeretetnél” 
– szögezi le Visky a darab kapcsán szüle-
tett egyik interjújában. Ez az – alkotói ma-
gatartását képviselő – mondata a kulcsa 
mind a drámának, mind a belőle készült 
előadásnak. Ugyancsak a szerző révén 
tudható, hányféle eltérő rendezésben és 
szerepfelfogásban játszották a darabot. 
„Bulgáriában például három színésznő 
van jelen folyamatosan a színpadon, Szilá-
gyi Enikő, az első Júlia csaknem egy órán 
keresztül becsukott szemmel játszotta a 
darabot, az olasz Júlia, Cristina Spina úgy 
veszekedett Istennel a gyermekei életéért, 
mint egy vérbeli mamma italiana, a chi-
cagói Melissa Lorraine meg olyan átlátszó 
volt, mint egy tűzben röpködő pillangó”, 
de a Szabó K. István instruálta Ráckevei 
Anna alakításánál tökéletesebbet isten-
kísértés lenne elképzelni. A kivételesen 
ragyogó darabhoz ugyanis nagyszerű szín-
padi játék társult.

A másfél órás előadás időjáték. Hi-
szen amit lát a néző, az a klinikai halálba 
hulló anya utolsó perce. A néhány léleg-
zetvételnyinél nem hosszabb időszakba 
emlékképek ömlenek, amelyek monda-
tokká válva mozaikosan mutatják meg a 
létéből kizuhanó asszony embersorsát. A 
párválasztás, a hit, a szereptudat, a gyer-
meknevelés, a szolgálat, a férj letartóz-
tatásának körülményei, a kitelepítés, a 
lágersors eseményei, a nyomor – a re-
ményvesztés, a részvét, a kitettség, a ret-
tenet, a perlekedés az elveszteni látszó 
bizalomért és a bizalom pillanatai zak-
latottan váltogatják egymást, enciklopé-
diájaként a rendeltetésnek, az életnek. 
Szenvedéstörténet jutott Júlia asszony szá-
mára, amely egyben históriája két – vagy 
három – szerelemnek is. Azoknak, ame-
lyek a férjéhez, Istenhez és kisugárzásuk 
révén a hét gyermekéhez fűzik. 

Az előadás legnagyszerűbb pillana-
tában az anya hét, nedves homokból sa-
ját maga gyúrta gömböt helyez egymás 
mellé. Tettével megnevezve, megtestesítve 
a − férjéhez és Istenhez fűződő viszonya 
eredményeként élő – teremtményeket, aki-
kért, alkotó gondviselőként, felelősséggel 
tartozik. S miközben az alma nagyságú, 
tetejükön kereszttel jelzett homokgömbök 
szétporladnak, és beterítik a koporsó fe-
delét, bizonyosságot szerez arról is, hogy 
mily nagy a szerelem megtartó ereje. Nem 
kétséges, hogy vissza kell térnie az élők 

közé. Maga is részesül a Teremtő felelős-
ségvállalásából.

Ráckevei Anna Júliája egyszerre társ, 
nő, anya, Biblia-tudó asszony és shakes-
peare-i rajongó kamasz lány. Sorstárs, tanú. 
Aggódó lélek, keresője az igaz útnak. Vá-
lasztásra nincs alkalma, kizárólagos tulaj-
dona a hite. Összetett ember, a protestáns 
irodalomnak vannak ilyen nagyszerű, óri-
ássá növő, világi becsvágy nélküli alakjai. 

Ráckevei Júlia valamennyi színpa-
di pillanatához hozzá tud rendelni egy 
újabb és újabb hangot, gesztust, személyi-
ségjegyet, bevonva a színpadi tér minden 
négyzetmilliméterét, felhasználva az ösz-
szes kelléket: ha szükséges, szélhárfa húr-
ja a lágerkerítés drótja, Isten a plafonról 
alácsüngő lámpa. Úgy építi fel a szerepét, 
nevetésekből és sírásból, közömbösen és 
elragadtatottan, mint a teremtés hét nap-
ján tehette a keresztények Istene vagy a 
görögül fi lozófi ai mélységhez jutó, a Te-
remtés könyvét író ismeretlen szerző, a 
Vulgatába a Teremtés könyvét beillesztő 
rendteremtő Jeromos, az amúgy Mózeshez 
és a Tórához kötődő, Jeromos latinján be-
szélő irat protestáns nemzeti nyelvre fordí-
tója: bizonyítja, hogy a jelen idő színésze a 
múltban tevékenykedő szerző alkotótársa.  
Méltó társa Júliának.  

Géczi János

Az erdélyi Visky András sokgyermekes református lelkészcsaládban született 1957-ben. Apját a romániai 
ideológiai tisztogatás politikája idején, 1958-ban 22 év börtönbüntetésre ítélték, s a szamosújvári börtönben 
hat évet raboskodott. Feleségét és gyermekeit a Duna-deltában, egy Bărăgan-alföldi táborba internálták. Az 
édesapa 1964-es szabadulását követően a család is hazatérhetett kényszerlakhelyéről. Családja meghurcoltatása 
és szenvedéseik meghatározó témájává vált Visky alkotói munkásságának; édesanyja helytállásának, férje 
iránti hűséges szerelmének és istenszeretetének Júlia – párbeszéd a szerelemről című drámájában állít emléket.

Séd, 2016. 1. sz. 67. old.
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A Tünet Együttes Szabó Réka táncos-koreográfus vezetésével 2002-
es megalakulása óta az alternatív és kortárs táncszínházi produkci-
ók révén alakította ki színházi formanyelvét. A társulat táncosok-
ból és  színészekből tevődik össze, vegyesen, a csapat sikerei számos 
szakmai díjban és külföldi meghívásban mérhetők. 

A Prizniccel látatlanban sem hazudtolják meg magukat, gon-
dolok csak az alcímre, az előadás hívószavaira: a stand-up comedyt 
parafrazeáló lay-down comedyre és az egyfelvonás ágy felvonás vál-
tozatára. Még helyet sem foglaltunk, máris dupla inger ér bennün-
ket: a frappáns díszletmegoldás, az élére állított ágy (Szirtes Attila), 
ami a nézőt máris lokalizálja (hol máshol lehetnénk, mint a plafo-
non?), és az ágyban fekvő-álló két színész, akik tudomást vesznek 
rólunk, hozzánk szólnak, minket kommentálnak. A veszprémi kö-
zönségnek különösen jót tesz, hogy ingerlik, talán néha meg is sér-
tik. Végre kényelmetlenül érezhetjük magunkat, fél lábbal kilépünk 
a komfortzónánkból – kezdődhet az előadás. 

Mit látunk, hallunk? Két képzelt beteget, akik egymás mellett 
fekszenek a kórteremben, és végigpofázzák az ott töltött, se eleje-se 
vége idejüket. Ellentétes alkatú színészpáros (Gőz István és Kövesdi 
László) Stan és Panként szórakoztatnak minket és egymást. Termé-
szetes előadásmódjukhoz hozzáadnak a fekvő helyzetben kialakí-
tott karjátékok, ismétlések, mimika – minden olyan gesztus(soro-
zat), amit a ritmikus, ismétlődő mozgás, a koreografáltság jellemez.  

Két bohóc, akik kiegészítik egymást – egyik visszafogott, 
együgyűbb, meghunyászkodóbb, a másik harsány, okoskodó, do-
mináns. Ők Beckett Didijének és Gogójának szürke másolatai, akik 
már nem is várják Godot-t, csupán hol unatkozva, hol vitázva, hol 
nevetve fekszenek. Nincsenek létfi lozófi ai elmélkedések, mint az 
abszurd drámában, csak felszínes poénkodás, csipkelődés, sokat 

hallott, előre kitalálható csattanók – sokszor éppen úgy, mint egy 
Sas-kabaréban. 

Az előadás (sajnos) előre kiszámítható módon ezeket a poé-
noktól szétpattanó lufi -jeleneteket és a mélyinterjú jellegű benső-
séges monológokat váltogatja, be-beékelve egy-egy szürreális, oda 
nem illőnek ható játékot is (dokumentumfi lmes tudósítás, mimi-
ka-játék). Nem könnyű feladat elé állították a két színészt: már a 
legelején kizökkenteni és bevonni, majd egy órán keresztül nevet-
tetni, közben időnként az élet olyan nagy emlékeiről, mint az első 
szerelem, őszintén beszélni. 

Könnyen követhetően váltakoznak a komolyabb, személyes 
hangulatú monológok és a helyzetkomikumra és szóviccekre skic-

celt humoros jelenetek. Ez az előre kitapintható ritmus, az előadás 
egy bizonyos ponton monotonná, unalmassá válik. Ugyanilyen a 
szöveg rengeteg humorsziporkája, amelynek a végére kifulladunk, 
mint bármelyik stand-up comedy nézése közben vagy mint a 100 
legjobb kórházas vicc című poéngyűjtemény felénél. A ki-kifulladó 
komikus részeket a bensőséges monológok ellenpontozzák, ame-
lyek mintha a színészek civil életéből vett élményeket, emlékeket, 
világnézetet idéznék meg. Nem lehet ugyanazon a frekvencián ne-
vetni egy egész órán keresztül. A vidám bohócok is elszomorodnak. 

Az előadás végén megint csak a kommentároknak vagyunk 
alávetve – mintha mi lennénk a színészek, a két színész meg a 
közönségünk. Elgondolkodhatunk azon, hogy vajon ha ők is le-
hetnek azok, akik mi vagyunk, esetleg mi is hasonlíthatunk rá-
juk? A komfortzónánkban tehetetlenül fekvő képzelt betegek va-
gyunk-e vagy sem? 

Mit láttunk? Stand up komédiát? Humorral tűzdelt tragédiára 
hasonlító élet-fanyart? Vagy csak simán egy ágy felvonásos abszur-
dot? Mindegyiket és egyiket sem.

A Priznic pontosan olyan hatást ér el, mint a priznic: a nagy 
izgalom és elvárás, amivel az elején lázba hoztak, egy óra borogatás 
után el is múlik.

Pálff y Zsófi a

Anyám, borogass!
Priznic. Lay-down comedy – ágy felvonásban. A Tünet Együtt es vendégelőadása. 

Szereplők: Gőz István, Kövesdi László. Rendezte: Szabó Réka. Alkotótársak: Peer 
Krisztián, Regős János és a szereplők. Fény és díszlet: Szirtes Att ila. Veszprémi 

Petőfi  Színház – Latinovits–Bujtor Játékszín, 2015. december 12.
Két beteg fekszik egy kórházi ágyon. Velünk szemben. Függőlegesen. Be-beszólogatnak nekünk, 
elmondanak minket orvosnak, titkárnőnek, kórházi dolgozónak, érzékenységünket telibe találó 
megjegyzésekkel illetik némelyikünket. Csak izzad az ember, hogy mikor éri cinikus támadás az éppen 
viselt zakóját, frizuráját. Összenézve nevetünk, ha éppen valakire a két színész kiveti hálóját, de legbelül 
mégis azon kattogunk, hogy mikor megy már le a fény, és kezdődik el a játék, nehogy minket is kiszúrjanak! 
Kellemetlen szituáció, feszengünk – szokatlan beavatottnak és nem külső szemlélőnek lenni. Így hoz 
minket zavarba az első pillanattól fogva a Tünet Együttes Priznic című előadása.
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A karácsony ugyan a szeretet ünnepe, de a logisztika csodája. Ráadásul minden családban, ahol a 
Jézuskában még töretlenül hívő kisgyerek nevelkedik, vannak dolgok, amelyek „nicht vor dem Kind”, nem 
gyerekszemnek valók. Minden egyében túl ezért találta el – már megint – a Kabóca a tökéletes családi 
ajándékot, azt, hogy míg a kicsi a játszóházban bóklászik, a nagyok otthon elrendezhetik, amit az ünnepi 
célegyenesben el kell rendezni.

Játszik a test, zeng a lélek
2018. december 22-én, a Kabóca Bábszínház egész napos programmal várta a veszprémi 
családokat a Hangvillában. Délután öt órakor a Szentháromság téren Kaszás Villő és Bakos 
Árpád Zeng a lélek című misztériumjátékával zárult a Kabóca karácsonya.

Ennek megfelelően elsősorban a kisóvodás 
korosztály végezte játszási munkáját a Hang-
villa két emeletén, természetesen egy-egy 
pásztorkodásra kijelölt szülő vagy nagyi kísé-
retében. Azért mondom, hogy játszási munka 
folyt, mert elmondhatatlanul bájos az a hal-
latlan komolyság, amivel ezek a boldog tör-
pék a Meseudvarban, a papírhajtogatásra vagy 
más kézi ügyeskedésre berendezett asztalok-

nál, esetleg az ilyen-olyan ügyességi feladatok körül tüsténkedtek. 
Hiába, a játék nagy dolog, játszani csak pontosan, szépen, ahogy 
a csillag megy az égen, úgy érdemes. Amit nemcsak a kicsik, de 
a barkácstehetséggel megáldott felnőttek – férfi ak, persze – szin-
tén demonstrálnak. Egymásra halmozott raklapokat szednek apró 
darabokra, szöget húznak ki, egyenesítenek, fűrészelnek, próbál-
gatják minden módon, hogyan lehet egy böszme raklapból kicsi 
karácsonyfát fabrikálni. 

A második emelet pedig egy mini láda bobpálya, kétsávos, 
görgőkkel, hullámokkal, szelíd lejtéssel. A ládába beül a gyerkőc, 
bölcsisből akár kettő is, aztán a többit elvégzi a gravitáció, míg a 
pálya végén a visongó kölkökkel a láda szépen meg nem áll. Per-
sze van némi sorban állás, de a felnőtt segéderők fáradhatatlanul 
tolják vissza és töltik újra a ládákat, jó nagy hangzavarral csinálva 
konkurenciát a földszinten próbálkozó háromtagú zenekarnak.

Egészen addig, míg a kamarateremben el nem kezdődik Kor-
zenszky Klára, Bársony Bálint minikoncertje. A plakát nem tünteti 

fel őket külön, de a karácsony kedvéért feltételezem, hogy a zene-
kar minden más tagjának a neve is alliterál. A dalok kedvesek, itt-
ott szerepet kapnak vállalkozó kedvű apukák és egy pásztornak 
álló kislegény, de Korzenszky Klára kiválóan érzi a mértéket. Nem 
gügyögi túl, nem oktat, nem édeskedik, nem nyaggat senkit, aki 
akar, beszállhat bármibe (sokan akarnak), aki akar, maradhat ülve 
(sokan maradnak). A fél óra, negyven perc elröppen, Kisjézus és 
az angyalok tovaszállnak, de a vigalom marad. Amikor kilépek a 
főbejáraton, még hallom, amint feldübörögnek fent a görgők, és a 
ládákból előkunkorodik a boldog visongás.

Az este egészen más. A téli napforduló teljesíti kötelességét, ötkor 
sötét van már, bár sejteni, hogy ebben a mord felhőknek is szere-
pe van. Erről ejtek még majd néhány szót később. A lényeg, hogy 
a Kabóca betlehemi játékra várja a veszprémieket, akik el is jön-
nek szép számban. Nem vagyok erős a tömegbecslésben, de né-
hány százan lehetünk, az biztos.

Az utóbbi időben többször írtam beszámolót a kabócák 
munkájáról, és nekem mindegyik nagyon tetszett. El is kell gon-
dolkodnom, alkalmas vagyok-e kritikai lapban írni, egy kritikus 
legyen kőszívű, de legalábbis feltétlenül találjon hibát.

Én ebben a csodaszép betlehemezésben, amit a Kabóca színé-
szein és vendégeiken kívül a Kaszás Villő, Bakos Árpád szerzőpár-
nak köszönhetünk, nem tudok hibát találni. A betlehemezés sajátos 
műfaj, hiszen úgy vagyunk vele, mint az ókor görögjei lehettek a 
maguk színházával. A darabok a mitológiáról szóltak, a mitológiát 
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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 fi 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 Mafl 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 fi gyelmemet. Andrew Lang az 
1800-as évek végén, 1900-as évek elején alko-
tott. Mafl 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 konfl 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 férfi  és egy nő jeleníti meg, feltétlenül arra szavaztam volna, 
hogy a nő lesz a macska, a kutya pedig a férfi . 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 fi 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 férfi  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 Zsófi 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 csalafi 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 rajzfi lmekből már jól ismert, hihetetlen moz-
gékonyságot, a fi 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 fi noman 
kiegyensúlyozott szimbiózisa. Mert kedves lány ez a kutya, jórava-
ló fi 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 fi 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 fi lozófi ának elég lett volna annyi, hogy 
ti, kutyák és mi, macskák (tetszés szerinti variációban) különbö-
zünk egymástól, mint férfi  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 fi lozófi 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 fi nn meseíró, Timo Parvela történeteit összefűzve, Miú és Vau című bábjátékukkal léptek a mindenféle 
korú gyerekek és a szintén mindeféle korú, de azért főképp fi atal felnőtt közönség elé a „kabócák”. A 
választás kiváló, mert bár Timo Parvela történeteinek intenzitása, szellemessége, csalafi 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.

lesz, és vége. Ntársadarús pszvaság, aa gyereBéla msziós, töhálózatben ninmese, ckirályfi túliságáértheteAtestvérenak. Leszeretettaként fbiztonsga és aghogy a 

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 kisfi úk és kislányok egyszer 
lhiszik neki, hogy a dobok tényleg b

Séd, 2018. 1–2. sz. 15. old.

Korszak
. Veszprém, Kabóca Bábszínház, Agóra 

-

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 jobbaA gyehogy 

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,

alkotárű, egkötnigond

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

anthattak a színfalak mögé, részesei lehettek a társ

Séd, 2018. 1–2. sz. 19. old.
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Hány ajtaja van 
a csodapalotának?

Január 17-én Balázs Béla A hét királyfi  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 fi noman, igazi szecesz-
sziós, törékeny metaforák csodákkal átszőtt 
hálózatával éppen erről beszél. Történeté-
ben nincsen semmi direkt politikum, igazi 
mese, csodákkal, királlyal, királynéval, hét 
királyfi val a mese időtlenségében és téren 
túliságában. De az áthallások mégis félre-
érthetetlenek.

A hét királyfi  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 királyfi nak jut egy 
kapu, és minden királyfi 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-
rályfi  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 fi 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 királyfi . Rendező: Székely Andrea. 
Kabóca Bábszínház, Veszprém, 2018. január 17.

Séd, 2018. 1–2. sz. 14. old.
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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 fi 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 fi 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 kisfi 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 fi 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 fi 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 királyfi  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 fi 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 rajzfi 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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mindenki, aki színházba járt, ismerte kívül-belül, nem az volt tehát 
a kérdés, hogy mit, hanem az, hogy hogyan. Így van ez a betleheme-
zéssel is. Olyan mélyen a miénk ez a naiv, talán-igaz történet, hogy 
az is betéve tudja, aki azt gondolja, hogy talán-igaz-se. Viszont a te-
ret, amit a „mit” szabadon hagy, faltól falig kitöltheti a „hogyan”.

És ki is tölti. Az este, a sötét háttérre kirajzolódó épületek 
megvilágított, meleg felületei eleve úgy foglalják magukba a ki-
csiny színpadot, mint valami fi nom ékszert. És a kicsiny színpad 
mindent tud, megint elámulok, amin mindig újra meg újra, ha 
Kabóca Bábszínházat látok: a dolgok elképesztő átalakuló képes-
ségén. Pillanatok alatt épül ház, a házból egy mozdulattal lesz istál-
ló, a csúnya, fekete felületre fehérrel rajzolt házakról kiderül, hogy 
túloldalukon ott a ház színpompás, de szívtelen tulajdonosa, betle-
hemi népség, akik nem adnak szállást a messziről érkezőknek.

A bábok pedig! A Kabóca szinte minden előadása összemos-
sa a tárgy és az élő ember határait, ez a betlehemes játék pedig 
egyszerűen csúcsra járatja ezt a képességet. A kiválóan kigondolt 
öltözékekre hatalmas, kékre, sárgára, zöldre festett fejek kerülnek, 
így állnak előttünk az emberi léptéknél jóval magasabb, sudár, de 
mégis kicsit darabos József, a fél fejjel kisebb, szelíd Mária, a há-
rom királyok. Mesehősök. A tervező, Bodnár Enikő és a műhely 
egyszerűen remekelt.

A meséről most annyit, hogy ebből a szempontból is nagy ta-
lálat volt ez a betlehem. Nem akart vallást oktatni, nem akart téríte-
ni, nem mószerolta a hallgatóságot katekizmussal. Hanem mesélt. 
Egy kisfi úról, aki szegénységbe született, akit bántani akartak, aki-
nek az életére törtek, de végül mindig volt valaki, akinek különb 
szíve volt, mint a hatalomnak, a hatalmába belekövült Heródesnek, 
aki régen elfelejtette már, hogy a hatalmon kívül, sőt túl vannak az 
igazi dolgok, olyasmik, mint az üldözöttek, a szegények, a megfá-
radtak gyámolítása. Ez a jászolban született kisfi ú édestestvére a 
szegény szénégető legkisebb fi ának, mesehős, aki talán Isten fi a, ta-
lán nem, de a történetét nézve az az érzésünk, hogy ez a mese vala-
miképpen születésünk pillanatától ott dobog a szívünkben.

Az imént azt írtam, az előadás kiötlőinek eszük ágában sem 
volt oktatni, de most mégis fi nom különbséget kell tenni az ok-

tatás és a tanítás között. Ez utóbbi egyébként olyan, hogy elke-
rülhetetlenül nevelés is. Mert a szövegbe szépen beleszőve csak 
megjelennek magyar népdalok, és megjelenik Assisi Szent Ferenc 
gyönyörű Naphimnusza, az ember szava, aki a madaraknak pré-
dikált és megszelídítette a gubbiói farkast. Fenét sem érdekel, há-
nyan tudták ezt, akárhányan, akkor is ott volt, hirdette, hogy egy 
a világ, a Napfi vér, a Holdnővér, a Tűz, a Víz, a Föld, mert egy az 
Atyánk. Sőt, még mi, emberek is egyek vagyunk, csak azok nem 
akarják látni ezt, akik gyűlöletben utaznak, mert jó kamatot hoz, 
jobbat, mint a pipacsos mező, ahol Szent Ferenc annak idején a 
lepkék röptén ámuldozott.

És volt az előadásban másfajta hős is, másfajta hősiesség. 
Tudni kell, hogy Heródes gonosz katonái lovon és gyalogszerrel, 
de mindig gólyalábakon csörtettek be a színre, így tornyosulva 
rőten és feketén a megrettent család fölé. Már az előadás kezdete 
előtt feltűnt, milyen igyekezettel törölték szárazra a színészek se-
gítői a színpadot. Amikor a gólyalábas hatalmasok megérkeztek, 
rögtön tudni lehetett, miért. Azért, mert a gólyaláb még ideális 
esetben is nehéz műfaj, ha azonban a színpad, amivel a nehezen 
kiegyensúlyozott testek csupán néhány négyzetcentiméteres felü-
leten érintkeznek, ráadásul még nedves is…

Az történt, hogy a valóban félelmetes lovasok érkezéséhez 
igazítva, tökéletes dramaturgiai érzékkel megérkezett az eső. Sza-
kadt, hogy pontos legyek. Hogy a három gólyalábas fel nem adta, 
hogy szó szerint a testi épségüket kockáztatva végigcsináltak min-
dent, amit a történet kívánt… Le a kalappal előttük. Jobb hatal-
mat is szolgálhattak volna, mint ez a kutya Heródes.

Ha pedig már „égi dramaturgia”. Az ötvenperces előadást hol 
harangszó kísérte, hol a toronyóra ütése. Ember azt olyan pon-
tosan kitalálni nem tudja, ahogyan a történetbe fi noman, akár 
mint valami rafi náltan komponált zenei elem, beleszövődtek a tér 
hangjai. Zeng a lélek, zeng a harangszó, az óra az ámulat perceit 
méri. Ilyen volt a kabócás betlehem, egy nappal az év leghosszabb 
éjszakája után.

És a végére az eső is elállt.
Asztalos István
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Lomblevelű 
faritkaságaink 1.

Veszprém közvetlen 
közelében négy tölgyfaj 
(Quercus spp.) honos, 
illetve alkot kisebb-na-
gyobb erdőtársuláso-
kat. Bár a tölgyet szinte 
minden európai nép 
nemzeti fájának (az erő 
fájának!) tekintette (te-
kinti, lakott területen 
való ültetésük megle-
hetősen visszafogott. 
Így lehetséges, hogy a 
városi közterületeinken 
honos két faj is csak 
kis számban fordul elő. 
Ritkaságként jelenik 
meg a karszt-bokorer-
dőkben, sziklás lejtő-
kön élő molyhos tölgy 
(Quercus pubescens, 
syn.: Quercus lanugi-
nosa). E melegkedve-
lő, igen lassú fejlődésű, 
kis növésű (12-15 m), 
széles koronájú, moly-
hos-szőrös rügyű és 

vesszőjű fa levélfonákjai is csillagszőrö-
sek, a levéllemez vastag, fényes, makkja vi-
szonylag apró, kihegyesedő, rövid kupakú.  

Veszprémben mindössze négy példányát 
láthatjuk a Dózsa György úton, a Nébih- 
székház előtt.

Ritkán találkozunk a kocsánytalan 
tölggyel (Quercus petraea, syn: Quercus 
sessilifl ora, Quercus sessilis). E dombvi-
déki, szárazságot jól tűrő, hatalmasra, 

akár 30-40 m-esre is megnövő faj makk-
jai száron ülők (kocsánytalanok). Egy kb. 
45 éves egyede a Bajcsy-Zsilinszky út 3. 
előtt található.

A külhonból származó tölgyritkasá-
gaink egyike a görög tölgy (Quercus 
graeca), mely Albániában, Görögországban 
és a Földközi-tenger kis-ázsiai partvidékén 
honos. Lassú növekedésű, kis termetű (8-
10 m), melegkedvelő faj. Levelei kb. 10-12 

cm hosszúak, mintegy 3 cm szélesek, he-
gyes karéjúak. Termése kocsány nélküli, 
ülő, közepes nagyságú makkja lekerekített 
végű, kupacsa vaskos, a kupacspikkelyek 
4-5 mm hosszúak, durván fonalasak. Két 

példánya él Veszprémben, az Erzsébet sé-
tány elején, a szociális épület mellett, az 
egyetem platánjai (Platanus acerifolia) ál-
tal árnyékolva.

Ma már csak egyetlen – eléggé meg-
viselt állapotban levő – dúsvirágú vagy 
kaukázusi tölgy (Quercus macranthera)
található a városban (két példány a Bu-
dapest út–Jutasi úti közműépítés során 
pusztult el). Eredeti élőhelye a Kaukázus 
és Észak-Irán, ahol 25-30 m körüli ma-
gasságot ér el. Várható mérete hazánkban 
18-20 m. Rügyei nagyok (kb. 1,5-2 cm), 
dekoratívak, gesztenyebarnák, hosszú fe-
hér szőrökkel. Jellegzetes, nagy, 15-20 cm 

hosszú és 8-10 cm széles, vastag levelei 
keskenyen, de mélyen, szabálytalanul ka-
réjozottak, fonákjukon puhán szőrösek. A 
kissé kihegyesedő makkot a szőrpikkelyes 
kupacs kb. félig fedi. Az Erzsébet ligetben 
élő, alacsonyan elágazó törzsű példány 
többszöri csonkolás nyomait viseli, és más 
(értéktelenebb) fák árnyékolásától szen-
ved. Kívánatos lenne e ritka és értékes fa 
szakszerű törzsápolása, koronaalakítása és 
az árnyékolásból történő kiszabadítása.

A nagymakkú vagy nagylevelű 
tölgy (Quercus macrocarpa) az ameri-
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ellenére a 8-as út kérdése és így a belváros 
rendezése továbbra is váratott magára. Ez 
részben betudható a belváros konfl 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 Máfk 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 fi 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 államférfi 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 fi 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 fi 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 fi 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.
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ellenére a 8-as út kérdése és így a belváros 
rendezése továbbra is váratott magára. Ez 
részben betudható a belváros konfl 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 Máfk 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 fi 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 fi 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 konfl 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 Máfk 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 fi 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 államférfi 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 fi 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 fi 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 fi 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 konfl 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 Máfk 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 fi 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.

Közterületi faállományunk döntő hányadát a lombhullató/lomblevelű fajok alkotják, melyek részben a 
környéken is élő, honos fák, részben közelebbi-távolabbi tájak képviselői. Az előbbiek jelenléte, dominanciája 
természetes, s – a városkörnyékkel harmonizáló, az ökológiai-cönológiai hasonlóságot megteremtő hatás 
érdekében – kívánatos. Ugyanakkor az utóbbiak telepítését nagy díszértékük, gyakran kedvező fejlődési 
jellegük, s a város művi, szennyező anyagokkal terhelt állapotát jobban elviselő adottságaik indokolják, 
továbbá az az elvárás, hogy köz-, illetve zöldterületeink ne a városkörnyék erdeinek puszta folytatását, 
visszatükröződését nyújtsák, hanem segítsék, biztosítsák egy, a tájba belesimuló, de változatos, jellegzetes 
és sajátos városarculat kialakítását.
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kai Nagy-tavak környékén és az e terület-
től délre és keletre elhelyezkedő vidéken 
erdőalkotó faj. A hazájában 40 m-esre is 
megnövő fa nálunk 15-20 m-esre fejlődik. 
Fényes zöld leveleinek mély karéjai a le-
vélalap irányában szélesen kiöblösödnek. 
Nagy, 4-6 cm-es, ülő, lekerekített makk-
termését a bozontos-pikkelyes kupacs félig 
fedi. Sötétebb szürke kérge mélyen baráz-
dált, durva kinézetű. Néhány, 35 év körü-
li – az erdőtelki arborétumból származó 
– példánya a Haszkovó úti lakótelepen él, 
míg egy fiatalabb, vegyes életkorú, kisebb 
fasorát a Vetési gimnáziummal szemben 
találjuk. Két, ugyancsak Erdőtelekről szár-
mazó – feltehetően a kocsányos tölggyel 
(Quercus robur) alkotott – 40 év körü-
li hibridje a Színházkertben és a Szabad-
ság téren díszlik. Ez utóbbi nevezetessége, 

hogy ültetése 1991. június 16-án, az utolsó 
szovjet csapatok Magyarországról történt 
kivonulásának napján – civil kezdeménye-
zésre, a kivonulásra emlékezve, emlékez-
tetve – történt.

A vadcseresznye (Cerasus avium)
középhegységi tölgyeseinkben előfordu-
ló, 15-25 m magas, fényigényes, ősszel pi-
rosra színeződő levelű, fehér virágú, apró, 
ehető, de keserű termésű, városban elvét-
ve telepített faja. Tömve-telt virágú fajtája 
(’Plena’) ritka, március-áprilisi virágzása-
kor rendkívül dekoratív, míg ősszel élénk-
pirosra színeződő lombozata jelent feltűnő 
díszértéket. Veszprémben néhány igen 
szép egyede található a Batthyány utcában, 
illetve egy példánya a Báthory iskolában. 

A gyertyán (Carpinus betulus) euró-
pai, elő-ázsiai elterjedésű, kb. 20 m magas-
ságig növő, tölggyel (Quercus) és bükkel 
(Fagus) gyakran elegyedő, a nagy meleget 
és a szárazságot nem kedvelő faj. A váro-
si viszonyokat nem szereti. Veszprémben 
csak néhány szebb példánya él az Egry- és 
a Hóvirág-lakótelepen. Újabban elég gyak-
ran telepített fajtája az oszlopos termetű 

’Fastigiata’, míg ritka, különleges látványt 
nyújt a csüngő, bókoló ágú, „szomorú” 
’Pendula’, melyből városunkban össze-
sen három példány található. Közülük a 
legszebb az a kb. 50 éves fa, mely a Szín-
házkertben, a színház főbejáratához közel 
látható, egy-egy, kevésbé tetszetős egyede 
a Munkácsy M. utca 1. számú épület és a 
Halle utca 7. között, illetve a Simonyi álta-
lános iskola közelében él.

A száraz, szennyezett levegőjű és ta-
lajú, városi viszonyokat nem tűrő bükk 
(Fagus sylvatica) nyugat-, közép- és 
dél-európai, hegyvidéki faj. A Bakony ma-
gasabb régióiban is erdőalkotó. Zárt állo-
mányban felnyúló, 30-35 m magasságúvá 

is megnövő, szabad állásban elegáns, te-
rebélyes 20-30 méteres fa. Az alapfajt 
Veszprémben, a Színházkertben mindösz-
sze két példány képviseli, míg csüngő ágú, 
„szomorú” fajtájának (’Pendula’) ugyan-
csak két egyede a Vámosi úti német kato-
nai temetőt díszíti.  

A Kárpát-medence egészére jellem-
ző a berkenye (Sorbus) nemzetség (genus) 
előfordulása. E nemzetség igen izgalmas, 
változatos képet mutat; szinte minden 
déli kitettségű, száraz domb- és alacsony 

hegyvidéki, kisebb-nagyobb tájegység-
nek megvan a maga bennszülött, egyedi, 
csak az adott, szűk térségben megtalálha-
tó, ott kialakult, a többitől eltérő berke-
nye kisfaja. Bár egyedszámukat az 1990-es 
évek elejétől a Veszprémben is megjelent 
„tűzelhalás” néven ismert hajtásszáradá-
sos betegség (okozója az Erwinia amylo-
vora baktérium) kritikusan meggyérítette, 
sok közülük városunk utcáiban, parkjai-
ban is megtalálható. Legritkább közülük 
a Déli-Bakony bennszülöttje, a bakonyi 
berkenye (Sorbus bakonyensis), mely a 
közelünkben, Márkó határában is él. Kis 
termetű fa, magassága 6-7 m. Április vé-
gén, május elején nyíló, hosszan kinyúló, 
sárga porzós, borzas hatást keltő virágai-
val, októberben érő, kb. 1,5 cm átmérőjű, 
mélyvörös, december végéig a fán maradó 
„almácskáival” jelentős díszértéket képvi-
sel. Két, mintegy 45 éves példányát a fő-
posta keleti homlokzata előtt láthatjuk.

A legszebb berkenye kisfajok egyi-
ke az észak-magyarországi kereklevelű 
berkenye (Sorbus rotundifolia) melynek 
két, viszonylag egészséges példánya az 
autóbusz-pályaudvar előtti megállónál él, 

néhány csonkolt egyede pedig a volt út-
törőház Jutasi úti járdája mellett vegetál. 
Közepes termetű, 8-10 magas, fehér, sá-
torba tömörülő virágzatú, kb. 1,2-1,5 cm 
átmérőjű, narancsos-barnás termésű faj. 
Legnagyobb dísze az októberben, a csúcs-
tól lefelé induló színeződésű, élénk, fény-
lő, sárgás-narancsos-barnáspirosra váltó 
lombozata.

Ugyancsak tetszetős ritkaságunk a 
Déli-Kárpátokban kialakult, Herkulesfür-

dő közelében honos Borbás-berkenye (Sor-
bus borbásii). E dekoratív, nagy bokorrá 
vagy kis, 4-5 m magas fává fejlődő faj leve-
lei mélyen karéjosak, sűrűn álló termései 
már augusztus elejétől érnek, kb. egy cm 
átmérőjűek, feltűnő, sötétvörös színűek.

Strenner József
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Noha Géczi inkább talán íróként és költőként ismert, képzőművészeti munkáit látva a befogadó arra 
a következtetésre juthat, hogy a különféle művészeti területeken létrehozott művek igencsak hasonlóan 
működnek. A nyelv képisége és a kép szövegisége kerül egymással kapcsolatba a kiállított alkotásokon, 
amelyek az értelmezés, kódfejtés révén a befogadót is alkotótárssá teszik.

..ép-szó-nyelv-kép-sz..
Géczi János: Roncsolt plakátok − dekollázsok. Rómer Flóris Művészeti 
és Történeti Múzeum, Győr, 2018. november 2. − december 31.

A Győrben látható kollekció megtekintése után a látogató azzal a 
gyanúval távozik, hogy a múzeum földszinti termében jóval több 
mű van, mint képkeret, s noha végigjárta a kiállítást, nem látott, 
nem láthatott minden alkotást. Az, hogy minden befogadó más-
ként értelmezi a látott képet és/vagy az olvasott művet, hermene-
utikai alapvetés, ám ezt mégsem közvetíti minden alkotás olyan 
erős tapasztalatként, mint Géczi művei. Mindehhez, persze, ki-
válóan alkalmas műfaj a kollázs és a dekollázs, amelyek épp az 
egymásra rak(ód)ott rétegeket és/vagy a fragmentáltságot, a rész-
egész viszonyt teszik láthatóvá.

Az első alkotások 2018-ból származó dekollázsok, köz-
tük roncsolt kiadói plakátok, amelyek azt a szempontot is felve-
tik – nem elvitatva Géczi János szerzőségét –, hogy a műveknek 
nem csak az értelmezői révén van több létrehozójuk. Szemléltető 
példaként említhető a Madbutt-kép felhasználásával Földi And-
rea által készített Szentesi Éva-könyvborítót mutató kiadói plakát 
Géczi általi dekollázsolása. Az Atheneum-dekollázsok épp annyi-
ra roncsoltak, hogy fel lehessen ismerni, a befogadó képes legyen 
rekonstruálni az eredeti plakátot, a felismerés, a befogadás során 
végzett „restaurálás” sikerélményét adva. Hasonlóképp működ-
nek Géczi dekollázsolt portréi, amelyek a fi gyelmes befogadó szá-
mára teszik csak láthatóvá egy tényleges portré roncsolt darabjait. 
A részek és egészek határai elmosódnak a kiállított képeken.

A kollázsképek az egymásra kerülő papírrétegek révén már 
nem egyetlen rekonstruálható, eredeti képet rejtenek. Ezek azok 
a művek, amelyek esetében minden befogadónál jó eséllyel más-
más kiragadott fragmentum indítja be az értelemadást. A sza-
kítások és tépések nyomán keletkezett képhelyek nem hiányok, 
hanem kitölthető rések. Géczi alkotói tudatosságát mutatják azok 
a szövegtöredékek, amelyek, noha egyéb épen maradt szavakból 
láthatóan idegen nyelvűek voltak, a képkészítés során magyarul is 
értelmessé vagy értelmessé kiegészíthetőkké váltak. Ez a megol-
dás főként a plakát(de)kollázsokat jellemzi. Alkotójuk megtalálta 
a határt roncsolás és rombolás között, vagyis Géczi épp annyit en-
ged látni az eredeti plakátokból, és/vagy megfordítva: épp annyit 
takar ki belőlük, amennyit a befogadó, értelmet adva a képnek, 
képes pótolni, kiegészíteni. Géczi János meghagyja azt a meg-
nyugtató illúziót, hogy a dolgoknak, az egésznek tételezett részek-
nek és a részekből összeálló egészeknek van teljesnek tételezhető 
egységes értelmük. Mégpedig nem is egy. E szempontból azt lehet 
mondani, Géczi Győrben kiállított (de)kollázsai befogadóbarát al-
kotások, amennyiben, ahelyett hogy hiányokkal szembesítenének, 
a kiegészítés lehetőségét adják és hangsúlyozzák. Az eredetileg 
más tartalommal, más helyen és más funkcióval rendelkező pla-
kátoknak és a rajtuk szereplő képeknek, szövegeknek – noha azok 
a kiállítás címe szerint is roncsoltak – tévedés lenne azt állítani, 
hogy elveszett az eredeti jelentésük. Géczi János képzőművésze-
ti alkotásai épp azt demonstrálják, hogy ilyen eredeti értelemről 
nem lehet beszélni, sokkal inkább értelemlehetőségekről.

Egy író-költő képzőművész munkáinak összekapcsolhatósá-
gáról gondolkodva az egyértelműbb és kézenfekvőbb szempont-
nak a lírai nyelv eredendő képisége tűnik, ám Géczi János művei 
esetében a kapcsolat ennél összetettebb, amennyiben arra döbben-
tik rá az olvasót és a (de)kollázsok nézőjét, hogy nincs kész mű-
vészeti alkotás, olyan, amelyből hiányozhatna a befogadó. Géczi 
műalkotásai személyes(séget) és aktív közreműködést tesznek le-
hetővé, amely során a művek olvasói és a kiállítás látogatói kreatív 
társalkotóként ismerhetnek magukra a roncsolt plakátokon.

Szarvas Melinda
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Fenyvesi Ottó vajdasági származású, Veszprémben élő költő és képzőművész kollázstárlata február elsejéig 
volt megtekinthető a Magyar Műhely Galériában, Budapesten. Ha a fi zikai térben nem is – a kiállítás 
kényelmesen bejárható és a befogadhatóság mértékéhez igazított méretű –, de a művek értelmezése során és 
időben is nagy távolságok áthidalására készteti a látogatót a szerző, akinek korábbi keltezésű és újabb művei 
egyaránt megtalálhatók az aktuális kollekcióban.

Rés(z), h(i)ány, 
szakad(ék)

Fenyvesi Ott ó: Fragmentumok tükröződése. Magyar Műhely Galéria, 
Budapest, 2019. január 10. − február 1.

Fenyvesi kollázsai valóságos betűtengerré változtatják a teret, 
amelyben a befogadó kapaszkodó után kutatva sodródik, míg fel 
nem adja és rá nem érez a képek keltette hullámokra. A szerző 
életművében szöveg és kép, vers és kollázs különösen szoros kap-
csolatban állnak egymással, nem ritka a közös megjelentetésük 
sem, így a kiállítás ilyen szempontú összművészeti hatása nem le-
het idegen a Fenyvesi-életművet ismerő közönség számára. Ám 
az esetleges ismerősség sem tompítja azt a nyugtalanító hatást, 
amelyet a Budapesten is kiállított kollázsok keltenek. A szöveg- és 
betűcentrikus alkotások többnyelvű szövegekből lettek összeállít-
va, a lineáris elrendezés az olvasást kínálja elsődleges értelmezé-
si módként, ám épp a többnyelvűség és a szavak szétdaraboltsága 
ezt nemhogy nehezíti, de olyannyira ellene hat ennek a közelítés-
nek, hogy jogos feltételezésnek tűnik: a szerzői szándék szerint 
terelődik le a befogadó erről az értelmezői útról. Fenyvesi több 
kollázsán is a szövegrészek közé ékelt hiányban csak betűk látha-
tók, sőt egyes képeken már csak festékpöttyök. A betűk esztéti-
kája látszik hangsúlyozódni. Ezek az alkotások mintha a szöveg 
betűkké szétesésének vagy épp azokból felépülésének folyamatát 
merevítenék ki egy rögzített pillanatot megmutatva. A többnyire 
fehéren hagyott rések, hiányok így egyaránt értelmezhetők szaka-
dékként, de kvázi betűkürtőként is.

Fenyvesi korábbi kollázstechnikáját elevenítik fel a szalagcí-
meket szoros egymás mellettiségben közlő alkotások, amelyek az 
idő kérdését talán leginkább középpontba állító darabjai a kiál-
lításnak. Az eredeti szövegkörnyezetükből kiemelt címek a tar-
talmat kifejtő cikkek nélkül jócskán veszítenek jelentésükből és 
jelentőségükből. A nem művészeti média által közvetített, az ezek 
révén a képek tetején jelzett évben dokumentált kvázi valóság vá-
lik ily módon nevetségessé (például: Putyin bírja a hideget vagy 
Birkákba költözik a lelkünk?). Mindez a valóság fogalmának rög-

zíthetetlenségére, a hírek és tények szavatossági idejére irányítják 
a fi gyelmet. Fenyvesi Ottó művészeti alkotásba emelve az ereden-
dően nem abba a közegbe születő (ám ténylegesen létező, kikeres-
hető) produktumokat, olyan alapvető valóságelemnek tételezett 
kvázi tényeket és meghatározónak hitt szereplőket is efemer je-
lenségekké alakít, amelyek épp a kollázs keretei között kapnak új, 
művészeti produktumként pedig mindig megújuló jelentést.

Fenyvesi kollázsai nemcsak a drasztikus kontextusváltás ré-
vén mutatnak és érnek el művészeti hatást. A képek többsége 
valamilyen módon és mértékben le is van festve, kitakarva, elha-
tárolva így részeket. Ez a megoldás felidézi − az ugyancsak az új-
vidéki Új Symposion folyóirat meghatározó alakjának − Maurits 
Ferencnek a képzőművészeti eljárását, amelyet ő maga korrek-
ciónak nevez. A budapesti kiállítás képeire vonatkoztatva ezt a 
kifejezést, azt lehet mondani, Fenyvesi Ottó is hasonlóképp kor-
rekciót végez az egykori valóság tényein, elemein. A szerző tehát 
nem (csak) újraközöl, újraértelmez, de ezek révén új tartalmat 
hoz létre.

Fenyvesi Ottó Fragmentumok tükröződése című kiállítása 
erős hatású tárlat, a szövegtöredékek sugallta csalóka információ-
dússág rátör a látogatóra, akinek közelebb kell hajolnia a művé-
szethez ahhoz, hogy átjusson a betűkből épített valóság keretein, s 
lebontva a valóság és művészet, szövegek, szavak, betűk és nyom-
dafesték között húzódó látszólagos határokat, könnyedén áthi-
dalhassa a Fenyvesi kollázsait felépítő, látszatvalóságot tükröző 
fragmentumok közti réseket, szakadékokat.

 Szarvas Melinda
Fotók: Dormán László
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Lehet, hogy egyszer fogok írni egy monográfi át vagy könyvet Somody Péterről. Talán csak azért, mert 
megkedveltem (sőt talán kölcsönösen megkedveltük egymást) az idők folyamán; többször is nyitottam meg 
kiállítását. De ilyen bevezető mondatok még nem biztos, hogy felkeltik az olvasó érdeklődését.

Somody Péter egyáltalán
Afölött , ezalatt . Somody Péter kiállítása. Budapest, Fészek Galéria. 
2018. november 7. – december 2.

Most még csak egy rövid cikkre futja, de már 
itt is fel kell vetni egy sereg kérdést, mely 
olyan nagy horderejű, hogy egy könyvben bő-
séges kifejtést igényelne.

Először is: miért fest a festő egyáltalán?
De még előbb: egyáltalán, ki ez a Somo-

dy Péter?
Miért állít ki egy festő? És miért egyszer-

re két helyen? És mi ebben az érdekes?
Mit csinál a festő, amikor nem állít ki?
Miért kell egy kiállítást megnyitni? 
Miért kell egy kiállításról kritikát írni?
Mi a célja egy művésznek?
Mi az a kanonizáció?
Miért kell egy művészettörténésznek kiállítást megnyitni?
    

Miért fest a festő? Ezt a kérdést megboldogult Birkás Ákossal kö-
zösen vetettük fel még a múlt században, egy, a Bem rakpar-
ti Hazafi as Népfront-kultúrházban tartott rendezvény során. 
Egyértelmű válasz nincs, illetve ahány festő, annyi válasz. Még-
is, Somody elindult egy pályán mint rajz- és földrajztanár, közben 
megtetszett neki a (talán „magasabb rendűnek” tartott?) festés.

Somody Péter kiléte. Somody egy a kb. 12 ezer (?) magyar 
festő közül, de számos tulajdonsággal és képességgel tűnik ki kö-
zülük. Pl. évekkel ezelőtt ő lett a layer (vagyis egymásra festett 
rétegek) egyik nagymestere, a Molnár Ani Galéria egyik munka-
társa, Meggyesházi Éda pedig ezt írja róla: „...plexi festményeinek 
különlegessége, hogy bár eredetük a vászonfestményein ismert 
kompozíciók elrendezéséből származik, az egyes festék- és anyag-
felületek másképpen reprezentálódnak az áttetsző műanyag felü-
leten. A testetlenségük, a légiességük jobban előtérbe lép, ezáltal 
sem kötődnek a vászonhoz mint anyagformához. A színek for-
mátlan entitásokként  jelennek meg, inkább az ideák, mint a va-
lóság világához közelítve önmagukban és az egymással találkozó 
folthatások fényében szimultán értelmezhetőek.” Noha a leírásban 
felfedezhető egy-két apró pontatlanság, de a színes foltok köny-
nyed lebegése jellemző. A színek sötéten világítanak.

Miért állít ki a festő? Mert szinte ez az egyetlen lehetősé-
ge, hogy megméresse magát, és találkozzék a közönségével. Ez a 
klasszikus modern kiállítási forma, melynek tétje látszólag hatal-
mas, hiszen a művész néha éveken át titokban dolgozik, és e né-
hány hét után évekig ismét semmi. Ebben áll a művészlét egyik 
nagy titka. Persze Somody inkább a fordított utat választja: folya-
matosan vándorol egyik kiállításról a másikra, és most is, a múlt 
év végén és ez év elején egyszerre két kiállítást is rendez, a Buda-
pesti Fészek Galériában és a Molnár Ani Galériában. Az utóbbiról 
azt mondja: „ez egy másik vonal, egy másik kapcsolatrendszer-
ben”. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem inkább egy nagy kiál-
lítást csinál valaki két kisebb helyett, de nyilvánvaló, hogy jobb az 
egyszerre több helyen jelenlét. Megjegyzendő, hogy Somody 2018 
február 17. és május 8. között a Paksi Képtárban 56 munkával egy 
nagy „fél-retrospektív” kiállítást is rendezett. Egyre több az olyan 
művész, aki tudatosan egyszerre több (olykor 4-5) kiállítást is ren-
dez. Ehhez persze az is szükséges, hogy valaki egyre kapósabb le-
gyen a galériák, kiállítóhelyek és múzeumok számára.

A Fészek-kiállítás „másik vonala”: a művész felmutatja az 
alkotás technikáját, mely nemcsak a képelemek valóságos össze-
szerelése, hanem a szó szoros értelmében tárgyak egymáshoz rög-
zítése, tehát tárgyakkal való lenyomat, felületek összemontírozása, 
talált tárgyak és „kép” összekapcsolása egyszerre.

A technika felfokozása még kezdeti stádiumban van, ami-
kor különböző faktúrák (akár Hencze Tamás-féle illuzórikus 
felületek) láthatók egymás mögött, egymás felszakadt rétege-
in keresztül. Az azonban már egyfajta non plus ultra, hogy igazi 
textildarabok – paplan, ponyva – kerülnek össze és hordoznak 
festékréteget magukon. Sikerült ezeket a módszereket a kiállítás-
megnyitó során úgy feltárnom, hogy első látásra leolvastam azo-
kat a műről, és a mellettem álló művésznek csak időnként kellett 
kiigazítania.

A „másik kapcsolatrendszer” Somody olvasatában azt je-
lenti, hogy más műegyütteseket más művészekkel együtt állít ki. 
Molnár Aninál az alig 10 évvel fi atalabb pécsi művész, Ernszt 
András volt a társa, akivel kapcsolatuk közös nevezője a layer volt. 
Csakhogy míg Somody rétegei Jean (Hans) Arp-szerű1 konk-
rét foltokba tömörülnek, „a jelen utáni pillanatot megragadva” 
(Meggyesházi), addig Ernszt mintha szélfútta falevelekkel vagy 
színes textilfoszlányokkal dolgozna. Ő viszont egy másik pécsi 
művész, Cseke Szilárd felületkitöltéses síkkompozícióival, erdő-
részleteivel tart kapcsolatot. 

Séd, 2018. 1–2. sz., 36. old.
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A festmények megfi gyelése után egyértelmű-
nek tűnhet, hogy egy olyan életművel van dol-
gunk, ami gesztusfestészeti alapokból indul, 
és ezeken keresztül jut el egy, a festészeti teret 
az informelnél szisztematikusabban uraló és 
az informelnél mindenképpen „keményebb” 
és kontúrosabb, de mégsem geometrikus, ha-
nem inkább organikus absztrakcióig. A kiál-
lítás első szekciójában található lazúrosabb, 

hússzínű gesztusokkal megformált munkákat erősen reduktív 
művészeti mechanizmusok váltják, úgy 1995 tájában. Erre fontos 
kitérni, mert talán más irányt is vehetett volna Somody művészete 
ezekből az akvarellesen vizes alapokból kiindulva, amiknek a nyo-
mai Seb című sorozatán látszanak leginkább. Somody a festészeti 
gesztusok után azonban nem a fi guralitás irányába kormányozza 
művészetét, hanem egyértelműem homogén színfelületek kidol-
gozása és háromdimenziós tárgyaknak a képsíkba való illeszté-
se és integrálása felé fordul. Ez egy egyre markánsabb absztrakt 
nyelv megjelenését is jelzi Somody életművében, nem mintha a 
gesztusfestészet vagy az informel ne lenne kellőképpen absztrakt 
egyébként. De mintha Somody ekkor a gesztusfestészet festészet-
technikai önfeladásához képest egy keményebb absztrakció felé 
mozdulna el, aminek a képtereit sokkal pontosabban lehet uralni 
festészeti szempontból.  

Az erősen reduktív vizualitású művek kapcsán kell leszö-
geznem, hogy Somody festészete  ekkoriban deklarálja először 
magáról azt, hogy nyers, akár megmunkálatlan anyagok esztéti-
kai párbeszédének is helyet akar adni. Ez a folyamat vezeti majd 
a továbbiakban oda a művészt, hogy 2004-2005 táján elkészít-
se első plexire festett képeit, amiket később át is tör, és 2011-től 
kezdve már világítódoboz formátumba is átültet. A készen talált 
és tálalt anyagoknak nincs a képeken kívül eső referenciameze-
jük, azok önmagukon és az önmaguk által katalizált kombina-
torikus látási folyamatokon kívül nemigen akarnak mást. Hadd 
illesszem be a mondandómba ezen a ponton egyik kedvenc So-
mody-idézetem: „A spagetti az legyen spagetti”, persze van to-
vább is: „A festmény legyen festék, és anyag hordozta gondolat, 
bonyolítsa saját életét és létezését.” Ebből a tömény mondatból 
levonhatjuk talán azt a következtetést Somody festészetére vo-
natkozóan, hogy a művészt leginkább a festészet folyamatszerű-
sége és annak a bemutatása érdekli, semmint bármilyen másik, 
ennél elvontabb elv. Amúgy is érdekes szó ez az elvont, amit 
sokszor használunk a hétköznapokban is az absztrakt művészet 
jelzőjeként vagy szinonimájaként. Sok szempontból pontatlanul 
járnánk el, ha azt mondanánk Somody festészetére, hogy elvont, 
hiszen a szó logikáját követve azt biztosan állíthatjuk, hogy So-
mody a legtöbb esetben biztosan nem a valóság részeit vonja el 
és desztillálja, alakítja át saját művészeti céljai elérése érdeké-
ben, hanem éppen ellenkezőleg, egy új valóságot akar teremte-
ni. Somody képei nem jelölnek valami távollevőt, hanem azok 
a valóság nyers építőkockáiból, anyagaiból, mint fák, festékek, 
vásznak, műanyagok, hoznak létre egy új, tárgyi szempontból is 
manifeszt módon megjelenő valóságot. Somody képei tehát leg-

inkább önmaguk. Még akkor is, ha identitásuk túl is mutat saját 
dologiságukon annyiban, hogy a művész fontosnak tartja, hogy 
festményei saját létrehozásuk folyamatáról is kommunikáljanak 
a nézőikkel. Somody korai gesztusfestészetének tükrében ez ta-
lán nem is meglepő.

Somody későbbi vásznain a nyersanyagok használata ál-
tal indukált kemény vizualitás azért időről időre felpuhul. A 
minimalista fázis után válnak igazán markáns témává Somo-
dy képein az anyagok, felületek, faktúrák vagy akár a különféle 
absztrakciók kölcsönhatásai, viszonyai és az ezekből konstituá-
lódó esztétikai minőségek. A festészeti érdeklődése artikuláló-
dása számára motívumokat kereső Somody ilyen elgondolások 
mentén gravitálódik egyre absztraktabb körformák irányába, 
vagy olyan felületek felé, mint a különféle vonalhálózatokból 
álló rácsszerkezetek. A rácsszerkezet a mérnöki kontroll, a tér 
fi zikai uralásának egyik univerzális allegóriája is. Nem véletlen 
talán, hogy épp azon a ponton jön képbe ez az elem, amikor So-
mody már nem gesztusokon, hanem konstrukciókon keresztül 
akarja uralni a képteret, akár a fi zikai valóságban nem is létező 
kettős fókuszok létrehozásával, hogy egyik legfrissebb, tavalyi 
sorozatára is utaljak ezzel.

De hogy ne kizárólag az absztrakcióik különféle értelme-
zésébe feszüljek bele a kiállítás kapcsán, beúsztatnám a képbe 
az egyik kedvenc Somody-motívumomat: a kaktuszt. A kaktu-
szok felismerhető leképezései egy teljesen egyedi, az absztrak-
ción túlmutató pályát nyitnak meg Somody Péter életművében, 
ami évtizedes távlatokban is folyamatosan kikacsint a bad pain-
ting felé, ami az absztrakciónál sokkal kötetlenebb festői forma. 
Ezek a kaktuszok tényleg nagyon különlegesek, Somody festmé-
nyei a bizonyítékok arra, hogy ezek a növények nemcsak a majd-
nem teljesen csapadékmentes sivatagi környezetet élik túl, hanem 
olyannyira ellenállóak, hogy még absztrakt vásznakon is elevenek 
maradnak.

A kaktuszok talán a legjobb példák Somody animizmusára, 
arra, hogy a művészt a megszemélyesítés eszköze is érdekli, nem 
csak az eltárgyiasítás, gondoljunk csak a Bunkó és a Hús című for-
mázott képekre. Szóval nagyon sok lazaság és humor is van So-
mody festményein, amiknek hátterei kétségtelenül egyre inkább 
geometrikusabban vagy konstruktívan meghatározottabbak; de 
nem csak ezeket a folyamatokat kell meglátnunk, hiszen legalább 
ennyire fontosak más rétegek is a képeken. A rétegek egyensú-
lya meg nyilván valahogy szem szerint értendő, hogy még egyszer 
idézzem a kiállításcímet, ami az absztrakció laza fokára is utalhat. 
Arra, hogy Somody nem merev szabályok pontos rendszerében 
absztrahál, hanem egy ennél sokkal organikusabb, közvetlenebb 
folyamat keretében, aminek  a végén szinte referenciátlan valósá-
got hoz létre. Tárgyakat, amik azok, amik, a festészet ami festé-
szet, a szín ami szín.

Fenyvesi Áron

A spagetti az legyen spagetti

Nem lehet nem refl ektálnom arra a tényre, hogy Somody Péter a Paksi Képtárban elénk táruló kiállításának 
az egyik főszereplője a visszatekintés gesztusa. Persze van ebben a megállapításban némi banalitás 
is, hiszen egy retrospektív kiállítás általában visszatekintő jellegű, de Somody festészeti életművét 
egyébként is folyamatosan átszövik a látás allegóriái. Nincs ez másképp most sem, hiszen egy ilyen 
kiállításnak a lényege, hogy a közönség és a művész maga is, ne csak átvitt értelemben, hanem konkrétan 
is végigtekinthessen egy hosszabb folyamaton, egy laza fél életművön akár, és a látás, vagyis a művek 
együtt-látása következtében találjon íveket az újracsoportosított műalkotások között, vagy azonosítson 
eddig nem is tudatosított, egymásra rakodó rétegeket a munkákon. Somody Péter Szem szerint című 
kiállítása majdnem 25 év művészetét pásztázza végig ilyen módon, a teljesség igénye nélkül persze, úgy, 
hogy pontokat, sűrűsödéseket jelöl ki a művész pályáján.

Somody Péter sokpólusú absztrakciójáról Szem szerint című kiállítása ürügyén. 
Paksi Képtár, Paks, 2018. február 16. – 2018. május 8.

Séd, 2016. nyár, 30–31. o.
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A Fészek Galériában Somody megint csak „más kapcsolat-
rendszerét” mutatta be maga mellett, a fi atal street artos Imreh 
Sándort. Minden jel arra utal, hogy Somody hajlandó Imréht be-
fogadni tanítványának, mégpedig a DLA-s képzés óta. Kettejük 
kapcsolatát jellemzi, hogy Somody kiállításának címe „Efölött az-
alatt”, míg Imréhé (egy emelettel feljebb) „Afölött ezalatt”. Imreh 
nyolc–tíz leginkább fotómunkának mondható objektumot állított 
ki, de ezekből lehetetlen összképet nyerni, összehasonlítva az Ins-
tagramon található több száz munkájával.

Valószínűleg a fentiekből is látható, hogy a hivatkozott mű-
vészek leginkább Pécsről származtathatók. Maga Somody ugyan 
Veszprémben született (1963)2, de tanulmányait Pécsett és Mün-
chenben végezte, a pécsi egyetem művészeti karán olyan mesterei 
voltak, mint Konkoly Gyula és Keserü Ilona. Ez utóbbi főleg Mar-
tyn Ferencet tartotta mesterének;  a háború előtt innen rajzottak 
ki a magyar „bauhauslerek”, és az 1960-as évektől itt, a művészeti 
gimnáziumban nevelte ki Lantos Ferenc a híres Pécsi Műhely tag-
jait, Pinczehelyi Sándort és társait. Ma Somody számít az egyik ve-
zető középgenerációsnak. Somody külföldi tanulmányútjaival és 
szerepléseivel (főleg Németországban) immár minden kapcsolat 
nemzetközi szintűvé emelkedett. A tanítványok között említendő 
még Knyihár Bence, Márton Enikő, Tollas Erik és Kováts Nikolet-
ta, aki festő léte mellett táncos és anglicista, valamint művésztanár.

Mielőtt áttérnénk következő kérdésünkre (melyet már rész-
ben meg is válaszoltam) – mit csinál a festő, amikor nem állít ki? 
–, beszúrnék egy látszólag ide nem illő megállapítást: ezek a mű-
vészek, Somodyval együtt, már régen szakítottak az absztrakt/
nem absztrakt, illetve /nonfi guratív dichotómiával. Számukra a 
festés célja nem a kategorizálásban keresendő, hanem az örömben 
és a festői/művészi érvényesülésben.

Tehát a festő, a kiállításon és a festésen kívül elsősorban ta-
nít, ám ez a megállapítás majdnem önmagába záródó kör, mert a 
tanítás is majdnem művészet. A művésztanárnak is meg kell él-

nie, el kell tartania a családját, fi zetésből él, az eladásokból befo-
lyó, nem éppen csillagászati összegek mellett.

Ha még azt is megállapítjuk, hogy Somody Péter kiváló 
egyéni tulajdonságokkal rendelkező, sikeresnek mondható, a leg-
jobb helyeken rendszeresen kiállító, keresett művész, aki magas 
szinten tanít festészetet (és ábrázoló geometriát), akkor már biz-
tosak lehetünk abban, hogy ő egy kanonizált3 magyar művész. 
A kanonizációban összegezhető a kortárs művész4 legfőbb célja, 
nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon.

Ha idáig eljutottunk, az írásom elején felvetett néhány kér-
dés már nem is olyan fontos – inkább részletkérdés. Csupán 
önigazolás. amiért ezt a cikket is megírtam. Valójában rólam szól.

Miért kell egy kiállítást megnyitni? [És miért kell egy kiállí-
tásról (kritikát) írni, ha már egyszer megnyitottuk?] Miért kell egy 
művészettörténésznek kiállítást megnyitni?

Ismét közelítünk a tautológiához, de kifejtem. A művészet 
mint társadalmi intézmény működik. Aktorai a művészek mellett 
a kritikusok (művészettörténészek), a kurátorok, a tanárok, a mű-
gyűjtők, a műkereskedők, a muzeológusok, a művészet bürokra-
tikus irányítói stb. Helyei és eseményei – a galériák, a múzeumok, 
az iskolák, az árverési csarnokok stb. – mellett ott vannak a kiállí-
tások is. A kiállítás pedig ünnep. Elképzelhető kiállítás megnyitó 
nélkül, ilyenkor egyszerűen „nyitva vannak”, de a hagyományhoz 
hozzátartozik a megnyitóbeszéd, esetleg performansz, zene, más 
esemény. A megnyitó személy multifunkcionális: elmagyarázza a 
közönségnek, hogy miről van szó, közvetít a művész felé, olykor 
elmond a művésznek olyan megfi gyeléseket a művekről, olyan 
összefüggéseket közöttük, melyre még maga a művész sem gon-
dolt. Ez a csúcs, ilyesmire törekszem én is. Úgy érzem, ez a Fészek 
Klubban sikerült. 

A megnyitó szöveg, az utólagos kritika és a tárlatvezetés há-
rom különböző műfaj. Újabban elterjedt szokás, hogy a megnyitó 
szövegét leadják egy heti- vagy napilaphoz, esetleg később doku-
mentumként újra publikálják. Ennek semmi köze a kritikához, 
mely napilap szinten információ és tájékoztatás, netán „megkri-
tizálják” a látottakat, megdicsérik vagy lehúzzák. A komolyabb 
kritika az angol criticism mintájára (analitikus) elemzés vagy tu-
dományos elméleti tanulmány. Mindez hozzájárul a művész ka-
nonizációjához, vagyis érvényesüléséhez.

Ha a fenti mozzanatok valamelyikét művészettörténész vég-
zi el, eleve kanonizál, mert a jelent máris behelyezi a jövőbe: az 
„utókor” számára dolgozik.

Remélem, a jövőben még alkalmam lesz Somody Péterrel 
ilyen értelemben is, akár munkatársként is együtt dolgozni.

Somody Péter két egybefonódó kiállításának számos konk-
rét eredménye van. Új formák, új technikák jelentek meg a műve-
ken, és megszűnni látszik a műfajhoz, a stílushoz vagy valamilyen 
irányzathoz tartozás kényszere.

Van azonban még egy magasabb szempont, mely szerint ér-
tékelni kívánom Somody művészetét, tekintettel a 21. századra, 
melyben a régi fogalmaink összezavarodni látszanak. Ezek a fo-
galmak az ideológia, a politika, a fi lozófi a, az etika és a világnézet 
(többek között). Somodytól az ideológia, mint a hatalom meg-
szerzésének és megtartásának elméleti eszköze, távol áll. A politi-
kai hatások és iniciatívák leperegnek róla. A fi lozófi a mint magas 
szintű művészetelméleti és esztétikai gondolatrendszer jelentkezik 
nála. Ugyanígy az etika (mint szintén fi lozófi ai diszciplína), mely 
valószínűleg mindennapi életében is megjelenik. Végül a világ-
nézet mint legmagasabb szempont mibenléte, a transzcendencia 
jelenléte, annak milyensége − számomra egyelőre nyitott kérdés. 
Szeretném vele megbeszélni.

Beke László

1 Megkérdeztem a művészt, mennyiben tudatos számára az Arp-analó-
gia. Nagyon is – válaszolta. Mások letagadták volna – ő tudatosan hi-
vatkozik elő- és példaképeire: korábban Julian Schnabel, majd Sigmar 
Polke, Martin Kippenberger.

2 Ezért is merült fel már kezdetben a Séd című folyóirat mint publikáci-
ós lehetőség.

3 Az általam vezetett toplistán a Magyar Képzőművészeti Egyetem BA 
I. évfolyam képzőművészet-elmélet (kurátorképzés) szakos hallgatók 
között 2018 végéig Somody még nem jelent meg, de ebből nem lehet 
messzemenő következtetéseket levonni.

4 Régen úgy mondták, hogy „jegyzett művész”.
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A kiállítás 
mint curriculum vitae
Hybrid Th eory. Hegyeshalmi László kiállítása. Művészetek Háza galériái, 
2018. november 23. – 2019. február 14.

A képzőművészet, s ta-
lán azon belül legin-
kább a festészet, maga 
a kitárulkozás. A mű-
vek bemutatása igazi 
magamutogatás (exhi-
bition). A festő − jelen 
esetben a huszonegye-
dik századi festő − ki-
tárulkozása és egyben 
saját létének felmuta-
tása erőteljesen önélet-
rajzi jellegű. Minden 
egyes darab egy-egy 
szakrális cselekedet, és 
ez abban az esetben is 
igaz, amikor az alko-
tó nem istenhívő, nem 

vallásos. Közeledés ez egyfelől azokhoz 
a szférákhoz, melyek a tehetség áldása-
it osztják, másfelől a poklokhoz, melyek 
az alkotó embert az alkotás gyönyörének 
és gyötrelmének Szküllái és Kharübdiszei 
közt sodorják.

Érdekes kísérletnek lehetnek tanúi a 
veszprémi várban található Csikász Galé-

ria, Várgaléria és a Magtár látogatói. Egy 
alkotó, nevezetesen Hegyeshalmi László 
mutatja be három helyszínen tematikusan 
válogatott − és részekre is bontott – élet-
műtárlatát, a Nagy Bemutatót Ange-
lus Novus, Black & White és Tender Tex-
tures címmel. Kiállítása nem retrospektív, 
bár visszatekintő jelleget is felfedezhetünk, 
inkább vallomások együttese különbö-
ző alkotói korszakokról, és egyben persze 
rejtett életrajzi elemeket, vonzódásokat és 
drámákat is bemutató műsorozatokat lát-
hatunk.

 Az Angelus Novus címet viselő egy-
ség (Csikász Galéria) szakralitása alig tit-
kolt, felbukkannak transzcendens elemek, 
egyben a kiállítás teljességét nézve itt mű-
ködik leginkább a fény és árnyék beépülé-
se Hegyeshalmi festészetébe. Árulkodó a 
korai Fürdőzők (hommage á Cézanne vagy 
épp Kernstok?) színeskréta-színsávjainak 
(szinte) megismétlődése egy vagy tíz évvel 
későbbi expresszív-nonfi guratív képen. A 
keresés időszaka ez, mely visszajelölődi k a 
2016–2018 körüli színesfény-felület soro-
zatokon, a már drámán túljutott alkotó új-
bóli magára találásának formáiban.

Ugyanakkor önvallomásos a második 
egység (Black & White), mert az alkotó 
a saját sors és a világra való refl ektálásá-
nak állapotait fekete és fehér anyagokkal, 

gesztusokkal és texturális megoldásokkal, 
térbeli, installációs formában és grafi kai 
eszközökkel egyaránt feldolgozza. A ’80-as 
évek fordulójának felszabadító művésze-
ti robbanásai Hegyeshalmit is előretaszít-
ják, fi gyelme a kontrasztok és az anyagban 
való önkifejezés felé indítja el erősebben. 
Ha visszapillantunk az Angelus anyagára, 
lehetetlen nem észrevenni a belső energiák 
irányait, egyrészt az expresszív és fi guratív, 
másrészt a meditatív monokróm együt-
tes megjelenésében. Akár a vívódó ember, 
aki viaskodik magával, környezetével, a vi-
lággal. Belső harcainak nyomai a különfé-
le eszközökkel létrehozott, s ezért gyakran 
különböző felfogású művek.

 A záróakkord a test és lélek egymásra 
találása az experimentalizmus egy formájá-
ban, a performanszban, mely fi atal korától 
kísérte Hegyeshalmit, s amely az emberi 
alak mozgásainak lejegyzésében öltött tes-
tet, épp legutolsó tánc-kép akciójában.

Hegyeshalmi legalább annyira ön-
életrajzi ihletésű kiállítást szervezett, mint 
akár Pasolini Mátéja, Tarkovszkij Áldo-
zathozatala vagy Bergman Jelenetek fi lm-
jei. Továbblép a puszta önfelmutatáson, a 
deifi káció, a megistenülés poklos és meny-
nyei útját járja, s vele nézője, ha van szeme 
a látásra és füle a hallásra.

 Sinkó István

A művész bemutatkozása akkor válik teljessé, ha életművének különböző szakaszait, mintegy számve-
tésszerűen mutathatja be a nézőknek (és leplezheti le magát saját maga előtt).

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 fi 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 Th 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 fi 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 
fi 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, Bélafi  
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 fi 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 fi 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, 
fi 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

Séd, 2018. 6. sz. 12. old.
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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 fi 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 Th eory
Hegyeshalmi László: Hybrid Th 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 fi 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, fi 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 
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Jelek a falon
„Hiszünk a halál előtt 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 fi 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 fi 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 fi 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 fi 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 fi 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 fi atalokkal? A fi 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 fi lm forgatásán, a ’68-as 
jelenetekben akár részt is vehettek volna. 
Ha ebből indulunk ki, felvetődik a kér-
dés, vajon hol találnánk meg a fi 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 fi 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 fi 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 fi atalok gyerme-
kei. Egy olyan fi 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 fi lmjének egyik legfeszültebb jelenetében a nékoszos fi atalok a Dubniczay-
palota előtt állnak, szemben az egyházi iskolásokkal. A fi lm vége felé járunk, az újonnan hatalomra került 
ifj úsági vezetők már a terror elméleti és gyakorlati lehetőségét mérlegelik. Az állítólagos provokációkra 
hivatkozva a mozgalmi dalokat éneklő kommunista fi 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 ifj úságot!”, 
„Szabadságot az ifj 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.
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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 fi 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 Th 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 fi 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 
fi 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, Bélafi  
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 fi 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 fi 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, 
fi 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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Living things
Hybrid Th eory. Hegyeshalmi László kiállítása. Művészetek Háza galériái, 

2018. november 23. – 2019. február 14.
E kritika megírását félve vállaltam el, hi-
szen Hegyeshalmit csupán két évvel ez-
előtt, a Művészetek Háza igazgatójaként 
ismertem meg, amikor Veszprémbe ke-
rültem. Csak később tudtam meg, hogy 
fest, és a hozzá közel állók nemes egy-
szerűséggel Hehának becézik. Az sem 
titok, milyen közkedvelt a városban. Jól 
bizonyította ezt a kiállításának november 
23-i megnyitóján összeverődött hatalmas 
tömeg.

Hogy ez a kiállítás mérföldkő lesz 
Hegyeshalmi számára, már akkor sej-
tettem, amikor kezembe kaptam az 
ezüst-fekete betűkkel, letisztult grafi kával 
megtervezett, magyar-angol nyelvű meg-
hívót. A maga nemében már ez a papír-
darab felért egy műalkotással, és jelezte, 
hogy nem egy megszokott kiállításról és 
nem egy megszokott megnyitóról lesz 
szó. Az esemény három helyszínen, há-
rom megnyitóbeszéddel, közel két órán 
keresztül tartott. Hosszúnak tűnik? Hosz-
szú is volt, bár a váltakozó helyszínek és 
a dinamikusan cserélődő közreműködők 
végig fenn tudták tartani az érdeklődést.

Hegyeshalmi, több mint négy év-
tizedet felölelő pályafutásával, számos 
kiállítást maga mögött tudhat már, de 
többnyire más művészekkel közösen mu-
tatkozott be. Biztos többen meghökken-
tek, hogy nem keresett semleges helyszínt 
első nagyszabású, önálló tárlatának, ha-
nem az általa igazgatott Művészetek Házát 
választotta, ráadásul nem érte be a Csikász 
Galériával, hanem a Dubniczay-palota 
Várgalériáját is megtöltötte műveivel, míg 
a Magtár egy performansz színhelye lett. 
Gondolhatnánk, nem kis éllel, hogy „min-
den szentnek maga felé hajlik a keze”, de 
azt sem feledhetjük, hogy a megyéhez és 
a városhoz ezer szállal kötődő képzőmű-
vészről van szó. A Művészetek Háza pedig 
a művészeké.

A kiállítás a jól csengő, bár elsőre 
elég sejtelmes Hybrid Th eory címet kap-
ta, mint kiderült, a Linkin Park együt-
tes 2000-ben debütált nagylemeze után. 
Magyarra talán Kevert elméletként for-
díthatnánk, ami arra is utal, hogy a kü-
lönböző életszakaszokban, különböző 
technikai és művészetelméleti megkö-
zelítések során keletkezett képek most 
mozaikszerűen kerültek egymás mellé. 

Egyértelmű, hogy az alkotásokat a mű-
vész válogatta össze, a kiállítás rendezésé-
be azonban kurátorként bevonta Dohnál 
Szonját és Áfrány Gábort. Nekem azért 
elég erős kétségeim vannak azt illetően, 
hogy mennyiben lehet bárki kurátor az 
aktívan alkotó és kiállításrendezési fron-
ton is igen gyakorlott Hegyeshalmi mel-
lett, akinek biztosan tűéles elképzelései 
voltak a koncepciót illetően, de egy-két 
kritikus szem és képeket pakolászó kéz 
sosem árt.

Feleslegesnek éreztem, amikor Praz-
novszky Mihály megnyitóbeszédében 
külön hangsúlyozta, hogy nem életmű-ki-
állításról van szó. Mégis, hogyan lehet-
ne egy élő művésznek ilyet rendezni? Az 
viszont igaz, hogy bizonyos tekintetben a 
tárlat összegzés. Hegyeshalmi úgy válasz-
totta ki a képeket, hogy munkássága leg-
jelentősebb szakaszait és fordulópontjait 
tárja a látogatók elé, az 1960-as évek vé-
gétől napjainkig. Szándékoltan fi gyelem 
nélkül hagyta a kronológiát, a régi és új 
művek egymás mellett, egymásra ref-
lektálva jelennek meg, azonban érzékelhe-
tően elkülönülnek a leghangsúlyosabb stí-
lusirányzatok és a színek.

A tárlat első fejezete Angelus No-
vus alcímmel (valószínűleg utalva Paul 
Klee azonos című művére) a Csikász Ga-
léria termeiben kapott helyet. Ide ke-
rültek a színes darabok, amelyek közül 
kiemelkednek az erőteljesen expresz-
szív alkotások és a nagyméretű, abszt-
rakt kompozíciók. Figurális ábrázolás 
ugyan akad, de Hegyeshalmi művészete 
egyértelműen távol áll a realista képalko-
tás hagyományaitól, ellenben a hazánk-
ban az 1960-as évek közepétől megjelenő 
neoavantgárd és underground művésze-
ti irányzatok befolyása jól érzékelhető. A 
bejáratnál láthatóak a legújabb munkák, 
a fehérre alapozott vásznakon elhúzott 
élénk színfoltok szinte lebegnek a tiszta 
falakon.

A második fejezet Black & White 
alcímmel a Várgalériába került. Itt való-
ban a fekete és fehér színkontraszt domi-
nál. Hegyeshalmi, ha akarná, sem tudná 
letagadni, milyen hatást gyakorolt rá a 
konstruktivizmus, leginkább talán Kassák 
Lajos és Moholy-Nagy László munkássá-
ga, tőlük eltérően azonban az olcsó és igen 

kényes hullámpapír textúráját használva 
alakította ki szigorúan geometrikus kom-
pozícióit. Külön teremben látható a John 
Lennon emléke előtt tisztelgő Th e war is 
over című konceptuális munkája, amely-
nek születése egy sikeres performanszak-
cióhoz köthető.

A Tender Textures című utolsó fejezet 
a Magtárban kapott helyet, ide azonban a 
látogatók nem léphettek be. Ennek ellené-
re mégis itt zajlott a megnyitó és a kiállí-
tás legmozgalmasabb eseménye. Krámer 
György táncművész, valamint Jinda Réka 
és Lukács Adrián csellista közreműködé-
sével Hegyeshalmi egy performansszal 
zárta a műsort. A Magtárban zajló ese-
ményeket a közönség a Dubniczay-palota 
falára vetítve nézhette végig. A gondosan 
lefóliázott padlójú teremben több nagy-
méretű, áttetsző vásznat feszítettek ki, ezek 
mögött táncolt körbe Krá mer a zene rit-
musára, miközben Hegyeshalmi a vász-
nakra festve igyekezett elcsípni az emberi 
test mozgását. Nyilván nem gyakorolták 
be előre a produkciót, hiba is lett volna, a 
vége felé mégis azt éreztem, hogy túl hosz-
szúra nyúlt, és már maguk a résztvevők 
sem tudták, mit akarnak, hogy variálhat-
nák tovább a közös alkotást. Ebből lett 
aztán földön maszatolás és téglán egyen-
súlyozás, bár a csellista arcára festett feke-
te vonás, ha hirtelen ötlettől vezérelve is, 
de jól jött ki.

Kicsit másmilyenre sikerült ez a ki-
állítás, mint amilyet a Művészetek Házától 
megszoktunk, de ez inkább csak a szokat-
lanul hosszú megnyitónak tudható be. A 
művek ez alkalommal is gondos rendezés-
ben kerültek a jól megvilágított falakra. 
Az eltérő stílusú képek sem hagytak zava-
ró érzetet, egymástól függetlenül, egymást 
erősítve tudtak érvényesülni.   

  Hegyeshalmi egy alaposan átgon-
dolt válogatást tárt a közönség elé, az ál-
tala legsikeresebbnek vélt alkotásokat 
mutatva meg. Lehet, hogy ehhez a Csi-
kász Galéria is elegendő helyet biztosított 
volna, de most már felesleges ezen la-
mentálni. A tárlat megfelel a hozzá fűzött 
legalapvetőbb elvárásnak: bemutatja egy 
sokrétű képzőművész, Hegyeshalmi Lász-
ló festészeti munkásságát.

Sipos Anna

Kis túlzással vagy épp minden túlzás nélkül, de le merem írni, hogy Hegyeshalmi László egy jelenség 
Veszprémben. Aki a városban folyó kulturális életet illetően csak egy kicsit is képben van, az ismeri 
vagy legalábbis felismeri, ha elmegy mellette az utcán. Rögtön látszik rajta, hogy valami művészféle. 
Lehetne elemezni színes nyakkendőkkel és sálakkal tarkított, az adott alkalomhoz mindig passzoló 
ruhatárát, de ehhez kevésnek érzem magam.
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Új helyzet van 
Virág Zoltán: Próbára tett 
emlékezet. Beszélgetések vaj-
dasági alkotókkal. Vár Ucca 
Műhely Könyvek 49. Művé-
szetek Háza, Veszprém, 2018.
Danyi Magdolna vallja: „Elmondanám, 
hogy rendkívül fontosak voltak az életem-
ben és az életünkben a beszélgetések.” „Na-
gyon örülök, hogy beszélgetésünknek ilyen 
sikere volt. De meglehetősen fájlalom, 
hogy a folyóiratból nem kaptam példányt” 
– írja Mándy Iván Aniko Hustinak 1990. 
december 8-án kelt levelében (M. I. válo-
gatott levelezése 2018: 336).

Virág Zoltán Próbára tett emléke-
zet című kötete a régebbi beszélgetések-
hez való hozzáférést teszi lehetővé, de 
nemcsak a szerző, hanem a térben távo-
li befogadó számára is. A kötet a vajda-
sági alkotókkal folytatott beszélgetéseket 
gyűjti össze, olyan eszmecseréket, amelye-
ket Virág Zoltán egyetemi oktató mode-
rált. A tizenhárom alkotó közül a legtöbb 
író, ám tudósok és képzőművészek is be-
kerülnek a csapatba, egyes opusokban az 
említett területek összefonódnak. A rög-
zített beszélgetés (nem szabályos inter-
jú) „új helyzetet” teremt, a beszélgetések 
vezetője ugyanis az élőbeszéd, a közönség 
előtt lezajlott dialógus érzékeltetésére tö-
rekszik. Lábjegyzetben megjelöli a pontos 
színhelyet, a nyilvános beszélgetés végén 
többnyire elköszön, vagy zárójelben a ne-
vetést, a gesztusokat, a kontextust, vala-
mint saját refl exióit is jelzi. A kötet első 
beszélgetése a már elhunyt Danyi Magdol-
nával készült 2012-ben, az utolsó pedig 
Losoncz Alpárral 2017 novemberében. A 
további beszélgetőtársak névsora a kö-
vetkező: Böndör Pál, Fenyvesi Ottó, Jó-
dal Kálmán, Benes József, Ladik Katalin, 
Csernik Attila, Csorba Béla, Végel László, 
Bencsik Orsolya, Szűgyi Zoltán és Szaj-
kó István. Kiemelhető a beszélgetőkönyv 
képanyaga, a portrékat a hivatásos fotó-
sokon kívül családtagok is készítették. A 
kötet akár dokumentumanyagként is ke-
zelhető, hiszen számos olyan szöveghely 
fedezhető fel benne, amely irodalomtör-
téneti, művelődéstörténeti, szociológiai és 
egyéb szempontból forrásként szolgálhat a 
monográfi ák írói és más tudományos ku-
tatók számára. 

Hogy „új helyzet van”, ez nem kizá-
rólag a beszélgetések szerkesztett válto-
zatára vonatkozik, hanem a megváltozott 
világra, „a kortárs horizontok közötti át-
járásokra”, a szerzők határátlépésére, tér- 
és kultúraváltására is. A huszadik század 
kilencvenes éveinek délszláv háborúi dur-
ván beleszóltak a vajdasági alkotók éle-
tébe, többen Magyarországon, például 
Veszprémben vagy Budapesten alkotnak 
tovább, esetleg időnként távolabbi tájak-
ra is eljutottak, noha a vajdasági gyöke-
reket, a folyamatos visszatérést továbbra 
is hangsúlyozzák műveikben. Az „új 
helyzet” kialakulásának hagyományát a 
Veszprémben élő Fenyvesi Ottóval kiala-

kult beszélgetés nyomatékosítja. Fenyvesi 
mondja: „Csáth Gézával indítom a Halott 
vajdaságiakat. Azzal a momentummal, 
amikor Csáth Géza már az őrület hatá-
rán volt, megölte a feleségét stb., bolon-
dok házába zárják, amikor Szabadka fölé 
megérkeztek a szerb csapatok, és lezárták 
a határt, ő pedig Szabadkán rekedt. Tuda-
tára ébredt, hogy hát itt valami új helyzet 
van, és az első reakciója az volt, hogy át 
akar jutni Magyarországra, mert ott élte 
a fél életét, Budapesten, a vidéki fürdők-
ben stb. praktizált. Refl exszerűen ráérzett, 
hogy egy új helyzet van kialakulóban, más 
ország, más állam, más kontextus. […] A 
délvidéki magyarság központi dilemmája 
évtizedekig ez volt: hova menjünk, hova 
szökjünk? Miért szökjünk? Mi elől szök-
jünk? Mi legyen velünk?” (55.o.).

Virág Zoltán tájékozott, az össze-
függésekre összpontosító kérdező, aki 
érzékenyen és tudományos precízség-
gel reagál az „új helyzetekre”, például az 
Új Symposion művészi hozadékára, az 
identitászavar problémájára, az 1956-
os eseményekre, Ladik Katalin per-
formanszaira, a világesemények és a 
személyes sors relációjára, Jugoszlávia 
szétesésére, Sziveri János eltávolítására, 
a komparatisztikai utalásokra, a család-
történetekben megbúvó vándorlásokra 
(vö. Végel László). A beszélgetések rá-
világítanak Tolnai Ottó intertextusainak 
meglétére a fi atal írók szövegeiben, a re-
ferenciális problémákra, az alternativitás, 
az ellipszis és az eredetiség értelmezésére 
(vö. Jódal Kálmán, Szajkó István, Csernik 
Attila) vagy a tabuk elhárítására. A kötet 
sokrétűségét a sokféle nemzedék megszó-
laltatása és eltérő beszédmódja eredmé-
nyezi.  A beszélgetésekből kitűnik, hogy 
a fi atal alkotók szülőföldhöz való viszo-
nyulása különbözik az idősebb nemzedé-
kekétől, habár egyfajta megszállottság és 
önkeresés minden esetben megfi gyelhe-
tő, minderre különösen Bencsik Orsolya 
öninterpretációja utal. A nemzedékekkel 
kapcsolatos dilemmákat, a függetlenedés 
problémáját például a Danyi Magdolná-
val és Szűgyi Zoltánnal való beszélge-
tés emeli ki. A kötetben a szerteágazó 
kritikai megnyilatkozások és (ön)inter-
pretációs törekvések is hatékonyan érvé-
nyesülnek.

A kutatók és az olvasók a hiánypótló 
könyv megjelenése után a távlatban egy új 
beszélgetőkönyv megjelenésében, a beszél-
getőpartnerek névsorának kiterjesztésében  
reményked(het)nek. Manapság kiéheztünk 
az elmélyült, jó beszélgetés(ek)re, a táguló 
kortárs horizontok ilyen szakszerű vizsgá-
latára. 

         Hózsa Éva

Gravitációk 
Szarvas Melinda: Tükörterem 
fl amingóknak - Irodalomtör-
téneti tanulmányok a magyar 
vajdasági irodalomról, Miner-
va Könyvek, Fiatal Írók Szö-
vetsége, 2018.

Szarvas Melinda fi atal korát meghazud-
tolóan termékeny szerző – a Magyar fo-
lyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető 
adatbázisában (MATARKA) első kattintás-
ra negyven írása jelenik meg, kivétel nélkül 
rangos folyóiratokban és fórumokon. Ami 
annál is izgalmasabb, mert alkotójuk nem 
költő, novellista vagy éppen grafi kus, ha-
nem irodalomtörténész és kritikus. 

Mi több, megtette a kezdő lépése-
ket egy önálló irodalomelméleti diszciplí-
na, a kulturális gravitáció kidolgozása felé, 
melyről e kötet bevezető tanulmánya is ta-
núskodik, és egy megközelítési lehetőséget 
a Tiszatáj 2018. decemberi számában is ki-
fejt („az úgynevezett határon túli magyar 
irodalmak kulturális helyzetét leíró eddigi 
gondolatrendszerekkel ellentétben nem a 
közvetítői szerepre és a kölcsönös függés-
re, hanem épp az önálló működés feltéte-
leire helyezi a hangsúlyt”). 

Tizenöt tanulmány, többségük össze-
hasonlító karakterű, ám az összterjedelem 
csaknem felét és a címek harmadát teo-
retikus, diszciplináris és tényfeltáró/rög-
zítő textusok alkotják. Elsőül a már-már 
kötelező dilemma: a „vajdasági magyar 
irodalom” mibenléte. Sejteni való, hogy a 
lehetséges defi níciók közül a szerző nem 
tud választani; a megközelítések rögzítése 
mégis nélkülözhetetlen a leendő teoretikus 
számára. Eff éle kétségek közepette válik 
roppant hasznossá a szakma, esetünkben 
az irodalomtörténet. A századforduló/szá-
zadelő vajdasági irodalmának probléma-
szerkezetét vizsgálva azonosítható, pontos 
fogalmakat keres Szenteleky Kornél saját 
idejű és Bori Imre visszavetített értelmezé-
seiben. Nem könnyű ilyeneket találni, de 
ennél fontosabb, hogy alakulóban van az a 
háló, amelyben az egyes defi níciók értéke 
felerősödik, miként a dilettánsok szerepe 
is – Szarvas Melinda külön elemzést szen-
tel a ’20-30-as évek műkedvelő tollforgató-
inak. Rájuk az irodalmi térben kevés fény 
vetül, az alkotói jelenlétüknél rendre fon-
tosabb a befogadói-szervezői-közvetítői 
státusuk. Az irodalmi élet szempontjából 
azonban nem csupán a „közeg” jelentős; 
a dilettánsok – a cikk meglátása szerint – 
kezdetet, elmozdulást, újat is megtestesí-
tenek, és egy sérülékeny, identitáskereső, 
zaklatott kultúrában (amilyen a Trianon 
utáni Vajdaság volt) ennek a jelentősége 
felerősödik. 

Szenteleky Kornél ennek a teoreti-
kus-fogalomkereső kötetrésznek a fősze-
replője. A rövid életútján hallatlanul sokat 
dolgozó és rendkívül hatékonyan működő 
irodalmár Szarvas Melinda épülő rendsze-
rében láthatóan kulcsfi gura. S nem csu-
pán az elért, dokumentálható (s részben 
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feltárt) eredmények okán, hanem azért is, 
mert redaktori és szervezői életműve „egy 
aktívan működő rendszerre irányítja a fi -
gyelmet”.

A szövegkorpusz másik felében a 
műelemzések dominálnak, jellemző-
en összehasonlító írások keretében: Gion 
Nándor–Móricz Zsigmond, Balázs Atti-
la–Esterházy Péter, Kosztolányi Dezső–
Danilo Kiš, Lovas Ildikó–Csáth Géza. 
Műelemzések, mondhatni, holott a szerző 
mint elemző háttérben marad; valójában 
a kritikai fogadtatás szempontjai, körül-
ményei, illetve a komplementer struktú-
rákban fellelt vagy látni vélt, sok esetben 
érintetlenül hagyott azonosságok, átfedé-
sek, „szerkezeti rímek” érdeklik. Mi több, 
még a Tolnai Ottóról és Domonkos István-
ról készült elemzésekben is a komparatív 
recepciótörténeti szempontok uralkod-
nak, de legalábbis meghatározó fontos-
ságúak. Ez az eljárás hagyott is némi űrt a 
recenzensben, hiszen a korábban említett 
munkáiban Szarvas Melinda a szövegkö-
zeli vizsgálódás eljárásait alkalmazza nem 
csekély érzékenységgel. Végtére azonban 
érthető, értelmezhető ez a szokatlanul kor-
látozott analízistechnika, hiszen minden 
jel arra mutat, hogy a szerző a kulturális 
gravitációelméletéhez végez adatfeltáró és 
módszertani alapkutatásokat.

Mindazonáltal – recenzióban szo-
katlan módon – két megjegyzés még ide 
kívánkozik. Szarvas Melinda – e szöveg-
környezetből és egyéb publikációiból jól 
érzékelhetően – tudja, hogy a neoavant-
gárd (és egyéb modusok) és a posztmo-
dern a hazai irodalomban is párhuzamos, 
egymást átjáró jelenségek; EP maga is gya-
korta alkalmaz radikális avantgárd eljá-
rásokat, és a ’82-ben megjelent Ver(s)ziók 
antológia tanúsága szerint az avantgárd 
indíttatású szerzők is élnek a posztmodern 
kínálta eszközökkel (Cselényi Béla, Szőcs 
Géza). Továbbá: a korszak irodalom- és 
művészetteoretikusai eme dichotómia 
mellett/helyett egyéb fogalmi rendszerek-
kel is kísérleteztek (Balassa Péter, Mar-
gócsy István, Kulcsár Szabó Ernő, Hegyi 
Lóránd), melyek tanulmányozása éppen 
a gravitációs tér „megtestesítése” folya-
matában lesz nélkülözhetetlen. Bonyolult 
korszak, de benne még egységben látha-
tó, tanulmányozható és strukturálható egy 
kulturális értelemben egészként működő 
szisztéma.

Végezetül: a Kormányeltörésben még 
műelemzőre vár. Hiszen az eleddig fi gyel-
men kívül hagyott szempontok nélkül so-
hasem lesz műegészként értelmezhető ez 
az emblematikus költemény. Legyen az 
első közülük: a dal, az énekelt vers, a ván-
dorének, a blues. A második rögtön – Kas-
sák. Aztán jöhet Whitman...

Mányoki Endre    

„Ajjajj katona, 
hazug volt 
a hadova” 
Nyitott ablak. Rendező: Szi-
lágyi Tibor. Veszprémi Petőfi  
Színház. 2019. 01. 16. Bemu-
tató: 2018. 09. 28.
Zenés-táncos komédia, avíttas báj, hely-
zetkomikum, katonák, primadonnák, 
lopott csókok, nosztalgia… telt ház a 
Veszprémi Petőfi  Színházban. 

Néhány éve követem csupán a színház 
életét, de ami ez alatt az idő alatt a legfeltű-
nőbb volt számomra, az az, hogy mennyire 
sokféle is az a program, amit a saját előadá-
sok és a meghívott produkciók elegye al-
kot. Találkoztam kísérletező, progresz-
szív alkotásokkal – bár ez a színházi irány 
inkább a Latinovits–Bujtor Játékszínben 
bemutatott vendégelőadások esetében ér-
vényesült, klasszikus darabok klasszikus 
színpadi adaptációival, semmitmondó vagy 
épp izgalmasnak ígérkező próbálkozások-
kal. Mégis Nóti Károly Nyitott ablak című 
művének feldolgozása volt az első alkalom, 
amikor úgy éreztem, a közönség és az elő-
adás teljes összhangban van egymással. 

Későn érkeztem a színházba, már 
mindenki elfoglalta a helyét, amikor be-
léptem a nézőtérre. Láttam már ebben a 
színházban sok embert, láttam félig vagy 
szinte teljesen üres nézőteret is, de olyat 
ritkán tapasztaltam, hogy alig akad egy-
két üres szék. Telt házzal ment az előadás, 
és nincs kétségem afelől, hogy nem a csil-
lagok állása vagy a véletlen okozta ezt, erre 
az előadásra bizonyára minden este meg-
telik a nézőtér. Meg kell lepődnünk ezen? 
Nem hinném. 

A Veszprémi Petőfi  Színház jó ideje 
felvállaltan azon dolgozik, hogy a színház-
ba csábítsa a fi atalabb generációt, azonban 
eddig nem mondhatnánk, hogy sikeresen. 
Nincs is könnyű dolguk, hiszen a legtöbb 
veszprémi középiskola kötelezi diákja-
it egy-egy előadás megtekintésére, amivel 
nagy valószínűséggel valami hasonló ha-
tást érnek el, mint a kötelező olvasmányok 
esetében: a dolog kötelező mivolta miatt 
a lehetőséget sem adja meg a diák az élve-
zetnek, és valójában egyetlen pillanatot vár 
csak: jöjjön a taps, és mehessen haza. 

A törzsközönség, a közép- és szépko-
rú hölgyek és urak többsége pedig becsü-
lettel végignézi a Kurázsi mamát, a Holt 
költők társaságát és minden bizonnyal a 
Tartuff e-öt is majd, eljönnek az Egy őrült 
naplójára, megnézik az Egyasszonyt… –
mindezért pedig boldogan fogadják jutal-
mul a zenés-táncos bohózatot, ami végre 
nekik, értük, az ő jókedvükért készül, ami 
elfeledteti a gondokat, és egy olyan világba 
kalauzol, ahol még mindenki tudta, hogy 
ki is az a Schneider Fáni, és senkinek nem 
jutott eszébe azon gondolkodni, hogy mi-
ért „nem mond semmit, azt is csak hal-
kan” a tisztelt polgármester úr. 

Noha Nóti Károly szövege lehetősé-
get adna valamiféle bújtatott társadalom-
kritika megfogalmazására, az előadásban 
ez egyértelműen nem cél. „Hogyha nem 
lehet, hát akkor nem lehet, és hát nem le-
het, mert van rá rendelet” − éneklik a sze-
replők, és valóban, ennyire egyszerű az 
egész. Nem baj, végső soron nem erről 
szól ez a darab, és nem is ezért jönnek el 
a nézők estéről estére a színházba. Szóra-
kozni szeretnének, és erre meg is kapják 
a lehetőséget. A számomra kicsit egysíkú, 
egyszerű humorral, számos helyzetkomi-
kummal operáló előadás láthatóan elérte a 
célját, a közönség könnyezve, nemegyszer 
nyílt színi tapssal hálálta meg e könnyed 
szórakoztatást, e felszínen mozgó, együ-
gyű világteremtést. 

Az előadásban a Veszprémi Petőfi  
Színház társulatának oszlopos tagjai mel-
lett fi atal, frissen végzett vagy még gya-
korlatukat végző színésznövendékekkel 
is találkozhatunk. A főszereplő Novotnyt 
alakító Gaál Attila Csaba könnyedén elvi-
szi a hátán a darabot, a fi atal színész nagy-
szerű hangjával és néhol talán túlzásba 
vitt, de alapvetően szükségszerű ripacsé-
riával diktálja a tempót idősebb és gyak-
ran korlátozottabb hangi adottságokkal 
rendelkező kollégáinak. A Novotny sze-
relmét játszó Bori Réka (Mariska) kevésbé 
szabadul fel e szélsőségeket igénylő játék-
stílusban, de kettejük párosa igazán bájos 
egyveleget alkot. Sok elvesztegetett lehető-
séget láttam Dér Mária (Erzsi) és Jenővá-
ri Miklós (Károly) duettjében. Mindketten 
kicsattanóan tehetséges, képzett hangú fi -
atal színészek, frissességgel, játékkedvvel 
töltötték meg a színpadot minden alka-
lommal, kár, hogy nem kaptak több lehe-
tőséget a kibontakozásra. 

Az előadás egyik kiemelkedő alakí-
tása egyértelműen a Polgármestert alakí-
tó Nyirkó Istváné, aki talán a leginkább 
eltalálta azt a játékstílust, amit a Nyitott 
ablak világa kínál. Kifi nomult humorral, 
bölcsességgel és széles színészi eszköztár-
ral övé a legösszetettebb, legemberibb ka-
rakter az előadásban, minden alkalommal 
üdítő volt, amikor a színpadra lépett, egy-
magában képes volt ellensúlyozni társai 
sokszor túlzó játékmódját. 

Külön öröm volt számomra, hogy a 
színészek kiválóan szerepeltek az éneklés 
terén. Zenés előadás lévén alapvetőnek tű-
nik, hogy képzett énekhangú színészek ját-
szanak, de sajnos a Petőfi  Színházban ezt 
nem mindig tapasztaltam. Ez alkalommal 
azonban ebből a szempontból kitűnő sze-
reposztás született. A Polgármester lányát 
játszó Halas Adelaida csilingelő szoprán-
ját öröm volt hallgatni, bár a naiva szerep 
sok esetben leesett róla, hiszen a történet 
szerint Gréti a két szolgálólánnyal, Erzsi-
vel és Marikával egyidős, ami egyértelmű-
en nem így van a két egyetemi hallgató és 
Halas Adelaida színművésznő esetében. 
Külön érdekessége az előadásnak, hogy az 
Őrnagyot játszó Kőrösi Csaba 1998-ban 
Novotny szerepét alakította a darabban, 
szintén Szilágyi Tibor rendezésében. Saj-
nos az ő szereplése nem számottevő, elve-
szik a ragasztott Ferenc József-szakáll és 
a túlzó gesztusok mögött. A szereposztás 
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tehát összességében jó, és egy-két melléfo-
gáson kívül mindenki hozza az elvárható 
színvonalat, van, aki még többet is. 

A remek énekhangok és a hol erő-
sebb, hol gyengébb poénok mellett fon-
tos szót ejteni arról a precizitásról, amivel 
a rendező, Szilágyi Tibor dolgozott. Ez az 
előadás fel van rakva. Minden a helyén 
van, minden működik, van ritmus, van 
tempó, friss, üdítő az egész produkció. A 
második felvonás talán kissé vontatott az 
első részhez képest, de a végére valahogy 
csak összeáll az egész. Némi hiányosságot 
a koreográfiák terén éreztem. Persze ne-
héz maroknyi emberből tánckart faragni, 
de talán mégsem volna lehetetlen, azon-
ban a táncok a legtöbb esetben ügyetlenek 
és erőtlenek voltak, a statiszták nem tudtak 
egyszerre mozogni, a tömeget játszó (dísz- 
letépítő) fiúkon pedig a játékkedv apró 
csírája sem látszott. 

Összességében mégis azt gondolom, 
hogy egy jól összerakott, jó hangulatú 
előadást láthattunk, ami a célközönségét 
várakozáson felül kiszolgálja, de aki nem 
tartozik a műfaj kedvelői közé, az biztosan 
nem most fogja megszeretni. 

Darabos Petra

Korhumor 
Pemete, a remete – Irodalmi 
kabaré. A TIT Váci Mihály 
Irodalmi Színpad előadása az 
Agórában, 2018. november 28.

Irodalmi kabaréra várta a közönséget a TIT 
Váci Mihály Irodalmi Színpad az Agóra ka-
maratermébe. Pár évvel ezelőtt már volt egy 
hasonló próbálkozása a színpad tagjainak, 
s az akkori tapasztalatokat is felhasználva 
állította össze az est anyagát Felföldi Gábor, 
aki a műsor szerkesztése mellett a rendezést 
is magára vállalta. 

A jól hangzó cím − a Rejtő Jenőtől 
kölcsönvett Pemete, a remete − vidám es-
tet ígért. A műsort négy szerző: Karinthy 
Frigyes, Emőd Tamás, Tóth Árpád és Rej-
tő Jenő írásai alkották. Tóth Árpádról in-
kább a néha melankolikus, lírai költészet, 
és nem a kabaré világa jut eszünkbe. Versei 
között azonban találni vidám, könnyedebb 
hangvételűeket is. A másik három szerző 
esetében népszerű kabaréjelenetekre gon-
dolhatunk. 

Az elmúlt század ’10-es, ’20-as éveinek 
korrajzát nyújtó est három egységre tagolva 
idézte a múltat: a régi kor férfi-nő kapcsola-
tait, a harcos háborús történeteket, a kato-
naélet eseményeit és végül a kor társadalmi 
életének fonákságait mutatta be. A jelenetek 
közé beemelt versek pedig önmaguk érté-
kén túl megidézték a kor művészetét is. Az 
esten az irodalmi színpad fiatal versmondói 
szerepeltek: Batthyányi-Nagy Annamária, 
Tatai Barbara, Fejes Réka, Szilágyi Anna, 
Kocsis Beatrix, Burger Dóra, Horváth Imre, 
Marosvölgyi Gergely. Egy feltörekvő nem-
zedék, akik most megtapasztalhatták, hogy 

vidám verseket előadni, vidám jelenetek-
ben játszani sem könnyebb, mint előadni 
egy-egy lírai költeményt.  De szép lehető-
ség ez számukra, hogy ebben a műfajban is 
kipróbálhassák magukat. Elismerésre méltó 
a fiatalok törekvése, hiszen már a szöveg-
tudás is sok tanulást igényelhetett. Azt sem 
volt könnyű megoldani, hogy a jelenetek 
nagy része férfiaknak íródott annak idején. 
A rendező azonban ügyesen vezette a néhol 
szövevényes szálakat, és az ifjú versmondó 
lányok maguk is élvezték a humort. A férfi-
akról szóló párbeszédes értekezés pedig ki-
mondottan kedvükre való volt, noha a női 
szeszély villanásai, az egymást ingerlő női 
praktikák még hiányoztak az előadásmód-
jukból. Mert a humort csak komolyan lehet 
előadni. A halk beszéd néha erőteljesebben 
érvényesül, mint a túl hangosan kimondott 
szó. A közönséggel való vidám kontaktus 
megteremtéséhez pedig szükség van sok 
apró színpadi fortélyra. 

A magyar szórakoztató irodalom 
népszerű íróinak egy-egy ismert történe-
te mellé jól illeszkedett Tóth Árpád néhány 
könnyedebb verse, melyeket eddig nem 
sokszor lehetett hallani színpadon. S ha egy 
kicsit lankadt volna a nézők figyelme, a férfi 
szereplők a műsor harmadik részében hoz-
ták a poénokat, A három testőr és a légiós- 
élet ironikus pillanatait.

Pemete, a remete újra sikert aratott.  
Nagyszerű próbálkozás volt ez az irodal-
mi színpad részéről, még ha a poénok nem 
is találták meg mindenhol a hallgatóságot 
úgy, ahogy az kellett volna. Lássuk be, ez 
profi előadóknak sem sikerül mindig. De 
a rendező és a szereplők elérték céljukat: a 
szépszámú közönség jól szórakozott. 

Molnár Erzsébet 

Ahol élünk: 
a Jutasi úti 
lakótelep 
Szegedi József helytörténeti 
kutató kisfilmje és kiállítá-
sa. EKMK Március 15. úti 
Könyvtára, 2019. január 17.

A film alkotója, Szegedi József nyugalma-
zott vegyésztechnikus 1984 óta él a város 
legnagyobb lakótelepén. Mint régi amatőr 
fotós, számos fényképfelvételt készített itt, 
a szűkebb lakóhelyén, aztán idővel áttért 
a mozgóképekre. Mesterek nélkül, auto-
didakta filmesként képezte ki magát. Al-
kotásai forgatókönyvét, a képsorokat, a 
szöveget, a kísérőzenét is mindig maga 
szerkeszti, a filmek narrátorai pedig leá-
nyai lettek. Eddig 76 kisfilmet készített. 
Alkotásainak tárgya: az embert körülve-
vő természet, a történelem, vagyis annak 
képi lecsapódása; vannak aztán városo-
kat, tájegységeket bemutató filmjei, va-
lamint a kirándulásain, külföldi túráin 

felvett útifilmek. Néhány cím a bő készlet-
ből: Ősz a Bakonyban, Tihany, a Balaton 
gyöngyszeme, Emlékezzünk 1848-ra, Hősök 
a veszprémi Alsóvárosi temetőben, Pozsony, 
Az országos kéktúra bakonyi szakasza stb. 
Számomra szimpatikusak még a közeli 
külföldet bemutató alkotásai: Szlovénia–
Horvátország, Bánság és az Al-Duna, Egy 
nap Grazban, Dél-morva kastélyok stb.

A mi nagy lakótelepünkről eddig 
már három filmalkotást készített Szegedi 
József. Adatgyűjtő munkáját a rá jellemző 
módon komolyan vette, még a megyei le-
véltárban is kutatott, én is ott találkoztam 
vele. Most bemutatott, Ahol élünk: a Jutasi 
úti lakótelep című filmje sajátos hon- 
ismereti alkotás, a lakótelep helytörténe-
ti portréja és egyfajta áttekintő bemutatá-
sa. Logikusan ismerteti a telep építésének 
kezdeteit, a házak benépesedését, az utcák, 
térségek urbanizálódását, az utak, közmű-
vek, szolgáltatások kiépültét, még a lakó-
épületek színessé válását és a parkok lassú 
kizöldülését is. Sorra veszi a nevelési-ok-
tatási és az egészségügyi intézményeket, a 
könyvtár, művelődési házak létrejöttét. Ki-
tér a sportlétesítményekre is.

Szegedi József lakótelepet bemutató 
műve és általában filmjei, ha műfaj szerint 
be kellene sorolni őket, voltaképpen doku-
mentumfilmek, pontosabban: a lakótelep 
históriáját és életét árnyaltan dokumentá-
ló összeállítások, helyenként lírai szálakkal 
átszőtt epikus alkotások. Nem kápráztatják 
el a nézőt akciókkal, mesés jelenetekkel, 
nem kavarják fel csavaros cselekménnyel, 
rejtett vagy sejtetni engedett mély társa-
dalmi mondanivalóval. A képsorokkal és 
a közölt tudnivalóval az alkotónak „mind-
össze” a tárgyilagos ismeretközlés, a ne-
mes szórakoztatás és, ha mondható így, a 
lágy módszerű tanítás a célja. Csupa olyas-
mi, amit mindannyian szívesen fogadunk, 
ha leülünk a nézők közé. Bemutatott műve 
nem számít építéstörténeti beszámolónak, 
és nem is kész szociológiai elemzésnek, de 
mindkettőhöz adhat segítséget. Elsősor-
ban a városrész patrióta lakóihoz szól, a 
lakótelep népének épülését kívánja szelí-
den szolgálni. 

Mint a filmbemutatóhoz írt beveze-
tő bölcselkedés elmondója és a filmével 
azonos témájú fényképes kamarakiállí-
tás megnyitója, kíváncsi voltam rá, hogy 
maga a szerző hogyan vélekedik alkotásá-
ról. Szegedi József velős választ adott. „Az 
épületek a lakótelepnek csak a vázát képe-
zik. Valódi tartalmát az itt élő emberek ad-
ják.” A tömör megfogalmazás, úgy érzem, 
valóban találó és tartalmas. Annyira, hogy 
a megyei napilapban – meglepő módon 
már másnap – közölt képes tudósítás is ér-
demesnek tartotta szó szerint idézni. 

Szegedi József a magányos harcosok 
egyike. Csendben, szívósan és következe-
tesen dolgozik a köz érdekében. Alkotásai 
elérhetők a megyei könyvtár helyisme-
reti gyűjteményében. Számára a közön-
ség hálája a fizetség. Összeállításait eddig 
majdnem négyszáz alkalommal vetítet-
te le művelődési házakban, nyugdíjasklu-
bokban, önzetlenül megosztva műveit a 
nézőkkel, a hallgatósággal. Tevékenysége 
hiánypótló, és úgy tudom, hogy a maga 
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nemében egyedüli Veszprémben. A jelen-
korhoz és a következő nemzedékekhez 
egyaránt szól. Illő, hogy felfigyeljünk rá.  

                                                                                                       
Somfai Balázs

 Művészi  
fokon 
Hordós Johanna zongora-
hangversenye a Veszprémi 
Zeneművészeti Szakgimnázi-
um és AMI Csermák-termé-
ben, Veszprém, 2018. decem-
ber 1.

A Grazban éppen mesterkurzust vég-
ző művésznő a zongorairodalom széles 
spektrumát átfogó koncerttel bizonyította 
– sajnos – nem túl nagy létszámú közönsé-
ge előtt tehetségét, érett zenei látásmódját. 

Szerettem ezt az előadást, a helyenként 
tényleg lenyűgöző zongorajátékot. Annyira 
jó nagyszerű hangversenyről írni, nem kell 
sorok között bujkálni, bajlódni a sötétebb 
gondolatokkal, szabadon lelkendezhetek. 
Egyszerűen summázható: a felnőttkor-
ba éppen csak belépő, filigrán alkatú mű-
vész hihetetlen erővel képes megszólaltatni 
hangszerét, és ezzel ovációra ragadtatni kö-
zönségét. Nem azt mondom, hogy hibátlan 
volt az előadás, de ennek semmi jelentősé-
ge sincs, mert a barokktól a XX. század első 
harmadáig átfogott korszakból felhangzó 
művek csak mesteri tudású kezekből ké-
pesek így megszólani. Tudják, amikor az 
ember kilép a színpadra, van egy természe-
tes és szükséges izgalma, amikor rápillant a 
közönségére, érzi a felelősségét, és amikor 
megpillantja a hangszerét, hatalmas vágy 
ébred benne a játékra, és ha a hangszer jó, 
az ráadásul inspirálja is játékát. Sajnos ez a 
Yamaha zongora nem volt jónak nevezhető. 
Hamis is volt, főleg az alsóbb fekvésekben, a 
mechanikája sem volt már „egészben”, akár 
még hátráltathatta volna is Hordós Johan-
na játékát. Ő azonban tudása legjavát adva 
messze felülemelkedett ezen. Hogy belül 
mennyire zavarta, maradjon ez az ő titka, 
mert kifelé ebből vajmi keveset érzékelt a 
Csermák-terem jó egyharmadát megtöltő 
közönsége. Sajnálhatják, akik nem vették a 
fáradságot, hogy eljöjjenek, mert igazi mű-
vészettel találkozhattak volna, igaz, „sznob-
szag” sem párállott.

A fiatal művésznő egész játékán érez-
ni lehetett, mekkora alázattal, szerény-
séggel, de mégis belső biztonsággal és 
átgondoltsággal közelít a felhangzó mű-
vekhez. Érdekes, hogy a fejében megfo-
ganó zenei gondolatok micsoda pregnáns 
erővel áradnak a karcsú ujjakból, melyek a 
hangszer teljes dinamikai tartományát ké-
pesek átfogni. Nincsen felesleges, energia-
emésztő mozdulat, minden erő az ujjakba 
árad, és nem is akárhogy. Scarlatti G-moll 
szonátájával indít. Az olasz szerző csem-
balóra írt szonátái magas technikai igényű, 

sajátos billentést igénylő darabok, Hordós 
Johanna értelmezésében pregnánsan, ka-
rakteresen szólal meg a mű. A barokkból a 
klasszicizmusba lépve, annak is egyik leg-
nagyobb mesterétől, Beethoventől hang-
zik fel D-dúr szonátájának első és második 
tétele. A klasszicizmus tartalmi és formai 
egységét hirdető szonáta a művész keze 
alatt szinte hihetetlen erővel szárnyal, a 
korai kromatika elemeit kezei tökélete-
sen formálják. Kicsit ugorva az az időben 
Szkrjabin E-dúr etűdje hangzik fel, az ötö-
dik az Op. 8 sorozatból. A szerző Chopin 
követőjeként indult, de − átlépve a XX. 
századba − szerzeményei már-már az ato-
nalitás irányába is elmozdultak. Az érde-
kes, itt-ott kvartos hangzás nem hátráltatja 
a zongoristát a mű mesteri megformálásá-
ban. Liszt Ferenc Esz-dúr, Paganini-etűdje 
a romantika felfokozott érzelmű, hatalmas 
technikai tudást igénylő, művészpróbáló 
darabja. Kromatikája, komplex harmóni-
ái Liszt sajátos zongorajátékának lenyoma-
ta, az „ördög hegedűsének” témái pedig 
egyszersmind inspirálóak és a közönség 
számára lehengerlőek. Interpretálása az 
előadó számára pedig az igazi tehetség iga-
zolásának eszköze, abba a szférába törté-
nő emelkedés, ahova csak kevesen képesek 
eljutni. Maradva a romantikánál, Brahms 
Hét fantáziája csak fokozza ezt a hatást. 
Ennek a zenei óriásnak zongoradarab- 
jai az itt-ott átszűrődő magyaros motí-
vumokkal a romantikus zeneirodalom 
legmagasabb fokán állnak, és megfelelő 
kezekben – ahogy azt most is hallhattuk 
– a hallgatóságban akkora érzelmi telí-
tettséget okoznak, hogy arra már csak egy 
felszabadult ováció lehet a válasz. Lehet, 
hogy Hordós Johanna fiatal kora ellenére 
tudatosan állítja össze az est műsorát, ami 
önmagában is telitalálat, ha nem, akkor vi-
szont ösztönösen érzi, mi jó saját magának 
és a közönségének. Ez a tematika láttatni 
engedi zenei korszakokon átívelő látás-
módját, az egyes stílusok által megkívánt 
eltérő technikák ismeretét, és szenvedé-
lyét, amely csak művészember sajátja le-
het.  Talán nem tévedek, ha azt mondom, 
a romantikát érzi magához legközelebb. Ez 
azonban nem gátolja meg abban, hogy az 
est zárásaként felhangzó Bartók-műben, a 
Szvitben megmutassa, hogy ez a világ nem 
idegen számára, sőt. Bartók zsenialitását 
csak kevesen képesek igazi valójában fel-
fogni, hiszen a népdalból merít, de azt egy 
hihetetlen harmóniastruktúrával átszőtt, 
originális zenévé értelmezi. Hozzá itt van a 
ritmuszene – bartóki találmány, de Sztra-
vinszkij is használja –, ami meg különleges 
energiákat követel előadójától. Nem érez-
tem hiányt, minden a helyén volt, Bartók 
szelleme megszólalt.

Hordós Johanna nagyon fiatal még, 
azonban alkata, személyisége, szemléle-
te hordozza a művész minden szükséges 
jegyét. Szerénysége, alázata ugyanakkor 
érezhető tudatosságot hordoz, ami előreve-
títi azt az ígéretes pályát, amely előtt áll, és 
amely megérleli majd előadó-művészetét. 
Javaslom, jegyezzük meg nevét, mert még 
hallani fogunk róla, ebben biztos vagyok. 

      
 Kovács Attila

Újévi koncert 
A Mendelssohn Kamarazene-
kar újévi koncertje,
Veszprém, Hangvilla,  
Nagyterem, 2019. január 1.

Az emberiség kollektív tudattalanja az új-
évet az újrakezdés lehetőségével társítja. 
Közeledik a vízkereszt ünnepe, ahonnan 
fokozatosan világosodik az év, szellemi 
értelemben is, ilyenkor lehet és kell is új, 
egészséges szokásokat kialakítani. Az em-
berek az újévkor fogadalmakat tesznek, 
hogy mikben szeretnének változni, miket 
szeretnének elérni. Ilyen új szokás lehet 
komolyzenei koncertekre járni. 

A már hagyományosnak nevezhe-
tő újévi koncerten Kováts Péter művészeti 
vezető köszöntötte a közönséget, majd az 
első felhangzó műsorszám Franz Schu-
bert (1797–1828) Öt német tánc hét trió-
val (D. 90) című kompozíciója volt. Kováts 
Péter elmondta, hogy minden egyes té-
tel triója különleges érzelmeket vonultat 
fel, szemben a főrészek vidám tánchan-
gulatával. Ezt követte Johannes Brahms 
(1833–1897) egy, Kováts Péter által meg-
hangszerelt, eredetileg orgonára íródott 
Korálelőjátéka (Op. 122 No. 7). A zenekar 
ihletetten szólaltatta meg a zeneszerző lírai 
hangjait, öröm volt hallgatni. Felix Men-
delssohn-Bartholdy (1809–1847) két kom-
pozíciója következett. A Scherzo (Op. 81 
No. 2), ami leginkább a Szentiván- 
éji álom zenei megfogalmazására engedett 
következtetni, értem ez alatt a könnyed 
játékmódot és a meseszerű képi világot, 
valamint egy Capriccio (Op. 81. No 3.) 
hangzott fel.

Michael McLean (1952–) kortárs 
amerikai zeneszerző Elements vagy Ele-
mek című kompozíciójának Tűz című tétele 
Kováts Péter hegedűszólójával szólalt meg. 
A tétel rendkívül ötletes, a kromatikát (fél 
hang távolságot) és az aszimmetrikus rit-
mikát vegyíti, ezáltal ténylegesen tüzes ka-
raktert kölcsönöz a darabnak. Az első rész 
lezárása előtt Dmitrij Sosztakovics (1906–
1975) Polkája hangzott fel. Sosztakovics a 
XX. századi orosz zeneszerzők közül talán 
az egyik legmostohább sorsú, többször tar-
tották a kommunista rendszer ellenségé-
nek, majd barátjának. Ez a fajta kettősség, a 
létkérdés sokszor megjelenik szimfóniáiban 
és más egyéb kompozícióban is. A koncer-
ten megszólalt Polka ezzel szemben inkább 
a zeneszerző groteszk humorát ismertette 
meg. Olyan zenei megoldásokat, karakte-
risztikákat alkalmazott, melyek sok zene-
értő szájára csalnak mosolyt. Kárpáti János 
Bartók-analitikájában említi az „elhango-
lást” mint zeneszerzői eszközt, véleményem 
szerint ez jelenik meg sok esetben Soszta-
kovicsnál is.

A koncert második felének nyitánya-
ként Johann Strauss II (1825–1899) Páz-
mány lovag című operettjéből a csárdás 
hangzott fel, amit Frank Bridge (1879–
1941) két kompozíciója követett, a Cseresz-
nyét vegyenek és a Sally a mi utcánkban. 
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A kevéssé ismert angol zeneszerző darab-
jai későromantikus, XX. századi vagy ép-
pen enyhe jazz hatást mutattak, élvezet 
volt őket hallgatni. Pehr Henrik Nordgren 
(1944–2008) finn zeneszerző négytételes 
műve, a Falusi hegedűsök portréi (Op. 26) 
izgalmas kirándulás volt a hallgatóság szá-
mára. Az északi zeneszerző műve – ahogy 
a cím is mondja – a különböző falusi hege-
dűjátékosok attitűdjének sajátosságait ka-
rikírozza. A négy tétel címei sorrendben: 
A pengetős; A gondolkodós; Az öregember 
menüettje; A hegedűs kedvenc témája. A 
humor e mű szerves része, amit a Mendels-
sohn Kamarazenekar pazarul tolmácsolt.

A koncert záró száma talán már ha-
gyományosan Johann Strauss Éljen a ma-
gyar című polkája. A virtuozitást sem 
mellőző tétel hangulata jó befejezése volt 
a koncertnek és remek felütése a kezdő-
dő 2019-es évnek. A közönség szűnni nem 
akaró tapssal jutalmazta a Mendelssohn 
Kamarazenekar önfeledt játékát, amit a ze-
nekar Johann Strauss Pizzicato polkájával 
hálált meg.

Összességében elmondható a Men-
delssohn Kamarazenekar újévi kon-
certjéről, hogy a megszokott magas 
színvonalon, izgalmas, színes és legfőkép-
pen igényes repertoárral álltak színpadra. 

Lukács Elek

Minden  
a helyén 
Irie Maffia-koncert. Veszp-
rém, Expresszó, 2018. decem-
ber 14.

Veszprém 2023. Zászlólengetés a színpa-
don − magyar, EU-s −, éljenzés, „meg-
nyertük” skandálás. A veszprémi kultúra 
színe-java feltűnik itt-ott a koncertte-
remben. Öltönyösök – színházigazgatók, 
önkormányzati szakemberek, múze-
umigazgatók – keverednek a reggae-kö-
zönséggel. Koccintások a bárpultnál, a 
közönség éljenez, tapsol. Nincsen telt 
ház, de háromnegyedig azért megtelt a 
terem. 

A zenekar tagjai a rögtönzött ün-
neplés után feljönnek a színpadra, és 
igyekeznek meglovagolni a felfokozott 
hangulatot. Sena gratulál, miközben a 
zenészek megkezdik a tőlük megszokott 
színvonalú muzsikálást. 

A közönség tagjai fiatalok, sok a 
húsz év körüli. Megfordul a fejemben, 
hogy kicsit mintha kinőttem volna a ze-
nekart, bár egy másik dolog is a gon-
dolataim közé kúszik a zenét hallgatva, 
hogy mennyire előhozzák belőlem az 
igazi, meleg, nyári fesztiválhangulatot. 
A szabadságérzést, a felhőtlen, szandá-
los estéken való fröccsözést, a hatalmas 
közönséget a zöld füvön ülve, állva. Ott 
jön meg igazán az Irie Maffia-érzés. Itt 
a koncertteremben, karácsonyra várva, 

zárt ajtók mögött nem érezhető olyan 
erősen a zenére jellemző szabadság- és 
lázadáshangulat. Nem mondanám, hogy 
nem működött, a zenekar tudása és tech-
nikája kifogástalan. Csak az a plusz hi-
ányzik, a maffiaérzés.

Régóta zenélnek együtt, jó húsz éve 
már néhány tagcserével, becsatlakozás-
sal, így bárhogyan hallgattam, szinte már 
nem is tudtam külön megfigyelni a zené-
szeket, nem emelkedett ki egyikőjük sem 
a csapatból. Nevüket fémjelezve (Irie – 
mosolygós, boldog, Maffia – nagy csapat, 
család) koncertjeikre mindig jellemző 
a családias hangulat. Itt egy feladat van: 
„Érezd jól magad, ugrálj sokat, izzadj so-
kat!” – mondja Sena. 

A régi zenék (Slow down, Easy as 
one, two, three, Bacardi Cola, Jump up) 
továbbra is ütnek, az együtt ugrálás meg-
van, a kézlengetés megy egyszerre, ahogy 
kell, de bevallom, egy ilyen régi zene-
kartól várnék a sokadik koncerten vala-
mi hűhát. Az újabb zenékkel (Wake up, 
Hajnali kör, Bajnok) nehéz mit kezde-
nem. Elment a zenekar az éneklős, slá-
gergyáros irányba, amit nehezen viselek. 
Az alapok egyszerűek, a zenei betétek 
fantáziátlanok, bármely mai zenekar szá-
mait hallgathatnám, hiába várom a dö-
gös érzetet, csak Sena hangja emlékeztet 
arra, hogy kiket hallgatok. A Bajnokot 
mellesleg annak örömére énekelték, hogy 
gratuláljanak a Európa Kulturális Fővá-
rosa-győzelemhez, ami kedves. Igen, az 
Irie egy kedves zenekar, de hová lett köz-
ben a Maffia?

Hud Janka

Karácsonyra 
hangolva 
Dalok párban. A Kiscsillag 
zenekar karácsonyi koncertje. 
Veszprém, Hangvilla, 2018. 
december 20.

Méltón búcsúztattuk el az óévet – a Kis-
csillag, karácsonyi koncertje alkalmából, 
idén is elénekelt szinte mindent, ami érhe-
tett minket az elmúlt esztendőben. 

A tagok színpadra lépésekor ta-
lán többeket megbotránkoztatott, meg-
hökkentett egy pillanatra a kissé sántító 
styling, de a zenekar humorérzéke ezt 
könnyedén félresöpörte, és sikerült kom-
penzálni a már túlzóan ünnepi, csillo-
gó-villogó nyakkendőket. 

A koncert alatt témák tucatját hall-
hattuk dalokba foglalva – érzelmeket, ese-
ményeket, állapotokat, amelyekkel a dalok 
szövegírója, Lovasi András találkozott har-
mincéves pályája alatt, s amelyeket mi is 
tapasztalhattunk az elmúlt évben és eddigi 
életünkben, A szinte már mindenki számá-
ra jól ismert dallamokat, meleget és hide-
get is tett a színpadra a Kiscsillag: szerelem 
vagy éppen annak hiánya, egyedül vagy 
közösen, menni vagy maradni – mert ezek 

nélkül az ellentétek nélkül nem is lenne 
teljes egy esztendő –, és ha már karácsony, 
akkor természetesen az ünnep témaköre 
sem maradhatott el az este folyamán. 

Mindezt nem a szürke hétköznapok 
egyszerűségével, hanem karácsonyi hangu-
latban, parádés módon tálalta a zenekar: az 
énekes minden egyes témát a koncert alatt 
fején lévő kalapból húzatott ki a közön-
ség tagjaival, dobpergéssel aláfestve. Még 
színesebbé tették az ünnepi koncertet az 
időbeli ugrások, a témákról ugyanis régi és 
új dalokat egyaránt játszottak, hallhattunk 
átalakulást, fejlődést, érezhettük, hogyan 
változhat egy ember látószöge, hozzáállása 
mindennapjainkhoz.

Ágel Zita Krisztina

Bár- 
hangulatban 
A Budapest Bár koncertje a 
Hangvillában. Veszprém, 
2019. január 9.

A 2007-ben Farkas Róbert által alapított 
együttes, a magyar pop-rock életből számos 
szereplőt maga köré gyűjtve, sajátos stílust 
kialakítva adja át közönségének a szórakoz-
tató zene ismert dalait. A Hangvilla teltházas, 
45+-os korosztályú közönsége hálásan fogad-
ta az ismert dallamokat, és jutalmazta a tema- 
tikusan felépített, egyre fokozódó hangulatú 
koncertet. Ők erre jöttek, ezt várták, erre a 
hangulatra számítottak, és ezt meg is kapták.

Az együttes számos képzett és autodi-
dakta zenészt felvonultat. A csapat vezetője, 
Farkas Róbert Zeneakadémiát végzett, első-
sorban hegedűs, de itt a koncerten néha gi-
táron is játszik. A 100 Tagú Cigányzenekart 
otthagyva az ő ötlete volt a leginkább a múlt 
század első felének szórakoztató- és film- 
iparában született dalkincs sajátos hangzá-
sú feldolgozása. Ez a stílus mindenképpen a 
szinto roma hagyományokban gyökerezik, de 
megidézi a szvingkorszak hanghatásait, merít 
a latin zenéből, felidézi a klezmert, és egy-egy 
dal erejéig pár 21. századi dalt is bemutat eb-
ben az eltérő felfogásban, bár ezek a számok 
kevésbé mutatnak egységes képet. 

A zenekar hangzásvilágát alapvetően 
az alkalmazott hangszerek határozzák meg. 
Ez tulajdonképpen egy alterált roma együttes 
hangzása. A hegedűprímás alakját, irányítását 
és cifrázatait idézi Farkas Róbert játéka, a 
cimbalmos, Farkas Mihály szintén magas 
képzettségű, megszólalásait a roma játékmo-
dor és az átgondolt improvizáció jellemzi, míg 
az autodidakta nagybőgős, Farkas Richárd sta-
bil, „húzós” alapot ad a szvinghez. A dobok-
nál a számos stílusban jártas Kisvári Ferenc ül, 
aki showman minőségében is megnyilvánul-
hat, amikor a közönséget kedves humorral 
CD-vásárlásra biztatja. A szvinges, talán kissé 
sűrű textúrájú, improvizációkkal teli zongo-
ra- és harmonikaszólókkal Ökrös Károly játé-
ka biztos alapokon nyugszik, megszólalásai a 
bárhangulat lenyomatát hordozzák. 
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Milyen is ez a zene? A 20. századi, jazzt 
megelőző éra hangzásvilágából ered, de az 
amerikai édeskés felfogást egy túlfűtött roma 
érzülettel ízesíti, amely virtuóz – néha inkább az 
ujjakból születő, talán kevéssé átgondolt – imp- 
rovizációkkal tarkítja az eredeti lágyabb  
hangulatot. Valahol mélyen ott van Django  
Reinhardt szelleme a múltból, vagy Roby 
Lakatosé a mából. Persze a dalok jó része a 
20. század Budapestjének éjszakai életéből 
szól. A közönség szereti az ismert dalokat, sőt 
leginkább azokat szereti, és ebből következően 
képes elfogadni az énekeket és a mondaniva-
lót megszakító hangszerszólókat is. Minden 
felhangzó dal átlényegül a zenekar felfogása 
szerint, legyen az rumba, vagy mondjuk a jelen 
korból a Nagy utazás című dal Tóth Vera éne-
kével, egy-egy rockosabb, pentatonikusabb ha-
tású mai kompozíció, vagy a korabeli éjszakai 
mulatók ismert dallamai (például a Legyen a 
Horváth-kertben Budán). A zenekar nem is 
tagadja, felvállalt céljuk a filmslágerek, kuplék, 
táncdalok újragondolása, roma hangszerelésű 
átértelmezése. Nekem pár műnél kissé 
erőltetettnek tűnt a stílus sulykolása, eltűnt az 
intuitív könnyedség. Véleményem szerint nem 
lehet, sőt nem szabad mindent feldolgozni. 
Van, aminek egyszerűen nem áll jól. 

Az alapzenekar a koncerteken a ma-
gyar pop-rock élet számos alakjával, énekesé-
vel egészül ki. Az itteni est folyamán Behumi 
Dóri éneke illeszkedett talán a leginkább a 
zenekar zsáneréhez, Ferenczi György nagyon 
karakteres, rockos hangjával, kiváló szájhar-
monika-játékával nagyon egyedi színt hozott. 
Számomra ő a legmarkánsabb figura. Szűcs 
Krisztián – a zenekar házi szerzője, korábban 
a  HS7 frontembere – hozta vissza leginkább 
a régi budapesti szórakozóhelyek énekstílu-
sát, Mező Misi, a Magna Cum Laude énekese 
2014 óta állandó fellépő a zenekarral, magas 
lágéjú hangja kiválóan idézte a régi dalokat és 
az újabb keletű, latin forrásból eredő sláge-
reket is, ez utóbbiakat gitárosként is kísérte a 
csapatban.

A zenében számos stílus kristályosodott 
ki, szinte mindegyik kornak megvan a maga 
jellegzetes hangzásvilága. A XX. század máso-
dik felétől hihetetlen mennyiségű zenei zsáner 
szakadt ránk, mindegyik nagyon erős hatás-
sal, gondoljunk csak a szving és a jazz után a 
rockra, a popra, a rhythm and bluesra és ezek 
fúziójára. Ez a csodálatos pulzáció minőségben 
persze sokszor eltérő eredményt hordoz, de 
nincs igazuk azoknak, akik kizárólag az úgyne-
vezett klasszikus zene piedesztáljáról, magukat 
is elszigetelve, magasra emelt orral fintorognak 
az emberi kultúra szülte újabb eredményeken, 
lezárva maguk előtt a kitekintés lehetőségét. 
Mert minden stílus megteremti a maga klasszi-
kusát (a tartalom és a forma igazi egységét), 
sokszor nagyon magas képzettségű zenészek 
állnak színpadra az újabb műfajokban, igazi 
művészetet teremtve. 

A Budapest Bár zenekar kísérletet tesz 
egy újfajta fúzióra, a roma hagyományok men-
tén, régebbi korok szórakoztató zenéjét adja át 
egy újragondolt köntösben. Egy koncert alap-
ján nehéz megítélni az igazi teljesítményt, csak 
az adott produkció értékelhető. Fennállásuk 
tizenkét éve mindenesetre hihetővé teszi, hogy 
szükség van erre a megközelítésre. Az, hogy 
mennyire válik ez a stílus örök érvényűvé, még 
kérdés, hiszen számos példa van a művészet 

történetében stílusok felmerülésére és el-
tűnésére is. Talán a Budapest Bár zenei világa 
fennmarad a sokrétűség gazdagítására.

   Kovács Attila

Kormányoz- 
hatatlan 
Krúbi (előzenekar). Bëlga- 
koncert. Expresszó, 2019. 
január 12.

Elvárások nélkül, ismeretlenként mentem el 
Krúbira. Az utána következő Bëlgáról is csak 
sokat hallottam, ismerem sok számukat in-
nen-onnan, de sosem értettem igazán, mi az 
− olyan nagyon különböző − emberek általi 
rajongás oka. Kíváncsian, ámuldozva ültem 
a bárpulthoz, a terem már félig tele volt, szo-
ros sorok a színpad elé állva, megállás nélkül 
áramló tizennyolc-huszonévesek a bejáratnál. 
10 perccel 10 óra előtt folyamatosan skandál-
ják, hogy „Krúbi”, majd amikor megjelenik egy 
fiatal, sárga pólós srác, kitör az őrjöngés a te-
remben. Az első két szám után fel kell állnom 
a bárpult mellől (ahol egy fiú rendelés közben 
szinte ugrálva skandálja Krúbival a szöveget), 
egyrészt mert telik a terem, másrészt, mert 
amit hallok, nagyon elkezd érdekelni. A zenei 
alap változatos, hol dallamos, hol ütős beatek 
váltják egymást. Rendkívül tisztán, érthetően 
rappel a srác, minden szavát érteni, ami néha 
zavarba ejtő, mert kegyetlenül pőre és őszin-
te. Nyomja a szöveget fanszőrzetről, gyakran 
említi anyukádat, mesél a kisvasútról, modell 
lányokról, zöldségekről meg porokról, a G be-
tűs szó is gyakran elhangzik, és népszerű poli-
tikusaink sem maradnak ki a szóáradatból. A 
koncert egész ideje alatt végig ugrál, jön-megy, 
járkál fel-alá a színpadon, a közönséggel egy-
folytában kontaktol, valakinek az első sorok-
ban a nyakába ül. Az egész jelenléte nagyon 
élő. Az új generációból eredő friss lendület, 
tisztaság jellemzi, semmi sztárallűr. Már-már 
irigylem fene nagy magabiztosságát, ami eny-
nyire természetesen hat.

Szövegei jól kidolgozottak, ötletesek, 
betalálnak. Minden társadalmi problémá-
ra reflektál, nincs hiányérzetem, hogy bármi 
is kimaradt volna; a rasszizmustól az aktuál-
politikán át Palvin Barbiig minden terítékre 
kerül. Ha énekelni kell, az sem probléma szá-
mára. Tiszta hangja van. Nem is csodálkozom, 
hogy 8-10 évesen már szövegeket, „albumot” 
írt. A Kikeltető hozta meg számára 2017-ben 
az áttörést, karrierje azóta töretlenül ível fel-
felé. Seaside nevű barátjával együtt készítik a 
zenei alapokat, valamint több barátjával együtt 
dolgozik a számokon. Amellett, hogy kőke-
mény kritikát fogalmaz meg mai problémák-
kal kapcsolatban, mégsem negatívan teszi ezt. 
A koncert egész ideje alatt jókedv hullámzik a 
közben teljesen megtelt teremben. Erősen bó-
logatós ütemei, folyamatos figyelmet igény-
lő szövegei lekötik minden érzékszervemet. 
Nézem a fiatalokat körülöttem, és nem érzem, 
hogy „…a mai fiatalság”.

Hud Janka

Evvót 
Bëlga. Hangvilla Expresszó, 
2019. január 12.

Bëlga-koncertet hirdettek Veszprémben a mi-
nap, természetesen elmentem, mert szere-
tem őket, a 80. születésnapomon is énekeltek 
a meghívottak őszinte döbbenetére. A legelső 
dolog tehát annak a magyarázata, indokolása, 
hogy miért?

Mielőtt konkrétan a Bëlgára térnék, 
bevallom, hogy a fedőtörténetem az ilyen al-
kalmakra az, hogy a humánetológusnak köz-
vetlen közelről kell az emberi viselkedést 
tanulmányoznia, még ha az egészen külön-
leges formákat is ölt. Mellesleg a Bëlgát, mint 
említettem, szeretem. Az előbbi indok okán 
láttam a Beatles utolsó nyilvános koncertjét 
a Shea Stadiumban, New Yorkban, mert ak-
kor éppen arra jártam, és a humánetológus-
nak ugye... Persze néhány éve elmentem egy, 
pontosabban két Hobo-estre is. Az egyik a Ka-
tona József Színházban volt, abban az időben, 
amikor az éppen aktuális kulturális minisz-
ter ki akarta József Attilát tiltani az iskolák-
ból nyavalyás kommunista múltja miatt. Hobo 
egy egészen új oldalát mutatta be a költőnek, 
azt hiszem, az igazit, meg is kellett ismételni 
az előadást. Az is nagyon érdekes volt, hogy 
nemcsak a felháborodott pesti értelmiség 
töltötte meg kétszer a színházat, de eljött 
Hobo saját közönsége is, helyes tinilánycsa-
pat formájában. Izgatott, hogy mit is kezdenek 
ezek József Attilával, ezért később rávettem a 
feleségemet, hogy nézzük meg Hobót a saját 
környezetében is. Az etológia minden állatot a 
természetes környezetében igyekszik megvizs-
gálni, és az ember is az állatfajok egyike, persze 
Hobo is. Elmentünk, a tinik döbbenten fo-
gadták nagyapót és nagyanyót, de igyekez-
tünk természetesen viselkedni, ami a hallott 
decibelszázak miatt igencsak nehéz volt. Az est 
második felében Hobo József Attilát szavalt a 
saját közönségének, és ez teljesen természetes 
viselkedésnek tűnt, minden szavát, gesztusát 
értették. Attila tehát megérkezett természetes 
élőhelyére.

A Bëlgát lemezeken fedeztem fel, ame-
lyekről érthetően szól a szöveg. Elsőre a Ló 
rider-be szerettem bele, mert a magyarok ere-
detét, ezeréves problémáit ilyen tömören, nyíl-
tan, elemzően még nem hallottam, iskolákban 
kéne tanítani, persze a Nemzeti Hip-Hop-ot is. 
A Skatulya bácsi-t meg a szülői értekezleten 
kellene folyamatosan hallgatni és elemezni a 
gyerekek érdekében. Minden fontos téma ben-
ne van. A félénkebb gyerekeknek a Zsolti a 
béká-t ajánlom, önbizalmat ad. 

Az etológiában a megfigyelés minden 
elmélet alapja, tehát rá kell térjek az alapvető 
adatokra. A környezet egy kisebb terem, aho-
va a néhány száz rajongó még éppen elfér, és a 
színes lézerfényekkel adagolható impulzuso-
kat generáló szerkezet rendelkezésre áll, meg 
persze a zenekar, maga a Bëlga. Az események 
mindenfajta felfutás nélkül őrjöngéssel kez-
dődnek, folytatódnak és fejeződnek majd be 
két óra múlva. Az őrjöngés legfontosabb ré-
sze a közönség, amely már századszorra hallja 
a számot, betéve tudja a szöveget, és folyton 
beleénekel a dalba. Az őrjöngés tehát tipikus 
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rítusképző és -fenntartó folyamat, amely az 
emberi természetben arra szolgál, hogy közös-
séget alakítson ki, közös akciókkal, közös hie-
delmekkel, az összetartozás felemelő érzésével. 
Rítusok, közösség nélkül az emberek elma-
gányosodnak, depressziósak lesznek. A Bëlga 
közönségében ezek a tünetek nem fordul-
nak elő. Elképesztően szép, ahogyan a tömeg 
együtt mozog, énekel az együttessel. Hegyeket 
tudnának mozgatni, ha erre kérnék őket. De 
a közösség melegét fenn lehet tartani egy ki-
adós káromkodással is, amire az Egy-két-há.. 
adott lehetőséget. Ha valaki megkeresi a szöve-
get, és a maga prűd mivoltában felháborodik, 
el kell magyaráznom, hogy a legújabb kutatá-
sok szerint az emberi nyelv kialakításában a 
káromkodás jelentős szerepet játszott. Való-
színűleg az első nyelvi közlések egyszerű, majd 
egyre bonyolultabb káromkodási informáci-
ók voltak. Egy nagy monográfia is megjelent 
erről. Az agyban a káromkodások iniciálása 
nem a nyelvi területekről indul, hanem a kö-
zépagy mélyebb rétegeiből, ahol az érzelmek 
is keletkeznek. Igazán jót káromkodni csak 
közösségben lehet, ahol az érzelmek effajta ki-
fejezésének szakértő közönsége van. A Bëlgáé 
ilyen...

Csányi Vilmos

Lélekdíszítő 
Szarka Tamás & Ghymes: 
Mennyből az angyal, Veszp-
rém, Hangvilla, 2018. decem-
ber 19.

Szarka Tamás és Szarka Gyula testvérek, a 
Nyitrai Pedagógiai Főiskolán alapították a 
Ghymes zenekart, mely elsősorban autentikus 
népzenét játszott, majd idővel alakult ki saját 
elképzeléseik mentén az igazi Ghymes-hang-
zás. Immár 35 éve zenélnek, több mint há-
romezer koncerten vannak túl, lelkesedésük 
azóta is töretlen. Az új névválasztás is vélhe-
tően megújulásuk része. Szarka Tamás írja a 
dalok és szövegek nagy részét, Szarka Gyula 
népzenei alapokkal, énekkel gitáron kíséri.

A mostani formáció a karácsony ün-
nepkörét, hagyományát járja körbe. (Háttér- 
információ, hogy egy beteg gyerekek 
családja számára segítséget nyújtó alapítvány 
támogatására folyik be a koncertbevételek 
egy része. Ezt megköszönve a jelenlévő és 
egyesületet létrehozó apuka is felszólalt a 
koncert elején.) Minden alkalommal 50-100 
fős énekkarral egészül ki a két billentyűs, egy-
két fúvós és a Szarka testvérek gitáros, hege-
dűs formációja. Jelen esetben kisiskolásokból 
álló énekkar kísérte a zenészeket. Az ének-
kar önállóan is előadott a műsor vége felé 
közeledve néhány dalt, lenyűgöző volt lát-
ni a gyerekek alázatát és kitartását a megkö-
zelítően kétórás műsor alatt, s bár néhányan 
elhagyták közben a színpadot, nagy részük 
derekasan megfelelt a kihívásnak.

Szarka Tamás saját míves, ünnepi ver-
seit adta elő a számok között. Gyermekko-
ra óta ír, több verseskötete is megjelent már, 
van, amelyiket német nyelven is kiadták. Itt 
felolvasott költeményeiben a népi hagyomán-

yok, ünnepi mondakör, vallási történetek 
jelentek meg.

A klasszikus karácsonyi dallamok 
felcsendülése mellett népi és fúvós betéte-
ket is hallhattunk. A furulya, fuvola, klarinét 
dallamai különösen megemelték az énekeket, 
Szarka Tamás hegedűjátéka pedig kiemelten 
figyelmet elragadó volt. Ha becsuktuk volna a 
szemünket, azt is hihettük volna, hogy a bil-
lentyűsöktől jövő csodálatos orgonabetétek 
egy gigantikus templom hatalmas orgoná-
jából szólnak, nem pedig egy Roland márkájú 
szintetizátorból.  

A Szép jelben és a Mária altatójában 
Szarka Tamás és Gyula hangját valóban ün-
nepivé tette a gyerekek éneke, s a már unalo-
mig ismert karácsonyi dalok is új színt kaptak 
eme fantasztikus kórus által, amelynek jelen-
léte nagyon sokat hozzátett az előadáshoz.

Hud Janka

Közelről 
M. Nagy József adventi  
kiállítása Veszprémben a 
Városházán. Megnyitó: 2018. 
december 3.

Amikor megkaptam a lehetőséget, hogy írjak 
pár gondolatot M. Nagy József minitárlatáról, 
amelynek a Veszprémi Önkormányzat Óváros 
téri épülete adott otthont, még nem sejtettem, 
hogy a szobrászkodás iránti, mélyen megbúvó 
vágyam ismét felszínre küzdi magát. 

Láttam jó pár faszobrot, amit ösz-
tönös-tehetséges művészek vagy akár képzett 
alkotók készítettek, de elég ritka olyan 
alkotással találkozni, amelynek láttán azon-
nal érezni, hogy a készítője nemcsak különös 
képességekkel, netán némi képzettséggel ren-
delkezik, hanem aprólékos átgondoltság, ter-
vezés és alapos anyagismeret is jellemzi. 

Mániám, hogy a műalkotásokat közelről 
is megvizsgáljam. Így volt ez mindig a fest-
ményekkel is, a szobrokkal is. Látni akarom, 
hogy születik a mű. S ha nem is lehetek jelen 
az alkotásnál, a kész mesterremek felületét 
vizslatva el tudom képzelni, hogyan készül-
hetett. Ezzel prímán elszórakoztatom ma-
gam, elég élénk a fantáziám. M. Nagy József 
szobrait elnézve már az nagyon tetszik, hogy 
a választott faanyag textúrája milyen fon-
tos szerepet játszik a végső megjelenésben. 
A fa erezete sok helyen tökéletesen harmo-
nizál akár a megjelenített test idomaival, 
akár a ruhák redőivel. A fa csomói, hibái 
szépen illeszkednek azokkal a felületekkel, 
ahol megjelennek. Ismerve a különböző fák 
szerkezetét, abban mindegyik megegyezik, 
hogy a csomó és környéke nagyon nehezen 
megmunkálható. A fát szálirányban lehet iga-
zán faragni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha 
van egy törzsünk, akkor a szálirány mindig a 
törzs hosszában húzódik. Rajzolatban szépen 
megjelenik, ha egy rönköt hosszában elvá-
gunk: vannak világosabb és sötétebb csíkok 
vagy − ahogy régen tanultuk − pászták. Az 
őszi a sötétebb, mert ősszel és télen kevesebb 
folyadékot szív fel a fa, s így az lassabban nő, 

a tavaszi a világosabb és szélesebb, mert ott 
hirtelen több a folyadékfelvétel. Így terebé-
lyesedik széltében is a fa. Ezek a pászták fe-
lelősek a folyadék és tápanyag szállításáért a 
földből egészen a lombkorona tetejéig. En-
nek a kétféle pásztának a váltakozása adja a fa 
elsődleges rajzolatát. 

Ahol a fa törzséből ágak nőnek ki, 
ott a rajzolatban csomó keletkezik. Itt sű-
rűbb az anyag, és a szálak is hirtelen elindul-
nak a fa belseje felé (mivel onnan nőnek ki). 
Olyan tölcsérszerű formája ez a fa erezeté-
nek, amelyet azért nehéz kézi szerszámmal 
megmunkálni, mert lényegesen keményebb 
a fa bogmentes részeinél, és mivel a csomó 
belsejéből kifelé haladva futnak a szálak, ezért 
rendkívül jól megfent szerszámmal lehet csak 
szépen, szakadásmentesen vésni. Nos, ilyen 
szépen megmunkált csomós felületet sokat 
megfigyelhetünk a mester szobrain olyan 
helyen is, ahol ezek az elágazások, csomók 
keskeny helyre kerültek. A csomó men-
tén törékenyebb is az anyag pont azért, mert 
a sűrű, kemény felület találkozik a lazább 
szövésűvel. Ilyen érzékeny helyek találhatók 
például Daphne kezein, ami azért is érdekes, 
mert túl azon, hogy a kéztőnél több csomó is 
található, valahogy úgy alkotta meg – főleg 
a bal − kezet a mester, hogy egy ideig azon 
gondolkodtam, talán ezt külön faragta a test-
hez, majd tökéletesen illesztve beragasztot-
ta a szoborba. Ilyen nehezen hozzáférhető 
helyeken végzett mesteri megmunkálás több 
szobron is látható, Sarolt kardot tartó jobb 
kezén még jobban kivehető. Daphne szobra 
gyönyörűen szimbolizálja a pillanatot, amikor 
Zeusz fává változtatja a nimfát. A gyökér 
plasztikus keszekuszaságából kinövő női alak 
formája tökéletes átmenetet képez a nyers, 
élő faanyag és a fává dermedt nimfa hirte-
len mozdulatlansága között. Ahogy Daphne 
lágy nőiességét is tökéletesen visszaadja a mű, 
úgy Sarolt fejedelmi megjelenítése is élethűre 
sikerült. 

Mindkét szobor cédrusfából készült, 
amely túl azon, hogy gyönyörű mintázatú és 
remekül lehet játszani vele a rönk adottsága-
iból adódóan a nyers fa és a kész szobor fe-
lületeinek átmenetében, még a felületkezelés 
szempontjából sem igényel túl sok munkát, 
mert anyagában igen gyantás, jól ellenáll az 
időjárásnak, így nemcsak tartós, hanem szép 
színű felülete is van.

Tovább haladva a művek között, lát-
hatóan mindegyikre jellemző, hogy a nyers-
anyag kiválasztása tökéletes harmóniában 
van a forma belső lényegével. Kedvenceim A 
Próféta és az Óceán üzenete, ahol ugyanígy a 
gyökér közeli anyagból munkálta meg a szob-
rot a művész, de ilyen jellegű a Gyöngykeres-
kedő is. Izgalmas alkotás a Négy évszak, ahol 
egy cseresznyerönkből úgy mintázta meg az 
évszakokat szimbolizáló női alakokat, hogy 
a rönköt hosszában négyfelé fűrészelte, a tal-
pukat azonos magasságban rönkcikkelyként 
meghagyta, az alakokat egymásnak háttal 
megformázta, majd a tövüknél újra összera-
gasztotta a négy darabot. 

Az igazi megfejtés számomra azonban 
Assisi Szent Ferenc szobra. Szemmel látható-
an két faanyagból készült, de olyan szépen il-
lesztette be az alakot a héjába a mester, hogy 
úgy tűnik, mintha a két anyag egymásból nőtt 
volna ki. A szobor héja juharból készült, tele 
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göccsel, boggal, naturalizmusában képviselve 
a tisztátalant, amelyből mintegy megszület-
vén kinő Szent Ferenc fi gurája, amely színben 
is elüt, lévén fekete dióból faragta M. Nagy 
József. A szent teste derékmagasságig enyhe 
ívben, alulról felfelé szélesedve nő kifelé az őt 
fogva tartó juhartönk belsejéből, majd, ahol 
már láthatóvá válik teljes valójában Szent Fe-
renc teste, el is válik az őt palástként körbeta-
karó juhartól. Érdekes játék színválasztásban 
is a két anyag. A tisztátalant, a formázatlan 
valót a világos juhar képviseli, míg a megtes-
tesült szentet a sötét dió. 

Összességében M. Nagy József 
műveinek megmunkálásán nemcsak a 
tökélyre fejlesztett szerszámhasználat és a 
felhasznált faanyagok teljes ismerete látható 
azonnal, hanem a koncentrált tudatosság, a 
játékosság és a mélyről jövő szellemiség is. 
Élmény volt tanulmányozni a műveit.

Nyakas Krisztián

„Olasz nyelv 
kezdőknek” 
Olasz klub az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár szervezé-
sében, olasz fi lmek vetítése 
eredeti nyelven, magyar fel-
irattal. 

A klub első ízben 2018 szeptemberétől 2019 
májusáig várja havonta egy-egy vetítés-
sel az érdeklődőket. Olasz nyelv kezdőknek 
− hogy a számomra egyik legkedvesebb 
dán-svéd fi lm címével indítsam e rövid kis 
írást a megyei könyvtár újabb közösségépítő 
kezdeményezéséről − és nem csak kezdőknek, 
hiszen az Olasz klub első vetítésére érkeztek a 
nyelvet jól beszélő érdeklődők csakúgy, mint 
fi lmbarátok, pusztán a fi lm kedvéért.

A nyitófi lm Vittorio De Sica Biciklitol-
vajok (1948) című alkotása volt. A könyvtár 
épületébe lépve már a lépcsőn varázsos olasz 
dallamok hallatszottak, Roberto Murolo Ma-
lafemmena című dala szűrődött ki a teremből. 
Belépve, a halk muzsika mellett a vetítővász-
non az estével kapcsolatos információk pe-
regtek. Ismertető az olasz neorealizmusról 
− melynek jeles darabja a Biciklitolvajok −, a 
rendező munkásságáról, a fi lm díjairól és a 
szereplőkről is megtudhattunk információkat 
az Olasz klub háziasszonyának, John Juditnak 
jóvoltából, aki olasz szakon szerzett egyetemi 
diplomát, s láthatóan/hallhatóan egy életre el-
köteleződött az itáliai kultúra mellett. 

Bevezetőjében elmondta, hogy a havi 
egy vetítésből álló klub nyitányának az olasz 
fi lmművészet megkerülhetetlen korszakából, 
a neorealizmusból választott fi lmet. A nagy-
jából tíz évet felölelő korszakot (1940–50-
es évek) De Sica mellett olyan rendezők 
munkássága fémjelzi, mint Visconti és Ros-
sellini. A Mussolini-érát kiszolgáló dagályos 
és szentimentális alkotások után a fi lmnyelv 
megújítására törekvő csoport humanista, az 
emberek és a társadalom mély átalakításának 

szándékával vezérelt alkotásokat készített. 
Ezek tudatában csak dicsérendő a válasz-
tás, hogy az induló klub a Biciklitolvajok-
kal „mutatkozott be”. A folytatásban Vittorio 
Gassman főszereplésével A nő illata (1974), 
majd Giuseppe Tornatore Malena (2000) 
című munkája, a sokszorosan díjazott alkotás 
kapott helyet, melynek operatőre Koltai Lajos 
volt. A félévet egy vígjáték zárta nagy sikerrel 
2015-ből: Ha Isten úgy akarja. 

2019-ben a klub programja ismét 
klasszikus alkotásoktól indul és ér el a kortárs 
fi lmes munkákhoz. Az igényes választást 
jelzi, hogy az öt fi lm kosárnyi Oscar-, Gold-
en Globe- és más rangos fi lmdíjjal büsz-
kélkedhet, s olyan fi lmcsillagokat láthatunk a 
vásznon, mint Giulietta Masina vagy a fi atal 
Sophia Loren. Januárban látható Fellinitől a 
Cabiria éjszakái (1957, Nino Rota zenéjével), 
majd „visszatér” Vittorio de Sica a Házasság 
olasz módra című remekével. Újra láthatunk 
fi lmet a nagy mesélő Giuseppe Tornatorétól, 
ezúttal a mozi műfaja előtt tisztelgő, kultfi lm-
mé vált Cinema Paradisó-t (1988). Benigni: 
Az élet szép című csodás munkáját nem kell 
bemutatni a fi lmbarátoknak, újranézése min-
den alkalommal lelki feltöltődést ad, s a záró-
fi lm, a 2011-ben készült, Velencében a zsűri 
különdíját kiérdemlő, napjainkban nagyon 
aktuális A tenger törvénye (rendező: Ema-
nuele Crialese) című alkotás megtekintése is 
bizonyára maradandó élmény lesz az olasz 
nyelv kedvelőinek s az olasz fi lmművészet 
tisztelőinek egyaránt.

Több éve fut a könyvtárban a Fran-
cia klub, a Német klub, legújabban a ma-
gyar klasszikusokat felvonultató, A magyar 
fi lmkultúra gyöngyszemei című sorozat 
is, jól felhasználva a könyvtár színvonalas 
DVD-gyűjteményét. Remek műveltségmélyí-
tő, nyelvtudást bővítő, s akár barátságépítő 
alkalmak ezek. Egyszerű, fi nom hiánypótlók! 
Hasznos trend, hogy a könyvtárak sokoldalú-
an nyitnak olvasóik felé, módszeresen csalo-
gatják falaik közé a látogatókat, hogy a mind 
szorosabbra fűződő emberi kapcsolatokból 
igazi látogatói közösség formálódjon. Könyv-
tárba járni jó dolog, s hogy ezt minél többen 
felismerjék, annak kiváló újabb eszköze az 
Olasz klub is.
                                                                                                           

Farkasné Molnár Csilla

Tudósklub 
Tudósklub, Veab-székház, 
Veszprém, 2019. január 23.

A MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága 
(Veab) havonta szervez bárki által látogatha-
tó, ingyenes előadásokat a Dravecz-házban, 
azaz a várbeli Veab-székházban. 2019 első 
Tudósklubján a legfrissebb Nobel-díjasokról 
és felfedezéseikről szóltak az előadók, azt is 
bemutatva, az egyes témákban hol tart a hazai 
kutatás.

A közgazdasági Nobel-díjat 1968 óta 
ítélik oda. Szikszai Szabolcstól (PE Gazdaság-
tudományi Kar) megtudtuk, hogy 2018-ban 
is amerikaiaknak jutott a díj. Paul M. Romer 

munkájában ezúttal a tudás, a technológiai 
ismeretek felhasználásának szerepét vizsgál-
ta a gazdasági növekedésben. Állítja, hogy a 
tudás is termelési folyamat, mégpedig a K+F 
(kutatás + fejlesztés) eredménye. Megfi gyel-
te azt is, hogy az „ötlet” abban különbözik az 
egyéb termelési tényezőtől, hogy amennyiben 
hozzáférhető (például le van írva), egyszer-
re többen is tudják használni. A technológiai 
tudás nem rivalizáló, úgynevezett közjószág, 
maga a tudás pedig attól függően fog terjed-
ni, amennyire a szabályozás lehetővé teszi. A 
tudás előállításának óriási munka- és tőkeigé-
nye van, ezért a vállalatokat, amelyek ezeket 
biztosítják, érdekeltté kell tenni abban, hogy 
folytassák a K+F tevékenységet. Ezért szület-
nek a licenc jogok, a védettség (például adott 
időre szóló kizárólagos gyártási jog a gyógy-
szeriparban), hogy megérje a gyártónak a fej-
lesztésbe befektetett költség. Egy ötlet további 
ötleteket generál, így a tudás olyan termelési 
tényező, aminek hozzájárulása exponenciáli-
san növeli a gazdasági eredményt.

A közgazdasági Nobel-díj másik kitün-
tetettje William D. Nordhaus. Díjazott 
tanulmánya szerint a tudás alapú társadal-
mak számíthatnak erőteljesebb gazdasági 
növekedésre, közülük is azok fejlődnek jól, 
amelyek együttműködnek a tudás felhal-
mozásában és használatában. Azt vizsgálja, 
a környezet megváltozása hogyan hat a gaz-
dasági növekedésre, lehet-e számszerűsíte-
ni az éghajlatváltozás hatását. Már 10-15 éve 
gondolkodik okosabb városokon. Amikor 
majd minden ember nagyvárosokban él, az 
élet milyen szervezése lesz a fejlődés ga-
ranciája? Bár mindkét tudós a tartós és fenn-
tartható gazdasági növekedéssel foglalkozott, 
kívülállóként biztosan nem szavaznék a ha-
talmas kolóniákra élettérként, hiszen az em-
bernek annyira szüksége van a természetes 
környezet közelségére, mint a tiszta levegőre 
vagy vízre. (Ilyen biztonsággal lehet azt is 
állítani, hogy a Pannon Egyetemen folyó ku-
tatás − Függ-e a publikációk száma attól, 
hogy biztosított-e a munkák anyagi háttere? – 
eredménye „igen” lesz.)

Kántor Zoltán (Balluff  Kft .) a lézer-
fi zikában elért úttörő felfedezésről, Vonder-
viszt Ferenc (PE) az enzimek irányított 
evolúciójáról beszélt, Bárdos Jenő (Veab és 
PE) a Nobel-békedíjasokról, Lakatos Lász-
ló (Csolnoky Ferenc Oktató Kórház) pedig 
az élettani és orvostudományi felfedezésről, a 
negatív immunreguláció gátlásán alapuló rák-
terápia felfedezéséről.  

Őrsi Ágnes
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Pardon Hetedik változat. Modern Képtár – Vass 
László Gyűjtemény, Veszprém, Vár u. 3–7. 
2018. november 17. – 2019. március 14.

A Modern Képtár 
Veszprém és a régió 
extravagáns élményt 
kínáló kiállítóhelye. 
A különleges térkép-
zést három épület, a 
középkori alapokat is 
magába foglaló eklek-
tikus architektúrák tér-
kapcsolata adja, egyedi 
színhelyként modern 
és kortárs festmények, 
grafi kák, kisplasztikák, 
szobrok bemutatásá-
hoz. Ezek a műalko-
tások birtokba veszik 
a kiállítótér dimenzi-
óit, és egyben hierar-

chiát teremtenek. A most látható Hetedik 
változat című tárlat kitűnő ízlésre és kiál-
lítási koncepcióra vall. A műgyűjtő Vass 
László nemzetközi hírű gyűjteményének 
darabjai láthatók, ezúttal főként a grafi -
kai technikák – szerigráfi a, chromográfi a 
– médiumából válogatva. A szerigráfi a 
a szitanyomat speciális típusa, melynél 
a művész készíti a sablont. A nyomatok 
meghatározott példányszámban készül-
nek, melyeket a művész számozással és 
szignatúrával lát el. 

A tárlaton „friss műcsoportként” 
megjelenik és egyben uralkodik is, Günt-
her Fruhtrunk sorozata. Ezek a szerigráfi -
ák (1963–1971) az expresszív, szép és 
tiszta színek: sárga, narancs, zöld és a fe-
kete kontrasztjára épülnek. Zenei asszoci-
ációkat keltenek – Grosse Kadenz (1971) 
– és zenei instrumentumok elemei tűn-
nek fel, mint zongoraklaviatúra, a zongo-
ra hangszekrényének ívelt része. Vonós 
hangszerek, mint cselló, hegedű rezonáló 
hangteste is feltűnni látszik. E szerigráfi ák 
kompozicionális szemléletében felismer-
hető a szintetikus kubizmus hatása.  

Victor Vasarely Kompozíció című 
szerigráfi ája fogad bennünket a Modern 
Képtár első termében. Az életművét Fran-
ciaországban kiteljesítő magyar művész az 
op-art (optical art) és kinetikus művészet 
doyenje. Vasarely alkotásai a vizuális per-
cepcióra, a látás mechanizmusára refl ek-
tálnak. A különleges optikai hatások, az 
egyszer domború, majd homorú (kon-
vex és konkáv) formák, a térbeli kapcsola-
tok változásai állandó mozgásra késztetik 
a szemet. A szem fi ziológiai sajátosságai 
szerint mindig valamilyen térbeli konst-
rukciót próbál rögzíteni. Vasarely azonban 

relativizálja a térbeli kapcsolatokat, és ez-
zel a mozgás, kinetizmus élményillúzióját 
kelti.  A Gestalt-pszichológia vezeti el Va-
sarelyt a „plasztikai egység” – unité plas-
tique – megalkotásához. 

Az ifj ú Vasarely a Podolini-Volk-
mann stúdióban fejlesztette kitűnő rajz-
készségét. Realista komponálási metódu-
sát hamarosan egy új művészi repertoár 
gazdagította: a Bortnyik Sándor szabadis-
kolájában megismert művészi stilisztika. 
Bortnyik a weimari Bauhaus progresszív 
szemléletét és oktatási elveit kívánta meg-
honosítani Magyarországon, melynek sa-
játos jelensége a Műhely. Az alkalmazott 
művészetek, különösképpen a reklámgra-
fi ka, plakátművészet redukált és elvo-
natkoztatott, absztrahált képi elemeit és 
mértani megszerkesztettségét Vasarely si-
keresen integrálta művészetébe. 1930-tól 
Párizsban élt és a művészet pezsgő metro-
poliszában vizsgálta a plasztika problema-
tikáját: a színt, fény-árnyékot, anyagot, két 
és három dimenziót, kompozíciót, a grafi -
kai eszközökkel megvalósítható optikai 
hatásokat. A Belle-Isle-korszak természe-
ti formái elvezették Vasarelyt a természet 
belső geometriájához, a természeti formák 
absztrakciójához. Míg a Denfert-periódus-
ban a korábbi elliptikus vagy szögletes for-
mák „absztrakt tájak ” megjelenítői. 

A tárlaton látható Kompozíció az ún. 
Kristály-periódusban született sorozathoz 
tartozik. A kékeslila háttér előtt fekete le-
mezek rózsaszín felületekkel téglatesteket 
és négyzet alapú egyenes gúlát alkotnak. E 
térbeli formák azonban elmetszettek, vagy 
egymásba metszenek, elfordulnak.   

Vasarely a párizsi Denise René Galé-
ria társalapítója (1944), mely elsősorban a 
geometrikus absztrakt festők fi atal nemze-
dékének biztosított bemutatkozási lehető-
séget, és idővel a konstruktív szemléletet 
megújító művészet egyik legfontosabb eu-
rópai központja lett. 

A Dél-Amerikából Európába ér-
kező művészek Vasarely vonzásába ke-
rültek, mint Jesús Rafael Soto is, akinek 
három szerigráfi ája díszíti a kiállítótere-
ket. A négyzetek – narancs, fekete, mély-
kék, piros, sárga – a képtér fehér színű alsó 
regisztere és a háttér fémszál imitációjú 
felületén lebegnek. A moiré-hatás vibráló 
képfelületet eredményez. 

Soto mellett a másik jelentős vene-
zuelai művész Carloz Cruz-Diez. Alkotá-
sai ún. chromográfi ák alumíniumon: 
Color Aditivo Titi (2014), hologramszerű 

élményét a moiré-hatású faktúrán a színek 
izzása fokozza. 

Josef Albers négy különnyomata a 
kiállítás reprezentatív és dekoratív darab-
jai. 1948-tól képsorozatokat alakított ki az 
egymásba helyezett színes négyzetekből. A 
színek, tónusok, fényértékek helyes megvá-
lasztásával látszattereket hoz létre, melyek 
távlati hatását a középpontnál lejjebb talál-
ható horizontvonal is fokozza. A színek és 
formák kölcsönhatásait, interakcióit vizs-
gálta újabb és újabb kombinációkban.  

A kiállításon Aurélie Nemours „basic 
style” minimalista képe vezeti fel és Yves 
Popet mértéktartó alkotása foglalja keret-
be a „svájci konkrétokat”.  Richard Paul 
Lohse, Max Bill, Verena Loewensberg, 
Camille Louis Graeser a műgyűjtő ugyan-
csak kedvelt alkotói. 

A képtár boltíves folyosóján kiállí-
tott egyéb műtárgyak formai üzenetén 
túl a burgundi vörös és bordó számos ár-
nyalatával, intenzív rezgésével találkoz-
hatunk. Charles Bézie akrilfestménye 
– Kadenciák No. 1240 (2001) – ugyan-
csak domináns helyet foglal el a kiállí-
tott képek sajátságos hierarchiájában. A 
konstruktív szemléletet Daniel de Spirt 
plexiobjektje és Ingo Glass alumíni-
um-zománc konstrukciója képviseli. 

A Modern Képtár – Vass László 
Gyűjtemény egyik állandó darabja Luis 
Tomasello objektje (1985), elforgatott apró 
fehér kockák sűrű hálója. A monokróm 
hangulatot a felületen tükröződő sárga és 
piros árnyékok oldják, a kockák belső felü-
lete színes. Az argentin művész Párizsban 
ismerhette meg Vasarely op-art kutatásai-
nak innovációját, a festészeti eszközök ki-
netikus hatásait.  

A tárlaton Vasarely mondhat-
ni Aix-en-Provence-i „birtokszomszéd-
ja”, Bernard Venet kisméretű acélívei 
képviselik a kültéri konceptuális szob-
rok redukcióját az enteriőrben. Tovább-
haladva elgondolkozhatunk a land-art 
határán mozgó heroikus csomagolómű-
vész Christo modelljei apropóján: Over 
the River, Colorado, Egyesült Államok 
(1992); Th e Gates, Central Park, New York 
(1979–2005); Th e Floating Piers, Lake Iseo, 
Olaszország (2016).  …Előtanulmányok, 
collage-ok Christo elképzelt és megvalósí-
tott utópiáiról. 

Örömmel tudatosodhat bennünk, oly 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Vasa-
relyn keresztül érthetjük meg a modern és 
kortárs művészet és tudomány kapcsolatát. 

Az ikonikus Fekete négyzet fehér alapon (1915, Tretyakov Képtár, Moszkva) és Szuprematista kompozíció - 
Fehér négyzet fehér alapon (1918, Museum of Modern Art, New York) című alkotásaival Kazimir Malevics 
elérkezett a festészetben az abszolút absztrakcióhoz, a festészet egy lehetséges végpontjához. Három 
évtizeddel később Victor Vasarely így válaszolt: „Pardon, ha én azt a fekete négyzetet megpördítem az átlós 
tengelye körül, akkor kapok egy rombuszt. Ebből az újabb dimenzióból született tulajdonképpen az op-art, 
tehát a kinetizmus.”

Séd, 2018. 6. sz. 11. old.
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Világhírű cipészmester világhírű 
képzőművészeti gyűjteménye

Hetedik változat. A Vass László Gyűjtemény megújított  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 grafikával 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 szeligráfiája 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…
Átt 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 Petőfi -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), fi 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 fi 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 – refl 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 
Uffi  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; fi 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, fi 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, fi 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, fi 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, fi 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.

Séd, 2018. 4. sz. 19. old.

 S
éd

 •
 2

01
8.

 4
. s

zá
m

19

…legmélyedbe szorulva…
Átt 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 Petőfi -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), fi 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 fi 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 – refl 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 
Uffi  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; fi 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, fi 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, fi 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, fi 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, fi 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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Vasarely alkotásai a világ számos metro-
poliszmúzeumának − Museum Moderner 
Kunst, Stift ung Ludwig, Bécs; Tate Modern, 
London; Centre Georges Pompidou, Párizs; 
Guggenheim Museum, Bilbao; Museum 
Gulbenkian, Lissabon; Modern Museum of 
Art, New York − féltett kincsei. 

Werner Spies műkritikus és kurá-
tor szerint: „Vasarely művészi tudatának 
formálódása korunk lélektanilag legérde-

kesebb és legizgalmasabb problémái közé 
tartozik.” 

1997-ben írt nekrológjában így emlé-
kezik Vasarelyre: „Ma bizonyára már senki 
sem tudja elképzelni, hogy ez a meg-
győző szavú, választékos művészegyéni-
ség milyen hatalmas hírnévnek örvendett, 
milyen lenyűgöző hatást gyakorolt min-
denkire. Annet-sur-Marne-ban laboratóri-
umhoz hasonlóan megszervezett hatalmas 

műtermében egymásnak adták a kilincset 
az illusztris vendégek. A kibernetika és a 
számítástechnika állandó beszédtéma volt 
ebben a műteremben, gyakran esett szó 
kutatásokról és prototípusokról, és izgal-
mas viták folytak, amelyekben élénkebben 
vettek részt a matematikusok, a fi zikusok, 
az orvosok, a politikusok és a magatartás-
kutatók, mint a művészet exegétái.” 

Huber Lilla Mária

A Bran együttes 1993-ban alakult, szeptember 21-én tartották első koncertjüket a kultikus Enyhe Fintor 
klubban. Akkor Kövi Szabolcs fuvolistával négy számot játszottak el, mindegyiket sok-sok ismétléssel, 
majd Kovács Gáborján hosszú mesébe kezdett, aminek a végére a tizennégy fős közönség fele elszivárgott. 
Most, 25 évvel később, számos vendégművésszel, régi zenekari taggal ünnepelte születésnapját a Hangvilla 
színháztermében az együttes sok veszprémi baráttal, új és régi közönségével, valamint a fővárosból érkező 
megannyi rajongóval. A háromórás koncert nem csak az ír, skót, breton és ószirmi zene varázsát ígérte.

Bolyongás 
a Tündérek földjén

25 éves a Bran – jubileumi koncert, Veszprém, Hangvilla, 2019. január 11.

Az est Telbisz Miklós gitárjátékával kezdődött, aki a nyolcvanas- 
kilencvenes évek fordulóján Pécsett működő Musique Trouvée 
együttes Initation Rite (Beavató szertartás) című számát játszot-
ta. A dalhoz csatlakozott Kovács Gáborján és Kis Sándor dobbal, 
illetve Oláh Sándor és Császár Róbert gitárral. Gáborjántól, aki 
aztán az est során a Bran együttes történetéről mesélt, azt is meg-
tudhattuk, hogy egyetemista korában az alternatív zenét játszó 
Musique Trouvée együttes dobosaként zenélt először színpadon.

Rövid történeti bevezető idézte fel, hogy az első Bran-kon-
certeket követően a zenekarhoz csatlakozott Oláh Sándor gitáros, 
s lassacskán egyre többen hallgatták őket, így − részben az akkori 
ír zenei divatnak köszönhetően − hamar eljutottak az ország leg-
több településére, nagy fesztiválokra, gyakran játszottak a Diák-
szigeten, a Volt Fesztiválon, a Pécsi Folknapok fellépőiként, még 
az Operaházba is eljutottak, koncerteztek külföldön, többek kö-
zött Írországban is. 

Az együttes egyik legkorábbi dallama, a Brian Boru indu-
lója csendült fel, melyben Oláh Sándor gitárjátékához csatlakoz-
tak a koncerten fellépő zenészek: Bodor Tibor Teskó, az együttes 
régi barátja hárfán, Ágoston Béla dudán, az együttes későbbi tag-
jai, Kuti Judit, Szolár Péter és Nagy Kati furulyákon, Császár Ró-
bert gitáron, Móser Tamás mandolinon, Kis Sándor és Kovács 
Gáborján pedig bodhránon, ír kézidobon. A koncert első felé-
ben az együttes első négy lemezének számai közül válogattak: ír 
és angol nyelvű énekek szóltak a férfi ról, aki a tündérek által el-
rabolt feleségével egy erdőben találkozik, hogy visszahódíthassa, 
a magányos agglegényről, aki százhúsz év óta mindennap az ab-
lakból lesi a szépséges Flynn Brigittát, de mégsem meri bevallani 
a szerelmét, a poitín nevű ír pálinkáról, ami erejével az embere-
ket a mennybe repíti, hogy ott gyönyörködhessenek az angyalok 
szivárványszínben játszó szőrös lábában, mielőtt visszazuhan-
nának a földi gondok közé. Megtapasztalhattuk, hogy Gáborján 
mesélőkedve cseppet sem veszített erejéből és lendületéből az el-
telt negyed évszázad alatt. Vidám, középkori dal szólt Eithnéről, 
a három város nagyságú hölgyről, akinek testén egész városok 
ifj ai találják meg a szerelem mindenféle szépségeit, ha előbb kellő 
mennyiségű sörrel tudják elbódítani. 

A szünet után Gáborján – lévén színházi ember is – az 
első részben viselt ’90-es évekbeli legendás ruhatárát lecserél-

ve érkezett ismét a színpadra. A zenekar két utolsó CD-jéről 
hallgathattunk líraibb dalokat, majd egy skót gael nyelvű dalt, 
melyet a Hebridák egyik kis szigetén akkor énekeltek a halá-
szok, amikor gyermekeik először indultak el az óceánra nél-
külük a lélekvesztőikkel. A továbbiakban lemezen még nem 
hallható dalok következtek. Egy lányról szóló, aki az örök élet 
vizét keresve a fogadós karmaiba kerül, majd egy vidám balla-
da a jókedvű koldus egyik pajzán kalandjáról, amit a Rigmadár 
című magyar nyelvű ószirmi ének követett. A koncert meg-
lepetése volt, amikor Ágoston Béla kecskedudával a hatvanas 
évekbeli jazzslágert, a Sunny-t a Hidegen fújnak a szelek kezde-
tű ördöngösfüzesi ritka magyarral ötvözte. Együtt szólalt meg a 
könnyed örökzöld a rusztikus, erőteljes lüktetésű mezőségi mu-
zsikával. Megrendítő és felemelő volt.

A játékosság Gáborján sajátja, így a közönség közreműkö-
désével megidézte a skót gyapjúpuhítás mozdulatait, melyek zaja 
a Tündérek madárruhában című skót munkadalhoz szolgált kísé-
retül. Az együttes vezetője ezúttal sem hagyta ki, hogy ne próbál-
ja ki a színpadon a közelében lévő bútorok hangját, és hallhattunk 
az elmaradhatatlan halandzsanyelvű Bran-számokból is. Befeje-
zésként Brigittához, az írek egyik legkedveltebb szentjéhez szóló 
himnusz hangzott el a táncra perdülő tündérekről. Majd az összes 
közreműködő zenész színpadra lépett, hogy közösen előadják 
a 19. század végi gunyoros kocsmadalt, a Montó-t, mely Dublin 
vöröslámpás negyedének ismert fi guráit idézte meg. A zenekar 
ráadásként egy ír nyelvű altatóval búcsúzott. A dal végére elhall-
gattak a hangszerek, a Bran tagjainak többszólamú énekével zá-
rult az est.

Decemberben az EKF Veszprém 2023-győzelmet köszöntő 
Utcaünnep programajánlójában az alábbi méltatást olvashattuk 
a Branról: „…Legendássá vált kocsmakoncertjeik már 1993-ban 
felvillantottak valamit mindabból a lelkesedés szőtte közösségből 
és utánozhatatlan hangulatból, aminek meghonosítása az Európa 
Kulturális Fővárosa program egyik legnagyobb feladata.” Kívá-
nom, hogy 2023-ban a már három évtizedes jubileumát ünneplő 
Bran együttes Gáborján vezetésével ugyanezzel a koncerthangu-
lattal adjon nekünk zenei és közösségi élményt!

Sipos Tekla
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Kovács Gáborján előadása során a ’80-as évek 
második felében kezdődő, tulajdonképpen képes 
önéletrajzának eseményeivel párhuzamosan fel-
idéződhettek a hallgatóban a korabeli történések, 
a közművelődésben, a kulturális közéletben is 
lezajló változások és a − nagyrészt civil kezdemé-
nyezéssel és szerepvállalással létrejövő − esemé-
nyek, alkotóközösségek.

Párhuzamos 
történetek
Beszélgetés Kovács Gáborjánnal. Veszprém, 
Dubniczay-palota, 2019. január 12.

A diavetítéssel egybekötött előadás és beszélgetés a Bran-kon-
cert másnapján volt a Művészetek Háza szervezésében a Dub-
niczay-palota barokk termében, szépszámú hallgatóság előtt. 

„Szüleim Veszprém Város Vegyeskarában énekeltek” – 
mondta előadása kezdő mondataiban Kovács Gáborján, a Bran 
együttes alapító tagja, bölcsész, művelődéstörténész, performer, 
író, rendező, napjaink ritka reneszánsz embertípusának veszpré-
mi képviselője. Gáborján számára mindennapos volt a zenével, 
művészetekkel való kapcsolat; fel sem merült benne, hogy vala-
miféle különleges helyzetben lehet, magától értetődő, természetes 
állapotként élte ezt meg. 

„Sokáig sokan költőnek hittek” – mondta, és valóban soká-
ig sokan költőnek hitték, hiszen rendszeresen publikált, és ver-
sei megjelentek a Veszprémi Irka lapszámaiban, amelyet a Városi 
Művelődési és Ifj úsági Ház – helyén ma a Művészetek Háza mű-
ködik – adott ki.  Az irkákat a lapszámokban megjelent művek 
szerzőinek közreműködésével megrendezett irodalmi esteken 
mutatták be. (A Veszprémi Irka első száma 1975-ben jelent meg 
Botár Attila szerkesztésében.) Ez az intézmény, mint a nyolcvanas 
évek második felében az egykori Ifj úsági Park helyén létrehozott 
városi közművelődési tér, az akkori megyei fenntartású Dimitrov 
mellett új lehetőségeket biztosított a különböző művelődő közös-
ségeknek, civil és ifj úsági szervezeteknek. Többek között ifj úsá-
gi kórusnak (a későbbi Dowland Kamarakórus), képzőművészeti 
alkotókörnek (a mai Veszprémi Vizuális Műhely előképe) volt a 
székhelye, vagy a közéleti szerepre vállalkozó Fiatal Értelmiségiek 
Klubja programjait szervezte, alternatív és feltörekvő zenekarok 
koncerthelyszíne volt.  

Itt, a rendszerváltás éveiben alakult meg a Veszprémi Fiatal 
Alkotók Köre, amelynek Kovács Gáborján 1990-93-ig társelnö-
ke volt, valamint ötletgazdája és szervezője három utcaművészeti 
fesztiválnak (Dísztávirat a Bezárt Városnak, 1990, Atlantisz avagy 
az elsüllyedt kultúra, 1991, A Rőt Kiskacsa avagy a művész alak-
változásai térben és időben, 1992). A Kör számos művészeti és 
társadalomtudományi előadás-sorozatnak és meghívott színházi 
előadásnak volt a szervezője, megvalósítója.

„1991 tavaszán irodalmi programokat szerveztünk. Ezek kö-
zül kiemelkedett a Sziveri-emlékest, amelyen részt vett Sziveri Já-
nos özvegye is. Ebben az évben, júliusban szerveztünk fesztivált 
Atlantisz, avagy az elsüllyedt kultúra címmel.”

Az ifj úsági ház helyén létrejövő Művészetek Háza kiteljesí-
tette a kortárs irodalom gondozásával, megismertetésével kapcso-
latos kezdeti törekvéseket, és rendszeresen megjelenő művészeti 
folyóirat szerkesztését és kiadását gondozza: először a Vár Ucca 
17., majd a Vár Ucca Műhely lapszámaival.

„A Bran együttessel többször felléptünk az akkoriban meg-
nyílt ifj úsági szórakozóhelyen, a Muraközi Péter által létrehozott 
Enyhe Fintor Klubban.”

Az Enyhe Fintor Klub a kilencvenes évek elején kultikus 
szórakozóhellyé lett Veszprémben, elsősorban az alternatív zenei 
irányzatokat kedvelők körében. Megszűnése után szerepét a mai 

napig a volt Séd mozi (ma Hangvilla) kistermében működő Exp-
resszó folytatja.

„A kilencvenes években tanítottam a Veszprémi Egyetemen, 
majd az egyetem közművelődési titkáraként is dolgoztam.”

Az egyetem nyílt, mindenki által elérhető közművelődési 
szolgáltatásai a mai napig fontos és nélkülözhetetlen részét alkot-
ják Veszprém kulturális életének. Különösen jelentős volt a te-
vékenysége a nyolcvanas években, amikor a Nagy Károly vezette 
titkárság kiállításaival, előadóestjeivel, koncertjeivel és közéleti 
programjaival „intézményként” beépült a város mindennapjaiba. 

„A Lovassy László Gimnázium és a Veszprémi Egyetem 
színjátszó csoportjainak művészeti vezetőjeként számos előadás 
írójaként és rendezőjeként dolgoztam.”

A ’80-as években és a ’90-es évek elején jelentős volt Veszp-
rémben az amatőr színjátszó mozgalom. Fontos előadások szület-
tek a Lovassy László Gimnázium, az Egyetemi Színpad és a Kállay 
Éva Egészségügyi Szakközépiskola (ma Padányi Bíró Márton Ró-
mai Katolikus Gimnázium és Általános Iskola) művészeti cso-
portjai, versmondó körei előadásában.

„2005-től 2009-ig a veszprémi Kabóca Bábszínház igazga-
tója, majd dramaturgja voltam. Itt – újdonságként − vezetésem 
idején szerveztük meg két alkalommal a bábdramaturgiai konfe-
renciát.”

A kilencvenes évek elején először bábstúdióként indult mű-
hely professzionális bábszínházzá alakult, amely kiemelkedő in-
tézménye Veszprém kulturális életének.

A Kovács Gáborjánnal történt önéletrajzi ihletésű találkozás 
lehetőséget adott a megjelentek számára, hogy Veszprém elmúlt 
mintegy harminc évének kulturális, művészeti törekvéseit, érték-
teremtő hagyományát, múltját és jelenét párhuzamba állítsák, s 
emlékezzenek.

Veres B. Zsuzsanna

Játszani 
és mesélni
a szavakkal

Nem mindennapi irodalmi eseménynek lehettek 
tanúi azok, akik ellátogattak az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtárba Kovács Gáborján veszprémi 
születésű költő, művelődéstörténész Szél nélküli 
erdőben – Részletek az ószirmi kódexből című 
könyvének bemutatójára. A beszélgetés során – 
melyet Géczi János és Jász Attila költők vezettek 
– különleges, fantázianyelven írt mesék és dalok 
is elhangzottak a szerzőtől, melyekkel még inkább 
sikerült megteremteni és az olvasókhoz közelebb 
hozni a varázslatos ószirmi hangulatot.

Kovács Gáborján: Szél nélküli erdőben. 
Részletek az ószirmi kódexből című 
verseskötetének bemutatója. Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár, Veszprém, 2018. 
december 7.

A főként a kelta népek középkori kultúrájával foglalkozó Kovács 
Gáborján valódi szóvarázslást teremtett könyvében. Mesesze-
rű, titkosírással megrajzolt szöveget nyújt a kötet, amely Hexe-
rich von Kelchblatt szerzetes életének főbb állomásait mutatja 
meg szimbolikus, megfejtésre váró képekkel. A titkosírás fölfejté-
sét Hexerich von Kelchblatt tanítványai,  egyikük szász bejegyzé-
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sei, valamint egy XIX. századi magyar bejegyző szövegei segítik. 
Kovács Gáborján egyszerre fordítója és alkotója azoknak a szö-
vegeknek, amelyek életre kelnek úgy a kódex lapjain, mint a szer-
ző előadásában, mely utóbbira szintén sor került a bemutatón. 
Ahogy azt Géczi János is rögtön a beszélgetés elején kiemelte, Ko-
vács Gáborján másképpen alkot, mint ahogy azt a mai magyar 
irodalomban szokás, kívül maradt mind a folyóiratokban megje-
lenő, mind a könyvkiadási irodalmon. Ő az a típusú művész, aki 
az orális műfajokat részesíti előnyben az írottakkal szemben, s 
kutatóként is azt vizsgálja, hogy hogyan lehet jól előadni egy szö-
veget. „Ami le van írva, abban soha nem érzem annak a folyama-
tos átadásnak a lehetőségét, mint amit a beszédben tapasztalok” 
– vallotta a költő. 

Tipográfi ai csodának hívta Géczi János a kötetet, melyet 
egyszerre nézve és olvasva feltárul a középkori kódexek mitikus 
világa, melyet a szerző XXI. századi szemlélettel írt meg. Számta-
lan, ma avantgárdnak ható játék lelhető fel könyvében, egyszer-
re játszik és mesél a szavakkal. A szövegek nonszensz jellegűek, 
vagyis nem a hagyományos értelemben vett logikára épülnek, ami 
a szerző elmondása szerint Edward Lear és Lewis Caroll hatására 
vezethető vissza, de mellettük Nemes Nagy Ágnes, Lázár Ervin, 
Szerb Antal, Weöres Sándor és Szőcs Géza munkássága is nagy-
ban meghatározta művészetét. Kovács Gáborján elárulta azt is, 
ha az ószirmi kódexhez akarunk ragaszkodni, akkor hátulról kell 
visszafelé haladnunk a szövegben, ha pedig számunkra felfogha-
tó történetként akarjuk látni a szöveget, akkor elölről kell kezde-
nünk az olvasást.

A könyvbemutatón a költő mesélt a sziromsági fák világáról 
is, ahol minden arra érdemes ember megkapja annak a lehető-
ségét, hogy beköltözzön életének fájába. „Ebben a fában minden 
levél egy-egy pillanat az életből, s minden levélre annyi ideig köl-
tözhetünk ki, amennyi időt el kellett volna töltenünk ezzel a pil-
lanattal életünk során. Mindezt azért, hogy átérezzük egy adott 
pillanat jelentőségét. Akár évszázadokat lehet egy-egy levélen töl-
teni” – mondta el a költő. 

Sokféle elemből táplálkozik a kódex: az alkimista világ, Eu-
rópa legendáriumának egy nagy része, a magyar hitvilág és folk-
lór is átszövi. A beszélgetőtársak is kiemelték, hogy sok visszatérő 
elem van a könyvben, melyeknek a jelentéstartománya egyértel-
műen az archaikus világhoz kapcsolódik. A mű egy középkori 
mitikus világ eszközrendszerével, összetett poétikai  építmény-
ként van megjelenítve, amit az előadás során megszólaló hanggal, 
ritmussal és hangszerekkel való játék még inkább az archaikus vi-
lág teremtő folyamataként éreztetett.

A kötetben Veszprém is megjelenik. „A nagymamám – aki 
egy kicsit olyan volt, mint egy magányos boszorkány – a Völgyi-
kútban lakott. Ez a hely a kútszemű völgyben lapuló városként 
szerepel a könyvben” – mesélte a szerző.

Kovács Gáborján művészetének lényegét Jász Attila fogal-
mazta meg az est végén: az ószirmi kódex nem előad, hanem átad 
a hallgatónak magából és az általa felépített mesevilágból. Mind-
ezt szívből jövő átéléssel, beleéléssel teszi. Én is jó szívvel ajánlom 
az alkotó kötetét mindazoknak, akik hasonló, játékos lélekkel ké-
pesek elmerülni a fantáziavilág varázslatos, titokzatos világában.

Éltető Erzsébet

Kovács Gáborján régi, szeretett vendég a 
budapesti Nyitott Műhelyben, itt hallottam 
először pár éve, akkor ószirmi meséket mondott 
és énekelt hozzá. Később láttam a tatabányai Új 
Forrás lapszámbemutatóján, ahol zenekarával, az 
idén huszonöt éves Bran együttessel lépett fel és 
verseket olvasott. Most pedig egy újabb alkotás 
és egy újabb Kovács Gáborján-arc fedte fel magát 
előttem ismét a Nyitott Műhelyben 2019. január 
17-én: Szél nélküli erdőben című verseskötetét 
mutatták be, amit az Új Forrás Kiadó adott ki.

Alkotók 
az orrunk 

előtt
Kovács Gáborján kötetbemutatója. Nyitott  

Műhely, Budapest, 2019. január 17.

Nehéz őt kategorizálni. Zenész, költő, az ír kultúra szenvedélyes 
ismerője, kutató, mesélő, a társaság közepe vagy éppen csendes 
hallgató. Verseskötete is sokféle, a végén kezdődik vagy az elején 
végződik, csak döntés kérdése. Meglepődtem, mennyire vastag 
könyvről van szó. Felolvasás helyett dalokat kaptunk, megzené-
sített verseket vagy az ószirmi mesék dallá írt verzióját. Kovács 
Gáborján egy apró harmonikaszerű hangszeren, a koncertinán, 
Császár Róbert pedig gitáron játszott, játékuk összeszokott, mint 
megtudtuk, ők a legrégebbi tagjai a Bran együttesnek. Jász Atti-
la író, az Új Forrás folyóirat főszerkesztője vezette a beszélgetést. 
Egyik beszélgetőpartnere, Géczi János megosztotta a hallgatóság-
gal, milyen is volt Kovács Gáborján az egyetemi évek alatt: egy 
élénk fi atalember, aki a szekrényen táncolástól sem riadt visz-
sza, hogy szórakoztassa egyetemista társait. A másik beszélgető-
partner, Szénási Zoltán a szerkesztés folyamatáról beszélt, arról, 
mennyire nem lehet egy ilyen kicsiny kiadónál főszerkesztőről 
beszélni, hiszen egy-egy kötet létrejötténél többen is bábáskodnak 
ugyanolyan lelkiismeretesen.

A beszélgetés során szó esett az ír kultúráról, amivel Gábor-
ján az egyetemi évek alatt ismerkedett meg − és ami miatt máig 
vezet turistacsoportokat Írországba −, zenész felmenőkről, a fl a-
tulistákról, vagyis fi ngóművészekről mint remek kutatási témáról, 
és a hangszerkészítésről. Tehát a kötet helyett inkább a szerző és 
az ő szerteágazó érdeklődési köre volt a középpontban. Összessé-
gében egy olyan alkotó embert ismerhettünk meg, aki kialakította 
a saját belső világát, és ezt adja át az érdeklődőknek, akár dalban, 
akár versben, akár grafi káin keresztül, ugyanis ő könyvének il-
lusztrátora is.

A kötethez ízelítőül a következő szöveget találtam az ese-
mény leírásánál: „A 16. század második felében Erdély valamelyik 
szász városából elindult egy fi atalember, aki később magát Hexe-
rich von Kelchblattnak (Varázsló a Szirmok vidékéről) nevezte, 
hogy elsajátítsa a prédikátormesterséghez szükséges tudást vala-
melyik német város egyetemén, ahogy ezt számtalan társa is tette. 
Az egyetemen aztán megismerkedett a kor legizgatóbb tudomá-
nyával, az alkímiával. Kutatni kezdte a mágikus tudás ősforrásait, 
bebarangolta az akkori ismert világ nagy részét, közben nyelvét és 
vallását is többször megváltoztatta. (…) Életének utolsó éveiben 
a rendház romos kerengőjének kertjébe ültette el a külországok-
ból hozott magvakat, hogy amint a köréje gyűlt tanítványoknak 
mondta, „elplántálja élete történetének kertjét”. Ez a kert olyany-
nyira izgalmasnak tűnt, hogy be is szereztem azon nyomban egy 
kötetet, bízom benne, hogy a versek is olyan sokszínűek lesznek, 
mint Kovács Gáborján. 

Fehér Enikő
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Hármas évforduló jegyében látott napvilágot a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat legutóbbi száma. 
25 éves a folyóirat, 10 éves a kiadásáról gondoskodó alapítvány, továbbá az elmúlt évet – a folyóirat 20. 
évfolyamát – egy szépen kerekedő sorszámmal, az 50. lappal zárták.

Isten éltesse a Szemlét!
A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat jubileumi lapszámát csaknem napra pontosan 
az első szám bemutatásának 25. évfordulóján, 2018. november 16-án mutatt ák be 
a Városháza Kossuth-termében.
Az esemény gerincét, híven a Szemle-bemutatók megszokott forga-
tókönyvéhez, és illeszkedve az alkalomhoz is, a lapszámból kiemelt 
néhány írás bemutatása, ez esetben a két főszerkesztő, Tölgyesi Jó-
zsef és Csiszár Miklós elmúlt 25 évet értékelő számvetése adta. 

Hogy a folyóirat 25 évére emlékezhetünk, „elsősorban nem a 
kiadását kezdeményezők, hanem a kutató/publikáló szerzők és az 
olvasók közös, folyamatos érdeklődésének köszönhető” – állapít-
ja meg az alapító főszerkesztő, Tölgyesi József A Veszprémi Szemle 
első időszaka (1993–2010) című visszatekintő írásában.   

Ekkorra, 1993-ra, mind szerzői indíttatás, mind olvasói ér-
deklődés tekintetében volt már Veszprémben is előzménye a hely-
ismeret művelésének, ilyen tárgyú kiadványok megjelentetésének. 
Az érdeklődést már az 1970-es évek végétől folyamatosan táplál-
ták az ismét felbukkanó honismereti kiadványok. Az igény a ’90-
es évek elején értelemszerűen felerősödött, valódi „szabad jelzést” 
is ekkor kapott. A Tölgyesi József felsorolásában szereplő számos, 
hosszabb-rövidebb időt megért előd- és rokon kiadvány közül – 
az 1972 és 2004 között megjelenő Veszprém megyei honismere-
ti tanulmányok sorozattól a megyebeli más városok helytörténeti 
munkáin át a pár évvel ezelőtt megszűnt Kalendáriumig – feltétlen 
kiemelendők a szakmai mércének is számító olyan múzeumi kiad-
ványok, mint a Múzeumi Diárium vagy a városi Gizella-napokhoz 
kapcsolódó Veszprémi Múzeumi Konferenciák kötetei. És nyilván 
valamelyest referenciát, egyben bátorítást jelentett az a mindössze 
öt valódi helytörténeti periodika is, amely ekkortájt már jelen volt a 
Dunántúlon: a Soproni Szemle, a Vasi Szemle, a Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények, a Somogyi Honismereti Híradó és a Fe-
jér Megyei Szemle. Valamennyien lelkesen üdvözölték az újdonsült 
veszprémi társfolyóiratot, mely köszöntésekből bőséges és tanulsá-
gos idézetek olvashatók Tölgyesi József írásában. „Nehéz egyetlen 
számból messzemenő következtetéseket levonni, a Soproni Szem-
le értéke és érdeme sem egy szám vagy akár egyetlen évfolyam ter-
mésében, hanem a hosszú évtizedek alatt összegyűlt produktumok 
egészében áll” – írja például Turbuly Éva a Soproni Szemle 1994. évi 
2. számában, majd küldetésnyilatkozatnak is beillő jóslatát így zár-
ja: „Reméljük, a Veszprémi Szemle előtt is hosszú évtizedek állnak, 
hogy összegyűjthesse, alkotásra ösztönözhesse a város történetével 
foglalkozó hivatásos történészeket, a honismeret lelkes, elhivatott 
művelőit, kialakítsa sajátos, egyedi arculatát, elősegítve a város tör-
ténetének alapos és szakszerű feldolgozását.”

Jó érzéssel olvastam az ilyen és ehhez hasonló sorokat. Mert 
ha megkérdeznék tőlem, mit jelent ma számunkra ez a folyó-
irat, nyugodt lélekkel visszamutatnék akár csak erre az idézet-
re; a reményteli jóslat ugyanis „szórul szóra” teljesült. Huszonöt 
év persze nagy idő bármilyen szellemi produktum történetében, 
folytonosságában, akár csak fennmaradásában is. Számos tényező 
alakítja kívül-belül, kézbe vehető és lapozható valóságában, belső 
értékeiben, szellemiségében, tartalmában és színvonalában egy-
aránt. Tölgyesi József összegzéséből kiderül – már csak fi nanciá-
lis okok miatt is –, voltak jobb és rosszabb évek 1-2 lapszámmal, 
sőt olyanok is, 1998 és 2000 között, majd 2002-ben, 2004-ben és 
2006-ban, amikor a folyóirat szünetelt. A Szemle működésében a 
megnyugtató stabilitást 2008-tól a Veszprémi Szemle Várostörté-
neti Közhasznú Alapítvány létrehozatala, az alapítványi kiadás el-
indítása, s ezzel egy időben és ehhez köthetően az önkormányzati 
támogatás kiszámíthatósága hozta meg és biztosítja mind a mai 
napig. A folyóirat 2011–2018 közötti történetét megörökítő Szám-
vetés című dolgozatot Csiszár Miklós jegyzi. A főszerkesztő rész-
ben folytatja a folyóirat történetének elbeszélését, másrészt, híven 
a címadáshoz, összegez és értékel, számos beszédes adatot oszt 

meg az olvasóval. Megtudjuk például, hogy az első 19 lapszám 
összesen 2317 oldalon, lapszámonként átlag 122 oldal terjedelem-
ben jelent meg, míg a 2011-től megjelenő 32 lapszám (beleértve 
az 51.-et is) összesen 4131 oldalt, lapszámonként átlag 135 oldal 
terjedelmet jelent. Ez bizony többszörös lexikon terjedelmű hely-
történeti irodalom, amire méltán büszkék lehetnek a szerkesztők 
és szerzők egyaránt.  

Mindkét főszerkesztő reprezentatív, egyben azok számára is 
vonzó válogatást állított össze az általa szerkesztett lapszámok dol-
gozataiból, akik most ismerkednek a helytörténettel vagy akárcsak 
a folyóirattal is. Jó szívvel ajánlom, érdemes végigböngészni az im-
pozáns szerzői névsort és címlistát, amely hű képet nyújt a folyóirat 
sokoldalúságáról és igényességéről, s nem kevésbé a szerzők szerte-
ágazó érdeklődéséről, tiszteletet parancsoló kutatói szorgalmáról is. 

Elgondolkodtató ugyanakkor a szerzők átlagéletkorára vonat-
kozó adatsor. Míg a ’90-es években a szerzői derékhad életkora 40 
és 70 év közé esett, mára ez jócskán megemelkedett – állapítja meg 
Csiszár Miklós. Igaz, a jelenlegi szerzői körnek (90 fő) 60 százaléka 
még aktív korú, de 12 százaléka már a 80 évet is elkerülte. A szerkesz-
tőség évek óta próbál „fi atalítani” több-kevesebb sikerrel, minél több 
ígéretes fi atal szerzőt bevonni a helytörténeti kutatásba. De, ahogy a 
mondás tartja, ha egy ajtó becsukódik, majd egy másik kinyílik. Hű-
séges olvasóként remélem, a szakmai körökben jegyzett, tekintélyes 
helytörténeti folyóirat vonzó perspektíva, izgalmas kihívás lesz a jö-
vőben is, amatőr és professzionális kutatók számára egyaránt. 

Jó lap, jó folyóirat nem él meg jó (értő) olvasók nélkül. Eb-
ben magam is mélységesen egyetértek mindkét főszerkesztővel. 
A Veszprémi Szemle számainak negyedévenként sorjázó bemu-
tatói, túlzás nélkül mondhatjuk, eseményszámba mennek, rendre 
megtöltik az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy-termét. A 
szerkesztők nagy hangsúlyt fektettek ezekre a „közönségtalálko-
zókra”, az olvasókat 2-3 igényes előadással – ahogy Csiszár Miklós 
írja, „minikonferenciával” – is megörvendeztetve. Egy-egy bemu-
tatójukon 70–100 fő vesz részt, s az ingyenesen kapható lapszá-
mokból barátoknak, ismerősöknek tett ígéretet teljesítve, sokan 
több példányt is magukhoz vesznek.        

A jubileumi számmal egyidejűleg megjelent a Szemle máso-
dik repertóriumkiadványa is. Az 51. lapszám a 2012–2018 közötti 
26-50. lapszámok repertóriuma. A részletes és pontos bibliográfi ai 
leírás mellett szerzői névmutatót, tárgymutatót, valamint a Szem-
le-könyvek és egyéb, a Szemléhez, az alapítványhoz kötődő kiadvá-
nyok leírását is tartalmazza. A repertórium különlegessége a szám 
végére elhelyezett gazdag, színes képanyag, az adattárat élvezetesen 
kiegészítő, mintegy illusztráló, képes napló. Az 51. szám ennek kö-
szönhetően kicsit több is, mint puszta bibliográfi a. Kitűnő gondolat 
volt továbbá és gáláns gesztus, hogy újranyomták és egy praktikus 
gyűjtődobozba helyezve a második mellé odatették az első reper-
tóriumot, az 1993 és 2012 között megjelent 1–25. számokat tartal-
mazó 26-os Szemlét is. Így valamennyi lapszám – nem mellékesen 
– azonos szempontok mentén szerkesztett adatbázisához kényel-
mesen, könnyen hozzáférhetünk.    

A főszerkesztő zárásként hivatalosan is bejelentette a törzs-
közönség előtt már hallomásból ismert tényt, hogy a főszerkesz-
tőségről lemond, a „stallumot” s a vele járó feladatokat, egyetér-
tésben a szerkesztőbizottsággal, Földesi Ferencnek adja át. Mi, 
olvasók, csak azt kívánhatjuk, s ez nem kevés, hogy „a Szemle” a 
következő években, évtizedekben is megőrizze igényességét és ol-
vasmányosságát, s hogy éltesse továbbra is egy hűséges olvasótá-
bor érdeklődő, elváró fi gyelme. 

Perlaki Claudia
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Dicséretes a Balaton pláza mozija részéről, hogy időnként vállalja magyar fi lmek bemutatását, akár azért, 
mert várható a közönségsikerük, vagy mert az alkotókat és az alkotást a remélhető sikertől függetlenül a 
fi gyelmünkre érdemeseknek találja. A Rossz versek olyan alkotói építkezést, folyamatosságot mutat – és 
hirdet a fi lm reklámkampányában, közölve, hogy az aktuális munka a generációs kultuszfi lmként számon 
tartott Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan alkotóinak új fi lmje és folytatása –, ami kellő érdeklődőt 
vonzhat egy közönségtalálkozóra. Az érdeklődés Veszprémben ugyan mérsékelt volt, bár – a címnél 
maradva – egy irodalmi esten ennyi embernek örülni szoktunk, a jelenlévők aktív részvételével a vetítés 
utáni beszélgetésben elégedettek lehettek úgy az alkotók, mint a szervezők.

Irodalomból 
tanult világ

Rossz versek. Közönségtalálkozóval egybekötött  premier előtt i vetítés. 
Vendégek: Reisz Gábor rendező és alkotótársai, moderátor: Komaniczky Zoltán. 

Veszprém, Cinema City Balaton, 2018. december 16.
A Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan személyesen vallo-
másos, az „új érzékenység”, pontosabban „új férfi érzékenys ég” je-
gyében fogalmazott fi lmje után arra lehetett számítani, hogy Reisz 
Gábor továbblép a fi atal felnőtt szerelmi problémáit, gyámoltalan-
ságát, a „hol rontottam el?” magába záruló kérdésváltozatait bon-
colgató ironikus szentimentalizmusán, és más, „felnőtt” témák felé 
nyit, vagy ha netán ugyanezt folytatja, akkor más fi lmnyelven kö-
zelít hozzá. Ehhez képest eltökélten a korábban színre vitt világot 
hozza a fi lm, ugyanazt a történetet, részben ugyanazokkal a sze-
replőkkel (a lakótelepi létbe beleszokott szülők szerepében a kiváló 
Takács Katalinnal és Kovács Zsolttal), ugyanazokkal a fi lmes esz-
közökkel. A szülőkkel már együtt élni nem, de tőlük igazán leválni 
sem tudó „túlkoros” fi atalember, Merther Tamás tépelődik addi-
gi élete alakulásán, miután Párizsban élő magyar barátnője sza-
kít vele, és ezért hazaköltözik Budapestre. (A barátnőt játszó Nagy 
Katica gyakorlatilag a fi lm elején kiíródik a történetből, noha a fő-
hős továbbra is halálosan szerelmes belé.) A voltaképpen „furcsa és 
megmagyarázhatatlan” okok miatt szorongó fi atalember szerelmi 
kudarca(i) és emiatti szenvedése(i), szakmai meghasonlása (sikeres 
reklámfi lmes szakemberként olyasmit kellene reklámoznia, amitől 
idegenkedik), a segítő és egyben akadályozó családi háttér, a min-
denek ellenére kitartó diákkori barátok körül forog a fi lm, nagyon 
személyes fi lmes elbeszélésben, kelet-európai balfékséggel és az ezt 
ellensúlyozó („csehszlovák”) iróniával. Minden ismerős, talán a 
hétköznapi tapasztalatokból is, de még inkább a kelet-közép-euró-
pai regényekből és fi lmekből. A munkamániás, immár nyugdíjas 
építész apa és a hivatali és családanyai kötelességeit mindig példá-
san teljesítő, immár nyugdíjas anya, a mintaszerű családi konstruk-
ciót működtető „bezzeg”-testvér és a fekete bárány, „nekem semmi 
sem sikerül” főhős, valamelyik budapesti lakótelep, valamelyik ún. 
„alsó középkategóriás” autómárka „jól karbantartott” példánya, 
sztereotip harmincasok sztereotipen fi atalos öltözékben, gesztusok-
kal, beszédmóddal, jellegtelen vendéglátóhelyeken folytatott, se vé-
ge-se hossza problémamegoldó beszélgetéseikkel. Ezúttal erre még 
rárakódik némi (kelet-európai fénytörésben láttatott) nyugat-eu-
rópai perspektíva, ami azonban nem hoz megváltást, a Ferihegyről 
bevezető úton a főhős szépen visszazötyög a megszokott valóságá-
ba. (A Ferihegyről bevezető valós út mint a magyar rendszerváltás 
groteszk realista műemléke gyakorlatilag egyetlen kézikamerával 
beforgatható a fi lmbe.) A gyerekkori és ifj úkori frusztrációkkal, a 
fi atal felnőttkor tehetetlenségeivel telített történetet az egész fi lmet 
összetartó kegyetlen irónia teszi elviselhetővé, igaz, igencsak ki-
számíthatóan. Az ínyenceket fi lmes idézetek (Szomszédok) szóra-
koztatják, a generációkon átívelő szerencsétlenkedéseink és ezek 
megbízható kifi gurázása pedig nemcsak a fi atal harmincasokat, 
hanem az idősebbeket is megnyerhetik a fi lmnek. Jó döntés volt a 
rendező színészi debütálása a korábbi szemüveges értelmiségi fi a-
talember fi gurája helyett. A Reisz Gábor által létrehozott karakter 

nehezen kiismerhető arcú és lelkivilágú fi atalember, akinek kétség-
beesett tekintetéből nem derül ki, hogy voltaképpen miért is eny-
nyire elviselhetetlen az élete, és miért is nem tesz valamit, hogy 
elviselhetőbb legyen. Mert mindaz, ami itt színre kerül, az iskolai 
megaláztatások, a különféle versenyhelyzetekben történt kamasz-
kori vereségek, a szülők szocialista kispolgári világa, a félresikerült 
rendszerváltás mégsem magyarázhat minden egyéni sorsot egy 
műalkotásban, különösen az ezredforduló magyar önéletrajzi pró-
zája (Garaczi László, Háy János, Grecsó Krisztián stb.) és számos 
hasonló fi lm után. A sztereotip történeten és az ironikus történet-
mesélésen túl egy nem túl sűrűre szőtt (vagyis nem hivalkodóan 
artisztikus) motívumháló tartja össze a fi lmet, álmokkal, látomá-
sokkal, telefonos-világhálós kommunikációval, a nyers csirkehús 
eladása körüli reklámfi lmes motivikával és mindenek fölött a világ-
fájdalom mindent elborító kék virágával, a levendulával, amit a fi lm 
iróniája egyszerre tud a természet, a saját tehetetlenséget is legyőző 
érzelmek, az autentikus és a tanult szépség, a „magyar mediterrá-
neum” ellentmondásos kisebbrendűségi érzése és az ettől való meg-
szabadulás motívumává tenni.

Főszereppé váló mellékszerepében Monori Lili mintha ösz-
szes érdemleges fi lmes főhősének tudását az arcán viselné, A tanú 
nagylányától kezdve az Ők ketten, a Kilenc hónap, a Visszaesők, az 
Eldorádó fi lmek sokféle megpróbáltatást átélt hősein keresztül az 
Aurora Borealis hírhozó postásáig. Ő maga is idézet, leginkább ta-
lán Mészáros Márta 20. századi magyar világát idézi, és ezzel erőtel-
jesen megnyitja a fi lmet és a színre vitt világot a maga előzményei 
felé. Ő a mindent tudó, egyedül élő irodalomtanárnő nagynéni, aki 
támogatja, világmagyarázatokkal látja el a gyermek, majd a kamasz 
Merther Tamást, de akinek a tudása a jelen világában holt tudássá 
válik, tiszteletre méltó, értékes ismeretté, amely azonban nem kínál 
megoldást, legfeljebb azt a tanulságot, hogy a bajokat el kell viselni.

Összegezve: igencsak irodalmi fi lm a Rossz versek, a generá-
ciós tapasztalatátadás, a magyar köznevelés és tulajdonképpen az 
irodalomtanítás kritikájának is felfogható. Generációs fi lmként 
nem behelyettesíthető (habár egymást helyettesítik be a Van va-
lami furcsa és megmagyarázhatatlannal), ugyanakkor nem olyan 
egyedi és pótolhatatlanul érvényes, mint pl. a Megáll az idő, A ku-
tya éji dala vagy a Moszkva tér voltak – és „vannak”. Vagy ennek a 
generációnak épp ily módon lenne ez az autentikus fi lmje?

Komaniczky Zoltán felkészült és talpraesett beszélgetőtárs-
nak bizonyult, kellően tájékozott volt a témában, ugyanakkor nem 
bennfentes, annyit beszélt, amennyit kell, kérdései érdemiek voltak, 
de nem tudálékosak, így az alkotók is fesztelenül válaszolgattak, és 
a közönség is bátran bekapcsolódott a beszélgetésbe. A közönségta-
lálkozó hozzáadott a fi lmélményhez, a személyes találkozás, a rend-
kívül rokonszenves alkotókról szerzett benyomások valamiképp 
enyhítették számomra a fi lm hiányosságait.

Ladányi István
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