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          Számunkat Gáspár Gábor fényképeivel illusztráltuk.
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A múzeum pincehelyiségében bemutatott 
tárlat tűrt és tiltott zenekarok koncertfel-
vételeivel, egykori törzsvendégekkel, prog-
ramszervezőkkel, zenészekkel, a Fekete 
Lyuk művészeti életében részt vevő sze-
replőkkel készült többórányi riportanyag-
gal járul hozzá e legendás hely emlékének 
fennmaradásához. A Fekete Lyuk ugyan-
is legenda. A rendszerváltozást is átélő 
kultikus szórakozóhely nemcsak a zene, a 
divat, az irodalom és a színház alternatív 
alkotóinak adott helyet, hanem közösségi 
tér is volt. A korabeli mainstream mellett 
valami másra, valami szabadabbra vágyó 
� atalok találkozóhelye volt,  egy hely, ahol 
a � atalok korlátok nélkül fejezhették ki 
gondolataikat.

A Fekete Lyuk látványos és emlé-
kezetes dekorációja, képzőművészeti al-
kotásai miatt is helyet követel magának 
a 20. század végi magyar kultúrtörténet-
ben. A Kiscelli Múzeum kiállításán Jim 
A. KÓD-nak is helyet szenteltek, vala-
mint Szilágyi Zoénak, aki vele együtt fes-
tette ki a híres szórakozóhelyet. Nincs 
olyan egykori vendég, aki ne emlékezne 
Szilágyi Zoé falképére, amelyet a kiállítás 

helyszínén újra is alkotott. A Veszprém-
ben élő outsider alkotó képe vissza-visz-
szaköszön az egykori szórakozóhelyről 
készült fotókon is, de a kiállításra újra-
gondolt és újrafestett formájában is több, 
mint múltidézés. Festményein a punk 
színessége, eredetisége, szabadelvű és 
meg nem alkuvó, korlátokat és szabályo-
kat nem ismerő vizualitása uralkodik. 
A Fekete Lyuk kiállításon is bemutatott 
festményen a � gurák és elemek olyan 
szabadon szerveződnek egymáshoz és 
kapcsolódnak össze rejtett szálakon ke-
resztül, mint egy tudatalattiból feltörő 
szabadvers. Az erőteljes és tiszta színek, 
az erotikával telítődött nőalak által uralt 
kép – bár egykor dekorációs elemként 
szolgált az underground szórakozóhelyen 
– önálló műalkotásként is egyértelműen 
megállja a helyét. A 2018-as falkép leg-
inkább az eredeti kép újragondolása, de 
egykori karakteres ismertetőjegyei a mai 
napig megragadóvá teszik. Talán csak egy 
elem az, ami hiányt okozhat: a nőalak bal 
mellbimbójából kiinduló biztosítótű lánc, 
ami polgárpukkasztáson, az underground 
helyet megtöltő extrém külsejű � atalok 

öltözékén túl a kirekesztettség okozta fáj-
dalomnak is kifejezője lehet.

A festmény újraalkotásának fontos-
sága akkor válik egyértelművé, amikor a 
kiállítás lenyűgöző fotóanyagát a szórako-
zóhely egykori falfestményei után kutatva 
nézzük át. Urbán Tamás és Bánkuti András 
felvételei pótolhatatlan információs for-
rások, ha képet szeretnénk kapni a Fekete 
Lyuk egykori közönségéről. A fekete-fehér 
felvételek hátterében azonban csak elvét-
ve láthatjuk a hely méltán híres festménye-
it, amelyek Szilágyi Zoé mellett az azóta 
elhunyt Jim A. KÓD (Dóka Attila) tehet-
ségét tükrözik. Ekkor válik igazán fontos-
sá egy olyan művész, mint Szilágyi Zoé, 
aki aktív részeseként formálta az egykori 
Fekete Lyuk képét, és ekkor válnak igazán 
fontossá a kiállításhoz leforgatott interjúk. 
A tárgyakból és a visszaemlékezésekből, az 
újrafestett képekből már így is töredékesen 
rekonstruálható az egykori hely atmoszfé-
rája, a kiállítás nélkül pedig évtizedek múl-
tán már ennyi se maradna belőle.

A Kiscelli Múzeum Fekete Lyuk. A po-
kol tornáca, Underground Budapest ’88–’94 
kiállítása jóval több, mint időutazás vagy 

A legendákról – és a legendás helyekről – mindig nehéz kiállítást csinálni. Megfogni a lényegüket, átadni 
a szubjektív emlékeket azoknak, akik nem lehettek részesei az élménynek, szinte lehetetlen feladat. A 
történelmi tényeken túl megannyi nézőpont, emlék, vélemény, a falakat betöltő sűrű kapcsolati szövedék az, 
amely a Kiscelli Múzeum Fekete Lyuk kiállítását is behálózza.

Bepillantás 
a „pokol tornácára”
Fekete Lyuk. A pokol tornáca, Underground Budapest ’88–’94. Kiscelli Múzeum, 
2018. december 18.–2019. június 23.
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az egykori vendégeknek szóló meghívó 
egy kis nosztalgiázásra. Olyan korabeli 
dokumentumokkal, �lm- és koncertfel-
vételekkel, fotókkal, öltözékekkel és oral 
history anyagokkal bőségesen alátámasz-
tott kiállítás ez, amely nemcsak a szóra-
kozóhely hangulatát idézi fel tökéletesen, 
de hiteles képet ad az 1980-as, ’90-es évek 
Magyarországának kultúrpolitikájáról és a 
szubkultúrákhoz viszonyuló közhangula-
táról, így művészeti és történeti szempont-
ból is kihagyhatatlan betekintést kínálva 
látogatóinak.

Somogyi-Rohonczy Zsó�a
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Ez az év – úgy tűnik, és őszintén remélem is – az Iparterv-retrospektívek éve lesz. Idén 51 éve, hogy 
megrendezték az elsőt a művészettörténeti jelentőségűvé vált kiállítások közül, amelyek nevüket az Ipari 
Épülettervező Vállalatról kapták. A veszprémi Művészetek Háza – az évforduló adta lehetőséget megragadva 
– a Csikász Galériában rendezte meg az Iparterv 68–80 című kiállítását.

Go Home Vasarely
Iparterv 68–80. Veszprém, Művészetek Háza, Csikász Galéria, 2019. február 23.–2019. 
április 27.

A tárlat az 1968 és 1980 között összesen há-
rom alkalommal megrendezett Iparterv-kiál-
lítások teoretikus, illetve tárgyi felelevenítését 
és áttekintését nyújtja. Szerencsére a tárgyi 
megközelítés az erősebb, mert a kiállítás a kri-
tikai recepcióban már jól ismert autentikus 
műtárgyanyaggal rekonstruálja az Iparterv-ki-
állítások lényegét. Az Iparterv 68–80 kiállítás 
párjaként tekinthetünk a Ludwig Múzeumban 
nemrég nyílt Iparterv 50+ című tárlatra, amely 
az egykori ipartervesek jelenkori munkáinak 
bemutatásával egyedülálló módon kerül pár-
beszédbe a veszprémi retrospektívvel.   

Go Home Vasarely – ez a diverzáns állás-
foglalás egy zsebtranszparensen állt, amellyel 
Major János egy aprócska gerillaperformanszot 
hajtott végre Victor Vasarely 1969-es nagy élet-
mű-kiállításának megnyitóján. A korszak egyik 

krónikása, Perneczky Géza számol be nekünk erről az estről, amely 
kontextusába helyezve, nagyon is beszédes azt az – egyébként csak 
igen nehezen megfogható generációs – jelenséget illetően, amelyet 
az Iparterv névvel szoktak illetni. A hatvanas évek aczéli kultúr-
politikája a perifériára szorított többek közt rengeteg olyan � atal, 
progresszív képzőművészt is, akik így abba a kedvezőtlen helyzetbe 
kerültek, hogy a nemzetközi képzőművészet legfrissebb impulzusai 
nem vagy csak igen szűk keresztmetszeten jutottak el hozzájuk. Eb-
ből adódóan művészi kifejezésmódjukban volt valami egészen sajá-
tos, amit tipikusan hazainak tekinthetünk. A nemzetközi diskurzus 
hiányából fakadó eszmei ínség ellenére a legújabb, tengerentúli 
szemléletmódok érvényesülésével az informel líraisága és expresz-
szivitása átadta helyét a háború utáni generáció tisztán geometri-
kus absztrakciójának, a színmezőfestészet variációinak, valamint 
a társadalmi re� exió megfogalmazására fokozottabban alkalmas 
pop-artnak és a konceptualista hangoknak. Ezen elszigetelt eszmei 
térben művelt stiláris nyelvek mellett rendkívül fontosak voltak ter-
mészetesen maguk a példaképek, az autonóm, legföljebb csak meg-
tűrt mesterek hatásai. Kassák Lajos, Korniss Dezső, Kondor Béla, 
Veszelszky Béla – a szellemi ellenállás legendás � guráiról van szó, 
és nem véletlenül nincs köztük Vasarely. A művészi nyelv morfoló-
giájának irányváltása indokolttá tenné, hogy Vasarely neve is szere-
peljen a mintaadók között, de az ő ekkorra már mindenütt – még a 
hazai kultúrpolitika előtt is – jól csengő neve nem lehetett kovásza 
annak a feltörő szubverzív és kreatív energiának, amely jól felismer-
hető jegye volt a � atal neoavantgardisták esztétikai és etikai kibon-
takozásának.

A � atalok ritkán állíthattak ki, akkor is többnyire csak klub-
kiállítás keretei között. A politikai gépezet éberségének és szor-
galmas apparatcsikjainak köszönhetően tárlataik rendszerint 
rövid életűek voltak. Így volt ez az 1968-as első Iparterv-kiállí-
tással is. A történet úgy tartja, hogy Sinkovits Péter szerzett egy 
helyet, az Iparterv építészeti tervezőiroda dísztermét. Tölgyesi Já-
nos megnyitotta, az aczéli élmunkások pedig félidőben bezárták 
a kiállítást. Egy évre rá újra megszervezték, a kiállítók köre és a 
bemutatott stílusok pedig gyarapodtak. Természetesen az Ipar-
terv-kiállítások előtt, között és után is állítottak ki együtt ezek a 
művészek, és egyfajta előzménynek tekinthetjük a legendás Stúdió 
’66 kiállítást is. Azonban az említett két kiállítás viszonylag gyor-
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Idén a csillagok állása és egyéb kedvező körülmények összjátékaként a Művészetek Háza ez évi utolsó 
rendezése sok tekintetben rendhagyó kiállítás: Hegyeshalmi Lászlónak, az intézmény igazgatójának 
egyéni kiállítása – merthogy a csillagok állása szerint Hegyeshalmi László idén töltötte be a hatvanötöt. 
Így ez a kiállítás azért is érdekes, mert merész és tagadhatatlanul bennfentes projekt. Egy � a mondat 
kísérőszövegként, annyi sem igazítja el a látogatót. Aki tehát a kiállítás önmagából leszűrhető üzenetén kívül 
bármit is tud, az valamiképp része a nagy családnak, ami az intézményi, városi, szakmai, baráti kapcsolatokon 
keresztül szövődik. A kiállítás azért is rendhagyó, mert a Művészetek Háza léptékeivel mérve nagy. Három 
különálló galériaszekcióban helyezkedik el: a Csikász Galériában, a Várgalériában és a Magtárban. Tehát 
három, egymástól teljesen szeparált helyszín veri szét a kiállítás egységét. Ezt valamiképp ellensúlyozza, 
hogy a kiállítás három független tárlatra van tagolva. Ez azonban nem csillapítja azt az épületek adottságai 
miatt áthidalhatatlan problémát, hogy a szekcionális függetlenség és a térbeli távolság veszélyezteti a 
kiállítás egységességét, és megterheli a befogadóképességet. A három kiállítási egység, úgy tűnik, három 
rendezőelvnek van alárendelve, amelyek felől a szekciócímek igazítják el a látogatót. A kiállítás vállaltan 
nem kronologikus, nem áttekintő életmű-kiállítás – vagyis mégis, valami hasonló. A visszatekintés, a múlt 
kezelésének egy másfajta szervezőelve alakítja a kiállítást, amelyhez az első szekció ad kulcsot.

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

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

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

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

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

Hegyeshalmi jó ideje nem állított ki Veszprémben.  Első ki-
állítási egységében a legfrissebb munkái fogadják a látogatót. A 
címek elég határozottan vezetik az értelmezést. Ebben a szekció-
ban a témával rendelkező képek és a címadás egyértelművé teszik 
az alkotó spirituális érzékenységét. Az első terem munkái kétséget 
kizáróan a Bíró Antal és Reigl Judit által is használt kolorizmus 
hagyományából indulnak ki. Inkább Bíró irányvonalát folytat-
ja, de a rá jellemző líraian kirobbanó reliefszerű faktúra helyett 
Hegyeshalmi elvontabb felületkezelést használ. Pigmentrétegei 
vékonyak és többnyire szabályosak, a színkezelés éteri, áttűnő, 
az élénk világos színeket –rózsaszínt, sárgát, kéket – még ezzel is 
szublimálja. Bíró programszerű kolorizmusa a szimbolizmuson 
alapult, klasszikus nézeteket vallott. Hegyeshalminál a kiállítás 
keretében nem kapunk elég fogódzkodót, hogy deduktív módon 
felfejtsük a színhasználat jelentéseit akár a teljes kiállított anyag, 
akár egyes összetartozó egységek tekintetében. A címek azonban 
irányítanak, úgyhogy az egészen biztos, hogy a fénnyel és ragyo-
gással megcímzett kompozíciók választott színvilága következetes 
döntés eredménye. A második termet az oldottabb vagy pasz-
tellfestmény-szerűen sűrű, erősen gesztusos vonalakból építkező 
expresszív líraiság uralja, amely egy impozáns szolunáris témájú 
dupla vászonban kerül egyensúlyba. Eszünkbe juthat itt Baselitz 
vagy Basquiat vad alakformálása vagy éppen Willem de Kooning 
könnyed vonalvezetése. Tovább menve érzéki, lendületes mű-
vek idézik meg a konkrét művészet kolorizmusát, valamint He-
gyeshalmi korábbi munkáit, és polemizálnak velük. A szekcióban 
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Jelek a falon
„Hiszünk a halál elő� i életben!” Válogatás az Irokéz Gyűjtemény kortárs és neoavantgárd 
műveiből. Veszprém, Művészetek Háza – Dubniczay-palota, megnyitó: 2018. április 21.

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

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

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

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

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

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

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

Mélyi József

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

Palkóné Jády Melitta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veres B. Zsuzsanna

Záróra előtt 
Rozé-, rizling- 
és jazznapok 

Óváros tér, 2018. július 6–15.

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

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

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

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

Őrsi Ágnes

Séd, 2019. 1. sz. 26. old.
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A kiállítás 
mint curriculum vitae
Hybrid � 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-non� 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 re� ektálásá-
nak állapotait fekete és fehér anyagokkal, 

gesztusokkal és texturális megoldásokkal, 
térbeli, installációs formában és gra� kai 
eszközökkel egyaránt feldolgozza. A ’80-as 
évek fordulójának felszabadító művésze-
ti robbanásai Hegyeshalmit is előretaszít-
ják, � 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 � 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 � 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 � lm-
jei. Továbblép a puszta önfelmutatáson, a 
dei� 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 � nomsá-
gokat megrendelni. 

Palkóné Jády Melitta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veres B. Zsuzsanna

Záróra előtt 
Rozé-, rizling- 
és jazznapok 

Óváros tér, 2018. július 6–15.

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

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

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

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

Őrsi Ágnes
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Idén a csillagok állása és egyéb kedvező körülmények összjátékaként a Művészetek Háza ez évi utolsó 
rendezése sok tekintetben rendhagyó kiállítás: Hegyeshalmi Lászlónak, az intézmény igazgatójának 
egyéni kiállítása – merthogy a csillagok állása szerint Hegyeshalmi László idén töltötte be a hatvanötöt. 
Így ez a kiállítás azért is érdekes, mert merész és tagadhatatlanul bennfentes projekt. Egy � a mondat 
kísérőszövegként, annyi sem igazítja el a látogatót. Aki tehát a kiállítás önmagából leszűrhető üzenetén kívül 
bármit is tud, az valamiképp része a nagy családnak, ami az intézményi, városi, szakmai, baráti kapcsolatokon 
keresztül szövődik. A kiállítás azért is rendhagyó, mert a Művészetek Háza léptékeivel mérve nagy. Három 
különálló galériaszekcióban helyezkedik el: a Csikász Galériában, a Várgalériában és a Magtárban. Tehát 
három, egymástól teljesen szeparált helyszín veri szét a kiállítás egységét. Ezt valamiképp ellensúlyozza, 
hogy a kiállítás három független tárlatra van tagolva. Ez azonban nem csillapítja azt az épületek adottságai 
miatt áthidalhatatlan problémát, hogy a szekcionális függetlenség és a térbeli távolság veszélyezteti a 
kiállítás egységességét, és megterheli a befogadóképességet. A három kiállítási egység, úgy tűnik, három 
rendezőelvnek van alárendelve, amelyek felől a szekciócímek igazítják el a látogatót. A kiállítás vállaltan 
nem kronologikus, nem áttekintő életmű-kiállítás – vagyis mégis, valami hasonló. A visszatekintés, a múlt 
kezelésének egy másfajta szervezőelve alakítja a kiállítást, amelyhez az első szekció ad kulcsot.

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

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

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

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

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

Hegyeshalmi jó ideje nem állított ki Veszprémben.  Első ki-
állítási egységében a legfrissebb munkái fogadják a látogatót. A 
címek elég határozottan vezetik az értelmezést. Ebben a szekció-
ban a témával rendelkező képek és a címadás egyértelművé teszik 
az alkotó spirituális érzékenységét. Az első terem munkái kétséget 
kizáróan a Bíró Antal és Reigl Judit által is használt kolorizmus 
hagyományából indulnak ki. Inkább Bíró irányvonalát folytat-
ja, de a rá jellemző líraian kirobbanó reliefszerű faktúra helyett 
Hegyeshalmi elvontabb felületkezelést használ. Pigmentrétegei 
vékonyak és többnyire szabályosak, a színkezelés éteri, áttűnő, 
az élénk világos színeket –rózsaszínt, sárgát, kéket – még ezzel is 
szublimálja. Bíró programszerű kolorizmusa a szimbolizmuson 
alapult, klasszikus nézeteket vallott. Hegyeshalminál a kiállítás 
keretében nem kapunk elég fogódzkodót, hogy deduktív módon 
felfejtsük a színhasználat jelentéseit akár a teljes kiállított anyag, 
akár egyes összetartozó egységek tekintetében. A címek azonban 
irányítanak, úgyhogy az egészen biztos, hogy a fénnyel és ragyo-
gással megcímzett kompozíciók választott színvilága következetes 
döntés eredménye. A második termet az oldottabb vagy pasz-
tellfestmény-szerűen sűrű, erősen gesztusos vonalakból építkező 
expresszív líraiság uralja, amely egy impozáns szolunáris témájú 
dupla vászonban kerül egyensúlyba. Eszünkbe juthat itt Baselitz 
vagy Basquiat vad alakformálása vagy éppen Willem de Kooning 
könnyed vonalvezetése. Tovább menve érzéki, lendületes mű-
vek idézik meg a konkrét művészet kolorizmusát, valamint He-
gyeshalmi korábbi munkáit, és polemizálnak velük. A szekcióban 
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Jelek a falon
„Hiszünk a halál elő� i életben!” Válogatás az Irokéz Gyűjtemény kortárs és neoavantgárd 
műveiből. Veszprém, Művészetek Háza – Dubniczay-palota, megnyitó: 2018. április 21.

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

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

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

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

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

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

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

Mélyi József

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

Palkóné Jády Melitta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veres B. Zsuzsanna

Záróra előtt 
Rozé-, rizling- 
és jazznapok 

Óváros tér, 2018. július 6–15.

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

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

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

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

Őrsi Ágnes
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san olyan jelentőségre tett szert, hogy aztán az Iparterv egy egész 
generáció meghatározó címkéjévé válhatott, és olyan alkotókat 
is kötöttek hozzá, akik nem állítottak ki egyik kiállításon sem, de 
művészetük megfelelt az Iparterv progresszív esztétikai program-
jának. 1980-ban egy harmadik kiállítást is rendeztek, mintegy be-
mutatandó azt, hová jutottak az ipartervesek. Nem vitás, emögött 
az a tény állt, hogy a vállalat neve a művészettörténeti korsza-

kolás kategóriájává vált. És ezúttal nem egy konkrét művészcso-
port, irányzat vagy stílus vált fogalommá, hanem maga a hely. 
A véletlen, a genius loci vagy a sors, hogy a vállalati díszterem-
ben a legfrissebb hangok és a progresszív, gyúlékony kreativitás 
olyan elegye gyűlt össze, amely 1969-re magához vonzotta még az 
első kiállítástól arisztokratikusan távolságot tartó, „hardcore” ak-
cióművészetben utazó Erdély Miklóst és Szentjóby Tamást is.

A Csikász Galériában teljes a névsor: Bak Imre, Baranyay 
András, Erdély Miklós, Frey Krisztián, Hencze Tamás, Jovánovics 
György, Keserü Katalin, Konkoly Gyula, Lakner László, Major Já-
nos, Méhes László, Molnár Sándor, Nádler István, Pálfalusi Attila, 
Siskov Ludmil, Szentjóby Tamás, Tót Endre. És mielőtt az ember 
szemrevételezné a kiállítást, érdemes feleleveníteni a régi emlé-
keket, vagy azok híján előre elolvasgatni egyet s mást, mert noha 
a kiállításon bőven van háttéranyag, azért az ember véges lény, 
és jobb, ha a � gyelmét a művekre tudja fordítani. Ugyan minden 
kiállított alkotóról olvashatunk szemelvényeket, életrajzi összesí-
tőket, ezek a segédletek nem tudják teljességgel bemutatni sem a 
művek esztétikai helyi értékét, sem bőséges háttértörténetét, sem 
pedig azokat az alkotói pályákat, amelyeknek egy-egy adott pont-
ban közös metszetét adja a kiállítás.

Hogy mi követte az Ipartervet? Jó kérdés. Az 1980-as vissza-
tekintő Iparterv-kiállítás után három évvel megnyílt Az avantgárd 
meghalt című kiállítás. Az élet akkor is ment tovább, de az Iparterv 
fogalom maradt. És ekörül a fogalom körül annyi további mellék-
szál és kérdés bukkan elő, hogy ha a Művészetek Háza úgy döntene, 
hogy ezzel kíván foglalkozni, jó pár évig bontakoznának előttünk a 
magyar neoavantgárd bő tíz évének részletei és mellékszálai. 

Kovács Alex

Túlsó part
Bojtor Károly-emlékkiállítás a Dubniczay-palotában, 2019. március 14-től április 28-ig

Bergson az emlékezésről szóló előadásában az egyik Gauguin-kép 
címét emlegeti, melynek témája Bojtor Károly életművében is 
fontos szerepet játszik: Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Hová me-
gyünk? A festő is ezekre a kérdésekre kereste a választ, amikor 
idézte a kiállításon is megnézhető interjújában a vizeket, idézte a 
mesét, idézte a belső képekből építkező képekkel – a valóságot.

A megismerésben, az ismeretek elsajátításában nélkülözhe-
tetlen az emlékezés. Az Igazságra való belső ráismerést is jelenti. 
Az emlékezet képi természetű. Bojtor Károly munkásságában az 
emlékezet alkotó szerepe vitathatatlan.  Az életmű egyik visszatérő 
motívuma: a csónakban álló � gura, amelyet először egyik meste-
re, Domanovszky temetése után festett meg. Miként az idős, befelé 
forduló, a környező emberekre egyre kevésbé � gyelő Domanovsz-
ky, a lehajtott fejű alak sem � gyel a körülötte levő dolgokra, csak a 
túlsó partra, amelyet sötétnek lát. Bojtor Károly egy interjúban azt 
mondta nekem, hogy ő is, egyre inkább már, a túlsó partra � gyel, 
mert úgy érzi, azzal szembe kell nézni. De számára – úgy érzem 
azért, mert elég bátor volt szembenézni – ez a túlsó part nem sötét, 
hanem világos volt. Ezért későbbi képein ez a � gura (aki tudjuk, 
egyre inkább ő maga) nem lehajtja, hanem felemeli a fejét.

Elnézve a kiállításon is bemutatott, harmóniára, szépség-
re törekvő kompozícióit, Zola gondolatai juthatnak eszünkbe: „A 
szépség bennünk él, és nem rajtunk kívül. Mit számít nekem egy 
� lozó� ai absztrakció! Mit számít nekem a néhány ember által 
megálmodott tökéletesség! Az, ami engem, mint embert érdekel, 
az az emberiség, nagy szülőanyám, és ami engem meghat, ami 
engem elragad az emberi alkotásokban, a műalkotásokban, az az, 
hogy mindegyiknek a mélyén egy művészre, egy testvérre talá-
lok, aki a természetnek új arculatát mutatja nekem egyéniségé-
nek egész erejével vagy bájával. Az ilyen mű így tekintve egy szív 

és egy test történetéről mesél nekem, egy civilizációról beszél és 
egy tájról (…) és amikor egy pillantást vetek erre a gyűjtemény-
re, ugyanazt a költeményt hallom ezer különféle nyelven, olvasom 
szakadatlanul újra meg újra mindegyik képen, elbűvölve a temér-
dek dialektus � nomságától és erejétől…”

A kiállítás gazdag válogatást mutat Bojtor Károly életművéből: 
bemutat magángyűjteményekből is ritkán látott képeket, s így nem-
csak a Veszprémben töltött, hallatlanul egységes két évtized alkotá-
sai idézik a művészt, hanem korábbi, biztos kézzel komponált, nagy 
mesterségbeli tudást mutató, csöndes nyugalmú kvalitásos képei is, 
amelyekkel mindvégig jelen volt a megye kulturális életében.  

Gopcsa Katalin

A kiállításcím és az első, bevezető tér egy szóval kifejezhető tematikája az emlékezés. Az emlékezés, 
amely az élet segítője, az emlékezés, amelynek intenzitásától függhet az ember életminősége. A görögök 
az emlékezet megszemélyesítőjét, Mnémoszünét a múzsák anyjának tekintették. Az emlékezésfelfogások 
irodalma a görögök óta gyarapodik, napjainkra könyvtárakat tölt meg. 
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A mai köztéri képzőművészettel foglalkozó szakcikkek és publicisztikák a Budapest belvárosában az utóbbi 
években elszaporodott zsánerszobrok bírálatától hangosak. A jogos esztétikai felháborodás, mely ezt a most 
már másfél tucatnyi ott álló szobrot ostorozza, lassan ellehetetleníti a „zsánerszobor” kategóriát is, pedig 
ennek nem feltétlenül kellene így történnie.

Gömb alakban, egyben
Rózsa Péter: Halaskofa (mészkő, 1967, Veszprém, Egyetem utca)

Az 1960-as évek elejétől az addig üres vagy 
újonnan épült közterek háromdimenziós 
műalkotásokkal benépesítésében bő más-
fél évtizeden át a fenti műfajnak határozottan 
nagy jelentősége és túlnyomóan progresz-
szív szerepe volt. Zsánerszobron akkoriban 
persze nem kizárólag tüchtig, cuki szobrokat, 
szájbarágós � gurális giccseket, ötnegyedes-
re felnagyított vitrin� ippeket értettek, hanem 
sokszor modernizáló, az absztrakció vagy a 
geometria felé hajló, korszerű díszítőszobro-
kat, amelyek a legtöbb esetben körültekintő 
mérlegelés után kerültek saját terükbe, to-
vábbá ezek a művek a közreműködő szobrá-
szok széles választékából, a nagy öregek és a 
pályára éppen fellépő � atalok keze alól egya-
ránt kikerülhettek. Nem akarom idealizálni a 
kort: ebben az időszakban is kerültek köztér-
re pocsék szobrok. De a korszak zsánerszobrai 
közül itt most egy igen jól sikerült veszprémi 
példa következik.

Ahogy írtam, Rózsa Péter Halaskofá-
ja igen jól sikerült szobor, mégsem olyan 
munka, ami szobrokról szólva Veszprémmel 
kapcsolatban az embernek legelőször jut az 
eszébe. Őszintén bevallom, ha nincsen a Köz-
térkép című, köztéri műalkotásokat egybe-
gyűjtő internetes oldal, nekem se jutott volna 
eszembe utánajárni, magamtól egészen bizto-
san nem találtam volna rá. És elfogadom azt 
is, hogy aki a közelében él, napi gyakorisággal 
látja, annak ez a kicsiny plasztika esetleg már 
réges-régen közhelylátvánnyá kopott. Mind-
két megjegyzés a helyéből és az elhelyezésé-
ből adódik: az egykori Kiss Lajos-lakótelepen 
felállított szobor ma félreeső helyen van, távol 
nemcsak a centrumtól (földrajzilag és átvitt 
értelemben), hanem tulajdonképpen kissé be-
szorulva eredetileg elképzelt terébe is. Apró 
adalék mindehhez, hogy a szobrot két egymást 
követő februárban is láttam. A veszprémi bel-
város mindegyik mészkő szobra be volt cso-
magolva az anyagukat fenyegető fagyveszély 
miatt: ez a szobor mindkét évben szabadon, 
fedetlenül maradt.

A nagyobb áttekintő műlisták és például Wehner Tibor le-
xikona is 1967-re datálják a Halaskofát, Herth Viktória veszp-
rémi szoborkataszterében azonban előkerül az 1963-as évszám. 
Egészen bizonyos, hogy a szobor 1963. június 17-én, amikor a 
Művészeti Bizottság ülésének napirendjére került, valamilyen ké-
szültségi fokon állt már, alkotójának szerződése volt rá, és alig-
hanem dolgozott rajta. A zsűrizés után vitatott műalkotások 
ügyeiben döntő Művészeti Bizottság ülésén az említett jegyző-
könyv tanúsága szerint azonban nem magát a szobrot kifogásol-
ták (a feljegyzett mondatokban az akkor még Ülő nő címmel futó 
szoborról, minőségéről, milyenségéről egyetlen szó sem esik), ha-
nem azt, hogy a környék tervezője, a LAKÓTERV építésze, Már-
ton István a szobrot medence mellett, kútszoborként képzelte el. 
Ez az elképzelés a szoborban tematikusan és ikonográ� ailag is 
megjelenő „hal” motívuma miatt nem is lett volna szentségtörés. 

A hozzá tervezett medence viszont ütközött az ettől a szobortól 
mintegy ötven méterre, ugyancsak vizes medence mellé elképzelt, 
a Halaskofánál jóval nagyobb méretű, három álló alakos kompo-
zícióval – Várady Sándor az egyetemi kollégium előtt végül 1965-
ben elhelyezett I� úság-kút című szobrával –, melynek mára sajnos 
írmagja sem maradt, pedig ha áll még, ebben a sorozatban bizto-
san helyet kap ott volna. A három� gurás, két meztelen lányalakot 
és egy ugyancsak ruhátlan � út szerepeltető fémszobor az idők so-
rán megrongálódott, és az 1990-es évek elején előbb a szobor ma-

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

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

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

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

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

A kompozíció � atal emberpárt, az 
időtlen jelenkornak megfelelő modern 

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

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

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

Séd, 2016. tél, 40. old.

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

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

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

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

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

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

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

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

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

hetőségeket nyito
szobrász a tanuló

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

parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séd, 2018. 1–2. sz. 30. old.

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

Martsa István: Házaspár (bronz, 1973

Séd, 2016. tél, 40. old.

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

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

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

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

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

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

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

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

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

hetőségeket nyito
szobrász a tanuló

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

parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A kompozíció � atal emberpárt, az 
időtlen jelenkornak megfelelő modern 

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

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

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

Séd, 2016. tél, 40. old.

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

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

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

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

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

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

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

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

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

hetőségeket nyito
szobrász a tanuló

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

parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyó

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

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

ágrávú

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séd, 2018. 1–2. sz. 30. old.

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

Martsa István: Házaspár (bronz, 1973

Séd, 2016. tél, 40. old.

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

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

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

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

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

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

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

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

hetőségeket nyito
szobrász a tanuló

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

parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyó

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

an született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általáa néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban igrú előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigoraktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötvszabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait útotta. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, 
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Séd, 2016. tél, 40. old.

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

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

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

A sors különös �ntora, hogy élete vége felé még egy súlyos in
zultus érte ugyanennek az emlékműnek a kapcsán. Köztudott, hogy 
a kompozíció főalakját térdnél elfűrészelték és ledöntötték, a szo
bortestet Budapest belvárosába vonszolták és szétdarabolták, ke
zelhetetlen nagy tömbjeit utcai barikádnak használták 1956-ban. 
A talapzat többi része, rajta a 220 centi magas, összesen negyven 
méter hosszú, 63 emberi alakot, továbbá lovat, traktort meg jó né
hány kisebb tárgyat felvonultató, a felszabadulás és a kommunis
ta építés jeleneteit jellegzetes narratívában végigmondó, körbefutó 

Az 1903-ban született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általános tétel, ami közvetlen kortársaival 
vagy a nála néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban igen, akik a pályájukat már a második 
világháború előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigorába még �atalon vagy alkotóerejük 
kibomló aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötvenes évek szocreál béklyója után a 
valamivel szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait újfajta kifejezésmódok, új technikák 
felé irányította. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, és első komolyabb köztéri műveinek 
felállítására már az új rendszerben, 1948-tól került sor, az maradt, aki volt: a �guralitáshoz, az antropológiai 
valóságosság ábrázolásához 1982-ben bekövetkezett haláláig hűségesen ragaszkodó szobrász.

Joga van billenni
Mikus Sándor: Ülő nő korsóval (bronz, 1962), Veszprém, Hóvirág-lakótelep

Séd, 2016. ősz, 22–23. old.

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

szakkörbe járt Kaposváron, amelyikbe Kli-mó Károly és Perneczky Géza, felnőtt fej-jel ő maga is vezetett hasonló szakköröket. Elmeséli, hogy öt köztéri szobra is áll már (az 1965-ben felállított 
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se, tanulmányozhassa az ott már álló Sztálin-szobrokat). Nem volt 
még ötven, mikor 1951 decemberében a szobrot felavatták, és még 
nem egészen ért ötvenes éveinek közepére, amikor a neki hírnevet, 
egzisztenciát, érinthetetlenséget biztosító „főműve”, egy rettenetes 
korszak rettenetes szimbóluma elpusztult.

A sors különös �ntora, hogy élete vége felé még egy súlyos in
zultus érte ugyanennek az emlékműnek a kapcsán. Köztudott, hogy 
a kompozíció főalakját térdnél elfűrészelték és ledöntötték, a szo
bortestet Budapest belvárosába vonszolták és szétdarabolták, ke
zelhetetlen nagy tömbjeit utcai barikádnak használták 1956-ban. 
A talapzat többi része, rajta a 220 centi magas, összesen negyven 
méter hosszú, 63 emberi alakot, továbbá lovat, traktort meg jó né
hány kisebb tárgyat felvonultató, a felszabadulás és a kommunis
ta építés jeleneteit jellegzetes narratívában végigmondó, körbefutó 

Az 1903-ban született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általános tétel, ami közvetlen kortársaival 
vagy a nála néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban igen, akik a pályájukat már a második 
világháború előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigorába még �atalon vagy alkotóerejük 
kibomló aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötvenes évek szocreál béklyója után a 
valamivel szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait újfajta kifejezésmódok, új technikák 
felé irányította. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, és első komolyabb köztéri műveinek 
felállítására már az új rendszerben, 1948-tól került sor, az maradt, aki volt: a �guralitáshoz, az antropológiai 
valóságosság ábrázolásához 1982-ben bekövetkezett haláláig hűségesen ragaszkodó szobrász.

Joga van billenni
(bronz, 1962), Veszprém, Hóvirág-lakótelep

Séd, 2017. ősz, 4. old.

Nem csoda persze, 
hogy a gyermekábrázo-

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

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

Szép, komoly �adat
Radó Károly: Golyózó �ú. Veszprém, Martinovics tér, 1960, bronz

Az 1903-ban született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általános tétel, ami közvetlen kortársaival 
vagy a nála néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban igen, akik a pályájukat már a második 
világháború előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigorába még �atalon vagy alkotóerejük 
kibomló aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötvenes évek szocreál béklyója után a 
valamivel szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait újfajta kifejezésmódok, új technikák 
felé irányította. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, és első komolyabb köztéri műveinek 
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szobrásznak vagy az ő szobrászati tevékenységének, hanem a szo-
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megvalósult monumentális Sztálin-emlékmű történelmi perspek

a harminc résztvevő közül a pályázat időszakában egyedül őt utaz
tatták ki szovjetunióbeli tanulmányútra, hogy szemügyre vehes
se, tanulmányozhassa az ott már álló Sztálin-szobrokat). Nem volt 
még ötven, mikor 1951 decemberében a szobrot felavatták, és még 
nem egészen ért ötvenes éveinek közepére, amikor a neki hírnevet, 
egzisztenciát, érinthetetlenséget biztosító „főműve”, egy rettenetes 
korszak rettenetes szimbóluma elpusztult.
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bortestet Budapest belvárosába vonszolták és szétdarabolták, ke
zelhetetlen nagy tömbjeit utcai barikádnak használták 1956-ban. 
A talapzat többi része, rajta a 220 centi magas, összesen negyven 
méter hosszú, 63 emberi alakot, továbbá lovat, traktort meg jó né
hány kisebb tárgyat felvonultató, a felszabadulás és a kommunis
ta építés jeleneteit jellegzetes narratívában végigmondó, körbefutó 
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Séd, 2016. ősz, 22–23. old.
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Joga van billenni
(bronz, 1962), Veszprém, Hóvirág-lakótelep

Séd, 2017. ősz, 4. old.

Nem csoda persze, 
hogy a gyermekábrázo-

hetőségeket nyitott ez az expanzió. A �gurális 
szobrász a tanulóéveiben elsajátított alapsé
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játszadozó �ú típusának az egyik kiemelkedően harmonikus megvalósítása a veszprémi Dózsaváros kis 
parkjának közepén álló alkotás, Radó Károly Golyózó �ú

Szép, komoly �adat
Radó Károly: Golyózó �ú. Veszprém, Martinovics tér, 1960, bronz

Az 1903-ban született Mikus Sándorról szólva nem mondható el az az általános tétel, ami közvetlen kortársaival 
vagy a nála néhány évvel �atalabb magyar szobrászokkal kapcsolatban igen, akik a pályájukat már a második 
világháború előtti időszakban elkezdték s aztán az ötvenes évek szigorába még �atalon vagy alkotóerejük 
kibomló aktív szakaszában belekényszerültek; nevezetesen hogy az ötvenes évek szocreál béklyója után a 
valamivel szabadabb művészeti légkör a generáció legjelentősebb tagjait újfajta kifejezésmódok, új technikák 
felé irányította. Mikus, aki a harmincas évektől kisplasztikákat készített, és első komolyabb köztéri műveinek 
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radványait távolították el, pár évvel később egykori medencéjét is 
megszüntették. A Művészeti Bizottság a beruházó kérdésére 1963 
júniusában úgy foglalt állást, hogy a kisebb méretű Rózsa Pé-
ter-féle szobor sima talapzatra, gyepre kerüljön, medence nélkül 
valósuljon meg, Várady Sándor monumentálisabb kompozíció-
ja pedig medencével álljon. A vitában említődik a szobor hátteré-
ben negyedkörként elhelyezkedő és most is jól látható üzletsor, és 
ha a jegyzőkönyvet � gyelmesen olvassuk, pontosan a szobor mai 
elhelyezésére ismerünk rá. Pedig ekkor jóformán az egész kör-
nyék csupán tervrajzként, makettként és csak kisebb részleteiben 
megépült komplexumként létezett – amikor a környezet elkészült, 
akkor kerülhetett a már korábban kifaragott Halaskofa1967-ben a 
helyére.

Rózsa Péter szobra ezzel a döntéssel jól járt: nem kellett át-
élnie a későbbi évtizedekben a hasonló kútszobrok százai szá-
mára elkerülhetetlen frusztrációt, a vízforrás megszüntetését, az 
eredeti medence virágágyássá vagy szemetesládává alakulását. A 
tere intim maradt. Délről és keletről az üzletsor képezi a hátte-
rét, nyugatról az oda telepített sövény és az időközben megnö-
vekedett fák határolják el az Egyetem utca autós forgalmától (ez 
a természeti kulissza némiképp korlátozza is látványát, az utca 
túloldaláról egyáltalán nem vehető észre a nem túl nagy méretű 
szobor), északról, a mellette álló toronyház irányából nézve pe-
dig egy lépcsős emelkedő mögött, kissé felmagasodva, mégis zárt 
térben mutatkozik. A legszerencsésebb körülmény, hogy a szobor 
az üzletsor negyedkörének gyepes részébe, hosszanti jobb olda-
lával közvetlenül a járda mellé került. Mint fentebb említettem, 
két egymást követő évben is megnéztem közelebbről a szobrot; 
mindkétszer dél felől, hátulról pillantottam meg, és megközelítése 
mindkét alkalommal a mű önkéntelen plasztikai feltárása és egy-
ben értelmezése is volt.

Hátulnézetből ugyanis puszta geometriai formát, egy kis-
sé tojásdad gömb alakot látunk, és a szoborhoz közelítve ebből a 
gömb alakból bontakozik ki a plasztika nagyon is földi � gurális 
valósága. Lépésről lépésre válik láthatóvá az öregasszony arca, tá-
rulnak fel a gömb bemélyítésében domborműszerűen kiképzett 

felső végtagok, az alak kezében tartott, ugyancsak reliefszerű hal, 
a talapzatról lelógó jobb láb és a mögötte érzékeltetett, kissé hátra-
vontabb bal lábfej. Oldalnézetből jól látszik az egész testtartás fe-
gyelmezett geometriája, amely mégis � gurális, a földön felhúzott 
lábakkal ülés magától értetődő természetességével bír. És a kö-
rök, a hullámok, a hajlatok bonyolult játékba kezdenek a szobron, 
minél tovább nézzük, annál több � nomságot, ismétlődést, térbe-
li formát veszünk észre rajta. Külön jelentősége van a szobor egy-
tömbű voltának.

Rózsa Péter (1926–2015) a szobor készítése idején, és már 
indulásától kezdve a kortárs szobrászat elitjébe tartozott. Főiskolai 
tanulmányai elvégzése után (1955 és 1960 között Mikus Sándor és 
Pátzay Pál tanítványa volt) egészen az 1980-as évek végéig rend-
szeresen, 1990 után már csak hellyel-közzel jutott monumentális 
köztéri megbízásokhoz (munkáinak nagy része, mivel azok kora-
beli politikai megbízások voltak, ma már nincs a helyén); 1969-től 
az akkoriban létrehozott Szentendrei Művésztelep rezidens szob-
rásza lett. Pályája mindegyik szakaszában hajlott afelé a plasztikai 
eszmény felé, amit a Halaskofa olyan evidensen közvetít: az alap-
vetően geometrikus, és mindig inkább a körre, mint a derékszö-
gekre hajazó megformálásban érvényesüljön, legyen ott a � gura, 
az emberi alak is. Fő műveiben, az erősen intertextuális, Rodint 
idéző, � gurális Gondolkodóban (Zalaegerszeg, 1966), illetve talán 
legmonumentálisabb köztéri művében, az első látásra inkább az 
absztrakt felé hajló Olajláng-emlékműben (Százhalombatta, 1975) 
pontosan megítélhető ez a törekvés. Ezt külön kiemeli, hogy a 
legjelentősebb Rózsa Péter-szobrok nyilvánvaló sajátossága az 
egytömbűség, az egyetlen kőből kifaragottság (a � ligránabb da-
raboknál ez szobrászati bravúrszámba megy), ahonnan egy lépés 
csak a szobrászat közismert ambíciója: a művész dolga nem más, 
mint hogy a kőből bontsa ki a mélyén ott rejtőzködő szobrot. 

Ennek a kibontásnak vagyunk a tanúi itt immár több mint fél 
évszázada, és annak a kőnek a mélyén a jelek szerint ez az egyszerű, 
vaskos, mégis oly sokat elmondó öregasszony-� gura rejtőzött.

Csuhai István
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Az 1109–1112 között hiteles források alapján íródott Szent Imre-legenda – melyet Álmos herceg íródeákja, 
Fulko jegyzett le – megemlékezik a veszprémi „igen ősi és ódon templom”-ról, melyben Imre herceg egy 
misztikus látomást követően virginitas-fogadalmat tett. A rotunda Karoling-kori palotakápolna lehetett, 
melyet a XIII. században gótikus stílusban átépítettek. A Szent György-kápolna őrizte évszázadokig Szent 
György fejereklyéjét, melyet II. Basileos bizánci császár ajándékozott Szent István királynak 1016–1018 
között, a bolgárok feletti győzelem emlékére.

Chevalier du Temple
„Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam”

Erdey Dezső: Szent Imre herceg-szobor, 1940, Veszprém, Szent György-kápolna

Árpád-házi Imre herceg (1007–1031) István 
király (970–1038) és Gizella királyné (980– 
1059) gyermeke. Érzékeny lelki alkata ter-
mészetszerűleg predesztinálta a középkori 
szerzetesi életre. 

A gyermek Szent Imre herceg Karo-
ling-kori neveltetésben részesült, melynek lé-
nyegi eleme a zsoltárok megismertetése az 
i� akkal. Az írás-olvasás ily módon elválaszt-
hatatlanul egybekapcsolódott a magánáhítat és 
elmélkedés liturgikus igényével. Szent Gellért 
(980–1046) – a velencei patríciuscsaládban 
született bencés szerzetes, a San Giorgio Mag-
giore-kolostor egykori apátja és későbbi sze-
ged–csanádi püspök – tanításai vezették Imre 
herceget a krisztusi tökéletességet áhító élet-
re az imitatio Christi misztikus útján. „Min-
den éjjel, amikor a többiek már lefeküdtek, ő 
két gyertyával világított, és Istennek zsoltáro-
kat énekelve virrasztott… Ezt atyja óvatosan, 
titokban, a fal repedésén keresztül gyakran 
meg� gyelte…”   

Idősebb � vére, Ottó halálát követően Imre 
herceg lett a trónörökös. Már gyermekkorában 
a veszprémvölgyi görög apácakolostorban ne-
velkedett jegyese, majd felesége, valószínűleg 

a bizánci császár leánya. Aszkéta életét Imre herceg azonban már 
nem adta fel. Szerzetesi és katonai erényei korai templomos lovaggá 
– a Szent Grál őrzőjévé, Chevalier du Temple – avatták. „Non no-
bis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.” „Ne nekünk 
uram, ne nekünk, hanem magadnak adj dicsőséget” – a templo-
mosok jelmondata. 1118-ban Hugues de Payns vezetésével kilenc 
lovag a Szentföldön alapította meg a templomos lovagrendet. II. 
Balduin bizánci császár jeruzsálemi palotájának azt a részét bocsá-
totta a lovagok rendelkezésére, melynek helyén egykor Salamon 
temploma állt, így a lovagrendet a Templom lovagjainak nevezik. 
1128-ban a troyes-i zsinaton a ciszterciek karizmatikus szerzetese, 
Clairvaux-i Szent Bernát jelentette be a Templomos Rend megala-
pítását. A rend küldetése Szentföldön a keresztények, zarándokok 
védelme volt. Champagne grófság első rendházait követően sziszte-
matikusan építették ki birtokaikat az európai királyságokban, ahol 
lovagrendi társadalmak alakultak ki. Civilizációs, kulturális és kari-
tatív tevékenységet folytattak, katonai szervezettségük és elhivatott-
ságuk – történészek szerint – a római légiókéhoz volt hasonlatos.   

1030-ban a krónikák feljegyzése szerint Imre herceg vezeté-
sével arattak a magyarok fényes győzelmet II. Konrád német-ró-
mai császár hatalmas hadserege felett. A Képes Krónika szerint 
István király átadni készült a koronát és országlást � ának, ami-
kor 1031. szeptember 2-án, egy vadászaton szörnyű tragédia tör-
tént. A bihari Igfon erdőben egy megsebzett vad rátámadt az i� ú 
hercegre, és megölte. A szerencsétlenség hátterében a hagyomány 
régóta sejti Imre herceg unokabátyját, Orseolo Pétert, aki féltéke-
nyen � gyelte Imre herceg érdemeit és sikereit. Fekete gyászba bo-
rult az ország és a királyi pár… 

1083-ban történt szentté avatását követően Imre herceg kul-
tusza a Magyar Királyság határain túl, Itáliában – Firenze, Nápoly 

– is rendkívül élénk volt. XII–XIV. századi képzőművészeti ábrá-
zolásai a középkori misztikába beavatott szerzetesi aspektusát je-
lenítik meg elsősorban. Ennek egyik ékes példája a � renzei Chiesa 
di San Martino a Mensola főoltárának predella-képe (1391), mely 
a feleségével együtt imádkozó, virrasztó herceget örökíti meg. Si-
mone Martini, a nápolyi udvar kiemelkedő művésze 1317-ben 
a nápolyi királynétól, Magyarországi Máriától nyert megbízást a 
magyar szenteket ábrázoló freskóciklusra Assisiben, a Szent Fe-
renc sírja felett emelt kétszintes bazilikában. E panteonban Szent 
Imre i� úi szépsége virágjában jelenik meg. Lelki és testi tisztasá-
gának szimbóluma a liliomág hét virága.

Séd, 2018. 4. sz., 32. old.
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1819-ben, amikor József nádor (1776–1847) 
ellátogatott � orvaldsen (1770–1844) mű-
helyébe Rómában, az i� ú Ferenczy István 
(1792–1856) – mint a dán mester tanítványa 
és segédje – már elkészítette első remekművét: 
Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) márvány-
büsztjét (Debrecen, Református Kollégium).

A Friedrich John (1769–1843) réz-
metszete – impresája – által ihletett szobor-
portré idealizáltan, all’antica jeleníti meg a 
poétát, megfelelvén a klasszicizmus esztéti-
kai elveinek. Az ifjú művész – a kibontakozó 
romantika szellemisége jegyében – nemze-
ti viseletben ábrázolja babérkoszorús költőn-
ket. Ferenczy hat év római alkotói periódusa 
után hazatér, s a nemzeti szobrászat megte-
remtőjeként ünneplik. Még Rómában, 1822 
körül megalkotja a Canova (1757–1822) ha-

tását tükröző Szép Mesterségek kezdete (Pásztorlányka) című 
márványszobrot, mint a disegno születésének allegorikus értelmű 
kompozícióját (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest).  

A művészet géniuszai alkotásaikban átörökítik az anyag ne-
mességében megszülető formai és kompozicionális tökéletességet. 
Az Appenninekben tett utazásakor az Örök Város különös vonzá-
sába kerülhetett Ferenczy István egyik érdemes szellemi örököse, 
Marton László is (1925–2008). Feltételezhetően ennek a művésze-
ti-inspirációs találkozásnak köszönhetjük a Nagy Bánat című, szép 
carrarai márvány-plasztika megszületését (a szobrász Budapest, 
Tigris utcai műtermének gyűjteményében található), és a mester 
saját kezű másolatának, replikájának jelenlétét városunkban. 

Marton László fi atal zseniként tizennégy évesen nyert fel-
vételt az Iparművészeti Főiskolára, Erdey Dezső (1902–1957) 
és mások növendékeként. Művészi aspirációi szerint átiratko-
zása a Képzőművészeti Főiskolára a II. világháború befejezését 

követően, 1946 őszén valósult meg. Eredetileg Ferenczy Béni 
(1890–1967) osztályába szeretett volna kerülni, végül Pátzay Pál 
(1896–1979) tanítványa lett.

Bronzszobrai mintegy a magyar történelem „eleven” arc-
képcsarnoka. A historizmus hagyományát, a nemzeti önreprezen-
táció szobrászati örökségét Marton László alkotásaiban folytatja. 
Szobrait kitűnő karakter- és lélekábrázolással szinte allegorikus 
képekké formálja, mint a Petőfi -szobor, „a vándorló költő” (1988, 
Veszprém, Színházkert), A Dunánál, József Attila, „a vívódó köl-
tő” (1980, Budapest, Parlament, déli oldal), Liszt Ferenc, „az exp-
resszív zongorista és komponista” (1985, Budapest, Liszt tér). A 
három alkotás a művészi igazság és szenvedély három aspektusa. 

Az 1977-ben készült Nagy Bánat szobor a művész ajándé-
kaként került Veszprémbe, jelenlegi helyén 1985-től látható. A 
szobor saját szenvedéstörténetét, passióját is hordozza. Szobor-
vandalizmus áldozata lett, majd eltulajdonították, később megta-
lálták. Sérüléseit – letört lábujjainak kiegészítését – sajnálatosan 
kőzetidegen módon „restaurálták”. 

1997-ben a város elöljárói az eredeti márványszobor mú-
zeumban (Laczkó Dezső Múzeum) történő elhelyezését szor-
galmazták, valamint a múzeum kőrestaurátora által készített 
öntvény, mintavétellel készített másolat szabadtéri elhelyezé-
sét javasolták Marton Lászlónak. A szobrászművész ehhez nem 
járult hozzá, kérte a másolat megsemmisítését, s ragaszkodott 
ahhoz, hogy saját kezű alkotása, melyet Veszprém városának 
ajándékozott, továbbra is szabadtéren maradjon. 

A Nagy Bánat szobor sziluettje az avatatlan sétáló szemé-
től szolidan rejtőzik az evangélikus templomhoz vezető lépcső 
mellett. Magas posztamensén a kisméretű ignudo – mezítelen i� ú 
alakja – rendkívül megejtő. Kiszolgáltatott lényét szívesen meg-
simogatnánk, betakarnánk… – de a szobor nem kér vigasztalást, 
nem kíván együttérzést. A művészi concetto Marton László alko-
tásában sajátos, autonóm formát nyer: a szoboralak térdeplő po-

Klasszikusan 
szabad puha formák

A klasszikus művészet formatani tételeit követő alkotások szép és türelmes objektumok. Kivárják az időt, hogy 
az értő és az amatőr művészetkedvelő újra és újra visszatérjen hozzájuk.

Marton László: Nagy Bánat szobor, Veszprém, Kossuth Lajos sétálóutca, 
1977, carrarai márvány

Séd, 2018. 3. sz. 11. old.
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A 2017. szeptember 29-én ünnepélyes körmenet keretében felava-
tott Szent Mihály-szobor Nagy Károly apátkanonok mecenatúrájá-
ban, a hívők adományozásaiból valósult meg. 

A szoboravatás előestéjén a Szaléziánum Érsekségi Turisz-
tikai Központban az apátkanonok méltatta az alapgondolat képi 
megformálását, az ikonográ� ai programot. Az apátkanonok kife-
jezett intenciója szerint kortárs művészi alkotás köztéri installálá-
sa valósult meg. Madarassy István (1948) ötvös-szobrászművész 
kisplasztikáinak individuális formanyelvezetét adaptálta Veszp-
rém város védőszentje és a bazilika tituláris szentje: Szent Mihály 
szobrában. 

A szoboralakok megformálása szokatlan technikával tör-
tént: a síkszerű rézlemezeket vágással, domborítással, hajlítással, 
forrasztással alakította a művész. Madarassy István ars poeticája 
szerint: „csak akkor válik a kép képpé, a szobor szoborrá, a szo-
borkép szoborképpé, ha tűz és láng által a lelket is sikerült beléjük 
olvasztanom.” A gótikus kegyszobrok, oltárképek, szárnyasoltárok 
faragott fülkeszobrainak archetípusait ismerhetjük fel a kamaraki-
állítások keretében gyakran látható ötvösmű-plasztikáin. 

Magmatikus, a földtörténet évmillióit magába záró kőzeten 
megjelenítve győzi le a Mennyei Seregek vezére, Szent Mihály a 
Démont, Lucifert. Szent Mihály legendáját a Biblia Ószövetsége 
beszéli el – Dániel könyve, 10, 13. Gábriel arkangyal megjelenik 
Dánielnek: „A perzsák országának fejedelme huszonegy napon át 
ellenállt nekem. De Mihály, az egyik legfőbb fejedelem, segítsé-
gemre jött”, és próféciában beszéli el Izrael népének sorsát.

A szoborkompozíción Mihály arkangyal római imperator 
– legionárius – öltözékben jelenik meg. Lándzsájával már meg-
sebesítette Lucifert, és az ábrázolt pillanatban jobb kezében lévő 
kardjával hatalmas lendülettel végső megsemmisítésére készül. 
A gonoszság démonikus megtestesítőjét a szobrász denevérszár-
nyakkal, szatirikus � ziognómiával ábrázolja. A megnyújtott test-
arányok fokozzák a groteszk hatást, mely fontos kompozicionális 
elv. A lándzsán megjelenített madárka szárnymozdulata szink-
ronban van Szent Mihályéval. Ez az ironikusnak tűnő motívum 
azonban drámaiságot nyer, ha fontolóra vesszük, hogy az isteni 
üzenet hírvivője, s Szent Mihály cselekedetét veri� kálja. Szent Mi-
hály vértezetén az „M” első látásra derűs önreprezentációként hat, 

mint az alkotóművész és az angyal nevének kezdőbetűje. Üzene-
te azonban teológiai vonatkozású. Asszociáltat az Ószövetségben 
Mózes törvénykönyveire, és asszociáltat a Veszprémi Egyházme-
gye ezeréves – M – történelmére, a keresztény hitvallásért életüket 
adó mártírokra, keresztes lovagokra.   

A szoborkompozíció képi retorikájában Szent Mihály szim-
bolikus alakjában felismerhetjük Szent Györgyöt, a katonaszentet 
is. A keresztény mitológiában a harcos angyal és a harcos szent al-
legóriája összekapcsolódik. Szent György a tizennégy segítő szent 
egyike; országok, nemzetek patrónusa és a keresztes lovagok vé-
dőszentje. Legendája széles körben elterjedt, elsődleges forrása a 
genovai püspök és krónikás Jacobus de Voragine 1260 körül írt 
Legenda Aureája. 

Szent György a Római Birodalom Cappadocia tartomá-
nyában született Kr. u. 256-285 körül római patrícius családban. 
Fiatal korától a császári légióban lovag, legionáriusként kitűnt 
kardforgató virtusával és erényeivel, így a császár tribunussá ne-
vezte ki. A Tetrachák uralma alatt szembefordult Diocletianus 
császárral. Keresztény hite miatt bebörtönözték, majd a vad ke-
resztényüldözés idején 303-ban mártírhalált halt. Szent György 
mint egykoron testet öltött Szent Mihály, hűen védelmezte és vé-
delmezi a keresztény vallást. 

A Szent Mihály-szobor ismételten � gyelmeztet arra, hogy 
cselekedeteinknek következményei vannak, azok számon kérhe-
tők. A 21. századi, high-tech által uralt civilizáció eltávolította az 
embert az odaadó áhítattól, és gyakorta eltávolítja a keresztény 
etika által megkívánt moráltól. 

A 20. század második felétől az individuum identitását már 
főként a geometrikus-absztrahált képi világ, a konceptualizmus 
határozza meg. Az „elidegenítés esztétikája” mégis különös harmó-
niában találkozik egy remekműben, Kondor Béla A géprepülés gé-
niusza (1964, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest) című művében. 
Szürrealizmusát egyfajta modern devóciós képi struktúra jellem-
zi. Pannóján az égboltozatot szinte teljesen betöltő, fehér palástba 
öltözött, vizionált angyal kezében tartja, mintegy instruálja a re-
pülőgépet. Mintha ebből a vizionált világból olvasztott volna lelket 
Szent Mihály arkangyal szobrának Madarassy István is. 

Huber Lilla Mária

Drámai találkozás az Óváros téren – mint szabadtéri színpadon – Szent Mihály arkangyallal. A „teátrum-
látogatót” hatalmába keríti a terribilità érzése – mely tompító szorongásból csak lassan emelkedhetünk a 
mennyei igazságosság magaslatába. A katarzishoz vezető úton lelkünk a válság minden stációját átéli, melyet 
a manierizmus kompozíciós elveihez hasonló művészi megoldások rejtenek. Szuggesztív és apotropaikus.

Szent Mihály mint Apotropaikus

Séd, 2015. tél 13. old.
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2003. június 7-én nyílt meg a galéria mint 
muzeális intézmény Vass László műgyűj-
tő, a Művészetek Háza – Veszprém vá-
ros kortárs művészeti, vizuális és irodalmi 
műhelye –, valamint a városi önkormány-
zat példaértékű párbeszédét követően. A 
kollekció a 20. és 21. századi non� guratív, 
többségében konstruktív remekeit – a geo-
metrikus absztrakció szellemében született 
műveket – prezentálja. A Vass László Gyűj-
temény nemzetközi elismertséget és rangot 
vívott ki magának az elmúlt évtizedben; 
három alkalommal is szerepelt – egyetlen 
magyarországi vonatkozásúként − a füg-
getlen magángyűjtők nemzetközi repertó-
riumában, a BMW Art Guide művészeti 
kalauzban (BMW Art Guide, szerk. Hatje 
Cantz;  http://www.bmw-art-guide.com/
idx/collections/a-self-taught-collector).

Két művészettörténeti publikáció kata-
logizálja, kontextualizálja a gyűjteményt: Sík 
Csaba: A Vass-Gyűjtemény, Dürer Nyomda, 
1998; Konstruktív – Konkrét – Nemzetkö-
zi művészet a Vass-Gyűjteményben, Buda-
pest, Art V. Premier, 2014. (Koncepció: Vass 
László és Geskó Judit, szerk. Gosztonyi Fe-
renc, tanulmányok: Geskó Judit és Kumin 
Mónika, tárgyleírások: Bodor Kata et al.). A 
gyűjtemény monogra� kus igényű kiállítás-
sorozat keretében interpretálja a geometri-
kus absztrakt művészet sajátos jelenségeit. 
2015. július 18-án nyílt és november 28-ig 
meghosszabbított időszaki tárlat Bernar Ve-
net – MetaMetria címmel a francia művész 
és teoretikus, szobrász, festő, gra� kus, per-
formance-művész univerzumát prezentálja. 
A kiállítás Vass László nagyvonalú mecena-
túrája – műgyűjtői elhivatottsága, személyes 
barátsága Bernar Venet-hez –, az Audi-Por-
sche Hungária főszponzorálása, Lukács 
Viola kurátor rendezése, valamint a Művé-
szetek Háza igazgatója, Hegyeshalmi László 
és munkatársai folyamatokat harmonizáló 
szervezése keretében valósulhatott meg.

A Veszprém és Budapest köztere-
in is látható monumentális vonalszobrok 
(linear sculptures) magukhoz vonzzák a 
szemlélőt. A matematika belső törvény-
szerűségeit az absztrakció repertoárjába 
emelő művész sajátos, mondhatni eukli-
dészi � lozó� át alkot műveivel. A Galéria 
enteriőrjében e heroikus művek minia-
tűr változatai, „rendezetlen” ívek, szögek, 
(spirális) vonalak engednek betekintést az 
alkotófolyamat konceptuális fázisába. A 
neves cipőkészítő, Vass László az 1970-es 

években alapozta meg gyűjteményét. Mes-
terének Barcsay Jenőt, a Szentendrei Iskola 
mitikus alakját tekinti. Szívesen és szere-
tettel idézi fel első találkozásuk emlékét: 
„…Könyveket vettem, képeket, egyszer is-
meretlenül bekopogtam Barcsay Jenőhöz. 
A találkozás, a mindinkább megtisztelő 
barátsággá mélyülő ismeretség új irányba 
fordította életemet. Tóth Menyhért neve 
hallatán felcsillant a szeme. Kis idő múltán 
előrukkoltam azzal, hogy szeretnék tőle is 
egy festményt vásárolni. Hátraballagott, 
majd előhozott egy nagyon szép kis kom-
pozíciót (Konstrukció, 1962)…” (Sík Csaba: 

A Vass-Gyűjtemény;  http://vasscollection.
hu/hu/gyujto/gyujto).

A Barcsay Jenővel folytatott művé-
szeti disputák, műelemzések, műterem- és 
kiállítás-látogatások nyitották meg, illetve 
mélyítették el Vass László számára a kor-
társ geometrikus absztrakció világát. A 
Mester mellett a Szentendrei Iskola más, 
szintén konstruktivista szemléletű fes-
tői, mint Korniss Dezső, Deim Pál, Balogh 
László műveit is integrálta gyűjteményé-
be Vass László.  A festmények mellett 
szobrok, installációk, kinetikus alkotá-
sok, valamint gra� kák − jelentős ez utóbbi 
technika, az egyedi és sokszorosított gra� -
kai alkotások gyűjteményi egysége is  −  kí-
nálják a matéria és sujet sokféleségét.

A gyűjtemény alappillérei tehát egy-
részről a magyarországi alkotók, mint Bak 
Imre, Nádler István, Konok Tamás, Maurer 
Dóra, Haász István, Hencze Tamás, Hetey 
Katalin, Csiky Tibor és mások alkotásai.

A ’90-es évek végétől Vass László 
érdeklődéssel fordul a nemzetközi mű-
vészekhez is, különös hangsúllyal a né-

met, svájci, francia, illetve amerikai (Peter 
Halley, Robert Mangold, Sol LeWitt), 
dél-amerikai (Jesús Rafael Soto) alkotók-
hoz. De megtalálhatók itt a svájci konk-
rétok, Max Bill, Richard Paul Lohse, 
Camille Louis Graeser, Verena Loewens-
berg, a Zero-Gruppe – Günther Uecker 
–, a GRAV-csoport (Groupe de Recherc-
he d’Art Visual) és mások alkotásai. A Vass 
Gyűjtemény emblematikus darabja Josef 
Albers Hódolat a négyzetnek, Allegro, 1963 
festménye, amely a művész Négyzet-so-
rozatának sárga tónusokban tartott szép, 
kontemplációra invitáló műve. 

Mind vizualitásában, mind ikono-
grá� ájában kiemelkedő még az angol op 
art művésznő, Bridget Riley alkotása, a Les 
Bassacs, 1997. Sean Scully gra� kái pedig a 
kollekció lágyabb, líraibb oldalát gazdagít-
ják. Úgy vélem, a modern és kortárs művé-
szet befogadása és értő interpretálása mind 
a műélvező szemlélőtől, mind pedig a hi-
vatásos művészettörténésztől „metodológi-
ai türelmet” és jó értelemben vett szellemi 
szabadságot is megkíván. 

A festészet ontologikus kérdései, a 
kompozíció, a perspektíva, a formaképzés, 
a proporciók, a rajz (disegno) és a színek 
(colorit). A szürrealizmus és a geometrikus 
absztrakció művészeit ugyanúgy foglalkoz-
tat(hat)ják Euklidész görög matematikus 
szabályai, mint az aranymetszés és perspek-
tíva barokk mestereit. A „helyes képnézés” 
paradigmájára Rita Ernst is re  ́ektál: játé-
kos kártyák segítségével kívánja expliciten 
rávezetni a galéria látogatót a helyes látási 
metodikára – absztrakt művek esetén. 

Huber Lilla Mária

Promenád a konceptuális 
művészet útjain

Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, Művészetek Háza, Veszprém, Vár u. 3–7.

Promenád a konceptuális művészet útjain. Séta a geometrikus absztrakció éterében, egy titokzatos és 
megfegyelmezett metaforikus kertben, a Művészet egy francia-kertjében. Erre invitál a Modern Képtár – 
Vass László Gyűjtemény a veszprémi Várban. Három épületben: középkori és eklektikus architektúrákban 
– mintegy a barokk kori vár színpadán jelenik meg ez a különleges, vizualitásában és gondolatiságában 
rendkívül szisztematikus, mondhatni enciklopédikus igényű gyűjtemény.

Fotó: Kovács Dániel, Indafoto

Séd, 2018. 3. sz. 11. old.
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A 2017. szeptember 29-én ünnepélyes körmenet keretében felava-
tott Szent Mihály-szobor Nagy Károly apátkanonok mecenatúrájá-
ban, a hívők adományozásaiból valósult meg. 

A szoboravatás előestéjén a Szaléziánum Érsekségi Turisz-
tikai Központban az apátkanonok méltatta az alapgondolat képi 
megformálását, az ikonográ� ai programot. Az apátkanonok kife-
jezett intenciója szerint kortárs művészi alkotás köztéri installálá-
sa valósult meg. Madarassy István (1948) ötvös-szobrászművész 
kisplasztikáinak individuális formanyelvezetét adaptálta Veszp-
rém város védőszentje és a bazilika tituláris szentje: Szent Mihály 
szobrában. 

A szoboralakok megformálása szokatlan technikával tör-
tént: a síkszerű rézlemezeket vágással, domborítással, hajlítással, 
forrasztással alakította a művész. Madarassy István ars poeticája 
szerint: „csak akkor válik a kép képpé, a szobor szoborrá, a szo-
borkép szoborképpé, ha tűz és láng által a lelket is sikerült beléjük 
olvasztanom.” A gótikus kegyszobrok, oltárképek, szárnyasoltárok 
faragott fülkeszobrainak archetípusait ismerhetjük fel a kamaraki-
állítások keretében gyakran látható ötvösmű-plasztikáin. 

Magmatikus, a földtörténet évmillióit magába záró kőzeten 
megjelenítve győzi le a Mennyei Seregek vezére, Szent Mihály a 
Démont, Lucifert. Szent Mihály legendáját a Biblia Ószövetsége 
beszéli el – Dániel könyve, 10, 13. Gábriel arkangyal megjelenik 
Dánielnek: „A perzsák országának fejedelme huszonegy napon át 
ellenállt nekem. De Mihály, az egyik legfőbb fejedelem, segítsé-
gemre jött”, és próféciában beszéli el Izrael népének sorsát.

A szoborkompozíción Mihály arkangyal római imperator 
– legionárius – öltözékben jelenik meg. Lándzsájával már meg-
sebesítette Lucifert, és az ábrázolt pillanatban jobb kezében lévő 
kardjával hatalmas lendülettel végső megsemmisítésére készül. 
A gonoszság démonikus megtestesítőjét a szobrász denevérszár-
nyakkal, szatirikus � ziognómiával ábrázolja. A megnyújtott test-
arányok fokozzák a groteszk hatást, mely fontos kompozicionális 
elv. A lándzsán megjelenített madárka szárnymozdulata szink-
ronban van Szent Mihályéval. Ez az ironikusnak tűnő motívum 
azonban drámaiságot nyer, ha fontolóra vesszük, hogy az isteni 
üzenet hírvivője, s Szent Mihály cselekedetét veri� kálja. Szent Mi-
hály vértezetén az „M” első látásra derűs önreprezentációként hat, 

mint az alkotóművész és az angyal nevének kezdőbetűje. Üzene-
te azonban teológiai vonatkozású. Asszociáltat az Ószövetségben 
Mózes törvénykönyveire, és asszociáltat a Veszprémi Egyházme-
gye ezeréves – M – történelmére, a keresztény hitvallásért életüket 
adó mártírokra, keresztes lovagokra.   

A szoborkompozíció képi retorikájában Szent Mihály szim-
bolikus alakjában felismerhetjük Szent Györgyöt, a katonaszentet 
is. A keresztény mitológiában a harcos angyal és a harcos szent al-
legóriája összekapcsolódik. Szent György a tizennégy segítő szent 
egyike; országok, nemzetek patrónusa és a keresztes lovagok vé-
dőszentje. Legendája széles körben elterjedt, elsődleges forrása a 
genovai püspök és krónikás Jacobus de Voragine 1260 körül írt 
Legenda Aureája. 

Szent György a Római Birodalom Cappadocia tartomá-
nyában született Kr. u. 256-285 körül római patrícius családban. 
Fiatal korától a császári légióban lovag, legionáriusként kitűnt 
kardforgató virtusával és erényeivel, így a császár tribunussá ne-
vezte ki. A Tetrachák uralma alatt szembefordult Diocletianus 
császárral. Keresztény hite miatt bebörtönözték, majd a vad ke-
resztényüldözés idején 303-ban mártírhalált halt. Szent György 
mint egykoron testet öltött Szent Mihály, hűen védelmezte és vé-
delmezi a keresztény vallást. 

A Szent Mihály-szobor ismételten � gyelmeztet arra, hogy 
cselekedeteinknek következményei vannak, azok számon kérhe-
tők. A 21. századi, high-tech által uralt civilizáció eltávolította az 
embert az odaadó áhítattól, és gyakorta eltávolítja a keresztény 
etika által megkívánt moráltól. 

A 20. század második felétől az individuum identitását már 
főként a geometrikus-absztrahált képi világ, a konceptualizmus 
határozza meg. Az „elidegenítés esztétikája” mégis különös harmó-
niában találkozik egy remekműben, Kondor Béla A géprepülés gé-
niusza (1964, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest) című művében. 
Szürrealizmusát egyfajta modern devóciós képi struktúra jellem-
zi. Pannóján az égboltozatot szinte teljesen betöltő, fehér palástba 
öltözött, vizionált angyal kezében tartja, mintegy instruálja a re-
pülőgépet. Mintha ebből a vizionált világból olvasztott volna lelket 
Szent Mihály arkangyal szobrának Madarassy István is. 
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2003. június 7-én nyílt meg a galéria mint 
muzeális intézmény Vass László műgyűj-
tő, a Művészetek Háza – Veszprém vá-
ros kortárs művészeti, vizuális és irodalmi 
műhelye –, valamint a városi önkormány-
zat példaértékű párbeszédét követően. A 
kollekció a 20. és 21. századi non� guratív, 
többségében konstruktív remekeit – a geo-
metrikus absztrakció szellemében született 
műveket – prezentálja. A Vass László Gyűj-
temény nemzetközi elismertséget és rangot 
vívott ki magának az elmúlt évtizedben; 
három alkalommal is szerepelt – egyetlen 
magyarországi vonatkozásúként − a füg-
getlen magángyűjtők nemzetközi repertó-
riumában, a BMW Art Guide művészeti 
kalauzban (BMW Art Guide, szerk. Hatje 
Cantz;  http://www.bmw-art-guide.com/
idx/collections/a-self-taught-collector).

Két művészettörténeti publikáció kata-
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Csaba: A Vass-Gyűjtemény, Dürer Nyomda, 
1998; Konstruktív – Konkrét – Nemzetkö-
zi művészet a Vass-Gyűjteményben, Buda-
pest, Art V. Premier, 2014. (Koncepció: Vass 
László és Geskó Judit, szerk. Gosztonyi Fe-
renc, tanulmányok: Geskó Judit és Kumin 
Mónika, tárgyleírások: Bodor Kata et al.). A 
gyűjtemény monogra� kus igényű kiállítás-
sorozat keretében interpretálja a geometri-
kus absztrakt művészet sajátos jelenségeit. 
2015. július 18-án nyílt és november 28-ig 
meghosszabbított időszaki tárlat Bernar Ve-
net – MetaMetria címmel a francia művész 
és teoretikus, szobrász, festő, gra� kus, per-
formance-művész univerzumát prezentálja. 
A kiállítás Vass László nagyvonalú mecena-
túrája – műgyűjtői elhivatottsága, személyes 
barátsága Bernar Venet-hez –, az Audi-Por-
sche Hungária főszponzorálása, Lukács 
Viola kurátor rendezése, valamint a Művé-
szetek Háza igazgatója, Hegyeshalmi László 
és munkatársai folyamatokat harmonizáló 
szervezése keretében valósulhatott meg.

A Veszprém és Budapest köztere-
in is látható monumentális vonalszobrok 
(linear sculptures) magukhoz vonzzák a 
szemlélőt. A matematika belső törvény-
szerűségeit az absztrakció repertoárjába 
emelő művész sajátos, mondhatni eukli-
dészi � lozó� át alkot műveivel. A Galéria 
enteriőrjében e heroikus művek minia-
tűr változatai, „rendezetlen” ívek, szögek, 
(spirális) vonalak engednek betekintést az 
alkotófolyamat konceptuális fázisába. A 
neves cipőkészítő, Vass László az 1970-es 

években alapozta meg gyűjteményét. Mes-
terének Barcsay Jenőt, a Szentendrei Iskola 
mitikus alakját tekinti. Szívesen és szere-
tettel idézi fel első találkozásuk emlékét: 
„…Könyveket vettem, képeket, egyszer is-
meretlenül bekopogtam Barcsay Jenőhöz. 
A találkozás, a mindinkább megtisztelő 
barátsággá mélyülő ismeretség új irányba 
fordította életemet. Tóth Menyhért neve 
hallatán felcsillant a szeme. Kis idő múltán 
előrukkoltam azzal, hogy szeretnék tőle is 
egy festményt vásárolni. Hátraballagott, 
majd előhozott egy nagyon szép kis kom-
pozíciót (Konstrukció, 1962)…” (Sík Csaba: 

A Vass-Gyűjtemény;  http://vasscollection.
hu/hu/gyujto/gyujto).

A Barcsay Jenővel folytatott művé-
szeti disputák, műelemzések, műterem- és 
kiállítás-látogatások nyitották meg, illetve 
mélyítették el Vass László számára a kor-
társ geometrikus absztrakció világát. A 
Mester mellett a Szentendrei Iskola más, 
szintén konstruktivista szemléletű fes-
tői, mint Korniss Dezső, Deim Pál, Balogh 
László műveit is integrálta gyűjteményé-
be Vass László.  A festmények mellett 
szobrok, installációk, kinetikus alkotá-
sok, valamint gra� kák − jelentős ez utóbbi 
technika, az egyedi és sokszorosított gra� -
kai alkotások gyűjteményi egysége is  −  kí-
nálják a matéria és sujet sokféleségét.

A gyűjtemény alappillérei tehát egy-
részről a magyarországi alkotók, mint Bak 
Imre, Nádler István, Konok Tamás, Maurer 
Dóra, Haász István, Hencze Tamás, Hetey 
Katalin, Csiky Tibor és mások alkotásai.

A ’90-es évek végétől Vass László 
érdeklődéssel fordul a nemzetközi mű-
vészekhez is, különös hangsúllyal a né-

met, svájci, francia, illetve amerikai (Peter 
Halley, Robert Mangold, Sol LeWitt), 
dél-amerikai (Jesús Rafael Soto) alkotók-
hoz. De megtalálhatók itt a svájci konk-
rétok, Max Bill, Richard Paul Lohse, 
Camille Louis Graeser, Verena Loewens-
berg, a Zero-Gruppe – Günther Uecker 
–, a GRAV-csoport (Groupe de Recherc-
he d’Art Visual) és mások alkotásai. A Vass 
Gyűjtemény emblematikus darabja Josef 
Albers Hódolat a négyzetnek, Allegro, 1963 
festménye, amely a művész Négyzet-so-
rozatának sárga tónusokban tartott szép, 
kontemplációra invitáló műve. 

Mind vizualitásában, mind ikono-
grá� ájában kiemelkedő még az angol op 
art művésznő, Bridget Riley alkotása, a Les 
Bassacs, 1997. Sean Scully gra� kái pedig a 
kollekció lágyabb, líraibb oldalát gazdagít-
ják. Úgy vélem, a modern és kortárs művé-
szet befogadása és értő interpretálása mind 
a műélvező szemlélőtől, mind pedig a hi-
vatásos művészettörténésztől „metodológi-
ai türelmet” és jó értelemben vett szellemi 
szabadságot is megkíván. 

A festészet ontologikus kérdései, a 
kompozíció, a perspektíva, a formaképzés, 
a proporciók, a rajz (disegno) és a színek 
(colorit). A szürrealizmus és a geometrikus 
absztrakció művészeit ugyanúgy foglalkoz-
tat(hat)ják Euklidész görög matematikus 
szabályai, mint az aranymetszés és perspek-
tíva barokk mestereit. A „helyes képnézés” 
paradigmájára Rita Ernst is re  ́ektál: játé-
kos kártyák segítségével kívánja expliciten 
rávezetni a galéria látogatót a helyes látási 
metodikára – absztrakt művek esetén. 

Huber Lilla Mária

Promenád a konceptuális 
művészet útjain

Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, Művészetek Háza, Veszprém, Vár u. 3–7.

Promenád a konceptuális művészet útjain. Séta a geometrikus absztrakció éterében, egy titokzatos és 
megfegyelmezett metaforikus kertben, a Művészet egy francia-kertjében. Erre invitál a Modern Képtár – 
Vass László Gyűjtemény a veszprémi Várban. Három épületben: középkori és eklektikus architektúrákban 
– mintegy a barokk kori vár színpadán jelenik meg ez a különleges, vizualitásában és gondolatiságában 
rendkívül szisztematikus, mondhatni enciklopédikus igényű gyűjtemény.

Fotó: Kovács Dániel, Indafoto
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A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött koronázási palást a 
magyar királyi insignia pompás, felbecsülhetetlen értékű darab-
ja, zöld bizánci selyem alapon lila rozetta mintával készült, arany-
hímzéssel gazdagon átszőtt. A hagyomány és a művészettörténeti 
kutatás szerint Imre herceg medalionos képmása jelenik meg Ist-
ván király és Gizella királyné mellett a Pantokrátor Krisztus tró-
nusánál. A paláston az uralkodópárt felirat is identi� kálja, a Szent 
Imre hercegnek vélt képmást azonban inscriptio nem nevezi 
meg.  Feltételezhetjük, hogy az i� ú képmása az idejekorán elhunyt 
trónörökösök szimbolikus memento-portréja. Szent István, a ke-
resztény magyar állam megalapítója Mária oltalmára bízta a Ma-
gyar Királyságot, a Regnum Marianum eszméjével.

Szent Imre emlékét a veszprémi várnegyedben, a Szent 
György-kápolna kertjében, vadgesztenyék árnyékában bronzszo-
bor őrzi, Erdey Dezső (1902–1957) szobrász, éremművész alkotá-
sa. Az Iparművészeti Főiskola tanáraként a ’40-es években sikeres 
szobrászgenerációt indított útjára, majd később a Szépművészeti 
Múzeum restaurátoraként működött. A II. világháború előtt ké-
szült köztéri szobrai a klasszicizálás szép példái, kifejezett rokon-
ságot mutatnak Csikász Imre aktszobrainak formakezelésével. 
Minden bizonnyal szerepet játszott ebben a korszellem és a római 
ösztöndíj, Róma antikvitással átitatott sűrű atmoszférája.  

A veszprémi Szent Imre-szobor karcsú, kecses és súlyta-
lan. A herceg sodrony páncélinget, lemezkabátot, felette palás-
tot visel. Homlokát fejedelmi korona ékesíti, glória övezi. Szent 
Imre arca portrészerűen egyénített. Tekintete elhivatott, átszelle-
mült. A gótika szobrászatára nem jellemző a karakterszerű meg-
jelenítés, de az udvari gótika és reneszánsz sajátságos találkozása 
jegyében megalkotott Imre herceg arca archaikusba zártan in-
dividuális. E stílus áthatás jellemzi a naumburgi Szent Péter és 
Pál-székesegyház nyugati kórusában Ekkehard és Uta őrgrófok 
szobrait is (1250 körül). 

Imre herceg veszprémi szobrán jobb kezében kehelyszerű-
en kinyíló liliomot, a castitas szimbólumát tartja, bal kezében kar-
dot. Mozdulata krisztusi kéztartást, az orans-kéztartást idézi. A 
kompozíció formaalakítása – Imre herceg alakja, a lemezkabát és 
a palást redőzete – a francia gótika művészi stilisztikáját idézi. A 
szobrászművész posztamensként alkalmazza Szent György egyik 
attribútumát, a legyőzött szörnyet, mely itt oroszlánszerű. A német 
dómépítő műhelyek kőszobrászatának kedvelt motívuma, a frei-
burgi münster építészeti tagozataként az  Aranykapun is megjele-
nik. A Szent Imre-szoborkompozíció a gótika fenségével üdvözli a 
Várnegyed látogatóit.  

Huber Lilla Mária

A magyar királyok 
koronázó palástja

A legmagasabb vilá-
gi hatalom, a király-
ság uralkodási rendjét 
a középkor óta gyak-
ran azzal a metaforá-
val fejezték ki, hogy az 
új király „megörököl-
te elődje koronáját”. 
Ez a – többnyire csak 

jelképes – szóhasználat néhány esetben 
– s ezek egyike a magyar Szent Korona – 
valódi uralkodói jelvényre vonatkozott. 
Már a 13. század óta nevezték a források 
állam- és dinasztiaalapító királyunk, Szent 
István koronájának, s a köztudatban máig 
így él. Holott a tudományos kutatás hitelt 
érdemlően bebizonyította, hogy a ma is-
mert uralkodói jelvény részleteiben és egé-
szében sem lehetett Szent István koronája. 
Az egyedülálló teljességében megőrzött 
magyar koronázási jelvényegyüttes másik 
darabja, a palást azonban valóban Szent 
István szellemi és tárgyi öröksége, ha az ő 
koronázásánál nem is lehetett a szertartás 
résztvevője.

A palástra hímzett latin nyelvű de-
dikációs felirat pontosan elmondja, hogy 
(magyar fordításban) „ezt a kazulát Krisz-
tus megtestesülésének 1031. esztendejé-
ben a 14. indictióban készíttette és adta 
István király és Gizella királyné a székes-
fehérvári Szent Mária egyháznak”. Ere-
deti formájában egy, a korban szokásos 
harang alakú zárt miseruha volt, amelyet 
később az elejét felvágva és gyöngyhímzé-
ses gallérral kiegészítve palásttá alakítot-
tak. Az átalakítás során a mellrészen egy 
– valószínűleg a használatban megkopott 
– keskeny csíkot is kivágtak, de a palást 
két szélén megmaradt hímzésrészletekből 
az eredeti képek – a megfeszített Krisztus 

és a Színeváltozás jelenete –  is rekonstru-
álhatók. Fontos tény, hogy bár a hímzett 
képeket megcsonkították, a palást erede-
tét igazoló dedikációs feliratot teljes épsé-
gében megőrizték.  Nem kétséges, hogy a 
palást Szent István örökségeként lett a 12. 
század vége óta koronázási jelvény, amint 
ezt az utolsó Árpád-házi király, III. And-
rás koronázását leíró forrás is hangsúlyoz-
za. Szinte megható, ahogy az évszázadok 
során őrizték eredeti formáját, a súlyos 
aranyhímzést hordozó vékony selyem 
alapanyag legkisebb darabkáját is számta-
lan javítással, a 17. század elején új alap-
szövet alátámasztásával megőrizve.

A koronázási palást mindenre kiterje-
dő alapos vizsgálata 1982–83-ban történt, 
eredményeit és a hozzá fűződő tanulmá-
nyokat egy gazdagon illusztrált kötetben 
jelentette meg a nyolcfős szerzőgárda. (A 
magyar királyok koronázó palástja. Szerk. 
Bardoly István. Magyar Képek Kiadó, Bu-

dapest-Veszprém 2002.)  Színezék- és 
anyagvizsgálatok alapján megállapították, 
hogy a mára teljesen megfakult bizánci se-
lyem alapszövet – szövéstechnikája szerint 
ún. samit – eredetileg zöld alapon vörös 
négyleveles rozettahálóból állt. Szinte tel-
jes felületét beborítja az arany- és selyem-
fonallal készült hímzés, ami egyedülállóvá 
teszi a többnyire csak részleteikben díszí-
tett harangkazulák között. (Az aranyfonal-
hoz, amely selyemszálak köré tekert vékony 
arany csíkokból áll, több mint 2 kg ara-
nyat használtak fel.) A hímzés úgy készült, 
hogy az előrajzolt minta szerint a selyem 
alapra sűrűn fektetett aranyfonalat selyem-
szálakkal öltötték le, és ugyancsak selyem 
öltésekkel kontúrozták. A képek részleteit 
különböző színű selyemszállal (a legtöbbet 
vörössel, a hajakat barnával, az arcokat és 
kezeket színezetlen világossal, a feliratokat 
kékkel), más-más öltésmintával készítették, 
ez rendkívül változatossá és részletgazdag-

Séd, 2017. tavasz, 40. old.
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ennek vége lett, és egy rövid tehetetlen és 
bamba időszak után az emberek elkezd-
tek rájönni, hogy a szocializmus vége és a 
demokratikus Magyarország létrejötte nem 
a célba érkezés volt, hanem az első körök 
egyike, amelyet az ország megtett a fejlődés 
és az európaiság pályáján. A vélemény-, 
szólás- és gyülekezésszabadság mindössze 
egy-egy lépcsőfok. Az újabb generációs 
jogok, amelyek minden bizonnyal rend-
kívül fontosak a fejlődés továbbvitelében, 
elkezdték foglalkoztatni az embereket, és 
így a punkzenekarokat is, akik ebben is 
élen járva harcoltak legtöbbször az egyen-
lőségért.

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

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

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

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

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

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

 
Slemmer Bence Manó

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

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

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

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

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

Bárány Krisztián rendelkezik az 
ismeretterjesztő �lm készítéséhez szükséges 
hozzáértéssel, türelemmel. Kiválóan alkal-
mazza azokat a lehetőségeket, amelyeket a 
modern technológia kínál számára, így a 
történeti szöveg egyáltalán nem nehezedik 
rá a nézőre. A �lm képi világa egységes, 
kellő mértékben dinamikus. Bárány Krisz-
tián „Spektrum-tévés” dokumentum�lme-
ket idéző színészi játékot is alkalmaz, az 
alkotás élményszerűsége azonban akkor 
sem szenvedett volna csorbát, ha a rende-
ző színészek (hagyományőrzők) nélkül, a 
teatralitást mellőzve készíti el �lmjét.

Fotók: Szelényi Károly
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gá teszi az arany felületet. Az alapos, mik-
roszkópos vizsgálat azt is megállapította, 
hogy a hímzés több kéz munkája. 

A hímzett minta alapmotívuma egy, 
a hátrészen lévő Y alakú villás kereszt, a 
harangkazulák általános – gyakran csak 
egyedülálló – hímzett díszítése. A kereszt 
szárai alatt két félköríves sáv – a fölső-
ben a dedikációs felirattal – három rétegre 
bontja az ábrázolást. A kereszt tengelyé-
ben a hátoldalon két mandorla alakú ke-
retben fölül a gonosz hatalmát képviselő 
sárkányt és oroszlánt eltaposó győzedel-
mes Krisztus – a 91. (90.) zsoltár Christus 
Victora – áll. Az alsóban az utolsó ítélet 
bírájaként trónon ülő Maiestas Domini, 
baljában könyvet tart, jobbját áldásra eme-
li. A mellrész tengelyében fönt, négyzetes 
keretben a keresztre feszítést ábrázolták, 
erről ma már csak a kereten lévő felirat 
tanúskodik, és a kereszt egyik szárának 
vége Krisztus jobb kezével. Alatta man-
dorla alakú keretben – ugyancsak a felirat 
szövege és egy megmaradt � gura töredéke 
szerint – a Jézus színeváltozását ábrázo-
ló kép volt. A villás kereszt szárai fölött az 
égi szférát képviselő, angyalok által emelt 
mandorlákban Szűz Mária és Krisztus álló 
alakja, mellettük az evangélista szimbólu-
mok, fölöttük egy-egy áldó Isten-kézzel. A 
keresztszárak alatti, kétfelé elkeskenyedő 
sávban az ószövetségi kis- és nagy prófé-
ták sorakoznak, a függőleges keresztszár 
két oldalán nyolc-nyolc próféta veszi kö-
rül a középen álló egy-egy Krisztus képet. 
Az alatta lévő félköríves mezőben, amely-
nek közepén a Maiestas Domini trónol, az 
apostolok ülnek oszlopokkal elválasztott 
tornyos fülkékben. Ők – az ígéret szerint – 
társai lesznek Krisztusnak az ítélkezésben. 
Az evangélistákat írópult mellett, másokat 
könyvvel és tanító mozdulattal, a levelező 
apostolokat írás közben ábrázolták. A leg-
alsó sávban a keresztény mártírok és szen-
tek sorakoznak, köztük, a villás kereszt 

lábánál Szent István és Gizella képével. 
István jobbjában szárnyas lándzsát, baljá-
ban országalmát tart, Gizella – köpenyével 
fedett – jobb kezével torony alakú tárgyat 
tart, ami lehet oltáriszentséget tartalma-
zó cibórium vagy ereklyetartó. Közöttük, 
a kereszt szárán egy dicsfény nélküli i� ú 
mellképe látható, a többi alaktól eltérően 
felirat nem nevezi meg, de a kutatás már 
régóta Imre herceg képmásának tartja. A 
királyi párhoz hasonlóan kör alakú keret-
be foglalt háromnegyed alakos mártírok 
és szentek is koronát és királyi jelvényeket 
viselnek, Marosi Ernő véleménye szerint 
ábrázolásuk a korabeli királyi pecsétek 
mintájára készült. A kerek képek között 
dús indaháttérben szembeforduló pávapá-
rok vannak.

A kazula rendkívüli gondossággal 
kidolgozott, a keresztény világképet és az 
egyház tanítását tükröző képi mondani-
valója, nemkülönben a feliratok megfo-
galmazása nagy műveltségű klerikusra, 
minden bizonnyal a király környezetéhez 
tartozó szerzetesre utal. Ugyanő lehetett 
egy, a kazulával közel egykorú pompás 
arany feszületnek a tervezője, amelyet Gi-
zella királyné készíttetett anyja nieder-
münsteri sírjára. („Gizella-kereszt” – ma 
a müncheni Schatzkammer der Resi-
denzben.) A kereszten is ábrázolták az 
adományozó királynét és édesanyját, s 
a szokatlanul hosszú felirat megfogal-
mazása is hasonló színvonalú a kazulán 
találhatókkal. Mindkét tárgy az ún. kincs-
művészet körébe tartozik, amely szoro-
san kapcsolható a királyi udvarhoz. Emiatt 
tekintette a korábbi kutatás az ilyenfajta 
műveket „udvari műhelyek” termékeinek, 
de Marosi Ernő hívta fel a � gyelmet arra, 
hogy a 11. század első felében ez még egy-
általán nem jellemző. Véleménye szerint 
kolostori műhelyekben kell keresni a tár-
gyak készítési helyét. (Marosi tanulmánya 
a fentebb idézett kötetben jelent meg.)

A középkorból ránk maradt tárgya-
kon – s az írott forrásokban – néha meg-
nevezték a mű készítőjét, aki ritkábban 
magát a mestert, gyakrabban a programot 
adó megrendelőt jelentette. A kazulán ha-
sonló utalás nincsen, itt nemcsak a kéz-
műves mesterek, de a nagyvonalú tervező 
kiléte is homályban marad. Korábban 
feltételezték, hogy maga a királyné és a 
veszprémvölgyi kolostor apácái hímezték 
a palástot, de ez igen kevéssé valószínű. A 
hatalmas méretű, rendkívüli szakértelmet 
igénylő arany hímzés képzett mesterek 
szaktudását igényelte. Ez nem mond ellent 
a kolostori műhelynek mint készítési hely-
nek, hiszen számos adat van arra, hogy 
ebben a korban a képzett mesterek kolos-
torról kolostorra vándorolva dolgoztak. 
Minden bizonnyal ez történt a kazula – és 
a Gizella-kereszt – esetében is, csak egye-
lőre a mestereket befogadó kolostor hely-
színét nem tudjuk meghatározni, s addig 
semmiképpen sem zárhatjuk ki a veszp-
rémvölgyi apácakolostort sem.

Lovag Zsuzsa

A bazilika harangja

A „Mi Harangunk” a Szent Mihály arkan-
gyal tiszteletére emelt régi Árpád-kori ba-
zilika alapjaira épült székesegyház északi 
tornyában lakik. Az első világégés előtt a 
templomban – a két főtoronyban – négy 
harang élt: a Szentháromság, Jézus, Mária 
és a Szent József harang. A készíttető és a 
költségek viselője is egyben a székesegyhá-
zat újjáépítő Esterházy Imre püspök. A ha-
rangon olvasható feliratokból tudjuk, hogy 
a mester a Leopoldstadtban harang-
öntő műhellyel rendelkező Franz Ulrich 
Scheichel (1689–1758). Az öntés – miután 
több harangról van szó – 1723–1725 kö-
zött történt.

A harangról Bél Mátyás is megem-
lékezett Veszprém vármegye leírásában: 
„(…) az órák változását jeles harangszóval 
jelzi; négy van a harangokból, hangjában 
és súlyában egyik fölülmúlja a másikat. 
Mikor kongatják őket, az együtthangzás-
nak harmóniájában vetélkednek egymás-
sal, hogy azt hihetnéd: harangok szavából 
szebb zene sehol sem csendül.”

A világháború után húsz évig az 
„Öreg Mihály” egyedül lakott a bazilika 
tornyában. Csak a két megmaradt kisebb 
harang tudta vigasztalni (ebből a legöre-
gebb, a 330 éves kisharang ma az érseki 
palota földszinti folyosóján függ). A ha-

rangok pótlására végül 1937-ben került 
sor. A bazilikának jelenleg öt harangja 
van: négy harang a déli toronyban és egy – 
a Szentháromság – az északi toronyban. 

 

A bazilika nagyharangja
„Szent Mihály”, „Öreg Mihály”, „Nagy-
harang”, illetve a megszenteléskor kapott 
„Szentháromság” harang a nagyharang 
neve. A felsorolt megnevezések tehát mind 
a bazilika legnagyobb méretű és egyben 
a legidősebb harangjának elnevezései. A 
város és a környező települések lakói így 

A veszprémi Szent Mihály-bazilika harangja, a Szentháromság a legidősebb 20 mázsa feletti harangja az 
országnak. Egy kimutatás szerint Magyarországon a nagyharangok sorában is összesítve a tizenegyedik. De 
az öntési éve és a súlya jogán egyértelműen az ország egyetlen ilyen harangja. A harang adatai: megrendelő 
Esterházy Imre veszprémi megyés püspök. Készítés éve: 1725. Készítette: Franz Ulrich Scheichel, Bécs, 
Leopoldstadt. Alsó átmérője: 185 cm, magassága: 191 cm. Súlya: 4935 kg. Hangja: Bo. A harang mintegy 46 
méter magasan függ a toronyban. 
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A Szentháromság harang a bazilika északi tornyában
Fotók: Földesi Ferenc
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illették és illetik e harangot. Hangja mesz-
sze száll, hallják a Balaton-parti települé-
sek lakói is.

Strausz Antal így írta le a nagyha-
rangot: „(…) Az északi toronyban van a 
Szentháromság tiszteletére szentelt nagy 
harang, melyet tévesen Szent Mihálynak 
is neveznek. A rajta lévő kép a Boldog-
ságos Szüzet ábrázolja, amint az égben a 
Szentháromság megkoronázza. Fölirata: 
DoMos VIneas aegrosVe nostros et Cae-
tera serVa o saCra trInItas nos ab aerIs 
fVrIa. Anno 1725. Durch Feyer bin ich 
gegossen Francz Ulrich Scheigel mich 
gegossen hat Wienn.” (Házainkat, szőlő-
inket és mezőinket és minden javainkat 
őrizd meg ó Szentháromság és minket 
magunkat is a dühöngő viharoktól. A 
tűzben öntött engem Francz Ulrich Sche-
igel Bécsben, 1725.)

A harangot az 1725. évi beemelés 
után csak 182 év múlva, az 1907–1910-es 
felújításkor mozdították el helyéről. Javí-
tani nem kellett. Túlélte az I. világháborút, 
de megcsonkolták 1937-ben. Ekkor az új 
harangok beemelésének előkészítésekor az 
eredeti fa harangszéket és jármot kicserél-
ték acélállványra, és Szlezák-féle hajlított 
járomra. Ez azzal járt, hogy eredeti füles 
koronáját lefűrészelték, s tárcsásat csava-
roztak rá. Később az eredeti barokk ha-
rangnyelv helyébe is egy lekötött, nem a 
harang méreteihez illő nyelv került, így a 
hangja sem a régi.

A templom építésének éve, a haran-
gok öntésének ideje egybeesik a barokk ki-
teljesedésével. Esterházy Imre közismerten 
a magyarországi barokk művészet egyik 
leg jelentősebb egyházi mecénása, aki kor-
társai közül talán a legtudatosabban élt a 
képzőművészet által kínált reprezentáci-
ós eszközökkel, s a korszak leg jelentősebb 
mestereit foglalkoztatta. A székesegyház 
építésekor teljes mértékben érvényesül-
tek a barokk stílusjegyek. A templom su-
gározta az erőt, a gazdagságot, a pompát. 
Felszentelésekor valóban lenyűgözte a hí-
veket, hatást gyakorolt rájuk méretével, 
építészeti megoldásaival. 

A barokk stílus jegyei nemcsak a szé-
kesegyház építésében teljesedtek ki, de lát-
hatóak a templom legnagyobb harangján, 

a Szentháromság harangon is: a mozgal-
masság, az egyenes vonalak hiánya, ami 
miatt túldíszítettnek tűnhet, de összessé-
gében egységes; és a hatalmas méret.

Még így, kopottan is szemet gyö-
nyörködtető a csavart indák sokasága, a 
lendületesen kavargó növényornamenti-
ka, az egy-egy fér�maszkban végződő ka-
csok jelenléte. Ez a díszítés meg�gyelhető 
a harang felső és az alsó részén is. A védő-
szenthez írott könyörgés betűi ugyancsak 
művészi kivitelezésűek, pontosak, egyfor-
mák. A sorból csak a kronosztikon betűi 
válnak ki nagyobb méretükkel, de azok is 
egységes egészet alkotnak a szöveg többi 
betűivel.

Említésre méltó a harang védőszent-
jét ábrázoló Mária megkoronázása-jele-
net. Talán nem véletlen, hogy éppen ez a 
motívum került a harangra. A Mária-kul-
tuszt történelmi események is erősítették. 
Így például a törökök szorongatta Bécs fel-
szabadítását Mária segítségének tulajdoní-
tották. Magyarország visszafoglalásakor is, 
1686-ban, a harcoló csapatokat máriás lel-
kesedés hatotta át. 

Esterházy Imre mecenatúrája a ba-
rokk kor kép- és ereklyekultuszával, a 
kultusz megerősítésével és fellendítésé-
vel, illetve új kultuszhelyek létrehozásá-
val állt összefüggésben. Ebbe a programba 
illeszkedtek a templomoknak és a Má-
ria-kegyhelyeknek nyújtott adományok 
is. A püspök, aki korábban maga is pálos 
szerzetes volt, ápolta és terjesztette a rend 
Mária-tiszteletét. Ennek ismeretében Es-
terházy püspöknek tudatos választása a 
Szentháromság-jelenet ábrázoltatása a fel-
újított – újjáépített – székesegyház legna-
gyobb harangján.

A jelenet ekkor már nem ismeretlen. 
A domborművön a Szentháromság koro-
názza Máriát, aki az Atyaisten és Krisztus 
között térdel, fölötte a Szentlélek galamb 
lebeg. Az alakok mára nehezen vehetők 
ki. De érzékelhető a kiterjesztett szárnyú 
galamb, bal oldalon, Jézus kezében a ke-
reszt. Jól látható még jobboldalt az Atya-
isten, kezében a földgömbbel, s középen a 
felhőn térdeplő Mária. Kevésbé láthatóak 
a jelenetet keretbe foglaló, a koronázást �-
gyelő kerubok.

Említendő még a harang túloldalán 
látható – megkopott – másik alkotás. A 
készítés dátuma – ANNO 1725 felirat – fe-
lett Esterházy Imre püspök gró� címerét 
egyetlen angyal tartja. A harangon – kerek 
mezőben – valószínűleg a koronán álló és 
a címerleírásban is szereplő gri�, ahol a fő 
motívumok – a jobbjában görbe kard, bal-
jában a három rózsa – is láthatóak. Ha kis-
sé elmosódottan is, de jól felismerhetőek 
kétoldalt a nyitott koronát tartó gri�ek is. 
A sisakdíszen az eredeti címerpajzsban a 
kinövő gri� helyett ugyanakkor a püspöki 
tiara látható, és ha elmosódottan is, de fel-
ismerhetőek a keresztbe tett kulcsok. Az, 
hogy a címerpajzs milyen motívumra tá-
maszkodik, nem kivehető.

A harang minden elemében remek-
mű. Ha nem tudnánk a díszítő motívu-
mok helyét, azt vélnénk, hogy művészien 
megmunkált ötvösremekművön találha-
tóak, amelyet a művész hosszadalmasan 
alkotott. Harangon, ami ráadásul méreté-
vel is kiemelkedő, nehéz elképzelni, hogy 
mindezt öntőformába álmodta meg Franz 
Ulrich Scheichel harangöntő, majd azt hi-
bátlanul meg is valósította.

Felmászva a toronyba, kibújva a szűk 
feljárón, s a harangot meglátva, visszahőköl 
a meglepetéstől a látogató. Fenséges, aho-
gyan magányosan kitölti a templomtorony 
légterét. Jószerivel nem lehet körbejárni, hi-
szen a járom és a tartószerkezet elfoglalja a 
harang körüli szűk teret is. Amióta felrak-
ták helyére, sokáig kizárólag a karbantartó 
személy, esetleg a sekrestyés és a harangozó 
láthatta. A hívek hallották a hangját, várták 
a megszólalását: s a harang a közösség, a hí-
vek szeretetének tárgyává vált.

A Veszprém város értéktárába felter-
jesztett és elfogadott helyi értékekről leg-
utóbb a Veszprémi Szemle 50. számában 
jelent meg egy összefoglaló írás. Ebben a 
szerző rezignáltan megjegyzi: „A Hunga-
rikum Bizottság, amely a magyar értéktár-
ba történő felvételről dönthet, a veszprémi 
értéktár bizottság által kezdeményezett, a 
megyén keresztül továbbterjesztett értéke-
ket az eltelt 5 esztendő alatt még csak nem 
is tárgyalta, napirendre sem tűzte.” Erre a 
sorsra jutott a veszprémiek büszkesége is, 
a Szentháromság nagyharang, amely mé-
rete és kora okán egyedüli az országban. 

 Földesi Ferenc

A Szentháromság-jelenet a harang oldalán Esterházy Imre püspök címere a harangon
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Mágus és varázslat
A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenye Veszprémben. Hamar Zsolt vezényletével, 

zongorán közreműködö�  Ránki Fülöp, Veszprém, Hangvilla, 2019. február 26.

Első meglepetésem 
az előcsarnokban ért: 
olyan műsorlapot kap-
tam a kezembe, amely 
nemcsak nyomdai ki-
állításában, hanem 
tartalmában is igazi 
pro�  munka: a művek 
ismertetése megfelel 
a legaprólékosabb ze-
netudományi elvárá-
soknak, mindezt olyan 
nyelven, ami a zeneileg 
tökéletesen analfabé-
ta hallgatóval is meg-
ismerteti a darabnak 
nemcsak a történetét, 
hanem zenei szerkeze-
tét is. Az ismertetés a 
Győri Zeneakadémia 
tanára, Szabó Balázs 
munkája, aki „hiva-
tásos pályáját” éppen 
a 36 éve alapított, az 
utóbbi években kivé-
reztetett, majd idén 
(immár nem létező) 

kapuit végérvényesen bezáró Veszprémi 
(Dohnányi Ernő) Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolában kezdte. 

Második meglepetésem a zenekar 
első megszólalása volt. Hamar Zsolt ki� -
nomult, precíz intésére Schumann Nyi-
tányának bevezető uniszónója páratlan 
puhasággal, kristálytisztán lépett be, a fú-
vósok és vonósok felelgetése sziporkázó 
szellemességgel kápráztatta el a hallgatót. 
A Scherzo középrésze népies szerenáddal-
lamot idéz, ezután valódi kontrasztot je-
lent a Finálé fúgaszerű, kényes ritmikájú 
indulása. A korálszerű végkifejlet fortissi-
mo hangzásában semmi erőlködés, semmi 
nekifeszülés nem volt érzékelhető: pom-
pás, magasztos hang koronázta meg a mű 
előadását.

Harmadik meglepetésem a színpad 
zongoraversenyhez való átrendezésének 
olajozott, láthatóan az érintett muzsi-
kusokkal is átpróbált koreográ� ája volt, 
ahogy a zongora a pódium közepére ke-

rült, így a zenekar elhelyezkedése is kis-
sé módosult. Mindez néhány másodperc 
alatt zajlott le, pedig mindössze két szín-
padi munkás végezte az átrendezést. 

Sosztakovics II. zongoraversenyének 
szólistája a Ránki-Klukon zongorista házas-
pár � a, Ránki Fülöp volt. Szerzője e művet 
saját � ának vizsgakoncertjére írta, ügyelve 
arra, hogy tetszetős, a közönség által köny-
nyen befogadható, mégis magas fokú tech-
nikai igénnyel bíró darab kerekedjék. Az 
induló jellegű bevezetőt hosszú, játékos 
uniszónó dallam követi zongorán. A zon-
gora és zenekar egy testté egyesül, együtt 
vesznek levegőt, nem tudni, valójában ki is 
a zenei folyamat vezére, a karmester, a zon-
gorista vagy szinte bármelyik muzsikus. A 
szórakoztató irónia váltakozó ütemei, oly-
kor hangonként más és más hangszercso-
portot foglalkoztató hangszerelése komoly 
virtuozitást igényelnek a zenekar minden 
tagjától, amit azok játszi könnyedséggel 
vettek. El is gondolkoztam: biztos, hogy a 
győri zenekart hallom?

A szünet után Schumann IV. szim-
fóniája csendült fel pazar előadásban. Az 
előzmények után immár sejtettem, hogy a 
mű ismertségének kihívása nem okoz gon-
dot a zenekar számára, hiszen ez a gárda 
mindent tud, könnyed eleganciával ve-
szi a legnehezebb akadályokat is. A hang-
zás árnyaltsága, a zene síkjainak plasztikus 
ábrázolása valóságos csoda volt. A legléleg-

zetelállítóbb pillanat számomra azonban a 
zenekar első megszólalása: a „D” hang, me-
lyet együtt játszik hegedű, fuvola, trombita, 
üstdob, zenekari tutti, mely – a hangkép-
zés eltérő volta miatt – minden felvételen 
icipicit „zöttyen”, a timpani vagy a többiek 
előtt vagy után üt, a vonósok a másodperc 
tört részével hamarabb szólalnak meg, mint 
a fúvósok. Itt nem. A koncert után több 
előadás elejét meghallgattam, így állításom 
megalapozott. Hamar Zsolt nem is különö-
sen látványos mozdulatára olyan egyszerre 
hangzott fel a hang, mintha egyetlen hang-
szer játszott volna. Ilyen csodát csak nagy 
ritkán hallani. 

Hamar szerényen s pontosan irá-
nyítja a zenekart. Olyan természetesség-
gel varázsol elő csodálatos hangzásokat, s 
mindezt annyira „háttérbe vonulva”, hogy 
szinte kérdeznők: tulajdonképpen mit csi-
nál? Mert alig észrevenni. Mágus ő. Leg-
alábbis akkor este az volt. 

Túlzás nélkül állíthatom, hogy a 
győriek hangzása pusztán annyival tér el 
a világ legjobb zenekarainak hangzásától, 
amennyivel a hangszerparkjuk lehetősé-
gei gátolják őket. Csoda történt a Hang-
villában, valóságos csoda. Mágusa az est 
karmestere, aki számára a gikszer, szeplő 
ismeretlen fogalom. Az igazi nyertes azon-
ban az volt, akinek megadatott mindezt 
hallania. Például én.

Rostetter Szilveszter

Elmentem, mert kíváncsi voltam, hogyan boldogul az egyébként lelkes muzsikusokból álló zenekar 
Schumann és Sosztakovics rendkívüli nehézségű darabjaival. Meg aztán az is érdekelt, hol tart 
a zenekar az intonáció, hangzásarány iránti érzékenység, ritmikai biztonság fejlesztésének útján a 
művészeti vezető, Berkes Kálmán keze alatt, hogy aztán a vendégkarmester, Kocsis Zoltán után 
a Nemzeti Filharmonikusok új vezetője, az egykor a tévé karmesterversenyén közismertté vált 
Hamar Zsolt vezényletével annál magasabb szintű, veretesebb produkcióval álljon ki a közönség elé. 
A műsor is vonzott: Schumann Op. 52-es Nyitány, Scherzo és Finálé című – lényegében lassú tétel 
nélküli – szimfóniája és Dmitrij Sosztakovics II. zongoraversenye igen ritkán hallható remekművek, 
míg Schumann IV. szimfóniája igazi kihívás: híresebbnél híresebb zenekarok állandó repertoárján 
szerepel, a sokféle előadás így módot ad az összehasonlításra. De hát akárhogy is, az élő hangverseny 
fűtöttségét, légkörét aligha képes bármiféle hanghordozó visszaadni.

Séd, 2018. 3. sz. 20. old.
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A Győri Filharmonikus Zenekar Weber és Beethoven műveiből állította össze idei bérleti évadzáró 
hangversenyét, amelyet a hazai zenei élethez korábban szorosan kapcsolódó Kobayashi Ken-Ichiro 
vezényelt.

Nagyzenekari görögtűz

A koncerten Carl Maria von Weber 
(1786–1826) A bűvös vadász nyitányát, II. 
Esz-dúr klarinétversenyét, a szünet után 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) V. 
c-moll (Sors) szimfóniáját hallhattuk. A két 
zeneszerző egy műsorban szerepeltetésé-
nek az lehetett az indoka, hogy – bár más 
zenei korszakot, stílust képviselnek – egy 
időben éltek, sőt a kora romantikus We-
ber (Wagner szerint a legnémetebb zene-
szerző) egy évvel korábban hunyt el, mint 
a megelőző, klasszikus korszakhoz tarto-
zó Beethoven. A program alkalmasnak 
látszott arra, hogy maradandó élményt 
jelentsen, de azt is lehetővé tette, hogy 
megítéljük, mennyire közeledett a nagy 
ambícióval dolgozó együttes elérni vágyott 
céljaihoz. 

A bűvös vadász nyitány ideális hang-
versenykezdő darab. Azoknak a sokszínű és 
hatásos nyitányoknak a mintája, amelyben 
a zeneszerzők, klasszikus formai megoldá-
sokkal, a zenekari hangszerek karakterének 
kibontásával felvonultatják az opera legfon-
tosabb melódiáit, meghatározó dallamait 
és drámai fordulatait. A hatásos, gazdagon 
hangszerelt, dallamos kompozíció bő lehe-
tőséget kínál a zenekarnak arra, hogy meg-
mutassa művészi palettája sokszínűségét, és 
az egyes hangszercsoportok, a vonós, fúvós, 
ütőhangszerek is letegyék a névjegyüket. A 
zenekar ez alkalommal meglehetősen in-
diszponáltan muzsikált. A hegedűszólamok 
vérszegények, erőtlenek, színtelenek voltak, 
a mélyvonósok azonban szépen szóltak. A 
rézfúvókar a harsogásával mindent elnyo-
mott, a kürtök belépései sem sikeredtek 
minden esetben. A klarinét alulintonálá-
sa (főleg a szóló állásoknál) időnként bántó 

volt. A Hangvilla igényes közönsége kriti-
kus visszafogottsággal fogadta a produkciót. 

A folytatásban Weber második, Op. 
74. számú, Esz-dúr klarinétversenye szólalt 
meg, amelyet 1813 karácsonyán mutattak 
be. Az egykori előadó a romantikus kor-
szak egyik legnagyobb klarinétvirtuóza, 
Heinrich Baermann volt, akinek Weberen 
kívül Meyerbeer és Mendelssohn is több 
művet komponált. A háromtételes verseny 
előadásához a szólista kivételes felkészült-
ségére, tökéletes hangszertudására van 
szükség. A zeneszerző a teljes fúvósar-
zenált felvonultatja: a szólóklarinéton és a 
vonóskaron kívül két-két fuvola-, oboa-, 
fagott-, kürt- és trombitaszólam szerepel-
tetésére azért kerülhetett sor, mert éppen 
a 19. század első évtizedeiben tökélete-
sítették e hangszerek mechanizmusát. A 
gyors, bravúros első tétel (Allegro) után az 
álmodozó, Andante con moto tempójel-
zésű románc � nom, árnyalt hangulatok, 
érzések, színek bemutatására ad lehető-
séget. A harmadik tétel Weber nemzeti 
zenék iránti vonzalmát igazolja: lengye-
les ritmikája (Alla Polacca), dallam- és 
harmóniavilága népies hangulatú, rend-
kívül hatásos zene. A szólista, a zenekar 
klarinétszólam-vezetője, a � atal Anderkó 
Dániel hangszere biztos kezű mesterének 
bizonyult, kiváló felkészültségű és ízlésű 
művész. Különösen a két szélső tétel si-
került. A zenekarral ugyanazok voltak a 
problémák, mint a nyitánynál: a hangos 
szakaszokban főleg a fúvóskar felfokozott 
hangerejével mindent elnyomott, a halk 
részek ugyanakkor egyenetlenül, pon-
tatlanul és jellegtelenül szólaltak meg, a 
vonósok dallamformálási, frazeálási gyen-

geségei különösen a szólóklarinéttal való 
párbeszédes szakaszokban voltak szembe-
tűnőek. A veszprémi közönség szeretettel 
és ünnepléssel fogadta az összességében 
hatásos produkciót.

Szünet után Beethoven Op. 67. V., 
c-moll szimfóniája hangzott el. Az első 
rész után izgalommal vártuk, mit kezd 
az együttes a zeneirodalom egyik legis-
mertebb és legtöbbször előadott művével, 
amelyet 1808. december 22-én mutattak 
be először a bécsi � eater an der Wien-
ben egy, a szerző által rendezett, több 
mint négyórás óriáskoncerten. A szin-
te már romantikus méretű nagyzeneka-
ri apparátus a vonósszekción kívül két-két 
fuvolát, klarinétot, kürtöt, trombitát és 
üstdobot tartalmaz, amely az utolsó tétel-
ben még kiegészül piccolóval, kontrafa-
gottal és három harsonával. Az V.-et Sors 
szimfóniának is szokták nevezni, utal-
va Beethovennek az első tétel főtémájá-
val kapcsolatos állítólagos magyarázatára: 
„így kopogtat a sors az ajtón”. 

A szimfóniától, mint Beethoven élet-
művétől általában meglehetősen távol áll 
a programzenei jelleg, a „miről szól” be-
lemagyarázás. Mégis azt érezzük, hogy a 
mű szinte minden üteme egyetlen gondo-
latnak a szolgálatában áll: az egyes ember, 
de az emberiség is kétségbeesetten küzd 
sorsa, végzete ellen, valamiféle földöntúli 
boldogság, megdicsőülés és diadal remé-
nyében. „Per aspera ad astra” – mere-
dek út a mélységből, a kilátástalanságból 
a csillagokhoz. Beethoven zenéjének tu-
dós kutatója, Bartha Dénes egyik írásában 
azt emeli ki, hogy az V. szimfónia „válto-
zatos képekben, plasztikus epizódokban 

A Győri Filharmonikus Zenekar bérleti évadzáró hangversenye, Hangvilla, 2018. május 11.

Séd, 2018. 4. sz. 3. old.
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Jacopone da Todi 
(1230 körül–1306. 
december 25.) itáli-
ai költőnek Szűz Má-
ria keresztfa alatt 
átélt fájdalmáról szó-
ló költeményét neves 
komponisták zenésí-
tették meg. A textus 
bő lehetőséget ad arra, 
hogy a szerzők egy-
egy részletet vagy gon-
dolatot kiemeljenek. 
Egyesek magát a tra-
gikus eseményt vagy 
az emberiség meg-
váltásának magasz-
tos gondolatát érezték 

megzenésítésre alkalmasnak. Mások in-
kább az embereknek azt a vágyát tartot-
ták fontosnak, hogy részesei lehessenek 
az Anya fájdalmának, a feltámadásnak és 
a megdicsőülésnek. 

A mű egyik híres dirigense, Antonio 
Pappano a Stabat Materről adott interjú-
jában így fogalmazott: „A Stabat Mater 
Máriáról, Krisztus anyjáról szól, aki � a ke-
resztje alatt áll. Az itáliaiak számára a Ma-
donna egyben nőt is jelent, aki vigasztalást 
és együttérzést vár. Ez az értelmezés felüle-
tes, külsődleges, talán hatásvadász művet 
is eredményezhetne. Szerintem éppen ez 
jelenti az itáliai vallásosságot.”

Tény, hogy Rossini Stabat Matere ke-
vésbé tekinthető áhítatos, magasztos egy-
házi alkotásnak. Sokkal inkább vallásos 
témájú áriák, duettek, kvartettek, kórusok 
váltakozásából álló kantáta, vagy (Mol-
nár Antal fogalmazása szerint) „színes, 
pompás, sokrétű spektákulum”, szceníro-
zás nélküli opera. A szerző azonban nem 
részletezi, inkább csak nagy vonalakban 
vázolja, mintegy jelzi a cselekményt, és fő 
célja, hogy alkalmat adjon a hangulat ze-
nei kifejezésére. 

Rossini, méltón operakomponista 
múltjához, a helyzet drámaiságát hangsú-
lyozza. Egy-egy önkényesen kiemelt szó 
megzenésítésével a megelőző történésekre, 
a Krisztus keresztre feszítése előtti napok-
ra is gyakran érzünk utalást. Talán a jeru-
zsálemi virágvasárnapi bevonulás, a hétfői 
vigasztaló megállás, a keddi dicsőség és 

elárulás, a szerdai szorongás, a csütörtö-
ki utolsó vacsora, az elfogatás, a pénteki 
megkínzás eseményei, emlékei, gondolatai 
is megjelennek? A nagyhét történéseire, az 
emberi kapcsolatokra, az egyéneknek és a 
tömegnek változatos és kiszámíthatatlan 
reakcióira történő utalások drámai hátte-
ret nyújtanak a Golgotán történtek zenei 
ábrázolásához, és lehetőséget adnak szá-
munkra a mű címét adó helyzet („Állt az 
anya keservében, sírva a keresztfa tövében, 
melyen függött szent � a”) jobb megértésé-
hez és átéléséhez. 

Nem lehet célunk, hogy a mű kelet-
kezéstörténetével foglalkozzunk. Köz-
tudott, hogy a bel canto operastílus 
legnagyobb mestere 37 éves koráig írta 
valamennyi máig híres operáját. Utána 39 
éven át szinte alig komponált – kivéve a 
Stabat Matert, amit 1841-ben fejezett be.   

A mostani kitűnő előadás megér-
demli a szokottnál részletesebb elemzést. 
Az első, közel tízperces bevezető tablón 
a vesztőhely és a kínhalál borzalmas va-
lósága, az emlékek, révült gondolatok 
tömege szinte logikátlanul kavarog. A ze-
nekar, a kórus és az énekkvartett ünne-
pélyességgel, fenséggel és méltósággal, a 
maga drámai valóságában mutatja be a 
jelenetet. A Cujus animam tétel opera-
ária jellegű, bravúros technikát követelő 
tenorszóló. Pataki Adorján kiválóan ol-
dotta meg feladatát. A bensőséges szop-
rán-mezzoszoprán kettős (Quis est homo) 
zenei mondandóját Rossini a szövegből 
kiemelt két szóra (� ere – sírni, supplicium 
– szenvedés) építi. Kolonits Klára és Me-
gyesi Schwartz Lúcia tökéletes összhang-
ban énekelt. Az ezt követő basszus ária 
(Pro peccatis suae gentis) a peccata (bűn) 
és a � agellum (korbács) mélyebb jelentés-
rétegeit ábrázolja. A tétel második része 
a krisztusi áldozatvállalás és a megváltás 
gondolatát állítja elénk. Az énektechni-
kailag nehéz, hangulatilag és gondolati-
lag gazdag és sokrétű áriát Kovács István 
adta elő. Az Eja Mater, fons amoris kez-
detű tételben a basszus recitativo szólama 
mellett a zenekari kíséret nélküli kórus 
könyörög azért, hogy részese lehessen a 
szenvedésnek és a megváltásnak. A rö-
vid latin szöveget az első magyar fordí-
tás (az 1651. évi Cantus Catholici) máig 

hitelesen adja vissza: „Oh Szűz, szeretet-
nek kúttya add, hogy szívem felgerjedgyen, 
Jézus szerelmétől égjen, hogy néki ked-
veskedgyen”.  Kovács István és a kórus 
együttzenélése maradandó művészi él-
ményt jelentett. A négy szólista kvartett-
je, a Sancta Mater kezdetű tétel utolsó 
sorában a hangos siratást ábrázolja: Fac 
me tecum plangere (mai magyar fordítás-
ban: Oszd meg vélem könnyedet). A rézfú-
vók bevezetésével elhangzó szoprán ária 
(Fac ut portem) után a művet három té-
telből álló oratorikus kórusblokk, a 
VIII–X. rész zárja. A kóruskíséretes szop-
ránáriát (In� ammatus), vegyes karral 
is előadható  kíséret nélküli énekkvar-
tett követi: Quando corpus morietur: „Ha 
testem meghal, adjad hogy lelkem dicsőn 
fogadja a Paradicsom”. Végül az Amen 
szóra egy mesterien felépített kettős fúga 
következik, amely egy hosszan tartott ak-
kordon megtorpan. Visszatér a bevezető 
rész, mintegy keretbe foglalva a történé-
seket. A mű emelkedett hangulatban, ha-
tásosan zárul.

Kivételesen „nagy koncert” volt. 
Ahogy mondani szokták: valahogy most 
minden összejött.  A közönség ünnepi 
hangulatban várta a zenei eseményt. A 
zenekar egészében, vonós, fúvós és ütős 
szólamcsoportjaiban egyaránt jól szólt. 
Veszprém Város Vegyeskara is tudása 
legjavát nyújtotta. A szólista művészek 
méltán arattak sikert. Az idén Liszt-díj-
jal kitüntetett Pad Zoltánt, a Magyar Rá-
dió Énekkarának vezető karnagyát eddig 
széles kórusrepertoárjáról, főleg Kodály, 
Bartók, Ligeti, Orbán kórusműveinek 
értő interpretálójaként ismertük. Most 
először vezényelt Veszprémben ének- és 
zenekarra komponált művet. Tanúi le-
hettünk annak, hogy nemcsak a kórus 
nyelvét beszéli tökéletesen, de a nagy-
zenekarral is el tudja fogadtatni zenei 
elképzeléseit. A Stabat Mater dirigen-
seként kiváló oratórium-karmesterként 
ünnepelhettük.

M. Tóth Antal

Gioacchino Rossininek (1792–1868) a középkori siralomének, a Stabat Mater szövegére írt művét Pad Zoltán 
vezényletével a Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara (karigazgató Erdélyi Ágnes) 
adta elő a Hangvillában. A szólókat Kolonits Klára, Megyesi Schwarz Lúcia, Pataki Adorján és Kovács István 
énekelte.

Virágvasárnaptól 
a feltámadásig

Séd, 2018. 3. sz. 20. old.
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A Győri Filharmonikus Zenekar Weber és Beethoven műveiből állította össze idei bérleti évadzáró 
hangversenyét, amelyet a hazai zenei élethez korábban szorosan kapcsolódó Kobayashi Ken-Ichiro 
vezényelt.

Nagyzenekari görögtűz

A koncerten Carl Maria von Weber 
(1786–1826) A bűvös vadász nyitányát, II. 
Esz-dúr klarinétversenyét, a szünet után 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) V. 
c-moll (Sors) szimfóniáját hallhattuk. A két 
zeneszerző egy műsorban szerepeltetésé-
nek az lehetett az indoka, hogy – bár más 
zenei korszakot, stílust képviselnek – egy 
időben éltek, sőt a kora romantikus We-
ber (Wagner szerint a legnémetebb zene-
szerző) egy évvel korábban hunyt el, mint 
a megelőző, klasszikus korszakhoz tarto-
zó Beethoven. A program alkalmasnak 
látszott arra, hogy maradandó élményt 
jelentsen, de azt is lehetővé tette, hogy 
megítéljük, mennyire közeledett a nagy 
ambícióval dolgozó együttes elérni vágyott 
céljaihoz. 

A bűvös vadász nyitány ideális hang-
versenykezdő darab. Azoknak a sokszínű és 
hatásos nyitányoknak a mintája, amelyben 
a zeneszerzők, klasszikus formai megoldá-
sokkal, a zenekari hangszerek karakterének 
kibontásával felvonultatják az opera legfon-
tosabb melódiáit, meghatározó dallamait 
és drámai fordulatait. A hatásos, gazdagon 
hangszerelt, dallamos kompozíció bő lehe-
tőséget kínál a zenekarnak arra, hogy meg-
mutassa művészi palettája sokszínűségét, és 
az egyes hangszercsoportok, a vonós, fúvós, 
ütőhangszerek is letegyék a névjegyüket. A 
zenekar ez alkalommal meglehetősen in-
diszponáltan muzsikált. A hegedűszólamok 
vérszegények, erőtlenek, színtelenek voltak, 
a mélyvonósok azonban szépen szóltak. A 
rézfúvókar a harsogásával mindent elnyo-
mott, a kürtök belépései sem sikeredtek 
minden esetben. A klarinét alulintonálá-
sa (főleg a szóló állásoknál) időnként bántó 

volt. A Hangvilla igényes közönsége kriti-
kus visszafogottsággal fogadta a produkciót. 

A folytatásban Weber második, Op. 
74. számú, Esz-dúr klarinétversenye szólalt 
meg, amelyet 1813 karácsonyán mutattak 
be. Az egykori előadó a romantikus kor-
szak egyik legnagyobb klarinétvirtuóza, 
Heinrich Baermann volt, akinek Weberen 
kívül Meyerbeer és Mendelssohn is több 
művet komponált. A háromtételes verseny 
előadásához a szólista kivételes felkészült-
ségére, tökéletes hangszertudására van 
szükség. A zeneszerző a teljes fúvósar-
zenált felvonultatja: a szólóklarinéton és a 
vonóskaron kívül két-két fuvola-, oboa-, 
fagott-, kürt- és trombitaszólam szerepel-
tetésére azért kerülhetett sor, mert éppen 
a 19. század első évtizedeiben tökélete-
sítették e hangszerek mechanizmusát. A 
gyors, bravúros első tétel (Allegro) után az 
álmodozó, Andante con moto tempójel-
zésű románc � nom, árnyalt hangulatok, 
érzések, színek bemutatására ad lehető-
séget. A harmadik tétel Weber nemzeti 
zenék iránti vonzalmát igazolja: lengye-
les ritmikája (Alla Polacca), dallam- és 
harmóniavilága népies hangulatú, rend-
kívül hatásos zene. A szólista, a zenekar 
klarinétszólam-vezetője, a � atal Anderkó 
Dániel hangszere biztos kezű mesterének 
bizonyult, kiváló felkészültségű és ízlésű 
művész. Különösen a két szélső tétel si-
került. A zenekarral ugyanazok voltak a 
problémák, mint a nyitánynál: a hangos 
szakaszokban főleg a fúvóskar felfokozott 
hangerejével mindent elnyomott, a halk 
részek ugyanakkor egyenetlenül, pon-
tatlanul és jellegtelenül szólaltak meg, a 
vonósok dallamformálási, frazeálási gyen-

geségei különösen a szólóklarinéttal való 
párbeszédes szakaszokban voltak szembe-
tűnőek. A veszprémi közönség szeretettel 
és ünnepléssel fogadta az összességében 
hatásos produkciót.

Szünet után Beethoven Op. 67. V., 
c-moll szimfóniája hangzott el. Az első 
rész után izgalommal vártuk, mit kezd 
az együttes a zeneirodalom egyik legis-
mertebb és legtöbbször előadott művével, 
amelyet 1808. december 22-én mutattak 
be először a bécsi � eater an der Wien-
ben egy, a szerző által rendezett, több 
mint négyórás óriáskoncerten. A szin-
te már romantikus méretű nagyzeneka-
ri apparátus a vonósszekción kívül két-két 
fuvolát, klarinétot, kürtöt, trombitát és 
üstdobot tartalmaz, amely az utolsó tétel-
ben még kiegészül piccolóval, kontrafa-
gottal és három harsonával. Az V.-et Sors 
szimfóniának is szokták nevezni, utal-
va Beethovennek az első tétel főtémájá-
val kapcsolatos állítólagos magyarázatára: 
„így kopogtat a sors az ajtón”. 

A szimfóniától, mint Beethoven élet-
művétől általában meglehetősen távol áll 
a programzenei jelleg, a „miről szól” be-
lemagyarázás. Mégis azt érezzük, hogy a 
mű szinte minden üteme egyetlen gondo-
latnak a szolgálatában áll: az egyes ember, 
de az emberiség is kétségbeesetten küzd 
sorsa, végzete ellen, valamiféle földöntúli 
boldogság, megdicsőülés és diadal remé-
nyében. „Per aspera ad astra” – mere-
dek út a mélységből, a kilátástalanságból 
a csillagokhoz. Beethoven zenéjének tu-
dós kutatója, Bartha Dénes egyik írásában 
azt emeli ki, hogy az V. szimfónia „válto-
zatos képekben, plasztikus epizódokban 

A Győri Filharmonikus Zenekar bérleti évadzáró hangversenye, Hangvilla, 2018. május 11.

Séd, 2015. 4. sz. 65. old.
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Veszprémben Mozart 
utolsó remekműve, a 
d-moll Requiem meg-
szólaltatásának igen 
nagy múltja van. A 
teljes kottaanyagot már 
1825-ben lemásolták a 
veszprémi székesegy-
ház kórusa számára. A 

teljes gyászmise veszprémi bemutatásáról a 
19. században, illetve az 1900-as évek első 
felében nincsenek adatok. Csak részleteket 
adtak elő.

Mozart Requiemjét Veszprémben 
először 1965. május 23-án az egyetemi 
aulában mutatta be a városi vegyeskar és 
a veszprémi szimfonikus zenekar, Zám-
bó István dirigálásával. A szólisták a kor 
legjobbjai voltak: a szoprán Werner Mária, 
az alt Barlay Zsuzsanna, a tenor Réti József 
és a basszus Marczis Demeter. A kórus 
a művet a későbbiekben nagyon sokszor 
előadta, nemcsak Veszprémben, de Buda-
pesten, Győrben, Sopronban, Keszthelyen, 
Zalaegerszegen, Nyírbátorban, Békéscsa-
bán, a németországi Suhlban, Moersben és 
máshol is – kitűnő karmesterek irányítá-
sával. Utoljára nem sokkal Zámbó István 
halála előtt, az ő felejthetetlen dirigálásával, 
2006. október 29-én hangzott el a Requiem 
a Pannon Egyetem Aulájában. A koncertről 
CD-felvétel is készült. 

Az első veszprémi előadás 50. év-
fordulóján az Erdélyi Ágnes által vezetett 
városi vegyeskar ismét műsorára tűzte a 
művet. Teljes lélekkel, szakmai felkészült-
séggel. A régi tagok közül többen ismét 
visszajöttek énekelni, köztük olyanok is, 
akik az 50 évvel ezelőtti bemutató részesei 
voltak. Új, főleg £ atal énekesek is jelent-
keztek csak azért, hogy részesei lehesse-
nek Mozart remeke előadásának, vállalva 
a szigorú és kemény próbákat. A győri 
szimfonikus zenekarban kitűnő partner 
állt rendelkezésre. És készült a koncertre a 
publikum: Veszprém igényes, nagyon kriti-
kus hangversenyre járó közönsége is várta 
az élményt. A hangverseny tehát nemcsak 
művészeti, de társadalmi eseménynek is 
ígérkezett.

A jubileumi, veszprémi szemi-cen-
tentenáriumi előadásra a Hangvillában 
került sor, az október 28-i halottak napi 
koncerten. A hangversenyt Berkes Kálmán 
klarinétművész, a győri együttes jelenlegi 

zeneigazgatója és karmestere vezényelte. 
A szólisták a mai hazai énekes generáció 
legjobbjaihoz tartoznak: a szoprán Cserek-
lyei Andrea, az alt Megyesi Schwartz Lucia, 
a tenor Varga Donát és a basszus Bakonyi 
Marcell. Egységesen jellemző rájuk a szé-
pen képzett hang, a szakmai tökéletességre 
törekvés, valamiféle előadói tudatosság, 
nemzetközi mércével is mérhető professzi-
onális felkészültség.

 Minden együtt volt a páratlan zenei 
élményhez: az ünnepi várakozó hangulat, a 
kitűnően felkészített együttesek és szólisták.

A hangverseny bevezető száma, Mo-
zart korai, 17 éves korában, még Salzburg-
ban komponált remeke, az úgynevezett 
„kis” g-moll szimfónia (K. 183) volt. A győri 
zenekar jól játszott. A mű kitűnő hangulati 
bevezetőt jelentett a várt gyászmiséhez. A 
koncert szünet nélkül folytatódott. Átren-
dezték a színpadot, bevonult a mintegy 70 
fős kórus, és elkezdődött a zenetörténet 
egyik csodájának, Mozart hattyúdalának, a 
d-moll Requiemnek az előadása.

Veszprém Város Vegyeskara felkészül-
ten, nagyon szépen énekelt. A Mozart mű-
véhez kötődő gazdag előadói hagyomány, a 
betanító karigazgató, Erdélyi Ágnes ismert 
szakmai tudása, igényessége, művészi tisz-
tessége ismét csodát tett. A zenekar méltó 
társként működött közre: a vonóskar hang-
zása jó volt, pontosan, stílusosan frazeáltak. 
A főleg fúvós hangszeres szólisták remekek 
voltak. Közülük is kiemelkedett a bevezető 
és záró rész ellenszólamát játszó klarinét és 
a Tuba mirum kísérő instrumentumaként 
alkalmazott harsona művészeinek tökéletes 
megszólalása. 

Minden együtt volt tehát az élmény-
hez. A Requiem vég nélkül, teljes hangerő-
vel, szünet nélkül zengett. A tételek hatásos 
fokozásokkal és kizengetésekkel zárultak. A 
mű bravúros felkészültséget követelő fúgái 
zeneileg tökéletesen, egyúttal rekordsebes-
séggel szólaltak meg.  Az énekelt szöveg 
ez alatt inkább bensőséges befelé fordulást 
sugallt: „Adj, Uram, örök nyugodalmat ne-
kik, s örök világosság fényeskedjék nekik”. 
A publikum vastapssal, többszörös kihívás-
sal ünnepelte az előadókat, a hatásos zenei 
produkciót.

A kritikusnak maradtak fenntartá-
sai. Talán a zene (jelen esetben Mozart 
szellemisége) kevésbé jelent meg? Vagy a 
liturgikus üzenetet, a gyászmise áhítatát, a 

Dies irae Isten-haragját, a Lacrimosa köny-
nyeit, a végítélet borzalmát, az imát, a hitet, 
a könyörgést, a szeretteink elvesztése miatt 
érzett fájdalmat hiányoltuk? Lehet, hogy 
mindezek feláldoztattak a hangos siker, a 
szuperprodukció hajszolásának korigé-
nyeltnek hitt oltárán?

Úgy adódott, hogy orvos létemre 
zenekari muzsikusként és kórustagként is 
többször részese lehettem nagy karmes-
terek, Baross Gábor, Joó Árpád, Koródi 
András, Lehel György, Lukács Miklós, 
Párkai István, Sapszon Ferenc, Vaszy 
Viktor, Zámbó István és mások által meg-
álmodott és megvalósított előadásoknak. 
Részt vehettem az 50 évvel ezelőtti, 1965-ös 
veszprémi Requiem-előadáson is brácsás-
ként. Emlékeim szerint a nagy karmeste-
rekben a legfontosabb közös tulajdonság a 
tudás mellett az őszinte emberi és szakmai 
alázat – mindenekelőtt a zenei üzenetnek, 
a komponista kottában rögzített szándékai-
nak a tisztelete. 

A hazai zenetudomány nagy taná-
ra, Molnár Antal méltán híres, 1925-ben 
megjelent tanulmányának ezt a címet 
adta: Lehet-e a zene erkölcstelen? A 
provokatív kérdésre megadja a választ: 
„A művészi akarásban (intuícióban) az 
a kivetni való, ha az alkotó (az előadó) 
mást igyekszik a művészet útján kifejezni, 
mint ami meggyőződése, vagy a művészet 
leple alatt valami művészeten kívül álló 
célt követ.” Nehéz, sokértelmű mondat. 
Az üzenete ugyanakkor egyértelmű, és ma 
(talán sokkal inkább, mint korábban) vál-
tozatlanul aktuális. Az alkotónak vagy az 
interpretátornak (esetünkben egy százfős 
előadói apparátus egyszemélyi felelősének, 
a karmesternek) legfőbb felelőssége és kö-
telessége, hogy őszinte legyen. Alakítson 
ki a műről szakmailag korrekt véleményt, 
tudja, hogy mit akar, és vannak-e módsze-
rei mindezek megvalósításához. És ma-
radtak-e „művészeten kívüli szándékai”? 

Ennyit a címben jelzett gondolatokról. 
Mozart Requiemjének jubileumi 

veszprémi előadása nagy ünnep volt. Kö-
szönet az előadóknak.  Méltán emlékezhe-
tünk szeretettel a jeles zenei eseményre.

M. Tóth Antal

Zene vagy produkció
Benyomások és gondolatok egy majdnem maradandó zenei élmény kapcsán 

A Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara hangversenye, 
Hangvilla, 2015. október 28.

A professzionális zenei interpretációk megítélésének örök kérdése az intenció vagyis az előadó szándéka, 
célja és terve. Mit akar? A zeneszerző elképzeléseinek a továbbítását, az élményre vágyó közönség számára 
a komponista által megérzett „univerzális üzenet” átadását, a kottában kódolt gondolatok „dekódolását”? 
Vagy saját dicsőségét fényező produkciót kíván nyújtani, amelyben a zenemű csak eszköz lehet? Nem az 
előadás alanya, legfeljebb tárgya.

Séd, 2015. ősz, 59. old.

gvilla színpadán, a 
an együtt, párásodó 
A harmóniának ezt az 

mindenhol, ahová 
 olasz zenei szakszó, 

ven át hívtuk, vártuk 
t kérve, hogy az élet 

móniáról hozzanak 
unk a veszprémi vár 
ni. Jöttek minden 

fesztivált teljes egészében Veszprém Város Veg
szervezte, gondozta, éltette. Ez azt jelenti, hogy
rátaink, családtagjaink személyes vendégükkén
érkező együtteseket, és ez a körülmény tesz egy
zót igazán emberközelivé. A Hotel Magisterben
Hangvilla éttermében történő étkezést kivéve m
a kóruskísérők és szervezők gondoskodtak a ve
változott a fesztivál mérete, amennyiben a rége
helyett most csak négy vendégünk volt. Remén
nem marad mindig így, de úgy tűnik, háromév

Élettel te
12. Vivace Nemzetközi Kórus

Veszprém, 2015. jú
deti harmóniának: elrejtőzve a természetben, a félelmes v
arában, kicsi virágokban, susogó levelekben, vagy az anya
Valahol jelen kell lennie a halhatatlanságnak, az eredeti har
hetne az emberi lélekbe csepegtetni, mint a zene által?”

Rossini Stabat Materének előadása a Hangvillában, 2018. március 27-én

Séd, 2018. 6. sz. 42. old.
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A Győri Filharmonikus Zenekar 2018/19-es veszprémi hangversenyévadjának nyitókoncertjét az együttes 
karmesterasszisztense, Rajna Martin vezényelte. A hangverseny Bartók II. hegedűversenyével kezdődött, 
amelyet a Liszt- és Kossuth-díjas Kelemen Barnabás hegedűművész, a Zeneakadémia tanára adott elő. A 
szünet után Beethoven IV. szimfóniája hangzott el.

Évadnyitó koncert 
Kelemen Barnabással
A Győri Filharmonikusok hangversenye, Veszprém, Hangvilla, 2018. október 2.

A koncertet a 20. századi európai zene egyik 
jelentős alkotásával, Bartók Béla II. hegedű-
versenyével kezdték, amelyet a szerző Székely 
Zoltán hegedűművész felkérésére 1937/38-ban 
komponált. A premierre 1939. március 23-án, 
Amszterdamban került sor. A szólót a meg-
rendelő, Székely Zoltán játszotta, a Concertge-
bouw zenekarát Willem Mengelberg dirigálta. 
A magyarországi bemutató 1944. január 5-én 
volt: Szervánszky Péter hegedült, Ferencsik Já-
nos vezényelte a Székesfővárosi Zenekart. So-
káig ezt a művet tekintette a zenetudomány 
Bartók egyetlen hegedűversenyének, mivel az 
1908-ban Geyer St e�  hegedűművésznek írt 
kéttételes versenymű sokáig � ókban hevert. 
Csak a művésznő 1956-os halála után ismer-
hette meg a zenei világ a � atalkori alkotást I. 
hegedűversenyként, amelynek ősbemutatója 
1958-ban Bázelben volt. Azóta jelzik az addig 
egyetlennek vélt Bartók hegedűversenyt II.-
ként.

Bartók műve a klasszikus háromtételes, 
gyors-lassú-gyors felépítés szerint készült. A 
drámai hangulatú első tétel (Allegro non trop-
po) népi dallamosságtól ihletett, eredetileg 
verbunkos jellegű témái feltűnnek a harma-
dik tétel (Allegro molto) felszabadultabb tán-

cos forgatagában. A középső, lassú tétel (Andante tranquillo) egy 
dallamos és poétikus téma hat változatban történt feldolgozása. 
Valójában egyetlen, megbonthatatlan tartalmi egységbe foglalt va-
riáció. 

A versenymű bemutatásának nagy múltja van. Az előadás-
ra még a legnagyobb hegedűsök is csak Bartók zenei nyelvét jól 
beszélő karmesterek és zenekarok közreműködésével vállalkoz-
tak. A historikus előadások sora gazdag. A teljesség igénye nélkül 
talán elég, ha példaként a Yehudi Menuhin–Doráti Antal, az Isaak 
Stern–Leonard Bernstein, a Szabadi Vilmos–Solti György, az Áb-
rahám Márta–Vásáry Tamás felvételekre utalunk. A Hungaroton 
Bartók Új Sorozatában a II. hegedűversenyt éppen Kelemen Bar-
nabás adja elő, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis 
Zoltán dirigálja. Követendő tradíció tehát van bőven.

A mű hangszerelése virtuóz és rendkívül igényes. Idézhet-
nénk a hegedű lábánál előadandó éles, tremolós „sul ponticello” 
színeket, amely fölött cseleszta-hárfa hangzatok vibrálnak vagy 
az egész műre jellemző sokszínű ütőhangszer-kezelést vagy a fú-
vóskar szerepeltetését. Mindez nem öncélú hangszerelési bravúr. 
Ha az előadás során megvalósulhatnak Bartók elképzelései, akkor 
a létrejött hangzás (Szabolcsi Bence szavaival „színező hangu-
szály”), kombinációs és felhangjaival, sajátos hangszínrendszeré-
vel a mű lényegévé válik.

A zenekartól elvárt a kamarazenei hangminőség és az érzé-
keny, egymásra � gyelő együttmuzsikálás képessége. A II. hege-
dűverseny előadási nehézsége főleg abból adódik, hogy a szerző a 
zenei hatást szokatlan hangszereléssel éri el. A szólóhegedű mel-
lett változatos hangszerkombinációk alkalmazására kerül sor, pél-
dául hegedű-hárfa-cseleszta. Vagy emlékezzünk az I. tételben a 

szólóhegedűnek a vonóskarral, a nagyzenekari tuttikkal, a fúvó-
sokkal előadott párbeszédére, a trombiták, harsonák utáni � nom 
hegedű-hárfa belépésre, vagy a bensőséges hegedű-oboa-angol-
kürt trióra, a hegedű tremolója mögött megszólaló mélyrezek el-
lendallamára. A II. tételt a hegedű, a hárfa és a vonósok, majd a 
teljes zenekar intim együtt muzsikálása indítja. A szólista partne-
reként kap szerepet a kürt, a fuvola vagy a hárfa, a cseleszta, a tel-
jes rézfúvókar, az üstdob. Bartók időnként pizzicato vonósoknak, 
sőt a II. hegedűszólamnak ad önálló megszólalási lehetőséget. 
Néha a vonó fájával játszva (col legno) kell különleges hangzást 
varázsolni. A mű � náléjában kiemelt szerepet kapnak a kürtök, a 
trombiták és az ütősök. A hangszíne� ektusok és a váratlan hang-
zások miatt a mű előadása kemény próbaköve nemcsak a szólóhe-
gedűsöknek, de a zenekaroknak is.

Kelemen Barnabás a mostani koncerten is mindent megtett 
a tökéletes előadás érdekében: méltó volt Bartók remekéhez, saját 
maga és a nagy elődök művészetéhez. Ehhez azonban szükség lett 
volna hasonlóan felkészült zenekari partnerre, ami sajnos most 
nem volt adott. Különösen a vonósok hangzása volt színtelen és 
egyenetlen. A rézfúvósok ahelyett, hogy a szólistával együtt zenél-
tek, szavak nélkül párbeszédet folytattak volna, amelyre bőven lett 
volna lehetőség és szükség, az elviselhetőség határáig, időnként 
azon túl is fokozták a hangerőt, különösen az olyan hatásosnak 
vélt helyeken, mint a tételek vége. A fafúvók belépései többnyire 
sikeresek voltak. Tetszett az angolkürt első tételbeli megszólalása. 

A szólistát a közönség lelkesen ünnepelte, aki a publikum 
érezhető szeretetét és elismerését két ráadással köszönte meg: 
Bach d-moll partitájának Sarabande tételét, majd Paganini I. he-
gedű-capriccióját adta elő. Ezek voltak a koncert első részének leg-
emlékezetesebb percei.

A hangverseny második felében egyetlen mű hangzott el: 
Beethoven 1806-ban komponált IV. B-dúr, Op. 60. szimfóniája. A 
művet a III. (Esz-dúr Eroica) utáni megpihenésként, derűs, har-
monikus lazításként és az V. (c-moll, Sors) szimfónia előtti erő-
gyűjtésként szokták értelmezni. Kevésbé esik szó arról, hogy ez a 
mű romantikusan gazdag hangvételével, váratlan harmóniai for-
dulataival, nyugtalanul vibráló dinamikájával semmivel sem ma-
rad el a „nagy” Beethoven-szimfóniáktól. A zenekar összetétele 
a szokásos: vonóskar mellett két -két oboa, klarinét, fagott, kürt, 
trombita, egy fuvola és üstdob használatát írja elő a szerző. Vala-
hogy mégis az az érzésünk, hogy ez a szimfónia bensőségesebb, 
visszafogottabb a többinél, és különösen nagy szerepet kapnak di-
namikában és hangulati gazdagságban egyaránt a vonósok. 

A szünet előtti ellentmondásos zenekari emlékeink után kel-
lemes élményben volt részünk: a győri együttes jól adta elő a bon-
ni mester zenei gondolatokban gazdag művét. A � atal karmester 
a művet kotta nélkül vezényelte. Érezhető volt, hogy jól ismeri a 
szimfóniát, és van róla kiérlelt koncepciója.

Az első tétel a lassú, sejtelmes és titokzatos bevezetés (Ada-
gio) után „gyorsan, élénken” (Allegro vivace) tempójelzésű. Az 
első téma jókedvet, gondtalan örömöt sugall, lendületes, táncos 
jellegű, a lágyan, gyengéden (dolce) előadott folytatás bensőséges 
karakterű. Főleg a vonóskarnak köszönhetően ideális volt a mű 
indítása. Az első szakasz rövid, szaggatott, staccato előadásmódja, 
majd a megszakítás nélküli, íves, kötött, legato játékmód remekül 
érvényesült a hegedűkar előadásában. A második vidám, játékos 
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A Győri Filharmonikus Zenekar Weber és Beethoven műveiből állította össze idei bérleti évadzáró 
hangversenyét, amelyet a hazai zenei élethez korábban szorosan kapcsolódó Kobayashi Ken-Ichiro 
vezényelt.

Nagyzenekari görögtűz

A koncerten Carl Maria von Weber 
(1786–1826) A bűvös vadász nyitányát, II. 
Esz-dúr klarinétversenyét, a szünet után 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) V. 
c-moll (Sors) szimfóniáját hallhattuk. A két 
zeneszerző egy műsorban szerepeltetésé-
nek az lehetett az indoka, hogy – bár más 
zenei korszakot, stílust képviselnek – egy 
időben éltek, sőt a kora romantikus We-
ber (Wagner szerint a legnémetebb zene-
szerző) egy évvel korábban hunyt el, mint 
a megelőző, klasszikus korszakhoz tarto-
zó Beethoven. A program alkalmasnak 
látszott arra, hogy maradandó élményt 
jelentsen, de azt is lehetővé tette, hogy 
megítéljük, mennyire közeledett a nagy 
ambícióval dolgozó együttes elérni vágyott 
céljaihoz. 

A bűvös vadász nyitány ideális hang-
versenykezdő darab. Azoknak a sokszínű és 
hatásos nyitányoknak a mintája, amelyben 
a zeneszerzők, klasszikus formai megoldá-
sokkal, a zenekari hangszerek karakterének 
kibontásával felvonultatják az opera legfon-
tosabb melódiáit, meghatározó dallamait 
és drámai fordulatait. A hatásos, gazdagon 
hangszerelt, dallamos kompozíció bő lehe-
tőséget kínál a zenekarnak arra, hogy meg-
mutassa művészi palettája sokszínűségét, és 
az egyes hangszercsoportok, a vonós, fúvós, 
ütőhangszerek is letegyék a névjegyüket. A 
zenekar ez alkalommal meglehetősen in-
diszponáltan muzsikált. A hegedűszólamok 
vérszegények, erőtlenek, színtelenek voltak, 
a mélyvonósok azonban szépen szóltak. A 
rézfúvókar a harsogásával mindent elnyo-
mott, a kürtök belépései sem sikeredtek 
minden esetben. A klarinét alulintonálá-
sa (főleg a szóló állásoknál) időnként bántó 

volt. A Hangvilla igényes közönsége kriti-
kus visszafogottsággal fogadta a produkciót. 

A folytatásban Weber második, Op. 
74. számú, Esz-dúr klarinétversenye szólalt 
meg, amelyet 1813 karácsonyán mutattak 
be. Az egykori előadó a romantikus kor-
szak egyik legnagyobb klarinétvirtuóza, 
Heinrich Baermann volt, akinek Weberen 
kívül Meyerbeer és Mendelssohn is több 
művet komponált. A háromtételes verseny 
előadásához a szólista kivételes felkészült-
ségére, tökéletes hangszertudására van 
szükség. A zeneszerző a teljes fúvósar-
zenált felvonultatja: a szólóklarinéton és a 
vonóskaron kívül két-két fuvola-, oboa-, 
fagott-, kürt- és trombitaszólam szerepel-
tetésére azért kerülhetett sor, mert éppen 
a 19. század első évtizedeiben tökélete-
sítették e hangszerek mechanizmusát. A 
gyors, bravúros első tétel (Allegro) után az 
álmodozó, Andante con moto tempójel-
zésű románc � nom, árnyalt hangulatok, 
érzések, színek bemutatására ad lehető-
séget. A harmadik tétel Weber nemzeti 
zenék iránti vonzalmát igazolja: lengye-
les ritmikája (Alla Polacca), dallam- és 
harmóniavilága népies hangulatú, rend-
kívül hatásos zene. A szólista, a zenekar 
klarinétszólam-vezetője, a � atal Anderkó 
Dániel hangszere biztos kezű mesterének 
bizonyult, kiváló felkészültségű és ízlésű 
művész. Különösen a két szélső tétel si-
került. A zenekarral ugyanazok voltak a 
problémák, mint a nyitánynál: a hangos 
szakaszokban főleg a fúvóskar felfokozott 
hangerejével mindent elnyomott, a halk 
részek ugyanakkor egyenetlenül, pon-
tatlanul és jellegtelenül szólaltak meg, a 
vonósok dallamformálási, frazeálási gyen-

geségei különösen a szólóklarinéttal való 
párbeszédes szakaszokban voltak szembe-
tűnőek. A veszprémi közönség szeretettel 
és ünnepléssel fogadta az összességében 
hatásos produkciót.

Szünet után Beethoven Op. 67. V., 
c-moll szimfóniája hangzott el. Az első 
rész után izgalommal vártuk, mit kezd 
az együttes a zeneirodalom egyik legis-
mertebb és legtöbbször előadott művével, 
amelyet 1808. december 22-én mutattak 
be először a bécsi � eater an der Wien-
ben egy, a szerző által rendezett, több 
mint négyórás óriáskoncerten. A szin-
te már romantikus méretű nagyzeneka-
ri apparátus a vonósszekción kívül két-két 
fuvolát, klarinétot, kürtöt, trombitát és 
üstdobot tartalmaz, amely az utolsó tétel-
ben még kiegészül piccolóval, kontrafa-
gottal és három harsonával. Az V.-et Sors 
szimfóniának is szokták nevezni, utal-
va Beethovennek az első tétel főtémájá-
val kapcsolatos állítólagos magyarázatára: 
„így kopogtat a sors az ajtón”. 

A szimfóniától, mint Beethoven élet-
művétől általában meglehetősen távol áll 
a programzenei jelleg, a „miről szól” be-
lemagyarázás. Mégis azt érezzük, hogy a 
mű szinte minden üteme egyetlen gondo-
latnak a szolgálatában áll: az egyes ember, 
de az emberiség is kétségbeesetten küzd 
sorsa, végzete ellen, valamiféle földöntúli 
boldogság, megdicsőülés és diadal remé-
nyében. „Per aspera ad astra” – mere-
dek út a mélységből, a kilátástalanságból 
a csillagokhoz. Beethoven zenéjének tu-
dós kutatója, Bartha Dénes egyik írásában 
azt emeli ki, hogy az V. szimfónia „válto-
zatos képekben, plasztikus epizódokban 
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Jacopone da Todi 
(1230 körül–1306. 
december 25.) itáli-
ai költőnek Szűz Má-
ria keresztfa alatt 
átélt fájdalmáról szó-
ló költeményét neves 
komponisták zenésí-
tették meg. A textus 
bő lehetőséget ad arra, 
hogy a szerzők egy-
egy részletet vagy gon-
dolatot kiemeljenek. 
Egyesek magát a tra-
gikus eseményt vagy 
az emberiség meg-
váltásának magasz-
tos gondolatát érezték 

megzenésítésre alkalmasnak. Mások in-
kább az embereknek azt a vágyát tartot-
ták fontosnak, hogy részesei lehessenek 
az Anya fájdalmának, a feltámadásnak és 
a megdicsőülésnek. 

A mű egyik híres dirigense, Antonio 
Pappano a Stabat Materről adott interjú-
jában így fogalmazott: „A Stabat Mater 
Máriáról, Krisztus anyjáról szól, aki � a ke-
resztje alatt áll. Az itáliaiak számára a Ma-
donna egyben nőt is jelent, aki vigasztalást 
és együttérzést vár. Ez az értelmezés felüle-
tes, külsődleges, talán hatásvadász művet 
is eredményezhetne. Szerintem éppen ez 
jelenti az itáliai vallásosságot.”

Tény, hogy Rossini Stabat Matere ke-
vésbé tekinthető áhítatos, magasztos egy-
házi alkotásnak. Sokkal inkább vallásos 
témájú áriák, duettek, kvartettek, kórusok 
váltakozásából álló kantáta, vagy (Mol-
nár Antal fogalmazása szerint) „színes, 
pompás, sokrétű spektákulum”, szceníro-
zás nélküli opera. A szerző azonban nem 
részletezi, inkább csak nagy vonalakban 
vázolja, mintegy jelzi a cselekményt, és fő 
célja, hogy alkalmat adjon a hangulat ze-
nei kifejezésére. 

Rossini, méltón operakomponista 
múltjához, a helyzet drámaiságát hangsú-
lyozza. Egy-egy önkényesen kiemelt szó 
megzenésítésével a megelőző történésekre, 
a Krisztus keresztre feszítése előtti napok-
ra is gyakran érzünk utalást. Talán a jeru-
zsálemi virágvasárnapi bevonulás, a hétfői 
vigasztaló megállás, a keddi dicsőség és 

elárulás, a szerdai szorongás, a csütörtö-
ki utolsó vacsora, az elfogatás, a pénteki 
megkínzás eseményei, emlékei, gondolatai 
is megjelennek? A nagyhét történéseire, az 
emberi kapcsolatokra, az egyéneknek és a 
tömegnek változatos és kiszámíthatatlan 
reakcióira történő utalások drámai hátte-
ret nyújtanak a Golgotán történtek zenei 
ábrázolásához, és lehetőséget adnak szá-
munkra a mű címét adó helyzet („Állt az 
anya keservében, sírva a keresztfa tövében, 
melyen függött szent � a”) jobb megértésé-
hez és átéléséhez. 

Nem lehet célunk, hogy a mű kelet-
kezéstörténetével foglalkozzunk. Köz-
tudott, hogy a bel canto operastílus 
legnagyobb mestere 37 éves koráig írta 
valamennyi máig híres operáját. Utána 39 
éven át szinte alig komponált – kivéve a 
Stabat Matert, amit 1841-ben fejezett be.   

A mostani kitűnő előadás megér-
demli a szokottnál részletesebb elemzést. 
Az első, közel tízperces bevezető tablón 
a vesztőhely és a kínhalál borzalmas va-
lósága, az emlékek, révült gondolatok 
tömege szinte logikátlanul kavarog. A ze-
nekar, a kórus és az énekkvartett ünne-
pélyességgel, fenséggel és méltósággal, a 
maga drámai valóságában mutatja be a 
jelenetet. A Cujus animam tétel opera-
ária jellegű, bravúros technikát követelő 
tenorszóló. Pataki Adorján kiválóan ol-
dotta meg feladatát. A bensőséges szop-
rán-mezzoszoprán kettős (Quis est homo) 
zenei mondandóját Rossini a szövegből 
kiemelt két szóra (� ere – sírni, supplicium 
– szenvedés) építi. Kolonits Klára és Me-
gyesi Schwartz Lúcia tökéletes összhang-
ban énekelt. Az ezt követő basszus ária 
(Pro peccatis suae gentis) a peccata (bűn) 
és a � agellum (korbács) mélyebb jelentés-
rétegeit ábrázolja. A tétel második része 
a krisztusi áldozatvállalás és a megváltás 
gondolatát állítja elénk. Az énektechni-
kailag nehéz, hangulatilag és gondolati-
lag gazdag és sokrétű áriát Kovács István 
adta elő. Az Eja Mater, fons amoris kez-
detű tételben a basszus recitativo szólama 
mellett a zenekari kíséret nélküli kórus 
könyörög azért, hogy részese lehessen a 
szenvedésnek és a megváltásnak. A rö-
vid latin szöveget az első magyar fordí-
tás (az 1651. évi Cantus Catholici) máig 

hitelesen adja vissza: „Oh Szűz, szeretet-
nek kúttya add, hogy szívem felgerjedgyen, 
Jézus szerelmétől égjen, hogy néki ked-
veskedgyen”.  Kovács István és a kórus 
együttzenélése maradandó művészi él-
ményt jelentett. A négy szólista kvartett-
je, a Sancta Mater kezdetű tétel utolsó 
sorában a hangos siratást ábrázolja: Fac 
me tecum plangere (mai magyar fordítás-
ban: Oszd meg vélem könnyedet). A rézfú-
vók bevezetésével elhangzó szoprán ária 
(Fac ut portem) után a művet három té-
telből álló oratorikus kórusblokk, a 
VIII–X. rész zárja. A kóruskíséretes szop-
ránáriát (In� ammatus), vegyes karral 
is előadható  kíséret nélküli énekkvar-
tett követi: Quando corpus morietur: „Ha 
testem meghal, adjad hogy lelkem dicsőn 
fogadja a Paradicsom”. Végül az Amen 
szóra egy mesterien felépített kettős fúga 
következik, amely egy hosszan tartott ak-
kordon megtorpan. Visszatér a bevezető 
rész, mintegy keretbe foglalva a történé-
seket. A mű emelkedett hangulatban, ha-
tásosan zárul.

Kivételesen „nagy koncert” volt. 
Ahogy mondani szokták: valahogy most 
minden összejött.  A közönség ünnepi 
hangulatban várta a zenei eseményt. A 
zenekar egészében, vonós, fúvós és ütős 
szólamcsoportjaiban egyaránt jól szólt. 
Veszprém Város Vegyeskara is tudása 
legjavát nyújtotta. A szólista művészek 
méltán arattak sikert. Az idén Liszt-díj-
jal kitüntetett Pad Zoltánt, a Magyar Rá-
dió Énekkarának vezető karnagyát eddig 
széles kórusrepertoárjáról, főleg Kodály, 
Bartók, Ligeti, Orbán kórusműveinek 
értő interpretálójaként ismertük. Most 
először vezényelt Veszprémben ének- és 
zenekarra komponált művet. Tanúi le-
hettünk annak, hogy nemcsak a kórus 
nyelvét beszéli tökéletesen, de a nagy-
zenekarral is el tudja fogadtatni zenei 
elképzeléseit. A Stabat Mater dirigen-
seként kiváló oratórium-karmesterként 
ünnepelhettük.

M. Tóth Antal

Gioacchino Rossininek (1792–1868) a középkori siralomének, a Stabat Mater szövegére írt művét Pad Zoltán 
vezényletével a Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara (karigazgató Erdélyi Ágnes) 
adta elő a Hangvillában. A szólókat Kolonits Klára, Megyesi Schwarz Lúcia, Pataki Adorján és Kovács István 
énekelte.

Virágvasárnaptól 
a feltámadásig

Séd, 2018. 3. sz. 20. old.
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A Győri Filharmonikus Zenekar Weber és Beethoven műveiből állította össze idei bérleti évadzáró hangversenyét, amelyet a hazai zenei élethez korábban szorosan kapcsolódó Kobayashi Ken-Ichiro vezényelt.

Nagyzenekari görögtűz

A koncerten Carl Maria von Weber (1786–1826) A bűvös vadász nyitányát, II. Esz-dúr klarinétversenyét, a szünet után Ludwig van Beethoven (1770–1827) V. c-moll (Sors) szimfóniáját hallhattuk. A két zeneszerző egy műsorban szerepeltetésé-nek az lehetett az indoka, hogy – bár más zenei korszakot, stílust képviselnek – egy időben éltek, sőt a kora romantikus We-ber (Wagner szerint a legnémetebb zene-szerző) egy évvel korábban hunyt el, mint a megelőző, klasszikus korszakhoz tarto-zó Beethoven. A program alkalmasnak látszott arra, hogy maradandó élményt jelentsen, de azt is lehetővé tette, hogy megítéljük, mennyire közeledett a nagy ambícióval dolgozó együttes elérni vágyott céljaihoz. A bűvös vadász nyitány ideális hang-versenykezdő darab. Azoknak a sokszínű és hatásos nyitányoknak a mintája, amelyben a zeneszerzők, klasszikus formai megoldá-sokkal, a zenekari hangszerek karakterének kibontásával felvonultatják az opera legfon-tosabb melódiáit, meghatározó dallamait és drámai fordulatait. A hatásos, gazdagon hangszerelt, dallamos kompozíció bő lehe-tőséget kínál a zenekarnak arra, hogy meg-mutassa művészi palettája sokszínűségét, és az egyes hangszercsoportok, a vonós, fúvós, ütőhangszerek is letegyék a névjegyüket. A zenekar ez alkalommal meglehetősen in-diszponáltan muzsikált. A hegedűszólamok vérszegények, erőtlenek, színtelenek voltak, a mélyvonósok azonban szépen szóltak. A rézfúvókar a harsogásával mindent elnyo-mott, a kürtök belépései sem sikeredtek minden esetben. A klarinét alulintonálá-sa (főleg a szóló állásoknál) időnként bántó 

volt. A Hangvilla igényes közönsége kriti-kus visszafogottsággal fogadta a produkciót. A folytatásban Weber második, Op. 74. számú, Esz-dúr klarinétversenye szólalt meg, amelyet 1813 karácsonyán mutattak be. Az egykori előadó a romantikus kor-szak egyik legnagyobb klarinétvirtuóza, Heinrich Baermann volt, akinek Weberen kívül Meyerbeer és Mendelssohn is több művet komponált. A háromtételes verseny előadásához a szólista kivételes felkészült-ségére, tökéletes hangszertudására van szükség. A zeneszerző a teljes fúvósar-zenált felvonultatja: a szólóklarinéton és a vonóskaron kívül két-két fuvola-, oboa-, fagott-, kürt- és trombitaszólam szerepel-tetésére azért kerülhetett sor, mert éppen a 19. század első évtizedeiben tökélete-sítették e hangszerek mechanizmusát. A gyors, bravúros első tétel (Allegro) után az álmodozó, Andante con moto tempójel-zésű románc � nom, árnyalt hangulatok, érzések, színek bemutatására ad lehető-séget. A harmadik tétel Weber nemzeti zenék iránti vonzalmát igazolja: lengye-les ritmikája (Alla Polacca), dallam- és harmóniavilága népies hangulatú, rend-kívül hatásos zene. A szólista, a zenekar klarinétszólam-vezetője, a � atal Anderkó Dániel hangszere biztos kezű mesterének bizonyult, kiváló felkészültségű és ízlésű művész. Különösen a két szélső tétel si-került. A zenekarral ugyanazok voltak a problémák, mint a nyitánynál: a hangos szakaszokban főleg a fúvóskar felfokozott hangerejével mindent elnyomott, a halk részek ugyanakkor egyenetlenül, pon-tatlanul és jellegtelenül szólaltak meg, a vonósok dallamformálási, frazeálási gyen-

geségei különösen a szólóklarinéttal való párbeszédes szakaszokban voltak szembe-tűnőek. A veszprémi közönség szeretettel és ünnepléssel fogadta az összességében hatásos produkciót.Szünet után Beethoven Op. 67. V., c-moll szimfóniája hangzott el. Az első rész után izgalommal vártuk, mit kezd az együttes a zeneirodalom egyik legis-mertebb és legtöbbször előadott művével, amelyet 1808. december 22-én mutattak be először a bécsi � eater an der Wien-ben egy, a szerző által rendezett, több mint négyórás óriáskoncerten. A szin-te már romantikus méretű nagyzeneka-ri apparátus a vonósszekción kívül két-két fuvolát, klarinétot, kürtöt, trombitát és üstdobot tartalmaz, amely az utolsó tétel-ben még kiegészül piccolóval, kontrafa-gottal és három harsonával. Az V.-et Sors szimfóniának is szokták nevezni, utal-va Beethovennek az első tétel főtémájá-val kapcsolatos állítólagos magyarázatára: „így kopogtat a sors az ajtón”. A szimfóniától, mint Beethoven élet-művétől általában meglehetősen távol áll a programzenei jelleg, a „miről szól” be-lemagyarázás. Mégis azt érezzük, hogy a mű szinte minden üteme egyetlen gondo-latnak a szolgálatában áll: az egyes ember, de az emberiség is kétségbeesetten küzd sorsa, végzete ellen, valamiféle földöntúli boldogság, megdicsőülés és diadal remé-nyében. „Per aspera ad astra” – mere-dek út a mélységből, a kilátástalanságból a csillagokhoz. Beethoven zenéjének tu-dós kutatója, Bartha Dénes egyik írásában azt emeli ki, hogy az V. szimfónia „válto-zatos képekben, plasztikus epizódokban 

A Győri Filharmonikus Zenekar bérleti évadzáró hangversenye, Hangvilla, 2018. május 11.

Séd, 2015. 4. sz. 65. old.
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Veszprémben Mozart utolsó remekműve, a d-moll Requiem meg-szólaltatásának igen nagy múltja van. A teljes kottaanyagot már 1825-ben lemásolták a veszprémi székesegy-ház kórusa számára. A teljes gyászmise veszprémi bemutatásáról a 19. században, illetve az 1900-as évek első felében nincsenek adatok. Csak részleteket adtak elő.Mozart Requiemjét Veszprémben először 1965. május 23-án az egyetemi aulában mutatta be a városi vegyeskar és a veszprémi szimfonikus zenekar, Zám-bó István dirigálásával. A szólisták a kor legjobbjai voltak: a szoprán Werner Mária, az alt Barlay Zsuzsanna, a tenor Réti József és a basszus Marczis Demeter. A kórus a művet a későbbiekben nagyon sokszor előadta, nemcsak Veszprémben, de Buda-pesten, Győrben, Sopronban, Keszthelyen, Zalaegerszegen, Nyírbátorban, Békéscsa-bán, a németországi Suhlban, Moersben és máshol is – kitűnő karmesterek irányítá-sával. Utoljára nem sokkal Zámbó István halála előtt, az ő felejthetetlen dirigálásával, 2006. október 29-én hangzott el a Requiem a Pannon Egyetem Aulájában. A koncertről CD-felvétel is készült. Az első veszprémi előadás 50. év-fordulóján az Erdélyi Ágnes által vezetett városi vegyeskar ismét műsorára tűzte a művet. Teljes lélekkel, szakmai felkészült-séggel. A régi tagok közül többen ismét visszajöttek énekelni, köztük olyanok is, akik az 50 évvel ezelőtti bemutató részesei voltak. Új, főleg £ atal énekesek is jelent-keztek csak azért, hogy részesei lehesse-nek Mozart remeke előadásának, vállalva a szigorú és kemény próbákat. A győri szimfonikus zenekarban kitűnő partner állt rendelkezésre. És készült a koncertre a publikum: Veszprém igényes, nagyon kriti-kus hangversenyre járó közönsége is várta az élményt. A hangverseny tehát nemcsak művészeti, de társadalmi eseménynek is ígérkezett.A jubileumi, veszprémi szemi-cen-tentenáriumi előadásra a Hangvillában került sor, az október 28-i halottak napi koncerten. A hangversenyt Berkes Kálmán klarinétművész, a győri együttes jelenlegi 

zeneigazgatója és karmestere vezényelte. A szólisták a mai hazai énekes generáció legjobbjaihoz tartoznak: a szoprán Cserek-lyei Andrea, az alt Megyesi Schwartz Lucia, a tenor Varga Donát és a basszus Bakonyi Marcell. Egységesen jellemző rájuk a szé-pen képzett hang, a szakmai tökéletességre törekvés, valamiféle előadói tudatosság, nemzetközi mércével is mérhető professzi-onális felkészültség. Minden együtt volt a páratlan zenei élményhez: az ünnepi várakozó hangulat, a kitűnően felkészített együttesek és szólisták.A hangverseny bevezető száma, Mo-zart korai, 17 éves korában, még Salzburg-ban komponált remeke, az úgynevezett „kis” g-moll szimfónia (K. 183) volt. A győri zenekar jól játszott. A mű kitűnő hangulati bevezetőt jelentett a várt gyászmiséhez. A koncert szünet nélkül folytatódott. Átren-dezték a színpadot, bevonult a mintegy 70 fős kórus, és elkezdődött a zenetörténet egyik csodájának, Mozart hattyúdalának, a d-moll Requiemnek az előadása.Veszprém Város Vegyeskara felkészül-ten, nagyon szépen énekelt. A Mozart mű-véhez kötődő gazdag előadói hagyomány, a betanító karigazgató, Erdélyi Ágnes ismert szakmai tudása, igényessége, művészi tisz-tessége ismét csodát tett. A zenekar méltó társként működött közre: a vonóskar hang-zása jó volt, pontosan, stílusosan frazeáltak. A főleg fúvós hangszeres szólisták remekek voltak. Közülük is kiemelkedett a bevezető és záró rész ellenszólamát játszó klarinét és a Tuba mirum kísérő instrumentumaként alkalmazott harsona művészeinek tökéletes megszólalása. Minden együtt volt tehát az élmény-hez. A Requiem vég nélkül, teljes hangerő-vel, szünet nélkül zengett. A tételek hatásos fokozásokkal és kizengetésekkel zárultak. A mű bravúros felkészültséget követelő fúgái zeneileg tökéletesen, egyúttal rekordsebes-séggel szólaltak meg.  Az énekelt szöveg ez alatt inkább bensőséges befelé fordulást sugallt: „Adj, Uram, örök nyugodalmat ne-kik, s örök világosság fényeskedjék nekik”. A publikum vastapssal, többszörös kihívás-sal ünnepelte az előadókat, a hatásos zenei produkciót.A kritikusnak maradtak fenntartá-sai. Talán a zene (jelen esetben Mozart szellemisége) kevésbé jelent meg? Vagy a liturgikus üzenetet, a gyászmise áhítatát, a 

Dies irae Isten-haragját, a Lacrimosa köny-nyeit, a végítélet borzalmát, az imát, a hitet, a könyörgést, a szeretteink elvesztése miatt érzett fájdalmat hiányoltuk? Lehet, hogy mindezek feláldoztattak a hangos siker, a szuperprodukció hajszolásának korigé-nyeltnek hitt oltárán?Úgy adódott, hogy orvos létemre zenekari muzsikusként és kórustagként is többször részese lehettem nagy karmes-terek, Baross Gábor, Joó Árpád, Koródi András, Lehel György, Lukács Miklós, Párkai István, Sapszon Ferenc, Vaszy Viktor, Zámbó István és mások által meg-álmodott és megvalósított előadásoknak. Részt vehettem az 50 évvel ezelőtti, 1965-ös veszprémi Requiem-előadáson is brácsás-ként. Emlékeim szerint a nagy karmeste-rekben a legfontosabb közös tulajdonság a tudás mellett az őszinte emberi és szakmai alázat – mindenekelőtt a zenei üzenetnek, a komponista kottában rögzített szándékai-nak a tisztelete. A hazai zenetudomány nagy taná-ra, Molnár Antal méltán híres, 1925-ben megjelent tanulmányának ezt a címet adta: Lehet-e a zene erkölcstelen? A provokatív kérdésre megadja a választ: „A művészi akarásban (intuícióban) az a kivetni való, ha az alkotó (az előadó) mást igyekszik a művészet útján kifejezni, mint ami meggyőződése, vagy a művészet leple alatt valami művészeten kívül álló célt követ.” Nehéz, sokértelmű mondat. Az üzenete ugyanakkor egyértelmű, és ma (talán sokkal inkább, mint korábban) vál-tozatlanul aktuális. Az alkotónak vagy az interpretátornak (esetünkben egy százfős előadói apparátus egyszemélyi felelősének, a karmesternek) legfőbb felelőssége és kö-telessége, hogy őszinte legyen. Alakítson ki a műről szakmailag korrekt véleményt, tudja, hogy mit akar, és vannak-e módsze-rei mindezek megvalósításához. És ma-radtak-e „művészeten kívüli szándékai”? Ennyit a címben jelzett gondolatokról. Mozart Requiemjének jubileumi veszprémi előadása nagy ünnep volt. Kö-szönet az előadóknak.  Méltán emlékezhe-tünk szeretettel a jeles zenei eseményre.

M. Tóth Antal

Zene vagy produkció
Benyomások és gondolatok egy majdnem maradandó zenei élmény kapcsán 

A Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara hangversenye, 
Hangvilla, 2015. október 28.

A professzionális zenei interpretációk megítélésének örök kérdése az intenció vagyis az előadó szándéka, célja és terve. Mit akar? A zeneszerző elképzeléseinek a továbbítását, az élményre vágyó közönség számára a komponista által megérzett „univerzális üzenet” átadását, a kottában kódolt gondolatok „dekódolását”? Vagy saját dicsőségét fényező produkciót kíván nyújtani, amelyben a zenemű csak eszköz lehet? Nem az előadás alanya, legfeljebb tárgya.

Séd, 2015. ősz, 59. old.

gvilla színpadán, a an együtt, párásodó A harmóniának ezt az mindenhol, ahová  olasz zenei szakszó, ven át hívtuk, vártuk t kérve, hogy az élet móniáról hozzanak unk a veszprémi vár ni. Jöttek minden 

fesztivált teljes egészében Veszprém Város Vegszervezte, gondozta, éltette. Ez azt jelenti, hogyrátaink, családtagjaink személyes vendégükkénérkező együtteseket, és ez a körülmény tesz egyzót igazán emberközelivé. A Hotel MagisterbenHangvilla éttermében történő étkezést kivéve ma kóruskísérők és szervezők gondoskodtak a veváltozott a fesztivál mérete, amennyiben a régehelyett most csak négy vendégünk volt. Reménnem marad mindig így, de úgy tűnik, háromév

Élettel te12. Vivace Nemzetközi KórusVeszprém, 2015. júdeti harmóniának: elrejtőzve a természetben, a félelmes varában, kicsi virágokban, susogó levelekben, vagy az anyaValahol jelen kell lennie a halhatatlanságnak, az eredeti harhetne az emberi lélekbe csepegtetni, mint a zene által?”

Rossini Stabat Materének előadása a Hangvillában, 2018. március 27-én

Séd, 2015. 4. sz. 65. old.

 S
éd

 •
 2

01
5.

 té
l

65

Veszprémben Mozart 
utolsó remekműve, a 
d-moll Requiem meg-
szólaltatásának igen 
nagy múltja van. A 
teljes kottaanyagot már 
1825-ben lemásolták a 
veszprémi székesegy-
ház kórusa számára. A 

teljes gyászmise veszprémi bemutatásáról a 
19. században, illetve az 1900-as évek első 
felében nincsenek adatok. Csak részleteket 
adtak elő.

Mozart Requiemjét Veszprémben 
először 1965. május 23-án az egyetemi 
aulában mutatta be a városi vegyeskar és 
a veszprémi szimfonikus zenekar, Zám-
bó István dirigálásával. A szólisták a kor 
legjobbjai voltak: a szoprán Werner Mária, 
az alt Barlay Zsuzsanna, a tenor Réti József 
és a basszus Marczis Demeter. A kórus 
a művet a későbbiekben nagyon sokszor 
előadta, nemcsak Veszprémben, de Buda-
pesten, Győrben, Sopronban, Keszthelyen, 
Zalaegerszegen, Nyírbátorban, Békéscsa-
bán, a németországi Suhlban, Moersben és 
máshol is – kitűnő karmesterek irányítá-
sával. Utoljára nem sokkal Zámbó István 
halála előtt, az ő felejthetetlen dirigálásával, 
2006. október 29-én hangzott el a Requiem 
a Pannon Egyetem Aulájában. A koncertről 
CD-felvétel is készült. 

Az első veszprémi előadás 50. év-
fordulóján az Erdélyi Ágnes által vezetett 
városi vegyeskar ismét műsorára tűzte a 
művet. Teljes lélekkel, szakmai felkészült-
séggel. A régi tagok közül többen ismét 
visszajöttek énekelni, köztük olyanok is, 
akik az 50 évvel ezelőtti bemutató részesei 
voltak. Új, főleg £ atal énekesek is jelent-
keztek csak azért, hogy részesei lehesse-
nek Mozart remeke előadásának, vállalva 
a szigorú és kemény próbákat. A győri 
szimfonikus zenekarban kitűnő partner 
állt rendelkezésre. És készült a koncertre a 
publikum: Veszprém igényes, nagyon kriti-
kus hangversenyre járó közönsége is várta 
az élményt. A hangverseny tehát nemcsak 
művészeti, de társadalmi eseménynek is 
ígérkezett.

A jubileumi, veszprémi szemi-cen-
tentenáriumi előadásra a Hangvillában 
került sor, az október 28-i halottak napi 
koncerten. A hangversenyt Berkes Kálmán 
klarinétművész, a győri együttes jelenlegi 

zeneigazgatója és karmestere vezényelte. 
A szólisták a mai hazai énekes generáció 
legjobbjaihoz tartoznak: a szoprán Cserek-
lyei Andrea, az alt Megyesi Schwartz Lucia, 
a tenor Varga Donát és a basszus Bakonyi 
Marcell. Egységesen jellemző rájuk a szé-
pen képzett hang, a szakmai tökéletességre 
törekvés, valamiféle előadói tudatosság, 
nemzetközi mércével is mérhető professzi-
onális felkészültség.

 Minden együtt volt a páratlan zenei 
élményhez: az ünnepi várakozó hangulat, a 
kitűnően felkészített együttesek és szólisták.

A hangverseny bevezető száma, Mo-
zart korai, 17 éves korában, még Salzburg-
ban komponált remeke, az úgynevezett 
„kis” g-moll szimfónia (K. 183) volt. A győri 
zenekar jól játszott. A mű kitűnő hangulati 
bevezetőt jelentett a várt gyászmiséhez. A 
koncert szünet nélkül folytatódott. Átren-
dezték a színpadot, bevonult a mintegy 70 
fős kórus, és elkezdődött a zenetörténet 
egyik csodájának, Mozart hattyúdalának, a 
d-moll Requiemnek az előadása.

Veszprém Város Vegyeskara felkészül-
ten, nagyon szépen énekelt. A Mozart mű-
véhez kötődő gazdag előadói hagyomány, a 
betanító karigazgató, Erdélyi Ágnes ismert 
szakmai tudása, igényessége, művészi tisz-
tessége ismét csodát tett. A zenekar méltó 
társként működött közre: a vonóskar hang-
zása jó volt, pontosan, stílusosan frazeáltak. 
A főleg fúvós hangszeres szólisták remekek 
voltak. Közülük is kiemelkedett a bevezető 
és záró rész ellenszólamát játszó klarinét és 
a Tuba mirum kísérő instrumentumaként 
alkalmazott harsona művészeinek tökéletes 
megszólalása. 

Minden együtt volt tehát az élmény-
hez. A Requiem vég nélkül, teljes hangerő-
vel, szünet nélkül zengett. A tételek hatásos 
fokozásokkal és kizengetésekkel zárultak. A 
mű bravúros felkészültséget követelő fúgái 
zeneileg tökéletesen, egyúttal rekordsebes-
séggel szólaltak meg.  Az énekelt szöveg 
ez alatt inkább bensőséges befelé fordulást 
sugallt: „Adj, Uram, örök nyugodalmat ne-
kik, s örök világosság fényeskedjék nekik”. 
A publikum vastapssal, többszörös kihívás-
sal ünnepelte az előadókat, a hatásos zenei 
produkciót.

A kritikusnak maradtak fenntartá-
sai. Talán a zene (jelen esetben Mozart 
szellemisége) kevésbé jelent meg? Vagy a 
liturgikus üzenetet, a gyászmise áhítatát, a 

Dies irae Isten-haragját, a Lacrimosa köny-
nyeit, a végítélet borzalmát, az imát, a hitet, 
a könyörgést, a szeretteink elvesztése miatt 
érzett fájdalmat hiányoltuk? Lehet, hogy 
mindezek feláldoztattak a hangos siker, a 
szuperprodukció hajszolásának korigé-
nyeltnek hitt oltárán?

Úgy adódott, hogy orvos létemre 
zenekari muzsikusként és kórustagként is 
többször részese lehettem nagy karmes-
terek, Baross Gábor, Joó Árpád, Koródi 
András, Lehel György, Lukács Miklós, 
Párkai István, Sapszon Ferenc, Vaszy 
Viktor, Zámbó István és mások által meg-
álmodott és megvalósított előadásoknak. 
Részt vehettem az 50 évvel ezelőtti, 1965-ös 
veszprémi Requiem-előadáson is brácsás-
ként. Emlékeim szerint a nagy karmeste-
rekben a legfontosabb közös tulajdonság a 
tudás mellett az őszinte emberi és szakmai 
alázat – mindenekelőtt a zenei üzenetnek, 
a komponista kottában rögzített szándékai-
nak a tisztelete. 

A hazai zenetudomány nagy taná-
ra, Molnár Antal méltán híres, 1925-ben 
megjelent tanulmányának ezt a címet 
adta: Lehet-e a zene erkölcstelen? A 
provokatív kérdésre megadja a választ: 
„A művészi akarásban (intuícióban) az 
a kivetni való, ha az alkotó (az előadó) 
mást igyekszik a művészet útján kifejezni, 
mint ami meggyőződése, vagy a művészet 
leple alatt valami művészeten kívül álló 
célt követ.” Nehéz, sokértelmű mondat. 
Az üzenete ugyanakkor egyértelmű, és ma 
(talán sokkal inkább, mint korábban) vál-
tozatlanul aktuális. Az alkotónak vagy az 
interpretátornak (esetünkben egy százfős 
előadói apparátus egyszemélyi felelősének, 
a karmesternek) legfőbb felelőssége és kö-
telessége, hogy őszinte legyen. Alakítson 
ki a műről szakmailag korrekt véleményt, 
tudja, hogy mit akar, és vannak-e módsze-
rei mindezek megvalósításához. És ma-
radtak-e „művészeten kívüli szándékai”? 

Ennyit a címben jelzett gondolatokról. 
Mozart Requiemjének jubileumi 

veszprémi előadása nagy ünnep volt. Kö-
szönet az előadóknak.  Méltán emlékezhe-
tünk szeretettel a jeles zenei eseményre.

M. Tóth Antal

Zene vagy produkció
Benyomások és gondolatok egy majdnem maradandó zenei élmény kapcsán 

A Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara hangversenye, 
Hangvilla, 2015. október 28.

A professzionális zenei interpretációk megítélésének örök kérdése az intenció vagyis az előadó szándéka, 
célja és terve. Mit akar? A zeneszerző elképzeléseinek a továbbítását, az élményre vágyó közönség számára 
a komponista által megérzett „univerzális üzenet” átadását, a kottában kódolt gondolatok „dekódolását”? 
Vagy saját dicsőségét fényező produkciót kíván nyújtani, amelyben a zenemű csak eszköz lehet? Nem az 
előadás alanya, legfeljebb tárgya.

Séd, 2015. ősz, 59. old.

gvilla színpadán, a 
an együtt, párásodó 
A harmóniának ezt az 

mindenhol, ahová 
 olasz zenei szakszó, 

ven át hívtuk, vártuk 
t kérve, hogy az élet 

móniáról hozzanak 
unk a veszprémi vár 
ni. Jöttek minden 

fesztivált teljes egészében Veszprém Város Veg
szervezte, gondozta, éltette. Ez azt jelenti, hogy
rátaink, családtagjaink személyes vendégükkén
érkező együtteseket, és ez a körülmény tesz egy
zót igazán emberközelivé. A Hotel Magisterben
Hangvilla éttermében történő étkezést kivéve m
a kóruskísérők és szervezők gondoskodtak a ve
változott a fesztivál mérete, amennyiben a rége
helyett most csak négy vendégünk volt. Remén
nem marad mindig így, de úgy tűnik, háromév

Élettel te
12. Vivace Nemzetközi Kórus

Veszprém, 2015. jú
deti harmóniának: elrejtőzve a természetben, a félelmes v
arában, kicsi virágokban, susogó levelekben, vagy az anya
Valahol jelen kell lennie a halhatatlanságnak, az eredeti har
hetne az emberi lélekbe csepegtetni, mint a zene által?”
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Zenei színek arzenálja
A Mendelssohn Kamarazenekar farsangi hangversenye. Veszprém, Hangvilla, 2019. február 6–7. 

A veszprémi koncertprogramokban évek óta 
kitűnő zenei események követik egymást. 
Nem könnyű ebben a gazdagságban és szí-
nességben bármit kiemelni. A Mendelssohn 
Kamarazenekar idei farsangi koncertje jeles 
esemény volt: a szakmai professzionalizmus, 
főleg pedig a zenei színek és a zenével festés 
emlékezetes ünnepe.

Az ötvenes évek végén Rácz Aladár rá-
dióhangversenyei, később hanglemezei döb-
bentettek először rá a cimbalom hihetetlen 
hangulati gazdagságára. Egykor Kecskemé-
ten, ahol gyerekeskedtem, sok kitűnő ci-
gányzenekar működött. Nem tudtam betelni 
játékuk hangulatával, a zenei színek gazdag-
ságával. Csodáltam szakmai biztonságukat, a 
prímások felszabadult virtuozitását, variációs, 
improvizációs képességüket, a brácsások har-

móniakészségét, briliáns „dűvőző”, kontrázó technikáját, a bőgő-
sök ritmus adagolását (akkor ezt így hívtuk) és a cimbalmosokat, 
akik, ha kellett, biztos akkordokat szolgáltattak, ha kellett, káp-
rázatos szólókra voltak képesek. Később zenei ízlésem inkább a 
klasszikus zene felé fordult. De a kezdetek, a gyökerek máig hat-
nak. Egykori élményeim jöttek vissza az idei veszprémi farsangi 
koncerten: a Mendelssohn Kamarazenekar igazolta, hogy a ba-
rokk kortól napjaink zenéjéig terjedő előadói palettájukon a mí-
ves szórakoztató zene is jelen van, és otthonosak a szalonzenekari 
és a cigányzenekari stílusban is.

A koncert főszereplője a tökéletes technikával, széles frazeá-
lási és hangulati skálán, minden külsődleges, hatásvadász meg-
oldástól mentesen muzsikáló cimbalomművész, az 1986-ban 
született Lisztes Jenő volt. Fiatal kora ellenére nem mondható 
róla, hogy váratlanul robbant volna be a hazai és a nemzetközi ze-
nei élvonalba, hiszen közel egy évtizede már jelen van a legjob-
bak között. Első mesterei nagyapja és apja voltak, akik a száztagú 
cigányzenekar nagy hírű cimbalmosaiként már apró gyermek-
korában megismertették vele a hangszer � nom fogásait, techni-
kai fortélyait. A Zeneakadémián a klasszikus zenében minden 
cimbalmosok művésztanára, Szakály Ágnes volt a mestere, a ci-
gányzenét Sörös Jenőtől tanulta, aki a balkáni cigányzene titkai-
ba is bevezette. Mestereként tiszteli a híres román cimbalmosok 
közül Toni Iordachét, Nicolae Bob Stănescut és Giani Lincant. 
Még zeneakadémista korában, 2006-ban lett tagja Roby Lakatos 
világhírű zenekarának, amellyel többek között a New York-i Car-
negie Hallban, a bécsi Musikvereinben muzsikált. Saját zenekará-
val improvizatív jazz-zenét adnak elő, példaként tekintve a roma 
származású francia dzsesszgitáros Django Reinhardt (1910–1953) 
muzsikáját. Cimbalmozott hollywoodi � lmben, és együtt dolgoz-
hatott az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas, főleg � lmze-
néket komponáló Hans Zimmerrel is. Lisztes Jenő Európa-szerte 
híres szimfonikus zenekarok szólista partnere is. Valódi világsztár. 
Zenéjében megjelennek a cimbalomjátszás legkülönbözőbb stí-
lusjegyei, a klasszikus művektől a szabad, variációs formákig.

A koncertet a Mendelssohn Kamarazenekar két vonósze-
nekari kompozícióval indította. Weiner Leó (1885–1960) 1907-
ben komponált, Farsang című zenekari humoreszkjének vonós 
kamarazenekari átirata kiváló nyitány volt. A kötetlen műformá-
jú, derűs hangulatú egytételes hangszeres darab után egy mél-
tatlanul elfelejtett zenemű, FarkasFerenc (1905–2000) 1973-ban 

komponált Jelky András szvitje hangzott el. A kalandos életű ba-
jai szabólegény, a� éle magyar Peer Gyntként – nem mindig saját 
jószántából – szinte az egész világot bejárta. A vonószenekar-
ra és zongorára írt, szórakoztató hattételes zenemű bevezető-
je , az Elindultam szép hazámból népdal feldolgozása és a tengeri 
vihar ábrázolása után négy szellemes tétel következik: a zene-
szerző az algériai Ali Hussein, a kegyetlen mandarin, Fu Kong, a 
főhős életét megmentő ceyloni lány, Kwanga és az egyiptomi fa-
kír, Ramayun zenei portréját rajzolja meg. A művet Kováts Péter 
vezényelte. A szokatlan hange� ektusokkal teli zongoraszólamot 
Teleki Gergő játszotta remekül. Élvezhettük Mozsdényi György 
bravúros nagybőgő- és Kárász András szép csellószólóját.

Ezután Kováts Péter bohókás kvízjátéka következett. Kér-
désére, milyen hangszer rejtőzködhet a színpad közepén a fekete 
lepel alatt, egy „ismeretlen” néző próbálta megtalálni a helyes vá-
laszt. Persze kiderült, hogy a színpadra lépő félszeg � atalember 
nem más, mint Lisztes Jenő, aki bemutatkozásként a zenekar kísé-
retével el is játszotta Kodály Zoltán Háry János szvitje két tételét, a 
Dalt (Tiszán innen, Dunán túl) és az Intermezzót. Ezután eredeti-
leg hegedűre komponált művek cimbalomátiratai következtek. A 
spanyol Pablo de Sarasate (1844–1908) magyar verbunkos témák-
ra írt Zigeunerweisen (Cigány melódiák) című, sokat játszott kom-
pozíciója hangzott el, amelynek motívumait a szerző Szentirmay 
Elemér (1836–1908) Csak egy kislány van a világon dalából és a 
veszprémi Ruzitska Ignác (1777–1833) Magyar nóták Veszprém 
vármegyéből című verbunkosgyűjteményének Bihari-, Lavotta- és 
Rózsavölgyi-dallamaiból vette. Az első rész zárószámakén Camil-
le Saint-Saëns (1835–1921), eredetileg Sarasaténak hegedűre és 
zongorára komponált Bevezetés és Rondo capriccioso (Szeszélyes 
körtánc) című művének cimbalomra és vonószenekarra készített 
átiratát hallottuk.

A szünet után folytatódott a cimbalomvarázs. Először Liszt 
Ferenc XIV. magyar rapszódiája hangzott el, majd Astor Piazzol-
la (1921–1992) argentin zeneszerző és harmonikás legnépszerűbb 
kompozíciói közül hallhattunk kettőt cimbalmon, zenekari kísé-
rettel: az Obliviont és a Libertangót. Grigoras Dinicu (1889–1949) 
cigány származású román hegedűvirtuóz 1906-os Hora staccatója 
a koncert egyik csúcsa volt. A közönség óriási ovációval fogadta a 
szólista és a zenekar bravúros produkcióját. Nyikolaj Rimszkij-Kor-
szakov (1844–1908) híres Dongóját most cimbalmon hallottuk. 
Majd a ráadások következtek. A cimbalom Liszt Ferencének ne-
vezett Ökrös Oszkár (1957–2018) kedvelt előadási darabja volt a 
Cimbalom polka, amelyet most – mestere és példaképe emlékére – 
kamarazenekari kísérettel Lisztes Jenő adott elő. A tavaszünnepre, a 
balkáni népek martisonjára komponált Márciusi hóra (Hora marti-
sorului) zárta a fergeteges örömzene hangversenyt.

Kováts Péter és együttese, a Mendelssohn Kamarazenekar 
a műsor összeállításakor a hely (Veszprém) és az időpont (a far-
sang) szelleméből indult ki. Választásuk tökéletesre sikeredett. A 
Hangvillában nemcsak hangulatos, rendkívül színes és szórakoz-
tató, az újrakezdés örök lehetőségét, a tavaszt ünneplő zenei pará-
dé tanúi lehettünk, de műfajoktól függetlenül talán az egész idei 
hangversenyévad egyik legszínvonalasabb zenei eseményének is 
örvendhettünk. 

M. Tóth Antal

Séd, 2019. 1. sz. 2. old.
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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 fénye� 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 speci� kumot, s ezeket alapértékként kezelve igyekszik elfogadtatni a világgal, hogy a társadalmi 
szerepvállalás során a nő nem a fér�  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.

Séd, 2019. 1. sz. 32. old.
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nemében egyedüli Veszprémben. A jelen-
korhoz és a következő nemzedékekhez 
egyaránt szól. Illő, hogy fel�gyeljünk 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, �ligrán 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 �atal 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 �atal 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 �atal 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. 

A farsang a vidámság, a bálok, mulatságok, népünnepélyek időszaka. Csúcspontja a télbúcsúztató karnevál, 
magyar nevén: „a farsang farka”. Ekkor rendezik a híres velencei és a riói karneválokat, Magyarországon 
a mohácsi busójárást, Erdélyben a tavaszköszöntést, a „márciuskát” (martisont). Veszprémben a farsangi 
hangverseny házigazdája évek óta a Mendelssohn Kamarazenekar. Az idei meglepetésvendégük a világszerte 
híres cimbalomművész, Lisztes Jenő volt.
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Esszenciális � nomságok 
a zenében

Az Esszencia produkció hűen követi azt a tradíciót, ami Ameri-
kából terjedt el világszerte: a maguk műfajában beérett muzsiku-
sok – adott esetben sztárok – összejárnak egymással zenélni az 
öröm, kikapcsolódás, egymás iránti kíváncsiság és a gördülékeny, 
professzionális muzsikálás öröme végett. No ezt persze nem úgy 
kell elképzelni, hogy egymást sosem látott zenészek összejönnek a 
koncerten, és majd ott történik meg a csoda. Egy komoly próbafo-
lyamat előzi meg ezeket az eseményeket, s ebben az esetben még 
valami más is történt. Találkozott egymással nyolc ember vágya 
egy olyasfajta zenei világ megalkotására, ami eltér mindentől. Ma-
gában hordoz meghatározó stílusjegyeket a komolyzenéből, a jazz-
ből és a magyar, valamint környékbeli népek zenéjéből, de ebből 
nem valami szikár, agyontervezett és agyonbonyolított hangjegy-
kavalkád született – mint ahogy akár az is lehetett volna –, hanem 
egy olyan zenefolyam, ami fület gyönyörködtető. Íve van, elkezdő-
dik valahol, történetet mesél el, és a végkifejlet sem csap át öncélú 
hangszermutogatásba, hanem lehetőséget ad megpihenni a fülnek. 
Általában népzenei, ritkábban komolyzenei alapúak a szerzemé-
nyek, majd beleszövik a jazzt, ami leginkább az improvizálható-
ságban mutatkozik meg. A zenekar kiváló szaxofonos szólistája, 
Kováts Gergő például úgy frazíroz a fődallamokban, mint egy iga-
zi népi prímás, amikor meg elengedi a kezét és a fantázi áját, akkor 
hihetetlen virtuóz és szép jazzfutamok jönnek elő a hangszeréből.

 Könnyedén vándorolnak műfajok között. Érdekes hallani 
Vivaldit és Bachot cimbalmon, mint ahogy a népdalok közötti sza-
xofonszóló sem megszokott élmény, viszont olyan természetesség-
gel folynak egymásba a dalok különböző stílusú és műfajú részei, 
hogy hallgatóként olyan érzésem volt a koncert végére, hogy az 
idő nagyon gyorsan eltelt. Másfél óra elmúlt egy pillanat alatt. 

Két kiváló hegedűssel érkezett a zenekar. Lakatos Róbert 
zenekarvezető, felvidéki brácsaművész itt főként hegedűjén ját-
szott, párban Csík Jánossal, aki alapítótagként tűnik fel a zene-
kar honlapján, itt mégis vendégművészként jelent meg. Kiváló 
páros hegedülést kaptunk az este folyamán, s Csík úr elsőrangú 
show-mester és énekes is mindemellé. Nemzeti ünnepünk közel-
ségének köszönhetően el is énekelt egy-két forradalmi dalt, nagy 
sikerrel. Énekespartnere volt azt este folyamán Bognár Szilvia az 
EtNoé zenekarból, aki kiválóan élt együtt ezzel az eklektikus mu-
zsikával. Szárnyalt a hangja a zene fölött, ő sincs híján az impro-
vizatív készségnek, ami nagy előny ebben a produkcióban. A Csík 
zenekar kiváló, megbízható brácsása, Kunos Tamás biztosította a 
stabil harmóniai alapot, és egy számomra eddig ismeretlen, � atal 
kiválóság, Bognár András adta nagybőgőn a zene mélyét, erőteljes, 
lendületes és stabil technikával. Balogh Kálmán cimbalomművészt 
hagytam utoljára, talán az ő neve a legismertebb a zenekarból a 
népzenét kedvelők számára. Az ő jelenléte pedig garancia arra, 
hogy bármi is szólal meg a színpadon, az mindenképp minőségi 
muzsika lesz. Az Esszencia a maga ötéves korával egy � atal pro-
dukciónak számít, és nagyon remélem, hogy nemcsak ők tartanak 

ki egymás mellett még sok évig, de lesznek követőik is hazánkban. 
Ha valaki világszínvonalú etno-jazzt kíván hallgatni, feltétlenül lá-
togassa meg bármelyik koncertjüket.

                                                                                                           
Nyakas Krisztián

Van egy karikatúra, alkotóját nem ismerem, 
melyen szerepel egy asztal, rajta egy tál, a tálon egy 
tojás. A tojás két oldalán festőpalettával, ecsettel 
ül a vászna előtt egymásnak háttal Picasso és Dalí. 
Épp a tojást méregetik, s láthatóan mindketten 
az utolsó simításokat végzik a képen. Ám míg 
Picasso tojása kocka alakú, addig Dalíé lefolyik 
az asztal szélén. A vicc persze a látásmódok 
különbözőségéről szól, s nem véletlen, hogy ez 
ugrott be elsőként, mikor leültem, hogy megírjam 
legújabb koncertélményemet.

Esszencia: „Elindultunk a nagy útra…”. 
Veszprém, Hangvilla, 2019. március 14.
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Lehet ilyen is
Naplemente. Székesfehérvári Bale�  Színház, Egerházi A� ila koreográ� ája, 2019. február 24.

Az újonnan alakult Székesfehérvári Balett 
Színház egyik első bemutatóját az éppen 
csak pár napja átadott, szintén vadonat-
új Nemzeti Táncszínházban tartotta. Eny-
nyi újdonsággal szemben Egerházi Attila 
koreográ� ája éppen az idő múlásáról szól, 
legalábbis a felszínen. Idős táncosokat lá-
tunk a főszerepben, ami ha nem is számít 
ma már kivételesnek a kortárs táncban, 
� gyelemfelkeltő hatása még bőven van, 
különösen, ha az elmúlásra irányítja a � -
gyelmet maga a produkció – sőt már a 
cím, Naplemente – is. Az idős test nem-
csak azért izgalmas a tánc kapcsán, mert 
hagyományosan a � atal „szerepeket” és a 
� atalos képességeket helyezi előtérbe (ez 
más művészeti ágak esetében is igaz), ha-
nem mert a sokéves alkotás (vagy éppen 
kihagyás) � zikai nyomot hagy a táncos 
testén, mozdulatain. Ez a determináltság 
bőven elég okot adna a keserű hangvétel-
re, a Naplementéről, mint említettem, pa-
radox módon mégis a felszabadultság és a 
játékosság juthat eszébe az embernek.

Talán azért is alakult így, mert az 
előadás középpontjában két, a munkájára 
kifejezetten sokat re� ektáló és folyamato-
san megújuló művész áll: Lőrinc Katalin, 
valamint Krámer György. Lőrinc Katalin 
balett-táncosként a megszokottnál koráb-
ban visszavonult, hogy azután annál mara-
dandóbban térjen vissza a színpadra: még 
ma, hatvanéves kora után is aktív művész. 
Emellett ráadásul ismert szakíró és egyete-
mi oktató is, innen nézve egyáltalán nem 
meglepő, hogy egy önre� exív alkotásban 
láthatjuk. Krámer hasonló alkat: a pályáját 
hosszabb szünetekkel megszakítva több-
ször újrakezdte már a táncot. Mint egyszer 
egy Színház folyóiratnak adott interjúban 
megjegyezte, Horváth Csaba 2004-es Mé-
deia-rendezésében kezdték el foglalkoz-
tatni az idős fér� szerepek, és azóta alanyi 
alkotóként szívesen beszél a színpadon a 
koráról. Mellettük a Naplementében a „� -
atalabb énjeik” is jelen vannak, egy lány 
és egy � ú táncos előadásában (különböző 
szereposztásban Cristina Porres Morme-
neo vagy Emma Pérez Sequeda és Grazia-
no Bongiovanni vagy Jose Blasco Pastor). 
Habár érezhetően a két szenior táncosé a 
főszerep, és egy-egy jelenetben a � atalok 
feladata tényleg csak a kellékek mozgatá-
sára korlátozódik, túlzás lenne azt állítani, 
hogy a rendezés teljesen háttérbe szorítja 
őket, egy-egy látványosabb momentuma a 
koreográ� ának ugyanis éppen nekik jut.

Velük együtt lesz az előadás témája az 
elmúlás, pontosabban az elmúlás egy pár-
kapcsolatban: hogyan viselkedik valaki a 

másikkal � atalon, idősen vagy éppen idős-
ként � atalosan. Bár a vágy és a veszekedés 
hullámzása állandó, keverednek az ének és 
az idősíkok, hasonlóan ahhoz, ahogy egy 
kapcsolatban a másik hajdani énjét keres-
sük, kívánjuk vagy éppen utasítjuk el. A 
vörösbe öltözött � atalok mozgása talán va-
lamivel élénkebb, a szürkébe öltözött idő-
seké visszafogottabb. Azután amikor az 
utóbbiak is elevenebben viselkednének, a 
� atalok bohócorrot tesznek rájuk. Érez-
zük: az időskori virgonckodáshoz egyaránt 
kapcsolódik valamiféle megmosolyogta-
tó v idámság és csipkelődő gúny. Később, 
ha nem is hangsúlyosan, megjelenik azért 
az idő kegyetlenebb oldala is. Például egy 
szép és tragikus pillanat az előadás vége 
felé, amikor a papírhalmokkal egyre inkább 
elválasztott idős párra a színpad fehér lep-
le ráborul. Mit lehet tenni az elmúlás ellen? 
Lőrinc Katalin és Krámer György a kö-
vetkező jelenetben nem kevés öniróniával 
mesterkélten táncolni kezd. Irónia, hiszen 
ez valószínűleg róluk szól, és bár a művé-
szet felszabadító, illetve szórakoztató lehet, 
de az időt végső soron aligha állítja meg: a 
tánc lassan megszakad. Mit lehet tenni? Le-
geslegvégül civil ruhájukba átöltözve, kar-
jukat széttárva néznek ki a nézőkre: ez van, 
idáig jutottak a korukkal kapcsolatos gon-
dolkodásban, megoldás még nincs, talán 
nem is lehet. Vagy talán a következő előa-
dásukban tovább jutnak.

Eddigre azonban már túl vagyunk 
egy sor könnyed és vibráló jeleneten. Az 
előadás erősen fragmentált, folyamato-
san újabb és újabb mozgalmas jelenetek 
kezdődnek, ettől végig leköti a � gyelmet a 
darab. A kifejezések típusa ugyancsak vál-
tozatos, a széles gesztusokat aprók, például 
az arc vagy az ujjak játékai váltják, de az 
absztrakttól eljutunk a való életet jobban 
imitáló mozdulatokig, sőt egy-egy dialó-
gusfoszlány is elhangzik. Az egészet pedig 
még fogyaszthatóbbá teszi Lőrinszky Atti-
la népzenéket idéző csellójátéka. Lőrinsz-
ky bravúrosan és változatos módon csal ki 
dallamokat a hangszeréből, zenéje mégis 
egységes abban, hogy művészien elemeli 
az elmúlást annak valódi és félelmetes ke-
gyetlenségétől.

És ez az elemeltség, a vibrálás és a � -
nom humor az, amely fogyaszthatóvá te-
szi az előadást. Ettől közönségbarát, és ez a 
produkció garantáltan azt is leköti, aki még 
csupán most ismerkedik a kortárs tánccal. 
Pont ezért azonban ott motoszkál bennem 
valamiféle hiányérzet, hiszen a tragikus-
nak ható téma ellenére első látásra felszí-
nesnek hat ez a könnyedség. A testiség és a 

kor, különösen két ilyen különleges művész 
szűrőjén át, bőven adott volna alkalmat a 
húsbavágó kérdések ábrázolására és érzé-
keltetésére. Nem arról van tehát szó (ez a 
fentiekből is kiderült), hogy a Naplemente 
ne szólna az elmúlásról, inkább arról, hogy 
ezt lételméleti és költői mélységek helyett 
inkább egy könnyed baráti csevejhez ha-
sonlóan teszi. Hiányzik az elején is felveze-
tett megrendülés, az igazán mély tragikum.

Ezzel azonban igazságtalan lenne 
lezárni a kritikát. Hiszen talán csak egy 
rossz, társadalmi beidegződés, hogy ha 
egy koreográfus két idős táncossal és az 
idő múlásával foglalkozik, akkor annak 
feltétlenül tragikusnak és mélynek kell 
lennie. Több pszichológiai vizsgálat is iga-
zolta, hogy az idősebb korosztály tagjai 
úgy érzik, hogy változatlan � atal lelküket 
egy koros testbe és a korosztályukkal kap-
csolatos elvárások rendszerébe zárták. Ott 
belül nincsenek ráncok. És,őszintén szól-
va, amikor a huszonéves nézők láthatóan 
átéléssel kapcsolódnak Lőrinc és Krámer 
táncához, akkor ez a szirupos gondolat 
hirtelen igaznak tűnik.

Hajnal Márton

Hideg fények, fehér lepellel beborított, üresen tátongó színpad és egyetlen, fekete téglalapra emlékeztető 
bejárat. A háttérben kísértetiesen kattogó metronóm. Ez a letisztult, már-már gyászos hangulatú állapot 
várja az érkező nézőket. De ahogy a borító és a könyv esetében, a színháznál se ítéljünk az első pillanatokról. 
Végül az előadás legnagyobb erénye és egyben legnagyobb negatívuma éppen a könnyed vidámság lett.

Fotók: Csörögi Dóra

Fotó: Mészáros Csaba
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Nyilvánvaló, hogy a bemutató előadás ezer szempontból különbözik egy szériában futó sokadiktól, de ami 
az első pillanatra szembe ötlik, az a közönség hallatlan összetettsége.

Egerek és emberek
Egerek. Zenés mesejáték Urbán Gyula Minden egér szereti a sajtot című meséje alapján, 
rendező: Tóth Géza, Veszprémi Pető�  Színház, 2019. január 27.

Vasárnap délelőtt, a szomorú, szürke köd-
ben iparkodnak a színház felé apák, anyák, 
nagyik és nagypapák és minden ren-
dű-rangú, főképpen mindenféle korú gye-
rek. A kültéri benyomást aztán megerősíti 
a beltéri: legalább négy generáció tölti meg 
a házat. Nagyszülők, szülők, nagy gyere-
kek, kisgyerekek. Ez a nagycsaládi ösz-
szetétel olyan kihívás, amellyel darabnak, 
rendezőnek, színésznek, zenének, díszlet-
nek, jelmeznek együtt kell megbirkóznia. 
Előrebocsátva a vég  eredményt – nem kis-
iskolás fokon oldják meg a feladatot.

Először is: a történet telitalálat. A 
szürke egércsalád, Lidi mama, Márton 
papa és Soma, a nagykamasz, lakli egér-
gyerek egy sajtraktárban élik zavartalan 
életüket. Nem nagyon szo� sztikált népség, 
a� éle „panelprolik”, remélem, az idézőjel 
elveszi a píszín inneni szóhasználat – hogy 
úgy mondjam – sajtszagát. Ebbe a jól bela-
kott idillbe tolakszik be három jövevény, 
Albin papa, Szeréna mama és Fruzsina, a 
fruska. Most mindegy, honnan jöttek, azt 
mondhatnám, a� éle deklasszált népség, le-
csúszott úri „jobbak”, remélem, az idéző-
jel elveszi a píszín túli szóhasználat – hogy 
úgy mondjam – pacsuliszagát.

Ez magában sem egyszerű helyzet. Al-
bin papa és családja a szegénység, az éhezés 
elől menekülnek, menekültek tehát, mond-
hatni migránsok, másfelől éppolyan egerek, 
mint a honosak, csak ők hontalanok. Csak 
más a kultúrájuk, a viseletük, a szóhaszná-
latuk. És – horribile dictu! – fehérek.

Tökéletes. Ennél életszerűbb, ennél 
ráismerhetőbb helyzetet mese ma nyújtani 
nem tud, és ha azt mondom, hogy a néző-
tér bő egyharmadát kitevő felnőtt közönség 
feszült � gyelemmel kíséri végig a csaknem 
másfél órát, akkor ennek – néhány kisebb 
találat mellett – ez a – hogy úgy mondjam 
– életszag az oka. Mi lesz ebből?

Hát fal lesz belőle, amit a honos nő-
egér méretes krétával rögvest meg is rajzol 
a sajtraktár padlatán, megtámogatva a vo-
nalat a szigorú szabállyal: a vonalon nincs 
átlépés, aki mégis merészkedik határt sér-
teni, azzal rettenetes dolgok történnek 
majd. Nem köllenek migráncsok ide!

Amit a szőrszín és a kultúra szétvá-
laszt, összefűzi azt a szív szava, mert hát 
persze, hogy a nagykamasz, lakli Soma 
meg a fruska Fruzsina első pillantásra egy-
másba habarodnak, és hol van az a kréta-
fal, ami két lángra kapott kölket visszatart, 
ha leszáll az éj, és megzendülnek a szívek.

Nincs olyan fal, se kréta, se vas, így 
hát a mindenfélén túl, ami a gyüttmente-
ket meg az őshonosokat elválasztja, marad 
a két közös. Amitől mindenki fél, és amit 

mindenki szeret. A macskától mindenki 
fél. A sajtot mindenki szereti.

Egyszerű, tiszta, szép emberi ta-
nulságig jut el a végére a két család; arra, 
hogy nagy dolog a szőrszín, nagy dolog, 
hogy ki mely stílusértékkel választ magá-
nak szókészletet a gorombáskodáshoz, de 
mindennél sokkal nagyobb dolog, hogy 
mindannyian emberek, akarom mondani 
egerek lennének elvégre, és a sajtraktárban 
mindenki elfér, aki el akar férni, aki meg 
nem akar, az nagy bolond.

Az előadás nagyon � nom, elegáns 
eszközökkel mondja el mindezt. Itt va-
lóban látunk két kultúrát, és ez sokkal 
több, sokkal kigondoltabb, mint a ruhák 
és egyéb kinézetek illeszthetetlen mássá-
ga. Gaál Attila Csaba Márton papája, Sol-
tis Eleonóra Lidi mamája olyan hitelesen 
más a maga trampliságában, tenyeres-tal-
pas nehézkedésében, mint Halas Adelaida 
Szeréna mamája és Keresztes Gábor Albin 
papája a rokokós � nomkodással éppen 
csak elmaszkírozott udvaronc gőgjével és 
parfümös rosszindulatával. Mindez annyi 
kis játékkal, olyan gondosan kiformálva, 
ami nagy belátás Tóth Géza rendezőtől és 
mindenkitől, aki az előadás létrehozásá-
ban szerepet vállalt: hogy ugyanis ha van 
közönség, akinek egyszerűen muszáj jó 
színházat mutatni, akkor a gyerekek azok.

Úgy alakul, hogy az előadásnak tu-
lajdonképpen nincs mellékszereplője. 
Mindenkinek megvannak a pillanatai, 
amelyeket neki kell kitölteni, és ha a frus-
ka Fruzsina (Dér Mária) nekem egy ár-
nyalattal jobban tetszett, mint a lakli Soma 
(Adányi Alex), azt írják a nemi elfogultság 
rovására, ha már egyszer keresztül-kasul 
gázoltam a píszí üzemmódot az imént. A 
némiképp Ózra, a nagy varázslóra emlé-
keztető Pascal, a varázsegér (Máté P. Gá-
bor) és Szeles József tökéletes illúziót keltő 
Macskamágusa úgy rendez el mindent a 
végén, hogy a happy end törékeny tökéle-
tességét egy pillanatra sem érezzük mes-
terkéltnek. És bár nem lehetünk biztosak 
benne, hogy a Nagy Idill örök időkre szól, 
a játék végén mégis azzal az elégedettség-
gel állunk fel, hogy lehet akár kerek is a vi-
lág. Olyan kerek, mint a sajt.

Nem először láthatom saját szemem-
mel a Pető�  Színház merész kísérletét, azt 
ugyanis, hogy a gyerekdarabokat szünet 
nélkül, egyetlen lendülettel viszi színre. 
Most is azt mondom, ez istenkísértés, de 
működik, ami szintén nagy varázslat, mert 
a történet – különösen az első harmadá-
ban – le-lelassul néha. Ezeken a ponto-
kon segít át a zene és a látvány. Zenében 
nem lévén jártas, annyit mondhatok illő 

mértéktartással, hogy nekem tetszett. Friss 
volt, kifejező, nem nyomta el, csak éppen 
megemelte itt-ott a történetet. Színes volt, 
mint az egész előadás, mint a jelmezek, 
különösen Dominek Anna légiesen ripacs 
Joze� nája, akitől el is várjuk a színpom-
pát, lévén papagáj. Ha emelhető kifogás 
egyáltalán, már csak a recenzensi tekin-
tély tartása végett is, akkor az a cirkuszi 
elemek és a gyerekek kisegér-kórusának 
beszuszakolása. A sajtraktárban hangsú-
lyozottan három szürke egér él, hangsú-
lyozottan három a fehér jövevény. Hogy 
az ő hibátlanul kitalált történetükhöz mit 
tesz hozzá a néha egy-egy közös dalra, vic-
ces nézelődésre besurranó gyerekkar? És 
mit a zsinórpadlásról leeresztett szalagon 
bravúrokat produkáló i� ú artista? Talán 
azt, hogy aranyosak. Talán azt, hogy szép 
a szalag meg a lány. Nem bánt egyik sem, 
nem zavar, de hozzá sem tesz. Nekem. De 
lehet, hogy a színpadon sereglő kisegerek 
meg a nézőtéren üldögélő minden egyéb 
egér úgy örült mindennek, ahogyan volt. 
Tapsolt is tenyérvörösödésig.

Szép, okos, emberi mese az Egerek, 
nagyon jó gondolat, hogy nem a semmi-
ből, hanem egy fáradt, öreg mesemondó, 
Nyirkó István, azaz Zakariás csodaládá-
jából került elő. Hogy Nyirkó István epi-
zodista ebben a darabban? A de� níció 
szintjén bizonyára. De amikor belevénül-
ve a korba, amely már nem az ő kora, ebbe 
az online világba, amelyben talán nincs 
is már helye az o�  ine varázsnak… Ami-
kor ez a már-már elkívánkozó öreg mester 
megkérdezi a nézőteret, akarnak-e mesét, 
az online gyerkőcök olyan őszinte rivalgás-
sal vágják rá, hogy „igen”, hogy arra a pilla-
natra rá lehet építeni egy egész előadást.

Olyan történet ez, aminek tucatnyi 
a tanulsága. Hadd zárjam ezt a beszámo-
lót a számomra legkedvesebbel. A két kis 
szerelmes, a szürke és a fehér egy ponton 
azzal járulnak a rettenetes varázsmacska 
elé, hogy változtassa át őket. A fehérből 
legyen szürke. A szürkéből legyen fehér. 
Külön-külön mennek, mert mindegyik 
azt akarja, hogy a másikat még boldo-
gabbá tegye a meglepetés. De aztán vala-
hogy… Nem sül ki abból semmi jó, ha egy 
egér megtagadja önmagát, még ha a szí-
véből fakad is az ok. „Mindenekelőtt légy 
hű önmagadhoz…” Így vagyunk ezzel, mi 
egerek, mi emberek, és amíg így vagyunk 
vele, addig van remény a nagy, közös 
sajtraktárban, ahol mindenkinek jut hely 
és sajt, legyen bár szürke vagy fehér, gyütt-
ment vagy őshonos. Vagy akármi más.

Asztalos István 
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Tartu� e nyugdíjba megy
Moliére:Tartu� e. Rendező: Marton László, Veszprémi Pető�  Színház. 

Bemutató: 2019. február 8.

Nem kapunk feloldozást, nem kapunk vá-
laszt arra, hogy miért jöttünk el ma este 
a színházba. Aki a Tartu� e-öt akarta lát-
ni, az már láthatta ennél jobb, izgalma-
sabb feldolgozásban. Aki a rendezőre volt 
kíváncsi, az sajnos keveset láthat belőle 
ebben az előadásban. Akit a botrány, a ha-
tárfeszegetés érdekelt volna, az kielégü-
letlenül tér haza, s ugyanígy, akit hidegen 
hagy az egész, és csak szórakozni akar, 
az sem lehet elégedett, mert a színház le-
vegőjében érezhető valami furcsa. Ez a 
rendezés nem határfeszegető, nem üzen, 
nem mond, nem hat, olykor szórakozta-
tó, de nem túlzottan, és olykor zavarba 
ejtő, de csak éppen eléggé. Se pozitív, se 
negatív irányba nem mozdul el, középen 
marad mind esztétikai, mind gondolati 
szinten. Nem állít többet – ezzel szem-

ben talán egy leheletnyivel kevesebbet – a 
világról, mint Moliére idejében állítha-
tott. Kihagyott lehetőség ez, hiszen any-
nyi � gyelem, mint ezt a bemutatót, vidéki 
színházi előadást ritkán övez, érdemes lett 
volna kihasználni ezt, és hozzátenni egy 
gondolatot a nagy egészhez.  

Akad azért az előadásban néhány 
említésre méltó érdekesség, melyeket kár 
lenne � gyelmen kívül hagyni. A szerep-
osztás kétségkívül sajátos. A Tartu� e-öt 
játszó Gáspár Sándor és az Orgont alakí-
tó Lukács Sándor jó néhány évvel idő-
sebb a karakterek megszokott koránál, 
hozzájuk képest az Orgon feleségét, El-
mirát alakító Kerekes Viktória viszont 
jóval � atalabb. Zavarba ejtő ez a korkü-
lönbség, mert az az érzése támad az em-
bernek, hogy nem is férj és feleség, akiket 
a színpadon látunk, hanem sokkal in-
kább apa és lánya, vagy ápolt és ápoló. 
Ez persze lehet koncepció, de sajnos Lu-
kács Sándor annyira túljátssza a szere-
pét, hogy egy idő után csak egy infantilis 
öregembert látunk a színpadon szalad-
gálni, és nem hiteles a kijózanodás sem, 
mert az is túljátszott és modoros. 

Gáspár Sándor Tartu� e-je sem a 
megszokott, határozott, mindent kéz-
ben tartó alak. Sok esetben őt is butács-
kának, ügyetlennek, öregnek látjuk, néhol 
pedig épp ellenkezőleg, hozza a sokszor 
látott macsó fér� t, ám e kettő közti váltá-
sok esetlegesek, nem mindig indokoltak. 
Hogy miért két korosodó színész játssza 
a két főszerepet, nem sikerült rájönnöm, 
az előadás nem adott ehhez fogódzót. Ta-
lán az infantilizmust próbálta így meg-
indokolni a rendező, vagy így akarta jól 
láthatóan elválasztani őket a dráma többi 
szereplőjétől? Több megoldás is lehetsé-
ges, de az előadásban erre a kérdésre nem 
kaptunk választ, így talán nem is érdemes 
ezt tovább � rtatni. 

Horváth Csenge szintén furcsa vá-
lasztás, hiszen jóval � atalabb, mint a Do-

rine-t általában alakító színésznők. Ez 
önmagában jó gondolat lenne, hiszen így 
nem nevelője, hanem barátnője lehet-
ne Mariane-nak, amitől kettőjük kapcso-
lata kiegyenlítettebb és frissebb lehetne. 
Azonban mivel a szerepen dramaturgiai 
változtatás nem történt, csak a színésznő 
kora változott, kihagyott lehetőség marad 
ez is, egy � atal lány mondja az alapvetően 
érettebb korú, nagyszájú asszonynak szánt 
szöveget. 

Az előadás két kiemelkedő színészi 
alakítása egyértelműen az Elmirát alakí-
tó Kerekes Viktóriáé és a Cléante-ot játszó 
Oberfrank Pálé. Mindketten természe-
tesen és ki� nomult színészi eszközök-
kel játszanak, ami különösen feltűnő, ha a 
többiek gyakran ripacsériába hajló alakí-
tásait � gyelembe vesszük. Kerekes Viktó-
ria alakításában egy érett, � nom női alakot 
láthatunk, aki képes a végsőkig elmenni, 
és még a legkiszolgáltatottabb helyzetek-
ben is meg tudja őrizni méltóságát. Ehhez 
pedig nincs szüksége nagy gesztusokra, 
apró rezdülésekből és el-elkapott tekinte-
tekből dolgozik, és így hozza ki a lehető 
legtöbbet szerepéből. 

Azért is nagyon hangsúlyos az ő je-
lenlétük, mert ők kötik össze a gyerekeket 
a két öregúrral, ők vannak egyedül észnél, 
és rajtuk keresztül tudunk talán leginkább 
mi is csatlakozni a történethez. 

Hogy miért oldódik meg minden, 
miért nyeri el a jó a jutalmát és a gonosz 
a büntetését, arra valódi választ nem ka-
punk. Talán, hogy ezzel is demonstráljuk: 
a hatalom erős és igazságos, és mindenre 
� gyel. 

Darabos Petra

Nem beszélhetek pusztán színházi szempontból a darabról, hiszen annak kétségkívül része a Marton 
László körüli társadalmi vita is, s ezt elhallgatni mellébeszélés lenne. Nem szeretnék a #metoo ügyről, 
Sárosdi Lilláról, egyáltalán Marton Lászlóról beszélni, nem tisztem, nem vagyok avatott az ügyben, 
és a véleményem egy színházi kritika kapcsán egyébként sem lenne releváns. Ugyanakkor nem 
mehetünk el a tény mellett, hogy egy olyan darab került színpadra Veszprémben, ami az álnokságról, 
a manipulációról és egymás kihasználásáról szól, ami a jelen helyzetben egy izgalmas alaphelyzet – 
lehetne – a darab szempontjából. Az előadás azonban sajnos nem kezd semmit ezzel a szituációval, 
vagy ha mégis, akkor azt nagyon félreérthetően teszi, amitől keletkezik valami furcsa feszültség az 
előadás és annak nézői között. 

Séd, 2019. 1. sz. 12. old.
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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 � atal.” 
(ford. Jékely Zoltán)

Anti-Ibsen
Csiky Gergely: A nagymama. A Pető�  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 � 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 O� 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 tömeg� 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 fér� 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 � 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 le� 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 – � 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 � atalok pedig valós 
szerelmet láthatnak a színpadon. Nehéz 
de� 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 � 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 koreográ� 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 � 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 � 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 meg� 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 Pető�  Színház, 2015. december 22.

Nem kérdés, hogy Szabó Magda Abigél című regénye hihetetlen népszerűségű és örök érvényű, tekintve, 
hogy mind a � 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 Pető�  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 lét� lozó� 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 lu� -jeleneteket és a mélyinterjú jellegű benső-
séges monológokat váltogatja, be-beékelve egy-egy szürreális, oda 
nem illőnek ható játékot is (dokumentum� 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.

Pál� y Zsó� a

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

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

Pető�  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.

Séd, 2019. 1. sz. 13. old.
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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

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. Ho� 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 � 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 koreográ� 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 � -
gurát, Soltis Eleonóra kihozza a szerepből, 
amit lehet. A � atalok szűk térben kény-
telenek mozogni, Lukács Dániel sármos, 

Gaál Attila Csaba Kálmánja szenvedély-
lyel tanulja a fér� 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.
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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 i� úként, lázadó � 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 � atalabb nemzedékeknek 
is. Gyermekeket, i� 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 � 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 
Pető�  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 Pető�  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 � 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 Pető�  
épp most írná jó barátjának a dicsérő 
levelet. A Pető� -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 
Pető� -versek szinte minden sorában 
végigsöpör.

Jakab Krisztina

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

A Veszprémi Pető�  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-
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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 oda� 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 fér� t szereti, a fér�  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 � 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 fel� 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 � 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

I�  senkinek 
sincs jó lapja 
Családi játszmák. Az Orlai 
Produkciós Iroda vendég-
előadása. Érzékenyítő feszti-
vál. Veszprémi Pető�  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 � 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 � 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 Pető�  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 A� ila: Diótörő és Egérkirály. Veszprémi Pető�  
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 � 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 koreográ� 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 � 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-
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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 élet� lozó� áról tanúskodnak. 
Nagyon pontos állapotrajzok, kíméletlen vélemények a világról. 
Nézzük hosszan Szép Ernő � guráit! Feszítsük meg � 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 fér� 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 � 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 � 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 Pető�  Színház, 2018. május 7.

Ho� 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.

Séd, 2019. 1. sz. 16. old.
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� gurájának előélete a kitűnő dramatur-
giának köszönhetően ugyan csupán a má-
sodik felvonásban derül ki, de traumái, a 
hős � 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 � 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, Pető�  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 � lozó� 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 lét� lozó� 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 lu� -jeleneteket és a mélyinterjú jellegű benső-
séges monológokat váltogatja, be-beékelve egy-egy szürreális, oda 
nem illőnek ható játékot is (dokumentum� 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.

Pál� y Zsó� a

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

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

Pető�  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.

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 i� úként, lázadó � 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 � atalabb nemzedékeknek 
is. Gyermekeket, i� 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 � 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 
Pető�  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 Pető�  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 � 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 Pető�  
épp most írná jó barátjának a dicsérő 
levelet. A Pető� -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 
Pető� -versek szinte minden sorában 
végigsöpör.

Jakab Krisztina

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

A Veszprémi Pető�  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-
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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 oda� 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 fér� t szereti, a fér�  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 � 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 fel� 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 � 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

I�  senkinek 
sincs jó lapja 
Családi játszmák. Az Orlai 
Produkciós Iroda vendég-
előadása. Érzékenyítő feszti-
vál. Veszprémi Pető�  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 Pannon Várszínház előadása nem feledtette velem Bacsó Péter � lmjét, A tanút, sőt inkább újra élesen 
előhívta. Az utolsó jelenetben, ahogyan Pelikán József halálra ítélt gátőr szerepében Molnár Ervin 
szólongatja, hívja dr. Kotászt, az állami ítéletvégrehajtót a börtön kihalt udvarán, rárajzolódik Kállai Ferenc 
arca a � lmből – az én képzeletemben. 

Cirkusztotalitarizmus: 
Fel a fejjel, Pelikán!
A tanú a Pannon Várszínház előadásában, Vándor�  László rendezésében, 2019. február 22.

Az előadásban is több-
ször mintha a � lmbe-
li gátőrt, Kállait látnám 
a bamba, naiv tekin-
tetével, a készséges át-
lagmagyart, a minden 
gond nélkül manipu-
lálható embert, aki 
még élete utolsónak 

hitt pillanatában is azt rebegi: „bocsánat a 
zavarásért, engem kellene felakasztani”.

Vándor�   László rendező itt hagy-
ja abba az előadást, ahogyan Pelikán szó-
longatja Kotászt, jönne már végrehajtani 
a kivégzést. A � lmtől eltérően az előadás-
ban nem közlik Pelikánnal, hogy kegyel-
met kapott, csak elfelejtettek neki idejében 
szólni. Nem jön le hozzá senki a hajnali 
börtönudvarra. Szólongassa csak a hóhért, 
ha már ennyire szerencsétlen, hogy sem-
mit nem ért meg a világból, elhisz és elfo-
gad mindent, amit neki mondanak, amit 
vele tesznek.

A legendás � lm groteszk kisrealiz-
musával szemben Vándor�  felülteti az 
egész előadást a szocialista vidámpark 
szellemvasútjára, így aztán valamiféle da-
daista kabaré lesz belőle, vagy még in-
kább revü, ahol a szereplők: Virág elvtárs 
(Koscsisák András), Bástya elvtárs (Kiss 
T. István), Dániel, Tussinger (Szelle Dá-
vid) paródiaként jelennek meg. „A ma-
gyar történelem örök érvényű parabolája, 
mosolyogtatóan torz tükörképe ez a mű. 
A színpadi tér az Angol Parkból Vidám-
parkká váló metaforikus helyszín, mely-
ben megállíthatatlanul halad a szocialista 
szellem vasútja” – olvashatók a rende-
ző gondolatai a programajánlóban. Te-
hát örök érvényű parabola ez a mű, bár 
konkrétan a Rákosi-korszak szocialis-
ta rekvizítumai jelennek meg benne, de 
ezek szabadon cserélhetők bármelyik to-
talitárius társadaloméra. Jószerével még 
a kiszólások is csereszabatosak, amelyek 
szállóigévé váltak a � lmből, és a szín-
házban is elhangzanak: „egyszer majd 
kérünk magától valamit”, „a nemzetkö-
zi helyzet fokozódik”, „az élet nem habos 
torta”, „kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, 
de a miénk” stb. A szereplők a mindenko-
ri totalitárius sajtó vezércikkszólamaival, 
szinte kizárólag közhelyekben beszélnek, 
ezzel is érzékeltetve az ember egyénisé-
gének és gondolkodásának elsorvadását. 
A társadalmi érintkezés közhelyhalmaz-

zá vált, a közlés lehetősége megszűnt, s ne 
feledjük, akikből kihalt az önálló gondol-
kodás és cselekvés vágya, azok az uralko-
dó hatalom olcsó prédái lesznek. 

A színpadi változat szerzője, Ham-
vai Kornél megőrizte a � lm szerkezetét, 
alapvető szituációit, színházi rendbe szer-
kesztve a Rákosi-korszakban játszódó tör-
ténetet. Pelikán, a gátőr kénytelen levágni a 
pincében titokban hizlalt disznót, Dezsőt, 
hogy enni adjon a gyerekeinek. A fekete-
vágás miatt feljelentik, bebörtönzik. Ezzel 
elkezdődik sírnivalóan nevetséges ámok-
futása: váratlanul kegyelmet kap, és kine-
vezik uszodaigazgatónak, aztán a Vidám 
Park igazgatója lesz, de ott is csődöt mond, 
pedig tele van jó szándékkal, majd rábíz-
zák a „magyar narancs” kikísérletezését. 
Mindegyik akciója börtönben végződik, 
beleértve a koronatanúságot is a gyerek-
kori barátja, Dániel elvtárs elleni koncep-
ciós perben. Betaníttatnak vele egy kitalált 
kémhistóriát, miszerint Dániel miniszter 
ürgebőrbe kötött fémdobozokat szolgálta-
tott ki a haza ellenségeinek, idegeneknek, 
békaemberként a Dunába merülve. 

Az egyre képtelenebb szörnyűsé-
gek halmozásával olyan tragikumhoz jut 
el a darab, amely a Boris Vian-féle francia 
szerzőket juttatja eszünkbe, akik föltalál-
ták a grand guignol, a rémdráma új, naiv 
és groteszk értelmezését. Vándor�  Lász-
ló pontosan érzi ezt, és egy falusi cirkusz 
vagy revü teljes csinnadrattájával eleveníti 
meg a történéseket. Pillekönnyű homok-
zsákok a Dunán, madárkalitka-szerű, ke-
rekeken gördülő börtön, rakodó targonca 
mint rabszállító, forradalmi dalokat har-
sogva elélvező elvtársnők, és így tovább. A 
cirkusz kegyetlen műfaj, nevetünk az idét-
len bohóc Pelikánon, aki inkább a részvé-
tünket érdemelné. Ez az érzelmi kettőség 
gyötri a nézőt mindvégig a világnak ilyen 
sarkított, rémálomszerű víziója láttán. Ta-
lán csak a gyerekek tudnak olyan ször-
nyűségeket álmodni, mint ami Pelikánnal 
megtörténik. És nem győzünk csodálkoz-
ni, hogy nem unja már meg a politikusok 
kisded játékait. Esze ágában sincs fellá-
zadni. Talán azért, mert ebben a világban 
mindenki fél mindenkitől. Ám míg a poli-
tikusok a saját bőrüket féltik, Pelikán csak 
attól fél, nehogy csalódást okozzon Virág 
elvtársnak, aki olyan jó hozzá. Azt képzeli, 
ők egy csapatban játszanak, hiszen ő búj-
tatta az elvtársakat a pincéjében, illegali-
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Huszonegyedik századi digitális társada-
lom ide vagy oda, a Pál utcai � 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 � 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 � 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 kis� úkat látunk a színpadon, 
akiket korábban szokás volt rövidnadrá-
gos lányokkal játszatni, hanem � atal fér� -
akat. Dés zenéje mellett Krámer György 
koreográ� ája ráerősít erre a nagykamasz 
dimenzióra. Mindjárt a vagány nyitóje-
lenetben, amikor Rácz tanár úr a Bun-
sen-lámpa lángjának zöldre festésével 
küzd, a � 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 � 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 � 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 � atal színészekből árad, hogy elvetem 
a gondolatot, ami idefelé jövet foglalkoztatott: mi közünk valójában ehhez a száz évvel ezelőtti történethez, 
ezekhez a századfordulós � gurákhoz? Az előadás érvényes választ ad a kérdésre.
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tásban. Pelikánnak talán csak egy kitörése 
van: azt már ő sem akarja elhinni, hogy 
gyerekkori barátja, Dániel miniszter kém. 
Végül mégis tanúskodik ellene. Semmit 
sem ért, de elfogadja. Ebben a cirkuszto-
talitarizmusban már semminek sincs se 
oka, se magyarázata, következménye annál 
inkább. Itt csak egy bizonyosság létezik, a 
vak végzet, mely mindnyájunkra lesújthat.

A tanú kegyetlen példázat az emberi 
vakságról és kiszolgáltatottságról. Aki nem 
látja át a társadalmi törvények mozgatóru-
góit, nem is érti meg, hogy a gépezet miért 
őrli fel a hűséges kiszolgálóit, és termé-
szetesen nem ismeri fel a saját felelősségét 
sem ennek az egésznek a fenntartásában. 
Ezért van értelme ma is játszani A tanút. 
Emiatt több egy szórakoztató esténél, mert 
sajnos a mondanivalója öröknek tűnik. 
Újra és újra időszerű.

A legendás Bacsó-� lm szereplői, kü-
lönösen Kállai Ferenc (Pelikán) és Őze 
Lajos (Virág elvtárs) felejthetetlenek. Ván-
dor�   László színpadi rendezése annyit 
könnyít és egyben nehezít szereplőinek 
a dolgán, hogy egészen más felfogásban 
játszatja őket. Míg a � lm kisrealista, hét-
köznapi groteszk, addig az előadás szinte 
revü, blődli. Itt a szocialista szellem vas-
útján már nincsenek lélektani indoklások, 
nevetségesen furcsán viselkedő abszurd 
� gurákat látunk. Kivétel talán Molnár Er-
vin gátőre és Kárpáti Barbara Gizikéje. 
Ők fél lábbal a kisrealizmusban marad-
tak. Nem tudom eldönteni, hogy rende-
zői döntésként vagy a � gurák jelleméből 
adódóan. Karikatúra viszont Koscsi-
sák András Virág elvtársa, Kiss T. Ist-
ván Bástya elvtársa, Szelle Dávid Dánielje 
és Tussingerje, Kovács  Ágnes Magdolna 
Gogoláknéja, Primadonnája, Patocsni-
ja. Kabarészínészetet művelnek az emlí-
tettek, beállnak egy-egy � gurába, és úgy 
maradnak poénra hegyezve, fapofa hu-
morral. Látványos megoldás, de ugyanak-
kor elveszi a játék többrétűségét, mert így 
nem lehet karaktert formálni, csak kép-
letet felállítani. Így igazán kapcsolat sincs 
a szereplők között, csak kiviszik, betolják 
őket, mindenki magának és a közönség-
nek játszik. És itt vannak még a többiek, 
a fregoliművészek, akik számos � gurát 
alakítanak könnyedén: Keresztesi László, 
Punk Péter, valamint Egri Zsó� a, Bara-
nyi Csanád. Fellépnek e forgószínpadon 
a besúgók, árulók, a kiszolgálók, a sim-
lisek, a megvehetők, a szolgák, a fő- és 
alcenzorok, a kisistenek. Visszaköszönnek 
a súlyos korszakokban többnyire vissza-
köszönő szlogenek, úgyhogy pompásan 
szórakozhatunk: már megint itt van, foly-
tatódik minden, amiről úgy hittük, ré-
ges-régen, mindörökre megbukott.

A tanúhoz ezt a gondolati dimenziót 
a néző teszi hozzá, amennyiben képes po-
litikai példázatként megfejteni azt. Egyéb-
ként Kovács Yvette Alida színpadképe és 
Justin Júlia jelmezei megmaradnak a Rá-
kosi-korszakban, az 1940-es évek második 
felében. A Pannon Várszínház közönsége 
különben akkor sem fog csalódni, ha nem 
a politikai dimenzióra vadászik, hanem 
csak szórakozni akar.

Bartuc Gabriella

Az országos fesztiválokra a csoportok fel-
menő rendszerben tudnak eljutni, ameny-
nyiben a szakmai zsűri arra érdemesnek 
találja előadásukat. Az ország hét régi-
óra oszlik: Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, 
Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Kö-
zép-Dunántúl, Közép-Magyarország, 
Nyugat-Magyarország, amely régiókból 
minden évben egy-egy város megszerve-
zi a Regionális Diákszínjátszó Találkozót 
a térségben. A közép-dunántúli régió ta-
lálkozójának szervezését idén Veszprém, 
azon belül a Veszprémi Egyetemi Színpad 
vállalta magára. 

Az idei regionális diákszínjátszó-ta-
lálkozóra kilenc csoport nevezett, akik 
Veszprémből, Abáról, Balatonalmádiból, 
Komáromból, Sárbogárdról és Dunaújvá-
rosból érkeztek városunkba. 

A találkozón háromfős zsűri értékel-
te a látott előadásokat: Gyevi-Bíró Esz-
ter táncpedagógus, drámatanár, színházi 
nevelési szakember; Kiss Judit Ágnes író, 
költő, drámatanár és Golden Dániel drá-
matanár, színházi nevelési szakember. Az 
ő nevük ismerősen csenghet a veszprémi 
füleknek, hiszen mindannyian több évig 
tanítottak a Pannon Egyetemen is. Mind-
hármuknak sokéves múltra visszatekintő 
diákszínjátszó-tapasztalatai vannak, úgy 
játszóként, mint csoportvezetőként. Az 
előadások után szakmai beszélgetések zaj-
lottak, melyek célja az volt, hogy a zsűri 
építő jelleggel megossza véleményét a cso-
portokkal, akik a találkozó után ezen ész-
revételek � gyelembevételével folytathatják 
munkájukat. Cél volt továbbá az is, hogy 

a zsűri ne megkérdőjelezhetetlen szakte-
kintélyként tűnjön fel ezeken a beszélge-
téseken: mindig párbeszédre buzdították 
a csoport tagjait és a közönséget. Kiemel-
ték korábbi tapasztalataikat, nem bíráltak, 
inkább minden felvetett hiányosságnál el-
mondták, hogyan lehetne javítani ezeken a 
pontokon, szakmai segítségüket is felajánl-
va akár a próbafolyamatok során. 

A regionális találkozóról idén egy 
csapatot ajánlhatott a zsűri a XXX. Or-
szágos Diákszínjátszó Találkozóra, és egy 
csapatot a II. Országos Diákszínházi Fesz-
tiválra. A látott előadások közül a Lovassy 
Színpad mehet az ODF-re, a Padányi Szín-
pad pedig az ODT-re. 

A Fürj Katalin által vezetett Lovassy 
Színpad előadása, a Viszonyok és változá-
sok, improvizációkból indult. Fő témái a 
kapcsolódások, szerelmi viszonyok lettek, 
így hamar előkerült Shakespeare Szenti-
vánéji álom című drámájának szövege is, 
melyből részeket emeltek a történetbe, da-
rab a darabban technikával. Egy színjátszó 
csapat munkafolyamatát láthattuk az elő-
adásban, emellett bepillantást nyerhettünk 
a csoport munkafolyamataiba a próbák 
során, így a néhol háromrétegű előadás 
rendkívül izgalmas, a váltásokkal együtt 
is követhető és humoros lett. A korban 
kilencedik osztálytól végzősökig terjedő 
csapat tagjai összeszokott, erős társula-
tot alkotnak, ami játékukon is meglátszik. 
Rendkívüli módon � gyeltek egymásra, és 
az éppen nem játszó, színpad szélén ülő 
diákok is mind szerepben maradtak, tö-
kéletesen követték a színpadon zajló ese-

Diákszínház 
Veszprémben

XXX. Közép-Dunántúli Regionális Diákszínjátszó Találkozó.
Veszprém, Pannon Egyetem E épület, Latinovits-Bujtor 

Játékszín, 2019. március 16–17. 

Magyarország egyik legnagyobb múltra visszatekintő civil szervezete az 
Országos Diákszínjátszó Egyesület, amely idén ünnepli fennállásának 
30. évét. Céljuk ugyanaz, mint 30 évvel ezelőtt: az országban 
működő diákszínjátszó-csoportoknak lehetőséget biztosítani a 
megmutatkozásra. Vállalásuk nem csekély, hiszen az országban 
közel 1300 diák színjátszó van különböző hagyományos és művészeti 
iskolákban, városi és egyéb egyesületi diákszínjátszó-csoportokban.
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ményeket. Rengeteg jól eltalált humoros 
jelenetet láthattunk, mint például amikor 
két � ú szereplő azt tárgyalja a színpadon, 
hogy azért verekednek a tér egy bizonyos 
pontján, hogy a nézők jól láthassák őket. 
Nincsen túldíszletezve az előadás, a háttér-
ben csupán egy félkész erdő papírból szol-
gáltatja a látványt és a poénok egy részét.A 
játszók mind nagyon jól használják a teret 
és eszközöket. Az egyik tündér megrögzött 
gondolata, hogy az elkészülő darabban ho-
gyan szeretne majd repülni. A különböző 
ötleteket a � zikai törvények elképesztő el-
hadarásával támasztja alá, amit mi szájtát-
va hallgatunk laikusként. Az előadás utáni 
beszélgetésekben kiderült, hogy érti is eze-
ket a szövegeket, és már eleve úgy ment a 
próbákra, hogy improvizációba hozta ezt 
mint lehetséges jelenetet. Az egész előadás 
nagyon élő és bravúros helyzetkomiku-
mokkal teli. Igazi diákdarab korosztályos 
problémákkal, helyzetekkel és megoldá-
sokkal, mindez szépen beszélő, egymásra 
� gyelő csapattagoktól. Megérdemelt arany 
minősítés.

A Padányi Színpad (csoportvezetők: 
Hordós Csaba és Keszte Bálint) előadá-
sa szintén improvizációk alapján épült fel, 
majd ezeket a szituációkat rögzítették a 
próbafolyamat során. Az előadás közpon-
ti � gurája Boró, egy � atal lány, akinek két 
élethelyzetét mutatják be: az egyik egy csa-
ládi születésnap, a másik pedig egy isko-
lai kon� iktus. Mindkét helyzeten érződik, 
hogy a játszók saját problémáikat hoz-
ták be a próbákra, így arról tudtak gon-

dolkodni az előadás próbafolyamata alatt, 
ami személyesen is érinti őket. A csalá-
di jelenetben a külföldön dolgozó apa és 
a segítségre szoruló, magatehetetlen szülő 
problémaköre tematizálódott. Boró szü-
letésnapja alkalmából édesapja nem tud 
hazautazni munkája miatt, valamint meg-
jelenik a sok éve nem látott unokatestvér 
is, aki nem segített az édesanya ellátásá-
ban. Kibeszéletlen kon� iktusok, sokéves 
sérelmek bukkannak felszínre ezen a szü-
letésnapon. Míg a családi jelenet ízig-vé-
rig realista, addig az iskolai jelenet telje-
sen abszurddá válik. Utóbbi alaphelyze-
te egy hétköznapi iskolai szituáció: Boró 
dolgozatát egyesre értékeli a tanár, ezzel 
szemben Boró úgy gondolja, hogy ez nem 
igazságos. Az igazságtalanság feloldása 
érdekében az iskolai hierarchia minden 
szintje megjelenik: diákönkormányza-
tos, tanár, igazgatóhelyettes, igazgató. 
Idáig akár egy átlagos történet is lehetne, 
azonban a hierarchikus rendszer tovább-
lép a jelenetben, és megjelenik a minisze-
relnök-né, -nő, asszony is. A fokozásnak 
még itt sincs vége, hiszen Boró védelmé-
ben fellép Hungária kapitány, aki az eleset-
tek gyámolítója. A két jelenet közötti laza 
dramaturgiai összefüggést Boró személye 
biztosítja, noha a zsűri kissé hiányolta a 
kapcsolat valódi meglétét, és ennek ponto-
sabb kidolgozására buzdította a csapatot. 
Az előadás humora, az abszurd részbe be-
emelt karakterek egyedisége, a szülinapos 
jelenetben az öcs játéka, ahogy úgy képes 
csinálni a semmit, hogy az természetes és 
vicces is, a problémákon való együttgon-
dolkodás mind megérdemelten juttatta to-
vább a csapatot.   

Ezenfelül a zsűri minden csopor-
tot valamilyen kategóriában arany-ezüst-
bronz minősítéssel illetett, kiemelve, hogy 
a hármas felosztás nem tükrözi hűen a 
látott produkciókat, és érdemesebb len-
ne egy nagyobb skálán, di� erenciáltabban 
értékelni a teljesítményeket, ahogy azt a 
szakmai beszélgetéseken tették. A zsűri egy 
arany minősítést osztott ki, amit a Lovassy 

Színpad kapott, valamint egyéni különdí-
jakat is kiosztott. A legjobb fér�  és legjobb 
női színész különdíjában részesülő diákok 
meghívást kaptak az Országos Diákszínját-
szó Egyesület nyári táborába, amely Abán 
kerül megrendezésre. Ezen felül csoportve-
zetői különdíjban részesítették kiemelkedő 
közösségteremtő és pedagógiai munkájáért 
Konczer Kingát, a komáromi Monotinik 
csoportjának vezetőjét.  

Fontos azonban kiemelni, hogy ezek 
a találkozók ugyan az országos fesztivá-
lok előszobái, de a hangsúly nem azon 
van, hogy ki jut tovább. A diákszínját-
szás nem teremt versenyhelyzetet, éppen 
ellenkezőleg, egy jól működő csoport 
mindenkit elfogad és egyenlőként kezel. 
A lényeg, hogy ezek a csoportok együtt 
dolgoznak, a csoportvezető pedagógiai 
elveket tud érvényesíteni a színház eszkö-
zeinek segítségével. 

Fontos továbbá, hogy a diákszínját-
szás nemcsak színház és nemcsak peda-
gógia, hanem valahol a kettő között lévő 
forma, amelynek segítségével megismer-
kedhetnek a diákok a színházcsinálás 
folyamatával, saját életükről, élethelyzete-
ikről gondolkodhatnak a színház nyelvén, 
barátságok, szerelmek szövődhetnek. Egy 
biztos: magukat, társaikat és a felnőtte-
ket ismerik meg jobban a diákok egy ilyen 
csoportban. És mi, ha nem ez, az egyik 
legfontosabb dolog egy diák életében?

Hornok Máté–Hud Janka

Veszprém 
Ézsiása 
Ézsiás ‘75 + Veszprém-
Nápoly-Róma-Velence-ART. 
Veszprém, Dubniczay-palota, 
2018. ősz

Kisplasztikák, acélszobrok és dokumen-
tumok pillanatfelvételekként mutatták be 
a 75 éves Ézsiás István szobrászművész 
munkásságát a veszprémi Dubniczay-pa-
lota Várgalériájának jubileumi kiállításán, 
amit 2018 őszén láthatott a közönség. A 
tárlaton a művész utóbbi évtizedekben ké-
szült fő művei és legújabb alkotásai voltak 
együtt: színes-konstruktivista acélszob-

rok, képek, medálok, érmek, írásos doku-
mentumok, könyvek, katalógusok és itáliai 
emlékek.

Ézsiás István 1943. augusztus 17-én 
született. Mondhatnám azt is, hogy föl-
dim, hisz ő is Veszprém megyei – a Pápá-
hoz közel eső Vinárról való. A középiskola 
után szülői tanácsra Ézsiás autószerelőnek 
tanult, majd restaurátor, kiállításrendező 
lett, installációk, gra� kai munkák tervező-
je, miközben restaurátori diplomát kapott 
a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Első 
mestere Pápán a nagy hatású művészet-
pedagógus, A. Tóth Sándor (1904–1980) 
festőművész, bábművész, rajztanár, művé-
szetpedagógus volt, aki 1932-ben tért haza 
Párizsból, és szabadiskolát nyitott, amelyet 
haláláig vezetett. 1965-ben ő küldte Ézsi-
ást Pápáról Veszprémbe, ahol aztán húsz 
évig élt, s 1980-ig a múzeum munkatársa 
volt. 

Barátaival itt alapította meg a prog-
resszív szellemű Fiatalok Művészeti Stúdi-
óját (FMS), abban a Vár utca 3. szám alatti 
épületben, ami később a Művészetek Háza 
Kisgalériájaként legendás kiállítások és ta-
lálkozások helyszíne lett, ma pedig a nem-
zetközi hírű és jelentőségű Modern Képtár 
– Vass László Gyűjtemény kiállítóterének 
része. Ézsiás művei megtalálhatóak a Vass 
Gyűjteményben is.

Ézsiás kiállított, szervezett, lobogott, 
vagyis egy i� ú avantgárd mester volt. Éri 
István múzeumigazgató támogatásával hoz-
ták létre a Bakonyi Múzeum égisze alatt a 
Stúdió Veszprém művészcsoportot. Ő volt 
1969-ben a tihanyi múzeumban megren-
dezett Amerigo Tot-kiállítás installátora. 
Amerigo Tot (Tóth Imre, 1909–1984) meg-
hívására hosszabb időt töltött Rómában, a 
mester műtermében, és ott ébredt rá, hogy 
a szobrászat az, amiben kiteljesedhet.
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Mester és tanítványa nyakig ült a 
Bauhausban: Amerigo Tot találkozott Mo-
holy-Naggyal, és tanult tőle, Ézsiásnak 
pedig – mint minden geometrikus, konst-
ruktivista művésznek – etalon lett a 2019-
ben centenáriumát ülő Bauhaus és annak 
világnagyságú, meghatározó mestere, Mo-
holy-Nagy László. A másik igazodási pont 
a hazai és nemzetközi geometrikus művé-
szetben Európától Dél-Amerikáig Kassák 
Lajos volt. Moholy és Kassák tiszteletére 
Ézsiás több változatban készített plaszti-
kát, objektet, érmet, amelyek életművének 
meghatározó darabjai.

Ézsiás számtalan kézműves szakmát 
elsajátított: asztalos, fémműves, ért a por-
celánhoz, a műanyaghoz és az üveghez. 
Minden új technika, technológia érdekli, 
és ezeket használja is műveinek megvaló-
sításához, elkészítéséhez, legyen az a sa-
ját műteremben, konyhában kivitelezhető 
vagy gyáripari infrastruktúrát igénylő. Ő 
az örök építkező szó szerint és metaforiku-
san is: lakások, házak, tetőterek, malmok, 
galériák, szoborparkok és saját műveinek, 
a művészet megismertetésének is szenve-
délyes építője. Lenyűgöző munkabírása, 
szorgalma, kreativitása és alkotóereje.

1986-től 1998-ig a győri Pető� Sán-
dor Művelődési Központ Art Galériájának 
és a győri Műcsarnoknak volt a vezetője, 
dolgozott a győri művésztelep Rába-sym-
posion acélszobrász csoportjában, 1998 óta 
pedig Budapesten és Olaszliszkán él. Ki-
lenc szimpóziumot és művésztelepet szer-
vezett, vezetett, ebből öt Veszprém megye 
kulturális életét gazdagította.

Olaszliszkára a 2006-os borzalmas 
tragédia után feleségével, társával, Muha 
Mária kulturális menedzserrel ment kö-
zösséget teremteni, művészetet, kultúrát 
közvetíteni. És levenni a bélyeget, mert egy 
közösség, egy egykor virágzó mezőváros 
polgárainak utódain nem lehet bélyeg, hisz 
ők is szenvedői a gyalázatnak. Létrehoz-
ták a Kelet-Európa Modern Képtárat, és itt 
található a korábban Veszprémben látható 
Európa Szoborpark műveinek jelentős ré-
sze. A helyi zsinagóga romjainál Kelet-Eu-
rópa siratófalat építettek, a kultúra és a 
történelmi emlékezet számára pedig meg-
nyitották a Kossuth-házat.

Ézsiás minden formai és gondolati 
újításával együtt hagyományt folytató mű-
vész. Anyanyelvi szinten beszéli a geomet-
rikus és a konstruktív művészet több mint 
százéves nyelvét, miközben újító is. Leg-
szorosabban a geometrikus művészet egyik 
irányzatához, a MADI-hoz kötődik, ami 
a formákat helyezi előtérbe a tartalommal 
szemben, és esztétikai élmény nyújtásá-
ra törekszik a színek és hangsúlyos formák 
szabad keverésével.

Annak ellenére, hogy Ézsiás István 
évtizedek óta nem Veszprémben él, szíve 
veszprémi, illetve Veszprém megyei. Sok 
barátja van a városban mind a mai napig. 
Intézményi szinten a Művészetek Házá-
hoz kötődik: emberi gesztusát, adako-
zó jellemét bizonyítja, hogy több művét a 
Művészetek Háza gyűjteményének ajándé-
kozta. Kellene, hogy legyen köztéri műve is 
Veszprémben, minden erre predesztinálja.

Mórocz Anikó

Költözködő 
szoborpark 
A Vetési gimnázium udvaráról 2016-ban 
elvitték a 2005-ben odaköltöztetett „Euró-
pa Szoborpark” gyűjteményt, a konstruktív 
monumentális (köztéri) szobrokat. Az al-
kotások Veszprémből Vinárra vándoroltak.
(Ézsiás István szülőfalujába.)

„Ízlés alapon kiutálták” – olvashat-
tuk a történetet elmesélő írás címét (szer-
ző: Csordás Lajos) az Új Művészet elméleti 
mellékletében tavalyelőtti, a 2017/2-es 
számban. Az elmarasztaló cím egyértelmű 
a veszprémi szobrok történetével kapcso-
latban. A valóság sokkal összetettebb. 

Az Európa Szoborpark elnevezésű 
gyűjteményt Ézsiás István képzőművész 
hozta létre. Neve nem ismeretlen Veszp-
rémben, élt itt, dolgozott is a veszprémi 
múzeumban, majd, miután másfele vitte 
sorsa, volt kiállítása sokfelé, Veszprémben 
is, a múzeumban, tavaly a Művészetek Há-
zában. Tagja több művészeti egyesületnek, 
így a MADI-nak is. A MADI: egy nemzet-
közi művészcsoport, mely a (M=) moz-
gás, (A=) absztrakció, (D=) dimenzó, (I=) 
invenció fogalmak rövidítése, ami kreati-
vitást, életörömöt sugároz, és 1946-ban, az 
uruguayai születésű Carmelo Arden Quin 
alapította.

 Az évek során a különböző, nemzet-
közi alkotótelepeken, főleg a zempléni Kő-
kapun létrehozott konstruktív műveket és 
a magyar művészek munkáival kiegészí-
tett alkotásokból összegyűlt szoborparkot 
(melyek alkotói között MADI-hoz tarto-
zó művészek is voltak) 2005-ben Ézsiás 
István és egyesülete Veszprémnek aján-
dékozta. Katalógus is született ebből az 
alkalomból, mikor a művek egy része az 
állatkertbe került (ahonnan később más-
hová), másik része a Vetési gimnázium 
udvarára. Nem tudni, készült-e felmé-
rés arról, ki, mikor, mire használja, sze-
retné használni a gimnázium udvarát, ki, 
mikor, hogyan fogja az időjárás viszon-
tagságainak is kitett szobrokat, esetleges 
állapotrongálódásaikat kezelni. Múzeu-
mi gyűjteményekbe való adományozások-
nál is felmerülnek különböző problémák, 
ezért ott általában egy kuratórium dönti 
el, elfogadják-e az adományt (amely ké-
sőbb az azt adónak nemes hivatkozási alap 
is lehet: itt és itt is szerepelnek a művei), 
vállalva a gondozásával (is) járó kötelezett-
séget. A Vetési udvarára kerülő művek-
kel kapcsolatban a város vezetése döntött, 
elsősorban a Vass László Gyűjtemény 
konstruktivista művészeti „gazdag hagyo-
mányát” tekintve. Az említett írásban ol-
vashatjuk a gimnázium igazgatónőjének a 
város vezetéséhez és a Művészetek Házá-
hoz levélben leírt gondjait, például hogy 
„állandó gúny tárgyává és a mindennapos 
ironizálás eszközévé váltak” az időközben 
leromlott állapotú és az udvaron az egyéb 
funkcióknak „útban levő” alkotások. Az 
elutasítást minden bizonnyal elősegítet-
ték ezek a szempontok: a szobrok állaga és 
az igény az udvar szabad terére. A szülői 

választmányban és a nevelőtestületben is 
megfogalmazódott az akarat a szobrok el-
távolítására, ill. a szobrok „máshová tele-
pítésére”. A gyűjtemény művészi értékének 
megkérdőjelezését cáfoló tevékenység (a 
katalógus szakszövegén kívül) nem ismert, 
sajnos egyéb – a MADI magyarországi 
történetével kapcsolatos – történetekből 
is kimaradt ez a szoborparkállítás. Külön-
böző helyeken, mint elítélendő mulasztás, 
felmerültek a vizuális neveléssel kapcsola-
tos elvárások. Ez persze nem csak veszpré-
mi (oktatási) negatívumként konstatálható 
dolog: egyébként mint tudjuk, ma a kö-
zépfokú intézményekben, gimnáziumok-
ban nincs művészettörténet-oktatás, még 
a régen kritizált heti egy óra sem! ...de ha 
megnézzük a Vetési gimnázium honlapját, 
vizuális kultúra címszó alatt korszakokat, 
stílusokat, egyéb tematikus megközelíté-
seket is lehetővé tevő, sok képpel létreho-
zott oktatási segédanyagok állnak a diákok 
rendelkezésére, amelyek nyilván, tanme-
neteknek megfelelően be vannak építve az 
oktatásba. A �atalok nincsenek „elzárva” a 
geometrikus, konstruktív szobrok megér-
tésének lehetőségétől.

A Köztérben, az Új Művészet elméleti 
mellékletében közölt írás egyébként ismer-
tet másutt előfordult szoborpark-telepíté-
si kudarcokat is – kevésbé elítélve az adott 
helyeket, mint Veszprémet –, és sikertör-
ténetként szól Győrről, ahol annak elle-
nére, hogy más gyakorlati funkciót kapott 
a helyszín, a Széchenyi István Egyetem 
„beszipkázta” a szobrokat. Az egyetemi 
campusba kerülés az előző rektornak, dr. 
Rechnitzer Jánosnak köszönhető, aki mű-
gyűjtőként eleve értéknek tekintette ezt a 
gyűjteményt. Lehet, hogy sokat segítené a 
művészeti értékek elfogadását, akár közte-
rületen, akár kiállításon, ha Veszprémben 
is több műgyűjtő, mecénás élne, és hozzá-
járulna a közösség vizuális kultúrájának ér-
zékenyebbé tételéhez.

Gopcsa Katalin

És ezután  
mi jön? 
Vad Fruttik. Expresszó,  
Veszprém, 2019. január 26.
Kilenc éve hallottam először a Vad Frutti-
kat, a Fezenben játszottak Székesfehérváron 
a Heaven Street Seven zenekarral. Abban 
az időben a Kispál és a Borz „egyeduralko-
dása” és bűvölete után következő új gene-
rációs zenekarok dömpingjében nehezen 
fogadtam be a számomra jól megszokott 
és nagyra tartott alter hangzás új verzióit. 
Emlékszem, az akkor még nem olyan ré-
gen indult, Pető� rádióból ismert zenekar 
számomra mennyire meglepően rockos 
hangzással állt elő azon a koncerten. Való-
színűleg a rossz hangosítás is sokat elvett 
a nem túl pozitív élményemből, de azon 
az estén nem lopta be magát a szívembe a 
zenekar. 
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Időközben azonban nemhogy meg-
vetették a lábukat a magyar zenei piacon, 
hanem évek óta megújuló és töretlenül 
felfelé tartó éllovasai lettek annak. A fesz-
tiválok állandó vendégei, a kisvárosi és 
nagyvárosi klubok teltházas előadói. A ze-
nei korszellemmel haladva erős elektroni-
kával csavarták meg a számaikat. Ez sok 
esetben számomra inkább elvesz az alter 
zenekarok hangzásvilágából (pl. Péterfy 
Bori váltását valahogy nem tudom pozi-
tívan üdvözölni), azonban a Fruttik addig 
csűrte-csavarta az elektronikus elemeket, 
amíg nemhogy hátrányukra vált, hanem 
átütő pluszelemeket adott zenéjükhöz ez 
a modernizáció. Nem az érezhető rajtuk, 
hogy meg akarják fogni a mai tizenéve-
seket is, hanem, hogy együtt haladva a 
változásokkal, ők is mennek az új irány-
zatokkal, változnak, átalakulnak, ami azt 
gondolom, egy több mint 20 éves zene-
kar esetében egyrészt indokolt, másrészt 
ritkán sikerül úgy, hogy a régi közönség 
számára is benne van a zenében a szí-
vük-lelkük, nem veszett ki a lendület és az 
új ötletek sora. Szövegeik talán a legdep-
ressziósabbak a hazai zenekarokéi közül, 
mégis, bár felkavaróan ugyan, de vidám és 
energikus löketek áramlanak a közönség 
felé a koncert egésze alatt.

Az 1996-ban Várpalotáról indult 
zenekar nagy utat járt be. 2005-ben jött 
az áttörés, amikor egy pályázatnak kö-
szönhetően sikerült három számot rög-
zíteniük, amelyek közül a Szerelmes dalt 
elkezdték játszani a Radiocaféban. 2006 
őszén rögzítették első albumukat, a Ró-
zsikámnak digitálisan címűt. Ebben az 
évben kerültek tagcserével a Hock test-
vérek is a zenekarba, akikkel véglegessé 
vált a felállás. 2008-ban felléptek a leg-
több neves hazai fesztiválon. A Fénystop-
posok című harmadik nagylemezüknél 
pedig elindulnak az átütő mély hangzá-
sok felé, amelyek meghatározzák mai le-
hengerlő energiájukat. A Nem hiszek, a 
Goa, a Diszkós mind úgy csapnak arcon 
a koncerten, hogy a számok után azt ér-
zem: jó, rendben, és ezután mi jön? Ho-
gyan tovább? Lehet még fokozni? S bár 
vannak kétségeim, de mindezt megold-
ja a zenekar. A Másodpercek és decibelek 
olyan csúcspont, amiről azt gondolom, ha 
itt a vége, akkor sincs hiányérzetem, mert 
innen tényleg nem tudom, hová lehet to-
vábbmenni. Jó hangosítás, elsöprő ener-
giák, tökéletesen átgondolt és összerakott 
számok, felépített koncertélmény.

„Soha nem elég jó” ennek a zene-
karnak, a Fruttik soha nem áll meg, hogy 
lélegzetet vegyen, mindig csak tovább, fel-
jebb, lejjebb, tovább, bele. Bele a ritmusba, 
a mélységbe, a szövegbe, a fájdalomba.

Hud Janka

Amire 
igényünk lenne...
Session/Led Zeppelin 
Session-koncert. Veszprém, 
Hangvilla, 2019. február 02.
Február másodikán dupla jubileumot 
ünnepelhettek azok, akik ellátogattak a 
Hangvilla nagytermébe. Az 50 éves, kul-
tikus angol banda, a Led Zeppelin dalait 
a 25 éves, veszprémi Session zenekar tol-
mácsolásában hallhattuk. A Dávid Roland 
énekes által vezetett csapat 1994. febru-
ár 11-én adta az első koncertjét, és a ne-
gyedszázados zenekar méltó születésnapi 
ajándékot is kapott. A közönség elismerő 
tapsai és sikításai mellett Tatai Tamás do-
bos egy Ludwig Orange Vistalite Bonzo 
Zep szetten dobolhatott, pontosan olya-
non, ami a � e Song Remains � e Same 
koncert� lmben is szerepelt. 

A Session maratoni, kétfelvonásos 
koncertjén elhangzottak az elmaradhatat-
lan klasszikusok, mint például a Black Dog, 
a Kashmir, a Stairway to Heaven vagy a � e 
Rain Song, de kuriózumnak számító, ritkán 
játszott dalok is bekerültek a repertoárba. 
Számomra ezek a meglepetések voltak a leg-
izgalmasabbak, mivel megmutatták, hogy a 
Led Zeppelin nemcsak a világ egyik legje-
lentősebb rockzenekara, hanem egy kifeje-
zetten progresszív és kísérletező formáció. 
A marokkói tradicionális zenéktől kezdve 
az autentikus blueson át nagyon sok irány-
ba � gyeltek és sok irányból inspirálódtak. 
A Session zenészei méltó közvetítői voltak 
ezeknek a daloknak és ennek a szellemi-
ségnek. Igazi pro� k. Dávid Roland nem-
csak hangjában, hanem öltözködésében és 
színpadi mozgásában is hozta Robert Plant 
� guráját, Kéri Kolos, Nagy Gergely és Tatai 
Tamás pedig egytől egyig zseniális zenészek. 
Ugyanez elmondható a vendégzongoristák-
ról, Nagy Róbertről és Bodnár Balázsról is. 
A hangszerek tökéletes „birtoklása” azon-
ban a koncert dinamikájának szempontjá-
ból néha hátrány is volt: a sok hosszú szóló 
(dobszóló, billentyűszóló, basszusszóló) 
megtörte és gyakran leültette az estét. Persze 
tudom, hogy a Led Zep előadásaihoz ez is 
hozzátartozott és hozzátartozik, de Veszp-
rémben, a Hangvillában a szólók helyett én 
jobban örültem volna még egy-két ikonikus 
vagy akár B oldalas dalnak. 

Eleve nehéz helyzetben volt a csa-
pat, hiszen a színházi környezet nem a rock 
klasszikus terepe. Ahogy az ülve � gyelő 
közönség sem állandó jelenség egy ilyen 
eseményen. A � úk viszont nagyon szépen 
vonták be a nézőket. A teljes bevonódás-
ból engem sajnos kirángattak az említett 
intermezzók, de természetesen ez szub-
jektív megélés. Bizonyára sokaknak kife-
jezetten tetszettek ezek a szólóbetétek. A 
lényeg nem is feltétlenül ez, hanem az él-
mény, amit ez a koncert rendkívül erősen 
magában hordozott: az időutazás élménye. 
Figyeltem a közönséget, és láttam, hogy 
többen a � atalságukat élték éppen újra a 
dalok alatt. Az első sorban egy 60 év körüli 

fér� , aki pro� lból kísértetiesen hasonlított 
Jimmy Page-re, szinte végig csukva tartotta 
a szemét, és csak a dob ütemét követő fej-
mozgása jelezte, hogy közöttünk van. Sőt, ő 
minden bizonnyal valami sokkal többet és 
fontosabbat élt át, mint akár én. Számomra 
a Led Zeppelin dalai mesteri rockszámok, 
de ennek az első sorban ülő, ősz hajú fér� -
nak a fél élete ott lüktethetett a dalokban: 
vágyódás egy szabadabb világ felé, a lehető-
ségek reménye és a lehetőségek hiánya, egy 
lány… vagy két lány… esetleg három lány 
tekintete, lázadás, elfojtott lázadás, első � ze-
tésből vett farmernadrág és a bakelitlemez 
illata. Egy világ, ami itt nem volt. Egy világ, 
ami itt nem lett. Egy világ, amire igényünk 
lenne. Bennem ezt az igényt élesztette fel a 
Session zenekar és a veszprémi Jimmy Page. 
Köszönet érte.

Varga Richárd

Csendes 
akkordok 
A Quiet Chords együttes kon-
certje a Hangvilla História 
kávézójában. Veszprém, 2019. 
február 8.

Az egy éve alakult formációban, a Quiet 
Chords duóban Lipták Jeanne, a korábban 
többféle stílust képviselő és számos for-
mációban részt vevő énekesnő és a 30 éve 
jazzgitárosként a színpadon álló Szakáll 
Norbert Iván lépett a rögtönzött pódium-
ra. Itteni műsoruk a klasszikus jazz-szten-
derdekre, szving, bossa nova ritmusú 
darabokra épült, de sajátos felfogásban né-
hány mai „popsláger” is helyet kapott. Az 
erős egyórás műsort klubhangulatban tölt-
hette a kávézót háromnegyed részig meg-
töltő közönség. 

Ella Fitzgerald és Joe Pass hihetetlen 
magas mércét állított fel a 70-es évek köze-
pén, amikor Take Love Easy albumuk dalait 
lemezre vitték. Ezt a nívót ebben a stílus-
ban szinte lehetetlen túlszárnyalni, egyrészt 
Fitzgerald különösen egyedi, a jazz elemen-
táris erejét hordozó hangja, intonációja és 
előadói modora, másrészt Joe Pass mér-
hetetlenül alázatos, kristálytiszta, érzékien 
szvinges, tökéletes technikájú játéka okán. 
Talán ezt a nyomot igyekszik követni a 
Quiet Chords. Sikerül-e ugyanazt a borzon-
gató érzést előcsalogatni a hallgatóságból? 

A repertoár összeállítása nem rossz, 
a helyhez mérten a hangzás is elfogadha-
tó, a mikrofon időnkénti gerjedése nem 
rontja az összképet. A dalok széles stí-
lusspektrumban mozognak, és az első tíz 
perc elfogódottsága után Lipták Jeanne 
is megtalálja hangját. Kommunikáció-
ja a közönséggel kicsit talán kusza, lehet, 
hogy a klubérzés csalogatja elő a túlságo-
san is személyes mondatokat, de éneke 
feledteti ezeket, és a harmadik számban – 
amelynek egyik verssorából származik a 
Quiet Chords név is – már magára találva 
énekli a témákat jazzes-szvinges ritmiká-
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val, megtűzdelve a jazzben kötelező dirty 
tones (a jazzre jellemző piszkos intonáció), 
blue note hangokkal, glissandókkal. Érzi 
ezt a stílust, éneke a szving, a bossa nova 
és a sajátos felfogású popdallamok mezs-
gyéjén tényleg egyéni felfogást sugároz. 
Az éneklés tiszta, sallangtól mentes, átélt, 
fekvésében mezzoszoprán. Ella Fitzgeral-
dot persze nem képes túlszárnyalni, de 
ez nem is várható, ő a jazz örök érvényű 
ikonja. Mi a helyzet a gitárral? Itt már erő-
sebb a kontraszt. Először is nagyon fur-
csa az improvizációk alatt a mai technikák 
használatával helyben felvett gitárkíséret, 
amelyre aztán maga a rögtönzés történik. 
Nem baj az ilyesfajta lehetőség kiaknázása, 
hiszen egyfajta segítség a zenésznek. De 
azt kell, hogy mondjam, nem így. Először 
is elég sok a ritmikai pontatlanság, másod-
sorban nagyon zavaró, amikor a kísérettel 
egy fekvésben alakul a szóló, és a hangok 
néha „ütik” egymást. Nekem hiányzik a 
tér, a � nomság, a felvett kíséret elveszi azt 
az ízt, amit az egy szál gitár kíséret egyéb-
ként adni képes. Mintha Szakáll Norbert 
tartana attól, hogy nem lesz elég tömör a 
hangzás. Feladja ezzel azt a lehetőséget, 
ami a gitárjátékban annyira megkapó, az 
akkord és egyszólamú dallamok váltako-
zását, amikor a rögtönzött dallam egy-egy 
hangján felhangzó alap vagy helyettesí-
tett harmónia kiemeli, megerősíti az adott 
hangot. Pedig nem játszik rosszul, érzik 
mögötte a tapasztalat, és érzi a stílusokat. 

Improvizációikban mindketten ver-
tikálisan gondolkoznak, nem szakadnak 
el a harmóniaváztól, hangjaik nem visz-
nek messze a tonalitástól. A rögtönzések 
a gitáron komplexebbek, az ének eseté-
ben kevéssé szo� sztikáltak. Nem mintha 
ez baj lenne, hiszen messze kerülnének a 
felvállalt stílusoktól. Jók és sajátos felfogá-
súak a jazz-sztenderdek is, de érdekesebb 
a mai pop slágerek feldolgozása. Itt érezni 
elsősorban az egyediséget, itt látni, hogyan 
képesek a dúsabban hangszerelt erede-
ti dalok kíséretét egy szál gitárra kon-
vertálni, és az eredeti éneket egy sajátos 
énekmodorral más stílusérzettel megszó-
laltatni. Ezért feltétlenül elismerés jár. 

Hátramarad még a feltett kérdésem 
megválaszolása. Igen, a közönséget sike-
rült elbűvölni, a ráadás kikövetelése is ezt 
igazolja. Bennem azért tovább szól Fitzge-
rald és Pass szinte erotikus hatású, felül-
múlhatatlan albuma.  

Kovács Attila
.

 Zenék, utak 
és holdvilág 
Kovács Attila és Süle Zsolt 
szerzői estje. Utas és Holdvi-
lág Antikvárium, 2019. feb-
ruár 20.

Zongoristának lenni hálás feladat. Végül 
is a két kezünk – jobb esetben – tíz ép ujja 
tud egyszerre kísérni, dallamot játszani 

és improvizálni is. Ha elkezdünk a mé-
lyére hatolni ennek a gondolatnak, akkor 
felmerül a kérdés, hogy koncertező zongo-
ristának könnyebb-e lenni, vagy bárzongo-
ristának (kissé leegyszerűsítve a vagy-vagy 
szintjére a dolgot). 

Koncerten a közönség rád � gyel, ér-
deklődve várja, mivel tudod elkápráztat-
ni hálából, amiért rád szánta az idejét azon 
az estén. Könnyű feladat, mert teljesen 
alámerülhetsz a zenédben, s egyúttal bi-
tang nehéz, mert minden este a tökéleteset 
kell nyújtanod művészként, show-mester-
ként egyaránt. Bárzongoristaként kevesen 
� gyelnek rád. Beszélgetnek, kocogtatják a 
poharaikat, háttérzenész lehetsz csupán. 
Könnyű feladat, mert itt is teljesen aláme-
rülhetsz a zenédben, s egyúttal bitang ne-
héz, mert minden este ki kell játszanod a 
lelked, miközben könnyed vagy és szóra-
koztató. Ráadásul egy whiskyért szinte bár-
mit el kell tudnod játszani. 

S mi történik akkor, ha két olyan zon-
goristát összeengedünk egy estére, akik 
képesek koncerten és bárban is hitelesen 
muzsikálni, mindezt persze megnehezítve 
azzal, hogy barátok, ismerősök között kell 
alig pár négyzetméteren – tehát a legtelje-
sebb intimitás közepette – megmutatniuk, 
kik ők valójában? Zavarba jönnek. És per-
sze egy pillanat alatt elvarázsolnak min-
denkit. 

Süle Zsoltról mesélni viszonylag 
könnyű dolog számomra, mert az elmúlt 
25 évben elég közelről élvezhettem a mu-
zsikáját, de Kovács Attilát – szégyen, nem 
szégyen – csak hírből ismertem egészen 
addig, míg a Börtönmusical felújított vál-
tozatában a zenekarban szerepet kaptam. 
Érdekes munka volt, mert olyan anyagot 
kellett színpadra vinnünk, amit élőben 
még sosem adtak elő. Lélekben felkészül-
tünk a zeneszerzői kritikákra, hogy nehéz 
munka vár ránk, mert semmi nem lesz 
elég jó, amit csinálunk; ehelyett kaptunk 
egy végtelenül kedves és barátságos kom-
ponistát Attila személyében, aki nagyon 
örült, hogy újra megszólal az általa szerzett 
darab, s most már ráadásul élőben.

Tehát adott két tehetséges ember, egy 
zongora és az őket szerető kemény mag. 
Plusz az Utas és Holdvilág Antikvárium 
hangulata, ami már önmagában garancia a 
bensőséges hangulatú alkotói estre.

Hallgatom Attila darabjait a ’80-as 
évektől napjainkig – amelyekből persze 
csak szemelvényeket kaptunk az est folya-
mán –, és azon gondolkodom, mekkora 
dolog, hogy van nekünk egy zongoristánk, 
akinek a muzsikájában együtt él Chick 
Corea, Keith Jarrett, Bartók Béla és Seres 
Rezső. Közben hallgatom Süle Zsolt ba-
rátomat is, aki a saját dalait énekli és kí-
séri zongorán, s végiggondolom, milyen 
utat jártunk be együtt, milyen élmények-
ből is építkezik ez az ember, aki egyenes 
ági folytatója a Cseh Tamás-i hangulatnak 
és történetmesélésnek. Hallgatom eze-
ket a dalokat, ők ketten egymást váltják a 
hangszer mögött, miközben mesélnek is a 
művek megszületéséről, a pályájukról, ih-
letettségről, és a végén még egy közösen írt 
dallal is megörvendeztetnek minket. Hall-
gatom, ahogy Zsolti énekel a Börtönmusi-

calből, ahogy LGT-t is énekel, hallgatom 
Attila könnyed jazzbe szőtt líráját, és na-
gyon remélem, hogy még sokáig, sok he-
lyen hallgathatom őket. Bár azt hiszem, itt 
a legjobb.

Nyakas Krisztián

Léleksimogató 
hangverseny 
Mendelssohn-bérlet 3. 
hangverseny. Veszprém, 
Hangvilla, 2019. március 12.

Kiváló vendéget hívott erre az estére a ze-
nekar Giovanni Guzzo személyében. Nagy 
nyereségünk volt nekünk, hallgatóknak a 
venezuelai-olasz hegedűs játéka, mely ins-
pirálta a zenekart, friss, üde, egyben ben-
sőséges hangzást csalva elő belőlük.

Elsőként Benjamin Britten Simple 
Symphony című művét hallottuk, mely 
repertoárdarabja a zenekarnak, rendsze-
resen előfordul előadásukban különböző 
alkalmakkor, hangfelvételen is meghall-
gathatjuk tőlük. Most Guzzo a koncert-
mester helyéről irányította az együttest. 
Egészen más elgondolásban, mint eddig 
megszoktuk, � atalos lendülettel, széles 
dinamikai skálával játszottak, más arcát 
mutatva a műnek, mint amit korábban is-
mertünk. A zenekar „vette a lapot”, követ-
te, átvette a vezető irányítást, csodálatos 
kamaramuzsikálást hallhattunk.

Ezután Beethoven két gyönyörű ro-
mánca következett Giovanni Guzzo szóló-
előadásában a zenekar kíséretével. Ez a két 
karakterdarab, mely a beethoveni életmű-
ben egyedülálló, igazi léleksimogató mű, 
mely felszabadítja a lelket, tiszta levegő-
höz juttatja a szívet, pozitív gondolatokat 
és érzéseket ébreszt. Guzzo előadása ezt 
a legteljesebb mértékben segítette, elő-
mozdította. Puha, érzékeny hegedűhang-
ja, nagy ívű dallamformálása még most 
is, napokkal az előadás után, miközben e 
sorokat írom, előidézi bennem azt a cso-
dálatos katartikus élményt, amit a hang-
versenyen éreztem.

A szünet után, ha lehetett még fo-
kozni ezt az emelkedett hangulatot, Schu-
bertnek köszönhetően ez megtörtént. Az 
V. szimfónia remek választás volt, illett az 
este szellemi vonulatához. Néhány fúvós 
hangszerrel – de csak olyanokkal, ame-
lyek feldúsítják a vonószenekari hangzást, 
és belesimulnak abba – bővíti Schubert az 
együttest. Guzzo ezt a művet karmester-
ként irányította. A szerző, a karmester és a 
zenekar hármasa jóvoltából a hangverseny 
első felében felszabadult érzések magasabb 
szintre kerülve uralkodtak el rajtunk, hall-
gatókon. Katarzis volt felsőfokon!

Rostetterné Nagy Rita
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Vannak 
vidékek 
legbelül 
30 év – 46 kötet. Lőwey Lilla 
és Váradi Péter Pál Erdély 
könyvsorozatának kiállítása, 
Veszprém, Agóra Kulturális 
Központ, 2019. február 7.

Igazán különleges kiállításnak adott ott-
hont február elején az Agóra: a Lőwey 
Lilla és Váradi Péter Pál házaspár-szer-
zőpáros 30 éves munkáját állították ki, az 
Erdély című honismereti és irodalmi fo-
tóalbum-sorozatot. Mindkét szerző gyö-
kerei Erdélybe nyúlnak vissza. A sorozat 
amellett, hogy gyönyörű képekkel mu-
tatja be a tájat, leírja a történelmi múltat, 
a földrajzi környezetet, a hagyományo-
kat, népművészetet, az erdélyi magyarok 
hitéletét, valláskultúráját, beszél kiemel-
kedő erdélyi személyiségekről, köztük 
például Wass Albertről. 

A családias, meghitt hangulatú meg-
nyitón Porga Gyula polgármester, a kiál-
lítás védnöke is köszöntötte a vendégeket, 
és – már oly sok kiállítás megtekinté-
se és megnyitása után – kiemelte, mi-
ért ilyen különleges ez a mostani: ezúttal 
nem csupán egy kötetet, hanem egy egész 
életművet mutatnak be. „A könyvsoro-
zat lehetőséget ad arra, hogy ha � ziká-
lisan nem is lehetünk ott egy-egy tájon, 
mégis úgy érezzük, mintha magunkba 
szívnánk a havasok tiszta és friss levegő-
jét” – mondta többek között. Az egyedi 
kiállítást annak fővédnöke, Ovádi Pé-
ter országgyűlési képviselő nyitotta meg. 
Tökéletesen fogalmazta meg a házaspár 
sorozatának jelentőségét: példaértékű te-
vékenység, hiánypótló munka.

Nemcsak a kötetek tartalmáról, ha-
nem azok készítéséről is szó esett a meg-
nyitón, hiszen Szentendrei Zoltán, a 
Prospektus Nyomda tulajdonosa, ügyve-
zetője a nyomda minőségi munkájaként, 
sikerélményeként mutatta be a könyvso-
rozatot, ami a szerzőpáros számára szint-
úgy nagy siker: „Pali élvezi, a világ talán 
legszebb helyein sétálgat, fényképeket 
készít, megörökíti azt, ahol van. Mind-
ezért elismerésben részesítik, sikeres, és 
tudja, hogy ez örökre fennmarad, amit ő 
megörökített. Ez irigylésre méltó.”

A megnyitót Soós Andrea 
előadóművész műsorával színesítették, 
aki a nemrég elhunyt Kányádi Sándor 
Erdélyhez kapcsolódó költeményeit sza-
valta el.

Ágel Zita Krisztina

Világraszóló 
magyarok 
Magyarországon született 
tudós elmék világraszóló ered-
ményei című tudományos 
vándorkiállítás, avagy A ma-
gyar géniuszok. Veszprém, 
Pannon Egyetem, a B épület 
aulája, 2019. február 9.– 
2019. március 5.

Az Európában hagyományos humboldti 
egyetemi modell szerint a felsőoktatási in-
tézményeknek kettős szerepe van: oktatás 
és kutatás, ideális esetben ezek a területek 
össze is kapcsolódnak. Gelencsér And-
rás professzor, a Pannon Egyetem rektora 
szintén ezt az előképet emelte ki köszön-
tőbeszédében a Pál�  György professzor 
ötletéből született vándorkiállítás megnyi-
tóján. A magyar géniuszt bemutató tablók 
a manapság oly divatos innováció foga-
lomköréhez kapcsolódnak, hiszen a világ 
számára fontos magyar hozzájárulásokat, 
találmányokat mutatják be, különböző tu-
dományágak szerint.

A magyar származású Nobel-díja-
sok mellett a művészet, az agykutatás és 
a matematikai kutatás kitüntetettjeit is 
láthatjuk, a Wolf-díj például a tudomány 
és művészet rangos képviselőit jutalmaz-
za, emlékeztetve az „ars” ókori és közép-
kori fogalmára, mely egyszerre jelentette 
mindkét tudásterületet. Ezt a díjat nyer-
te el többek között Lovász László mate-
matikából, valamint Ligeti György zenei 
munkásságáért. A matematikai arányok 
és a zenei harmóniák valójában nem áll-
nak messze egymástól, ezt az egybehang-
zást az ókor és középkor tudósai még 
ismerték, de napjainkban már rácsodál-
kozunk az egymás mellé került zenészre 
és matematikusra. A kiállítás talán egyik 
legfontosabb üzenete ezért a tudomány 
egysége, amely nem állít fel hierarchiát a 
bölcsészet és természettudományok kö-
zött, a megismerés különböző dimenzi-
óinak tekinti azokat. A másik, bevallott 
cél a motiválás, olyan példák megmu-
tatása a � ataloknak, melyek a kutatói 
életpálya mellett szólhatnak – az elődök 
eredményei alapján kirajzolódó szelle-
mi szabadság és kreativitás más foglalko-
zások esetében nem feltétlenül érhető el 
ugyanúgy.

A Brain Prize (Agy-díj) azt a vizsgá-
latot jutalmazza, amely a hasonló eredmé-
nyek alapjául szolgál, az idegtudomány azt 
próbálja feltárni, hogyan is jön létre ez a 
tudás – 2011-ben Somogyi Pétert, Freund 
Tamást és Buzsáki Györgyöt tüntették ki 
ezért. A listát még hosszasan lehetne so-
rolni, hiszen ez az emberi erőforrás orszá-
gunk egyik legnagyobb kincse.

Somogyvári Lajos

Veszprém 
másképp 
Tematikus túra. Vezető: Ra� ai 
Csilla, 2019. február 17.

 Gondolom, minél jobban szereti valaki Veszp-
rémet, annál nagyobb szellemi izgalmat ígér a 
cím, Veszprém másképp. Ra� ai Csilla, a Pan-
non Egyetem turizmus tanszékének � atal ad-
junktusa találta ki a Túrajó programokat, és 
évek óta meséli városunk jelenbe érő múltjá-
nak megannyi történetét egyre több kíván-
csinak. 

Tematikus túrákról van szó, ezúttal a 
Séd mentén, a Várhegy alatt, a Benedek-he-
gyen töltünk el a szokásosnál hosszabb időt, 
természetesen olyan csoportban, amelyet a 
téma iránti érdeklődés hívott a Kutas térre, 
a volt Nivegy-völgyi borok háza mellé. Mert 
bezárt már ez a vendéglátó egység is, leg� a-
talabb csapattagunk, aki alsó tagozatos, már 
csak a nevet fogja ismerni, az élményt nem, 
amiért jó volt ide járni. 

Csilla arról mesél, hogy bár több Séd 
nevű patak is siet a Balaton-felvidékről a 
nagy tó felé, közöttük nincs kapcsolat. A mi 
Sédünk hetven kilométer hosszan folyik át 
Veszprém és Fejér megyén, fénykorában hat-
van malmot hajtott. A megyeszékhely is a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, úgy is 
mondhatnánk, Veszprém geopolisz, külön-
leges geológiai képződményeinek alakító-
ja a szél, a víz, már azért is, mert a hatalmas 
sziklafalak, platók anyaga mészkő és dolomit, 
amit üregesre old az átszivárgó esővíz. 

Átmegyünk a hídon, balról szép csalá-
di ház, elődjében lakott, dolgozott a molnár. 
A ház pincéjében nem egyedüliként látható 
a régi kút. Hajdanán két alulcsapott kerék-
kel dolgozott a malom, amelyhez az állandó 
szint biztosítására külön malomárok vezette 
a vizet. Így alakult ki a Szerelem-sziget, ami 
már nem sziget, mert a malmi funkció meg-
szűnte után betemették az árkot. A Séd völ-
gye malmai többnyire gabonát őröltek, vagy 
úgy, hogy a gazda bevitte a termést, és meg is 
várta a lisztet, de az is gyakorlat volt, hogy a 
malom szekerei gyűjtötték össze a környékből 
az őrletnivalót, a tulajdonosnak pedig a kö-
zös lisztből vitték vissza az őt megillető részt. 
Tudni lehet, hogy a veszprémvölgyi apácák 
kávé darálására is használtak vízimalmot, de 
működtek deszkavágók, és malomkerék ener-
giájával juttatott Tumler Henrik a XVIII. szá-
zadban hat méter mélységű kútból forrásvizet 
negyven méter magasba, a várba, ólomcsöve-
ken keresztül. Mi ez, ha nem unikális veszp-
rémi örökség malomügyben?

Lépten-nyomon elénk kerül a történe-
lem, akár épített, akár geológiai örökségként. 
A vár alatti lépcsőn elindulva, Csilla arról 
beszél, melyik földtörténeti korból milyen 
kőzetet � gyelhetünk meg útközben. Kétszáz-
millió éve, trópusi környezetben keletkezett 
például a permi vörös homokkő, amiből itt 
lépcső készült, de ugyanebből épült a Károly- 
templom is. A lépcső melletti támfal füredi 
mészkő, anyaga megegyezik a balatonfüre-
di Lóczy-barlangéval. A Benedek-hegy előtti, 
kicsit lyukacsos, világos színű lapok budaka-



 S
éd

 •
 2

01
9.

 2
. s

zá
m

29

lászi mészkőből valók, ami hárommillió éve, 
édesvízben képződött. Különösen eső után 
szép a rózsaszínes tardos-gerecsei mészkő, az 
ammonico rosso, Mátyás idején exportcikk-
nek számított. Itt, a hegy előtti falban is meg-
� gyelhetjük a korabeli állatot, az Ammonitest 
csiszolatban, ahogyan Tihanyban a kecske-
körmöket vagy az egysejtű Szent László-pén-
zeket, a várpalotai homokbányából származó 
csigákat. Az Endrődi-lakótelep helyén egy-
kor márgabánya volt, ahonnan szintén szép 
burkolólapok származnak. Itt találta a pia-
rista paptanár, geológus, Laczkó Dezső a 88 
centiméter hosszú, úgynevezett kavicsfogú 
álteknős maradványait, ami veszprémi külön-
legességnek számít. Újabb anyag a porcelán; 
a Herendi Porcelánmanufaktúra ajándéka a 
hegyre vezető utat nyitó Krisztus-korpusz.

Veszprém jellemző kőzete a tenger alatt 
képződött triász kori mészkő és dolomit, eb-
ből áll a Benedek-hegy is. Most kilátó, volt 
olyan időszak – 1938-tól –, amikor az öngyil-
kosjelöltek miatt razziázott erre a rendőrség, 
és volt temetkezőhely, 1904-ben erre emlé-
kezve állíttatta a keresztet a székes káptalan. 
A dolomit, a mészkő, a márga nagyon gyen-
ge növényzetet tud eltartani, ezért vallottak 
kudarcot a hegyre tervezett gyümölcsfa- és 
dísznövény-telepítési kísérletek. Megszem-
léljük a Séd hegyet ölelő S-kanyarját, majd 
sorba állunk a következő látnivalóhoz, az 
óvóhelyhez. Csilla mesél: a veszprémi sziklák 
természetes és mesterségesen vájt barlangjai 
fontos szerepet játszanak, játszottak. A Jó-
kai utcai sziklában, a Magyar Nemzeti Bank 
azóta funkciót váltott épületében őrizték a 
második világháború alatt a nemzeti arany-
tartalékot és a koronázási jelvényeket, a bel-
jebb kialakított hatezer négyzetméteres üreg 
négyezer fő befogadására volt alkalmas. Aki 
1945 tavaszán született, az a sziklában látta 
meg a napvilágot. 

Veszprém jól védekezett a második vi-
lágégés alatt. Létezett óvóhelykataszter, amit 
úgy állítottak össze, hogy minden nagy pincét 
felmértek, majd hasznosítottak. Ennek kö-
szönhető, hogy míg épületben 75 százalékos 
volt a kár, emberéletben 1,2 százalék.

A Benedek-hegyi óvóhely kétszáz fős, 
körfolyosó rendszerű volt. Elgondolni is bor-
zasztó, milyen lehetett napokig itt élni a hi-
deg, rideg falak között, ahova beszivárgott az 
olvadék- és esővíz. Újra kimegyünk a nap-
sütésbe. Szerencsés ötlet volt a Margit téren 
található Szent Katalin-kolostor szépen kon-
zervált maradványai és a Várhegy közöt-
ti park kialakítása. Korábban három malom 
dolgozott itt.  A malomkerék viszont, ami pár 
évvel ezelőtt még látható volt a szikla alatt, 
nem malomhoz tartozott, hanem a tímármű-
helyhez, ami hosszú ideig működött a vízre 
települve. Pár kilométernyi séta, kétszázöt-
venmillió év. Veszprém másképp.

Őrsi Ágnes

Nyáry Krisztián 
Veszprémben 
Írjál és szeressél. Könyvbemu-
tatóval egybekötött író-
olvasó találkozó, beszélgető-
társ: Hevesi Judit. Veszprém, 
Eötvös Károly Megyei Könyv-
tár, 2019. február 07.

 Nyáry Krisztián Írjál és szeressél című legújabb 
kötete tavaly jelent meg a könyvesboltokban. 
A könyv megint tabukat dönt, nagy költőink, 
íróink teljes levelezéseit gyűjti össze, s tárja fel 
személyiségük egy új, eddig talán kevésbé is-
mert szegletét. Hogy miről szólnak valójában 
a levelek, tud-e egy költő anélkül levelet írni, 
hogy az olvasókra nem gondol? Ilyen és eh-
hez hasonló témákról beszélgetett a szerzővel 
Hevesi Judit. 

Sokan gyűltek össze a Kisfaludy Terem-
ben február elején, hogy Nyáry Krisztián és 
Hevesi Judit beszélgetését meghallgassák. Az 
első kérdés, ami felmerült, hogy vajon a kötet-
ben összegyűjtött levelek mindegyike mond-
ható-e szerelmes levélnek, hiszen azok egy 
kapcsolat minden stádiumát megmutatják, a 
friss, boldog érzelmektől egészen a szakításig 
és a búcsúig. Nyáry Krisztián éppen az ebben 
rejlő izgalmat emelte ki, mondván „unalmas 
is lenne, ha csak a klasszikus értelemben vett 
szerelmes leveleket olvashatnánk”. 

Irodalomtörténészként persze az a 
kérdés is felmerül egy ilyen kötet publikálása-
kor, hogy vajon jogunk van-e ezeket a magán-
leveleket elolvasni és másokkal megosztani. 
„Két igazán jó levél van – mondta Nyáry -, az 
egyik, amely nagyon alátámasztja azt a képet, 
amit valakiről ápolunk, a másik pedig, ami 
nagyon szembemegy vele”. A kérdés – jogunk 
van-e feltárni a nagyközönségnek a magánle-
veleket – persze álkérdésnek tűnhet egy olyan 
helyzetben, amikor valaki egy egész kötet-
nyit gyűjtött ezekből össze, ám a téma váratla-
nul izgalmasnak bizonyult, és Nyáry Krisztián 
számtalan pikáns vagy épp vicces példát és 
történetet mesélt el, hogy alátámassza igazát. 
Megtudhattuk például, hogy nemegyszer a 
magánlevelek már annak tudatában íródnak, 
hogy azokat az utókor egészen biztosan olvas-
ni fogja. Ugyanez a helyzet sokszor a naplók-
kal is, Gárdonyi Géza titkosított naplójában 
például a harmadik oldalon köszönti az ol-
vasót, és instrukciókkal látja el, hogy hogyan 
kell azt a továbbiakban olvasni. Gárdonyi-
ról, aki híresen félszeg volt a lánykérés terén, 
egyébként számtalan kedves történetet hallhat-
tunk, a könyvben egy roppant furcsára sikerült 
lánykérő levele is olvasható. 

De sok furcsaság derült ki Szabó 
Lőrincről, Krúdyról is, hallhattuk Mikszáth 
gyönyörű levelét, melyet volt feleségéhez, 
Mauks Ilonához írt, és elhangzott Kosztolányi 
Dezsőné férje szeretőjéhez írt levele is, ami a 
nézők között osztatlan sikert aratott. 

Jókedvű, sok humorral átitatott beszél-
getésben volt részünk, amiből a � gyelmes 
hallgató sokat megtudhatott irodalmi életünk 
nagy és tisztelt alakjairól, s így talán kicsit kö-
zelebb is kerülhettünk megközelíthetetlen 

idoljainkhoz. Hogy a könyv elolvasása után 
többen fogunk-e Mikszáthot, Kosztolányit 
vagy Móriczot olvasni? Nem tudom. De talán 
nem is ez a könyvek elsődleges célja. Nem 
megszerettetni akarja velünk ezeket a szer-
zőket, hanem egy mélyebb ismeretet és egy 
kis izgalmat szeretne csempészni az unalomig 
ismételt és megszokott mondatokba. És ki tud-
ná ezt jobban megoldani, mint Nyáry Krisz-
tián, aki a beszélgetés alatt remek humorával 
és értő tudásával tette még szórakoztatóbbá az 
estét. A kérdésre, hogy min dolgozik éppen, 
egyszerű választ kaptunk: e kötet folytatásán. 

Darabos Petra

„...mint egy 
vödör Unicum” 
Beszélgetés Garaczi Lászlóval 
a magyar széppróza napja 
alkalmából. Beszélgetőtárs: 
Bozsik Péter. Veszprém, Eöt-
vös Károly Megyei Könyvtár, 
2019. február 20.

 Egyetemi éveim alatt (ez négy évet jelent) 
másodszor vettem részt Garaczi Lászlóval 
való beszélgetésen Veszprémben. Ez nem 
kis teljesítmény egy várostól. Legutóbb a 
várban, egy keddi Trialógusok esten hal-
lottam a költőt Bozsik Péterrel és Ladányi 
Istvánnal beszélgetni, ez alkalommal pe-
dig a megyei könyvtár csordultig megtelt 
Kisfaludy Termében ültünk.

Különös teszttel kezdődik a beszél-
getés. Bozsik Péter egy szabadversre emlékez-
tető írást olvas fel, majd kérdőre vonja az írót, 
felismerte-e. Bevallom, én nem ismertem 
fel. Garaczi László azonban habozás nélkül 
válaszolta, hogy a hallott szöveg az öt lemur 
könyvének kezdő és záró soraiból állt össze, 
sőt, még azt is megjegyzi, hogy egy könyvnél 
pontatlan volt a „felsorolás”. Ez a szelle-
mes kezdés jól megalapozta a beszélgetés fő 
irányát, amely rögtön az indulással, a kez-
deti formakereséssel folytatódott. Felmerült 
a jogos kérdés, vajon Garaczi László a kez-
deti rövid prózák és versek után miért fordult 
a regény felé. Ahogy elmondta, generáció-
jának nagy ideálja volt a regények írása, en-
nek ellenére legtöbben – hozzá hasonlóan 
– rövidebb műfajokkal kezdték pályafutásu-
kat. 35–40 éves korára azonban rájött, hogy 
újfajta elbeszélésmódot kell találnia, hiszen ha 
hosszabb művet szeretne írni, és ezt abban a 
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stílusban teszi, ahogyan korábbi műveit írta, az 
egy vödör Unicumra fog hasonlítani. Mire az 
olvasó elér a közepéig, megfullad benne. Má-
rai és Kassák hatására a vallomásos próza iránt 
kezdett el érdeklődni.

Az imént leírtak körülbelül az első tíz 
percben hangzottak el, ebből pedig jól látható, 
mennyire sűrű estet hoztak létre a részt-
vevők a közönség számára. A beszélgetés leg-
nagyobb részében a lemur könyvekről, valamint 
a készülő regényéről volt szó (ez utóbbiból, 
bár aznap nem kaptunk ízelítőt, a Jelenkor 
folyóiratban már jelent meg azóta részlet). Nem 
minden esetben értem meg azokat, akik az 
írókra/költőkre ráerőltetik, hogy saját művüket 
sok ember előtt felolvassák. Persze, értem az 
érveket: mégis csak jó saját szájából hallani a 
szöveget. Garaczinál azonban ez a kérdés még 
sohasem jutott eszembe. 2016-ban sem, mikor 
először találkoztam vele, és most sem. Az ő 
hangsúlyozása, mondatainak széttagolása olyan 
pluszt ad a szövegélményhez, hogy mindig nagy 
élmény kedvenc szövegeimet tőle hallani. Így 
volt ez most is, mikor A tejföl mennyit bír? című 
versét olvasta fel, és mint azt tapasztalnom kel-
lett, ez a mű nem csak az én tetszésemnek ör-
vend különösen.

A beszélgetés végén ismét a közönségé 
volt a szó. Hazudnék, ha azt írnám: „valljuk be, 
nem volt nagy tolongás”, ugyanis ennek kere-
tében még a grazi ösztöndíjprogramban való 
részvételéről is szó eshetett. A már hagyomá-
nyosnak számító könyvtári rendezvény tehát 
újra alkalommal szolgált, hogy az irodalom 
iránt érdeklődők találkozhassanak a kortárs 
magyar irodalom képviselőivel.

Keszte Bálint

Búvunk 
egymás 
árnyékába 
A TIT Váci Mihály Irodalmi 
Színpad előadása az Agóra 
kamaratermében, 2019.  
február 20.

Valentin-nap környékén a TIT Váci Mihály 
Irodalmi színpad tagjai szerelmes versekből 
és dalokból szerkesztett műsorral várták kö-
zönségüket. „Szerelem, romantika és a társas 
élet derűs pillanatai versekben és prózában” 
– így ajánlották az érdeklődőknek „Búvunk 
egymás árnyékába” című műsorukat. Most 
is szép számmal gyűltek össze érdeklődők az 
Agóra kamaratermében. 

A téma – a szerelem, a fér� és nő kap-
csolata a költészetben, a prózában, a népme-
sékben – a legrégebbi időkre nyúlik vissza. 
Hallhattuk a műsorban, a székely népmesé-
ben: „Mert megteremté az Úr Ádámot, aztán 
pár nap múlva észrevette, hogy bánatos ma-
gánosságában, hát adta neki Évát.” Azóta fér� 
és nő elválaszthatatlan társak lettek. Szebb-
nél szebb irodalmi, zenei és képzőművésze-
ti alkotások végeláthatatlan sora kínálkozik 
ebben a témában egy jó hangulatú műsor 
megszerkesztéséhez. 

Felföldi Gábor, a műsor szerkesztő-
je és egyben rendezője a tőle megszokott 
jó érzékkel válogatta a verseket, ügyelvén 
arra, hogy a szövegek jól illeszkedjenek az 
előadók személyiségéhez is. Az este egy éne-
kelt verssel indult, kissé nehézkesen, átütőerő 
nélkül, Battyányi-Nagy Annamária előadá-
sában. Kíséret nélkül uniszónóban énekelni 
egy kiváló versmondónak is merész vállal-
kozás, több technikai tudást, tiszta hangzást 
igényel. Rendkívül fontos volna egy műsor 
indításánál már az első hangokkal megfog-
ni a közönséget. Rábai Zsanett, Felföldi Gá-
bor és Battyányi-Nagy Annamária klasszikus 
szerelmes verseket mondtak. Talán szeren-
csésebb lett volna az estet egy verssel kez-
deni, hiszen az előadók ki�nomult érzékkel, 
tiszta szép magyar beszéddel tolmácsolták 
a költeményeket. Volt idő ráhangolódni egy 
különleges érzés, a szerelem rejtelmes mély-
ségeire. S ebből az elmerengő állapotból az 
újra megremegő hangon megszólaló ének, a 
kedves magyar népdal zökkentett ki egy ki-
csit. De hát mulandó volt ez is, mint a szere-
lem, melyet az idő szeretetté szelídít az ember 
szívében. A második részben ezt a szeretetet 
s a múltban való ábrándozás szépségét mély 
érzéssel adta elő Sz. Csordás Éva és Horváth 
Imre. Különösen megható volt az idősödő 
Horváth Imre előadásában Ady Őrizem a sze-
med és Nagy László Ki viszi át a szerelmet…? 
című verse, melyek, ha a túlsó partra való át-
költözés gondolatairól is szólnak, mégis az 
életbe vetett hitet sugározták felénk. 

A mindennapokban a fér� és nő kap-
csolata nemcsak a szerelemről szól, hanem 
az örökös civódásról is. Jó ötlet volt a műsort 
az ezekről szóló vidám, könnyed jelenetekkel 
zárni, amelyek a �atalabb és az idősebb há-

zaspárok napi zsörtölődéseit idézték meg. A 
szereplők bebizonyították, hogy a könnyed, 
humoros páros jelenetekben is otthonosan 
mozognak. Személyes tapasztalataik is vannak 
a hétköznapok fonákságairól. Szükségünk is 
volt már a merengések után ezekre a percekre, 
melyek visszazökkentettek bennünket az egy-
szerű hétköznapokba. Jó hangulatban ért véget 
az est. Ebben a műsorban azonban szerencsé-
sebb lett volna a dalok helyett talán hangszeres 
zenét választani. A zene hangja lehetett volna 
a fonal a műsoregységek között, a versek alatt 
szóló halk muzsikaszó lélekemelő hangzással 
érinthette volna meg a hallgatóságot. 

A műsort záró jelenetek azonban feled-
tették mindezt, bennünk pedig újra tudato-
sult az örök igazság, melyet a már említett 
székely népmese oly hűen megfogalmaz. „Bi-
zon így van ez már ősidők óta. Ádám meg-
fogta Evacskájának a kezeit, aztán oldalogtak 
nagy lógó orvval. Azóta kénlódik az ember az 
asszonyval, mert se vele nem jó, se nélküle”.

Molnár Erzsébet

Fel és le 
Libikóka – Grecsó Krisztián és 
Hrutka Róbert pódiumestje. 
Veszprém, Hangvilla, 2019. 
február 27.
Izgalmasnak tartom azokat a művészi kísérle-
teket, amelyek összehozzák egymással az iro-
dalmat és a zenét. Persze mondhatjuk, hogy 
ebben semmi újdonság nincs, sőt ez inkább 
amolyan archaikus fogás, hiszen amennyire 
tudjuk, eredendően az irodalmi művek éne-
kelve vagy legalábbis kántálva, zenei kísérettel 
kerültek előadásra.

Még a középkori irodalom kapcsán is 
használjuk a dallamvers fogalmát annak a 
jelenségnek a leírására, amikor egy létező 
dallamra, ritmusra születik meg a szöveg. Az-
után az újkorban egyre inkább elszakad iro-
dalom és zene egymástól, előtérbe kerül az 
irodalmi mű olvasáson keresztüli befogadá-
sa, bár (főleg a lírai költemények) továbbra is 
szolgálhatnak zenei alapanyagul, de a meg-
zenésítés érdekében gyakran kisebb-nagyobb 
változtatásokat is eszközölni kell. Ehhez ké-
pest a dalszöveg önálló műfajjá vált, amely az 
irodalom határterületén egyensúlyoz.

Izgalmas fejlemény, hogy az utóbbi évek-
ben (évtizedekben) egyre többféle kísérlet 
született irodalom és zene kombinációjára és 
(vagy) az irodalmi mű előadhatóvá tételére, 
amelyek túlmutatnak a hagyományos író-olva-
só találkozók vagy éppen versmegzenésítések 
világán. A �ataloknak itt a slam (vagy koráb-
ban a rap is betöltött ilyesfajta funkciót), amely 
az irodalmat ismét előadó-művészetté teszi. A 
középgeneráció kísérlete a Rájátszás, amelynek 
keretében költők és zenészek együttműködé-
sében jön létre a dal (zenés vers) és a színpadi 
produkció is. És a „nagy öregeknek”, Závadá-
nak, Parti Nagynak, Esterházynak is megvolt a 
maguk dzsesszes akciója Dés Lászlóval és ze-
nésztársaival.

A Grecsó–Hrutka duó életkora szerint 
a közbülső nemzedékhez tartozik (Grecsó 



 S
éd

 •
 2

01
9.

 2
. s

zá
m

31

Krisztián egyébként tagja is a rájátszásos cso-
portnak), közös produkciójuk, a Libikóka, 
amelyet február 27-én mutattak be a Hang-
villában, mégis inkább egyfajta kombináció: 
vannak itt megzenésített versek, írások zene 
nélkül és írások improvizatív zenei aláfestés-
sel. Az előadás (önde�níciója szerint pódium- 
est) kellemes produkció, pont alkalmas egy 
hétköznap este viszonylag tartalmas eltöltésé-
re kis zenével és irodalommal. 

Ugyanakkor a lenyűgöző művészi él-
mény – ha valaki arra vágyott volna – el-
marad. Hrutka Róbert kétségkívül nem Dés 
László. A közönség néhány tagjának suttogva 
kifejtett véleménye szerint kevésbé jól énekel, 
mint Grecsó, és már a nyitódalnál megüti az 
ember fülét az énekhang technikai turbózá-
sa: egy ilyen intim performansznál nem hat 
jól a visszhangosítás. A végeredmény az, hogy 
a megzenésített versszövegeket lehetetlen kö-
vetni azok számára, akik nem ismerik az írá-
sokat – szóval senki nem ezen az estén szeret 
bele Grecsó Krisztián költészetébe…

A felolvasott Grecsó-szövegek már in-
kább működnek, még ha a közbeszúrt sztorik 
annyira nem is kerekednek ki. Főleg a Har-
minc év napsütésből kapunk részleteket, de 
vannak máshol megjelent írások is a reper-
toárban. A részletek nagyrészt generációk 
viszonyáról és az idő relativitásáról szólnak. 
Talán ezért Libikóka: előre-hátra utazunk az 
időben, ahogy a hinta föl-le. Persze az is le-
het, hogy zene és irodalom egyensúlyáról, ba-
lanszírozásáról lenne itt szó szimbolikusan. 
Az már csak a mi gonosz gondolatunk, hogy 
akár a minőség is alapja lehet a metaforának, 
ezt gyorsan el is hessegetjük.

És hogy ajánlom-e ezt a műsort mások-
nak? Alapvetően igen, hiszen ahogy írtam, 
kellemesen eltöltött estében volt részünk, még 
ha a katarzistól messze jártunk is. Grecsóhoz 
én közelebb kerültem a libikókán ülve, talán a 
dolgok természetes rendje az, hogy Hrutkától 
közben távolodtam.

Király Viktor

Egy ülésben 
Mondjad, Atikám! Vecsei H. 
Miklós színművész József At-
tila estje, a Vígszínház  
vendégjátéka a Veszprémi  
Pető� Színházban, 2019.  
március 2. 

Valami történik. A színpadon a rajongással 
körbevett, közösségeket találó-teremtő és a 
magára maradott – szürreális, talán még per-
verz is, de élettel telít. (És ki tudja, ki lelke 
szerint a körberajongott?) Valami változhat.

A színház terme túl nagy. A probléma 
azonban elveszti jelentőségét. A teremtett világ 
operatőri keretét két óra tíz percen keresztül a 
néző tekintetének horizontja határozza meg. 
A �gyelő tudat plánjai a közelitől totálig vál-
toznak, a kép mindig telített, nem lötyög, nem 
lóg bele semmi. A koncentráció megterem-
ti a kamarateret. A kezdő színpadkép, mint az 
Ajtót nyitok című vers Mama nélkül maradt 

világa, a szegénység tiszta rendje, nők nélküli 
űr. Árnyak, kezek eljutnak a határokig, de nem 
jön be soha senki, ebből a szobából csak kilép-
ni lehet. „..borzasztó, hogy az ember egyedül 
van, borzasztó, hogy van tudata csak ezért 
van egyedül vagy csak azt hiszi, hogy egyedül 
van…” (J. A.) Az ajtó hatalmas. Emlékké vál-
va mozdulnak a tárgyak, a szegényes bútorok 
és eszközök sokszoros életre kelnek, sérülnek, 
vizesednek a felületek, a füst öli az oxigént, a 
falak monokróm izzása élesen hasítva üti az 
agyat, amikor traumatikus szavak csupasz ide-
get érnek. A testről lefoszlanak, tépődnek a 
ruhadarabok. Bomlik a lélek, de az érzékeny 
okosság, az állatokkal barát szeretet marad. 
Bundás kutya a gyerekkorból és az utolsó na-
pok bizalommal közeledő macskája legalább 
annyira élő (emlék) és alapvető, mint a szim-
bolikus motívumok: a kézben a kés, a kisvonat, 
az édesanyát – szerelmét, halálát – megidéző 
fekete csipkekendő. 

Orson Welles szerint imát és szerelmes-
kedést nem lehet játék�lmben megjeleníteni. 
Van valami hasonló szempontból reményte-
len vagy elgondolhatatlanul nehéz abban, ha 
valaki egy másik ember életét, adott esetben 
egy szerinte „angyali értékvilágú ember gyak-
ran terrorszerű bűnös életét” (V. H. M.) mutat-
ja meg. Nem József Attila önre�exióit halljuk 
– természetesen – az analitikus szerepébe ke-
rülve, a színész nem „bújt József Attila bőrébe” 
(a lehetetlent milyen pontosan kifejező ostoba 
metafora ez). Egy merülés utáni tudás kivételes 
erejű megformált világa vonz magához, a Jó-
zsef Attilától – saját szavával – „eltalált” Vecsei 
H. Mikós választott tengereinek tapasztalata. 
Hogy a kanapéról beszélő is lehet olyan ártatla-
nul kegyetlen, mint az analitikus; hogy a csúsz-
kálókkal és a megnyomorítottakkal együtt érző 
lélek tehetetlen, kiszolgáltatottá tevő erőszak-
ba fordulhat; hogy a szépség még kevés. Tessék 
másokért élni.

Több ezer olvasott oldal esszenciája a 
szövegkönyv, József Attila versei, prózai írá-
sai, a Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben és 
a költőről szóló másodlagos irodalom rész-
letei alakulnak egy – végső soron – a halálból 
beszélő tudattá, amely számára a saját magától, 
a szobától való megszabadulás, a közös világ-
ból való eltűnés egy elképzelt remény, talán 
a csoda. Amikor a lélek kijön elénk a csak a 
nézők felől átlátszó, de a színpadon játszó felé 
vak plexifal mögött füsttel elöntött térből a 
kivilágított sötétbe, és elmondja pusztulását, 
akkor szabadságát és megviselt szépségét 
is felmutatja. „…itt vagyok és nem vagyok, 
csak mások látnak.” (J. A.) Az egyik legfon-
tosabb esztétikai és gondolati tapasztalat, 
hogy a szituációban közvetlenül megszólaló 
fogalmi és nonverbális beszéd milyen ter-
mészetesen, erős témahálózattal épül a versek 
határolt végtelenjébe (és fordítva), megtart-
va egy kivételes intellektus megszólalásának 
folytonosságát – még akkor is, amikor az elme 
rálát saját szétesésére. Vecsei H. Miklós tekin-
tetében, lényében az első pillanattól ott van 
a fáradtság; a szeméből – Weöres szavaival – 
folynak ki az egek, de a befele szédülő bánat 
és keserűség felett még megszólal a játék, hu-
mor, irónia, az eszmélő és értelmező gon-
dolat, a vágy. A zenei, más hangi és vizuális 
e�ektek komplex – helyenként direkt, máskor 
felhangos, érzetes, expresszív – összhatása is 
lélekbeszéd.

A művészt – mint egy interjúban el-
mondta – elsősorban József Attila élete ins- 
pirálta, költészete kevésbé. Asperján György 
életrajzi regénye (Fogadj szívedbe) volt a leg-
fontosabb forrás, mely az est dramaturgiáját, 
legfőbb értelmezési keretét, a krisztusi szen-
vedéstörténet stációinak párhuzamát is adta. 
A gondolat erős, hatásos, de szerintem – az 
én József Attila-olvasatom felől – pontatlan, 
téves középpont felé visz, és még csak nem is 
azért, mert a Szabad-ötletekben azt olvassuk: 
„Olyan rossz, hogy nincs Isten, én egész éle-
temben hiába törekedtem, hiába voltam jó, 
hiába voltam rossz”.  Nem hiszem, hogy egy 
olyan dráma, mely Vecsei H. Miklós közvet- 
len József Attila-élményéből születik, kevés-
bé lenne erős és katartikus, nem hiszem, hogy 
kettejük közé feltétlenül kell egy globálisan 
irányító, meghatározó harmadik tudat.

Valami biztosan történt, változott. Egy 
maximalista, erős intellektus, egy szuggesz-
tív �atal színész-rendező vont be teremtett 
világába, láttunk – ahogy két tizenéves �atal 
mondta –„egy sokszereplős monodrámát”, 
„egy igazi színházat”.

Vondervisztné Kapor Ágnes

Két kiló  
dinamit! 
Fejünk felől a tetőt. Ivancsics 
Ilona és színtársai vendég-
játéka a Pannon Várszínház 
Tavaszi Fesztiválján, Jókai 
Anna regénye alapján ren-
dezte: Kőváry Katalin, 2019. 
március 2.

Jókai Anna Fejünk felől a tetőt című regé-
nyének főhőse, Szapperné számomra Hedda 
Gabler távoli rokona. Mindketten rossz há-
zasságban élnek, a kezdés hasonló, de a kitö-
rés, a megoldás másként alakul. 

Ibsen hősnője, Hedda Gabler eldob 
mindent, amit egy fér�központú társadalom 
nyújthat, nőiessége agresszivitásba csap át. 
Nem zokog a következmények miatt, inkább 
az események élére áll, ő maga okozza a tra-
gédiát. Szapperné viszont nem hagyja el a fér-
jét, görcsösen ragaszkodik a családjához is, 
holott mintha nem lenne benne szeretet irán-
tuk. Talán Janika, a �uk a kivétel, de ebben 
sem vagyok teljesen biztos. Mert őt is önzőn 
szereti, átörökítve a végzetes anyai mintát, ő 
akarja megmondani, kit szeressen a �a, és kit 
ne szeressen, kivel barátkozzon, kivel ne.

Környezetük elvei szerint Hedda Gab-
ler és Szapperné is vétkesek: Hedda Gabler, 
a jó házból való úrilány unalmában pokol-
lá teszi pipogya férje és szeretője életét, majd 
öngyilkos lesz. Szapperné rosszkedve min-
denkire rátelepszik, hibbant albérlőjével vi-
gasztalódik, iszákos férjét kutyába se veszi, 
az anyjával sem törődik. Az unokája is addig 
van a kezében, amíg átveszi a lányától, utá-
na teljesen megfeledkezik róla. Még jó, hogy 
csak egy gumibaba. Szapperné életének kö-
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zéppontjában a ház áll, amely számára a csa-
lád jelképe. És amikor értesítik, hogy a házat 
lebontják, mert lakótelep épül a helyén, akkor 
meghozza végső, lázadásnak szánt döntését: 
korszerű lakás helyett, ahova átköltözhetne az 
egész családdal, inkább egy szuterént és pénzt 
kér. A szuterénbe egy ko� errel egymaga köl-
tözik. Lányát, � át szélnek ereszti, az anyja 
meghal, a férje kórházban. Vége mindennek! 
Szapperné a saját lábára áll, becsapja maga 
mögött az ajtót. Nem tudom, mit tennék az 
ő helyében. Úgy érzem, Szapperné becsapott 
ajtaja nyomában a mai napig nyitva marad-
tak a kérdések. A szeretetnélkülisége, az üres-
sége, a nihilizmusa mintha a mai napig nem 
változott volna semmit. A kérdéseire nincse-
nek válaszok. Elcseszett, hazug társadalom el-
cseszett, hazug életei.

Mindazonáltal el kell fogadnunk Szap-
perné döntését. Értelmetlen volna � rtatni, 
hogy miért éppen aznap ismerte fel család-
tagjai minden bűnét. 

Nem mondhatnánk, hogy Szapper-
né környezete csupa nagyszerű emberből áll. 
Fér� központú lecsúszott család a hatvanas 
évek Magyarországán. Három, illetve négy 
fér�  van körülötte. A vejét például egyszer sem 
látni, ezért nem számoljuk ide. A férje iszákos 
hedonista, többnyire rosszul van, mikor haza-
ér. A szeretője, a feltaláló Jenci tehetsége nem 
talál megfelelő kifejezésre és megfelelő fogad-
tatásra, ezért megbetegíti. Janika elkényezte-
tett, elvek nélküli, üres, önző gyerek, teng-leng, 
mert érettségi után nem veszik fel egyetem-
re, a � zikai munkát viszont megalázónak érzi. 
Janika barátja, Iván szintén csellengő, furcsa 
úri � ú, aki mindent elvesz, de keveset ad. A 
nagyanya is önző és nyilván demens. Nem ér-
deklik a családtagok, csak a régi szép időkről 
mesél, amikor még értékelték a műveltségét. 
Csipkekesztyűben jár, mint egy tönkrement 
grófnő a Kádár-rendszer elvtársai és elvtárs-
női között. Eszter, Szapperék lánya boldogta-
lan karrierista, anyjára hallgatva belemenekül 
egy érdekházasságba, majd szerelmes lesz Ja-
nika barátjába, Ivánba. Ő is rideg anya, épp 
úgy, mint Szapperné. „Olyanok vagytok, mint 
a vademberek!” – fakad ki a nagymama. Jani-
ka pedig azt kiáltja, „két kiló dinamit” kellene, 
hogy eltűnjön ez az egész szerencsétlen katy-
vasz, a Szapper család.

Most, ahogy leírom, hogy „Szapper csa-
lád”, eszembe jut, hogy akár „Szabó” is lehetne. 
A valaha népszerű rádiós sorozat, a Szabó csa-
lád kifordított változata ez a színmű. A Fejünk 
felől a tetőt lineáris története határozottan a 
sorozatokra hajaz. Nem dráma a hagyományos 
értelemben véve, nincs lélektani fejlődés vagy 
pszichológiai indíték, csak jelenetek sokasága, 
ráadásul eléggé sablonos élethelyzetekben, ké-
zenfekvő gondolatokkal és fordulatokkal. Két 
szereplő izgatott párbeszéde, és utána snitt. Jön 
a másik két szereplő, ők is előadják a dialógu-
sukat, és így tovább. Furcsa rendezői megol-
dásként csengő vagy ajtónyitás helyett mintha 
gépfegyvertűz jelezné az újabb szereplők haza-
érkezését, azaz színpadra lépését.

A szereplők – valóságos drámai kapcso-
latok híján – legfeljebb külön pályákon futó 
emberi sorsokat rajzolhatnak fel. Írói, rende-
zői, szociográ� ai sablonok segítik őket ebben. 
A szerepnek megfelelő karaktereket választott 
Kőváry Katalin rendező, ezért igazából nem 
kell kitalálni magukat. Ivancsics Ilona Szap-

perné-alakítása a legsikerültebb. Sötét belső iz-
zással érzékelteti háziasszonygőgjét, rátarti női 
fölényét. A többiek: Pap Éva (Karolina anyó), 
Varga Tamás (Szapper úr), Dobra Mara (Eszter, 
a lányuk), Kékesi Gábor (Janika, a � uk), Szir-
tes Balázs (Jenci), Bárnai Péter (Iván), Kőszegi 
Mária (Elekes Kati) rutinosan hozzák a � gurát. 
Dőry Virág színpadképe szarvasos falvédővel, 
kredenccel a hatvanas éveket idézik. Jelmezei 
viszont a divat körkörös ismétlődése miatt ki-
csit mainak is tűnhetnek, illetve kortalanok. A 
jeleneteket a táncdalfesztivál slágerei zárják.

Közel sem remekmű a Pannon Várszín-
ház Tavaszi Fesztiválján látott vendégjáték, a 
Fejünk felől a tetőt; sem a szöveg, sem a szí-
nészi játék nem túl eredeti, de fontos, hogy 
nagyon a miénk. A mi életünkről, a mi nyo-
morúságainkról szólnak Ivancsics Ilonáék. A 
hatvanas évek rideg emberi kapcsolatai és az 
össztársadalmi tehetetlenség ma is szomorú-
an otthonosak és ismerősek. 

Bartuc Gabriella

„Mert a trollok 
nem ragoznak 
helyesen” 
Beszélgetés Varró Dániellel. 
Veszprém, Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár, 2019. 
március 19.
Alig maradt szabad ülőhely a Pannon Egye-
tem hallgatói által szervezett beszélgetésen, 
melyen a magyar irodalom egyik nagy tréfa-
mesterével, Varró Dániel József Attila-díjas 
költővel találkozhattunk. A szerző beszélge-
tőtársai Kovács Gábor, a Pannon Egyetem 
adjunktusa és Szabó Eszter egyetemi hallgató 
voltak, akik rendkívül izgalmas kérdésekkel 
irányították az estet. Nemcsak Dani munkás-
ságáról, alkotói tevékenységéről tudhattunk 
meg többet ezen az alkalmon, előkerültek a 
személyesebb, magánéletet érintő témák is.

Az író-olvasó találkozó fő gerincét a 
költő legújabb, A szomjas troll című verses 
mesekönyve adta, melynek történeteit a fő-
ként felnőttekből álló közönség is lelkesen 
fogadta. Miután meghallgattunk a szerző 
tolmácsolásában a könyv címadó művéből 
néhány strófát, bepillantást nyerhettünk a 
könyv másik három meséjének, A kíváncsi 
óratörpe, A kis hablegény, valamint A leprikó-
nok átka című mesébe is. Megtudtuk, milyen 
személyes élmények mentén született meg az 
északi mitológiák hangulatában íródott „kis 
viking legendárium”, hogy a fő inspirációk 
némi kedvelt ír metálzenekar a feleség részé-
ről, egy gyerekkori kedvenc mese, A Gyűrűk 
ura, valamint a � nnországi családi kirándulá-
sok voltak.

Varró Dániel elárulta, a címben is sze-
replő „troll” kifejezés sem csak egy ütős hívó-
szava a könyvnek. Az alapvetően gonosznak 
tűnő, de nem feltétlenül rosszindulatú, in-
kább csak amolyan ügyetlen és bumfordi 
trollokkal elmondása szerint ő nagyon jól tud 

azonosulni. A könyv kapcsán a költő kiemel-
te, gyerekkori vágya teljesült A leprikónok 
átka című lapozgatós, verses elbeszélés meg-
írásával, mely kétségkívül a kötet legkülön-
legesebb darabja: egy olyan kalandválasztós 
történet, melyet Varró Dani a Kaland-Já-
ték-Kockázat című kötetek mintájára írt. 
Ahogy ezekben a fantáziaregényekben, úgy 
itt is a mi döntésünkre bízza az író, hogy az 
általa megadott lehetőségek, lépések közül 
melyiket választjuk, hogyan alakítjuk a főhős 
sorsát. Nem mindegy, hogy egy jégóriással, 
egy orkkal vagy egy harcifókabébivel szeret-
nénk megküzdeni, egy-egy rossz döntés akár 
végzetes is lehet.

A személyes motivációk kapcsán ke-
rült szóba az alanyi költészet fontossága is. 
„Leginkább magamról tudok írni, magam-
ból és a környezetből merítek, A kíváncsi óra-
törpe � guráját például a középső kis� amról 
mintáztam, mert nagyon kíváncsi természe-
tű, szeret mindent alaposan megvizsgálni. A 
könyv egy másik meséje, A kis hablegény ihle-
tője pedig a legkisebb kis� am volt” – mondta 
el Varró Dániel.  A költő által hangsúlyozott 
alanyisággal szemben Kovács Gábor jól rá-
mutatott az „elbeszélő versbeszélő” fontos-
ságára is. Megtudtuk, hogy puskini hatás 
érződik a történetekben, mely már a Maszat-
hegy Anyegin-strófáiban is megmutatkozott. 
Verseinek, meséinek – a költő saját elmon-
dása szerint – túlírt sorai szintén szemé-
lyes élményhez kötődnek. „Első mesterem a 
középiskolai magyartanárom volt, aki arra 
próbált tanítani, hogy a jó vers sűrít, és nem 
fecseg feleslegesen. Juszt sem akartam négy-
sorosokat, ahogy tanárom javasolta, én minél 
hosszabban, fecsegősebben szerettem volna 
írni, nemcsak hasonlatokat, hanem kibon-
tott hasonlatokat és allegóriákat. Ezért izgat a 
verses regény műfaja, a puskini, byroni hang, 
ahol a történetmesélés közben folyton elő-
retolakodik a narrátor” – árulta el a szerző. 

A kérdező irodalmárok a Varró Dániel 
írói munkásságára vonatkozó kérdéseken túl 
tovább is merészkedtek: Szabó Eszter például 
nem hagyta ki, hogy szóba hozza a híres, köz-
felháborodást keltő költeményt, a Hat jó játék 
kisbabáknak című gyermekverset és a költői 
felelősségvállalás kérdését. A költő, ahogy azt 
korábban is nyilatkozta, csupán gyermeki né-
zőpontból közelít, amikor ír, s e hírhedtté vált 
versnél valójában azt akarta játékos formá-
ban megmutatni, hogy a gyerekek mindennel 
játszani akarnak, ami tilos, csak éppen a saját 
játékaikkal nem.

Természetesen a népszerűség egy más-
fajta (árny)oldala, az érettségi tételként való lé-
tezés is szóba került, de hallhattunk humoros 
családi anekdotákat és őszinte vallomásokat 
is a népszerűség átéléséről. Jókedvű, felszaba-
dult hangulat uralkodott végig a könyvtár Kis-
faludy Termében, ahol közösen nevettünk és 
„trollkodtunk” a szerzővel. Bár Varró Dániel 
következő könyve szintén gyerekeknek íródik, 
én már nagyon várom a Szívdesszert és a Mi 
lett hova? című kötetek mellé a további, felnőtt 
korosztályt megszólító verseket.

Éltető Erzsébet
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A Kabóca Bábszínház egyik újonnan bemutatott darabja, A csillagok csókja egyszemélyes előadás, 
minimalista díszlettel, főként a történetre és mondanivalóra fókuszál.

Kötődések
A csillagok csókja. Rendezte: Csató Kata, Finy Petra meséje nyomán írta Szántó Viktória, 

Kabóca Bábszínház, Veszprém, 2019. február 2.
A kezdés humoros és nagyon élő. A főként 3–8 
évesekből és szüleikből álló közönséget folya-
matosan megszólító, produkáltató Benkő Zsu-
zsanna jelmeze is tökéletesen illik szerepéhez. A 
kicsit utaskísérőre hajazó kinézet, égkék ballon-
kabát, natúr színű sapka és enyhén magas sar-
kú cipő jól kiemelik szerepének – anya, tündér, 
tanárnő, segítő – mesebeli természetét. Csillo-
gó szeme és kicsit kislányos arca lehetővé teszi, 
hogy a gyerekeket valóban bevonja a mesevilág-
ba, ahol ígéretei szerint megtanítja őket, hogyan 
kell valakinek a sorsát a homlokára csókolni. A 
történetben megosztja egy ballépését, amikor 
„túlpuszilta” egy kislány homlokára sors-
csókját, aki így eredeti feladatát – hogy nagyon 
szeresse az anyukáját – túlteljesítve, el sem ké-
pes engedni a mamája kezét születése után. 

A bevezető interaktív részben a színész-
nő megtanítjaa gyerekeknek, milyen csókot adó technikák van-
nak, azokat milyen mimikai, testi mozdulatokkal kell és lehet 
kísérni, ezen folyamat mind felnőttként, mind kisgyerekként (ta-
lán különböző részeknél és különböző okok miatt) viccesen hat. 
A kis közönséget utánzásra buzdítja, a felnőtteket sok gyakorlás-
ra, hiszen nekik nem megy olyan jól. 

Szóhasználata néhol kicsit felnőttes, ahogyan a gyerekként 
még aranyos „nudlikerek kislány” jelzős szerkezet is kissé értelmez-
hetetlenül hat számomra a felnőtt báb teljesen normális alkatát néz-
ve a színpadon. 

A minimalista díszletek esetében van egy igen nagy hátulütő, 
mégpedig, hogy a néző a színpadon látott díszlet minden részle-
tét értelmezni és jelentőséggel felruházni akarja. Bárhogy nézem, a 
tartó asztal lábán lévő cipőhöz nem találok jelentést. Felmerül ben-
nem az egyszemélyes darab létjogosultságának gondolata is, amikor 
szabad kéz híján a három-négy szereplős jelenetekben Zsuzsa kény-
telen lerakni, magára hagyni egy-egy szereplőt. Noha a színésznő 
láthatóan uralja többnyire a helyzeteket, a � zikai korlátok következ-
tében mégis lehet, hogy szerencsésebb ilyen helyzeteket négy kézzel 
megoldani. Zsuzsa a párbeszédekben hangjával jól játszik, így egye-
dülléte ezekben az esetekben nem csökkenti az élményt. Kellemes 
az énekhangja is, zeneileg azonban a bejátszások kissé összeszedet-
lenek, nincsen megkomponált, történetet alátámasztó hatásuk.

A bevezető interaktívabb részt követi a történetmesélés, ami 
olykor ellaposodik. A viccek fogynak, sőt el is tűnnek, a mese köz-
ponti kérdése, hogy vajon jó-e, hogy a kislány folyton fogja anyu-
kája kezét, inkább tényszerűen és szemlesütött elnézésként van 

megjelenítve. (Boltos néni megjegyzi anyukának, hogy talán köny-
nyebb lenne két kézzel bevásárolni, de hát végül is így is megoldha-
tó, csak le ne szakadjon anyuka keze.) 

És elérkezünk arra a pontra a darabban, ahol nehéz megkerül-
ni (főleg felnőttként nézve) a történet pszichológiai megoldásainak 
elemzését. Finy Petra meséje arról szól, milyen nehézségekkel kell 
szembenéznie egy anyukának és kislányának a túlzott bújás eseté-
ben. Valószínűleg a szerzőnő kislánya még kicsi, így valahol érthe-
tő, miért nem gondol arra a mese írása közben, hogy a ragaszkodás 
megoldására a szerelembe való „menekülés” az egyik legkevésbé 
hatékony és felnőttséget elősegítő dolog pszichológiai szempont-
ból. Sőt, mint oly sokfelé hallani már, a felnőtt terápiák sarkalatos 
pontja, hogy miként érhetjük el, hogy leszakadjunk szüleinkről, és 
a leszakadást követően hogyan építsünk egészséges, felnőtt, kötött-
ségektől mentes kapcsolatokat. Így a mese megoldása, hogy éppen 
arra jár egy király� , aki, miután a falu népének segítségével (szét-
húzással) sem voltak képesek elválasztani anyuka és a kislány kezét, 
felajánlja: „Az enyémet örökké foghatod, el sem kell engedned töb-
bet.” Ez engem nem nyugtat meg. A történet befejezéseként születik 
a párnak egy kislánya, akinek anyuka szintén fogja és el nem engedi 
a kezét, így hárman, kézenfogva élik életüket. 

Egy bábszínházi darab, azt gondolom, sokféle lehet: szórakoz-
tató, elgondolkodtató, kedves, aranyos, megható, ha gyerekeknek 
készül (hiszen ma már egyre több a tinédzsereknek, felnőtteknek 
szóló előadás is), egyszerű, de míves nyelvezetű és érthető. Problé-
mafelvetésben mindenképpen korosztályhoz illő, megoldások te-
kintetében felelősségteljes és előrevivő. 

A színházzal hatni szeretnénk így vagy úgy. Ha gyerekeknek 
készítünk előadást, fontos, hogy mit közvetítünk, lehetőleg olyat, 
ami segíti az ő életüket, ami igaz, ami nem téves irányokba, köny-
nyű megoldások felé visz, ami később is hasznukra válhat, mint egy 
jól eltalált mese, amire egész életünkben emlékezünk, és szorult 
helyzetekben visszagondolunk rá. Nem lett volna baj, ha ez a törté-
net nem megoldást akar találni az elszakadás problémájára, hanem 
pusztán bemutatja a túlzott ragaszkodás nehézségeit, amit lehetővé 
is tesz a dramaturgia egyes jeleneteknél, pl. mi van akkor, ha emi-
att nem tudok játszani a szomszéd kis� úval, mi a baj azzal, ha anya 
nem tud bevásárolni, mi van, ha apa is szeretné megfogni a kezem. 

A kérdésfeltevés és más szemszögből mutatás ennél a korosz-
tálynál is hat valószínűleg. A humor pedig jó, ha nem hal ki egy 
történetből, ha a problémákon is tudunk nevetni, a lehetséges meg-
oldásokat is tudjuk kellő iróniával kezelni. 

Hud Janka
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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 – fér� 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 � atalabbak is. Egészen hosszú zenei bejátszással nyit az előadás, mialatt 
meglepő módon semmi nem történik a színpadon, csak nézzük a díszletet. A zene teljesen egyszerű, a 
régóta bábelőadásokhoz párosított klasszikus, szöveg nélküli „gyerekzene”. Az előadás során később sem ér 
meglepetés bennünket ezen a téren. Sajnos más téren sem igazán.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hud Janka

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

Ami pedig a rendfenntartó szerepet illeti, a fel-adat percek alatt eliminálódik, mert a történe-tek, a bábok és a két bábszínész, Benkő Zsu-zsanna és György Zoltán Dávid az első perctől az utolsóig lekötik a szemmel láthatóan elva-rázsolt gyereknépet. Az előadás lényege, hogy Miú, aki macska és Vau, aki kutya, pontosan annyira különböznek egymástól, amennyi-re egy kutyának és egy macskának különböz-nie illik. Akár ellenségek is lehetnének, ha nem lennének barátok, sőt a legjobb barátok. És bár a jellem, a vérmérséklet különbségei újra- meg újratermelik a kon� iktusokat, a barátság végül felold mindent, és ez a két nagyon más karakter komfortos, békés, néha kicsit zajos, de mindig élhető világot tud berendezni magának. A világ itt persze a színpad, egyszerű, gyúrható és nagyon intim tér. Egyszerű, mert a színpad csaknem üres, nincs díszlet, csak Miú és Vau égszínkék háza, A-betű formára összeil-lesztett két lépcsősorból. Gyúrható, mert a két fél A-betűből forgatva, döntve, tucatnyi mó-don illesztve Miú és Vau világának minden el-képzelhető helyszíne kirakható. És intim, mert mindez az Agora színpadán áll, a játéktér is, a nézőtér is a tenyérnyi világban, ahol a közelség cseppet sem ijesztő, hanem elbűvöl, befon, elragad.Ha az előadás előtt csak annyit tudok, hogy a két jó barátot egy fér�  és egy nő jeleníti meg, feltétlenül arra szavaztam volna, hogy a nő lesz a macska, a kutya pedig a fér� . Ebben természe-tesen tévedtem volna, ami legyen valóban az én bajom, tűzbe a közhelyszótárral. De végül mégiscsak azt láttam, hogy Vau, aki lány, egy árnyalattal hitelesebben képes beilleszkedni a kutya ki-csit darabos, kicsit nehézkes, de mindig egyenes, a végsőkig hű-séges jólelkűségébe, mint Miú, aki � ú, a… Mibe is? Harmincöt éve az a helyzet, hogy egymást váltó macskák a gazdáim, alapo-san kitanultam ezeket az elbűvölő zsarnokokat, a trükkjeiket, a játszmáikat, a primadonnaságukat, a cseppfolyós lustaságukat, az ártatlanságtól kikerekedett szemüket és a kiterített rigót a te-rasz közepén. Én csak azt mondhatom, hogy a macskák bizony lányok, a kandúrok is lányok, nőneműek, és fér�  legyen a talpán, aki igazi macskának akarja mutatni magát. Talán ez teszi az ár-nyalatnyi különbséget Vau javára, de valóban csak árnyalatnyit, mert egyébként Benkő Zsuzsa is, György Zoltán Dávid is meg-győztek, szerettem őket, és szívből tapsoltam nekik.Most, hogy a harmadik Kabóca-előadást nézem végig kri-tikailag, vagyis úgyszólván bábszínház-szakértő lett belőlem, el-árulhatom, hogy nem győzök betelni a bábjáték néha valóban már szinte mágikus átalakuló képességével. Nem tudom ponto-san, ki milyen módon veszi ki a részét a tervezésből, de a színlap Rumi Zsó� a és Sipos Katalin nevét tünteti fel tervezőnek. Gyak-ran ámultam a munkájukon. A bábok, hát persze, a fekete-fehér kockás, dagi macska meg a sárga kutya jópofák, mindig moso-

lyognak, hiszen az arcukra van festve a derű, igen, de… Igen, de amikor egy hosszú, kötött, fekete-fehér sálból – itt egy ráncolás, ott egy csippentés – csiribí-csiribá: macska lesz! Hát ezzel nem tudok betelni. Ahogyan egy fekete-fehér kockás bevásárlókocsi egyszer csak így meg úgy gyűrődik, és mindent, amire a macs-kák ötezer éves csala� ntasága képes, össze lehet hajtogatni belő-le! Ezek azok a pillanatok, amikor a nagypapa leesett állal bámul együtt az unokával. A kutya-/macskafáját! Hát ilyet!Az előadás Miút és Vaut háromféleképpen jeleníti meg. Leg-inkább úgy, hogy a bábok és a mögötte mindenestől a színpadon látható színészek összejátszanak. Ez pompásan működik. A báb adja a közösbe a rajz� lmekből már jól ismert, hihetetlen moz-gékonyságot, a � zika törvényeit sutba dobó trükköket, a színész pedig a mimikát, az intonációt, a személyiséget, amit a festett mosolyba merevedett báb nélkülöz. Ez kiválóan működik. Van azonban egy jelenet, amelyben a bámulatos átalakuló képesség is a határaihoz ér. Nehéz megérteni, hogy egyetlen jelenés kedvéért miért kell Miút és Vaut, a gyerekek által már elfogadott, sőt meg-szeretett bábokat faliórára, öntözőkannára cserélni. Most nem az a kérdés, hogy lehet-e egy fekete-fehér falióra jó Miú, mert lehet. Meg az sem, hogy lehet-e egy zöld öntözőkanna jó Vau. Mert – szerintem – nem. Hanem hogy mi végre a csere? A gyerekeket ki-zökkenti anélkül, hogy az egészet igazoló többletet hozna. És van jelenet, ahol a színészek teljes emberi valójukban, a bábok által hozzáadott érték nélkül lesznek, hipp-hopp!, Miú és Vau. Ebben a jelenetben tűnik ki igazán, mennyit ér a báb és a színész � noman kiegyensúlyozott szimbiózisa. Mert kedves lány ez a kutya, jórava-ló � ú ez a macska, de így, elhagyatva a bábjaiktól nem tudnak iga-zán Miú és Vau lenni. Miú és Vau annyival több, mint egy macska meg egy kutya, amennyivel egy báb meg egy ember együtt több, mint egy � ú meg egy lány.És ha már mondani kezdtem, amit nem értek, hadd told-jam meg még valamivel. Az egész előadást keretezi néhány visz-szatérő mondat és színpadi kép. Ez jó. De azt szintén nem értem, hogy miért kellett az előadást lezáró keretjelenetbe az elmúlást, a kutyák, a macskák, a ház, a dombok, az egész világ elmúlását és újjászületését, ezt a – számomra – nagyon nem odavaló ontológi-át beleszuszakolni. Nekem � lozó� ának elég lett volna annyi, hogy ti, kutyák és mi, macskák (tetszés szerinti variációban) különbö-zünk egymástól, mint fér�  és nő, mint felnőtt és gyerek, mint haj-nali kakas és éjszakai bagoly, mint klasszikus, rocker, mint melós, mérnök, bölcsész. Mint pártállás. De találunk egymásban annyi közöset, annyi szerethetőt, hogy az égszínkék házat telelakjuk a lim-lomjainkkal. Meg békességgel. Minden � lozó� ánál beszédesebben álljon itt egy színpadon kívüli epizód az előadás első harmadából. Egy szöszi rosszcsont egyszer, aztán még egyszer belemászott – szó szerint – az előadás-ba. Anyukája visszahúzta egyszer, aztán másodszor már fölfogta, és kiviharzott vele a teremből. A gyerek sírva kiabálta, míg el nem halt a hangja, hogy „Nem akarok hazamenni! Nem akarok hazamen-ni!” Ehhez csak annyit tehetek hozzá, hogy Miú és Vau otthonába – bármit jelentsen is az – én bármikor szívesen hazamennék.Asztalos István

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

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

Séd, 2018. 1–2. sz. 19. old.

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

Séd, 2018. 1–2. sz. 14. old.

gyes egyedül betölti az egész színpaot, ahogyan a csillagszemével átragyyerekek szemébe, és ezek a minden apható kis� 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 élvezheanthattak 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 király�  című meséjét mutatta be a Kabóca Bábszínház. A nagyszínpadon. 
Néhány nappal ezelőtt a stúdió nagyszobányi terében néztem Kodzsugukila boszorkány történetét, és most 
arra (is) kíváncsi voltam, mennyiben más a játék hangulata a testközelség nélkül, akkor, ha a szinte nagycsa-
ládnyi közönség helyett egy nagyteremnyi közönség bámulja és tárgyalja meg izgatott pusmogással a mesét.

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

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

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

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

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

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

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

Biztos vagyok benne, hogy 1916 ok-
tóberében Szegeden és bárhol Európában 
ezt mindenki pontosan értette. Amikor 
azonban a játékot rendezőként is jegyző 
Székely Andrea Balázs Béla meséjét kivá-
lasztotta, tudnia kellett, hogy a nézőtéren 
egy olyan gyerekgeneráció ül majd, amely 
(Istennek legyen hála!) nem ismer háborút, 
nem ismeri azt a vadságot és azt a durva-
ságot, amiről Balázs Béla 1916-ban beszélt. 
Azt. Mert egyébként vadságot is, durvasá-
got is ismerhet éppen eleget. A kérdés, a 
feladat az volt, hogy a régi mesét sikerül-e 
átültetni a „szép, új világba”, új, a gyerekek 
számára is átélhető jelentést adni neki.

Az előadás menetében a háború in-
kább csak periféria. Rögtön a kezdet kez-
detén kialakul egy furcsa szerepcsere. A 
gyerekek, miután kiviháncolták magukat 
a maszkot öltő királyok furcsaságát látva, 
hirtelen – és meglepő mértékben – meg-
komolyodnak. Mély csendben � gyelik, 
amint a két király, mint két vásott, buta 
kölyök ádázul huzakodnak az eldönt-
hetetlenen: kinek van igaza? De a kirá-

Balázs Béla – Würtz Ádám: A hét király� . Rendező: Székely Andrea. 
Kabóca Bábszínház, Veszprém, 2018. január 17.

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 � a, amerikai 
egyébként, diplomás zenész, élt Afrikában, 
de ez mind semmi ahhoz a két varázslat-
hoz képest, ami alól már az előadás első 
pillanataiban sem vonhatjuk ki magunkat. 
Az egyik, hogy csillagszeme van. (Mint a 
csillagszemű juhásznak.) A másik, hogy 
elmondhatatlan bájú akcentussal beszéli 
– hibátlanul – a magyart. A csillagszemeit 
már az előadást megelőző percekben pró-
bára teszi a még helyüket kereső, csivitelő, 
bámuló gyerekeken. Szemmel láthatóan 
– szó szerint – keresi a tekintetüket, még 
egy szó sem hangzott el, még csak az afri-
kai xilofon egzotikus futamai szólnak, de a 
kapcsolat már épül. Dzséli, az énekmondó 
mesélő megbűvöli a gyerekeket.

Aztán az első percekben történik va-
lami, ami egyszeriben mély értelmű, a 
színház legősibb ősvilágáig visszahatoló 
tétet ad az előadásnak. Dzséli � nom futa-
mot perget végig a dobokon, és azt mond-
ja a gyerekeknek: a dobok beszélnek. Száz 
dramaturg, rendező nem találhatta volna 
ki jobban azt, hogy egy cinci gyerekhan-
gon azonnal megszólaljon a kétely. A dob 
nem tud beszélni. De tud. De a dob nem 
tud beszélni. Ettől a pillanattól fogva, a pil-
lanattól, amikor a kétely egy cinci gyerek-
hangban testet ölt, az előadás tétje az, ami 
minden színház tétje az ősidők óta. Az, 
hogy elhisszük-e. Elhisszük-e Hamletnek, 
hogy Hamlet? Elhisszük-e, hogy meghalt a 
cselszövő? Elhisszük-e, hogy Ádám és Éva? 

Elhisszük-e, hogy a dob beszél? Nem 
halogatom a választ. Elhisszük. Ennek a 
magyarul tüneményes tökéletlenséggel be-
szélő, csillagszemű, tejfehér bőrű afrikai 
mesemondónak abban a háromnegyed 
órában mindent elhiszünk, még azt is, 
hogy a gonoszt legyőzi a jó.

Mert a mese, minden igazi mese az 
idők kezdete óta erről szól. Kodzsuguki-
la, a gonosz boszorkányszellem ellopta 
a Napot és a Holdat, és a világra az ata-
visztikus rettenet, az örök, áthatolhatat-
lan sötétség borult. És két árva gyerek, két 
senkinél senkibb, akiknek minden szépet 
és jót megígért a falu, hogy aztán min-
den szépből és jóból kitaszítsa őket, hitvá-
nyul szavát szegve, a két senkinél senkibb 
testvér, Kaili és Szandzsi elindulnak, hogy 
megmentsék a világot, egyebek között 
azokat a mézédes szavú hazudozókat is, 
akik a semmibe lökték őket. Útjukon nem 
győzhetnek segítség nélkül, mert az em-
ber barátok nélkül még akkor is erőtlen, 
ha ketten van egyedül. A sok segítőből itt 
most csak egyről essen szó: Dzséli az, az 
énekmondó mesélő, most nagyon felnőt-
tesen mondjuk úgy, a művész, a szellem 
embere. És persze győznek, a Nap és a 
Hold újra bevilágítja a földet, bevilágítja 
még azokat is, akik nem biztos, hogy meg-
érdemlik. Így megy ez már a mesékben, de 
most nem erről akarok beszélni.

Hanem arról, ahogyan Danny Bain 
egyes egyedül betölti az egész színpa-
dot, ahogyan a csillagszemével átragyog a 
gyerekek szemébe, és ezek a minden jóra 
kapható kis� úk és kislányok egyszer csak 
elhiszik neki, hogy a dobok tényleg beszél-
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Korszakhatár
Kabóca Körkép. Veszprém, Kabóca Bábszínház, Agóra VVMK, 2017. január 18.

nek. És beszélnek a csörgők, a mosódesz-
kából kifundált micsoda a biciklidudával, 
a lopótökök, a bambusznád, ami, ha jól 
forgatják, úgy zizeg, mintha eső esne. Ezen 
a színpadon minden játszik, ezen a szín-
padon minden mindenné átalakul, a vö-
rös-fekete vászonból szél lesz a Vörös Szél 
Sivatagában, a kékes-zöldes vászoncsíkból 
átúszhatatlan folyó. Bárha arasznyi. A szín-
házban minden, de minden a világon hihe-
tő, ha elhitetik velünk. Elég hozzá néhány 
dob, egy afrikai xilofon, egy bambusz, ami 
Esőisten, tehát értjük, miért zizeg, mint-
ha eső esne. Két semmi kis � gurácska elég, 
hogy elhiggyük: ők a két árva, Kodzsugu-
kila boszorkánynak jó egy fekete-vörössel 
kiszínezett korong. Mindenből elég a ke-
vés, a kicsi. Csak varázsló kell hozzá.

Danny Bain – nem vitás – varázsló. 
Hihetetlen intenzitással van jelen a szín-
padon, tökéletes árva, tökéletes Esőisten, 
tökéletes Kodzsugukila boszorkány. Pilla-

natonként más és más, pillanatonként szo-
rítunk érte és ellene, szánjuk, utáljuk, még 
azt a megindítóan kedves akcentust is a 
maga javára fordítja. Mert elhisszük, hogy 
ez a tejfehér bőrű � ckó tulajdonképpen af-
rikai. Tulajdonképpen idegen. Tulajdon-
képpen nem is az.

Lehetetlen megítélnem, hogy abból, 
amit láttam, mennyi Danny Bain hozomá-
nya, és mennyi a rendező, Szántó Viktó-
ria által hozzáadott érték. Azt mondhatom, 
hogy eggyé válnak a teljesítmények. Azt 
mondhatom, hogy mindenki, aki az „ókor” 
bábszínházain cseperedett, mint magam is, 
felejtsen el szinte mindent, amit a bábokról 
gondol. Ebben a bábszínházban még a bi-
ciklicsengő is életre kel, még a biciklikerék 
is, ha napot és holdat fabrikálnak belőle. 
Mert egy csapat élteti. És Danny Bain.

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

nész egy pillanat alatt kilép addig fegyel-
mezetten fenntartott szerepéből. Talán ez 
lett volna az egyetlen, amit kifogásoltam 
volna, az, hogy a gyerekek félelmetesen 
spontán reakcióira nem reagál, bár ki tud-
ja, miféle szellemet szabadítana ki ezáltal 
a palackból. De a taps elültével elérkezik a 
kibeszélés ideje, és a gyerekek nem kímé-
lik a nyilván fáradt színészt. Záporoznak 
a kérdések, minden hangszerről mesélni 
kell, minden hangszernek van titka, van 
története. Nincs itt már senki, aki ne hin-
né el, hogy a dob beszélni tud.

Amikor a közönség végül újra a való 
világba lép, kiderül, hogy a januári nap-
sütésben megroskadtak a félbehagyott 
hóemberek. De ezzel nem foglalkozik 
most senki. Nem is tudom, kinek tetszett 
jobban a játék, kinek szélesebb a mosolya. 
A gyerekeknek vagy a nagyoknak. Lehet, 
hogy az enyém a legszélesebb.

Aszta los István      

Kabóca Körkép. Ezt a nevet kapta az idén 
második alkalommal megrendezett show-
case, mely a Kabóca műfaji sokszínűségét 
volt hivatott bemutatni az érdeklődők-
nek. Az elmúlt évad bemutatói közül öt 
előadást kínált megnézésre a program; öt 
mind témájában, mind fogalmazásmódjá-
ban, eszközeiben és céljaiban különböző, 
más-más módon izgalmas bábelőadást. 

A Körkép délelőtti részén sajnos 
nem tudtam részt venni, így az ebédszü-
net előtti A hét király�  és az Álomszövők 
című előadásokról lemaradtam. Így is él-
ményekben gazdag volt azonban a dél-
után, amely a Békakirály című előadással 
kezdődött. Az Agóra bejáratához érve – a 
már megszokott módon – örvénylő gye-
rekzsivaj fogadott, négy-öt tucat kisiskolás 
és néhány, a veszprémi közéletből isme-
rős felnőtt várakozott a nagyterem bejára-
tánál. Nem volt tele a nézőtér, úgy látszik, 
a kora délutáni előadás – Körkép ide vagy 
oda – nem vonzott több embert a színház-
ba, mint máskor. A Kabóca előadásainak 
nézői rendszerint iskolai osztályok, s mivel 
olyan sok általános iskola nincs a környé-
ken, hogy hétről hétre beterítsék a nézőte-
ret a gyerekek, általában fél házzal mennek 
az előadások; a felnőtt közönség jó, ha egy 
félsornyi helyet foglal el, ami egyrészről 
sajnálatos, másrészről viszont érthető. 

Noha például a Békakirály is hem-
zseg az aktualizálni próbáló poénoktól, 
az előadás igazán nem tud a felnőttekhez 
szólni, s a gyermekeknek sem fogalmaz 
meg valódi üzenetet. Így aztán – bár szó-
rakoztató az előadás –  a felszínen marad. 
Ezt pedig sajnos nem csak a Békakirály 

esetében vettem észre, több előadásnál is 
azt tapasztaltam, hogy egy szülőnek, ta-
nárnak a nézőtéren töltött percek nem fel-
tétlenül okoznak valódi színházi élményt, 
ami mindenképpen elgondolkodtató. A 
Kabóca azt hirdeti magáról, hogy műso-
ra a veszprémi gyerekközönség igényeit 
tulajdonképpen csecsemőkortól a nagy-
korúságig lefedi, hiszen „kisbabáknak, 
óvodásoknak, iskolásoknak és kamaszok-
nak egyaránt” készít előadásokat. Ez az 
állítás persze nem igaz, hiszen az utolsó 
kamaszoknak szóló előadás a néhány év-
vel ezelőtti Orpheusz volt, Oláh-Horváth 
Sára (akkor még egyetemi hallgató) ren-
dezésében. A bábszínház mindig is és je-
lenleg is azt képviseli, hogy fontos neki a 
Pannon Egyetemmel való együttműködés, 
a közös munka. Ebben az esetben viszont 
nem értem, hogy miért nem fektet jóval 
nagyobb hangsúlyt arra, hogy megszólít-
sa a veszprémi � atalságot (értem ez alatt 
a középiskolás és egyetemista generációt). 
Egy bábszínház nem engedheti meg ma-
gának azt a luxust, hogy elhitesse magával: 
a bábjáték csupán kisgyermekeknek szól, s 
varázsának megteremtéséhez elég a hang, 
a kép, a bábok ügyes mozgatása. Mindez 
ugyanis lehet, hogy leköti a nézőtéren ülő-
ket, de mi értelme a színházcsinálásnak, 
ha abból hiányzik a gondolat, a cél, ami a 
próbafolyamat során a rendezőt, a játszó-
kat s az alkotófolyamat többi résztvevőjét 
mozgatja. Gondoljunk csak kedvenc tör-
téneteinkre, meséinkre, melyeket újra meg 
újra felfedezünk! Azokra a rajz� lmek-
re, amelyeket máig szívesen megnézünk. 
Vajon nem azért maradandók-e ezek az 

alkotások, mert a gyermeket nem egysze-
rű, együgyű lényként fogják fel, akit le kell 
kötni (képletesen persze), hanem érző, 
gondolkodó, a világra nyitott emberként, 
ilyenformán pedig a világot nem leegysze-
rűsítik az ő „szintjére”, csupán fogódzó-
kat adnak neki annak megértéséhez? Ez 
a megközelítés lehetőséget ad arra, hogy 
a jó történetekben mindig valami újat fe-
dezzünk fel, kortól függetlenül. Amellett, 
hogy a gyerekeknek többet adhatna egy 
gondolati szinten is komplex előadás, egy-
re inkább azt gondolom, az alkotóknak is 
inspiráló lehetne, ha túllépnének a rosz-
szul értelmezett „gyerekdarabok” világán, 
s valóban a gyerekekhez kezdenének el 
beszélni. Nincsen érvényes színházi elő-
adás valódi közlendő nélkül. Ki kell tűzni 
egy célt, kell egy üzenet, hiszen ez moz-
gatja az előadást, emiatt jön létre a szín-
ház. Enélkül csupán egy történet kerül fel 
a színpadra, amelynek megvalósítása lehet 
esztétikailag szép, lehetnek ügyesek a szí-
nészek vagy jók a benne szereplő dalok, de 
az átadni vágyott gondolat nélkül nem tör-
ténik velünk semmi. Kell, hogy a színpa-
don lévők és a nézőtéren ülők újra és újra 
felfedezzék magukat, kell az „aha-élmény”, 
a katarzis, valaminek történnie kell.

Személy szerint nagyon örülnék 
neki, ha a Kabóca Bábszínház többre hi-
vatott alkotói meghallanák a Budapest 
Bábszínház nekem oly kedves szlogen-
jét, mely szerint: #abábnemkorosztályha-
nemműfaj (a báb nem korosztály, hanem 
műfaj). Érdemes foglalkozni ezzel a gon-
dolattal, mert lényegénél ragadja meg a 
problémát, amit boncolgatni próbálok. 

Január 18-án egész napos programmal várta vendégeit a Kabóca Bábszínház. A nap folyamán az érdeklődők 
képet kaphattak az itt folyó munkáról, közvetlen, családias hangulatban élvezhették a különböző darabokat, 
s a nap zárásaként pedig bepillanthattak a színfalak mögé, részesei lehettek a társulat egy fontos pillanatának 
is, de erről majd később.
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Vasárnap délelőtt gyülekező a Hangvilla kamaratermében. Meglepően sok a felnőtt, sokan gyerek nélkül. 
Bemutató van, érthető, hogy mind a stáb, mind ismerőseik kíváncsiak az első előadásra. Négyéves kortól 
ajánlják a darabot, de vannak � atalabbak is. Egészen hosszú zenei bejátszással nyit az előadás, mialatt 
meglepő módon semmi nem történik a színpadon, csak nézzük a díszletet. A zene teljesen egyszerű, a 
régóta bábelőadásokhoz párosított klasszikus, szöveg nélküli „gyerekzene”. Az előadás során később sem ér 
meglepetés bennünket ezen a téren. Sajnos más téren sem igazán.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hud Janka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asztalos István

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

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

Séd, 2018. 1–2. sz. 19. old.

lesz, és vége. Ntársadarús pszvaság, aa gyereBéla msziós, töhálózatben ninmese, ckirály� 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 kis� 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 király�  című meséjét mutatta be a Kabóca Bábszínház. A nagyszínpadon. 
Néhány nappal ezelőtt a stúdió nagyszobányi terében néztem Kodzsugukila boszorkány történetét, és most 
arra (is) kíváncsi voltam, mennyiben más a játék hangulata a testközelség nélkül, akkor, ha a szinte nagycsa-
ládnyi közönség helyett egy nagyteremnyi közönség bámulja és tárgyalja meg izgatott pusmogással a mesét.

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

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

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

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

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

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

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

Biztos vagyok benne, hogy 1916 ok-
tóberében Szegeden és bárhol Európában 
ezt mindenki pontosan értette. Amikor 
azonban a játékot rendezőként is jegyző 
Székely Andrea Balázs Béla meséjét kivá-
lasztotta, tudnia kellett, hogy a nézőtéren 
egy olyan gyerekgeneráció ül majd, amely 
(Istennek legyen hála!) nem ismer háborút, 
nem ismeri azt a vadságot és azt a durva-
ságot, amiről Balázs Béla 1916-ban beszélt. 
Azt. Mert egyébként vadságot is, durvasá-
got is ismerhet éppen eleget. A kérdés, a 
feladat az volt, hogy a régi mesét sikerül-e 
átültetni a „szép, új világba”, új, a gyerekek 
számára is átélhető jelentést adni neki.

Az előadás menetében a háború in-
kább csak periféria. Rögtön a kezdet kez-
detén kialakul egy furcsa szerepcsere. A 
gyerekek, miután kiviháncolták magukat 
a maszkot öltő királyok furcsaságát látva, 
hirtelen – és meglepő mértékben – meg-
komolyodnak. Mély csendben � gyelik, 
amint a két király, mint két vásott, buta 
kölyök ádázul huzakodnak az eldönt-
hetetlenen: kinek van igaza? De a kirá-

Balázs Béla – Würtz Ádám: A hét király� . Rendező: Székely Andrea. 
Kabóca Bábszínház, Veszprém, 2018. január 17.

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 � a, amerikai 
egyébként, diplomás zenész, élt Afrikában, 
de ez mind semmi ahhoz a két varázslat-
hoz képest, ami alól már az előadás első 
pillanataiban sem vonhatjuk ki magunkat. 
Az egyik, hogy csillagszeme van. (Mint a 
csillagszemű juhásznak.) A másik, hogy 
elmondhatatlan bájú akcentussal beszéli 
– hibátlanul – a magyart. A csillagszemeit 
már az előadást megelőző percekben pró-
bára teszi a még helyüket kereső, csivitelő, 
bámuló gyerekeken. Szemmel láthatóan 
– szó szerint – keresi a tekintetüket, még 
egy szó sem hangzott el, még csak az afri-
kai xilofon egzotikus futamai szólnak, de a 
kapcsolat már épül. Dzséli, az énekmondó 
mesélő megbűvöli a gyerekeket.

Aztán az első percekben történik va-
lami, ami egyszeriben mély értelmű, a 
színház legősibb ősvilágáig visszahatoló 
tétet ad az előadásnak. Dzséli � nom futa-
mot perget végig a dobokon, és azt mond-
ja a gyerekeknek: a dobok beszélnek. Száz 
dramaturg, rendező nem találhatta volna 
ki jobban azt, hogy egy cinci gyerekhan-
gon azonnal megszólaljon a kétely. A dob 
nem tud beszélni. De tud. De a dob nem 
tud beszélni. Ettől a pillanattól fogva, a pil-
lanattól, amikor a kétely egy cinci gyerek-
hangban testet ölt, az előadás tétje az, ami 
minden színház tétje az ősidők óta. Az, 
hogy elhisszük-e. Elhisszük-e Hamletnek, 
hogy Hamlet? Elhisszük-e, hogy meghalt a 
cselszövő? Elhisszük-e, hogy Ádám és Éva? 

Elhisszük-e, hogy a dob beszél? Nem 
halogatom a választ. Elhisszük. Ennek a 
magyarul tüneményes tökéletlenséggel be-
szélő, csillagszemű, tejfehér bőrű afrikai 
mesemondónak abban a háromnegyed 
órában mindent elhiszünk, még azt is, 
hogy a gonoszt legyőzi a jó.

Mert a mese, minden igazi mese az 
idők kezdete óta erről szól. Kodzsuguki-
la, a gonosz boszorkányszellem ellopta 
a Napot és a Holdat, és a világra az ata-
visztikus rettenet, az örök, áthatolhatat-
lan sötétség borult. És két árva gyerek, két 
senkinél senkibb, akiknek minden szépet 
és jót megígért a falu, hogy aztán min-
den szépből és jóból kitaszítsa őket, hitvá-
nyul szavát szegve, a két senkinél senkibb 
testvér, Kaili és Szandzsi elindulnak, hogy 
megmentsék a világot, egyebek között 
azokat a mézédes szavú hazudozókat is, 
akik a semmibe lökték őket. Útjukon nem 
győzhetnek segítség nélkül, mert az em-
ber barátok nélkül még akkor is erőtlen, 
ha ketten van egyedül. A sok segítőből itt 
most csak egyről essen szó: Dzséli az, az 
énekmondó mesélő, most nagyon felnőt-
tesen mondjuk úgy, a művész, a szellem 
embere. És persze győznek, a Nap és a 
Hold újra bevilágítja a földet, bevilágítja 
még azokat is, akik nem biztos, hogy meg-
érdemlik. Így megy ez már a mesékben, de 
most nem erről akarok beszélni.

Hanem arról, ahogyan Danny Bain 
egyes egyedül betölti az egész színpa-
dot, ahogyan a csillagszemével átragyog a 
gyerekek szemébe, és ezek a minden jóra 
kapható kis� úk és kislányok egyszer csak 
elhiszik neki, hogy a dobok tényleg beszél-

Séd, 2018. 1–2. sz. 15. old.
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Korszakhatár
Kabóca Körkép. Veszprém, Kabóca Bábszínház, Agóra VVMK, 2017. január 18.

nek. És beszélnek a csörgők, a mosódesz-
kából kifundált micsoda a biciklidudával, 
a lopótökök, a bambusznád, ami, ha jól 
forgatják, úgy zizeg, mintha eső esne. Ezen 
a színpadon minden játszik, ezen a szín-
padon minden mindenné átalakul, a vö-
rös-fekete vászonból szél lesz a Vörös Szél 
Sivatagában, a kékes-zöldes vászoncsíkból 
átúszhatatlan folyó. Bárha arasznyi. A szín-
házban minden, de minden a világon hihe-
tő, ha elhitetik velünk. Elég hozzá néhány 
dob, egy afrikai xilofon, egy bambusz, ami 
Esőisten, tehát értjük, miért zizeg, mint-
ha eső esne. Két semmi kis � gurácska elég, 
hogy elhiggyük: ők a két árva, Kodzsugu-
kila boszorkánynak jó egy fekete-vörössel 
kiszínezett korong. Mindenből elég a ke-
vés, a kicsi. Csak varázsló kell hozzá.

Danny Bain – nem vitás – varázsló. 
Hihetetlen intenzitással van jelen a szín-
padon, tökéletes árva, tökéletes Esőisten, 
tökéletes Kodzsugukila boszorkány. Pilla-

natonként más és más, pillanatonként szo-
rítunk érte és ellene, szánjuk, utáljuk, még 
azt a megindítóan kedves akcentust is a 
maga javára fordítja. Mert elhisszük, hogy 
ez a tejfehér bőrű � ckó tulajdonképpen af-
rikai. Tulajdonképpen idegen. Tulajdon-
képpen nem is az.

Lehetetlen megítélnem, hogy abból, 
amit láttam, mennyi Danny Bain hozomá-
nya, és mennyi a rendező, Szántó Viktó-
ria által hozzáadott érték. Azt mondhatom, 
hogy eggyé válnak a teljesítmények. Azt 
mondhatom, hogy mindenki, aki az „ókor” 
bábszínházain cseperedett, mint magam is, 
felejtsen el szinte mindent, amit a bábokról 
gondol. Ebben a bábszínházban még a bi-
ciklicsengő is életre kel, még a biciklikerék 
is, ha napot és holdat fabrikálnak belőle. 
Mert egy csapat élteti. És Danny Bain.

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

nész egy pillanat alatt kilép addig fegyel-
mezetten fenntartott szerepéből. Talán ez 
lett volna az egyetlen, amit kifogásoltam 
volna, az, hogy a gyerekek félelmetesen 
spontán reakcióira nem reagál, bár ki tud-
ja, miféle szellemet szabadítana ki ezáltal 
a palackból. De a taps elültével elérkezik a 
kibeszélés ideje, és a gyerekek nem kímé-
lik a nyilván fáradt színészt. Záporoznak 
a kérdések, minden hangszerről mesélni 
kell, minden hangszernek van titka, van 
története. Nincs itt már senki, aki ne hin-
né el, hogy a dob beszélni tud.

Amikor a közönség végül újra a való 
világba lép, kiderül, hogy a januári nap-
sütésben megroskadtak a félbehagyott 
hóemberek. De ezzel nem foglalkozik 
most senki. Nem is tudom, kinek tetszett 
jobban a játék, kinek szélesebb a mosolya. 
A gyerekeknek vagy a nagyoknak. Lehet, 
hogy az enyém a legszélesebb.

Aszta los István      

Kabóca Körkép. Ezt a nevet kapta az idén 
második alkalommal megrendezett show-
case, mely a Kabóca műfaji sokszínűségét 
volt hivatott bemutatni az érdeklődők-
nek. Az elmúlt évad bemutatói közül öt 
előadást kínált megnézésre a program; öt 
mind témájában, mind fogalmazásmódjá-
ban, eszközeiben és céljaiban különböző, 
más-más módon izgalmas bábelőadást. 

A Körkép délelőtti részén sajnos 
nem tudtam részt venni, így az ebédszü-
net előtti A hét király�  és az Álomszövők 
című előadásokról lemaradtam. Így is él-
ményekben gazdag volt azonban a dél-
után, amely a Békakirály című előadással 
kezdődött. Az Agóra bejáratához érve – a 
már megszokott módon – örvénylő gye-
rekzsivaj fogadott, négy-öt tucat kisiskolás 
és néhány, a veszprémi közéletből isme-
rős felnőtt várakozott a nagyterem bejára-
tánál. Nem volt tele a nézőtér, úgy látszik, 
a kora délutáni előadás – Körkép ide vagy 
oda – nem vonzott több embert a színház-
ba, mint máskor. A Kabóca előadásainak 
nézői rendszerint iskolai osztályok, s mivel 
olyan sok általános iskola nincs a környé-
ken, hogy hétről hétre beterítsék a nézőte-
ret a gyerekek, általában fél házzal mennek 
az előadások; a felnőtt közönség jó, ha egy 
félsornyi helyet foglal el, ami egyrészről 
sajnálatos, másrészről viszont érthető. 

Noha például a Békakirály is hem-
zseg az aktualizálni próbáló poénoktól, 
az előadás igazán nem tud a felnőttekhez 
szólni, s a gyermekeknek sem fogalmaz 
meg valódi üzenetet. Így aztán – bár szó-
rakoztató az előadás –  a felszínen marad. 
Ezt pedig sajnos nem csak a Békakirály 

esetében vettem észre, több előadásnál is 
azt tapasztaltam, hogy egy szülőnek, ta-
nárnak a nézőtéren töltött percek nem fel-
tétlenül okoznak valódi színházi élményt, 
ami mindenképpen elgondolkodtató. A 
Kabóca azt hirdeti magáról, hogy műso-
ra a veszprémi gyerekközönség igényeit 
tulajdonképpen csecsemőkortól a nagy-
korúságig lefedi, hiszen „kisbabáknak, 
óvodásoknak, iskolásoknak és kamaszok-
nak egyaránt” készít előadásokat. Ez az 
állítás persze nem igaz, hiszen az utolsó 
kamaszoknak szóló előadás a néhány év-
vel ezelőtti Orpheusz volt, Oláh-Horváth 
Sára (akkor még egyetemi hallgató) ren-
dezésében. A bábszínház mindig is és je-
lenleg is azt képviseli, hogy fontos neki a 
Pannon Egyetemmel való együttműködés, 
a közös munka. Ebben az esetben viszont 
nem értem, hogy miért nem fektet jóval 
nagyobb hangsúlyt arra, hogy megszólít-
sa a veszprémi � atalságot (értem ez alatt 
a középiskolás és egyetemista generációt). 
Egy bábszínház nem engedheti meg ma-
gának azt a luxust, hogy elhitesse magával: 
a bábjáték csupán kisgyermekeknek szól, s 
varázsának megteremtéséhez elég a hang, 
a kép, a bábok ügyes mozgatása. Mindez 
ugyanis lehet, hogy leköti a nézőtéren ülő-
ket, de mi értelme a színházcsinálásnak, 
ha abból hiányzik a gondolat, a cél, ami a 
próbafolyamat során a rendezőt, a játszó-
kat s az alkotófolyamat többi résztvevőjét 
mozgatja. Gondoljunk csak kedvenc tör-
téneteinkre, meséinkre, melyeket újra meg 
újra felfedezünk! Azokra a rajz� lmek-
re, amelyeket máig szívesen megnézünk. 
Vajon nem azért maradandók-e ezek az 

alkotások, mert a gyermeket nem egysze-
rű, együgyű lényként fogják fel, akit le kell 
kötni (képletesen persze), hanem érző, 
gondolkodó, a világra nyitott emberként, 
ilyenformán pedig a világot nem leegysze-
rűsítik az ő „szintjére”, csupán fogódzó-
kat adnak neki annak megértéséhez? Ez 
a megközelítés lehetőséget ad arra, hogy 
a jó történetekben mindig valami újat fe-
dezzünk fel, kortól függetlenül. Amellett, 
hogy a gyerekeknek többet adhatna egy 
gondolati szinten is komplex előadás, egy-
re inkább azt gondolom, az alkotóknak is 
inspiráló lehetne, ha túllépnének a rosz-
szul értelmezett „gyerekdarabok” világán, 
s valóban a gyerekekhez kezdenének el 
beszélni. Nincsen érvényes színházi elő-
adás valódi közlendő nélkül. Ki kell tűzni 
egy célt, kell egy üzenet, hiszen ez moz-
gatja az előadást, emiatt jön létre a szín-
ház. Enélkül csupán egy történet kerül fel 
a színpadra, amelynek megvalósítása lehet 
esztétikailag szép, lehetnek ügyesek a szí-
nészek vagy jók a benne szereplő dalok, de 
az átadni vágyott gondolat nélkül nem tör-
ténik velünk semmi. Kell, hogy a színpa-
don lévők és a nézőtéren ülők újra és újra 
felfedezzék magukat, kell az „aha-élmény”, 
a katarzis, valaminek történnie kell.

Személy szerint nagyon örülnék 
neki, ha a Kabóca Bábszínház többre hi-
vatott alkotói meghallanák a Budapest 
Bábszínház nekem oly kedves szlogen-
jét, mely szerint: #abábnemkorosztályha-
nemműfaj (a báb nem korosztály, hanem 
műfaj). Érdemes foglalkozni ezzel a gon-
dolattal, mert lényegénél ragadja meg a 
problémát, amit boncolgatni próbálok. 

Január 18-án egész napos programmal várta vendégeit a Kabóca Bábszínház. A nap folyamán az érdeklődők 
képet kaphattak az itt folyó munkáról, közvetlen, családias hangulatban élvezhették a különböző darabokat, 
s a nap zárásaként pedig bepillanthattak a színfalak mögé, részesei lehettek a társulat egy fontos pillanatának 
is, de erről majd később.
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Kapirgálok, 
tehát vagyok

A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Kabóca 
Bábszínház, Veszprém, 2019. március 10.

A régi mese sztorijára valószínűleg sokan emlékeznek gyerekko-
rukból, így azt nem szükséges a végletekig kivesézni. Viszont sok 
kérdést vethet fel, ha egy ilyen erős lábakon álló alapanyagból kell 
dolgozni. Milyen mértékben tér el az átirat? Mennyire hordozza az 
eredetileg képviselt értékrendeket és tanulságokat? Biztosan állí-
tom, hogy ez a darab hibák nélkül dolgozza fel a kiskakas és a basa 
kon� iktusát, emellett a kemény mag köré építkezve szórakoztatja a 
szülőket és gyerekeket egyaránt. Értem ezen, hogy a darabban he-
lyet kapnak például olyan cselekmények, mint a sztrájk, vagy egy 
röpke pillanatig beülhetünk egy elrejtett természetismeret órára is. 

A nézőteret felvitték a színpadra, ahol a gyerekek már az elő-
adás megkezdése előtt testközelből találkozhattak az egyik báb-
színésszel, aki ügyesen vegyült a nézőkkel. Az indító jelenetben a 
darabot játszó mindhárom színész egy-egy játékos kisgyermeket 
alakított, és a bábok csak később kerültek elő, amikor elkezdődött a 
történet mesélése. A kisgyerekekkel való interakció ezen az előadá-
son nehezen indult meg, de elég volt csak kivárni az első dalbetétet. 
Jó volt látni, ahogy a szülők bátorítják a kis ezerlábú közönséget. 
Mint már említettem, a darabot hárman adták elő, és meglepe-
tésként ért, amikor a főszereplő kiskakas női hangon szólalt meg. 
Számomra ettől erősebbé vált a szemétdombról és a mélyszegény-
ségből való kitörés hatása. 

A díszlet elképzelése érdekes volt. Első ránézésre egy játszó-
teret láthattunk, de a közeg pillanatok alatt képes volt átváltozni 
szemétdombbá vagy éppen a basa rezidenciájává. Ezt a fajta átala-
kulást segítették a pontos fény- és hanghatások. A darabhoz való 
közelség kellőképpen kitágította nekünk a teret, így jobban érvé-
nyesültek a fények és a színek, mert konkrétan részévé váltunk a 
felépített világnak.

Ha gyerekeknek szánt előadásról beszélünk, nem lehet elmen-
ni a tény mellett, hogy gyakran előfordul a „jólvanazúgy” kivitele-
zés, de szerencsére itt erről szó sem volt. A színészek kiénekelték, 
kirohanták a lelküket, nulláról indulva szépen építkezve húzták 
magukkal a gyereksereget, beleértve engem és a szülőket is. Valljuk 
be, ki ne szeretné újra gyereknek érezni magát, ha csak 45 percre is?

Mindent összevetve a darab nagyon jól komponált volt, a bá-
bokról nem is beszélve. A színészek remekül hozták a rájuk sza-
bott karaktereket. Az eredeti tanulság sok egyéb másikkal is bővült. 
Emell ett számomra egyszerre vált gyerekbarátabbá és felnőtt szá-
mára is szórakoztatóbbá az eredeti történetnél.

Kovács Gergő

Március 10-én dobbantott A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja Veszprémben, Halasi Dániel rende-
zésében, a Kabóca Bábszínház színészeinek elő-
adásában. A darabot Tóth Réka Ágnes írta a 
klasszikus magyar népmese alapján.

Nem állhatom meg, hogy néhány szót ne szóljak 
a zenei véleményem előtt a bábszínház szerepéről, 
fontosságáról. A gyerekeknek ez a műfaj a kultúra 
első cseppjeit jelenti az eljövendő színházi 
élmények előtt. Az itt játszott darabok üzenetei 
az alapvető emberi értékeket (morál, szeretet, 
becsület, igazságérzet, közösségi lét) közvetítik a 
számukra érthető nyelven, a játék erejével.

Kabócahang
A Kabóca Bábszínház három előadásának 
értékelése zenei, hangzásbeli szempontok 
alapján. A tengerlépő cipő. Veszprém, Agóra, 
2019. február 24. A csillagok csókja. Hangvil-
la, kamaraterem, 2019. február 27. A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja. Agóra, 2019. március 12.
Egy (jó) előadás a (remélhetőleg) hazulról hozott értékrendet erő-
síti egy-egy katartikus élményen keresztül, hiszen a gyermek még 
valóságként képes megélni az itt történteket. Képzeletvilágába 
beépülnek az előadásban érzékelt események és azok mondani-
valója, felnőttként talán ezek az értékrendek vezetik majd. Aktív 
részvevőként, belebújva a szereplő énjébe úgy építi személyisé-
gébe az itt látottakat, ahogy az anyanyelvet is tanulja: önkéntele-
nül. Az önfeledtség és a tanulságok mellett ebben a színházban a 
viselkedés, a fegyelem, a disztingválás már a felnőttkori igényekre 
készít fel. Nem megkérdőjelezhető tehát a bábszínház műfajának 
szükségessége.   

A három darab esszenciája a szeretet, a szerelem erejét, a 
kapzsiság méltó büntetésének elnyerését közvetíti a gyerekek szá-
mára felfogható módon. Mindhárom előadás a bábok és az őket 
mozgató élő szereplők egyidejű jelenlétében történik. A tengerlépő 
cipőben élő zene szól, mely a színház igazgatója, Szőke Kavinszki 
András alkotása. Valódi megszólalásban furulyán – inkább csak 
e� ekt jelleggel – hegedűn és ütős hangszereken Szőke Kavinszki 

András, csellón Birkás Zsó� a, gitáron Pál Hunor játszik – látható 
élvezettel – a színpadon, és milyen jó, hogy ott vannak közvetle-
nül érzékelhető, plusz színfoltként. Egyébként is, jó és szerethető 
ez a muzsika, a három darab zenéjéből messze a legjobb, átgon-
doltan megkomponált. Ha kell, egyszerű, de nem bugyuta, ha 
kell, mesterkélten � noman hangszerelt, többszólamúság van ben-
ne, ha kell, szomorkás, ha kell, jó kis gonosz érzetet kelt, úgy erő-
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Kabócahang
síti a dramaturgiát, ahogy kell. Érdekes a páratlan ütemszámú, 
délszláv hatású dal, de van 6/8-ban írt kedves dallam is. Szívós 
Réka altja ércesen közvetíti a zenei elképzeléseket. Hange�ektu-
sokat szintén a jelen lévő hangszeresek adnak, az egyetlen elekt-
ronika a színész fejére erősített fejmikrofon, na meg a színpadi 
hangosítás. Kicsit furcsa a mese a mesében dramaturgia a darab 
végén, mintha az eredeti darab kicsit rövid lett volna; „hát toldjuk 
meg egy gondolattal” érzetem volt. 

A csillagok csókja mese fogott meg engem a legkevésbé, üze-
nete persze világos: a szerelem az, ami képes a megszokásokból, a 
régi függőségekből kiragadni. Kicsit talán kevesebb idegen szóval 
kéne tanítani – egyébként érdekes dolgokra – a gyerekeket, például 
mennyivel szebb és érthetőbb ennek a publikumnak a „mutatom” 
szó a „prezentálom” helyett. Nem rosszak a mimikai és nyelvi já-
tékok. Várnai Balázs zenéje playbackről szól a Hangvilla kamara-
termében. A számítógépről történő megszólalás, az e�ekt hatások 
bejátszása a kitelepített hangtechnikán rendben van. A zene maga 
nekem erősen eklektikus, nincs egységes stílus, van klasszikus, ro-
mantikus érzetű zongora egészen banális fordulatokkal, jazzesen 
hangszerelt hatások, amolyan „sokféleség” van, kevés koncepció-
val. Nem tingli-tangli muzsikát várnék persze, hanem átgondolt-
ságot, építkezést, igazi hangszerelést. A zene egyébként inkább 
hangulati elemként van jelen a darab felétől. A felvett hangszerek 
akusztikusak (vagy annak tűnnek, a mai sampling – hangminta 

– technika mellett bármi elképzelhető). Benkő Zsuzsanna éneke 
ugyan könnyedén veszi a dalok támasztotta nehézségeket, de ezek 
a dalok, dallamok egy gyermeki fülnek nehezen követhetőek, talán 
a „csók-dal” az, ami a maga operettes érzetével kivétel ez alól. Más 
szóval: kevés az originalitás. Néha vontatott maga a dramaturgia is, 
ami a gyerekek mocorgásával mérhető. 

A harmadik darab A kiskakas gyémánt félkrajcárja – magyar 
népmese nyomán. Nem sokat kell énekelnie Gombál-Nagy András-
nak, Nagy Krisztinának és Szilvai Balázsnak a Monori András szerez-
te zenében, de azt jól csinálják. A kíséret playbackről szól – egy kicsit 
talán tompán – az Agóra nagytermében. A lusta, de kreatív kiskakas 
természetesen visszaszerzi az akarnok basától a gyémánt félkrajcárt, 
és a pozitív érzetünkhöz a jó ének mellett a zenedramaturgiai moz-
zanatok is hozzájárulnak. Vannak karakteres darabok, például a pasa 
megjelenését jelző arabos dallamvezetésű és hangszerelésű dal, de 
ügyesen formál a három szereplő kánont a Pál, Kata, Péter, jó reggelt 
dallamával. Maga a zene ugyanakkor nagyon egyszerű szerkezetű, 

pár akkordra épülnek a dalbetétek, és mégis van bennük érdekesség. 
Van olyan, ahol a történést rapben mondja el a szereplő, és a visz-
sza-visszatérő pár hangú refrénbe a gyerekek is bekapcsolódnak, ami 
jelzi, hogy a zeneszerző gondolt velük. Jazzes reggae hatás is megje-
lenik, és persze számos e�ektus számítógépről bejátszva. Sajnos eb-
ben a darabban is előfordulnak olyan humormorzsák, amelyeket ez a 
korosztály még nem érthet meg. Ha valaki darabot ír, ezt a szempon-
tot nem szabadna elfelejteni, ahogy azt sem, hogy egy zene nem attól 
lesz jó, hogy bonyolult, hanem attól, hogy jól megkomponált. 

Három kérdés maradt nyitva nekem: hol van a darabokból 
a gyermeki kedvesség, a zenékből a gyermekeket igazán megfogó 
báj és a gyermeki �gyelmet pillanatra sem elengedő dramaturgia. 
A bennem élő homo ludens csak részben talált párra.

Kovács Attila
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Lomblevelű 
faritkaságaink 2.

Kedvelt, igen elterjedt városi fák a hárs 
(Tilia) nemzetség tagjai, melyek közül a 
száraz, fokozott be- és kisugárzással ter-
helt, kénes és nitrózus gázokkal szennye-
zett városi levegőt csak kevés faj és fajta 
tűri. Ez az oka annak, hogy Veszprém-
ben több faját, még több fajtáját vizsgál-
tunk. Közöttük több tetszetős ritkaság is 
található. Ilyen a közlekedési ártalmakat is 
jól viselő, ellenálló, emellett igen dekora-
tív, magyar szelekció, a Szent István-hárs 
(Tilia hybrida ’Szent István’), melynek ma 

már csak egyetlen egyede él közterületen, 
jelesül a Szent István utca 14. számú ingat-
lan előtt. Odakerülése Gy. Lovassy Klá-
ra asszony, az egykori Építőipari Múzeum 
igazgatójának érdeme.

Az 1990-es évek elején, a Kertészeti 
Egyetem és a Nebraskai Egyetem dend-
rológusaival közösen indított fajtakísér-
let révén jutott hozzánk az ezüsthárs (Tilia 
tomentosa, syn.: Tilia argenta) több, új faj-
tája. Ezek egyike a ’Sterling Silver’. Sor-
faként öt példánya került a Lóczy Lajos 
utcába, a Nagy László utca becsatlakozá-
sánál, a járda menti zöldsávba. Közülük 
négyet még a telepítés évében kitörtek; a 
megmaradt egyetlen fa azonban – a meg-
lehetősen extrém viszonyok közepette is 
– jól fejlődik. Jelenlegi magassága kb. 7 m, 
végleges magassága 9–10 m körül várható. 
Termete és viszonylag keskeny, szabályos 
kúp alakú koronája kisebb utcák fásítására 
is alkalmassá teszi. Megjelenése tetszetős; 
kisebb méretű leveleinek fonákja feltűnő-
en ezüstfehér, lombszíne ősszel egyöntetű, 
élénk sárgára vált. 

A várostűrés tekintetében ellenkező 
példaként említhető ritkaságunk az igen 
szép habitusú, különleges, rózsaszín virá-
gú, ám a gépkocsiforgalomból származó 
légszennyezést el nem viselő Wágner Já-
nos-hárs (Tilia tomentosa, syn.: Tilia ar-
gentea ’Wágner János’), amelynek már csak 
4-5 példánya senyved a Munkácsy Mihály 
utcában. E fajta telepítése csak a forgal-
masabb utaktól távol, nagyobb parkokban 
ajánlható. 

A hársakról szólva nem hagyha-
tó említés nélkül az a 2 db – eredetileg a 
hajdani Szarvas étterem mellett, egy sze-
relőműhely udvarán, ma a Budapest út– 
Jutasi úti körforgalmi terelőszigeten álló 

– 70–80 éves kislevelű hárs (Tilia cordata), 
melyek minden viszontagsággal (olajos 
talajszennyezés, bontások során elszenve-
dett korona- és gyökérzetsérülések, sőt a 
tér 1980-as évekbeli átépítésekor történt 
részbeni kidöntés (!)) dacolva ma is él, mi 
több, egészségesen fejlődik, s – meglehe-
tősen kopár – környezetének értékes dísze.

Középhegységeink erdeinek és tele-
püléseink zöldterületeinek gyakori faja a 
korai juhar (Acer platanoides). Rengeteg 
levélszínű és -formájú, sokféle korona ala-
kú kertészeti fajtája ismert. Azonban egy 
vöröslevelű, gömbkoronájú klónját – mi-
vel ez helyi, veszprémi szelekció (1970-es 
évek vége) – a különlegességek között kell 
kiemelnünk. Egyetlen, anyafának tekinthe-

A városi – művi, a természetestől eltérő – környezetbe telepített fák különféleképpen reagálnak az eltérő 
viszonyokra. Egyes fajok egyáltalán nem tűrik a száraz, szennyezett levegőt, az élőhelyüktől eltérő sugárzási 
és egyéb viszonyokat (pl.: a bükk (Fagus sylvatica)), míg mások – általában a száraz, köves termőhelyről 
származók – mintegy „kedvezőbb” körülmények közé kerülve, intenzívebb fejlődést produkálnak (pl.: a 
virágos kőris (Fraxinus ornus)). A helyes növényalkalmazás feltétele tehát, hogy ismerjük a felhasználni 
kívánt fajok és fajták köztérre, utcára telepítéssel kapcsolatos reakcióit. Ugyanakkor ez az igény lényegében 
megköveteli újabb és újabb fajok és fajták termesztésbe vonását, illetve különböző adottságok/állapotok 
közepette történő telepítését, kvázi „kipróbálását”, tesztelését.

Séd, 2018. 1–2. sz., 25. old.

 S
éd

 •
 2

01
8.

 1
–2

. s
zá

m

25

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

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

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

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

Smiló Dávid

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

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

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

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

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

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

A városi 
terek fásulása

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

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

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

Bognár Viktória
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Városunk fenyői

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

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

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

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

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

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

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

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

Smiló Dávid

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

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

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

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

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

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

A városi 
terek fásulása

Veszprém természetföldrajzi elhelyezkedése – a Bakony és a Balaton 
között, a Mezőfölddel érintkező Veszprémi-fennsík északnyugati, 
abradált részén, a Veszprémi- és a Litéri-törés ollójában, 230 m 
(Jutas) és 321 m (Látó-hegy) közötti tengerszint feletti magasságban 
–, illetve a három tájegység eltérő hatása révén a vidéken kialakult 
eredeti, különféle tölgyesekből (Quercetum) álló növénytakaró 
igen változatosan alakult. Színesíti, még inkább gazdagabbá teszi 
azonban a képet, a városarculatot pedig jellegzetessé, egyedivé a 
222 m tengerszint feletti magasságban kanyargó Séd-völgy, mely a 
növényzetben is további változatosságot eredményez.
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Purcell, 
utcazenekor  
„Let mine eyes run down with 
tears”. Henry Purcell egyházi 
zenéje. Az Orlando énekegyüt-
tes koncertje. Karnagy: Vikman 
Pál. Veszprém, Jezsuita temp-
lomrom, 2018. július 20. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rostetter Szilveszter

Hosszú tűs 
fenyőritkaságaink

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

Hosszú tűs fenyőritkaságainkat mu-
tatom be az alábbiakban.

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

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

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

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

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

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

Smiló Dávid

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

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

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

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

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

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

A városi 
terek fásulása

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

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

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

Bognár Viktória

Irodalom 
Lukovich Tamás 2016. Lenyűgöző labirintus. Bu-

dapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató K� . 
Szakkönyvkiadó

Hankiss Elemér 2014. Az emberi kaland. Budapest, 
Helikon Kiadó

Cságoly, Ferenc 2014. Három könyv az építészetről – 
Tartósság. Budapest, Akadémiai Kiadó

HERVAY F. Levente 2009. Ciszterciek a középko-
ri Magyarországon. In: Guitman Balázs (szerk.) 
A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Eu-
rópában. Piliscsaba Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar

BADÁL Ede Álmos, A zirci apátság újjáélesztése 
a XVIII. században. In: A ciszterci rend Ma-
gyarországon és Közép-Európában. Piliscsaba, 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kar

Dr. Gutheil Jenő, A veszprémi Pósa-ház In: Veszpré-
mi Szemle 20 08/3-4 10. évf.

Dr. Horváth Konstantin, A veszprémi Pósa-ház 
alapkőletétele 1792. június 22-én Veszprémi Hír-
lap XLIV. évf. 18. sz. 1936. május 3. (vasárnap)

Rosenthal Sándor, Egy régi házról. Veszprémi Hír-
lap XLIV. évf. 18. sz. 1936. június 14.

Blunt, Anthony. 1990. Művészet és teória Itáliában. 
Corvina Kiadó

Seibert, Jutta. 1994. A keresztény művészet lexikona. 
Corvina Kiadó

Hamar Imre, Küldetésben Bethlen Istvánnál. Egy 
veszprémi iparos a politika sodrában. Pósa Endre 
emlékezéseiből. Veszprém Kalendárium 2009.

Felújítják a Pósa-ház tetejét. Napló 2000. szeptember 
1. (péntek)

Jegyzetek

  1 LUKOVICH T. 2016. Lenyűgöző labirintus. Budapest, 
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szakkönyvki-
adó. 25.

  2 HANKISS E. 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon 
Kiadó. 68.

  3 CSÁGOLY, F. 2014. Három könyv az építészetről – Tar-
tósság. Budapest, Akadémiai Kiadó. 34.

  4 HERVAY F. L. Ciszterciek a középkori Magyarországon. 
In: Guitman Balázs (szerk.) 2009. A ciszterci rend Ma-
gyarországon és Közép-Európában Piliscsaba 270.

  5 BADÁL E. Á. 2009. A zirci apátság újjáélesztése a XVI-
II. században. In: A ciszterci rend Magyarországon és 
Közép-Európában. 321.

  6 GUTHEIL J. A veszprémi Pósa-ház In: Veszprémi Szem-
le 2008/3–4 10. évf. 104.

  7 Ibid. 103. 
  8 HORVÁTH K. A veszprémi Pósa-ház alapkőletétele 

1792. június 22-én Veszprémi Hírlap XLIV. évf. 18. 
sz. 1936. május 3. (vasárnap)

  9 Ibid.
10 GUTHEIL, 104.
11 ROSENTHAL S. Egy régi házról. Veszprémi Hírlap 

XLIV. évf. 18. sz. 1936. június 14.
12 Ibid. 
13 BLUNT, A. 1990. Művészet és teória Itáliában. Corvina 

Kiadó. 91.
14 SEIBERT, J. 1994. A keresztény művészet lexikona. Cor-

vina 167.
15 GUTHEIL, 104.
16 SEIBERT, 67.
17 GUTHEIL, 102.
18 SEIBERT, 179. 
19 GUTHEIL, Egy régi könyvesbolt félszázados jubileumá-

ra. In: Veszprémi Szemle 2008/3–4 10. évf. 105. 
20 HAMAR I. 2009. Küldetésben Bethlen Istvánnál. Egy 

veszprémi iparos a politika sodrában Pósa Endre em-
lékezéseiből. Veszprém Kalendárium 121. 

21 Felújítják a Pósa-ház tetejét. Napló 2000. szeptember 
1. (péntek)

Városunk fenyői

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

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

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

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

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

Smiló Dávid

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

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

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

A városi 
terek fásulása

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

Séd, 2019. 1. sz., 20. old.
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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 
sessili� 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-

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

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

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

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

Smiló Dávid

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

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

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

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

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

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

A városi 
terek fásulása

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

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

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

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

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

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

Még a városlakók többsége is minden bizonnyal ültetett vagy ültetett át fát vagy valamilyen más növényt, 
így tisztában van azzal, hogy minden ültetés/átültetés kisebb-nagyobb gyökérzetsérüléssel jár. A sérült/
csonkolt gyökérzet funkcióit csak csökkent mértékben képes betölteni, így regenerálódása, kiterjedése előtt 
víz- és tápanyagfelvételre is csak csökkent mértékben képes. Ebből adódóan – szemben a lombhullatókkal, 
az örökzöldeknél, jelesül a fenyőknél, ahol átültetéskor általában nem történik meg az asszimiláló/
párologtató lombkorona-felület visszavágása – felborul a felvevő és felhasználó szervek egyensúlya; a 
növényt hatalmas stressz éri. Fokozódik ez azzal, hogy az adott növény a nevelési helyétől (pl.: faiskola) 
eltérő, számára kedvezőtlenebb, urbánus viszonyok (a klimatikus kilengéseknek kitettebb, kedvezőtlen 
hely, szennyezett, száraz levegő, korlátozott vízfelvételi lehetőség stb.) közé kerül. A városban gyakran 
még a táji adottságokhoz adaptálódott, már több éve az adott helyen fejlődő fák is nagyobb gondosságra/
gondozásra szorulnak. Így könnyen belátható, hogy a � atal telepítések, átültetések fokozottabb ápolást 
igényelnek. Az egyes fajok átültetéstűrő képessége eltérő. Általánosságban megfogalmazható, hogy az 
egyébként ellenállóbb, igénytelenebb fajok bírják vagy tűrik rosszabbul az új helyre ültetést.
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ellenére a 8-as út kérdése és így a belváros rendezése továbbra is váratott magára. Ez részben betudható a belváros kon� iktu-sos helyzetének, de túlnyomórészt inkább annak, hogy az egyre magasabb számban betelepülő lakosság és az új intézmények elhelyezése kötötte le az anyagi és szemé-lyi erőforrásokat. Ezeknek a problémák-nak a rendezése pedig inkább Veszprém fejlesztésének jövőbeli irányait jelölték ki, mintsem megoldották volna a már léte-ző rendezési problémákat. A frissen ala-pított egyetem megjelenése és felépülése tovább erősítette a korábban már a füredi és nádortelepi építkezésekkel kijelölt déli terjeszkedési irányt. Hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban a Szent Margit-temp-lom és a körülötte megjelenő Újtelep helye előrevetítette a város északi növekedését.Veszprém a 1950-es évek elejére a hazai vegyipar egyik központjává lett. Ezt hangsúlyozta az egyetem fejlesztése mellett a két kutatóintézet, a Neviki és Má� i idete-lepítése is. Míg az egyetem kezdeti fejlesz-tését alapvetően határozta meg a szocialista realista stílus, addig a kutatóépület már szocialista modern stílusban épült. Összességében kijelenthető, hogy a szocialista realizmus az 1950-es évek alatt elkerülte Veszprém ikonikus területeit, és az olyan átalakítási javaslatok, mint az 1954-es szocialista realista belvárosi ren-dezési terv Zsitva Tibor építész tollából, nem juthattak el a megvalósítás előké-szítéséig sem. Ez a város nagy szerencsé-je, hiszen a Zsitva-féle tervek nemcsak a meglévő városszöveti adottságokat igno-rálták, ellentétben a későbbi, Márton Ist-ván-féle modernista tervvel –, de magát a terepadottságokat is, ami jelzi a terv össze-kapkodott mivoltát.Nagy Orsolya tanulmányában ta-lálóan jegyzi meg, hogy bár a szocialista realista építészeti stílus alapvetően szigo-rúbban kötődött a hatalomhoz, mint az utána következő szocialista modernista, mégis Veszprémben és javarészt a Ma-gyarországon is megvalósult példái nem terjeszkedtek drasztikus módon túl a vá-rosok meglévő léptékén. Legalábbis nem úgy, ahogyan ez a szocialista modern épí-tészet esetében megtörtént. Fontos ezt megjegyezni, mert az 1950-es évek máso-dik felétől már egyértelműen a szocia-lista modernizmus a meghatározóan ural-kodó építészeti stílus országszerte és így Veszprémben is.  Ebben a szellemben folytatódik az egyetem fejlesztése, és ez lesz meghatározó az olyan jelentős lép-tékű lakónegyed-fejlesztéseknél is, mint a Jutasi úti és a Haszkovó úti lakótelep. A történeti építészetre és a meglévő váro-si környezetre érzékeny építészeti állítá-sok a nyolcvanas évekig nem merülnek fel újra. Így végül közel tizenöt év magára hagyatottság és háttérbe szorultság után, az 1960-as években a modern építészet lesz az, amivel megkezdődik a Cserhát és a teljes veszprémi belváros megújítása és modernizációja, és amelynek pontosabb részletezésével a sorozat második részé-ben foglalkozunk.

Smiló Dávid

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

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

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

A városi 
terek fásulása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rostetter Szilveszter

Hosszú tűs 
fenyőritkaságaink

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

Hosszú tűs fenyőritkaságainkat mu-
tatom be az alábbiakban.

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

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

Séd, 2018. 1–2. sz., 25. old.

 Sé
d •

 20
18.

 1–
2. s

zám

25

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

Smiló Dávid

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

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

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

A városi 
terek fásulása

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

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

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

Veszprémben éven-te több száz � atal fát telepítenek. Az egyéb növénygondozási és más fenntartási, kar-bantartási munkák mellett ezek fokozott ápolásigénye, vízellá-tása – leginkább a csa-padékszegény nyári időszakban – csak nehezen kezelhető munkacsúcsokat te-remt a közterületi zöldfelületet kezelő (nem éppen túldotált) városi szervezet számára, amelynek minden – szakmai-lag egyeztetett – lakossági segítség jól 

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

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

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

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

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

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

A városi terek fásulásaVeszprém 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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tő, koros példánya él a Színházkertben. Az 
Alsótekeresi Faiskola leszaporította, s Acer 
platanoides ’Red Globe’ néven forgalmazza. 

A hegyi juhar vagy álplatán juhar, 
jávorfa (Acer pseudoplatanus) Közép- és 
Dél-Európa, valamint Kis-Ázsia hegyvidé-
ki faja, melynek élőterülete a Kaukázusra is 
kiterjed.  Magassága 25–30 m. Kérge pik-
kelyesen/lemezesen válik (innen az álpla-
tán elnevezés). Lecsüngő fürtvirágzata zöld 
vagy zöldesfehér. A szennyezett, városi le-
vegőt közepesen bírja, jobbára a közleke-
désből származó égető gázok viselik meg. 

Városunkban sok példánya él, azonban kö-
zülük egy példány – a kora miatt – feltét-
lenül említést érdemel. Ez a fa a múzeum 
előtti gépkocsiparkoló közelében áll, ma-
gassága kb. 20 m, kora pedig 200 év körü-
lire tehető. Valószínűleg ez ma Veszprém 
legöregebb fája. Törzsét és főágait sűrű bo-
rostyán (Hedera helix) fedi, mely eltakarja a 
fa esetleges sérüléseit, szöveti károsodásait 
(erre a jól látható csúcsszáradás utal).

Hazai juharjaink közül veszprémi rit-
kaság a délkelet-európai, elő-ázsiai elterje-
désű, nálunk az Alföldön és a Mezőföldön 
honos tatárjuhar, szin.: feketegyűrű-juhar 
(Acer tataricum). Az 5–10 m-re megnö-

vő kis fa sekélyen karéjos levelei ősszel pi-
rosra színeződnek. Felálló bugavirágzata 
krémfehér, május–júniusban nyílik, nyár 
közepén pedig pirosas terméscsokrai dí-
szítőek. A városi körülményeket nehezen 
bírja. Mindössze néhány példánya él a Me-
gyeház téren, a Kossuth Lajos utcai tömb-
belsőben, illetve a Hóvirág-lakótelepen.

A vöröslevelű juhar (Acer ginna-
la) hazája Közép- és Észak-Kína, vala-
mint Japán. 5–6 m magasságú kis fa vagy 
nagy bokor. Levélkaréjai a tatárjuharénál 
(ld.: előbb) mélyebbek, őszi színeződé-
se intenzívebb, virágai illatosak. A váro-

si viszonyokat és a szárazságot nem tűri. 
Veszprémben néhány példányát a Lóczy 
Lajos utcában láthatjuk.

Az opáljuhar (Acer opalus) viszony-
lag kis termetű,10-12 m magasságig növő, 
a balkáni, közép- és dél-olaszországi he-
gyekből származó, 3–5 karéjos levelű, pi-
ros levélnyelű, sárgászöld virágú faj. A 
szárazságot jól bírja, alkalmas kisebb ut-
cák fásítására. Veszprémben néhány, az 
1970-es évek végén ültetett példánya él a 
Vámosi úton, a temető kerítése mentén.

2018-ban kis híján véget ért egy ígére-
tes, de Magyarországon meglehetősen ritka 
faj veszprémi pályafutása. A nyugat-medi-
terrán eredetű, klímánkat, a szárazságot, 
a szennyezett levegőt jól tűrő, magassága, 
növekedési jellege, koronaformája követ-
keztében kis utcák fásítására is alkalmas, 
háromkaréjos, fényes zöld levelű, rózsaszí-
nes termésű francia juhar (Acer monspes-
sulanum) két, akkor 14–15 éves példánya 
első faj/fajtakísérletünk indításakor, 1974-
ben került a Budapest (ma Mindszenthy) 
utcára. Sajnos ma már egyik példány sem 
él; az egyiket a hotel előtti újságosstand át-
helyezésekor vágták ki, a másik, közel 60 
éves egyed pedig 2018-ban, a körforgal-
mi csomópont építésekor lett egy sikerte-

len átültetés áldozata. A VKSZ kertészeinek 
oda�gyelő munkája eredményeként az év 
őszén az elpusztult fa pótlása megtörtént 
(a Brusznyai utcában, a volt zsidóiskola ka-
puja mellett), így e ritkaság ismét jelen van 
Veszprém dendrológiai térképén.

A nyír nemzetség (Betula) fajai közül 
a közönséges vagy fehér nyír (Betulapen-
dula, syn: Betula verrucosa) ismert, köz-
kedvelt – pionír, illetve (bár az átültetést 
nem szereti) a városi viszonyokat (is) jól 
toleráló tulajdonságai miatt – elegyfaként 
a Veszprém környéki erdőkben is előfor-
duló, előszeretettel ültetett faj. Egy fajtája 
közterületeinken azonban annyira ritka, 
hogy említése, rövid ismertetése feltétle-
nül indokolt. E fajta a sötétvörös levelű, 
magyar nemesítésű bíbor nyír (Betula 
pendula ’Bíbor’), amelynek egyetlen, vá-
rosunkban élő, kb. 28–30 éves példánya a 

főposta szervizútja mellett, a Kossuth La-
jos utca 11. mögött fejlődik.

A nyírek két, nálunk ritka faja kö-
zül az egyik az Észak-Amerikából szár-
mazó, erőteljesebb növekedésű, nagyobb, 

vastagabb, mattabb levelű papírnyír (Be-
tula papyrifera), amelynek érdekessége a 
feltűnően fehér, nagy foltokban, papírsze-
rűen hámló, vékony paraszemölcs-csíkok-
kal tarkított kérge. E faj néhány példánya a 
német katonai temetőben látható. 

Másik nyírritkaságunk a Kuril-szige-
teki őshazájú, erős növekedésű, nagy, szív 

alakú levelű, dúsan paraszemölcsös, fakó, 
szürkésfehér törzsű, pompás nyír (Betu-
la maximowicziana), melynek egyetlen élő 
(csonkolt) példánya a McDonald’s étterem 
mögött, az adóhivatal épületéhez közel ta-
lálható.

A dél-európai, kis-ázsiai, bokorter-
metű – a közönséges mogyorónál (Cory-
lus avellana) nagyobb levelű és nagyobb 
termésű, ugyanakkor a környezetével 
szemben igényesebb – csöves mogyoró 
(Corylus maxima) vörös levelű (’Purpu-
rea’) fajtájának törökmogyoró (Corylus co-
lurna) törzsre oltásával hozhatunk létre, 
illetve nevelhetünk – légvezetékes utcák 
fásítására is alkalmas – alacsony termetű, 

de viszonylag széles lombkoronájú, ehe-
tő termésű fát. Nagy értéke a kihajtástól 
lombhullásig élénk sötétvörös lombszín. 
Egy szép, 35 év körüli példánya él a Chol-
noky-lakótelepen, az iskola és a bölcsőde 
közötti terelőszigeten.

Strenner József
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Veszprém felszíni és felszín alatti geológiai képződményei egytől egyig üledékes kőzetek, és két nagy 
korszakban képződtek. A márgás, dolomitos és a mészkő képződmények a triász különböző szakaszaiban 
(232–225 millió év), a Tethys-óceán különböző vízmélységű részein jöttek létre. A felszínt, valamint a 
nagyobb üregeket, árkokat a lösz tölti ki, ami a késő pleisztocénben (kb. 200 ezer–10 ezer év között), ismertebb 
nevén jégkorszakban rakódott le. Ezek a kőzetek a képződésük után a földmozgásoknak köszönhetően igen 
bonyolult és mozaikos elrendeződésben helyezkednek el napjainkban.

Legrégebbi hírességünk: 
a kavicsfogú álteknős
(Placochelys placodonta Jaekel 1902 )

Alapvetően há-
rom-négyfé-
le formációval 
találkozhatunk 
Veszprémben. 
Fontos tisztázni, 
hogy a „formá-
ció” elnevezés 
a hétköznapi 
ember számá-
ra lefordítva azt 
jelenti, hogy 
az egy helyen 

(pl.: tengerparton, folyóvízben, vulkáni 
tevékenység közelében) és nagyjából egy 
időintervallumban (néhány millió év) kép-
ződött kőzeteket sorolják egy formációba. 

Időrendi sorrendben haladva a leg-
korábban (235–233 millió év) képződött a 
Veszprémi Formáció Buhimvölgyi Brecs-
csa Tagozata, aminek a példányai úgy néz-
nek ki, mintha több kőzetből ragasztották 
volna össze őket. Ebbe mélyítették pl. a Lo-
vassy László Gimnázium tornatermét. Ezt 
a kőzettípust ilyen nagy feltárásban a tor-
naterem építkezéséig még nem látta a szak-
ma. Nagyobb tömbjeit az iskola Árva utca 
felőli kerítése melletti zöldterületén tanul-
mányozhatjuk.

Szintén Veszprém egyik helyi neve-
zetességéről kapta a nevét a Sédvölgyi For-
máció (232 millió év) is, ami az előzővel 
egy időben, de más környezetben, mind-
össze néhány 10 méteres vízmélységben 
képződött. A főleg dolomitból álló kőzetet 
a Kolostorok völgyében és a Benedek-he-
gyen tanulmányozhatjuk.

Időben soron következik a Sándorhe-
gyi Formáció (228–226 millió év), ami az 

előző üledékhez képest mélyebb, de még 
mindig sekélytengeri környezetben rakó-
dott le. A formáció „pados” kifejlődésű, 
a 10–15 cm-es mészkő padokat vékony 
agyag� lmek választják el egymástól. Lacz-
kó Dezső az 1900-as évek elején már látta 
a veszprémi kőzetek különféle megjelené-
sét, és a különböző tulajdonságokat rajzzal 
és fényképpel is dokumentálta. Ennek kö-
szönhetően ma már biztosak vagyunk ab-
ban, hogy a Jeruzsálem-hegyi bányákban 
ezt a kőzetet bányászták építőkőként, ami 
nagyon gazdagnak mutatkozott ősmarad-
ványban. Ez a kőzet tartalmazta a kavics-
fogú álteknőst is.

A Sándorhegyi Formációra települ 
a felső-triász Megalodus kagylókat tartal-
mazó Fődolomit Formáció (225–210 mil-
lió év), alsó szakaszának alapszelvényét a 
veszprémi aranyosvölgyi kőfejtőben jelöl-
ték ki. 

Végzetül több száz millió éves üle-
dékhézag után a kiemelt helyzetű mészkő 
és dolomitbérceket a jégkorszak jellegze-
tes üledéke, a Paksi Lösz Formáció (né-
hány 10 ezer év) töltötte ki. Ilyen löszös 
üledékek találhatók a Kopácsi út bal ol-
dalának völgyében (volt strand helyszí-
ne), de ilyen löszös üledékeket tárnak fel 
sorjában a Budapesti és a Munkácsy úti 
építkezések is.

A kavicsfogú álteknős-
lelet
A kavicsfogú álteknőst (Placochelys placo-
donta Jaekel 1902) Laczkó Dezső gyűj-

tötte be az 1900-as évek elején. Leírásában 
olvashattuk, hogy a végtagcsontokat és a 
páncéltöredékeket nagyjából egy köbmé-
ternyi laza üledékből szedte össze, de a ko-
ponya és a páncél nagyobb részei kemény 
mészkőben voltak. A lelet híre hamar el-
jutott Semsey Andorhoz, aki hatalmas 
vagyonokat áldozott a földtudományi ku-
tatásokra. Alig egy év múlva egy újabb 
gyűjtést szervezett, aminek köszönhetően 
előkerült egy másik kavicsfogú koponyája 
is. Id. Lóczy Lajos geológus közreműködé-
sével a Berlini Paleontológiai Múzeumba 
kerültek a leletek, ahol 10 ezer márká-
ért fél év alatt preparálták ki a koponyá-

Placochelys páncéllenyomata

Placochelys páncéllenyomata kőzetben

A kavicsfogú álteknős váll- és medencecsont-töredékei
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kat. Ez a munkadíj a Hamburgi Szövetségi 
Statisztikai Hivatal számítása szerint kb. 
15 millió forintot érne napjainkban! Ezt 
követően 1902-ben Jaekel Ottó paleonto-
lógus írta le a leletet. A feldolgozást köve-
tően az első lelet visszakerült a Földtani 
Intézetbe, a másik koponya viszont a berli-
ni múzeumban maradt. A koponya továb-
bi preparálása Frankfurtban folytatódott 
(1907–1931), aminek során leválasztották 
az alsó állkapcsot, és kitisztították a kopo-
nyaüreget. A lelettel kapcsolatos legújabb 
eredményeket Olivier Rieppel amerikai 
paleontológus publikálta 2001-ben.

A veszprémi késő-triász (228–226 
millió év) őshüllő a Placodontia rend Cya-
modontoidea öregcsaládjába tartozik. Tu-
dományos fontosságát az is igazolja, hogy 
egy új nemzetséget kellett leírni, amely-
ben jelenleg ez az egyetlen faj. A legújabb 
vizsgálatok szerint az alsó állkapocsban 
2-2, a felső állkapocsban 3-3, és a szájpad-
láson 2-2 lapos zománcos fog volt. Az alsó 
állkapocs elülső felében nem voltak fogak, 
de a mai teknősökhöz hasonlóan szaruká-
vája lehetett. Ezekből arra következtettek, 
hogy az állat beszívhatta vagy csipegetés-
sel vette be a táplálékát, ami zömében kis 
és közepes nagyságú puhatestűekből, pör-
gekarúakból vagy lábasfejűekből állha-
tott. A táplálék felaprításához erős rágásra 

volt szükség, amit a koponyán található 
számos bélyeg, pl.: a rendkívül nagy ha-
lántékablak vagy az állkapocs magas kam-
pónyúlványa is igazol.

Végtagjai megnyúltak voltak, ame-
lyek inkább az úszáshoz, mint a mászás-
hoz alkalmazkodtak. A hátpáncél nem volt 
összenőve a gerincével, és erős kúpszerű ki-
dudorodásokkal volt díszítve. Az állat ma-
ximális hossza nagyjából 1 méter lehetett.

De akkor miért álteknős? Sok speci-
ális tulajdonsága mellett talán a legszem-
betűnőbb, hogy a ma élő teknősöknek 
nincsenek fogai, csak szarukávájuk van, és 
a hátpáncéljuk összenőtt a gerincoszlop-
pal, míg a kavicsfogúé nem.

Őslénytani szenzáció és/
vagy kulturális hagyaték?
Amikor megkérdezzük az utca emberét, 
hogy hova sorolna egy ásványt, ősma-
radványt vagy egy Munkácsy-festményt, 
akkor a festménnyel kapcsolatban nincs 
kétsége, és a kulturális javakhoz sorolja, 
míg a másik kettőről nem tud nyilatkoz-

ni. Ha belegondolunk abba, hogy egy ás-
vány a föld mélyében több százezer éven 
keresztül is képződhet, formálódhat, és 
miután mindegyik példány egy „egye-
di műalkotás”, ahogy az emberi test vagy 
Szinyei Merse Pál A hinta című festmé-
nye is, akkor lehet, hogy könnyebb elfo-
gadtatni azt is, hogy az élő és élettelen 
természeti értékek is a kultúránk részét 
képezik.

 A kavicsfogú álteknős nemcsak egy 
híres ősmaradvány, hanem a megtalálá-
sa óta több szervezet és cél szimbólumává 
is vált. A Magyar Állami Földtani Intézet 
(mai nevén Magyar Földtani és Geológiai 
Szolgálat) alapításának 100. évfordulójára 

egy bélyegsorozattal tisztelgett a Magyar 
Posta, aminek az egyike volt a kavicsfo-
gú álteknős. A Magyar Őslénytani Ván-
dorgyűlést immáron 22. éve rendezi meg 
a Magyarhoni Földtani Társulat. Ennek a 
rendezvénysorozatnak is ez az ősmarad-
vány a címerállata, ahogy az 1987-ben 
alakult Bakonyi Természettudományi Mú-
zeum Baráti Köre egyesületnek is. 

Tavaly ősszel mutatták be a Laczkó 
Dezső Múzeum kabalaállatát, ami nem is 
lehetett volna más, mint a múzeum név-
adójának leghíresebb ősmaradványa. A cél 
többek között az volt, hogy egy olyan ma-
radandó emlékkel távozzon a kisgyerek a 
múzeumból, amire ha ránéz vagy játszik 
vele, akkor eszébe fognak jutni Veszprém, 
a Laczkó Dezső Múzeum, és vele együtt a 
kulturális javak, amelyeket – többek között 
– a múzeumok őriznek. 

És végezetül nagyon örültem an-
nak, amikor egy kedves barátom, Bontó 
László azzal a kiváló ötlettel állt elő, hogy 
állítsanak egy köztéri szobrot ennek a vi-
lághírű ősmaradványnak. Ezt a gondo-
latot Heiter László, a Jeruzsálemhegyi 
Baráti Kör vezetője terjesztette fel Veszp-
rém Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta elé, a javaslatot mára már el is fogadta 
a testület. Bízom benne, mint a „kavics-
fogú” csoport egyik tagja, hogy a köztéri 
műalkotás mind szakmailag, mind pedig 
művészi szempontból is méltón fog tisz-
telegni a lelet megtalálója és a paleonto-
lógia előtt.

Ezzel a szoborral nemcsak az áltek-
nős lesz még híresebb, hanem Veszprém 
is, hiszen nincs még egy olyan város a vi-
lágban, ahol egész alakos köztéri szobor 
készült volna egy geológusról (Laczkó 
Dezső) és egy ősmaradványról is.

(A leletek a Magyar Földtani és Geo-
lógiai Szolgálat gyűjteményében találha-
tók.) 

Katona Lajos Tamás

A Jeruzsálemhegyi Baráti Kör gyűjtést 
szervez, hogy közadakozásból álljon össze a 
szobor elkészítéséhez szükséges pénz. Bővebb 
információkért a heiter.sandor@chello.hu email 
címen lehet érdeklődni.

Placochelys placodonta Jaekel 1902 koponyája

A harmadik Placochelys placodonta-lelet foga
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Tandori Dezső műve, 1992. Kézirat (Géczi János tulajdona)


