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          Számunkat Gáspár Gábor fényképeivel illusztráltuk.
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� omas Mann József és testvérei című regényeposza ezekkel a 
mondatokkal kezdődik: „Mélységes mély a múltnak kútja. Ne 
mondjuk inkább feneketlennek?” Ha helytálló ez az állítás és kér-
dés egy bibliai történetre vonatkoztatva, akkor valós a téglamúlt-
ra is. A tégla 12 ezer éves története ugyanis egyidős civilizációnk 
– állandó települések, a mezőgazdaság és állattenyésztés – kiala-
kulásával: megannyi rejtélyben bővelkedő évezred ipar-, kor-, 
kultúr- és művészettörténeti aspektusból, amely titkok talán soha 
nem lesznek megfejthetőek számunkra a maguk teljességében, 
összefüggéseikben.

Nincs ez másképp a Mansfeld-féle, ún. várkapitányos téglák-
kal sem, amelyek – őskori, ókori és középkori agyagtestvéreikhez 
hasonlóan – szépségükkel érzékszerveinket ejtik rabul, titkaikkal 
és adathordozó képességükkel pedig gondolkodásra késztetik a 
kíváncsi emberi szellemet.

A XVII. század első fele, amikor ez a két bélyeges tégla ké-
szült, az európai és magyar történelem egyik legmeghatározóbb 
időszaka volt. A harmincéves háborúba és annak minden értel-
metlen szörnyűségébe a kontinens szinte valamennyi állama be-
kapcsolódott. A kon� iktus hamar elvesztette látszólagos vallási 
jellegét: katolikusok harcoltak a katolikusok és protestánsok a 
protestánsok ellen az európai dominanciáért.

Wolfgang Graf von Mans-
feld-Vorderort zu Bornstedt 
(1575-1638) és Philipp Graf von 
Mansfeld-Vorderort zu Born-
stedt (1589-1657) (1-2. kép), 
a német származású főneme-
si testvérpár ma már rendkí-
vülinek mondható életutat járt 
be. A harmincéves háború első 
szakaszában még a protestán-
sok oldalán harcoltak, majd 
(1624-ben Philipp, 1627-ben 
Wolfgang) katolikus hitre tér-
tek. Ezután halálukig a Habs-
burg-ház szolgálatában álltak. 

Graf Wolfgang zu Mansfeld 1633 és 1638, Graf Philipp zu Mans-
feld 1643 és 1657 között töltötte be a Bécs védelme szempontjá-
ból kulcsfontosságú győri végvidéki főkapitány (Grenzoberst in 
Raab) tisztséget.

Győr vára az Oszmán Birodalom terjeszkedése miatt lett ki-
emelt jelentőségű Bécs számára. A Kisalföld kőhiányos területe, 
ugyanakkor a Győrben és környékén található kiváló minőségű 
agyag miatt égetett téglából építették meg az akkori Európa egyik 
legmodernebb erődítményét a 
XVI–XVII. század fordulóján, 
amelyet a XVIII. század köze-
péig folyamatosan korszerűsí-
tettek. Ennek a két évszázados 
várépítkezésnek köszönhetjük 
azt a már-már „tobzódásnak” 
nevezhető téglajelbőséget, amely 
a Győrben fellelt XVI-XVIII. 
századi bélyeges téglákat egye-
dülállóvá teszi.

A Mansfeld-féle téglák-
nak három jeltípusa ismert ed-

dig: a domború GZM (feloldás: Graf zu Mansfeld), a domború 
GZM + évszám és a domború GVM + évszám (feloldás: Graf von 
Mansfeld) jellel ellátott bélyeges téglák. Azt, hogy az évszám nél-
küli GZM jelű téglák közül melyiket készíttette Graf Wolfgang zu 
Mansfeld, és melyiket Graf Philipp zu M ansfeld, talán soha nem 
fogjuk minden kétséget kizáróan értelmezni, hiába vannak akár 
logikusnak tűnő elképzelések is erre. A GZM + évszám és a GVM 
+ évszám esetében azonban elmondható, hogy azok Graf Philipp 
zu Mansfeld által készíttetett téglák.

Az elsőként itt látható GZM jelű tégla (3. kép) kézi vetésű, 
téglaégető kemencében készült. Formája száradás és/vagy égetés 
során deformálódott. Mérete 310x160x60 mm. Jellel ellátott felü-

letén balról jobbra domború vonal húzódik átlósan, mindhárom 
betűjelet metszve. Ez a törésvonal a vetőláda sérült záródeszkájá-
nak következménye. A Z betű szára középen áthúzott. Mint fel-
jebb már említettük, a GZM jelnek nincs bizonyosnak mondható 
feloldása: jelenlegi ismereteink alapján Graf Wolfgang zu Mans-
feld vagy Graf Philipp zu Mansfeld várkapitánysága idején készül-
hetett. (Lelőhely Győr; ajándékozó dr. Herczig Béla.)

A következő, a GZM 1648 jel (4. kép) talán a legizgalma-
sabb bélyeges téglák egyike. Kézi vetésű, téglaégető kemencében 
készült. A bal és jobb felső, valamint a bal alsó sarokrész törött. 
Mérete 165x125x55 mm. Középen GZM felirat, az M betű kopott, 
a Z betű szára középen áthúzott, a betűk között egy-egy pont. Az 
évszám (1648) két sorban olvasható a monogram alatt és felett, az 
óramutató járásával ellenkező irányban. Lent balról jobbra az 1-es 
és 6-os szám, fent balról jobbra a  4-es és 8-as szám. A 4-es szám 
fordított állású (tükrös), a 8-as szám felső része nyitott. Érdekes-
ség ezzel a jellel kapcsolatban, hogy minden eddig ismert GZM 
1648 jelvariáció esetében a 4-es szám fordított állású, a 8-as szám 
felső része pedig nyitott. Azt, hogy milyen megfontolásból és cél-
lal írták ily módon ezeket a számokat, valószínűleg soha nem tud-
hatjuk meg. (Lelőhely Győr; ajándékozó Halász Imre.)

Összegzésül és zárásképpen kijelenthetjük, amire a cím-
ben már utalni igyekeztünk, hogy a bélyeges téglák adathordozói 
képességük révén tanúi és – ha sikerült dekódolnunk üzenetü-
ket – közlékeny elbeszélői múltbeli eseményeknek, történeteknek. 
Megkockáztatható tehát az a következtetés is, hogy – kiállítótér-
ben – a bélyeges tégla átlépheti azt a láthatatlan vonalat, amely ezt 
a hétköznapinak nevezett tárgyat elválasztja az iparművészeti vagy 
a képzőművészeti alkotásoktól, miáltal – kiállítási tárgyként – a bé-
lyeges tégla is műtárggyá nemesedhet egy adott szerepben.

Kóródy László

2006 óta a Dubniczay-palota pincerendszerében látogatható a veszprémi téglagyűjtemény, a Tegularium, 
ahol a Kárpát-medence területéről származó bélyeges téglák, valamint tetőcserepek és a téglagyártás tárgyi 
emlékei tekinthetők meg a római kortól a középkoron át a XX. század utolsó negyedéig tartó időszakig. 
Jelen írás e gyűjtemény két XVII. századi darabját, a győri Mansfeld-féle téglák két jelvariációját mutatja be.

A tégla mint történelem, 
a tégla mint műtárgy
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Fotók: Kóródy László

Nagy megérzés egy évadban bemutatni a Hairt és a Hamletet. 1967-ben – számtalan produceri visszautasítás 
után – egy olyan ember, Joseph Papp, mutatta be először a darabot New York-i színházában, aki addig 
csak Shakespeare-művekben gondolkozott. Vállalta az alig érthető szövegkönyvet, az experimentális 
színházi kísérletekkel rokon beszédmódot: a megszokott történetmesélési technikáktól való eltérést, az 
egyenrangúak közösségeként együttműködő alkotók és a befogadók kapcsolatának megújítását, valamint 
a „polgárpukkasztó” témákat (omniszexualitás, háborúellenesség, meztelenség, drogok), amelyek később 
számos nézőt és nem-nézőt serkentettek az előadás elleni agresszióra. Legfőképp azonban vállalt egy 
elementárisan új (ősi) rituális kommunikációt. A friss dalokkal és librettóval „feljavított”, a nagyrészt 
ténylegesen hippi szereplőket pro� kkal felváltó előadás tovább- (vagy vissza-?) léphetett a Broadway 
világába, megért több mint 1700 előadást, sikeres lett és Grammy-díjas.

Let in!
MacDermot–Rado–Ragni: Hair – a Pannon Várszínház előadása. Hangvilla. 

Rendező: Vándor�  László. Koreográfus: Krámer György. Zenei vezető: Győr�  Judit 

Azóta ahány (szín)ház, annyi Hair. A so-
kak által „harmatosnak” vagy minimum 
„lazá”-nak tartott eredeti szövegkönyvet 
szinte mindenki módosította, saját kul-
túrájának motívumaira  alakította, belát-
va azt, amit Milos Forman is nyilatkozott 
1979-es � lmje kapcsán: mindaz, amiért 
és amiből a Hair született, már a múl-
té, aktualitását vesztette. (Mohácsi János 
rendező egyenesen „az érthetetlenségig 
amerikainak” nevezte a darabot.) A mi vi-
lágunkhoz közelítve és az eredeti törté-
nettel motivikus párhuzamokat mutatva 

kerül tehát Vándor�  László rendezésébe 
például Claude mint magyar származá-
sú amerikai, akinek öröksége az elmentett 
56-os lyukas zászló és Radnóti versei, így 
hangzik el többször is  a magyar zsidóság 
jelképessé vált dala, a Szól a kakas már, 
idéződik meg egyszerre Apollinaire költé-
szete, Radnóti naplója és az Egy szerelem 
három éjszakája című (egyébként éppen 
1967-ben � lmre rendezett) magyar mu-
sical a Búcsú című vers által, lesz a kom-
muna tagja roma, német és zsidó � atal, 
jelennek meg a szövegben csak számunkra 

értelmes mozaikszavak, a színpadon feke-
te egyenruhások és szimbolikus történel-
mi iszonyatképek, így cserélődik le a Let 
the sunshine in című dal szövege az Erőlte-
tett menetre, teljesen más összefüggésben 
megidézve a napfény motívumát.

Tapasztalat, hogy az emberek több-
sége akkor szeret és képes oda� gyelni egy 
többórás színpadi előadásra, ha egyenes 
vonalú történetet lát. Ebben az esetben a 
szimbolikus felhangokat is hajlandó elfo-
gadni. Természetes gondolat tehát, hogy 
az eredetileg éppen ellenkezőleg működő 
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Hairt a rendezők „kiegyenesítik” egy li-
neáris narratívává, másfelől motivikusan 
bonyolítják közönségük kulturális készen-
létéhez, életteréhez alkalmazkodva. Likó 
Marcell – aki Marton Lívia műfordítóval 
közös munkában a dalszövegeket írta – a 
színház honlapján megtekinthető interjú-
ban kedves egyenességgel elmondja, hogy 
amikor elkezdte fordítani a számokat, csa-
lódott („Ennek a szövegnek örültünk any-
nyira? De hát ez nem szól semmiről…”), 
másfelől a rendezővel való egyeztetés után 
(„Merre vezet a storyline?”) a magyar szál 
motívumait a dalokba is igyekezett bele-
vinni („..próbáltuk beleerőltetni”). Talán 
nem érdektelen meggondolni, hogy a Hair 
1967-ben inkább volt happening, mint 
musical (azzá a Broadway tette igazán). 
Egyesek úgy látták, a Hair egyfajta formát-
lan amatörizmus, mások szerint a színház 
megújítása, autentikus pillantás a szavak 
előtti állapotba, talán magába a dráma ere-
detébe. Rím nélküli, expresszív szövegének 
ütős rövid szavas prozódiája hangzásá-
ban szinte absztrakt. Műfaji megjelölése 
„american tribal love-rock musical”, azaz 
törzsi musical volt, lemezborítóján Rado 
és Ragni indiánok közé applikálva áll, s 
mindez nem csupán a hippik vonzódását  
jelzi az egyébként akkor többnyire lené-
zett ősi kultúra iránt, hanem azt is, hogy a 
mű a természeti népek, archaikus társa-
dalmak rituális gondolkodás- és beszéd-
módját idézi, amely szervesen komplex 
(zene, szó, tánc), jelképes, utalásos, erős 
montázzsal inkább mintázatot ad, sem-
mint lineáris narratívát, és soha nem konk-
rét  emberek és lények történeteit mondja 
csupán – főleg nem lélektanilag pontosan 
–, hanem a kis idő mellett a Nagy Időről 
beszél, az EMBER-ről, az EMBEREN TÚ-
LI-ról – azaz lételméleti. A Hairnek nem 
érdemes felróni a sztori hiányát, mert va-
lószínűleg nem is akar sztorit mondani. A 
zene és a szövegek megmutatják az embert 
magányában és adott vagy választott kö-
zösségében, frusztrációiban, kereséseiben, 
kétségbeesésében, reményeiben, szerelem-
ben és szerelemnélküliségben, kiszolgál-
tatottságában, méltóságában, humorában 
és süket csöndjeiben, aktuális társadalmi 
csapdáiban. A szólisták és a kórus meg-
szólalásai gyakran úgy működnek, mint 
egy karvezető/lelki vezető és a kar/hí-
vek párbeszéde. Innen nézve nem tűn-
het szerencsésnek a dalokat „sláger”-ként 
felfogni, a táncokat a közönség felé kom-
ponálva revüszerű állóképekkel zárni. Az 
eredeti mű keretet adó dalai eleve eleme-
lik a konkrét társadalmi, történelmi ösz-
szefüggésekből a gondolatot: az Aquarius 
világkorszakokat idéz, kozmikus összefüg-
géseket, az ember megújulásának idejét, 
a Let the sunshine in nem a társadalom-
tól vár változást, a napfényt a lélekbe kell 
beengedni, az újjászületés individuális. A 
darab zárlatában Timothy Leary távlato-
kat nyitó neve is megjelenik, erős kapcso-
latot teremtve az Aquarius pszichedelikus 
tudattágító látomásával. A szövegek végig 
át vannak itatva ontológiai témákkal, s eb-
ből a szempontból különösen izgalmasak 
az irodalmi intertextusok: Allen Ginsberg 
Wichita Vortex Sutrája és – főleg – Shakes-

peare. Sem a kultikus �lmben, sem ebben 
az előadásban nem szólal meg – az eredeti 
koncepcióban központi helyet elfoglaló – 
What a piece of work is man című dal. Ez 
nem más, mint Hamlet egyik – az ember 
nembeliségéről gondolkodó – monológ-
jának megzenésítése. A záró dalban a kórus 
Hamlet utolsó, enigmatikus mondatát énekli: 
„The rest is silence”, „A többi néma csend”. 

Vándor� László rendezése érdekesen 
kötődik az említett világokhoz. Itt a Hair 
hangsúlyozottan kívülről nézett, elidege-
nített. Egy új szereplő, a Fiú, a nézőtérről 
bóklászik fel obligát telefonjával a mókás 
panoptikumot fotózni valakinek valahova 
(ellentét a párhuzamban: 1967-ben maguk 
a szereplők vegyültek el a nézőtéren, ahon-
nan az Aquarius hívta fel a törzset színpad-
ra), a zenészek a játéktér hátterében ülnek 
és �gyelnek erőtlen minimál hippiattribú-
tumokkal díszítve kottavilágító lámpácskáik 
mögött, a megelevenedő „viaszvilág” szim-
bolikussá váló metaforája a játszótér lesz, 
benne a szerepjátékokkal, a „mikor indu-
lunk Claude-hoz” kérdésre Berger paradox 
egyszerűséggel közli, hogy „az előadás után”, 
a nagy „slágerek” kihegyezve a koreográ�-
ával a tapsra. Másfelől a kényelmes lélekre 
rázúdul a társadalmak mikrovilága, válaszu-
tak, érzelmek, kon�iktusok, szépség, tudás, 
költészet, brutalitás; a zsúfolt tapasztalás el-
nyeli a Fiút, s aztán már nemcsak ő érinti és 
�gyeli azt a másik világot, hanem az élő �k-
ció nézi, érzékeli, sőt szüli újra őt – ahogy 
a rituálé is mindig újrateremti a lelkeket. A 
játszótér tornaszernek beillő hintája a nézők 
feje fölé leng, a zene, ének, tánc nagy energi-
ájú, helyenként elementáris. (Bár szerintem 
túl sok, néha öncélúnak tűnő – pl. a máso-
dik felvonás elején – az egyéniséget elmosó 
kötött koreográ�ájú össztánc. Egyáltalán mi-
ért kell ezeknek a hippiknek ilyen arányban 
egyentáncolniuk kifelé?) A rendezés sűrítő 
jelzésekkel épít a közös történelmi, politi-
kai, társadalmi tapasztalatokra – lásd pl. a 
„zászlógimnasztikát”, s ahogy a lyukas zászló 
„nagy lesz” Claude-nak, a cipők és bakan-
csok párhuzamát, a náci és a zsidó groteszk 
franciás táncát és libikókajátékát, a hol itt, 
hol ott masírozást, a konkrét és elvont érte-
lemben környezetszennyező iszonyatot okos-
kodó helyes, szemüveges leányokat. Karöltve 
jelenik meg a �tnesz-wellness és a háború, 
elemi ötlet a hippik világát megvető jól szitu-
ált hölgyek ártatlan-obszcén gyakorlatozása 
a trendi vízi nudlikkal, elindítva ezzel a pol-
gári társadalom perverzióit, torzult libidóját 
láttató motívumok sorát. 

A Hair eredetileg éppen azzal sokkol-
ta a nézőket, hogy megmutatta, milyen ab-
szurd, milyen támadó, milyen képtelen, és 
némely esetben milyen veszélyes a viselke-
dés és a nyelv, amelyet a „társadalom” nor-
málisnak nevez. 

Az egyik első értelmező, Irving H. 
Buchen szerint a darab radikális, de nem 
erőszakos, eklektikus, de nem kaotikus, 
szexuálisan szabadon futó, de nem per-
verz. A veszprémi előadás elviszi az él-
ményt az erőszak, káosz és perverzió felé. 
Itt a hippik provokálják prűd környezetü-
ket szinte pornográ�ába hajló játékaikkal, 
furcsa, semmibe futó felszabadulásokat ih-
letnek, mint amilyen a decens úrinőé, aki 

vágyainak és az ihletnek engedve tomboló 
némberré változik. Sheila és Claude szerel-
me lehetne emelkedés, ha történetük nem 
lenne egyfelől lélektanilag alulmotivált, 
másfelől szimbolikusan túldimenzionált. 
Két szereplő szól ki a kavargásból: Berger, 
aki mintha szerepjátékokba vonulna, és Je-
anie, aki soha nem más, mint tisztán ön-
maga. Berger, akinek a szövegeiben talán a 
legtöbb a műveltségi elem, aki azt mond-
ja: „Amim van, az az enyém. Ámen”, és a 
nevével való „hambergeres” szójátékok lé-
telméleti zárlataként azt is mondja: „Senki 
nem hívott Embergernek”. „Helyettem ne 
menj” a háborúba, szól Claude-nak, aztán 
elmegy helyette, mert ő nem benne ragad 
egy véletlen szituációban, mint Forman 
szereplője, ő a lány könnyei és a �ú mi-
att tudatosan dönt; és Jeanie, aki őrzi Má-
ria Magdolna kanonizált archetípusát, aki 
egész lényével más, mint a többi lány, aki-
nek szenvedéstörténete van és kedvessége. 
Magányuk, társnélküliségük, a Fiú kitünte-
tő kötődése irántuk megemeli személyüket. 

A Pannon Várszínház előadása, úgy 
érzem, dimenziót veszít a darab világá-
ból, miközben motívumaival folyamato-
san emlékeztet erre a dimenzióvesztésre. 
„Együtt zuhanunk.” A megelevenedő világ 
érintésétől másodszor született Fiú végte-
lenített loop �lmként szalad egy helyben 
szomorú kis telefonjával, közösség nélkül, 
élettér nélkül – úgy tűnik, Berger ruhájába 
öltözni kevés. Woof rémült száján „li�el a 
levegő nézd” (Ginsberg, fordította Tando-
ri Dezső). A végső menetelés számomra 
se nem Vietnam, se nem a II. világháború, 
inkább a Hair, az érintő világ halála vagy 
haláltánca.

Sokan számoltak be arról a 60-as, 70-
es években, hogy alapvetően megváltozott 
az életük, miután részt vettek a produk-
cióban. Ez talán most is megtörténhet az 
alkotókkal. Koncentrált, lelkes, energiá-
val teli, együtt lélegző előadásokat láttam, 
Krámer Györgynek köszönhetően sokszor 
a mikroszerkezetig kitalált mozgásvilág-
gal, amikor a színpad minden része szinte 
külön életet élt, miközben az egész háló-
zatként létezett. Az élő zene erőt, teret ad 
a sok jó hangú énekesnek, akik közül ki-
emelném Fojtyik Alexandrát (Emeretta), 
Kárpáti Barbarát (Jeanie), Kovács Ágnes 
Magdolnát (Margaret) – akinek duett-
je Magyar Jánossal különösen izgalmas 
hangcserés hullámoztatása animának és 
animusnak –, Kékesi Gábort (Berger) és 
Szente Árpád Csabát (Claude). Szelle Dá-
vidnak apró mozzanatokból, rezdülések-
ből, sokszor a perifériáról kellett építenie 
a Fiú sorsát. Üdítően természetes színpadi 
jelenlét jellemezte Kovács Gábort (Hud). 
Az állandó metamorfózisban mozgó tán-
cosok szinte szövetévé váltak az előadás-
nak. És miközben idegesítettek az NDK-s 
indián�lmes műhajak, a mászóka tetején 
fejből Radnótit szavaló Berger, a helyen-
ként feleslegesnek érzett hangerő, kiabá-
lás és néha a szabadság hiánya, úgy érzem, 
valamilyen szempontból mégis visszatalált 
az előadás a Hair eredeti ártatlanságához. 
Vagy annak közelébe.

Vondervisztné Kapor Ágnes
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Még le sem csendesedtek a Pál utcai � úk hangos sikerhullámai, Vándor�  László rendező máris átvezényelte 
� atal csapatát egy másik projektre, hogy eljátszassa velük a Kőműves Kelemen rockballadát. Akárcsak 
Molnár Ferenc halhatatlan művének musicalváltozatában, a Szörényi–Bródy-műben is meghatározó a 
mozgás Krámer György koreográ� ájában. Mellette az ének hordozza az örök érvényű üzenetet, miszerint: 
átkozott az a fal, amelyet emberáldozatokkal építenek fel. Míg az 1982-es budapesti ősbemutatón még igazi 
dilemma volt, hogy „szabad-e ölni, embert ölni, gyilkolni, hogy álljon a vár”, ebben a veszprémi előadásban 
mintha már nem lenne érv az esztelen „alkotás” szükségessége mellett.

Ments meg minket 
a tömeghisztériától!
Pannon Várszínház: Kőműves Kelemen rockballada, Vándor�  László rendezésében

Vándor�  László rende-
ző nem köti határozott 
korhoz a történetet, 
a 16. századi balla-
da Szörényi–Bródy–
Ivánka–Sarkadi-féle 
változatának színre 
állításakor annak uni-
verzális jellegéből in-

dul ki. Ennek megfelelően a Justin Júlia 
által jegyzett jelmezek is kortalanok: far-
mer és póló. A színpad üres. A háttérben 
a színészek énekét kísérő zenekar foglal 
helyet. Az előtérben hol egymás tetejére 
rakott, hol meg leomló hokedlik szimbo-
lizálják a várfalakat. „Rakd fel, rakd fel, 
rakd fel a falat” énekli elsöprő lendület-
tel a 13 kőműves, illetve ha bibliai uta-
lást sejtünk benne, akkor 12 kőműves és a 
Mester. Krámer György koreográ� ájának 
tartópillérei a székek mellett a botok a szí-
nészek kezében. A magyar popkultúra és 
néptánc elemeiből felépített előadás a fér� -
úi csapatenergiára, a sodró erejű kollek-
tív jelenetekre és a hatásos dalokra alapoz, 
kevésbé a szereplők személyes drámájának 
árnyalt bemutatására, nyilván a műfaj és 
a � atal társulat sajátosságai miatt. Annyi-
ra homogén, annyira egy tömbből faragott 
ez a csapat, hogy teljesen összemosódnak, 
masszává olvadnak a � gurák. Így nem iga-
zán jut kifejezésre Kelemen és Boldizsár 
ellenpólusa, az elvakult hit és a pénzsóvár-
ság harca. Koscsisák András Kelemenje, 
akárcsak Molnár Ervin Boldizsárja, hét-

köznapi � gurák, egyáltalán nem messiás-, 
illetve me� sztói alkatok, szinte felcserél-
hetők. Ahogy az öreg Vándor alakjának 
sem a színész egyénisége ad súlyt, hanem 
a furcsa viselete. Bárki lehetne a fekete 
kalapban, hosszú fekete kabátban, akta-
táskával a kezében, Horváth Dániel vagy 
P. Petőcz András, én nem is tudom őket 
megkülönböztetni. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy egy manipulátorral, intrikussal 
állunk szemben, aki hozza-viszi a híre-
ket és álhíreket az erdő és a falu között. Ő 
adja az ötletet az asszonyáldozatra ennek 
az arc nélküli „seregnek”. De talán még ő 
maga is meglepődik, micsoda tömegpszi-
chózist képes elindítani a gyermekét elha-
gyó anya homályos legendájával, amiről 
mesél. És annak a hagymázas ötletnek a 
meglebegtetésével, hogy egy másik anya 
rituális feláldozása tudná kiengesztelni a 
démonokat. Látni, hogyan rettennek meg 
egy testként és egy lélekként a kőműve-
sek, és hogyan kezdenek el kombinálni a 
megoldás lehetőségével. Fél véka ezüstért 
és fél véka aranyért eladva akár a saját fe-
leségüket is. 

Krámer György koreográfus a sze-
replők kezébe adott botokkal nagyon 
látványosan és érzékletesen ábrázolja a 
kollektív tudat hullámzását, azokat a pilla-
natokat, amikor az emberből kitör az állati 
őserő. Emlékezetesek a jelenetek, ami-
kor összezárnak tévhitükben, és amikor 
nyitnak múló örömükben. A durva, ősi 
fér� erőt testesítik meg ezek az embermé-

retű botok, ahogyan kézről kézre járnak, 
szállnak, fenyegetnek, suhognak a magyar 
néptánc gesztusaival, összefogódzott testek 
látványos szövevényével. Az előadás
egyik legemlékezetesebb része, amikor 
dőlni kezd a fal, és lassított mozgással 
minden színész megragad, felemel egy-
egy darabot, azaz széket belőle, és földre 
hull a fal részeivel együtt. Ugyanilyen em-
lékezetesek a Kőműves Kelemen asszonyá-
nak, Annának a befalazásához kapcsolódó 
horrorisztikus jelenetek. Kárpáti Barbara 
a hosszú fehér ruhájában, nyakában pi-
ros sállal és légies mozgásával már eleve 
olyan, mint egy kísértet, mintha a szél vin-
né magával. A kőművesek botokkal szur-
kálják, támasztják fel gyönge testét.

Az előadás végén elhangzik ugyan 
a főbírói felmentő ítélet, de a kőművese-
ken ez már nem segít, hiszen mint tudjuk, 
örökre átkozottak.

I� úi hévvel, láthatóan nagy kedv-
vel játssza ezt az embert próbáló darabot a 
társulat. Ha a jó ritmusérzékkel, vagányan 
felépített jelenetek mellett annyi megma-
rad belőle emlékezetünkben, hogy jaj an-
nak a társadalomnak, amelyikben nem 
él a „belső bíró”, amelyiknek a kőművesei 
még a társukat is képesek eladni  egy véka 
aranyért, egy véka ezüstért – akkor már 
nem volt hiába. Életre keltettek egy olyan 
ősidőktől fogva létező problémát, amely-
nek jelentése lehet.

Bartuc Gabriella

Az 1960-as években, a színházi terepen heves viták alakultak ki a drámai szöveget oktató-szórakoztató 
előadásban fölkínáló és a szöveget csupán mint kiindulópontot felhasználó, értelmező, s ezáltal a színházi 
előadást az írói, verbális konstrukciótól elemelt független műalkotásként, összművészeti projektként 
felfogott előadás között. A szövegközpontú és a koncepciózus, rendezőközpontú színház között.

A zsendülő szerelem 
himnusza

Shakespeare: Rómeó és Júlia. Latinovits–Bujtor Játékszín. Bemutató: 2019. november 8.
Taub János rendező 
akkoriban, anekdoti-
kusra egyszerűsítve, 
így foglalta össze ren-
dező-hallgató tanít-
ványainak a jelenség 
lényegét:

„Láttam egy na-
gyon rossz és sem-

mitmondó előadást, amely két � atal 
szerelmesről szólt, akik családjaik viszály-
kodása miatt öngyilkosok lettek. És lát-
tam egy zseniális másik előadást, amely 
két � atal szerelmesről szólt, akik családja-
ik viszálykodása miatt öngyilkosok lettek.” 
Mind a kettőben Rómeónak hívták a � út, 
Júliának a lányt. Mindkettőben Shakes-
peare szövege hangzott el. 

Mitől, hogy mégis semmitmondó az 
egyik, mitől zseniális a másik?

Vagyis, mitől, hogy tökéletes alkotás 
Bartal Kiss Rita, a veszprémi Kabóca Báb-
színházban, Shakespeare Rómeó és Júlia 
történetének drámai motívumaira alapo-
zott, szuverén, poétikus színi játéka?

Nem tagadható, hogy minden nyílt 
színi megjelenítésnek, legyen az szöveget 
szöveggel játszó színház, pantomim, ba-
lett, mozgásszínház, van egy alapja: a tör-
ténet. 

Jelen esetben két kamasz szerelem-
re ámulásának története, amelyet 8 színész 
–  Benkő Zsuzsanna, Berta Csongor, Faza-
kas Júlia, Fekete Ágnes, Főglein Fruzsina, 
Mihály Csongor, Pál Hunor, Vass Richárd 
–, az általuk élővé varázsolt 11 báb – Ca-
pulet, Capuletné, Rómeó, Dajka, Monta-
gue, Montague-né, Júlia, Tybald, Lőrinc 
barát, Mercutio, Benvolio –,  4 kiváló hát-
térművész – Markó Róbert, Rofusz Kinga, 
Bakos Árpád, Góbi Rita – egy kivételes te-
hetséggel áldott rendező, Bartal Kiss Rita 
vezén yletével, csak nekünk közvetítendő 
tanulsággal, sajátos színpadi nyelvezeten 
kelt életre. 

Itt és most.
Az előadás képpel indul: pasztell-

színű, egyszerű emelvényen néhány kü-
lönböző magasságú ülőalkamatosságra 
szerkesztett csoportképpel. Jelzi, hogy sa-
ját és sajátlagos képi világot – vizuális más 
valóságot – fog a játék tereként használni 
a rendező. 

Szavalókórusként hangzik el a Pro-
lógus, majd innen dobbant – a szó szoros 
értelmében – a cselekvés: eltűnnek a szé-
kek, kettéválik az emelvény – játékba len-

dül, szereplővé válik maga is, amint ezt a 
csiki-csukit az előadás során már elvárha-
tónak is vesszük –, s az így képződött árok 
(szakadék?) két partján, a fekete mély fö-
lött, amelynek valódi okát nem ismerjük, 
folyik a csetepaté a Montague-k és Ca-
puletek között. A Herceg hatalmi szóval 
szétválasztja a viszálykodókat, de amint 
eltűnik a színről, folytatódik a történet, 
immár úgy, hogy megjelennek a bábok – 
Júlia?, Rómeó?, nem tudjuk még –, ame-
lyek mint egy háborgó tenger hullámai 
fölött, dobódnak ide-oda, fönt a kiszol-
gáltatottság terében, elszállva maguktól, 
mondanánk mai kamasz-szóhasználattal, 
akár Chagall képein a földi valóság fölött, 
elfekve lebegő alakok. (Ezt, a színpadi tér- 
és látványképzést a rendező következete-
sen fogja használni az előadás folyamán, a 
szerelmi (poétikus) jelenetekben.) 

E három jelenet, mint a középko-
ri szövegek előtt az iniciálé, kulcsot ad az 
előadás stílusához: elfogadtatja a nézővel, 
hogy milyen eszközökkel fogja láttatni-ér-
zékeltetni velünk a rendező Shakespeare 
műve alapján alkotott poétikus játékát. 

Mert játék az, amiben részt veszünk, 
ahogyan ezt Hamvas Béla megfogalmazza: 
„A játék a legnagyobb misztérium: a szel-
lem gyöngédsége.” Ebben az értelemben 
poétikus játék, az első, kamaszszerelem ér-
dekkizárt terepén, a társra ébredés himnu-
szos játéka, ami olyan tiszta, hogy csak a 
halálban magasztosulhat fel. Amely játék-
ban a halál nem lezárja, hanem a köznapi 
valóságosságából a misztérium (ballada) 
éteri örökérvényűségbe emeli fel, a szellem 
gyöngéd érintése által, a mindközönséges 
tragédiát. 

Precíz szakmaiság, pontosan tisz-
tázott viszonyok a társművészeti elemek 
– szöveg, zene, képzőművészet, moz-
gás-mozgatás koreográ� ája – között, giccs-
kizárt dús érzelmek, fölszabadult jókedv, 
jól adagolt humor és mindezeket termé-
szetes egyszerűséggel ötvöző játék Bartal 
Kiss Ritának ez a Play-Shakespeare elő-
adása.

Hosszan lehetne elemezni a fris-
sebbnél frissebb, szebbnél szebb jelenetek 
sorát: Rómeó és Benvolio első, „köpkö-
dős” zárt jelenetétől a „csönd-tapsolós” 
vészjóslóig, szakmailag értekezni báb és 
bábművész viszonyának eredetiségéről, a 
mozgás és mozgatás (kinetika), a képi-
ség (vizualitás) és zeneiség (szonoritás) 
összhangjáról, de éppen e szervesség okán 

az e� éle okoskodás – a csak önterében 
élő, ám abban a tökéletesség erejével ható 
előadással szemben – érdektelen és ér-
demtelen lenne. 

Ezt az előadást meg kell nézni! Sze-
relemre zsendülő kamaszoknak, s min-
denkinek, akikben, kis és nagy tragédiák 
hamuja alatt, de parázslik a tiszta érzések 
utáni, fogyhatatlan vágy.  

Tömöry Péter
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A Hangvilla maroknyi kamaratermébe vitt előadás az első előtti perctől tudatja a nézővel, hogy a címben 
mondott „világszám” cirkuszi mutatványok képében szórakoztatja majd a nagyérdeműt. A sátor kontúrját 
kirajzoló zászlók, a színes kellékek, a nézőket az ajtónyitás után azonnal megragadó Sosztakovics-keringő 
éppúgy cirkuszi romantikát sejtet, mint az első mondatok � noman nosztalgikus hangütése. Járt itt valaha, 
egykor egy cirkusz, és bár a parádé napjai rég elszálltak, a dobronkaiakban megmaradt a vágyakozás, hogy 
még egyszer, csak még egyszer úgy, mint régen.

Attrakció!
Dobronka Cirkusz, Világszám! – A Magamura Alkotóműhely vendégjátéka. 

Kabóca Mesefesztivál. Hangvilla, 2019. szeptember 22.

De a kezdés tónusa csalóka: ez az előadás nem 
a cirkusz sokszor kegyetlen romantikáját cé-
lozza meg, hanem magukat az attrakciókat. 
Próbálok nem belebonyolódni a magyarázat-
ba. Lehőcz Zsuzsa és Takács Dániel, ez a két 
színpadi csodalény olyan tökéletes szakmai 
tudással mozgatja a minden ízükben forduló, 
hajló bábokat, hogy az nem egyszerűen míme-
li a cirkuszi kunsztokat, de maga is attrakcióvá 
válik. Miközben a porondon egymást váltják 
az oroszlán és szlávos magyarságú idomárja, 
a légtornász, az olaszos akcentusú rodeós, az 
elérzékenyülő énekesnő, a kosárból előtekere-
dő indiai fakír, miközben tehát produkció pro-
dukciót követ, az egészet végigkíséri egy soha 
nem szünetelő legigazibb attrakció: a két bá-
bos elképesztően � nom bábkultúrája.

Az előadást író, rendező Boráros Mila-
da nyilvánvalóan számolt kollégáinak pazar tudásával, mert ma-
rionettbábjait, az emberi és állati testeket szó szerint ízekre szedve 
teremtett lehetőséget arra, hogy ezek az „ízek” aztán valami va-
rázslatos életre keljenek. Az első jelenettől érthető, hogy miért ez 
a kicsiny tér az otthona ennek az előadásnak. A kicsinek mondha-
tó bábok legapróbb részeinek bámulatos illúziót keltő mozgatása 
csak ebből a karnyújtásnyi közelségből tud érvényesülni, márpe-
dig kell, hogy érvényesüljön, mert öltse magára bármelyik cirkuszi 
műfaj mezét, a Dobronka Cirkuszban pontosan ez az apró részlete-
kig tökéletesre csiszolt mozgásvilág a legnagyobb attrakció. Bámu-
latos látni, ahogyan a szereplőknek még a szája is mozogni képes, 
mégpedig szinte tökéletes szinkronban a hangzó szöveggel. Pró-
báltam megszámolni, egy-egy „artista” testét hány zsinór mozgatá-
sával kell megoldani, de mindannyiszor elvesztettem – szó szerint 
– a fonalat a bábok pazar mutatványai közepette. Az előadás leg-
bonyolultabb pillanataiban a két bábos négy kéz minden ujjának 
munkába fogásával mozgat egy bábot, olyan összhangban, mintha 
egy négykezű, ám mégis egy lény mozgatná a szálakat.

A cirkusz csodájának talán legkegyetlenebb része, hogy a 
test és a szellem teljes apparátusát igénylő produkciókat moso-
lyogva, könnyed eleganciával kell színre vinni, mintha nem hatal-
mas és sokszor drámai munka lenne mögötte, hanem úgyszólván 
csak szórakozás. Ezt a kegyetlen feladatot Lehőcz Zsuzsának és 
Takács Dánielnek is meg kell oldani. És valóban, derűs mosollyal, 
arcukkal, mozgásukkal a � gurák karakterét és mozgását lekövetve 
térülnek-fordulnak a tenyérnyi színpadon, fejük fölött mindvégig 
a hibázás Damoklész kardjával.

Mert a Dobronka Cirkusz ebben hasonlít a leginkább a világ 
igazi cirkuszaihoz. Hogy itt semmi nem játék, hogy a feladat, az 
attrakció annyira bonyolult, olyan különleges koncentrációt kí-
ván, ami minden pillanatban magában rejti a lehetséges hibát. A 
döntés, hogy ezt a nagyon bonyolult, elképesztően komplex for-
mát felvállalták, óhatatlanul a vállukra tette a terhet. Itt nincs biz-
tonsági gyakorlat, nincsenek fél gőzzel játszható percek. Helyben, 
a szemünk előtt keletkezik, történik minden, itt semmit nem lehet 
újra megpróbálni, ebben az értelemben olyan cirkusz ez, ami nem 
ismeri a biztonsági hálót.

Most azt kellene mondanom, hogy lehetetlen a számtalan 
remeklés közül egyet kiválasztani, de az a helyzet, hogy nekem 
volt kedvenc produkcióm a Dobronka Cirkuszban. Béla, az indiai 
fakír volt az, akinek csontváztestét nem fedte ruha, mindent, a ta-
gok, az ízületek legapróbb mozdulását is a maga fedetlenségében 
mutatta meg. És a test tagjai nemcsak együtt, hanem külön-külön 
is éltek, képesek voltak elszakadni egymástól, és a produkció csú-
csán a test, a fej és a négy végtag egymástól egészen kísérteties kü-
lönválásban járta őrült táncát, természetesen magyar népzenére.

Hiba? Én ebben nem láttam hibát. Csak azt az egyet sajnál-
tam, hogy a bohócéhoz hasonló szerepet kapott tyúk, T(h)ália, 
nem keveredett be még egyszer a � náléra. És egyáltalán: azt saj-
náltam, hogy vége lett. Egy óra volt, néha öt perc tud egy napnak 
tűnni, ez az óra meg alig kezdődött el, már véget is ért. Köszönet a 
kabócásoknak a vendégválasztásért. Ez a cirkusz megérte a pénzét.      

Asztalos István
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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 

Séd, 2018. 6. sz. 41. old.

 Sé
d •

 20
18.

 6. 
szá

m

41

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
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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 megszóla lni. Az előadás címzettjei elsősorban a gyerekek, de a felnőttek sem csupán nézőtéri rendfenntartók, hanem valódi közönség, amely – láthatóan és hallhatóan – kiválóan szórakozik.
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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.

 Séd •
 2018

. 1–2.
 szám

14

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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KorszakhatárKabóca 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.

Séd, 2018. 6. sz. 41. old.
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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 
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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
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Hány ajtaja van 
a csodapalotának?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balázs Béla – Würtz Ádám: A hét király� . Rendező: Székely Andrea. 
Kabóca Bábszínház, Veszprém, 2018. január 17.
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2018 első hónapjának tizennyolcadik napján, vasárnap délelőtt játszotta a Kabóca Bábszínház stúdiója 
a Kodzsugukila, a boszorkány című mesét. Lehet, hogy tavaszra arról is nevezetes lesz ez a vasárnap, 
hogy aznap hó esett ebben a globálisan felmelegedett télben. A gyerekek, akik az előadás előtt az Agora 
előtti téren megpróbálkoznak a hóemberrel, serényen görgetik a kicsinyke gombócot valamivel nagyobb 
gombóccá, és akkor még azt hiszik talán, hogy ez a legnagyobb csodája a napnak. De egy óra múlva tudják 
már, hogy tévedtek. Kodzsugukila boszorkány meséje még a tél első hóemberénél is nagyobb csoda.

Tud-e a dob beszélni?
Kodzsugukila, a boszorkány (afrikai történet bábokkal és különleges hangszerekkel). 
Rendező: Szántó Viktória. Kabóca Bábszínház, Veszprém. Bemutató: 2017. május. 21.
A stúdióterem előtt a kicsiket meseország 
hősei várják: egyfejű sárkány, háromfe-
jű sárkány, hét törpe. A gyerekek büszkén 
pózolnak velük egy-egy közös fotóra, míg 
a teremből különös hangok kezdenek ki-
szivárogni a még zárt ajtó mögül. Aztán 
lassan megtelik a nézőtér, a legbátrabbak 
az első sorba ülnek, földre tett párnákra, 
olyan közel a játékhoz, hogy Dzséli, a me-
semondó éneklő, énekmondó mesélő bő 
ruhájának szele biztosan meg-megcsap-
ja őket az előadás alatt. Régi tapasztala-
tom, hogy a felnőttek idegenkednek az 
ilyen közelségtől, megrettenti őket a lehe-
tőség, hogy a színpad és a nézőtér, a két 
világ között leomolhat a védfal. A gyereke-
ket szemmel láthatóan inkább inspirálja a 
közelség, a szülők illemtudóan elfoglalják 
a hátsó sorokat, a földön a párnákat meg-
szállják a felnőtteknél sokkal bátrabbak.

Míg tart a nemzedéki bátorságpróba, 
Danny Bain, az előadás maga, egy afrikai 
xilofonon afrikai(nak tűnő) futamokat ját-
szik. Be kell vallanom, nem vagyok kellő-
képpen jártas az afrikai folklórban ahhoz, 
hogy a hangszerek, a kellékek, a jelmez, az 
énekelt részek hitelességét megítélhessem. 
Annyit mondhatok csak, hogy nekem hi-
telesnek tűntek, annyit, hogy mindenki 
számára az első perctől az utolsóig a nap-
nál világosabb volt, hogy most egy másik 
világba lépünk, egy másik kultúra beszél 
hozzánk, és az előadás egyik nagy kérdése, 
hogy a más, az idegen elriasztja vagy épp 
ellenkezőleg: elbűvöli, a szó szoros értel-
mében elvarázsolja az afrikai xilofon fura 
hangjait fülelő közönséget.

Talán éppen ebből a szempontból 
tűnik szembe az előadás egyetlen igazán 
megkérdőjelezhető döntése, az, hogy Dzsé-
li, a mesemondó éneklő valójában nem egy 
afrikai mesét mesél el, hanem egy olyat, 
amit Sándor Anna dramaturg illesztgetett 
össze magyar népmesék jól ismert eleme-
iből. Szó se róla, szépen, gondosan megírt 
történet ez, a motívumok jól illeszkednek, 
nem markol többet, amint amennyit késő 
bölcsitől kora óvodáig egy gyerek még be-
fogadni képes. De a tétet egy jó egérugrás-
nyival mégis alacsonyabbra helyezi. Nem az 
a kérdés, hogy egy mindenestől afrikai világ 
hogyan képes együtt élni egy mindenestől 
nem afrikai közönséggel, hanem az, hogy a 
„mi kultúránk meséje” hogyan képes együtt 
élni azzal a hangszerek által megtestesített 
tárgyi és hangzásvilággal, ami kétségtelenül 
más, új és egzotikus.

Akinek jó füle van, az nyilván hall-
ja már, hogy merre tart ez a gondolatme-
net. Mostanában nálunk, Európában nagy 
zajjal csikordulnak össze az egymástól 
idegen és még inkább idegenkedő kultú-
rák. Éppen ezért nagyon-nagyon értékes 
ez a kísérlet, a kultúrák közös vasárnap 
délelőttje, és – gondolom én – annál ér-
tékesebb, minél több jelenik meg abból a 
másikból, abból az idegenből. Mert ha azt 
a minél többet, például egy még a törté-
net szerint is afrikait őszintén meg tudjuk 
tapsolni a végén, akkor van azért remény, 
hogy átüzenhetők az egyébként valóban 
szörnyű szakadékok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aszta los István      

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

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

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

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

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

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

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

Séd, 2019. 1. sz., 10. old.
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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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A kékek és a zöldek? Montague-k és Capuletek. Bizony mi vagyunk ezek, a mai, két táborra oszlott 
Magyarország polgárai, akiket mintha éppen egymás gyűlölete tartana kölcsönösen életben, illetve küldene 
halálba.

Két részre szakadt világ
Shakespeare: Rómeó és Júlia. Latinovits–Bujtor Játékszín. Bemutató: 2019. november 8.

Bár Bartal Kiss Rita 
rendezőnő óvakodik 
Rómeó és Júlia tragédi-
ájának aktualizálásától, 
nem akarja „lefordíta-
ni” mai életünkre, az 
én fejemben mégiscsak 
pereg a � lm, minek 
következtében úgy ér-

zem, Shakespeare ennek ellenére rólunk is 
beszélhet, az ellenségeskedés önkéntes és 
kényszerű sorkatonáiról, a kékek és a zöl-
dek háborújáról, a hazai középosztály két, 
egymással egzisztenciális és világnézeti el-
lentétben álló csoportjának létküzdelmé-
ről. Bár nyilvánvaló, hogy Bartal Kiss nem 
szűkíti hozzánk az értelmezést, inkább 
kozmikusan kitágítja, történelmietleníti, 
minden korok fölé helyezi a tabuk ellen lá-
zadó tinédzserek tragédiáját és a politikai 
harcot, aminek áldozatai.

Gyakorlatilag egy dobogó díszlette-
len négyzetében játszódik a darab, csupán 
néhány széket hív segítségül a látványter-
vező Rofusz Kinga. A jelmezek is kortala-
nok, semlegesek, a bábszínészekre jellemző 
fekete póló, hosszúszárú fekete kesztyű és 
fekete nadrág. Csak a hangsúlyok, a hang-
hordozás, a test és a gesztusok, a mozgás 
áll a színészek rendelkezésére. Ez utóbbi 
képregény- vagy � lmmontázsszerűen egé-
szen mai, illetve a 60-as, 70-es évek alter-
natív színjátszó közösségeinek világával 
rokon. A generációs szellemet hordozó at-
létikus koreográ� a Góbi Rita munkája.

Ebben a díszlettelen, kortól függet-
len térben Shakespeare egyik legismertebb 
és legnépszerűbb drámája végső soron 
két kérdésre keresi a választ az én olvasa-
tomban. Hogyan jutottunk, illetve hogyan 
jutott a két veronai család ide, és hogyan 
juthatnánk, juthatnának túl rajta? Túl egy-
szerűnek tűnik a válasz: a szomorú helyzet 
legfőbb okozói a szülők, akikben „lángol a 
harag / S le nem lohad, míg el nem vész a 
pár” – efelől már a prológus sem hagy két-
séget. Hogy nem szakad le az arcuk, ami-
kor a � náléban, ó egek, a � atalok holtteste 
fölött, mint akik jól végezték a dolgukat, 
simán békejobbot adnak egymásnak az 
öregek, és kölcsönösen megígérik, hogy 
színaranyból szobrot állíttatnak a végzetes 
szerelem áldozatainak. Mert bolond ez a 
világ, újra és újra véráldozatot követel. Az 
eleven tiszta érzés és szándék nem számít 
ebben a szemellenzős, gőgös, tekintélyelvű 
környezetben, csak zavart okoz a gépezet-
ben. Holtan, aranyból, úgy már jöhet!

Bartal Kiss Rita rendezőnő mesteri-
en bánik a Játékszín szűk terével. A Kabó-
ca Bábszínház, a Veszprémi Pető�  Színház 
és a temesvári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház közös előadásának szerep-

lői összehangoltan, eszköztelenségükben 
egységes játékstílusban követik az általa 
diktált dinamikus tempót, ettől kifejezet-
ten élővé, maivá válik a történet, sokszor 
mozgásszínházi módszerekkel. Az üres, 
fekete tér lenyeli, majd újra kidobja a tes-
teket, gyűlölet és szeretet ideges, szeszélyes 
ritmusában mozgatva az egyéneket és a 
tömeget. Nincs mismásolás, ez a nézőtéri 
közelség a Latinovits–Bujtor Játékszínben 
nem tűr semmi hamisságot a színészektől. 
Óvakodnak is a kliséktől, így aztán sike-
rül nekik úgy előadni az ismert történetet, 
mintha most látnánk először. Felerősítik 
a két főhős, Rómeó és Júlia forrófejű, vak-
merő tinédzser vonásait, továbbá élvezetes 
személyiséggel töltik meg Lőrinc barát és 
a dajka alakját. Egymást támogatva olyan 
összehangoltan játszanak, mint a modern 
színjátszás hőskorának alternatív színját-
szó közösségei. Ezt a benyomást fokozza, 
hogy nem közölnek szereposztást, ezzel 
is jelezve, hogy itt most kollektív színját-
szás folyik, időnként megkettőződnek a 
szerepek, részint mert a fából faragott bá-
bok mozgatásához ez szükséges, részben 
pedig azért, mert ezzel is érzékeltetik, ez a 
történet sokszorosan ismétlődhet, bárhol, 
bármikor megeshet. Így szinte egymásra 
rakódik a színészek története. Okos színé-
szekkel dolgozni áldás, időnként kezükbe 
adni az improvizációt pedig kegyelmi pil-
lanat. Nagyszerű portrét rajzolnak Lőrinc 
atyáról, amint a jóságos, tudós pap hajnal-
ban gyűjtögeti a gyógyfüveket/mérgeket. 
Háncskosarába csak úgy röpülnek be egy-
más után a „szerek”. Irreális, de egyáltalán 
nem földöntúli, inkább evilági, nyughatat-
lan mozgása erős motivációról árulkodik. 
Ő az, aki segítene a tévelygő báránykák-
nak, és talán még a pásztorokat is kibékí-
tené, ha a kezére játszana a sors. Az egész 
élete benne van ebben a jelenetben, és bár 
látszólag vidám a reggel, mintha valami 
gyilkos csönd nyílna körülötte, amiben 
nehéz élni. A dajkának is vannak kivéte-
les pillanatai, emlékezetes, ahogy húzza 
az időt, amikor Júlia szerelme üzenetéről 
faggatná. „Már alig állok, hadd térjek ma-
gamhoz! Fáj minden csontom. (...) Jézus, 
de sürgős! Nem tudsz várni egy cseppet?” 
– zsörtölődik, miközben fújtat, legyezi 
magát ravaszul, kioldja a főkötőjét, széket 
keresve ténfereg. Benkő Zsuzsanna, Berta 
Csongor m. v., Fazakas Júlia m. v., Feke-
te Ágnes, Főglein Fruzsina m. v., Mihály 
Csongor, Pál Hunor, Vass Richárd hihetet-
len lendülettel játszanak – így még hang-
súlyosabb, amikor szándékoltan fékezné 
az idő kerekét a dada és a szerzetes. Érde-
kes, hogy már Shakespeare-nél is olyan 
gyorsan, néhány nap alatt lezajlik a szerel-
mi tragédia, a szenvedélyes egymásra talá-

lás és hirtelen válás, mintha a mai digitális 
világban száguldana a végkifejlet felé. Át-
zúdul rajtuk a sors. Az érzelmek tombolá-
sában a józan megfontolásnak nincs helye. 
Három nap alatt megélnek egy teljes éle-
tet. Ezt a felgyorsult tempót segíti Markó 
Róbert bábszínpadi alkalmazása, ami Ná-
dasdy Ádám fordítása alapján mai nyel-
ven szólal meg. Mindezt pedig megemeli 
Bakos Árpád világzenéje a szenvedélyes 
hegedűszólókkal. Ahol Bakos Árpád és 
zenekara játszani kezd, ott elpattan a ze-
nei rugó, félelmetes energia összpontosul 
a muzsikájukban. A népzene és a mozgás 
őszinte, szerelmetes, tiszta dinamikája ke-
rül szembe a Montague és Capulet csalá-
dok rugalmatlanságával és gyűlöletével.

Bartal Kiss Rita rendezése megle-
pően, nyitottan mintha azt üzenné a ti-
nédzsereknek, és ez nagyon fontos lehet 
ebben a kritikus korban, hogy a valóság-
nak többféle olvasata létezik, embere válo-
gatja, hogy kiből mit hoz ki, ki hogyan és 
mennyire képes, egyáltalán akar-e betago-
zódni ebbe az álságos világba, megosztott-
ságba, kegyetlen hierarchiába. Rómeó és 
Júlia sorsa nem egyszeri és nem megismé-
telhetetlen. Ez a sztori a lényegét tekintve 
veletek is megeshet. Így gondoljunk erre a 
szomorú tragédiára, ami nemcsak szere-
lemről és gyűlöletről szól, hanem „szü-
lőkről és gyerekekről, helyes és helytelen 
döntésekről, meg egy két részre szakadt 
világról”, ahogy a színlapon írják. Nem 
akar egy tételt védeni, egyszerűen kérdése-
ket akar feltenni, amelyekre mindenkinek 
válaszolni kell. Nem sulykol, nem rág száj-
ba, nem bájolog. A játék és a gondolkodás 
örömét kínálja. A tudást, hogy a saját ma-
gunkkal vívott belső harc révén újjászüle-
tünk. Ennél jobbat nem is tehetne. Mert 
hogyan lehetne másként beszélni a � ata-
lokról, akik ellobbantak egy szempillantás 
alatt, mint a gyertyaláng?

Bartuc Gabriella

Kiállítással köszöntötte a város és a Művészetek Háza Kallai Sándor művész-tanárt 80. születésnapja 
alkalmából. Közel kétszáz csoportos kiállításon szerepelt, a várban most megnyílt egyéni kiállítása pontosan 
az ötvenedik.

Ötvenedik 
a nyolcvanadikon

Natura naturans, Művészetek Háza, Dubniczay-palota, Magtár. 
2019. október 25. – november 24.

„Ami igaz, az természetes, ami természetes, az 
jó, és szerintem szép is. Ez az én esztétikám.” 
(Pető�  Sándor: Levél Arany Jánoshoz, 1847. 
március 31-én.) Kallai Sándor képeinek olvasá-
sához bátran használhatjuk sillabuszként ezt a 
gondolatot. Tudjuk, a költészet közel áll szívé-
hez, verseskötet illusztrálására felkérést kapni 
enélkül aligha volna lehetséges. Másrészt s első-
sorban, mert természetesség, keresetlenség jel-
lemzi festészetét. Nem akar megfelelni kor- és 
galériaszellem diktálta divatos irányzatoknak, 
bátran fest konkrétan, természet után. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy a megközelítés akár az 
ábrázolás módjában, akár témaválasztásában ne 
volna változatos, olykor akár meglepő. 

„Azt mondják, sokféle stílusban festek. 
Ez igaz, mert mindegyiket szeretem művelni” 
– mondta önmagáról egyszer, talán 10-15 év-

vel ezelőtt egy kiállítása kapcsán kialakult beszélgetésünkben. De 
bármely stílus felé hajlítja is művészi kíváncsisága, hűséges marad 
a természetelvűséghez: ez az ő otthonos, magabiztos ecsetvoná-
sokkal belakott világa.

Kallai Sándor szemlélődő alkotó. Leggyakrabban a termé-
szetet választja szemlélődése tárgyául. Tájak, dombok, fák, szik-
lák, víz, ég. Tájképeiből remek válogatást láthatunk a kiállításon a 
korai képektől napjainkig. Legkorábbi a 2001-ben készült Nyár-
fák a szélben, egy táj valahol, melyen a foltokban felrakott, széllel 
dacoló lombkorona nyárfalevelek zöld-ezüst táncát idézi. Lovasi 
látképén a vörös számos árnyalatával megfestett, mégis tömör tég-
lavörösben tartott domboldalról, egy szőlőskertből vezeti tekin-
tetünket a napfényes, légiesen áttetsző víztükörre. Van még csoda, 
ez a címe az egyik legmegkapóbb balatoni hangulatképnek: egy 
akarattyai élmény megörökítése. Mozgalmas kompozíció: fény és 
árnyék kacagó játéka vízen és a parton, széles ecsetvonásokkal fel-
rakva. Mintha a festő, hogy híven visszaadhassa az átélt csodát, 
maga is versenyt futna a tünékeny idővel. S míg impresszionista 
hatás jelenik meg a színpompás Balatoni móló és Sziklás táj című 
képeken, a földszinti teremben látható megkapó képhármasról – 
Szelíd lankák, Repceföld és Kőfejtő – Van Gogh és Rippl-Rónai is 
eszünkbe jut. 

A szemlélődéstől a részletekbe feledkezés sem idegen. A fes-
tő olykor kiemel egy-egy alakzatot, máskor csak közelebb húzó-
dik tárgyához. Így születnek utca- és épületrészletei, tablókon, 
gra� kákon egyaránt, s ilyen az egyetlen sziklát és repedésének raj-
zolatát motívumként használó Sziklafal és Hasadék című képpár.  

Leginkább a részletekre fókuszáló kompozíciókban meg-
fogható, hogy a stílusgazdagság azon túl, hogy a festő számára a 
felszabadult, korlátok nélküli alkotás örömét jelenti, korántsem 
öncélú vagy véletlenszerű. Nyilvánvaló, választását a téma is befo-
lyásolja. Jól példázzák ezt roncsautó-ábrázolásai vagy a Régi idők 
sínkocsis-sínpáros többjelentésű kompozíciója.

A festő végül még jobban ráközelít tárgyára, csaknem belül-
ről láttat. A Sejtszőttes és a Natura naturans című kép több, mint 
színpompás tabló. Utóbbi milliméterekben, mikronokban szá-
molható valós mérete ellenére – pillangószárny sokszoros felna-
gyításban – egy orgona erejével zúgó és zengő himnusz.

A válogatásban két megrázó erejű portré is helyet kapott. 
Az egyik Van Gogh-nak állít emléket. Két élettelen tárgyat, tárgy-
csoportot látunk. Egyik az arles-i hálószobaképekről ismert szék 
pontos mása. Tartópántja és támlája törött, földre döntve, a hátán, 
mint kiterített halott fekszik. Mellette sírkoszorú: arcra borulva el-
száradt, széthasadt, élettelen napraforgók fekszenek. A kép alcíme, 
de lehet, hogy első, igazi címe: Vincent, drága Vincent.  Ha elfogad-
juk, hogy ez a kép egy rekviembe fogalmazott Van Gogh-portré, 
akkor a Kék golyó című kép nem más, mint Kallai Sándor drámai 
önre� exiója, vagy nevezhetjük szimbolikus önarcképnek is.       

Kallai Sándor festészete a stílusbeli változatosság ellenére is 
egységes, jól felismerhető. A stílusok világában kalandozó alkotó 
ugyanis csak jelmezt ölt, szerepet nem cserél. Nem akar más len-
ni, mint aki, játszik csupán, és teremt, amiben örömét leli. Munkái 
összhangban állnak személyiségével és életével is. Azzal a sze-
rény, talán túlzottan is szerény, de mindig őszinte emberrel és mű-
vésszel, akire képeiben is ráismerhetünk. S ebbe beletartozik az is, 
hogy egyszer csak meglep bennünket egy zavarba ejtő kitárulko-
zással.  Egy szójátéknak látszó, szellemes, szomorkásan mosolygó 
önre� exióval. Kék golyó című képén felnagyított, stilizált, de jól fel-
ismerhető emberi csont látható, szinte világít a sötét háttérben. 

Mondják, a kor nem erény, csupán adottság. Valóban, létün-
ket készen kapjuk, és így a hozzászabott, éppen aktuális életkort 
is. De legbelül érezzük, ez nem a teljes igazság. Ki ne kérdezné 
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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
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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.
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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.

Séd, 2019. 3. sz. 19. old.

Ez a megyei kollektív kiállítás a válogatás 
kritériumainak tágasságával lehetővé teszi, 
hogy igen sok és különböző mű kerüljön 
egy kiállítótérbe. Van, aki bemutatkozik, 
és van, aki megmutatkozik – java részük 
három évvel ezelőtt már szerepelt –, isme-
rős hangokkal vagy, némelyek esetében, 
éppenhogy gyökeresen új szemléletmó-
dokkal találkozhatunk.

Érdemes megvizsgálni, hol is van a 
kiállításkoncepció tágasságának a határa, 
mert ez alapvetően határozza meg egy ki-
állítás esztétikai minőségét. Hűvös kriti-

felek haderejének felvonultatása és részle
tes bemutatása. És csakugyan vannak ana
lógiák a katonaság és a kollektív kiállítás 
fogalmai között, elvégre a pályázatot az el
kötelezett alkotó mint behívót értelmezi, 
aztán pedig ott a zsűri, vagyis az alkalmas
sági vizsgálat. Ahogy a felsorakozott sere
get, a kiállításon bemutatkozó alkotókat is 
megközelíthetjük az egyes emberek felől, 
azaz, hogy ki milyen technikával, stílussal, 
képzettséggel és produktummal képvisel
teti magát a kiállításon. Azonban mivel 
egy ilyen típusú kiállítás voltaképpen egy 

Tavaszi T
Veszprémi Tavaszi Tárlat 2019. Művészetek Háza Veszprém. 

A tárlat helyszínei: Csikász Galéria, Várgaléria, Magtár, 
2019. május 11.–június 29.

épületét. Idén tehát eljött az ideje annak, hogy a veszprémi vár kiállí
tóhelyei újra megnyissák ajtóikat a megyében élő, illetve a megyéhez 
kötődő alkotóművészek előtt, és helyet adjanak közös kiállításuknak. 

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.

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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„Jelet hagyni, hogy voltunk és elbuktunk” – határozta meg ars poeticáját Kondor Béla lét� lozó� ai opuszában, 
az Angyal, ördög, költőben. A kondori életmű megismerésének voltak jelentős stációi, és a kialakult 
Kondor-mítosz legendái, az életrajz ismeretében érthetően, először a hatalmas képzőművészeti œuvre-re 
koncentráltak, hisz az még a főiskolán kezdődött, amikor majdnem kirúgták, nemcsak a freskó szakról, 
de magáról a főiskoláról is. Ko� án Károlynak – és még néhány szolidáris tanárnak – köszönhetően végül 
is maradt a gra� kusoknál, de mire 1956-ban elkészült diplomamunkája, a Dózsa-sorozat, már egyértelmű 
volt, hogy nála a személyes sors és a kor összeütközése egy teljesen egyedi magánmitológia kialakulásával 
együtt járó különös életutat jelent.

Johanna
Kondor Béla: Jeanne d’Arc. A festmény a hagyatékból került a veszprémi múzeum 
gyűjteményébe, a Kondor Béla halálát követő tihanyi, 1973-as kiállítást követően

Egyik életmű-kiállításán az „angyalok”, „zene”, „szentek és prófé-
ták”, „klasszikus örökség”, „történelem jelen időben”, „klasszikus 
inspirációk”, „falakra álmodott képek” motivikus csoportosítás-
sal próbálták meg „betölteni” az életmű körüli törésvonalakat. 
Inspirációit, képsorozatait tekintve egyértelmű lett, hogy Kon-
dor „musée imaginaire-je”, képzeletbeli múzeuma hatalmas: a 
kultúrtörténet, „a történelem tragikus vagy legalábbis drámai 
feszültségű toposzai” különösképpen vonzzák, és modernségé-

nek jellemzőjeként megállapították, hogy „a hagyományválasz-
tás szabadságával tüntetett” (Révész Emese). Jelentős kiállításai, 
díjai kapcsán a kritika egyértelműsített néhány művet (Darázski-
rály, Angyal a város felett, Bukás, Pléhkrisztus, Ítélkező, Emberpár, 
Őrangyal, Késes angyal) és sorozatot (Blake-sorozat, Dürer-cik-
lus, Rembrandt-, Bosch-, Shakespeare-illusztrációk) mint főmű-
vet, konstatálva az „archetipikus erők” jelenlétét és hatását. Mégis, 
időről időre előkerül egy-egy mű – és verskötet is –, amely mintha 
nem „vívta volna még meg harcát” az elismerésért, holott tragi-
kus heroizmusánál fogva megilleti a kiemelt � gyelem. Ilyen mű az 
1964-ben készült JOHANNA (Jeanne d’Arc, olaj, farost, 63x54 cm, 
felirat j. l.: ANNAHOI; Ltsz.: BM – Laczkó D. Múzeum; – 76.6.1. 
œuvre katalógus 106. o.) 

Kondor intenzíven átélte az emberi lét határhelyzeteit, és ke-
vés olyan határhelyzet idézhető fel, mint a máglyára hurcolt 
Jeanne d’Arc hátborzongató látványú, meggyötört arcának képe, 
a megszenvedett élet és megszenvedett halál víziója. A motívum-
történeti kutatás szolid és érdektelen jelenetekben ábrázolja az or-
léans-i szüzet, hol páncélban, hol lóháton, hol zászlóval, esetleg 
egyszerű fagerenda talapzaton, állványhoz kötözve. Ezek az ábrá-
zolások jelentik a „megtagadott” hagyományt. És ismét a „kon-
dori ars poetica” kifejezése kísért: „hogy voltunk és elbuktunk”, 
mert a Jeanne d’Arc-i mártírhalál csak a könyörtelen korabeli re-
akció volt, ezt követte még a történelmi igazságtalan meghurcolás, 
és csak sokkal később a nemzeti hőssé, szentté avatás. De Kon-
dor mindezzel nem foglalkozik. Csak a „lángoló narancs” szín 
és a „fehér gyász-szín” határozzák meg a képet, amelyen felsejlik 
egy arc körvonala: éppen hogy jelzett szájvonal, megsemmisült 
szemüreg, a korona ferde vonala és meredező ágai, és mindennél 
meghatározóbban, a meggyötört, zúzódásos arc két oldalán ver-
tikálisan a „Kondor-féle drótozott rajz” (Erdélyi M.) a szent sem-
mibe markoló ujjaival.

Ez a feszültségtől szinte robbanó portré ismét idézi a kortárs, 
„utolsó ikonfestő” ars poeticáját: „Jelet hagyni, hogy voltunk és el-
buktunk, de lényünkben és e jelekben a magyarázat. A tanulság. 
Művészet lehet csak.”

Gopcsa Katalin 

magától olykor: mit tettem eddigi életemben, hogyan éltem, mi 
marad utánam? Egy Rodintől származó idézet szerint: „A szépség 
mindenütt jelen van. Nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg.”

Kallai Sándor a szépség látói közé tartozik. Látja, s láttat-
ja másokkal, velünk is. Tanárként az alkotás örömének, a művé-
szet szépségének, éltető erejének megismertetésével. 1961-től több 
nemzedéknyi veszprémi diákot tanított rajzolni, a ’70-es években 
rajz szakfelügyelő volt Veszprém megyében. Pedagógiai értékü-
kön túl, a szépség szolgálatában születtek tankönyv-illusztrációi 
is. Angol, német, francia, földrajz- és matematika-tankönyvekbe 
készített sokezer igényes kézirajzot. Mennyi koncentráció, fegyel-
mezett munka testesül meg bennük! 

A szép láttatására szegődött költő barátai, Szokoly Tamás, 
Búzás Huba, Kanyár Erika versesköteteinek illusztrátoraként, s 
ennek szellemében fest és rajzol ma is. Nyugdíjba vonulása óta, 

a mindennapi munka kötelezettségétől mentesülve – ahogy ő fo-
galmazott egyszer –, amikor eljött számára az idő, hogy csupán 
a maga gyönyörűségére, az alkotás belülről fakadó késztetésének 
engedve festhesse képeit, készített plakátot, rézkarcot, linómetsze-
tet, az utóbbi években elsősorban akril- és olajképeket. Kiállításán 
utóbbiakból láthattunk remek válogatást. 

A megnyitóra Kallai Sándor sok-sok tisztelője: barát, tanít-
vány, kolléga és természetesen családja is születésnapi köszöntővel 
készült. Lányaik, Kallai Nóra cselló- és Kallai Mira hegedűjátékát 
felesége, Kallainé Gutscher Ágnes kísérte zongorán. S bár a Dub-
niczay-palota méretes udvara zsúfolásig megtelt, a kiállításmeg-
nyitótól elvárt élményen túl bensőséges, jó hangulatú ünnepség 
részese lehetett, aki ott volt.  

 Perlaki Claudia

Van az úgy, hogy az ember nem várt ajándékot kap. Egy pillanat műve az egész, ott van, valósággá válik. Ki 
tudja, hogyan, milyen utat megtéve érkezik meg, s onnantól kedve már semmi sem olyan, mint előtte volt. 
Aki egy különleges ajándékra vágyik, az a harsogó reklámtáblákat maga mögött hagyva lépjen be Vass László 
Vár utcai gyűjteménygalériájába, ahol a most megújult gyűjteményes kiállítás mellett február 29-ig Haász 
Katalin alkotásait találja.

Pillanatok műve
Haász Katalin: Pillanatok műve, Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, 

2019. november 23. – 2020. február 29.

Éteri � nomság. Mondhatnánk, hogy női � -
nomság, de ez nem fedné teljesen a valóságot. 
Sokkal inkább emberi. Mérhetetlenül, felfog-
hatatlanul, mégis egyszerűen emberi. Oly bo-
nyolultnak tűnik, mint maga az élet, aminek 
számtalan megjelenési formáját képtelenek 
vagyunk a korlátlannak tűnő szuperszámító-
géppel, az agyunkkal befogadni, holott egysze-
rűen csak csodálnunk kellene. Beleköltöznünk 
a végtelenbe, ami ki tudja, miért, de a legben-
sőségesebb otthonunk is egyben.

Olyan ez, mint a Möbius-szalag, ami Ma-
urer Dóra tanítványának, Haász Katinak 1998 
óta visszatérő motívuma. A képzőművészeket 
régóta izgatja a XIX. századi német matemati-
kus-csillagászról, August Ferdinand Möbius-
ról elnevezett forma. Elég, ha csak a holland 
Maurits Cornelis Escher fametszeteire és kő-
nyomataira gondolunk, amelyekkel a végte-
lent fürkészte, vagy olyan geometriai formákat 
rajzolt, amik fokozatosan teljesen más alakot 
öltöttek.

Régóta hiszem, hogy az emberi világot 
csak a művészet lesz képes megmenteni attól a 
pusztulástól, ami felé egyre gyorsuló sebesség-
gel haladunk. Nézem a Möbius-szalagot, tu-
dom, hogy nap mint nap előttem kanyarog, de 

vajon hol? Majd a képi emlékek szövetéből kiválik egy szál, az új-
rahasznosíthatóság nemzetközi jelképévé vált háromszög alakzat, 
ami szintén egy Möbius-szalag… 

Haász Kati Veszprémben kiállított tizennégy alkotása olyan 
dimenziót, olyan létteret ad, aminek a megtapasztalása rendkí-
vüli lehetőség a látogatóközönség számára. Nem csak azért, mert 
Haász nem állít ki csak úgy, mi több: nem alkot csak úgy, hanem 
kizárólag belső indíttatásból. A gyanútlan érdeklődő egy zen szer-
tartáshoz hasonlóan az utcáról belépve többek között Losonczy 
Tamás, Konok Tamás és Bak Imre képei között bolyongva tisztul 
meg a Vass-gyűjtemény földszintjén megújult kiállítás termeiben, 
az emeletre pedig már olyan lelki töltéssel érkezik, amiben Haász 
Kati képei a leginkáb b elemükben érzik magukat. Az ember beáll 
az alkotások közé, és hagyja, hogy a vonalak rajta keresztül ára-
moljanak. Nem dö� ödik, hanem szép lassan körbeölelik, és érzé-

kelhető módon elemelik attól a talajtól, ami a hétköznapokban oly 
fontosnak tűnik. Lebegés közben játszi könnyedséget és mélyten-
geri derűt érezve leng körbe bennünket a művészetben Yves Klein 
előtt is fogalomnak számító kék végtelen. 

A kiállítás látszólag egy tiszta élet mentén elrendeződő élet-
rajzi vetület. Ahogy Aknai Katalin művészettörténész a megnyitó 
során fogalmazott: „Pillanatok műve – mondja szerényen az al-
kotó, és látható, hogy a művek mögött aprólékosan végiggondolt, 
emocionális munkával véghezvitt festői program húzódik”. 
A Haász Kati életét rendező szabályosság, az utazások és helyvál-
toztatások, az idő beleíródott az ő személyes Möbius-szalagjába, 
de ha elindulunk rajta, akkor a saját életünk rendezőelveire, a sa-
ját időnkre is rátalálhatunk. 

A falon lógó alkotások előtt ácsorogva Kati édesapját, 
Haász Istvánt – aki szintén a kortárs magyar absztrakt, geometri-
kus művészeti irányzat meghatározó alakja – arról faggatom, ho-
gyan készíti ezeket a képeket Kati. – Odaáll a vászon elé, ecsettel 
a kezében, és fest – hangzik a kézenfekvő, mégis meglepő válasz, 
ami annak tudatában hihetővé válik, hogy a rajztanárként is mű-
ködő Haász István, ha felrajzolt a táblára egy kört, annak szabá-
lyosságától a diákok eldobták magukat. Az apa kellően meghatva 
áll lánya képei előtt, amikből alig ismert egyet-kettőt. – A többsé-
gét most látom először. Kati nem szokott meghívni a műtermébe, 
és nem azért, mert nem szeret. Önállóan járja az útját, és ez így 
van jól, én csak az apja vagyok – teszi hozzá Haász István. 

Mórocz Anikó

Séd, 2019. 5. sz. 18. old.
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Csönd és hideg
Hetedik változat kiállítás. Művészetek Háza, Vass László Gyűjtemény, 
2018. november 17. – 2019. december 31.

Első belekezdés
Áttűnések. Összefonódások. Széttartások. Vágyott rend.

Megunt, elnyűtt rend.
A rendszerből kihulló négyzet, a kör négyszögesítése.
Káprázat. Színekkel. Féregmozgás színekből.
Útvesztők. Állatok kihúzott beléből vagy éppen emberek be-

léből mezopotámiai jóslatok. Elragadtatott � gyelem a bél fura, 
kanyargó formája iránt. Az útvesztő tehát alapvetően a bél kanya-
rulatait követi. A labirintus a belünkben.

Második belekezdés
Sötét nap. Tegnap is az volt. Ha van valamiféle rend, márpedig 
a termek, itt ezekkel a képekkel, ezt sugallják, akkor nagy való-
színűséggel holnap is ez lesz. Az én sötétségem. Mert így történtek 
a dolgok, így álltak most össze rendszerré. A fejemben. Mindegy, 
mi van a falon, hasonul az összeállt rendhez. A kiállított színes 
spirálfüzet, a mélybe lefutó csíkok, a meghatározatlan vonal, az 
egymás taszításában lévő, de még egy látómezőben tartózkodó fe-
kete testek. Nem tudom, mi ez, de sötét van nagyon, tudom, lesz 
világosabb is, de most sötét, hadd lyukasszon, hagyom.

Harmadik belekezdés
Csíkok vörösben. Vérerek. Véres mezők. Egymásból következők 
és egymásnak ellenszegülők.

Ezt hazavinném. Leakasztanám innen a többi árgus közül, 
feltenném otthon a falra, nézném a spaklival húzott vérmezőket. 
A távolság fontos.  Semmi új nincs ebben. De ettől még ezek a 
vörös vonalak mintha húznának befelé, valami felé, vezetik a te-
kintetem, ragasztják, a tekintetemen keresztül húznak, tépnek ki 
belőlem valamit, nem tudom, mit, csak érzem ennek a valaminek 
a kúszását.

Negyedik belekezdés
Absztrahálok. Kiszolgáltatott, szűk keresztmetszetek.

Ötödik belekezdés
Sperlongo. Megyik János. Hidegség. Város. Városmaradék, alatta a 
mély sötét, az alumínium csöndje. Az alumínium hidege.

Szünetjel, megnyugtató szünetjel, ahogy a városfoszlány fel-
oldódik a simaságba, a nem történésbe, ahogy tekintetem vízszin-
tesen hordozom. Alánézni nagy merészség. Irdatlan tömeg. Nagy 
terjedelemben ugyanaz. Ugyanaz a semmi. Közelről a fullasztó 
semmi, benne a bámuló arcom tükröződésével. Nevetséges. Kicsit 
még nevetséges, de aztán torzul.

Messzebbről opál, jótékony opál. Opál a semmi.

Hatodik belekezdés
Hónapok óta Knausgard szavaival együtt. Valahogy illenek ide, 
ajánlhatnám, a kettő együtt a fejben: a képek, a megunt rend és az 
aprólékosság. A részleteken át kifacsart valami. A kipárolt lényeg. 
A sok betűből, mondatból kicsöpögtetett lényeg. Ostobaság ide a 
betűket előhozni. Itt színek, káprázat, féregmozgás színekből, tü-
körjáték.

De ez idegen nekem. A betűket pedig elhagytam. Legyen hát 
Tru� az soklevegős trombitája, a sivatagi levegős. Az visz.

Hetedik belekezdés
Gottfried Honegger. Akril, karton, vászon, fémkeret.

Fekete. Fekete ajtó vagy ablak. Mindegy. Mindenképp nyit-
ható volt valamikor. Az sem enyhít rajta semmit, hogy négyzet-
rácsra van szabva.

Mi van mögötte? Semmi új nincs ebben. De ettől még talán 
a tenger. A tenger, ahol most éppen vagyok. Akkor tehát átléptem 
ide, de nem mondhatom, hogy jobb, azt se tudom, mihez képest 
kellene jobbnak lennie. Azt hiszem, itt az idő múlása nem olyan 
fontos.

És ha betűk vannak? Mögötte betűk? Kinyitom, valahogy 
rájövök a nyitjára, és az ajtó vagy ablak mögött betűk. Ha betűk, 
akkor szomorúság. Ha betűk, akkor emlékek. Ha emlékek, akkor 
beláthatatlanság, sötét. De ez itt inkább úgy van, ez a vakfekete 
nyílás, ez a lezárt nyílás úgy van, mintha csak azt akarná mutatni, 
hogy a világon soha nem is léteztek betűk. Ha nincsenek betűk, 
nincsenek emlékek.

Az ajtó, ablak látványa jó.  Lehet nyílás.
Maradok ennyiben.

Martinovics TiborSéd, 2019. 4. sz. 38. old.
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Tót Endre mára egyik nemzetközileg is legismertebb művészünk, pedig egyáltalán nem a közmegegyezés 
és a klasszikus sikerrecept útját járta végig. Amit az életműve autentikusságán értünk, az nem más, mint a 
belső drive-jának minden környezeti nyomást elhárító következetes futtatása. Még sorsában is van valami a 
félrecsúszott hologramok érdekességéből.

Lemenni nulláig, hogy 
a semmi minden lehessen
TÓTalZÉRÓK&TÓTalÖRÖMÖK – Tót Endre kiállítása. Művészetek Háza, Modern 
Képtár-Vass László Gyűjtemény, 2019. június 29.–2019. október 26.

Sümegen született (1937), egész � atal ko-
rában ott élt és sportolt, később az Ipar-
művészeti Főiskolára vették fel, szemben 
a legtöbb pályatársával, akik a Képzőmű-
vészeti Főiskolára jártak. Aztán, mikor a 
neoavantgárd generációja összeáll a hat-
vanas években, őt is ott találjuk köztük ta-
siszta és informel képeivel. Olyan, mintha 
végre szinkronba került volna saját kor-
osztályával, de egy szűk évtized után kide-
rült, hogy ez csak egy olyan keresztutakra 
jellemző közös szakasz, amelyek más 
irányban futnak tovább. 

A hetvenes évek elején radikálisan 
szakít a hagyományos táblaképek fes-
tésével, pont, amikor a többiek kezde-
nek belejönni. Ezt a határmezsgyét jelöli 
meg 1971-ben kiadott művészkönyve, a 
Meg nem festett képeim. Aztán a hetvenes 
években vonul ki teljesen a kortárs köz-
életből óbudai elefántcsonttornyába, mi-
kor a második nyilvánosság avantgárdjai 
már át- és felvéreznek olykor a hivatalos 
művészet textúrájába. És végül, mikor a 
pályatársak egy-egy külföldi tanulmányút 
után büszkén hozzák haza a nemzetközi 
trendeket, új impulzusokat, és bújnak az 
adaptátor felvilágosító szerepébe, akkor 
Tót Endre a maga közép-keleti zárvány-
világát küldi ki Nyugatra a mail art fu-
tárpostájával, és énekel bele egy teljesen 
különleges szólamot a nemzetközi kon-
ceptuális művészetbe. 

Az út tehát, amit a művész jár, már-
már az egzisztencialista kiüresedés útja. 

Nem megragadni akar, hanem elengedni. 
Nem birtokolni, hanem elfogyni. Nem fel-
építeni, hanem lebontani alapvetőnek hitt 
értékeket. Nem külső referenciapontokat 
keres, hanem a belső visszajelzésre � gyel. 
Így jut el a teljes kiüresedés matematikai és 
szimbolikus leírásáig, egy nagy Nullával. 
A Nulla Tótnál forma és tartalom egyben. 
Nem élethazugságokkal vagy társadalmi 

hazugságokkal birkózik, hanem a létezés 
nagy kérdéseit teszi fel magának. Tótnál a 
Nulla nem az elemi üresség, ami nagyon 

nyomasztó � lozó� ai teher, hanem a sem-
mivé válás végállomása. Ez a Nulla vala-
mikor több volt, valami olyannak az ovális 
alaprajza, ami fölényből lett visszabontva, 
hogy az így létrejövő semmi igazán ins-
piráló ugródeszkává váljon a különleges 
örömök számára. Nagyon fontos Tóttal 
kapcsolatban megjegyezni, hogy nem csa-
lódásból és frusztrált keserűségből jut el 
a semmiig. Neki a semmi és a nulla nem 
ijesztő végállomás, hanem startpont. 

Annak, aki már mindent elveszített, 
nincs féltenivalója, sem megnyernivalója, 
üzenik az Öröm topik megannyi darabjai: 
Örülök, hogy itt állok. Örülök, hogy egyet 
léphetek. Örülök, hogy ugrálhatok. A pro-
fán örömök vállalása a megelégedett em-
ber sajátja. De mennyi derű és humor is 
van ezekben az egészen hétköznapi örö-
mökben. A kontrolláló puha diktatúrával, 
de később a fogyasztói társadalommal 
szemben is hirdeti a körülményektől füg-
getlen belső tartás reménységeit. Tótnak 
ez a kiindulópontja – a polgárpukkasztó 
szándéka ellenére – enyhe szemrehányás-
ként hathatott Nyugaton is. Épp a � lo-
zó� ai alapossága okán Tótnak nem kellett 
semmit változtatni művészetén, miután 
1980-tól már Kölnben élt. Egyetemes és 
közérthető volt a szó nemes értelmében.

A posztmodern egyik jellemző-
je, hogy a mondanivalóhoz keres médiu-
mot, és nem egy technikát csiszol fényesre. 
Ennek megfelelően Tót is sok minden-
hez hozzányúlt, hogy üzenetét háromdi-

menziós lefedettségben kidomboríthassa. 
Festett, fotózott, írt, printelt és perfor-
manszokat csinált. De legfőbb és leghűsé-

gesebb médiuma saját maga volt. A Zéró 
darabokon sokszor ott az arca, de az Örö-
möket is mind ő éli és ő jeleníti meg. Itt 
van valami, a 19. század végére hasonlító 
romantikus kísérlet a művész és a mű ösz-
szekapcsolására. A művész, akiről nem ha-
sadnak le munkái, hisz saját hitelével felel 
értük. Ha a művész elbukik, elbukhat az 
egész életmű is. Tót e tekintetben biztosan 
nem bukott el. Tökéletes egységet alkot 
személyisége alkotásaival. 

Hogy mennyi bátorság kellett ehhez? 
Nem kevés. Utólag könnyű célirányos-
nak és koherensnek látni a művész lépé-
seit, döntéseit, de a maga idejében nem 
volt előre tudható, hogy a visszavonulás a 
festéstől vagy a mail art elindítása, hova-
tovább az emigrálás hogyan érinti majd az 
életmű sorsát. A közel tíz év óbudai ma-
gány eleve bizonyította, hogy Tót Endre 
nem a feltétlen elismerést és visszajelzést 
igénylő ember. Teszi a dolgát, és örömmel 
fogadja annak következményeit, bármi 
legyen is az. Örülök, hogy egy ember vé-
gigjárta a maga útját és megosztotta a bol-
dogságát velünk. 

Földesi Barnabás

Zér0demonstráció

TOTalZerOSeries I-VI. 
1975-77-es darabja, zománctábla, 22x17 cm

ÖRÜLÖK, HOGY NEM JUT ESZEMBE SEMMI
I Am Glad When Nothing Comes To My Mind 

közreadja: Tóth Gábor, 2009 (print)

Képek forrása: 
https://acbgaleria.hu/muveszek/tot_endre.78.

html?pageid=272 
https://copyshopshow.wordpress.com/2009/06/

17/im-glad/
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Pardon Hetedik változat. Modern Képtár – Vass 
László Gyűjtemény, Veszprém, Vár u. 3–7. 
2018. november 17. – 2019. március 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

élményét a moiré-hatású faktúrán a színek 
izzása fokozza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Takács Erzsébet

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

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

A minimalizmus mindig dimenziót nyit. Brutalitásával, � nomságával, aszkézisével vagy játékosságával, 
a tapasztaltból való kitépettségével, karakteres esztétikai jelenlétével. Figyelmet fókuszál, kérdéseket dob, 
kontextusokat hagy el és kíván, asszociációkat hív elő. Ha négyzetre vagy köbre emelik, ha az alkotó egyszerre 
redukál motívumot, matériát, színt, az érzéki elvonatkoztatás kivételes intenzitása kezd működni.

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

A minimalizmus mindig dimenziót nyit. Brutalitásával, � nomságával, aszkézisével vagy játékosságával, 
a tapasztaltból való kitépettségével, karakteres esztétikai jelenlétével. Figyelmet fókuszál, kérdéseket dob, 
kontextusokat hagy el és kíván, asszociációkat hív elő. Ha négyzetre vagy köbre emelik, ha az alkotó egyszerre 
redukál motívumot, matériát, színt, az érzéki elvonatkoztatás kivételes intenzitása kezd működni.
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Építő kövek
A paleozoikum utolsó korszaka (300 millió 
évvel ezelőtt kezdődött és 250 millió éve fejező-
dött be) perm időszakát három részre osztot-
ták (kora [300–270 m. év], középső [270–
260 m. év] és késő [260–251 m. év]). Akko-
riban egyetlen szuperkontinens, a Pangea lé-
tezett és a Panthalassa óceán vette körül. A 
Pangea pólusai elérték a Föld csúcsait. A perm 
végén a Pangea déli oldalán (Gondwana) egy 
új óceán, a Tethys-óceán nyílik fel, ami aztán 
a teljes mezozoikumban megmarad (Budai & 
Konrád 2011).

A permben változatos éghajlatok ural-
kodtak. Kezdetben (karbonperm határa) még 
tovább folytatódott a szénképződés, amit az 
akkori trópusi esőerdők óriásfái szolgáltattak. 
A perm közepére felmelegedett a klíma, és a 
kontinens közepén sivatagok alakultak ki. Eh-
hez az éghajlathoz a hüllők jobban tudtak al-
kalmazkodni, mint a kétéltűek, ezért a hüllők 
ugrásszerű fejlődésen mentek keresztül, ami-
nek eredményeképpen meghódították az egész 
világot. A későpermben már vannak hideg 
időszakok is.

A perm végén történt a Föld élővilágának 
legnagyobb kihalása, aminek következtében a 
tengeri élővilág 90 százaléka, a szárazföldi élő-
világ 70 százaléka kipusztult. Az óriási pusztítás 
egyik, és talán legmeghatározóbb felelőse egy 
óriási bazaltvulkán (vulkánrendszer) és annak 
hatásai (CO2, por, hőmérséklet-emelkedés) le-
hetett, aminek a több kilométer vastag bazalt-
platóját a mai Szibériában találhatjuk meg.

A homokkő képződése
A geológiai képződményeket kialakulásuk sze-
rint (leegyszerűsítve) két nagyobb csoportba 
soroljuk: szárazföldi és tengeri. A két üledék-
képződési környezet között az egyik alapvető 
különbség az, hogy ideális esetben egy meg-
szakítás nélküli tengeri üledékképződés során 
folyamatos rétegsort kapunk, míg a száraz-
földi üledékképződés során üledékhézagok 
keletkeznek az adott terület rétegsorában. A 
homokkő a kontinens belsejében, folyóvíz-
ben képződött. Az akkor kiemelkedő Varisz-
kuszi-hegységrendszerből lefutó patakok nagy 
mennyiségű hordalékot szállítottak. Ezek a pa-
takok a hegység előterében nagyobb folyókká 
alakultak át, és itt rakták le a kavicsos-homo-
kos üledéküket.

Különleges őslények nyomai
A hatalmas folyók ingoványos partján gaz-
dag kétéltű- és hüllőfauna lehetett, bár itthon 
a több százezer köbméternyi homokkő kiter-
melése ellenére sem találtak egyetlen csontot 
sem, viszont lábnyomokat annál többet. 2000-
ig csupán két lábnyomot ismertek a kutatók, az 

egyiket a balatonrendesi homokkőbányában 
(Majoros 1964: Korynichnium sphaeroda-
ctylum), a másikat pedig a Pálköve kőfej-
tőben (Fülöp 1990: Tridactylichnum sp.) 
gyűjtötték. 1994-től kezdődően Kordos 
László, Mészáros Ildikó és Csillag Gábor 
tudatosan kereste fel a korábbi homokkő-
lelőhelyeket, ahonnan mára már több száz 
darab lábnyomot dokumentáltak (Kordos 
László szóbeli közlése szerint Lóczy Lajos 
arácsi sírkövén is sok-sok lábnyom talál-
ható). A 14 különböző lábnyomtípusból öt 
fajt sikerült meghatározni (Kordos–Mé-
száros 2018): (Batrachichnus, Dimetropus, 
Dicynodontipus, Tridactylichnium, Amphi-
sauropodus). A permben élt hüllők (vagyis 
azok maradványai) is alkalmasak voltak arra, 
hogy igazolják azt a tényt, hogy mozognak a 
kontinensek. 

Előfordulás, jellemzők
A homokkő szinte az egész Balaton-felvidéken 
a felszínen tanulmányozható, legjelentősebb 
bányái két területre korlátozódtak: az egyik 
Alsóörs–Balatonalmádi, a másik Révfülöp–
Balatonrendes–Badacsonyörs környékén. A ba-
latonrendesi bányán kívül az összes bezárt, az 
alsóörsi bányából például szabadtéri színház, az 
egyik balatonalmádi bányából pedig geológiai 
bemutatóhely (Köcsi-tó) lett. A rendesi bánya a 
Rendesi-hegyen található, és a Br-1 fúrás szerint 
az építőkő minőségű nyersanyag eléri a 200 mé-
teres vastagságot (Klespitz 2002). 

A homokkő vastagpados kifejlődé-
sű (0,8–2 méter vastag), a padokat vékony 
agyag� lmek (1–10 cm vastag) választják el 
egymástól. Ezeket a tömböket korábban éke-
léssel feszítették fel, és a további felhasználás 
érdekében kisebb méretre faragták. A kőzet-

tani paraméterei alapján kiváló építőkő: igen 
fagyálló, és a vizet szinte alig veszi fel, mert a 
kötőanyaga kovás eredetű. Utóbbi tulajdonsá-
gának köszönhető, hogy hidrogeológiai szem-
pontból vízlassító rétegként funkcionál: maga 
a homokkő csak nagyon lassan engedi át a 
vizet, ezért a fő vízáramlások a tektonikai re-
pedéseken keresztül történnek. Ezért van az, 
hogy a homokkőből származó források vize – 
a homokkő szűrésének hiányában – emberi fo-
gyasztásra alkalmatlan (pl.: Csopak). 

A homokkő vörös színét a vasoxidok 
különböző fajtája, döntő többségben hematit 
(Fe2O3), alárendelten goethit (FeOOH) okozza.

A homokkőnek három tagozatát különí-
tették el. Az alsó tagozata durva breccsa, ami 
világosszürke és fekete kvarcitból áll. Ebben az 
összletben vékony kőszénzsinórok és elmál-
ló fatörzsek is találhatóak, melyek minden bi-
zonnyal édesvízben rakódtak le. Ez a verzió 
nem alkalmas építőkőnek.

A rá települő második tagozatban a ho-
mokkövek szemcsemérete � nomodik, és jó-
val kevesebb kavicsot tartalmaznak. Innen 
származnak a legjobb minőségű terméskö-
vek. A leg� atalabb harmadik tagozat kő-
zetlisztes-agyagos kifejlődésű, ami szintén 
alkalmatlan építőkőnek.

Csak érdekességképpen említem meg, 
hogy a mecseki permi homokkő urántartal-
ma miatt több kutatófúrást mélyítettek a Ba-
laton-felvidéken is. A vizsgálatokból azonban 
kiderült, hogy az itteni homokkő nem tartal-
maz annyi uránt, hogy az a lakosság számára 
veszélyt jelentene, uránbánya nyitására pedig 
egyenesen alkalmatlannak minősítették.

Felhasználása
A permi homokkőből készült objektumok 
Veszprémből (a teljesség elvét nélkülözve): 
szobor, emlékmű: a Haszkovó út mellett a la-
kótelepet építő munkások tiszteletére emelt 
emlékmű; sírkő pl. Vámosi úti temető; lépcsők: 
a veszprémi várba vezető lépcsők; oszlopok, 
oszloprózsák: (pl. Gizella-kápolna oszlopdí-
szítése, a Feltámadt Üdvözítő Károly-templom 
kerítésének oszlopai); kerítés, kút: pl. a régi 
római katolikus elemi iskola kerítése, illetve a 

 A kamarakiállítás fontos eseménye a 
közösségi múzeum eszméjét a gyakor-
latba átültetni szándékozó gondolkodás-
nak, melynek alapelvei a nyitottság, az 
együttműködés, a részvétel. A bemuta-
tás önmagán keresztül a gyűjtésről, an-
nak működéséről és a közösségi régészet 
jellegéről is mesél. Sikeresen tölti fel újra 
tartalommal és értelemmel azt a manap-
ság túl sokat használt kifejezést, hogy 
„közösségi”. Mit is látunk  – a múzeu-
mi kiállításokon oly gyakran alkalma-
zott – elsötétített kiállítási terembe lépve? 
Szokatlan formájú, az évezredes földben 
tartózkodás közben szép zöld patinát ka-
pott bronztárgyakat vitrinben középre 
helyezve, és egy � lmet a lelet megtalá-
lásáról. Ebből megtudjuk, hogy Takácsi 
határában, a 83-as út építését megelő-
ző feltárás során került elő a kincslelet, 
pontosabban az ásatást megelőző gépi 
földmunkát kísérő fémkeresős kuta-
tás eredményeként. Fontos megemlíte-
ni, hogy a múzeummal már hosszú évek 
óta együttműködő fémkeresős volt a sze-
rencsés találó. E tény kiemelése a kiállí-
tás egyik mondanivalóját hozza előtérbe. 
A kiállítás üzenete, hogy éppen ez a fajta 
önkéntesség az, ami nagy segítségére le-
het a múzeumi kutatásnak. A fémkereső-
zés törvényileg szigorúan szabályozott, 
kizárólag a múzeum felügyeletével végez-
hető tevékenység. A múzeum pedig, mint 
esetünk mutatja, olyan szervezeti kerete-
ket biztosít, ahol társadalmilag hasznossá 
válik ez a rendkívül népszerű hobbi. 

A lelet tehát Takácsi határában ke-
rült elő, 430 darabból áll, és kincsleletnek 
nevezzük. A régészetben kincslelet meg-
nevezés illet minden olyan több darab-

ból álló, egykori használói számára nagy 
értéket képviselő tárgyegyüttest, melyet 
kivontak a használatból, és valamilyen 
módon földbe került. A kincsek iga-
zi kora a bronzkor második fele, a Kr. e. 
15–10. század. A bronzkor e századaiban 
nagyobb tömegű bronztárgy földbe ásása 
gyakori esemény lehetett, legalábbis ezt 
sejteti, hogy számos ilyen lelet van a mú-
zeumokban. A szokás értelmezése máig 
vitatott, mindenképpen összefüggésbe 
hozható a bronzkorban élők ideológiá-
jával, világértelmezésével. A takácsi lelet 
több szempontból is különlegesnek szá-
mít. Egyrészt azon kevés kincslelet közé 
tartozik, melyet régész tárt fel. Ez nem ré-
gészeti szakmai presztízs kérdése, hanem 
a potenciális tudományos eredmények 
szempontjából meghatározó. Történeti 
értékét tekintve összehasonlíthatatlanul 
többet ér az a lelet, melynek ismert a kör-
nyezete, és a feltárása alaposan dokumen-
tált. Jelentősnek mondható másrészt a 
kincs a darabszáma alapján, de leginkább 
azért kiemelendő, mert a bronzkincsek-
kel jellemezhető korszak legelejéről való, 
amikor még nem kezdődött el az emlí-
tett tömegesség, hiszen csupán 18 kortárs 
leletet ismerünk a Dunántúl területéről, 
a veszprémi múzeum gyűjteményében 
ezek közül csak egy volt eddig. A korai 
kincsleletek főleg ékszereket tartalmaz-
nak, akárcsak a takácsi, melyben nyak- és 
karperecek, ruhadíszek, tűk, gyöngyök, a 
bronzon kívül borostyánból készültek is, 
valamint a nyaklánchoz tartozó csüngők 
voltak. A korszak későbbi kincsleletei más 
összetételűek, az ékszerek mellett vagy 
helyett munkaeszközöket, baltákat, sarló-
kat tartalmaznak, és fegyvereket, kardo-

várkút föld feletti részét is ebből a homokkőből 
építették; támfal, védőfal: a Pető�  Színház mel-
letti támfal; házfalakban megtalálható, például 
a veszprémi vár épületeinek falaiban, a Szűz 
Mária görög apácamonostor alapjában, a Mar-
git-rom falaiban; szegélykőnek, díszítőkőnek: a 
Kolostorok völgyében a régi vidámpark kőka-
puja, esőbeállók és a Séd patakon átívelő hidak 
szegélykövei; komplett épületek: a Feltámadt 
Üdvözítő Károly-templom (Veszprém Megyei 
Csolnoky Ferenc Kórház mellett) vagy a Kit-
tenberger Kálmán Növény- és Vadaspark régi 
bejárati épülete, a Szűz Mária görög apácamo-
nostor melletti fogadóépületek. 

Katona Lajos

Építő kövek
A vörös homokkő egyike a legjobb építőköveknek. Már a rómaiak is használták építőkőnek, de az ókorban 
és középkorban főképpen csak díszítőelemek készítéséhez alkalmazták (pl.: Tác, Nagyvázsony). Kizárólag 
ezt a követ építették be a Balaton partján és a vitorláskikötőknél hullámtörőnek. Veszprémben is sok helyen 
találunk ilyen építőkövet, talán az első helyért is harcba szállhatna.

A Korynichnium sphaerodactylum bal hátsó 
lábnyoma a pálkövei kőfejtőből, méretarány: 3 cm. 

A másolat a MTM Bakonyi Természettudományi 
Múzeuma gyűjteményében található, lsz: 2014.116.1.

Feltámadt Üdvözítő Károly-templom

Kittenberger K. Növény- és Vadaspark régi bejárata

Fotók: Katona Lajos

Homokkő tömbök a Hősök Kapujában

Régi római katolikus elemi iskola kerítése

Oszlopdísz a Gizella-kápolna bejárata mellett
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Régészeti kiállítás nyílt októberben a Laczkó Dezső Múzeumban 
Kincsek utak mentén – Takácsi címmel. A talányos cím kétféle utalást 
is tartalmaz. Egyrészt utal a múzeum Utak mentén néven egyre 
ismertebbé váló közösségi régészeti programjára, másrészt utal 
magára a bemutatott kincsleletre, mely Takácsi határában ezen a 
nyáron került elő útépítés közben. 

A kincs mint 
a csodálat tárgya
Kincsek utak mentén – Takácsi. Régészeti kiállítás. Laczkó Dezső 

Múzeum, 2019. október 13. – 2020. február 13.



 S
éd

 •
 2

01
9.

 6
. s

zá
m

 S
éd

 •
 2

01
9.

 6
. s

zá
m

1716



 S
éd

 •
 2

01
9.

 6
. s

zá
m

 S
éd

 •
 2

01
9.

 6
. s

zá
m

1918

kat, védőfegyvereket, valamint vannak 
nagy edényeket tartalmazó kincsek is. 

A látogató számára bizonyára ide-
genül hatnak a kiállított tárgyak, ékszer 
voltuk nagyon eltér a mai ízléstől, de a 
bronzkorban teljességgel beleillettek vizu-
álisan a mindennapokba, hiszen a korszak 
edényein gyakran látjuk ugyanezeket a 
formákat sematikus ábrázolásként. A kiál-
lítók két kis vitrinben bemutatnak néhány 
Veszprémben, sírból előkerült edényt eb-
ből a korszakból, jelezve, hogy városunk 
területén is éltek a takácsi kincs elrejtőinek 
kortársai. 

A múzeumi kiállítások megtervezé-
se mindig kihívást jelent. Valahogy vezet-
ni kell a látogatót, a bemutatás hozzáférést 
kell, hogy adjon a bemutatott tárgyakhoz, 
ugyanakkor törekedni kell arra, a sok in-

formáció ne káoszt hagyjon maga után. 
A kiállítás manapság inkább szceníro-
zott vizuális világ, egyre kevésbé illusztrált 
történelemkönyv, a múzeum kénytelen 
alkalmazkodni a látogatói elvárásokhoz 
a befogadás érdekében. Kérdés, hogy mi-
lyen módon érhető el a befogadás, milyen 
mélységű legyen a hozzáférés, azaz milyen 
jelentést mutasson be, és miről mondjon 
le. Itt a kiállításrendezés tudatosan vállalt 
szerkesztői gesztusa nyilvánvaló, a kincsle-
let kincs voltát, a misztikumot helyezi elő-
térbe abból a meggyőződésből kiindulva, 
hogy az egyes kiállítási darabok önmaguk-
ban is képesek a látogatóval való kom-
munikáció megvalósítására, és lemond 
a korszak történeti képének felvázolásá-
ról, a fémművesség civilizációs szerepének 
elemzéséről vagy technikatörténetéről. 

A kinccsel való közvetlen találkozás él-
ményét adja a sötét teremben megvilágí-
tott leletekkel, ezt hangsúlyozza a zene is, 
és közben a � lmen a találók élményét is 
megtapasztalhatóvá teszi. A tárgyi valóság 
személyes élménye ebben a felfogásban a 
múzeumi élmény alapja. 

A kiállítás első darabja egy sorozat-
nak, a tervek szerint négyhavonta új kin-
cseket láthatunk majd az Utak mentén 
program során múzeumba került leletek 
közül. Fontos a kiállítási sorozat, hiszen, 
ha a nagyközönség nem tud róla, nem lát-
hatja a régészeti felfedezések, kutatások 
eredményeit, nem is tudja magáénak érez-
ni azt a régészeti örökséget, amely szerves 
része kulturális hagyatékának. 

Regenye Judit

Az alkotó az alföldi pásztorok között járva � gyelt fel a pásztoroknak még ma is sajátos világára, amely 
elvezette a Bakony és a Balaton-felvidék pásztorai közé, ahol ugyancsak különleges élményben lehetett 
része, amelyről fényképei árulkodnak.

Pásztorélet 
a XXI. században
Répásy Zsolt kiállítása. Laczkó Dezső Múzeum, 2019. szeptember 28. – 2020. január 31.

A néprajzi szakirodalomból ismert, hogy a 
háziasított állatok tartásának és tenyésztésé-
nek két módja alakult ki: az egyik a legeltető 
állattartás, vagyis a pásztorkodás, a másik pe-
dig takarmányozással az istállózó állattartás. 
A pásztorkodásnak is két módja ismert: egyik 
a külterjes, amikor az esztendő nagy részében 
vagy egészében az állatokat a szabadban tar-
tották. A másik változatban pedig a tavasztól 
késő őszig, tél elejéig a szabadban tartott álla-
tokat télire istállóba hajtották be. A pásztorok 
a falusi társadalomban elkülönültek a föld-
művelést folytató gazdatársadalomtól, szigo-
rú hierarchikus rendet alkotva, amely mást 
jelentett az Alföldön, elsősorban a Hortobá-
gyon és mást Közép-Dunántúlon.  Rendkívül 
erős volt közöttük a rokoni kötelék, amit a mai 
napig példaértékűen megőriztek. Mindkét he-

lyen fontos szerepet játszottak a jeles napi szokásokban, a néphit-
ben, de különösen kiemelkedő volt állatgyógyító tevékenységük. 
A néprajz több jelentős pásztordinasztiát és meghatározó pászto-
regyéniséget ismer. A magyar nyelvterület nagy tájainak mindeni-
ke sajátos pásztorközösségekkel és pásztorkultúrával rendelkezett. 
Bár a takarmánynövények termesztésének erőteljes elterjedése 
következményeként a pásztorkodás ugyan visszaszorult, ámde 
nem tűnt el, a mai napig helye van az állattartásban. Ezt ismerte 
fel és örökítette meg a fotóművész, ezen a tárlaton negyvennégy 
fényképpel tárta tapasztalatait a látogatók elé.

A veszprémi születésű Répásy Zsolt 2018-ban fordult ér-
deklődéssel a hagyományos pásztorkodás, elsőként a hortobágyi 
pásztorélet felé, így fényképeinek döntő többsége itt készült. Ezek 
a felvételek négy egységet alkotnak: egyik a hortobágyi Mátai Mé-
nes csikósainak, gulyásainak életébe enged bepillantást, a másik 
egy olyan hajdúsámsoni pásztorcsalád mindennapjait villant-
ja fel, akik külterjes pásztorkodást folytatnak, a harmadik pedig 
a Hortobágyi Nagycsárdában lezajlott pásztortalálkozót elevení-
ti fel, � gyelemre méltó portrékkal. A negyedik egységben ezúttal 
fekete-fehér fotókon a hortobágyi rackanyáj és juhászai szerepel-

nek. A Hortobágy után a bakonyi és a Balaton-felvidéki pásztorok 
világa is felkeltette érdeklődését, aminek a kiállítás mintegy ti-
zenöt felvétele köszönhető. Két nagy témát jelenít meg: a pásztor-
faragásokat és a térség pásztorait, helyet adva mindennapjaiknak 
is. A tárlaton tíz portré szerepel, valamennyi 2019-ben készült, 
azonban a sorozat folytatódik, hisz a 2019. évi Szent Mihály-napi 
pásztortalálkozón újabb portrék készültek, amelyekkel az arckép-
csarnok így majd teljessé válik.

A fényképek mellett, a pásztorok világát közelebb hozva a 
látogatókhoz, pásztorművészeti alkotások, valamint a pásztorok 
használta eszközök kísérőként kaptak helyet a tárlaton. Így lát-
hatók pásztorviseleti darabok, csengők, kürtök, kolomp, bőrta-
risznyák, ostorok, továbbá pásztorok által faragott díszes botok, 
juhászkampók, képkeret, kazetta, tükrös. Örvendetes, hogy a tár-
gyak esetében az alkotók és a használók név szerint szerepelnek. 
Megtudható így, hogy a zalahalápi Szántó Mihály, Sedlák József, 
a nyirádi Bartalos János, a sáskai Konkoly József, a halastópusztai 
Németh Ferenc, a kapolcsi Ács István, Fekete Gyula, a gannai Buti 
József, a nemesvámosi Dávid János, Németh István, a zánkai Deli 
József, a diszeli Kiss István, a halimbai Dél Vince, a monoszlói Né-
meth Tamás és Horváth Tamás, a farkasgyepűi Horváth András, 
Városi Vendel, a szentgáli Hegyi László, a nagyesztergári Molnár 

József, a pécselyi Papp Sándor, a tapolcai Deliága János az alkotók. 
Az eszközök használói pedig a hegyesdi Gál István, a nyirádi Bar-
talos János, a kövesgyűrpusztai Dávid László, a sáskai Konkoly Jó-
zsef, valamint Csider József. Természetesen alkotók és használók 
az esetek döntő többségében azonosak voltak, akár a díszes botok-
ra, juhászkampókra, képkeretekre vagy tükrösökre gondolunk.

A fényképek között pásztoroktól származó idézetek szere-
pelnek, amelyek jól jellemzik gondolkodásukat, és amelyeknek 
lejegyzéséért Szabó Csaba néptáncoktatónak, a népművészet i� ú 
mesterének jár köszönet. Ezek az idézetek az olaszfalusi Németh 
Antaltól, a nagyesztergári Molnár Józse� ől, a szentgáli Hegyi Lász-
lótól, a gannai Buti Józse� ől és a dörgicsei id. Bende Istvántól szár-
maznak. Feltétlenül ide kívánkozik, amit hangsúlyozni szeretnék, 
hogy a legendás Bende Ferenc (1900–1972) juhász ünnepi dísz-
csizmáját, amelyet � a, id. Bende István ajándékozott a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeumnak, a múzeum néprajzi gyűjteménye őrzi. 
Bízunk benne, hogy a következő kiállításon ez is látható lesz.

Jelen tárlat egy kísérlet, ennek is szánták létrehívói. A veszp-
rémi 2019. évi Szent Mihály-napi pásztortalálkozóhoz kapcsoló-
dott, amelynek rendezésében a fotóművészen kívül nem csupán a 
Laczkó Dezső Múzeum néprajzos-muzeológusa, Lipéczné Karsai 
Henriett vett részt, hanem teret engedett Szabó Csaba néptánc-
oktatónak, akinek � gyelme nem véletlenül fordult a tájegység 
pásztorai felé, és aki aktív résztvevője, egyik szervezője a pásztor-

találkozóknak, de részese volt a tárlat megrendezésének a legelők 
hasznosításával foglalkozó Varga Anna ökológus-etnobiológus is. 

Az összefogás, együtt munkálkodás azonban hiányosságo-
kat is eredményezett. Mindjárt a bevezető tablón rá kellett volna 
mutatni a hortobágyi és a bakonyi, Balaton-felvidéki pásztorko-
dás közötti különbségre, a szövegben maradt hibákat ugyancsak 
jó lett volna kijavítani. A rendezők hangsúlyozzák, hogy ez a tárlat 
emlékkiállítás is akar lenni, jelesen emléket kíván állítani jelen-
kori képviselőkkel a letűnt pásztorvilágnak, ugyanakkor egyetlen 
utalást sem találunk a hajdani nagynevű pásztorokra, pásztordi-
nasztiákra, holott erre nagyszámú néprajzi adat áll rendelkezésre. 
Hiányosságnak tartom, hogy nem szerepelnek képaláírások, nem 
tudható meg, hol és mikor készültek a felvételek. Az erre vonatko-
zó információkat Karsai Henriett néprajzostól tudtam meg, amiért 
ezúton is köszönetet mond ok. A pásztoroktól származó idézetek 
olyan kisméretű betűkkel készültek, amelyeknek elolvasása ko-
moly gondot okoz. Legnagyobb hibának azt tartom, hogy hatal-
mas falfelületekre helyezték el a kisméretű fényképeket, amelyek 
így nem tudják megfelelően tolmácsolni azt a mondanivalót, ame-
lyet a rendezők üzenetként a látogatóknak továbbítani szerettek 
volna. Ezek a képméretek egy kis terembe valók. Ezek a falfelüle-
tek lényegesen nagyobb méretű felvételeket igényelnek. A tervezett 
tárlatvezetésekkel nyilván több információ jut majd el a látogatók-
hoz, azonban nem feltételezhető, hogy egy-egy szemlélődőnek is 
minden esetben részletes ismertetést nyújtanak majd, így ők 
hiányérzettel távoznak a múzeumból, holott a cél nem ez volt.

 A múzeumi tervek között a tárlatvezetéseken túl szere-
pel még havonta egy-egy pásztor, valamint egy-egy viseletkészí-
tő meghívása, bemutatása/bemutatkozása. A múzeumpedagógia 
a tervek szerint igyekszik megfelelően feldolgozni a kiállítást, 
rámutatva az ember és a természet, a táj, az ember és az állat 
kapcsolatára, hangsúlyozva, hogy a legeltető állattartás ugyan 
visszaszorult, de ma is él a pásztortársadalom képviselőivel 
együtt. Valójában ezt hangsúlyozza a kiállítás. Reménység szerint 
ez a tárlat kezdet, de reméljük azt is, hogy a hibákból okulva, a 
következő esztendőkben a több mint egy évtizede elindított pász-
tortalálkozókat folytatva, egyre gazdagabb tárgyegyüttesekkel és 
információkkal örvendeztetik meg az érdeklődő közönséget mind 
az alkotók, mind a tervezők, rendezők.

S. Lackovits Emőke 

Séd, 2019. 3. sz. 12. old.

Nemzeti jelképek 
a népi tárgykultúrában
Nemzeti jelképek 
a népi tárgykultúrában
Nemzeti jelképek 

A magyar népművészet a 19. század első 
felében érte el virágkorát. A parasztok szá-
mára ekkor már a díszített tárgyak jelen-
tős hányadát iparosok készítették. Ebben 
az időszakban a középkori geometrikus 
elemek teljesen háttérbe szorulnak, és he-
lyüket a reneszánsz idején divatba jött vi-
rágos motívumok váltják fel: zömében a 
természetből vett előképek ornamentális 
átírásai. A pásztorművészet alkotásaiban 
viszont jelentős szerepet kap az ember- és 
állatábrázolás, a virág- és levélmotívumok 
csak kísérő díszként szolgálnak. A �gu-
rális kompozícióban a pásztornak, a be-
tyárnak, a pandúrnak, a vadásznak és a 
pásztorral, betyárral mulatozó nőnek jut 
főszerep. A 19. század első harmadától, a 
reformkor identitáskeresésének hatásá-
ra a népi tárgykultúrában megjelenik egy 

vuma lett. Ornamenssé vált. A címerpajzs 
fölötti korona – bár nem mindig a valósá-
gos irányba – dőlt kereszttel szerepel, s ez 
teszi egyértelműen azonosíthatóvá a Ma-
gyar Szent Koronát (a köztudatban ezen 
jellegzetes tulajdonsága miatt is sajátosan 
nemzeti szimbólummá vált). A korona 
önmagában ritkán fordul elő a népi alko-
tásokon, alapvetően az ország címerének 
szerves alkotóelemeként szerepel.

A rendszerváltás évének elején éles 
vita bontakozott ki a történeti országcímer 
visszaállításával kapcsolatban, hogy a koro-
nás vagy a korona nélküli, ún. Kossuth-cí-
mer szimbolizálja-e a leendő köztársasági 
államformát. A Kossuth-címer hívei többek 
között azzal érveltek, hogy a nép körében 
a korona nélküli címerforma terjedt el és 
őrződött meg az 1848/49-es szabadságharc 

Múzeum munkatársa volt az, aki elsőként 
kutatást végzett a témában, s megnézte, 
miről vallanak az országos gyűjtemény
ben őrzött műtárgyak. Meglepetésére az 
országcímeres tárgyak százai kerültek elő, 
mégpedig néhány kivételével mind a ko
ronás formát mutatta. Köztudott, hogy az 
országgyűlés 1990. július 3-án a koronás 
címert fogadta el, mintegy kontinuitást 
vállalva az ezeréves államiság hagyomá
nyaival. 

A Laczkó Dezső Múzeum néprajzi gyűjteményében lévő nemzeti jelképekkel díszített alkotások zöme a 
népművészet remekei közé sorolható, ezen tárgyak nemcsak a készítőjük felkészültségéről, mesterségbeli 
tudásáról, hanem a megrendelőik nemzeti identitásáról, haza�as érzületéről is tanúskodnak.

Séd, 2019. 3. sz. 22. old.

A magyar szecesszióra irányuló �gyelmet az 1970-es évektől furcsa kettősség jellemezte. Egyfelől, mintegy a 
felzárkóztatás igényével, ámde mégsem csak nyugat-, hanem közép-európai kontextusba illesztve vizsgálták 
a sajátos, autonóm világot teremtő, az összművészet és az életreform jegyében gondolkodó alkotókat. 
Másfelől, felülbírálva a korábban megfogalmazott előítéleteket és averziókat, amelyeket ma sem lehet 
csupán értetlenségnek tartani, érveltek a mozgalom korszakos jelentősége mellett.

Kapcsolatok
Nagy Sándor 150 – 1869–2019 – „Egészélet szigete” vándorkiállítás
2019. május 9-31.

Kreatív városi 
beavatkozások 
Az arc, a medence, két torony 
és egy rom. Kiállítás a Hasz-
kovó úti lakótelepen

A Paradigma Ariadné építésziroda az 
EKF-csapattal karöltve adta az idei veszp-
rémi Design Hét egyik legkülönösebb 
programját. Öt kiállítási tárggyal kísérel-
ték meg kiegészíteni a modern lakótelepek 
– némileg hiányos – építészeti világát.

Miként az internetes forrásokban 
közzé lett téve: „A lakótelepek a világon 
mindenhol mostohák. Ha őszinték aka-
runk lenni, a Haszkovó is az. Történetük 
egybeforrott az élhetetlenséggel, szürke-
séggel, lélektelenséggel. Lehet szürke és 
élhetetlen valami, ami húszezer ember 
otthona? Vagy ezek a sztereotípiák csak 
meggátolnak abban, hogy valódi város-
ként tekintsünk a lakótelepi negyedekre, 
és kreatív ötletekkel egészítsük ki őket? 
A kiállítás és a bútorok apropóját Aldo 
Rossi olasz építész „városi műtárgy” de� -
níciója adta, amelynek az esszenciája az, 

hogy városunk történetében és az em-
berek városban eltöltött életében vannak 
olyan megkerülhetetlen referenciapontok, 
amelyek az idő során nemcsak a mentális 
térképünkbe égtek bele, hanem � zikailag 
is hatottak a város alakulására és szerke-
zetére.”

Ezek a „tárgyak” lehetnek tényleg 
tárgyszerű és méretű objektumok, de le-
hetnek épületek, utcák, konkrét városré-
szek is. Ny ilvánvaló, hogy a történelmi 
városokban, és így Veszprém belvárosában 
is, rengeteg ilyen van, és közkeletű állítás, 
hogy a modern lakótelepek itthoni törté-
nete során ez a mentális réteg az intézmé-
nyek és a történelmi előzmények hiánya 
miatt nem alakult ki. 

A valós helyzet természetesen nem 
ilyen fekete-fehér, néhol vannak szob-
rok és játszóterek, de ha teoretikusan te-
kintünk rájuk, akkor hiányt érzünk – és 
a Kreatív városi beavatkozás ezt az űrt 
tölti be a lakótelep közterein. Létrejön-
nek olyan kis léptékű műtárgyak, amelyek 
végül referenciaponttá fognak válni, hi-
vatkozási alapok lesznek, beépülnek a vá-
rosrész életébe.

Az öt meghívott építészcsapat olyan 
formákban gondolkodott, amelyek karak-
terekké fognak válni a jövőben, viszont 
most még nem rendelkeznek semmilyen 

történettel, és nem idézetei semminek, 
amely most jelen van a városban. A Point 
Supreme görög építésziroda a lakótele-
pekre jellemző hiányosságra, az emberi 
ábrázolás hiányára re� ektált emberi arcot 
formázó szoba méretű installációjával. A 
spanyol MAIO a víz jelentőségét emel-
te ki a városokon belül, és egy medencét 
formázó bútort tervezett, míg a magyar, a 
kiállítást egyben kuráló Paradigma Ariad-
né a „múlt” jelentőségét vizsgálta a romok 
esztétikumát megidéző installációjával. 
Edward Crooks brit építész meglátása sze-
rint az építészetileg részletes, tagolt óra-
tornyok hiányoznak a Haszkovóról, így ő 
egy földre helyezett óratornyot tervezett, 
míg a Supervoid olasz építésziroda arra 
fektette a hangsúlyt, hogy a modern épí-
tészetnek igenis vannak kvalitásai, és egy 
1:1-es léptékű építészeti idézetet helyeztek 
el egy számukra kedves modern épületből 
véve, amelyről az gondolják, hogy minősé-
get tud felmutatni.

A kiállításhoz honlap is készült, mely 
a haszkovo.eu címen érhető el. Ezen a hon-
lapon „városi tárlatvezetést” hallgathatunk 
telefonunkról audio guide formában, mely 
bemutatja a műtárgyakat, és kontextuali-
zálja azokat a Haszkovón. 

     
Smiló Dávid
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Molnár Farkas 
Molnár Farkas – Megfagyott 
emlékek/BAUHAUS 100.  
Művészetek Háza, Csikász  
Galéria. 2019. október 19. – 
2019. november 27.

„Mindennemű tett közül pedig a legtöké-
letesebb az építés. A mű szeretetet kíván, 
elmélyedést, azt, hogy legszebb gondola-
todnak engedelmeskedj, törvények terem-
tését lelkedben, s megannyi mást, amit 
csodálatosképpen kihoz belőled, holott 
nem is sejtetted, hogy benned lakoznak. 
Ez a mű életed legmélyéről fakad, s még-
sem téveszthető össze veled” – írja Paul 
Valéry (Eupalinosz vagy az építész, Somlyó 
György fordítása)

Az építészeti munkák meghatároz-
zák mindennapjainkat, mert házakban 
élünk, akármilyen településen, falun, vá-
roson, házak között zajlik életünk, mégis 
nehezen tudunk mit kezdeni az építészet-
tel mint „olyannal”. Nemigen tudunk róla 
beszélni, Bruno Zevi rendkívüli éleslátás-
sal fejti ki ennek nehézségeit, a közönyt, 
és meg kell vallanunk, túl sokat nem vál-
tozott az élet, hiába a sok fotó, a televí-
ziózás elterjedése, a panorámafelvételek 
közlésének lehetőségei, egy-egy építészet-
tel foglalkozó kiállítás hallatára az egyéb-
ként érdeklődő értelmiség a füle botját 
sem mozgatja. Miért? Valamiféle közöny 
övezi mind a mai napig az építészetet. 
Persze, tegyük hozzá, nehezen megkö-
zelíthető és nehezen „tolmácsolható” 
egy-egy építészeti mű lényege, a tér, külö-
nösképpen kiállítás alkalmával.

Kiváló, adott esetben nemzetközileg 
is elismert építészeink itthon sajnos nem 
ismertek.

Nem változott sokat az építésze-
ti kiállítások izgalmasnak nem mondható 
„vonzáskörzete”: az épületeket a tér ha-
tározza meg, de egy építészeti œuvre-öt 
képtelenség kiállításon bemutatni: sem a 
fotók, sem az alaprajzok, sem a homlokza-
ti rajzok nem képesek hatásosan továbbí-
tani az építészre jellemző szemléletmódot, 
de bővíthetnénk mindezt panorámakép-
pel, felülről készített felvételekkel, akármi-
vel, ugyanis a tér a helyszínen érzékelhető. 
Legyen az egy villa a Lejtő utcában, vagy 
az általam nemrég megnézett 1938-ban 
elkezdett Szentföld templom ebek harmin-
cadjára hagyott oszlopcsarnoka, egyébként 
impozáns kupolája… Érthetetlen, ahogy 
egy izgalmasan végigondolt, eltervezett 
konstrukció elkezdett megvalósítását ké-
sőbb hagyják az enyészetnek befejezés, 
hasznosítás helyett.

Megpróbáltam felidézni emlékeze-
tes építészettel foglalkozó kiállításokat – 
talán egyetlenegy volt látványban tényleg 
izgalmas: a párizsi Musée de l’homme mú-
zeumában a földrészek építészetét úgy mu-
tatták be, hogy például építettek egy L betűt  
képező, kb. 160 cm magasságú falszakaszt, 
ahol látni-érezni-tapintani lehetett a vala-
milyen nádféle anyaggal kevert  masszát, 

a másik oldalról, belülről pedig korrekt és 
tulajdonképpen diszkrét fotók, homlokzati 
rajzok és alaprajzok mutatták az adott tech-
nológiával készült házak képeit. 

A nehézségekhez és korábbi sikerte-
lenségekhez képest a korábban szinte csak 
szakmai körökben ismert Molnár Farkas 
kiállítása a Csikász Galériában reveláció-
ként hat!

Molnárt külföldön nagyobb ismert-
ség és elismertség övezte, mint itthon. A 
huszadik századi modern építészet egyik 
legjelentősebb egyéniségét, aki képzőmű-
vész, gra�kus is volt, az építészeti funkci-
onalizmus és racionalitás képviselője és 
élharcosa, a Bauhaus eszméit a hazai szel-
lemi közéletben a CIAM  (Congres  Inter-
nationaux d’Architecture Moderne), illetve 
később  a CIRPAC (Comité International 
pour la Réalisation des Problemes de l’Ar-
chitecture Contemporaine) csoportok te-
vékenységében  képviselték, és közösen, 
csoportban fellépve tolmácsolták a Gropius 
által képviselt elméletet. Molnár ugyanak-
kor képzőművész és alkalmazott iparmű-
vész is volt (ő tervezte a Bauhaus-könyvek 
első címlapját is 1926-ban). 

Ennek a jelentős személyiségnek a 
tevékenységét, munkásságát, aki a sa-
ját maga által tervezett és épített házban 
1945-ben egy bombatalálat következté-
ben halt meg, nehéz felidézni. A kiállítás 
rendezői, Prosek Zoltán és Hegyeshalmi 
László igyekeztek felkutatni minél többet a 
fennmaradt dokumentumokból, és kiegé-
szíteni az általa tervezett házak fotóival, 
impozánsan beállítva az ajtónyílások ala-
kította terek végéhez azokat. A kevés általa 
tervezett racionalista házról készült fotó-
val, képzőművész munkásságának felkuta-
tott darabjaival (olajfestmények, gra�kák) 
széleskörűen mutatják be tevékenységé-
nek összefüggő szerkezetet képező körét, 
szemléletmódjának alakulását. A kor és a 
CIAM, CIRPAC csoport által szervezett 
felméréseket, kiállításokat, előadás- 
sorozatokat és vitákat  nyilván nem lehe-
tett  a szakfolyóiratok vitáinak újraköz-
lésével, sem az építészet protagonistáiról 
szóló szakirodalommal elevenné tenni, 
de Madzin Attila folyosón diszkréten el-
helyezett, hallatlanul sokrétű interjúkat 
bemutató �lmje pótolja a korszak kultúr-
történeti, kultúrpolitikai és kimondottan 
szociális kérdésekkel foglalkozó problé-
máinak és egy tehetséges, nagy szerve-
ző jelenlétének hiányát a modern magyar 
építészettörténet jelentős korszakában.

És tegyük hozzá: bár a kiállításon 
szerepló vitrinekben a korszak építészeti 
vitáit is hűen tolmácsoló szaklapok képvi-
selve vannak, nemigen akad elszánt láto-
gató, aki megpróbálja a TÉR ÉS FORMA, 
Magyar Építőművészet, Építőipar – Épí-
tőművészet stb. hasábjain különböző évek-
ben közölt vitatémákat nyomon követni. 
Lehetetlen is lenne. 

Viszont a nyugodalmas sarokban el-
helyezett képernyő Madzin Attila �lmjével 
a korszak jelentős, építészetben megha-
tározó szereplőit szólaltatja meg Molnár 
Farkasról: ők nemcsak a remek építészt, de 
a kiváló, zseniális alkotó embert is képesek 
megidézni.

Gropiusnak és a Bauhausnak Euró-
pában és Amerikában is óriás hatása volt, 
mint tudjuk, majd jöttek az újabb egyé-
niségek és irányzatok, a „kockaépületek” 
ellenzői, a betonhasáb-lakótelepek ellen 
szervezkedők… Leszámítva a józan funk-
cionalista, racionális érveket és a közben 
történt változásokat, érdeklődőknek szel-
lemi szórakozás felkutatni egy 1984-es, 
Mozgó Világban közölt Tom Wolfe-cik-
ket, a Bauhausból búgatóba címűt, ame-
lyet a szerző, tőle szokott módon nem 
egyszerűen kritikával fogalmazott meg, de 
a Paul Klee után szabadon Ezüst Herceg-
nek titulált Gropiusról beszélve hallatlan 
ötletességgel kritizálja nemcsak ezt a wei-
mari-dessaui mozgalmat, hanem az egész 
amerikai huszadik századi építészetet és 
másfelé megtalálható változatait. Persze, 
ahhoz, hogy igazán élvezni tudjuk Wolfe 
szarkazmusát és szellemességét, hasznos, 
ha előtte alaposabban megismerjük Mol-
nár Farkas, Fischer József, Bierbauer Virgil 
és a többiek tevékenységét, amelyhez ez a 
veszprémi kiállítás kiváló indulási anyagot 
szolgáltat.                                                                                                        

Gopcsa Katalin

A Vörös  
kockától a 
Szentföldig 
Molnár Farkas – Megfagyott 
emlékek/BAUHAUS 100. Mű-
vészetek Háza, Csikász Galéria. 
2019. október 19. – 2019. no-
vember 27.

November 7-én Hegyeshalmi László, a 
Művészetek Háza igazgatója a Megfagyott 
emlékek című kiállításon megtartott tárlat-
vezetését kísérhették végig a résztvevők – 
közöttük több építésszel, akiket a szakmai 
érdeklődés hozott el.

Hegyeshalmi mindenekelőtt kör-
vonalazta azt a nemzetközi szituáltságot, 
amely ötletet és koncepcionális lehetőséget 
adott Molnár Farkas kiállításának megren-
dezésére; ez pedig a Bauhaus iskola 100 
éves jubileuma. 

Egyáltalán nem magától értetődő, 
hogy ma ekkora �gyelmet kap az évfordu-
ló, mivel a Bauhaus fennmaradása során 
többször is pengeélen táncolt, és jelenkori 
felértékelése a közelmúlt jelensége. Az is-
kola és vívmányainak életképességét és je-
lentőségét mutatja, hogy az 1919-ben, az  
I. világháború után Walter Gropius által  
Weimar városában alapított és városi fenn-
tartással működő iskolának háromszor 
kellett elköltöznie, mígnem 1933-ban a 
politikai rendőrség végleg bezáratta. 

A Bauhaus eszmeisége azonban fenn-
maradt és mélyen beépült a gondolkodá- 
sunkba, vizuális kultúránkba. Olyannyira, 
hogy ma egy komoly képzőművészeti gyűj-
temény el sem képzelhető Bauhaus- 

vonatkozások nélkül. Ezenkívül a konst-
ruktivista építészeti szemlélet, amelynek 
az iskolában való térnyerésében Mo-
holy-Nagy László mellett számos magyar 
alkotó is érintett, továbbra is megtalálható, 
és nemcsak az építészetben, de a képzőmű-
vészet, a tipográ�a terén is, és ugyanúgy 
szerves részévé vált a hétköznapok élettere-
inek is – például a lekönnyebben hozzáfér-
hető, a konfekció bútoráruk formájában.

Molnár Farkas építészeti munkáiról 
ismert leginkább, de egy összetett, izgal-
mas alkotó karaktert ismerhetünk meg 
benne: építész, képzőművész, tipográfus 
és művészeti író. Molnár számos, később 
jelentős életművet felmutató kortársával 
(Breuer Marcellel, Weininger Andorral, 
Stefán Henrikkel) együtt Pécsről indult, 
amely ekkortájt pezsgő, intenzív szellemi 
életéről volt ismert. Nem véletlen, hogy a 
társaság tagjai mind fontos alkotói lettek a 
Bauhaus iskolának.

Noha a Bauhaus az épületeiről és bel-
sőépítészetéről híres, maga az építészet 
nem volt része a képzésnek, a hallgatók 
Walter Gropius építészeti irodájában csi-
pegethették fel a szakma �nomságait. Ez 
a helyzet egy olyan kölcsönhatásnak adott 
teret, amelyből mindenki gyarapodott, 
hisz a dessaui áttelepülést követően Gropi-
us és a tanárok irodái a város házainak 
korszerű igények szerinti megtervezéséből 
is kivették a részüket. 

A Bauhaus műhelyeiben Molnár a 
famegmunkáló szekcióhoz került, ahol 
plasztikákat és használati tárgyakat ké-
szítettek. A műhelyek elvből nem közve-
títettek de�nitív művészeti elméleteket a 
hallgatóknak, viszont alaposan bevezették 
őket a megmunkálás folyamatába és tech-
nikáiba, erősen támogatták a kísérletezést, 
az innovatív megoldásokat. 

A kiállítás első termében látha-
tó hidegtű és rézkarc munkák a Bauhaus 
gra�kai műhelyében készültek. Már meg-
jelenik ezeken a modernizmus képi fel-
fogásától való elmozdulás a terekről való 
építészeti gondolkodás felé. Testeket, ala-
kokat látunk, amelyek a perspektivikus 
vagy izometrikus térszeletekben létez-
nek. A Bauhaus kiváló alakrajzstúdiuma-
iról tanúskodó �gurák viszonyai mellett, 
szokatlan módon, ezekkel minimum 
egyenrangúnak látszanak a környezetet al-
kotó vagy környezetben elhelyezkedő szer-
kesztett városi terek, épületszerkezetek. 

1923-ban került sor az első Bauhaus- 
kiállításra, ennek pályázatához köthető 
Molnár Farkas egyik leghíresebb, a kiállí-
táson is bemutatott Vörös kubus című ter-
ve is, amely helyett azonban Georg Muche 
terve, a Haus Am Horn valósult meg. Ez 
utóbbi is megtekinthető az egyik hidegtű 
munkán, amely Georg és El Muche a Haus 
am Hornnál (itt: Szerelmespár a Haus am 
Hornnál) címet viseli.

A Bauhaus tervei és megoldásai közt, 
noha teljes egészében nem élték túl az idő 
próbáját, számos megoldás és elképzelés 
jónak bizonyult annyira, hogy még ma is 
meghatározza a lakótérről alkotott képze-
teinket, kezdve egy-egy ablak vagy korlát 
megoldástól a funkcionálisan alakítha-
tó, egybenyitható terek használatáig, de 

ugyanígy a szociális megalapozottságú, jól 
kitalált tervházépítészet gondolatáig.  

A kiállítás utolsó műve Molnár utol-
só alkotása, a ferences rend megrendelésé-
re elkészített Magyar Szentföld-templom 
soha be nem fejezett épületének terve. Mi-
kor Molnár megkapta ezt a megrendelést, 
már hosszabb ideje volt munkák nélkül. 
Ez az épület egyértelműen elkülönül töb-
bi munkájától, csak találgatni lehet, hogy 
mi vezette oda, hogy szemléletmódja ilyen 
mértékben átalakuljon, és mintegy szem-
bemenjen korábbi funkcionalista elkép-
zeléseivel: a tervhez tartozó elmélyült és 
megszállottsággal határos háttérkutatás 
hatása, vagy – ily közel a halálhoz – életé-
nek egy fordulópontja?

Kovács Alex

Képmesék 
Kiállítás Lázár Ervin A Hétfe-
jű Tündér, Négyszögletű Kerek 
Erdő – Bik�-Bukfenc-Buk-
ferenc című könyveinek 
gra�káiból. Március 15. úti 
Könyvtár, 2019. november 4. – 
december 20.

A bejárattól balra eső teremben gyerekek 
játszanak, jobbra előre adminisztráció zaj-
lik a „hivatali” helyiségben, középen pedig 
pár felnőtt áll meg elgondolkodva a képek 
vagy a vitrin előtt. Utóbbiban több kiadás-
ban Lázár Ervin könyvei: A Hétfejű Tün-
dér, illetve a Négyszögletű Kerek Erdő, a 
képek pedig a mesekönyvek illusztrációi.

Kora délután van, ezért bámészkodik 
itt a gyér felnőtt közönség. Érthető a kiseb-
bek és az érett korosztály vonzalma, még 
ha külön is. Amíg szülői szerepben forgat-
juk a köteteket, az esti mese alatt nem a 
gra�kán van a hangsúly, legfeljebb egy-egy 
gyors akcióban: – Kép is van? Mutasd! Jó, 
folytasd! Jön az álom, a könyv becsukva az 
éjjeliszekrényre kerül. Évtizedek múltán itt 
a könyvtárban látva az eredeti rajzokat, ta-
lán most vesszük igazán szemügyre azokat.

Ketten készítették az illusztrációkat: 
Molnár Jacqueline és Buzay István. Mol-
nár Jacqueline A Hétfejű Tündért hozta 
elénk. Mesebeli tiszta szép színeit, a ké-
keket, lilákat, sárgákat, zöldeket, meg az 
ártatlanul mosolygó pirosakat nehezen 
közelíti a nyomdatechnika. A kislány, akit 
mindenki szeretett, egyszer madár szí-
nes tollai közé bújik, máskor szelíd tigris 
hátán repül az erdőben, hosszú piros sál-
ja úszik utána. A nagyapa meg a csillagok 
képen együtt vágyakozunk a fehér szakál-
lú öreggel, aki hiába mászott fel létrájá-
val a legmagasabb virágos fa tetejére, még 
onnan sem éri el az égi lámpácskákat. Bu-
zay Istvánnal jutunk a Négyszögletű Kerek 
Erdőbe, a csodavilág meg kicsit megvál-
tozik; másféle formák, más színvilág, ami 
együtt nagyon vidám, nagyon mozgalmas, 
kicsit groteszk, mégis nagyon kedves, sze-

rethető meselényekkel van tele. Jó lenne 
azt is visszanézni, Lázár Ervin mit szólt, 
amikor kiderült, hogy néz ki Dömdödöm, 
Szörnyeteg Lajos vagy Vacskamati, hogy 
Ló Szera�n derékig vörös, onnan kék, vi-
szont mind a hét lábán olyan mintás szá-
rú zoknit visel, ami illik az adott testrész 
alapszínéhez; kifejezetten elegáns. Nagyon 
jó ötlet volt meghívni ezeket a képeket a 
könyvtárba. A kiállítás december 20-ig lá-
togatható, emlékidézésre kiváló lehetőség.  

Őrsi Ágnes

Versélet 
Sz. Csordás Éva önálló irodal-
mi estje. Agóra, 2019. október 
16. 

Különleges mérföldkőhöz érkezett Sz. 
Csordás Éva, aki fél évszázaddal ezelőtt 
kezdte meg versmondói pályafutását. 1969 
őszén lelkes gimnazista lányként lett a TIT 
irodalmi színpadának tagja. Azóta töret-
lenül mondja a verseket, hol társadalmi 
eseményeken, hol kisebb-nagyobb közös-
ségekben társakkal és egyedül, önálló este-
ken, családi és baráti közösségekben.

Az idő múlásával sokat változott és 
formálódott stílusa, beszédtechnikája. Az 
egykor néha anarchisztikusan lázadó hang 
mára megszelídült és csendesebbé vált. Az 
estnek címet sem adott, kedvenc versei-
ből nyújtott át egy csokorra valót közön-
ségének. Csendes számvetés volt ez, az 
elmúlt 50 év hordalékának szép elrendezé-
se. A műsort nem annyira a versek szerke-
zeti egysége, mint inkább a régi évtizedek 
lelki vívódásainak változásai határozták 
meg. Legnagyobb költőink verseit tolmá-
csolva hangzott el mindaz, ami az ő és so-
kunk életében a legfontosabb. A történelmi 
múltba való visszatekintés, az anyai aggo-
dalom elmélyülése, a társba vetett hit, a 
jövő nemzedékének féltése, a természet és 
a haza szeretete és a béke utáni vágyako-
zás soha el nem múló érzése. Arany János, 
Pető�, Vörösmarty sorai ma is aktuálisak, 
felrázzák az embert, és ugyanúgy számon 
kérik a felelősséget, mint egykoron, amikor 
íródtak. Ady, József Attila, Radnóti, Illyés, 
Somlyó György verseiben pedig folytató-
dik ez a számonkérés és felelősségvállalás. 
Nem véletlenül ezek a költők a kedven-
cei az előadónak, aki felelősséget vállalt a 
múltban is és most is az általa elmondotta-
kért. Mert a versírás és a versmondás ne-
héz felelősséget ró az emberre. „Ne fogjon 
senki könnyelműen a húrok pengetésihez! 
Nagy munkát vállal magára ki most kezébe 
lantot vesz.” Keményen szóltak a szavak, a 
közönség érezhette a feszültséget, melyet a 
történelmi idők adtak. „Háború van most 
a nagyvilágban, Isten sírja reszket a szent 
honban” – Vörösmarty sorai döbbenetesen 
hatottak. A vén cigány refrénjét minden 
versszak végén sikerült másként megszó-
laltatni. Hol egészen lágy hangon, hol pe-
dig kitörő dühvel, majd megbékéléssel. 
Nagyon hatásos volt. Különös csend ült a 
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teremre, mikor Pilinszky János Francia fo-
goly című versének drámai pillanatait nagy 
belső erőt sugározva hallhattuk. Berzevici 
Zoltán gitárjátéka oldotta a versek közötti 
feszültséget. A belső béke harmóniáját ta-
lán most is a szerelmes versek lágy kedves 
szavai teremtették meg, megbékélést adva 
a léleknek. Mert kellenek nekünk a bizta-
tó kedves szavak is, hogy kopogtatás nélkül 
beengedjük lelkünkbe mindazokat, akiket 
megszerettünk. Rá kell ébrednünk a ben-
nünket körülvevő világ szépségeire is, hi-
szen azok is erőt adnak. 

A versekben való elmélyedéseken kí-
vül szeretetet és jóságot sugárzott ez az 
este. Az előadó – tudjuk, már régebb óta – 
kivívta szépszámú közönségének tiszteletét 
az elmúlt évtizedek munkájával. A versek 
átsegítették őt az élet nehéz pillanatain is. 
Ahogy ő fogalmazott: „Számomra a vers 
maga az élet, a belső lélek megnyilvánulá-
sa, a létezés öröme.” Ezen a jubileumi elő-
adáson érezhettük mindezt. Szép este volt.

Molnár Erzsébet

A regény arról, 
ami velünk 
történik 
Beszélgetés Krusovszky Dé-
nessel. Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár, Kisfaludy Terem. 
2019. november 6.

A Veszprémi Egyetemi Színpad szervezé-
sében Krusovszky Dénessel találkozhat-
tak az irodalomkedvelők az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtárban, aki 10 évvel ezelőtt, 
a Trialógusok beszélgetéssorozat keretében 
mutatkozott be először a városban. Már 
akkor tehetséges, � atal költőként tartotta 
őt számon a kritika, mára pedig nemzedé-
kének kulcsfontosságú, fontos szerzőjévé 
nőtte ki magát.

 Krusovszky Dénes egyike lett a leg-
� atalabb alkotóknak, akiket az utóbbi év-
tizedekben József Attila-díjjal jutalmaztak, 
megjelent A � úk országa című, novellákat 
tartalmazó könyve, majd még egy verses-
kötet (Elégiazaj) után az Akik már nem 
leszünk sosem című regényével Libri-kö-
zönségdíjat kapott.

Főként erre a regényre fókuszált az 
íróval folytatott beszélgetés, melyet Ladá-
nyi István, a Pannon Egyetem docense és 
Szabó B. Eszter újságíró vezetett. Annak 
ellenére, hogy hosszúra nyúlt az est, ma-
radtak még fel nem tett kérdések. A dis-
kurzus tartalmas volt, a témák azonban 
kimeríthetetlenek maradtak. Krusovsz-
ky Dénes olyan aprólékosan mesélte el az 
egyes történeteket, amilyen pontossággal 
felépítette ezt a regényt. Pozitív csalódás-
ként ért, hogy a kezdeti félénkség és visz-
szafogottság után az író megnyílt, és precíz 
részletességgel fejtette ki válaszait nemcsak 
egyéni sorsával, hanem narratívájával, el-

beszéléstechnikájával kapcsolatban is. A 
beszélgetés fonala is jól irányított volt, a 
mindennapok életeseményeitől, az otthon-
nal és családdal kapcsolatos tematikáktól 
eljutottunk az írói, irodalmi szerep kérdés-
köréhez.

Krusovszky Dénes sokat mesélt a 
kétlakiság megtapasztalásáról, a Bécs, Bu-
dapest és Hajdúnánás háromszögét alkotó 
otthon érzéséről, melyek az Akik már nem 
leszünk sosem lapjaira is átíródtak. En-
nek kapcsán jogosan merült fel a kérdés, 
hogy az író ténylegesen átélt valósága hol 
ér össze, hol találkozik a regényvilág való-
ságával, illetve a főszereplő sorsának ala-
kulása mennyiben tükrözi az íróval történt 
eseményeket. „A tér azonos, az életrajzi 
történet nem” – mondta el a szerző, akit 
olyannyira szórakoztatott a valós terek iro-
dalmi leképeződése, hogy könnyen tudott 
írni azokról a helyszínekről, melyeket ala-
posan megismert. Elárulta azt is, hogy a 
regény alkotása során az volt a célja, hogy 
főszereplője pontosan azt lássa, amit ő 
maga lát, ha kinéz az ablakon. „Ez volt a 
nyugalom, én mindig így képzeltem, soha-
sem napsütötte rétként, hullámos tenger-
partként vagy madárdallal teli erdőként” 
– idézte fel Ladányi István a témába vágó 
regényrészletet. 

A beszélgetés legizgalmasabb része 
az volt, melynek során a moderátorok a 
regény szerkezeti sajátosságairól, az egyes 
fejezetek összefüggéseiről kérdezték a ven-
déget. Betekintést kaphattunk az egyes 
epizódok személyes vonatkozásaiba, ezek 
megírásának folyamatába. Megtudtuk, 
miként állt össze az eleinte mozaikosnak 
tűnő, de valójában tudatosan felépített öt 
epizód egyetlen nagy egésszé. 

Mivel Krusovszky Dénes már kez-
detben, költői pályafutása elején központi 
pozícióba helyezte az emlékezés prob-
lémáját, megkerülhetetlen volt a regény 
kapcsán felmerülő, és azóta még hangsú-
lyosabban megjelenő idő kérdése, az em-
lékezet, emlékezés és felejtés motívuma, 
melyeken keresztül nemcsak a regényhős 
kezd szemlélődő önelemzésbe, hanem mi, 
olvasók is. Az írónak jó érzéke van ahhoz, 
hogy szembesítsen önmagunkkal. Hogy 
feltegyük a kérdést, vajon milyen hatás-
sal vannak a múltban történt események a 
jelenre? Mik azok a terhek, melyeket nap 
mint nap magunkkal cipelünk? Hogyan 
íródnak át történelemmé a korábbi ese-
mények, mi a szerepe az elhallgatásnak? 
Miként hat ránk egy-egy aktuális politikai 
vagy társadalmi probléma?

Az Akik már nem leszünk sosem va-
lódi kortörténet, mely napjaink illúzió-
vesztett, szinte a semmiben lebegő, magát 
mindenhol otthontalannak érző embe-
réről szól. Ahogy ez a beszélgetésen is el-
hangzott, Krusovszky regénye több, mint 
egy kortárs regény. Rólunk, jelenkorunk-
r ól szól, mindamellett pedig élesen szem-
besít, arcon üt üzenete. A felismerés, hogy 
miközben olvassuk történeteit, rájövünk: 
a szöveg szereplői tulajdonképpen mi ma-
gunk vagyunk. Mi vagyunk azok, akik 
már nem leszünk sosem…

Éltető Erzsébet

Alakzatok 
A TMK Alkalmi Társulás tánc-
színházi előadása. 
A Csend napok programja. 
Dubniczay-palota, 2019. 
november 13.

A TMK Alkalmi Társulás táncszínházi 
előadása valódi összművészeti élménynek 
ígérkezik, amely három szereplő (Tu-
rós-Máté Kinga, Csongrádi Fanni, Szabó 
Zoltán), valamint az elektromos zongorán 
atmoszférateremtő zenét játszó Prejczer 
Katalin produkciója (rendező: Buvári 
Tamás).

Az előadás narratív kereteként Sza-
bó Zoltán (ö ltönyben, nyakkendőben és 
mezítláb; ő a két táncosnő mozgásnyelvé-
től eltérő, inkább „verbális színházi” jelen-
léttel játszik) bejelenti, hogy egy aukció 
résztvevői vagyunk. „Kikiáltási ár: 1965 
év” – mondja például, ez a kép keletke-
zésének éve, ami nekem képzavaros, és 
nem látom a keretnek a jelentést tartalmi-
lag-motivikusan kiegészítő hozadékát – 
csak nem „a művészet mint árucikk”?  

A képek a falra kivetítve jelennek 
meg, négy hármas csoportban, négy tripti-
chonban, ha úgy tetszik, amely a középkor 
kedvelt oltárképalakzata, mint az elő-
adást lezáró kép (Bosch: Gyönyörök kert-
je). A középkori számmisztikában a hár-
mas a tökéletes szám, a 4 a világ négy 
részét jelképezi, 3x4 egyenlő 12-vel, ami 
pl. az apostolok létszáma. A nyitó kép, 
Kondor Béla Repülés című rézkarca teli-
találat, hiszen Kondor igazi polihisztor 
volt: festő, gra� kus, fotóművész, repülő-
modellező; írt verset és prózát, és kitűnő-
en játszott orgonán. Másrészt a repülés 
műveinek visszatérő eleme és ihletője: a 
repülőgép mellett, amely nála az elemel-
kedés, de a lezuhanás jelképe is, (szár-
nyatlan) angyalokat, szárnyas embereket 
festett/rajzolt: ég és föld között, a földi és a 
transzcendens szféra találkozásánál-von-
zásában. Ez és a Bosch-kép (groteszk 
állatembereivel, madár-lélekszimbólu-
maival, erotikus/termékenységi motívu-
maival, ember-természet-menny-pokol 
bizarr-ijesztő-többértelmű képeivel) adja a 
keretet, amely így tág teret enged a váloga-
tásnak, hiszen a művészet segítségével az 
ember ősidők óta a természethez, a transz-
cendenshez és embertársaihoz való viszo-
nyában próbálja értelmezni önmagát. 

Az előadás szerkezete és a táncnyelv 
is asszociatív-mozaikos-eklektikus. Szá-
momra azok a jelenetek voltak a legmeg-
győzőbbek, amelyek a képek tartalmát to-
vábbgondolva valamilyen – csak tánccal 
kifejezhető – értelmezéssel kiegészítet-
ték azokat, és a művészi megvalósítás, a 
kivitelezés kreatív és igényes volt. Ilyen-
nek láttam a Kondor-képhez kapcsolódó 
táncot: a fekete (selyem?) ruha lebegése; 
a nekiiramodó-körirányú-felívelő-visz-
szahulló, dinamikus mozdulatok; a zár-
lat: a padlón súrlódó-tapadó láb, táncban 
megfogalmazva a repülés/szárnyalás di-

namikája (bár a Kondor-kép avantgárd 
modernségéhez képest a koreográ� a „ha-
gyományosabb” mozgásszínházi elemek-
ből építkezik), egyben az ember hiábavaló 
küzdelme a gravitáció és saját korlátai el-
len. Vagy Munkácsy Tájkép folyóval című 
képe: a tánc egyszerre idézi fel a lendületes 
ecsetvonásokkal megfestett tájat, a felhők 
kavargását és a távolságot méregető, a tájat 
szemlélő, ugyanakkor vele szinte pante-
isztikus egységbe olvadó embert. Plamen 
Dimitrov Busy (Elfoglalt) című bronz ka-
rikatúraszobra pedig egy „táskavezetésű” 
mozgáskísérletre ihlette a táncost, hogy a 
műalkotás zseniálisan egy pózba sűrített 
dinamikáját mozdulatokban kibontsa.

Ugyanakkor vannak leegyszerűsítő, 
illusztratív megoldások. Ilyennek éreztem 
Szabó Zoltán gondterhelt téblábolását és 
arckifejezését (Csontváry: Szerelmesek ta-
lálkozása), viszont cuki a háttérben tipe-
gő-oldalazó angyal; és a  pop-art királya, 
Andy Warhol Dupla Elvis című képe kap-
csán a két nő (pantomimwestern) pisz-
tolypárbaját. Valamivel több, mint jópofa 
ötlet, hogy a Frida Kahlo-kép előtt a két 
harcias nő a � atalembert női ruhába öltöz-
teti és kicipeli a színről, mivel ez felidézi a 
festőnőnek a feminizmushoz való kötő-
dését. Berény Róbert kubista-impresszio-
nista, csodás színvilágú Karosszékben ülő 
nője viszont talán többet érdemel, mint az 
az ötlet, hogy a nő folyton izgett-mozgott, 
és ezért sikerült ilyen elnagyoltan lefeste-
ni (a Picasso kalandjai című � lm kubis-
ta almajelenete jutott eszembe). Ráadásul 
előtte (sötétben) behoznak két párnázott 
széket, hogy a két szereplőnek legyen mire 
leülnie (?), ami egy ilyen előadásban nem 
lehet elégséges szempont. Rodin Szép fegy-
verkovácsné című szobrának illusztrálása 
kapcsán pedig a nő � atalkorát megjelení-
teni hivatott „divatmodell-pózolás” mind 
az ötlet, mind a kidolgozottság tekinteté-
ben messze elmarad attól, amilyen zseni-
álisan a táncosnő „megöregszik”. Emellett 
elhangzik Villonnak A szép fegyverkovács-
né panasza című verse; így háromszor van 
elmondva ugyanaz.

De a legtöbb kérdőjelet René Mag-
ritte Szerelmesek című képének megjelení-
tése hagyta bennem. Mért jön be Csong-
rádi Fanni kopogós, magas sarkú cipőben 
(Szabó Zoltán mezítláb van), hogy később 
(civil mozdulattal) ki kelljen lépnie belőle? 
Mért van szükség – az értelmezés után – a 
kép „lemásolására” (a fejük bekötözésére), 
majd a nagyon konkrét földön fekvésre és 
a fekete leples jelenetre, amely nekem in-
kább dél-amerikai szappanoperák világát 
idézi meg, mint Magritte szépen talányos, 
többértelmű festményét.

Összességében: képek és szobrok, 
tánc, zene, sejtelmes fények (számomra a 
legemlékezetesebbek Turós-Máté Kinga 
megoldásai) – kell ennél jobb kikapcsoló-
dás? Aki teheti, nézze meg december 4-én 
a Dubniczay-palotában, akkor megismétlik.  

Fürj Katalin

Bukásában is 
nagyszerű… 
Október 6-án köztéri szobrot avatott 
Veszprém városa a tizenhárom honvédtá-
bornok emlékét őrző Aradi vértanúk terén. 

Mielőtt bárkiben fel merülne a kér-
dés, hogy miért éppen Ikarosz alakját 
öntötte bronzba az örmény szobrász a vér-
tanúk halálának 170. évfordulójára, ér-
demes néhány adalékkal megvilágítani a 
szobor keletkezéstörténetét. Veszprém vá-
ros önkormányzata 2018 októberében al-
kotói pályázatot írt ki: az Aradi vértanúk 
terén lévő domborművet – melyről Kiss 
Ernő és Lázár Vilmos arca tekint a nézőre 
– a többi honvédtábornok alakját is felidé-
ző műalkotással kívánta kiegészíteni. 

A művészeket valószínűleg hátrá-
nyosan korlátozta a meglévő emlékmű 
kiegészítésének feltétele. A beérkezett pá-
lyaművek nem arattak osztatlan sikert, 
ezért az új pályázati kiírásban egy önál-
ló köztéri szobor megalkotása szerepelt. A 
pályázati munkák elbírálásának második 
fordulója 2019 januárjában zajlott, ami-
kor Ashot Baghdasaryan négy szoborterve 
közül az Ikarosz nyerte el a zsűri osztatlan 
elismerését. 

Ashot Baghdasaryan mint a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének 
tagja vett részt ezen a pályázaton. Kiska-
maszként járt először Magyarországon, 
felnőttkorában második otthona lett az or-
szág. A művész 1981-ben végzett a Repin 
Művészeti Akadémián (Szentpétervár), 
a kisplasztika műfajában alkot maradan-
dót. Legkedvesebb anyaga a bronz, de az 
utóbbi évtizedekben művei részévé tette 
a természet produktumait, a követ, a fát, 
melyek a kompozícióval szerves egységet 
képeznek. 

A bronz megmunkálásakor a durva 
felület a mondanivaló drámaiságát közve-
títi. Selymessé simogatva a fém aranyszínű 
ragyogása az örök harmóniát, szépséget, 
kiegyensúlyozott derűt sugározza a néző 
felé. A tárgyi és emberi világ kölcsönös 
viszonyát tükrözik ezek a műalkotások, 
ugyanakkor erősen asszociatív töltetű ér-
zések, gondolatok hordozói is. Ashot 
Baghdasaryan műveit áthatja a művész 
belső világára jellemző szeretet, irónia, 
humor, de mindezt erős szakralitás, érzel-
mi expresszivitásában is pátoszmentes 
tragikum fegyelmezi. 

Ashot Baghdasaryan az elmúlt év-
tizedekben az örmény szobrászat egyik 
kiemelkedő képviselője lett. Művei 1978 
óta szerepelnek csoportos kiállításokon – 
Moszkva, Prága, Berlin, Stockholm, Ra-
venna, Tbiliszi, Szentpétervár, Sao Paolo 
városokban (a teljesség igénye nélkül). 
Egyéni kiállításaival szülővárosán, Jerevá-
non kívül Párizsban, Marseille-ben, Pa-
sadenában szerepelt. Magyarországon az 
elmúlt két és fél évtizedben több városban 
is volt kiállítása; csak Veszprém városa több 
ízben adott otthont művei bemutatásának.  
Azokat az egyetemes emberi témákat ke-
resi, amelyek lényege nem függ helytől és 

időtől. Ikarosz alakja, aki elérhetetlen célt 
tűzött maga elé, tíz éve foglalkoztatja. Épp 
az elérhetetlen cél miatt lett bukása tragiku-
mában is fenséges, évezredek mindenkori 
embere számára példaértékű. 

Az aradi vértanúk mártírhalála 
ugyanezt a tragikus pátoszt hordozza. A 
magyar hadsereg és az aradi tizenhármak 
egy olyan eszméért küzdöttek és áldozták 
életüket, amely egy ország felemelkedé-
sét célozta. Búcsúlevelükben ezt fogalmaz-
zák meg a kivégzett tábornokok, s erkölcsi 
győzelmük fénye máig világít, nevüket egy 
ország népe emeli magasra azóta is, míg 
hóhéraik büntetése a névtelenség és a fele-
dés homálya. A veszprémi Aradi vértanúk 
terén felállított Ikarosz-szobor az eszme 
erkölcsi győzelmét sugározza. 

Ashot Baghdasaryan Ikarosza mére-
teiben is tökéletesen illeszkedik a térbe.  A 
szobrot Jerevánban öntötte ki viaszból, és 
darabokban hozta Veszprémbe, hogy Po-
gány Gábor Ernő szobrász öntödéjében 
elnyerhesse végleges alakját. A művész itt 
végezte el az öntés után a felület cizellálá-
sának munkálatait is. 

A veszprémi Ikarosz-szobor arca a 
földbe fúródik, nincsenek konkrét, látható 
vonásai. Minden idők elbukott hőseinek 
arcát láthatja belé a szemlélő. Két szárnya 
közül az egyik a földhöz közelít, a másik 
még kapcsolatot tart a levegővel, az elem-
mel, amely magasra emelte őt. Vagy me-
mentóként mutat az ég felé? Azt a töretlen 
hitet fejezi ki, hogy mégsem volt hiábava-
ló? Mert az embert meg lehet ölni, de az 
eszmét sohasem… 

Dzsotjánné Krajcsir Piroska

Irány a Jeru-
zsálemhegy! 
Márkusné Vörös Hajnalka: 
Jeruzsálemhegy. A Veszprémi 
Kaleidoszkóp sorozat 4. kötete 
2018 
A város egyes negyedeit bemutató Veszp-
rémi Kaleidoszkóp sorozat negyedik köte-
tét már tavaly kézbe vehette az érdeklődő 
közönség, az én szégyenem, hogy ilyen so-
kára kerítettem sort a méltatására. De ta-
lán lesz mégis, aki csak most � gyel föl rá, s 
rohan érte a könyvesboltba, ha a Jeruzsá-
lemhegyen lakik, ha nem, ha veszprémi, 
ha nem. Tegye is meg.

Mert Márkusné Vörös Hajnalka a 
maga szívós, csöndes szorgalmával megint 
tett egy igen szép és jeles csodát. 368 ol-
dalnyi főszövegben, 128 oldal melléklet-
tel és 455 (!) képpel vezet bennünket végig 
Veszprém hajdani református negyedének 
minden szögletén. Közvetlen munkatár-
sa, Bontó László mellett külön tisztelet az 
impozáns hely- és névmutató szerkesztőjé-
nek, Harmat Józsefnek, a könyvet szoká-
sa szerint gyönyörűen megtervező Gáty 
Istvánnak és annak a – ha jól számolom – 
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egy híján kilencven, név szerint is felsorolt 
veszprémi polgárnak, akik saját családjuk 
történetével és fényképeivel segítették ezt a 
hatalmas vállalkozást.

A bevezető áttekintésből nemcsak a 
földrajzi és növénytani adottságokról ka-
punk képet, hanem arról is, hogy hogyan 
nézett ki a hajdani Szent Tamás-szeg a 
középkorban (nini, nem csak Göcsejben 
vagy Széken, de Veszprémben is voltak 
ilyenek?), hogy mi történt a török idők-
ben, s a nagy dúlások után hogyan indult 
az újjáépítés.

Innentől a városnegyeden belüli ki-
lenc kisebb egység leírása alkot egy-egy 
fejezetet: a Jókai utca, az Anna tér, a Kecs-
kehegy a Jeruzsálem utcával, majd a refor-
mátusok szűkebb kisvilága, a Sintérdomb, 
a Kőbánya és környéke, az Öcsi-domb, a 
Pázmándi-dűlő és a Takácskert. Szép sor-
jában, házról házra, iskolától és templom-
tól téglagyárig és hizlaldáig.

Bauer hentesmester, aki 1896-ban 
bevezette házába a vizet, 1908 után pedig 
a villanyt is, úgy feszít gyönyörűen pedrett 
bajszával és csokorra kötött selyem nyak-
kendőjével a Pető� Kör tablóján (örökös 
dísztagként), hogy a budapesti virilisták 
is megirigyelhették volna. Husvéth Már-
ton kékfestő, Tiszinger István cipész és vi-
téz Radnay János ácsmester ugyan zakót 
vett föl a fényképezkedéshez, Kovács Fe-
renc postai altiszt pedig persze uniformis-
ban van, de a polgári tartás és büszkeség 
ugyanúgy világlik az ő portréikról is. És 
micsoda higgadt, mértéktartó jólétet su-
gároz a Boda-kúria vagy a Szentirmay-vil-
la! Milyen szelíden nyugtatja a fényképről 
le nem maradható, orrával türemkedő 
nagy, tarka kutyát Rózsa József vaskeres-
kedő… Nekem most ez adta a legnagyobb 
gyönyörűséget – bár az olvasás is öröm 
volt, mert a szöveg szép, szabatos, barátsá-
gos –, szóval, ezek a beállított vagy elka-
pott pillanatok, az arcok, a fér�as szigort 
erőltető apák, mosolygó �atalasszonyok, 
bamba kisklambók. Érezni az arcvizek, 
könnyű kölnik illatát, az akácot, a rózsát, 
a lócitromot, a malacólat, a meszet meg 
a maltert és a Trabantok, Zsigulik pö�e-
néseit is. És hallani a kőszállító bivalyok 
szuszogását, a szánkózó �atalok rikkan-
tásait, a református templom orgonasza-
vát (az 1820-as években a hangszert „szent 
duda” néven tisztelték, napok óta pocak-
rengve röhögök), az iparosmulatság végé-
re kihangosodó nótaszót (harmonikával), 
a fűrészüzem sivítását vagy a Nagyhídnál 
ruhát mosó asszonyok csatorálását. Hogy 
Kis Orsolya János cigányprímást, akinek 
egy angol grófnő volt a harmadik felesé-
ge, ki ne felejtsem. Saját villájukban laktak 
Balatonalmádiban. Vagy az Orsolya csa-
lád egy másik tagját, Máriát, aki 1933-tól 
a Veszprémi Szimfonikus Zeneegyesület 
koncertmestere volt. Szóval, tessék csak 
végigszagolgatni, végighallgatni.

A jókora, öt sűrű oldalnyi irodalom-
jegyzék, kétoldalnyi levéltári forrásjegyzék 
és a több mint nyolcszáz jegyzet a képek 
forrásának felsorolásával együtt nagyon is 
emberbaráti módon a függelékbe került, 
de ahogy az előző köteteknél is, minden 
fejezet végén találunk további olvasni-, 

kutatni-, hallgatni- és néznivalókat: ez 
azoknak az olvasóknak jelent nagy segít-
séget, akik egy-egy szűkebb terület vagy 
résztéma kutatásába akarnak belevágni. 
Remélhetőleg lesznek ilyenek. Talán gya-
korló töritanárok és érdeklődő egyetemis-
ták, gimnazisták is. Hiszen ez a könyv – és 
Márkusné Vörös Hajnalka egész sorozata – 
a legélőbb bizonyítéka: a saját történetünk, 
a családunk, az utcánk, a városunk törté-
nete legalább olyan fontos, és sokkal ér-
dekesebb, mint a „magas történelem”. Ott 
leginkább csak arról van szó (nagyon hely-
telenül a történelemtanításban is), hogy 
ki kitől, mikor, miféle erőszakkal, csellel, 
alantassággal kaparintja meg a hatalmat, s 
azzal aztán hogyan él. Kit érdekel? A ha-
zaszeretet vagy az erkölcsi nevelés nem a 
melldöngetésnél, a kokárdáknál és a hamis 
szólamoknál kezdődik, hanem itt. Hogy 
az ember tisztában van a Jeruzsálemhegy 
nevének eredetével, és megjegyez egy ilyen 
gondolatot a téglagyáros Takácsékról szó-
ló fejezetből: „Azelőtt egy kézfogás töb-
bet számított, mint egy ügyvéddel megírt 
szerződés. Annak volt becsülete.”

Saly Noémi

Erőgyűjtés  
és újrakezdés 
A veszprémi egyházmegye tör-
ténete a 17. században. Szerk. 
Karlinszky Balázs–Varga Tibor 
László. Veszprém, 2019

A Veszprémi Érseki Levéltár 2018. szep-
tember 8-án rendezett konferenciáján el-
hangzott előadások szerkesztett változatát 
jelentette meg Karlinszky Balázs és Var-
ga Tibor László. A kötetben kilenc tanul-
mány olvasható. Az Előszóban lefektetett 
célkitűzés szerint a kötet a régóta hiányzó 
egyházmegye-történeti összefoglaló kiad-
vány előkészítése érdekében jelent meg, 
sorrendben a levéltár ötödik tematikus 
konferenciáját követően. Fő kérdésfelte-
vése, hogy a 17. század eleji pusztulás-
ból miként jöttek létre a következő század 
megújulásának alapjai. 

A kötet első, A licenciátusok szerep-
vállalása az egyházmegye pasztorációjá-
ban című tanulmányában Dénesi Tamás a 
török kori magyar katolikus egyháztörté-
net egyik legizgalmasabb kérdésével fog-
lalkozik. A téma jó kutatottsága ellenére 
a dolgozat számos új adattal gazdagítja 
ismereteinket, valamint megerősíti azt a 
konklúziót, hogy a licenciátusi intézmény 
biztosította a katolicizmus megmaradását 
a hódoltsági területeken, és elősegítette a 
plébániák 18. századi újjászervezését. 

Fazekas István Veszprémi püspökök 
a 17. században című tanulmányának cél-
kitűzése az 1608 és 1710 között működő 
veszprémi püspökök magyar püspöki ka-
ron belül elfoglalt helyének bemutatása. 
Fontos megállapítása, hogy a korábbi szá-

zadtól eltérően a püspökök zöme közneme-
si, kisebb része főnemesi származású volt, a 
jobbágy- és polgári elem pedig eltűnt.

Id. Hermann István Pápa város val-
lásfelekezeti élete a reformáció kezdetei-
től, különös tekintettel a 17. század vallási 
viszonyainak változására című tanulmá-
nya a konfesszionalizáció Magyarországon 
is meghonosodott megközelítése helyett 
a régebbi „reformáció-ellenreformáció” 
ellentétpárt használja. A földesúri fele-
kezeti politika említése mellett felhívja a 
�gyelmet a pálos szerzetesek szerepének 
fontosságára Pápa város katolikus konfesz-
szionalizációjában. Ehhez szemléletes tér-
képmellékletet csatol.

Jakab Réka A veszprémi székeskápta-
lan a 17. században című tanulmányából 
kirajzolódik, hogy a káptalan fő érdeme a 
17. században az egyházszervezet jelen-
létének biztosítása volt a püspök távollé-
tében. A század végén pedig a káptalan 
egykori birtokainak visszaszerzésén mun-
kálkodott a megyés püspök támogatásával.

Kovács Eleonóra Protestáns egy-
ház-igazgatási egységek a veszprémi ró-
mai katolikus egyházmegye területén a 
17. században című tanulmánya a protes-
táns egyházszervezetet vizsgálja a katoli-
kus egyházkormányzati egység területén, 
ezzel interkonfesszionális értelmezési ke-
retbe emeli a kérdést, szakítva a felekeze-
ti történetírás egyoldalú megközelítésével. 
A vizsgálat fontos eredménye, hogy helyi 
szinten nyomon követhető a két protestáns 
felekezet szervezeti kereteinek kialakulá-
sa, vagyis történettudományi szempontból 
egyházzá formálódása. 

Molnár Antal A zágrábi püspökség és 
a Dunántúl a 17. században című tanul-
mányának központi gondolata, hogy a 
korszakban a magyar katolicizmus gyen-
geségével párhuzamosan mutatkozott meg 
a horvát katolicizmus ereje. A dolgozat 
végkövetkeztetése, hogy a zágrábi püspök-
ség a korszakban ugyan a magyar episzko-
pátus része maradt, de az eltérő történelmi 
körülmények következtében a horvát ka-
tolicizmus külön utat járt be, ezzel megte-
remtve az önálló identitás feltételeit.

Pátkai Ádám Sándor Felekezeti temp-
lomépítészet a veszprémi egyházmegye te-
rületén a 17. században című tanulmánya 
a konfesszionalizáció okozta változások 
vizsgálata a templomépítészetben. A dol-
gozat központi megállapítása, hogy az új-
kori egyházi építészet különös egyveleg, 
amelyben jelen van a középkor kézzelfog-
ható hagyatéka, valamint az új lehetősé-
gekre és igényekre adott válasz is.

Siptár Dániel A kanizsai misszió a 
Litterae Annuae tükrében (1690–1702) 
című dolgozata egy rövid életű misszió 
történetét tekinti át. A kanizsai működés 
során is megmutatkoztak a jezsuita pasz-
toráció sajátosságai: a „modern” (trienti) 
lelkiségi formák bevezetése, a népmisszi-
ók, a prédikáció központi szerepe. Eköz-
ben az erőszaktól sem riadtak vissza a 
protestánsok elleni fellépés során, és ezt 
maguk dokumentálták.

Tusor Péter Veszprémi püspökök 
proszopográ�ai/proszopológiai forrásai a 
vatikáni levéltárban, 1629–1696 című ta-

nulmányában bemutatja a püspökkineve-
zéseket megelőző ún. kánonkivizsgálási 
jegyzőkönyvek forrásértékét, amely lehe-
tővé teszi a 17. századi püspökök eddig is-
mert személyi adatainak kiegészítését. A 
tanulmány függelékként közli Széchényi 
György kánoni kivizsgálási jegyzőköny- 
veinek kivonatait és mellékleteit.

A kötetről összességében megálla-
pítható, hogy szükségszerűen mozaikos, 
mégis fontos összegzése a kutatás eredmé-
nyeinek, amely valóban jó alapul szolgálhat 
egy később megírandó egyházmegye-tör-
téneti monográ�a elkészítéséhez.

Forgó András 

Rövid  
összefoglalás 
Fiatal Középkoros Régészek  
XI. Konferenciája.   
Laczkó Dezső Múzeum, 2019. 
november 21.

A november 21-e és 23-a között meg-
tartott konferencián összesen 46 előadás 
hangzott el. Az előadások felölelték a kö-
zépkori, illetve kora újkori régészet széles 
tematikai spektrumát a korai Árpád-kori 
telepkutatástól a török kori anyagi kultú-
ra számos szegmenséig, illetve egy 18. szá-
zadi vesztegintézet részleteiig. Miközben 
olyan sajátos lelettípusok is szóba kerültek, 
mint pl. a vasabroncsos favödrök, kály-
hacsempék, napórák, ruhaderekak vagy 
a pénzhamisítás eszközei. Olyan régésze-
ti topográ�ai kérdések is felvetődtek, mint 
pl. az egyes régészeti lelőhelyek fedettségé-
nek a meghatározása. Egy további örven-
detes fejlemény, hogy a Kárpát-medencei 
témájú dolgozatok nemcsak a mai Ma-
gyarország leleteivel-épületeivel foglalkoz-
tak, hanem előadások témájaként feltűnik 
egy-egy erdélyi templom vagy a felvidéki 
Zólyom vára. Sőt – a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem szíriai expedícióján gyűj-
tött leletek jóvoltából – a szíriai partvidék 
középkori keresztes várainak régészeti le-
leteivel is meg lehetett ismerkedni egy-egy 
előadás keretei között.

A veszprémi konferencia egy konfe-
renciasorozat 11. állomása, amelynek célja 
a �atal kutatónemzedéknek olyan szakmai 
fórumot biztosítani, ahol meg lehet tarta-
ni egy-egy kibontakozóban levő tudomá-
nyos karrier első előadásait. Így az előadók 
túlnyomó többsége olyan, a közelmúltban 
a budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen, illetve a Pázmány Péter Kato-
likus egyetemen vagy a szegedi, a pécsi, a 
miskolci Egyetemen frissen végzett régész, 
aki most teszi tudományos karrierje első 
lépéseit. A hallgatóságban pedig nemcsak 
a �atal kutatónemzedék más tagjai foglal-
nak helyet, hanem azok a tanárok is, akik 
egy-egy frissen diplomázott régészt egye-
temi tanulmányai során a régészet szép, de 
rendkívül szerteágazó kutatási területeivel 

megismertetni igyekeztek. Így a szakmai 
segítség is biztosan meglesz. A konferen-
cia a tudományos előadások által közve-
tített tudáson kívül igen jó alkalmat nyújt 
arra is, hogy a különböző egyetemen vég-
zett �atal régészek egymást is jobban meg-
ismerhessék.

Takács Miklós

A centrális  
vezérlésű  
rendszerek tö-
rékenysége és  
a marginalitás 
„művészete” 
Komplexitás – Az Ex-Sympo-
sion 2019/2-es számáról

Losoncz Márk szerkesztésében és beveze-
tő jegyzetével (Plectere, plexus, complexus) 
jelent meg az Ex-Symposion komplexi-
táselméletekről szóló tematikus száma.

A nyitány nagy vonalakban vázol-
ja fel a kérdés tudományelméleti és -tör-
téneti karakterisztikáit a Santa Fe Intézet 
megalapítása jelentette – szinte legendá-
ba csúszó – 1984-es kezdetre és a három 
évvel későbbi kifejletre1 történő utalástól 
a komplex rendszerek gyakorlati, illet-
ve hétköznapi példáinak („...nagyvárosi 
forgalom, a meteorológiai jelenségek, a 
világháló, az immunrendszer vagy a tőzs-
depiac…”, Ex-Symposion, belső borító) 
ismertetésén át a jelenség tudományos, 
Edgar Morin, illetve Neil Johnson nyúj-
totta meghatározási kísérleteiig.

Az Ex-Symposion idei második szá-
ma előtt a komplex rendszerekkel rész-
ben vagy teljes egészében többek között 
a Science2 folyóirat 1999-es melléklete, a 
Magyar Tudomány említett, 2003-as te-
matikus száma és a Korunk folyóirat ve-
tett számot különböző kontextusokban 
(a hivatkozások sorában, de a Morin-el-
mélettel foglalkozó tanulmányban3 is). 
1 „Egy 1987 tavaszán a Stanford Egyetem 

parkjában sétálgató jó nevű, modern 
gondolkozású közgazdászt, Brian Arthurt, 
megszólította az akkor már közgazdasági Nobel-
díjas Kenneth Arrow, és megkérdezte, volna-e 
kedve pár hónap múlva előadást tartani mode-
locking elméletéről Santa Fében.” (Vicsek Tamás. 
2003. Egyszerű és bonyolult. „Komplexitás 
elmélet”. Magyar Tudomány, 3. http://www.
matud.iif.hu/03mar/vicsek.html). 

2 Science. Complex Systems. 1999. április 2. 
Vol. 284 Num. 5411. (Forrás: Magyar Ágnes. 
Komplexitás elmélet. http://www.communicatio.
hu/doktoriprogramok/kommunikacio/belso/
projektek/200405/komplexitas/magyaragnes1.
htm#tetejere)

3 Pl. Kálai Sándor–Keszeg Anna. 2016.  Edgar 
Morin – a marginalitás életelve. Korunk, 10. 
46–54. 

Többen forrásként említik Kálai Sándor 
Edgar Morin, a tömegkultúra értelmező-
je4 című tanulmányát. Losoncz Márk szer-
kesztői felvezetésében a maga vonatkozó 
bibliográfiáját is ismerteti.

Az említett előzmények tudatában 
vehetjük tehát kézbe az Ex-Symposiont, 
amely két blokkban kilenc tanulmányt, 
ismertetőt, illetve tudományos cikket kö-
zöl. Az első részben három „alapozó”, 
a komplexitás rendszerét elméleti síkon 
megközelítő tanulmány kapott helyet, el-
sőként – értelemszerűen – Edgar Morin A 
rendszer fogalmától a komplexitás para-
digmájáig című 1982-es, a szerző Science 
avec conscience című könyvében (Fayard, 
Paris) megjelent tanulmánya Kocsis Ár-
pád fordításában. Nem egészen pontosí-
tott, de a lábjegyzetek alapján úgy tűnik, 
hogy a fordító Morin tanulmányának 
1992-es angol nyelvű fordítását5 ültette át 
magyarra. A bevezető tanulmányt követő-
en Claire Hansen A komplexitás sajátos-
ságai (fordította: Ternovác Dániel), illetve 
Manuel DeLanda  Emergencia, kauzali-
tás, realizmus (fordította: Lenkes László) 
címmel megjelentetett tudományos cikkét 
olvashatjuk.

A tematikus szám második blokkjá-
ban olyan dolgozatok kaptak helyet, ame-
lyek a komplexitáselméletek alkalmazott 
struktúráival, komparatív vagy marginális 
viszonyaival foglalkoznak: Dorothea Ol-
kowski Prigogine – A kozmosz, a komp-
lexitás és a kultúra kölcsönhatása (T. D. 
ford.), Martin E. Rosenberg A csend aján-
déka. Bevezetés a jazzimprovizáció mint 
neurorezisztencia antropológiájába (L. 
L. ford.). Michel Serres Turner lefordít-
ja Carnot-t című esszéjét Sipos Balázs A 
fellegekről – Michel Serres tudományfi-
lozófiája című cikke vezeti be. Az előbbit 
magyar nyelven Kocsis Árpád tolmácso-
lásában olvashatjuk. Horváth Márk és Lo-
vász Ádám tanulmánya Joel-Peter Witkin 
„archiváló művészet”-éről (Joel-Peter 
Witkin és a rothadás művészete: Káosz és 
barokk viszonyához) szól. Beck Tamás Mit 
bizonyít a Libet-kísérlet? című munkája az 
argumentált kísérlet értelmezési modellje-
it veszi górcső alá.

Arról, hogy milyen koncepció és 
módszerek révén történt a tematikus szám 
összeállítása és a szövegválogatás, nem 
közöl pontos információkat a szerkesztői 
bevezető, de feltételezzük, hogy a jogdí-
jak miatt a folyóiratnak fel kellett vennie 
a kapcsolatot az eredeti szerzőkkel és ki-
adóikkal. Azt sem tudjuk, hogy milyen 
megállapodások születtek, s hogyan viszo-
nyultak a megszólított �lozófusok a több 
évtizeddel korábban megjelentetett elmé-
leteikhez, tanulmányaik felvetéseihez és 
azoknak újraközléséhez.

Bence Erika

4 Kálai Sándor, 2013. Kritikai mintázatok. 
Tanulmánykötet Angyalosi Gergely hatvanadik 
születésnapjára. Szerk. Antal Éva és Valastyán 
Tamás. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 
90–102. 

5 Journal of Social and Evolutionary Systems, 15. 
4., 1992, 371–385. Fordította: Sean Kelly
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1989–2019
Egy fotókiállítás margójára.
Merencsics Tibor 1989-es do-
kumentumfotóinak kiállítása.  
Lovassy László Gimnázium, 
2019. október 21.

2019. október 21-én a rendszerváltásra 
emlékező fotókiállítás nyílt meg a Lovassy 
László Gimnáziumban, a képeket 1989. ok-
tóber 23-án, a köztársaság kikiáltásakor ké-
szítette a Parlament előtti téren Merencsics 
Tibor, a gimnázium művészettörténet-rajz 
szakos tanára. A kiállítást megnyitó tör-
ténészként és magyar-történelem szakos 
tanárként (ez utóbbi szerepemben sok mű-
sort szerveztem már október 23. és március 
15. alkalmából) tudom, hogy milyen fontos 
az ünnepek valódi tartalommal történő fel-
töltése. Ennek lehetünk szemtanúi, ha vé-
gignézünk a képek során.

Október 23-a több jelentéssel is ren-
delkezik mára: nemcsak az 1956-os for-
radalomra emlékezünk ekkor, hanem az 
1989-ben bekövetkezett rendszerválto-
zásra, s ez utóbbit mutatják be szemléle-
tesen Merencsics tanár úr fotói. A képek 
azt a szabadságot ábrázolják, amit akkor 
átélhettek a történelmi pillanat résztvevői: 
10 éves gyerekként ezt ugyanúgy éreztem, 
mint most a fényképek láttán. 1989 ha-
sonló hangulatot hordozott, mint mikor 
az ember tizenéves – minden lehetséges-
nek látszik, és tele van alternatívákkal a vi-
lág -, éppen ezért talán ez az évforduló áll 
legközelebb 2019 diákjaihoz. Számos más 
érzelem is leolvasható a képekről, a bol-
dogság, a megilletődöttség, árnyalatnyi fé-
lelem éppúgy meg�gyelhető a felnőttek és 
gyerekek arcán, mint a várakozás és kíván-
csiság egy új kor kezdetén.

Amikor 1989. október 23-án kikiál-
tották a köztársaságot, éppen technikaórám 
volt a soproni Deák téri általános iskola 4. 
b osztályában. A tanítás azon a délelőttön 
mindenhol megállt az országban, és han-
gosbemondón közvetítették az eseményt, 
majd a technikatanárnőnk közölte velünk, 
hogy ezt a napot sosem fogjuk elfeledni, 
mert most élőben követhetjük a történel-
met. Hamarosan megszüntették a kötelező 
oroszt a szülői munkaközösség követelésére, 
és az is eldőlt, hogy kisdobosból már nem 
leszek úttörő. Azon az őszön folyamatosan 
tüntetésekre jártunk (hol a munkásőrség, 
hol a KISZ egyeduralma ellen), gyűjtöttük 
a szögesdrótdarabokat a határ mentén, és 
végre kimehettünk Ausztriába, ahol először 
ehettem Kinder csokoládét. Természetesen 
nem értettem teljesen mindent (főleg a Le-
nin körút hirtelen átváltozása Várkerület-
té zavarta meg a tájékozódásomat), de azt 
éreztem, hogy valami fontos dolog történik. 
Ami ma természetesnek tűnik – például, 
hogy szabadon járhatunk ki külföldre, lehet 
saját véleményünk, amit ki is mondhatunk 
–, az 1989-ben alapozódott meg. Fontos, 
hogy erre emlékezzünk. 

Somogyvári Lajos

Történetek 
története
É. Szabó Márta: Akinek  
a madarak is Chopint énekelnek 
– könyvbemutató. Hangvilla, 
2019. november 10.

A Corvina Kiadó K�. gondozásában ta-
valy jelent meg az ismert televíziós újság-
író, É. Szabó Márta Akinek a madarak is 
Chopint énekelnek – Érdi Tamás története 
című könyve.  Azóta egymást érik a be-
mutatók, már amennyire a helyzet enge-
di, hiszen �a, Érdi Tamás zongoraművész 
fellépési meghívásai eléggé beszűkítik a 
könyves találkozásokra fordítható időt.

Érdi Szabó Márta Veszprém megye, 
egész pontosan Vörösberény szülötte, így 
Tamásnak is otthona ez a vidék, ám no-
vemberben még itt is eljött egy első alka-
lom: i�ú virtuózunk először játszhatott 
a Hangvillában, mégpedig a Veszprémi 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak 
a lengyel függetlenség napjára szervezett 
ünnepén. Kizárólag Chopin-darabokat 
adott elő két ráadással, a zsúfolt nézőteret 
megtöltő közönség vastapsától kísérve. A 
koncert elé szervezték a könyvbemutatót, 
melyre több fér� is kíváncsi volt. Szomszé-
daim dedikáltatni hozták a saját kötetet, 
amit a férj így jellemzett: - Nem lehetett 
letenni. 

Igaza van, én is egyhuzamban értem 
a végére, és nem csak érintettségem miatt. 
Az a körülbelül négy évtized, amit a tör-
ténet átfog, sokkal-sokkal több pár ember 
egyéni sorsánál. Olvasás közben olyan ér-
zésem volt, mint amikor Simone de Beau-
voir Amerikai útinaplóját forgattam, csak 
éppen ez a kaleidoszkóp sokkal közelebb 
áll hozzám, már amiatt is, hogy a törté-
néseket, a résztvevők jó részét magam is 
kortársként ismerem. A magyar kultúr-
történet utóbbi negyvenpár éve, amiben 
mindannyian részt vettünk több-kevesebb 
aktivitással, nagyon gazdag volt. Ez a kö-
tet egyik szála, amit a Szabó Márta–Érdi 
Sándor házaspár kulturális küldetése ins-
pirált, tűzdelt tele hazai és távolra szakadt 
sorstársakkal, szellemi óriások portréival. 
A második szál Veszprém megyei, sok-
sok ismerőssel, Veszeli Lajossal, Horváth 
Violával, Vándor� Lászlóval és a többiek-
kel, akikkel összefogva jött létre megannyi 
cimboraprogram, kulturális rendezvény 
a Balaton-parton, a kistérségekben. A 
harmadik szál a családtörténet megany-
nyi csodával – amiről ők azt is mondják, 
hogy semmi sincs véletlenül, így azután 
lehet választani. Megtudjuk, hogy tény-
leg van elköteleződés első látásra, hogy 
lehet egymást támogatva családot, bará-
ti kört szervezni, hogy azután ez a szoros 
kötelék legyen fenntartó erő akkor, ami-
kor a pénzkereső munkába beütő földren-
gés kilátástalanná teszi a holnapot. És van 
egy negyedik szál is, talán a legfontosabb. 
Miként küzdjön meg két ember azzal a 
helyzettel, amit egy nagyon korán érkezett 

kisember iránti aggódás, felelősség jelent. 
Éppen kikelt, ám a fészekből kiesett kisma-
dárhoz hasonlatos, szívet tépő látvány egy 
hetvenöt dekás baba az inkubátorban. Az 
inkubátorban, amiről akkor a szakszemély-
zet sem tudta, hogyan működik: mennyi az 
elegendő oxigén, mennyire kell szigorúan 
venni a fénycsőcserét, hogy sokhetes ben-
ne töltött idő után a legjobb variáció az, ha 
„csak” megvakul egy életre a baba.  

Így startolt Érdi Tamás is, hogy i�ú-
korára a világ színeire ugyan vakon, ám a 
hangok világára kivételesen érzékenyen le-
gyen a zeneirodalom avatott tolmácsa. 

Őrsi Ágnes

Érdi Tamás 
Chopinje 
Érdi Tamás Chopin-estje.  
Hangvilla, 2019. november 10.

A lengyel függetlenség 101. évfor-
dulójának megemlékezésén mi is szól-
hatna más, mint Chopin. A koncertet az 
Érdi Tamás édesanyjának, Érdi Mártá-
nak tollából született, Akinek a madarak is 
Chopint énekelnek című könyv bemutatója 
és – természetesen – a több mint félórányi, 
a lengyel államiság függetlenségét mélta-
tó protokollbeszédek előzték meg. Az-
tán megszólalhatott a Steinway zongora is 
Chopin remekműveivel, a ráadással együtt 
valamivel több, mint egy órában.     

Chopin – nem kétséges – a lengyel 
zene, egyben a romantikus stílus egyik 
legnagyobb alakja, korának egyik legki-
emelkedőbb virtuóz zongoristája, zene-
szerzője volt. Húszéves koráig Varsóban 
élt, 1830-ban Párizsba emigrált, és rövid 
életének hátralévő 19 évét itt élte a párizsi 
zenei világ kiemelkedő alakjaként. Zárkó-
zott személyiség volt, nem kedvelte a nagy 
koncerttermeket, inkább szalonokban ját-
szott, darabjai kiadott kottájának eladásából 
és tanításból tartotta el magát. Minden-
ki számára ismert George Sand-hoz fűző-
dő zaklatott viszonya, ez a kapcsolat volt 
mégis alkotó tevékenységének legtermé-
kenyebb időszaka, meghiúsult házassá-
ga Marie Wodzińskával és Liszt Ferenchez 
fűződő barátsága, amelyet a kölcsönös tisz-
telet jellemzett, és amelyet a kétoldali félté-
kenység, az eltérő életmód szakított meg. 
Robert Schumann és számos kortárs mu-
zsikus csodálata övezte, sikere már életében 
is vitathatatlan, igazi szupersztár volt. Ko-
rai halálát tuberkulotikus eredetű betegség 
okozta 1849-ben. 

Chopin műveiben mindig jelen van 
a zongora, a legtöbb mű szólóhangszer-
re íródik, bár két zongorahangversenye, 
néhány kamaradarabja és 19 lengyel szö-
vegre írt dala is fennmaradt. Szerzemé-
nyei a zongora teljes dinamikai és hangi 
spektrumát kihasználják, magas techni-
kai igényűek. A hangszeres ballada műfaj 
megalkotása az ő nevéhez fűződik. Főbb 
művei mazurkák, keringők, noktürnök 

(melankolikus hangulatú darab, éji zene), 
polonézek (lengyel tánc), etűdök (ere-
dendően a technikai készség fejlesztésére 
szánt darab), impromptuk (zenei rögtön-
zések, ezek Chopinnél a szalonok ízlésvi-
lágnak megfelelően születnek), prelűdök 
(előjáték), szonáták és scherzók (vidám 
hangulatú zenei darabok). Darabjaiban a 
lengyel népzene, Bach, Mozart és Schu-
bert klasszikus tradíciói érződnek a pári-
zsi szalonok hangulatának lenyomatával 
együtt. A romantikus érán belül új han-
got hoz a stílusok, a harmóniák és a ze-
nei formák terén, nemzeti érzülete pedig 
a kései romantikára van nagy hatással 
(népi romantikusok). A modális hang-
rendszerek használatának megjelené-
se már túlmutat korának zenéjén. Utolsó 
kívánságát, miszerint darabjainak kottá-
it halála után semmisítsék meg, az örökö-
sök nem teljesítették, tegyük hozzá: hál’ 
istennek! Zongorázása azon felül, hogy 
virtuóz volt, egyfajta fátyolos visszafogott-
ságot hordozott, ahogy ő fogalmazott: „az 
alapvető intim billentési technikám nem 
optimális a nagy koncerttermek számá-
ra”, ennek ellenére hírneve és hatása ha-
talmas volt. A zongoratechnikáról így 
nyilatkozott: „Minden a jó ujjrend isme-
retétől függ… nem kevésbé fontos a ke-
zünk többi részének, a csuklónk, a felső és 
alsó karunk használata.” Ebből következ-
hetett a billentyűzet teljes terjedelmének 
kihasználása, a dupla oktávjáték, a gazdag 
harmonikus passzázsok használata. Mű-
vein érezhető Mozart, Haydn, Beethoven 
hatása, technikája a Clementi-féle iskola 
továbbfejlesztése. Emberi visszafogottsága 
ellenére művei hatalmas romantikus, szár-
nyaló érzületükkel, széles ívű dallamaik-
kal, magas technikai igényükkel mutatják 
meg Chopin valódi énjét. 

Chopin ma is népszerű, zenéje vonzza 
a közönséget. Így volt ez a Hangvillában is, 
megtelt a terem. Érdi Tamás keze alatt pe-
dig az alábbi darabok hangzottak fel: d-moll 
Prelude, Op. 28, g-moll ballada, Op. 23, 
Berceuse Op. 57, a-moll Polonaise Op. 53, 
c-moll Nocturn, Brown index 108, Spianato 
és Grand Polonaise Brillante Op. 22, vala-
mint a ráadás: a cisz-moll Noktürn.

Hogyan szólnak ezek a sokszor na-
gyon briliáns technikát igénylő, nagyon 
felkavaró darabok Érdi tolmácsolásában? 
Kocsis Zoltán így nyilatkozott 2010-ben: 
„Tamás olyat hall, amit mi nem. Sokkal 
érzékenyebben nyúl a billentyűhöz, mint 
a látó emberek. Az ő játékában bizonyos 
dinamikai tartományokban olyan érzé-
kenység van jelen, ami nálunk természet-
szerűleg nem lehetséges. Azt merném 
mondani, hogy chopini mértékkel lehet-
ne ezt a képességet mérni.” Igaza van, ezen 
az estén pedig a zongora teljes dinami-
kai képességét kiaknázó, mélyen átélt elő-
adást hallunk, Chopin zenei gazdagsága 
tényleg megjelenik. Persze jó a hangszer 
is, amely, ahogy egyre többet játszanak 
rajta, veszítve a nyersességéből egyre in-
kább képes a játékos dinamikai igényét 
szolgálni, nagyon lágyak a pianissimók és 
fényesek, felhangokban gazdagok a fortis-
simók. Könnyedek, technikailag megva-
lósulnak a chopini kihívások, a darabok 

formai és tartalmi mondanivalója entitást 
képez, ehhez pedig tényleg szükséges a be-
lül hallottak kifejezőképessége. Érdekes 
Érdi billentési technikája, ujjaiból végte-
len lágyság vagy éppen robusztus erő szó-
lal meg, maníroktól mentesen. Néha szinte 
puritán, néha pont az ellenkezője, valóban 
a teljes dinamikai spektrumot képes átfog-
ni, megszólaltatni és a romantikus érzet 
teljességét nyújtani. Ezért is robbanha-
tott a g-moll Ballada, de bármelyik művet 
is vesszük, minden felsőfokon szólt. Szá-
momra az ihletettséget pár ponton mégis 
megszakította egy-egy parányival hosz-
szabb szünet a zenefolyamban, a szárnya-
lás egy-egy pillanatra megtört. Tökéletes 
volt az est, de talán nem teljes. Érdi Tamás 
művészetéből mindez nem von le semmit, 
bárki, aki színpadon előad, tudja, hogy 
mindig jöhet olyan mikropillanat, ami, 
ha csak homokszemként is, de zökkenést 
okoz. Ezért emberi a művészet. A Hang-
villa közönsége Érdi Tamás zongorajáté-
káért jött el, és nem is csalódott, Chopin 
művei érző, értő módon szólalhattak meg, 
és a lengyel önálló államiság ünnepét is 
méltóan koronázták meg Veszprémben.        

Kovács Attila

Fényből, árny-
ból, hangokból 
Kovács Attila jazzkoncertje.  
Pannon Egyetem, Aula.  
2019. szeptember 24.

A koncert apropója a Pannon Egyetem 
fennállásának 70. évfordulója, és ezen be-
lül is az a rendezvénysorozat, amelynek 
keretében az időközben bármely művésze-
ti ágban népszerűvé vált egykori diákok 
megjelenésükkel emelik a jubileum fényét. 

Jazz. Otthon vagyok. Mármint bárhol 
is szól, az nekem otthonos. Persze ebből 
is létezik nehezen megfejthető, nehezen 
követhető, teljesen „free” változat, de Ko-
vács Attilát ismerve ez az este nem erről 
fog szólni. Attila azok közé a jazz-zongo-
risták közé tartozik, akik az „emészthető” 
jazzt játsszák. Bár néha elszalad a keze. Az 
este végén beszélgettünk, és mosolyogva 
mesélte, hogy amikor átvándorolt hard-
bop-ba a játéka, akkor azért körülnézett, 
és látott egy-két feszült pillantást. Van ez 
így, kérem. A jazz nem viseli a határokat. 

Kovács Attila, veszprémi jazz-zongo-
ristát leginkább a musicaljei kapcsán ismer-
heti a veszprémi közönség. A Kinizsi Pál, a 
Börtönmusical és a Gizella rockopera szer-
zője azonban szólózongora-koncerteket is 
szívesen ad, amelyeken – mint például a 
szeptemberin is – feleleveníti azokat a zene-
műveket, és bemutatja a szerzőket, amelyek 
és akik hatással voltak pályafutására, miköz-
ben azért fel-felvillantja kiváló zeneszerzői 
tudását, és a kedvenc stílusainak hangula-
tában átad pár szerzeményt a sajátjaiból. A 
latin zenéből és szvingből táplálkozó muzsi-

ka ihletői érzésem szerint Michel Camilo és 
Michel Petrucciani, de akiket név szerint és 
a dalaikon keresztül is megjelenít a művész, 
ők Chick Corea, Herbie Hancock, Billy 
Cobham és Miles Davis.

Koncertjének első szerzeménye egy 
közelmúltbeli latin-amerikai út emlékére 
írt bossa nova volt, majd jöttek a példaké-
pek feldolgozásai: Miles Davistől a So What 
és az All Blues, Herbie Hancocktól a Wa-
termelon Man és a Chameleon, Billy Cob-
hamtől pedig a Red Baron. Óriási muzsika 
mind, kiváló interpretációban, élvezhetően, 
pont annyi improvizációval, ami felvillantja 
Attila virtuozitását, és nem válik unalmas-
sá az egy szál zongorával előadott zenemű. 
Ugyanis nem egyszerű vállalkozás egyma-
gában színpadra állni ezekkel a darabokkal. 
Nagyon jó arányérzékkel kell rendelkezni. 
Nem egyszerű mutatvány.

Szerencsére a történetek sem marad-
tak el, amelyeken keresztül jobban megis-
merhettük őt. Rendre felállt a zongorától, 
és mesélt nekünk. Kovács Attila vegyész-
mérnökként végzett Veszprémben, innét 
a kapcsolata az egyetemmel, majd elszó-
lította a muzsika, amit inkább érzett hi-
vatásának. Az egyetem alatt működött a 
Cameleon nevű zenekara, majd az isko-
la végeztével innét csábították el külföld-
re zenélni. Magyar és külföldi sztárokkal 
egyaránt összehozta a sors az ezt köve-
tő pár éves csavargása során, majd kikö-
tött a hamburgi színházban. Itt is eltöltött 
némi időt, de nem választotta az emigrá-
ciót. Hazajött és elkezdett dolgozni Ván-
dor� Lászlóval a Pető� Színházban. Ekkor 
születtek a fentebb említett zenés darabok. 
Majd, elbeszélése szerint pár év színhá-
zi lét után, visszatért szólópályájához, s a 
koncert is valahol itt folytatódott egy gyö-
nyörű jazzstandarddel és egy latinos imp-
rovizációval. Ezt követően Duke Ellington 
Satin Dolljának parafrázisa jött, majd a 
Csend című darab, amit John Judit kiállítá-
sának megnyitójára írt.

Amit örömmel hallottam történe-
tei közepette, hogy első és meghatáro-
zó mestere Veszprémben Gömbös Károly 
volt, aki szerencsére még ma is élő és aktív 
jazz-zongoristája a megyének, és aki több 
kiváló zongoristát is kinevelt a környéken. 

A rendre visszatérő, a zene folyamát 
kissé lazító sztorik könnyűvé tették az es-
tét, és észre sem vettük, hogy mennyi ze-
nemű került terítékre. A Satin Doll után 
következett egy darab, amit Hegyehal-
mi László kiállításának megnyitójára írt, 
majd egy laza szvingimprovizáció. Ezután 
Dizzy Gillespie A Night In Tunisiájának 
átirata, majd végül egy hihetetlen zenefo-
lyam szvingimprovizációval, Caravan-pa-
rafrázissal, Börtönmusical-részlettel, latin 
improvizációval. Majd egy Hamvas Béla 
ihlette hard-bop és egy ballada, némi Ca-
sablanca-feelinggel. Ahogy közeledett az 
este vége, egyre inkább az volt az érzésem, 
hogy Kovács Attilának még rengeteg me-
sélnivalója maradt. Mind szóban, mind 
zenében. Egyre sűrűsödtek a darabok, és 
egyre hosszabbak is voltak. Nem bántam. 
Én még maradtam volna.

Nyakas Krisztián 
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Élőkért 
és holtakért 
Veszprém Város Vegyeskará-
nak jótékonysági hangversenye.  
Hangvilla, 2019. október 30.

Van abban valami jelképszerű, hogy az 
UNESCO, az ENSZ párizsi székhelyű Ne-
velésügyi, Tudományos és Kulturális Szer-
vezete Kreatív város címet adományozott 
Veszprémnek, amely éppen 2019. októ-
ber 30-tól a „zene városa”. Pedig amikor 
az ötlet – hogy az immár hagyományos 
Requiem-koncert bevételével a vegyes kar 
a Kálvin parki református templom új kö-
zösségi termének építését segítse – jóval 
azelőtt született, hogy Veszprém elis-
merten is a zene városa lett. Igen, a zene 
mindennapjaink része, alkotó és befoga-
dó közösségeket épít, olyan kapcsolódá-
si pontokat hoz létre, amelyekre korábban 
nem gondoltunk, olyan közösségek közt 
épít hidat, olyan új rétegeket szólít meg, 
amelyek erősítik az összetartozás érzését, 
amitől jobb veszpréminek lenni. 

Emblematikus hangverseny volt te-
hát az idei – az élőkért, a holtakért, a 
gyülekezetért, végső soron a városért. És 
emblematikus abból a szempontból is, 
hogy létrejöttéhez a vegyes kar elsősorban 
helyi közreműködőkkel szövetkezett, így a 
Csermák Antal Zeneiskola tanáraival és az 
együtteshez, illetve a református egyház-
hoz régóta kötődő előadókkal. 

A koncert megemlékezett a refor-
máció emléknapjáról is Vajda János Iste-
nes ének című művének négy tételével. A 
teljes terjedelmében héttételes, vegyes 
karra, baritonszólóra és szimfonikus ze-
nekarra komponált alkotás a Tiszántú-
li Református Egyházkerület felkérésére 

készült a reformáció 500. és a debrece-
ni alkotmányozó zsinat 450. évfordulója 
évében. Veszprémben az orgonás vál-
tozat és a kórustételek szólaltak meg – 
alig két évvel az ősbemutatót követően. 

A kortárs zeneszerzés idén 70 esz-
tendős kiválósága így vall művéről: 
„Ahogyan a gyülekezeti énekek is egy-
ségbe forrasztják a közösséget, azt remé-
lem, hogy az orgona és a kórus együttese 
ezt az érzést tudja átadni. Akár lehet 
énekelni a kórussal együtt is, mert olyan 
nagy változtatások nem történtek, hogy 
ne lehetne felismerni vagy dúdolni a jól 
ismert dallamokat.” A szerző bibliai ver-
sekre és Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi 
Bálint és Szenczi Molnár Albert sorai-
ra komponálta művét, amelybe a gyüle-
kezeti énekeskönyv dallamait szőtte. Az 
igényes orgonaszólamot a hangszer nem-
zetközileg is elismert mestere, Pálúr Já-
nos szólaltatta meg, míg a kórus – az est 
karnagya, Erdélyi Ágnes irányításával – 
az ismert zsoltárdallamok mellé modern 
korunk zaklatott harcainak hangjait sora-
koztatta. 

John Rutter (1945– ) a kortárs zene-
szerzés egyik legsokoldalúbb és legtermé-
kenyebb egyénisége, karácsonyi énekeket, 
himnuszokat csakúgy komponált, mint 
népdal- és könnyűzenei feldolgozáso-
kat – miközben kritikai zeneműkiadások 
sora is fűződik nevéhez. Negyvenév esen, 
édesapja elvesztését követően írta gyász-
miséjét, amely formájában és hangula-
tában is sajátos: a klasszikus Missa pro 
defunctis veretes latin sorait angol nyelvű 
zsoltár- és imarészletekkel építette meg-
rázó és felemelő gyászmisévé, amelyben 
a kétségbeesés reményben, a félelem a 
megnyugvás harmóniájában oldódik. A 
szerző így ír: „Leginkább Fauré Requi-
emje testesíti meg számomra az ideált. 
Igen, az én Requiemem is inkább meghitt 
legyen, mint grandiózus, szemlélődő és 
lírai, semmint drámai, végül a fény felé 

törekszik, nem a sötétség rabja. Úgy vé-
lem, ez a mű az ember fény- és vigaszta-
lásvágyának egyértelmű jele korunkban, 
amikor úgy érezzük: a sötétség, gond 
és baj egyre nő. André Gide fogalmaz-
ta meg, hogy a művészetnek hordoznia 
kell a remény üzenetét. Azt az üzenetet, 
amely megtestesül a Requiem ősrégi szö-
vegében csakúgy, mint a gyászszertartá-
sok imáiban, vagy az 1662-es Gyülekezeti 
imakönyvből átemelt, személyes hangú 
fohászokban.” 

Hangszeres kamaraegyüttes – Koós 
Anita (orgona), Gogolyák Mária (hár-
fa), Hajas Szilárd (fuvola), Pintér József 
(oboa), Lukács Adrián (gordonka), Sipos 
Csaba (ütőhangszerek), valamint Golarits 
Flóra (szoprán) – csatlakozott Veszprém 
Város Vegyeskarához az előadásban. 

A hangverseny végén Závodi Zsu-
zsanna lelkész megköszönte a művészek-
nek és Veszprém Város Vegyeskarának 
szolgálatát, valamint a zömmel a refor-
mátus közösséghez tartozó hallgatóság 
támogatását – akik nemcsak az ismerős 
zsoltárokat fogadták hálával és szeretet-
tel. Külön is köszönetet mondott VMJV 
Önkormányzatának támogatásáért. Mint 
megtudtuk, a bevételnek köszönhetően 
immár bizonyos, hogy a közösségi terem 
építésének első ütemét a gyülekezet be 
tudja fejezni. 

Az est fővédnöke, Steinbach Jó-
zsef, a Magyarországi Református Egyház 
Dunántúli Református Egyházkerületé-
nek püspöke megnyitó köszöntőjében 
így fogalmazott: „Isten többféleképpen 
szól hozzánk. Most a művészet és a zene 
hangjain keresztül is megszólít minket.” 
Így történt. És a hangok mindegyike egy-
egy kicsiny tégla volt egy összetartó város 
összetartó közösségének új otthonához. 
Ilyen eseményektől válik igazán a zene 
városává, élhető és szerethető várossá 
Veszprém. 

C. Szalai Ágnes

Audiovizuális 
konszonancia 
Margaret Island Szimfonik 
koncert. Hangvilla, 2019. 
november 15.
A  szimfonikus zenekarral kísért köny-
nyűzenei koncertek nagy népszerűség-
nek örvendenek, és a jegyeladásokat 
nézve anyagi sikert is hoznak, bár a mi-
nőséget nem lehet számokban mérni. Tit-
kuk mondhatni elég egyszerű: a kedvenc 
együttesünk jól ismert zenéibe új színt 
és más gondolatokat vinni, így pedig egy 
újszerű, mégis ismerős, nosztalgikus él-
ményt teremteni. 

A recept tökéletes, és a végered-
mény láthatóan mindenkinek ízlik is. Az 
alapötlet tökéletessége mögött azonban 
megbújnak a kivitelezés lehetséges hi-
bái. Először is, megeshet, hogy az előadók 
nem mernek kockáztatni, így a szimfo-
nikus zenekar megmarad a háttérben, és 
másodrendű szerepbe kerül. Mindemellett 
előfordulhat, hogy a zenekar túlságosan 
hangsúlyos színpadi jelenléte túlszínesíti 
és giccsparádévá változtatja az előadást. 

Ehhez hasonló kételyekkel ültem be 
november tizenötödikén a Hangvillába a 
Margaret Island Szimfonik koncertre.

A kezdés utáni első percben meg-
ragadták a � gyelmem az esztétikus, jól 
komponált fények. Kellően hozzáadtak 
az éppen játszott dal hangulatához, de 
nem voltak agresszívak, sem zavaróak. A 
hangosítás azonban hagyott némi kíván-
nivalót maga után. Először a hetven szá-
zalékban érthetetlen dalszöveget emelném 
ki, ami vagy az énekesnőnek, vagy a hang-
rendszernek volt betudható. Jellemzően a 
refrének és a csendes zeneszámok verzéi-
ben lehetett felfedezni magyar nyelvre jel-
lemző vonásokat. Mindemellett a gitárok 
erősítése sem volt teljesen tökéletes. Néhol 
hallhatóak voltak, néhol pedig teljesen el-
vesztek az indokolatlanul hangos dobok 
miatt, habár az elmondható, hogy a gitár-
centrikus részeknél minden dallam és ak-
kord abszolút kivehető és élvezhető volt.

Ezen negatívumoktól eltekintve a 
koncert összességében remek élményt 
nyújtott. Félelmeim szerencsére nem iga-
zolódtak, és a szimfonikus zenekar na-
gyon jól kiegészítette a többi hangszert és 
az énekesnőt, valamint rendkívül dina-
mikussá tette a produkciót. Elegendő új 
gondolatot vitt bele, de nem vált túl hang-
súlyossá. A dalok előadásmódját színtiszta 
pro� zmus jellemezte mindkét fél részé-
ről; remek volt az összhang. A színpadi 
kép főszereplője egyértelműen Lábas Viki 
volt, aki folyamatosan igyekezett tartani a 
kontaktot a közönséggel mind szavakkal, 
mind nonverbálisan. Jól mozgott a színpa-
don, ugyanakkor nőiessége nem lett úrrá 
azon, amit és ahogy énekelt.

A koncert teljes egészére jellemző 
volt a zenekar és a dalok által közvetített – 
már-már, de mégsem giccsbe hajló – vég-
telen vidámság és optimizmus.

Habár a zeneszámok tempója és han-
gulata változatos volt, a hangzásvilág fo-
lyamatosan ugyanazokból az eszközökből 
építkezett, ezért a laikus hallgató hamar 
unatkozhatott, repetitívnek foghatta fel a 
koncertet, ám fontos megemlíteni, hogy az 
a stílus, amit a Margaret Island képvisel, 
végtelenül őszinte, hozzáértő és mesteri.

Összegezve, a Margaret Island Szim-
fonik olyan élményt tudott nyújtani, 
amelynek ki� nomultsága nemcsak zenei-
leg, hanem vizuálisan is megmutatkozott. 
Rengeteg elégedett arcot láttam távozni a 
helyszínről, akik közül egy voltam én is.

Gelencsér Dávid

Hamvas 
Így látták ők – szemtanúk Ham-
vas Béláról (dokumentum� lm, 
2018). Filmvetítés és találkozás 
az alkotókkal a Dubniczay-
palotában 2019. november 
7-én, a Csend napok keretében. 
Beszélgetőtárs: Kilián László

Kiváló időzítés: az adventi hetek előtti le-
csendesedés programsorában pontosan 
november 7-én, Hamvas Béla halálának 
51. évfordulóján hívták az érdeklődőket és 
a Hamvas-életmű tisztelőit, hogy újabb � l-
met tekintsenek meg az íróról.

Katona Zsuzsa rendező és alkotó-
társa, Nyeste Péter, a � lm producere (As-
ter Film) újabb munkájukban folytatták 
Hamvas Béla életének bemutatását. Nem 
titkolt szándékuk, hogy � lmjeikkel mind 
szélesebb kört szólítsanak meg, és biztas-
sanak a Hamvas-életmű megismerésére.

Hamvas Bélának van kultusza, van 
köre, asztaltársasága, weboldala, fája, sőt in-
tézményei, melyek a nevét viselik. A szemé-
lyiségének bűvkörébe vonzott „rajongók” 
jól tudják, hogy mindez még nem elég. Úgy 
tűnik, még nem foglalta el méltó helyét sem 
a köztudatban, sem az irodalmi kánonban. 
E folyamat segítésén dolgozik elhivatottan 
az Így látták ők szerzőpárosa is.

Van előzménye a mostani � lmnek: 
a két rendező korábbi munkája, A neve-
zetes névtelen című alkotás ugyanezen a 
gondolatszálon halad: beszéljünk Hamvas 
Béláról, hogy minél jobban kivilágoljon 
géniusza, különleges egyénisége. Abban a 
2016-ban készült dokumentum� lmben is-
mert emberek, alkotók, művészek vallanak 
az íróról, beavatódásuk folyamatáról. Ér-
dekes, nagyon informatív, s azt kell mon-
danom, a mostaninál sokkal „� lmesebb” 
munkáról van szó. Fotók, bevágások szí-
nesítik, és persze a megszólalók maguk is 
érdekes egyéniségek, mint Szervét Tibor, 
Spiró György, Rudolf Péter például.

A második résznek szánt dokumen-
tum� lmben olyan emberek mesélnek 
Hamvas Béláról, akik személyesen ismer-
ték. Felkutatta a rendező azokat az egykori 
munkatársakat, ma élő rokonokat (uno-

kaöcs, testvérének lánya és unokája stb.) 
akiknek személyes élményeik, személyes 
benyomásaik voltak a velük élő, dolgozó, 
létező Hamvas Béláról. „Imádtuk a Tutu 
bácsit” – fogalmaz Koós György, Hamvas 
Sára unokája.

Megszólal László András buddhista 
teológus, aki az író életének utolsó éveiben 
közeli barátként állt mellette: számára le-
nyűgöző volt Hamvas hallatlan műveltsége, 
egyetemes érdeklődése (mint egy Révai-
lexikon), latin, görög, héber, szanszk-
rit, francia, német nyelvtudása. Megtud-
tuk tőle, hogy szerette Rejtőt, és tervezte a 
Winnetou című regény fordítását, mert re-
mek könyvnek tartotta.

A közlések már nem annyira iro-
dalmiak, a közlő személy nem annyira 
� gyelemkeltő, de a � lm ettől még so-
katmondóan, kedvesen rajzolja körül az 
író sokszínű egyéniségét, bontja ki sor-
sát. Az elhallgattatása idején gyári raktá-
rosként töltött idő szemtanúi – akik nem 
egy esetben maguk is több nyelvet beszé-
lő, „félreállított” dolgozók voltak – érde-
kes adalékokkal egészítették ki/erősítették 
meg a Hamvas-képet, felvillantva „kópé-
sággal” teli egyéniségét. Úgy tűnt, nem 
mindig voltak tisztában munkatársuk in-
tellektusával, csak szerethető, humoros 
vagy épp precíz egyéniségét látták.

A beszúrt Hamvas-idézetek – Szer-
vét Tibor költői megszólaltatásában 
– kicsit túl is emelkedtek a szereplők hét-
köznapiságán.

Egy olyan ember képe bontakozik ki 
a � lm által, akit hihetetlenül nagy tudá-
sa egy pillanatig sem akadályozott abban, 
hogy � gyelmes, közvetlen hétköznapi em-
ber legyen a legnehezebb időkben (hábo-
rú, ötvenes évek). A tartalmi mondanivaló 
azonban pont a � lmes megfogalmazásban 
bicsaklik meg kissé. A dokumentum mű-
fajban csak „beszélő arcok”-nak nevezett 
stílust megtörik ugyan Szervét Tibor elő-
adásában a Hamvas-idézetek, a fotók, de 
ezek állandó egyformasággal, kicsit PPT 
vetítésre hajazó áttűnései nem emelik a 
� lm stílusát. Több esetben elmarad a néző 
beavatása. A vetítés után Kilián László be-
szélgetett az alkotókkal, ekkor derült ki, 
hogy az egyik franciául jól beszélő gépíró 
valószínűleg maga is „büntetésképp” dol-
gozott a gyárban. Szintén a közönségta-
lálkozón tudtuk meg, miért hiányoznak 
megkerülhetetlen megszólalók a � lmből, s 
nekünk, veszprémieknek érdekes adalék, 
hogy az inotai évekből (1951–54) sok pró-
bálkozás ellenére sem sikerült élő munka-
társ nyomára bukkanni.

„Nagyszerű volt találkozni egy olyan 
valakivel, aki ilyen igazán nagy ember és 
egyszerre egy ilyen csibész” – vallja az 
első � lmben Hamvas Béláról Szervét Ti-
bor színművész. Természetesen nem en-
nek a hatvan percnek a vállalt feladata 
Hamvas Béla tragédiákkal övezett sorsát 
bemutatni, gondolkodói, írói nagyságát 
részleteiben ábrázolni. A két szerző elkö-
telezettsége vitathatatlan, munkájukat fon-
tos ügy szolgálatába állították.

Farkasné Molnár Csilla
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A Kossuth-díjas Bródy János hetvenedik születés-
napja kapcsán Lesz még egyszer címmel jubileumi 
koncertet adott, és öt bakelitlemezes összeállításra 
vállalkozott. Az ötödik lemez az új és újraértel-
mezett régi dalai révén Bródy zenei és társadalmi 
hitvallása összegzésének tekinthető. Ez a kollekció 
jelent meg aztán 2016-ban Ráadás címmel CD for-
májában is, amely lemezért 2018-ban, a Budapest 
Kongresszusi Központban tartott dupla koncerten 
átvehette annak platinalemezét. A művész ország-
szerte telt házas koncerteket ad, s ennek során ér-
kezett Veszprémbe.

Tini és a 
nyugger rockerek
Ráadás. Bródy János koncertje. Hangvilla, 2019. 
október 29.

zés Bródy Jánostól származik. Ő nevezi ekként – kétségtelenül az 
előadása szövegkönyve nyomán – a Hangvilla közönségét, amely 
a látására és hallására egybegyűlt. Telve a nézőtér, s ez nem pusz-
tán a legendás zenésznek pompás érzés, de megnyugtató a részt-
vevőknek is. S az átlagéletkor, talán nem túlzás, ha a nőkét és a 
fér� akét egybeszámoljuk, bizonyosan hatvankét és fél év fölötti. 
A nemzedéktársak gyülekezőhelyévé vált teremben i� abb rockze-
nekedvelők elvétve láthatók. A Bródyra � gyelők tömege évtizedek 

után se nem ritkul, se nem bővül. Az ilyesfajta igényes dalszöveg-
hez kapcsolt zene pusztán néhány egymást követő korosztály szá-
mára örök érvényű.

A közönség tehát székekben ül, nem csápol. Örömmel veszi, 
hogy legtöbbször nem pusztán közéleti ellenállásra buzdítanak a 
dalok, hanem – amolyan hatvanas-hetvenes évekbeli rejtjelezéssel 
– a kulturális/társadalmi átalakulást szorgalmazzák (igaz, ilyesmi 
inkább jellemző a régi nótákra). Az előadó pedig – miközben a 
múltját és a nézőivel közös múltat eleveníti fel – áttekinti, miféle, 
a rajongókkal közös eszmékben hitt, s mindezek mivé foszlottak. 
Mintha ő is jelezné, hogy tudatában van annak: a legújabb dalszö-
vegek egysíkúak.

A telt házas koncert hallgatósága elégedetten veszi tudo-
másul, hogy sok ismert dal hangzik fel. A Kirschner Péter vezet-
te zenekar Bródy biztos háttere, fegyelemmel foglalják zenébe az 
előadó produkcióját. Nincsen váratlan, a rockra egykor jellemző 
színpadi megnyilvánulásuk, nincs � atalos hév, extremitás. Ami 
van, az a melankólia. A hajdani dalok hangzása némileg átala-
kul, de a dalszerző-énekes intencióit követi. Bródy csöppet sem 
utánozza egykori magát: bölcsessége és zenei, hangi, előadói le-
hetőségének ismerete megnyugtató; önismerete a rezignált, nagy 
formátumú személyiségek jellemzője.

Bródy pontosan tudja, kikhez szól, kik éltetik. Hogy milyen-
félének látja azokat, akik eljöttek, azt a dalválasztásai és a dalokat 
összekötő szövegei, kiszólásai s olykor spontán megjegyzései tük-
rözik. Iróniája a világra, a híveire és önmagára egyszerre vonat-
kozik, s ettől marad szerethető. Tisztában van azzal, hogy a több 
mint kétórás múltidézése csupán a nagy nemzedéke számára ért-
hető. A zeneszerző-énekes-zenész, miután kiszorult a széles nyil-
vánosságból, belekényszerült abba a sajátos kultúrpolitikai-zenei 
gettóba, amely, bárhogyan is forgatjuk a beszédet, kényszerpályá-
sítja az oda bezártat. Talán ez a legnagyobb teher, amelyet – nincs 
más – Bródy érzékel, válaszai is születnek a kihívásokra, de a leg-
újabb dalaival azt a hatást nem éri el, amelyet a régiekkel. Nem 
véletlen, hogy a Ráadás szokatlanul sok ráadásdalát vastapssal kö-
szöni meg a közönség.

Géczi János

Valaki visszaköszön a tükörben, aki, ha akarom, 
én vagyok, vagy csak voltam, ki emlékszik már 
erre. Pedig emlékszem, de igen nehezen jönnek 
vissza ezek a képek. A nyolcvanas évek dereka. 
Minden vers volt. Persze legfőképp a lányok. De 
a nap, amikor hét ágra sütött, vagy a hó, amikor 
sűrűn hullott, vagy a virág, amikor az illata csak 
úgy megülte a mellkasom, mind, ugyanúgy.

Hallelujah!
Hallelujah – Cohen-dalok magyarul. 
Müller Péter Sziámi és a Song4U zenekar 
koncertje.  Pannon Egyetem, 2019. novem-
ber 12.

 És egy-két kivételtől eltekintve teljesen másfajta zenét hallgattam, 
mint amiről írtam. Többségében angol nyelvű beatet és rockot, 
néha jazzt, és az a kevés, aki idomult hozzám, na ő volt a Bródy és 
a Cseh Tamás. Hm... Most tudtam meg, hogy Sziámi közel azonos 
korosztály. Nekem ő mindig a � atalkorom alteros énekese volt, 
valaki, aki idősebb nálam, de már nem a Nagy Generáció tag-
ja – látszik, mennyire értettem hozzá. Szóval nem találtam rá erre 
a másik oldalra, ahol az irodalmi mondanivaló ezerszer erősebb 
volt, mint a zenei. Máig nem találok rá, mert el kellene vonatkoz-
tatnom a nem énekléstől. Alá kellene merülni a szavakban. Hát itt 
a tükör.

Hazajöttem a koncertről, emésztem napok óta, amit hallot-
tam, s most melléültem a gépnek, hogy frissítsem a memóriám, 
és pótoljam, legalább egy nagyon kicsit, amit elmulasztottam az 
elmúlt három évtizedben. A negyedik Sziámi-videó után kitöltöt-
tem az első fröccsömet, és most alábukok a történetben, vagy in-
kább fejest ugrok a tükörbe; ki tudja, mi sül ki belőle végül.

Összeszámolhatatlan mennyiségű költemény elolvasása és 
nagyjából tíz év írás élménye nem múlik el nyomtalan, de ha az 
élet elterel egy más irányba, a dekódolás nehézzé válik egy idő 
után. Az írás technikája mégis megmaradt. Az a fajta, ami csak az 
enyém, de újat tanulni mindig lehet, s kell. Cohen például évekig 
is írt egy verset, s volt, hogy 3–400 versszakból tartott meg any-
nyit, amennyi elegendő egy dalhoz. Már ezért a tanításért megérte 
meghallgatni Müller Péter Sziámit. „Mindenen van repedés. Így 
jut be a fény” – állítja Cohen. Az én tudásomon bőven van repe-
dés, és igyekszem úgy szívni a fényt magamba, hogy majd egy-
szer minden gondolatot képes legyek papírra vetni, amíg az idő 
engedi. Mert a gondolatok csak gyűlnek. S ha a fentebb említett 
mennyiségű versszakból született egy dalra gondolunk, akkor hol 
vannak az én gondolataim Leonard Cohen gondolataihoz képest? 
Olyan mélységű tudásba enged belátást, ami szédítő és ijesztő. 

Nekem Cohen a szakralitás képviselője, ha néhány szóval 
kellene jellemeznem. Sziámi szerint ő hol harcos, hol politikus, 
hol szerzetes, hol a nők bálványa, azonban nekem ő a mindenko-
ri profánon felülemelkedett, a hétköznapi dolgokból is szentséget 
sugalló művész. A nemzetközi dalirodalom egyik legerősebb szer-
zője, és az orgánumának köszönhetően – számomra – az egyik 
legerősebb előadója is. Kevés énekesnek adatik meg ez az erőtel-
jes basszus, és nekem ők az első számú kedvenceim. Nehezmé-
nyezi is Müller Péter Sziámi, hogy nem ő kapta meg az irodalmi 
Nobel-díjat abban az évben, amikor Bob Dylannek ítélte a Svéd 
Királyi Akadémia. Cohen a díj átadásának másnapján elhunyt. 
Nem érhette meg, hogy valaha is megkapja. 

„Az a baj a dalokkal, hogy oda kell menni értük, ahol van-
nak” – mondja Sziámi, és így pár nap elteltével, miután leülepe-
dett bennem, amit hallottam, hálás vagyok, hogy részese lehettem 
ennek az estének. Ennek a koncertnek nem a megszólalás volt az 
erőssége, hanem a Müller Péter Sziámi színpadi erején át közve-
tített Cohen-szellemiség. Azok a mondatok a dalban, amelyek 
képesek aha élményt adni, és berántanak abba a világba, ahol a 

helyére kerül az egység, létrejön a kapcsolat a belső és külső uni-
verzum tökéletessége között.

Végezetül szembesülök a ténnyel, hogy nem vagyok képes 
a koncertről magáról írni. Felsorolhatnám a dalokat, azt a mint-
egy tíz Leonard Cohen-slágert és ráadásként előadott öt saját dalt, 
ami elhangzott. Inkább menjenek és hallgassák meg őket élőben, 
s mindenki ítéljen a maga mércéjével. Müller Péter Sziámi szín-
házi ember. Olyan természetességgel él a színpadon, mint aki oda 
született. Neki a zene csak kíséret, kiegészítő, amolyan ékszer a 
nagyestélyin. Ezért sem hallgattam őt korábban. Most áttörtem 
ezt a falat. A mondanivalóért és a költészetért megérte.

            
Nyakas Krisztián 

 Bródy szólókarrierje az 2011. évi Az Illés szekerén (amely 2012-
ben az Év lemeze lesz) után teljesedik ki. Akkorra válik nyilván-
valóvá, hogy elköteleződéseinek legjobb képviselője saját maga. 
Ugyan kiszorul a hivatalos nyilvánosságból, s dalait a média nem 
tekinti rádióbarátnak, őt magát ikonikus alaknak, népszerűsége 
azonban nem csökken. Bródy közéleti karaktere hagyományosan 
értelmiségi beállítódású és protestáló, s mindennek változatos, 
egyben szélsőséges a megítélése. Zenei világa az újabb nemzedé-
kek számára többnyire érdektelen, és mivel nem örömelvű, buli-
zásra majdhogynem alkalmatlan, emiatt közösségi elköteleződésű 
muzsikáját atavisztikusnak ítélik. Ráadásul ellentmond a megha-
tározó kultúrpolitikai elvárásoknak. 

Bródyt nem az ötven év alattiak hallgatják, ő nem a klu-
bok és a szabadtéri koncertek előadója. A nyugger rocker kifeje-

 A siker az, amit mások gondolnak produktumainkról, függetlenül azok 
értékétől, minőségétől. Sokan gondolnak jót valakiről, nagy a siker, ami 
persze nem ugyanaz, mint az elismertség. A siker szubjektív, az elismert-
ség objektív alapokon nyugszik. Számos nagy gondolkodó elme próbál-
ta megfejteni, miért van ez így, senkinek sem sikerült. Alkotók, előadók 
szenvedtek ettől a múltban, és napjainkban sincs ez másként. A Makám 
együttes a saját műfajában jól teszi dolgát, elismert. Ezen az estén egy 
tematikájában jól felépített, magas nívójú és érzelmi hőfokú koncertet, 
harmincöt évnyi munka összefoglalásából való válogatást kapott a kö-
zönség, és a siker sem maradt el.

Kizárólag kierősített akusztikus hangszerek szólnak. Gi-
tár (Krulik Zoltán, egyben az együttes vezetője, egyik alapítója 
és szellemi konduktora, a dalok és szövegek megálmodója), he-
gedű (Kuczera Barbara), akusztikus basszusgitár (Boros Atti-

Páratlan 
ütemszám

A Makám együ� es koncertje. 
 Hangvilla, 2019. október 23.

Negyedház a Hangvilla nagytermében. Még a 
protokollsorban is alig ülnek. Pedig pezsdítő, szá-
mos nép zenéjét ötvöző, feldolgozó etnomuzsikát 
hozott a 35 éves fennállását ünneplő hattagú ze-
nekar. Az üres székek nem igazán feszélyezik a ze-
nészeket, teljes értékű koncertet kapunk.
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la.), szopránszaxofon (Vázsonyi János), dobok (Varró Zoltán). 
Bede Sári éneke tiszta, sallangmentes, átélt, nagyon jók a szaxo-
fon-ének uniszónók (azaz ugyanaz a dallam hangszeren és ének-
ben). Érdekes módon szinte kontrapunktikus hatások szólalnak 
meg időnként, ami átgondolt hangszerelési munkára utal. Ezt a 
sajátos ellenpontozást leginkább a hegedű és a szaxofon hordozza. 
Ez utóbbi szólóiban technikás, a jazzhez közel álló hatású, játéka 
kiemelkedő. A hegedűjáték a műfaj tökéletes ismeretét mutatja. A 
basszus a ritmusszekció egyik alapköve, időnként lehelet�nom, a 
fretless (bund nélküli) basszusgitár hangzását idéző szólamúság-
gal. A gitár leginkább akkordkíséretet hoz, időnként rockos, még 
egy jazzes 7/9-es harmónia is feltűnik a 9/8-os metrumú Párom, 
párom című dalban. A dob visszafogott, de a Párom, párom című 
dalban aztán szólólehetőséget is kap, megmutathatja ovációt ki-
váltó zenei kvalitásait. Hatásosak a négyszólamú a cappella kiál-
lások, �nomítanak az amúgy egzotikus hatású koncertanyagon. 
Kiemelendő a szöveg minősége. Nem csak azért, mert Pető� Ki-
csiny madár vagy Nagy László Sólyom-ének című megzenésített 
verseit is hallhatjuk. Az originális szövegek is értéket hordoznak. 
Szinte megrázó Krulik Zoltán ötéves korából fennmaradt emléke-
inek felidézése a Nem hiszi el már nékem senki című dalban az 56-
os forradalom időszakából, a negyedikként felhangzó Fújdogál a 
fehér szellő már a balkáni háború borzalmainak látomása. 

Milyen is a Makám zenéje? Nem könnyű sem dallamaiban, 
sem hangszerelésében, olykor egyenesen avantgárd a hatás! Etno-
, vagyis nem klasszikus, nem popzene (leginkább az angolszász 
kultúrkörön kívül eső), és többnyire a népzenéből ered. Mond-
hatnék világzenét is, de nem kedvelem ezt a mesterkélt kifejezést. 
Leginkább a magyar és a balkáni népek zenei hagyományaiból 
merítenek, karakteres, egyedi megszólalást kialakítva. A magyar 
népzene jellegzetes fordulatai is egyedi köntösben jelennek meg, 
a balkáni zene 5/8-, 7/8-, 9/8-os, tehát páratlan ütemszámú da-
rabjai meg tényleg kuriózumként hatnak a közönségre. Krulik 
Zoltán magyarázó, összekötő szövegei, útmutatásai informatívak. 
Szükség is van rájuk, mert a magyar fülnek talán túlságosan is tö-
ménynek, felfoghatatlannak hat ez a sajátos ritmikájú és dallam-
világú zene. Tudjuk persze, hogy a magyar népzene sem mentes 
a páratlan ritmikai érzettől, de leginkább elosztásában. Például a 
10/8-os dalaink 3/8 + 3/8 + 4/8 vagy 12/8-os dalok 7/8+5/8-os ér-
zettel. Páros az ütemszám, de páratlan érzetet kapunk. Ezek leg-
inkább az együtt élő nemzetiségek zenéjének egymásra találásból 
erednek, amely például a csángó dalok némelyikén kifejezetten 
érzékelhető. Bartók és Kodály munkássága feltárta, a Makám egy 
sor más együttessel ezt a tudást építi bele napjaink etnozenéjébe, 
és adja át táncházakban az i�abb korosztályoknak. Mindenkép-
pen kortárs ez a muzsika, amely jócskán hordoz originalitást is. 
A domináló népzenei hatások mellett érezhető a klasszikus zenei 
műveltség, és a XX. században kialakuló színvonalas új műfajok, 
mint a jazz, progresszív rock, R&B hatása. 

Talán egyfajta küldetés is, hogy magas színvonalon, igé-
nyes szemlélet mellett az egyre inkább üzletté váló zenei világban, 
adott esetben a nagy sikerről való lemondás mellett is, átadhassák 
az évezredeken át kialakult sajátos népi dalkincset. Erről tanúsko-
dik a számos formációban működő, 35 éve tartó, mindmáig lelkes 
zenei kaland. A maroknyi közönség ráadást követelve biztosította 
a hat muzsikust, tetszett, amit kapott.  Ady szövege (Éj) a megha-
tóan szép ráadásdallal érzékelhetően méltó zárást hozott. 

         
Kovács Attila

Nyitókoncert 
VIII. David Popper Nemzetközi Csellóverseny, 
Várpalota, 2019. november 10.
2019. november 10-én a zene iránt érdeklődő helyi közönség mel-
lett a világ minden tájáról idesereglett nemzetközi zenészpublikum, 
a nemzetközi csellóverseny résztvevői fogadták a nyitókoncertet adó 
Mendelssohn Kamarazenekart. A Kováts Péter vezette zenekar part-
nere a 7. Nemzetközi Popper Dávid Csellóverseny 1. helyezettje és 
különdíjasa, Temesvári Bence volt. A budapesti Fazekas Gimnázium 
egykori matematika szakos diákja jelenleg a Bécsi Zeneakadémia 
hallgatója, Nagy Róbert, valamint a veszprémi születésű Somodari 
Péter növendékeként folytatja tanulmányait. Számos hazai és nem-
zetközi díjjal dicsekedhet kora gyermekkora óta. A legjelentősebb 
elismerések: a Popper Dávid Nemzetközi Csellóversenyen 2015-ben 
3. díj, 2017-ben 1. díj, 2019-ben Gustav Mahler Nemzetközi Csel-
lóverseny 1. helyezés, abszolút győztes díj, valamint két különdíj, a 
Talents for Europe nemzetközi versenyen különdíjak és a nagydíj el-
nyerése. Kora ellenére számos hazai zenekarral koncertezett, többek 
között a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, míg az esti fellépése a 2017-
es nemzetközi csellóverseny győztesének Mendelssohn Kamaraze-
nekar által felajánlott különdíja volt.

A koncertprogram első darabja remek nyitószám, amely 
ízelítőt adott a külföldi hallgatóknak szűkebb hazánk, Veszprém 
megye zenekultúrájából. Csermák Antal Veszprém vármegyei nó-
táiból verbunkosok szólaltak meg Ruzicska Ignác gyűjtéséből. 
Csermák, a Veszprémben elhunyt zeneszerző úttörőnek számított 
abban a törekvésében, hogy európai műzenei formába ültesse át a 
verbunkos zenét, megtartva annak tüzes jellegét. A darabok meg-
szólalása igazi archaikus, vármegyei hangulatot teremtett a vár 
középkori falai közé.

Éteri hangzás, erőteljes megszólalás, lírai, kecses, kedves és 
szenvedélyes dallamok jellemezték a zenekar előadását Janáček 
nálunk ritkán felhangzó vonószenekarra írt Szvitjében. Teljesen 
egyéni stílus jellemzi Janáček morva zeneszerző kompozícióit. 
Zenei nyelvezetét saját folklórjára, a morva népzenére alapozta.

A nemzetközi közönség által legnagyobb várakozással várt 
program Schumann a-moll csellóversenye volt. A mintegy 25 per-
ces csellóverseny kéziratára Schumann – jóval ismertebb zongora-
versenyéhez hasonlóan – nem „Konzert”, hanem „Konzertstück” 
megjelölést írt. Bár háromtételes, de a tételek szünet nélkül, egybe-
komponálva követik egymást. Az első tétel főtémája nagy lendüle-
tű, tág ambitusú dallam. A rövid középső tétel különleges e�ektusa, 
hogy a szólista a zenekari csellószólam vezetőjével is duót játszik. A 
lendületes zárótételben a Rajnai szimfóniából ismerős motívumo-
kat hallhatunk. Különös, hogy Schumann csellóversenyének eseté-
ben a szólóhangszer kezelésében nem a virtuozitás dominál, hanem 
sokkal inkább az érzelemkifejezés.

Tanúi lehettünk az i�ú csellóművész, Temesvári Bence ki-
emelkedő hangszertudásának, érezhettük muzikalitását, amellyel 
a schumanni zene érzelmi sokféleségét művészi interpretáció-
jában kibontotta. A karmester nélkül előadott versenymű rend-
kívüli �gyelmet igényelt a szólistától és a zenekar minden egyes 
tagjától egyaránt.

A nyitókoncert utáni öt napban zajlott öt korcsoportban a 
Popper Dávid Nemzetközi Csellóverseny. Résztvevői a világ min-
den tájáról érkeztek Várpalotára, nemcsak Európából, hanem 
Dél-Koreából, Kínából, Hongkongból, Ausztráliából, az Egyesült 
Államokból, de még Brazíliából is. A Kossuth-díjas Onczay Csaba 
vezette zsűriben Európa, Amerika és Ázsia kiemelkedő csellómű-
vészei kaptak helyet. A csellisták világában nagy presztízsnek 
örvendő versenyen több magyar versenyző is részt vett. A �atal 
tehetségeket felkaroló Mendelssohn Kamarazenekar a 3. korcso-
port győztesének, Balog Nellának különdíjat ajánlott egy verseny-
mű közös megszólaltatására. Nagy büszkeséggel töltött el, hogy 
a veszprémi születésű és tanulmányait itt kezdő, jelenleg a Bécsi 
Zeneakadémián tanuló, már több nemzetközi versenyen győztes 
Hartmann Domonkos produkcióját a verseny zsűrije a negyedik 
korcsoportban 2. díjjal jutalmazta.

Borbásné Gazdag Gabriella
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Lomblevelű 
faritkaságaink 5.

A növények – mérete-
ikből adódóan legerő-
sebben a fák – puszta 
megjelenésükkel kü-
lönféle hangulatot 
árasztanak, az em-
berek többségében 
különféle érzeteket/
érzéseket keltenek. 
Ezt a képességüket/tu-
lajdonságukat ragad-
ja meg a kertművészet 
– természetesen az élő 
és élettelen, a termé-
szetes és művi környe-
zet egyéb adottságaival 
egyetemben.

A városi nö-
vényalkalmazás fontos 
területe a történelmi, 
illetve kulturális vonat-
kozások, emlékhelyek 
jelzése, hangsúlyozása. 
Egy-egy fa vagy facso-
port léte személyhez/
személyekhez, törté-
nelmi esemény(ek)hez 

kötődhet, kultikus vonatkozásokra utal-
hat. Gondoljunk csak a karácsonyt idéző 
fenyőkre, esetleg a (volt) balatonakarattyai 
Rákóczi-szilfára, a Rabindranath Tagore-fá-
ra Balatonfüreden, Arany János tölgyeire a 
Margitszigeten – de beilleszthető a sorba a 
Varga Imre tervezte krómacél, szomorúfü-
zet megjelenítő Emánuel-fa is a budapesti, 
Dohány utcai zsinagóga Holokauszt-em-
lékparkjában. 

E szimbolikus lehetőséget a városi 
növényalkalmazás is felhasználja, melynek 
főszereplője Veszprémben több esetben is 
egy-egy faritkaság.

Néha már maga a faj is erős utalást/
utalásokat hordoz. Ilyen például a Szent 
Mihály-székesegyház oldalsó, déli bejá-
rata mellett egy � atal krisztustövis, más 
néven kínai datolya, sivatagi datolya, gu-
micukorfa, jujubefa (Ziziphus jujuba). E 
4–6 m közötti magasságú kis fa erede-
ti hazájából (Északnyugat-Kína) – ahol 
mintegy 4–5000 éve termesztett gyümölcs 
és gyógynövény – már a bibliai időkben 
átterjedt Afganisztánba, Perzsiába, majd 
gyorsan eljutott a Közel-Keletre is, ahol a 
száraz, sivatagos területek kedvelt növé-

nye lett. Európába – még a Krisztus előtti 
időkben – Szíriából került. Levelei aprók, 
csipkés szélűek. Virágai zöldek, zöldesfe-
hérek, bogernyőben nyílnak. Csonthéjas 
termése apró, barnás-vöröses színű, szil-
vaszerű, nagy tápértékű, antiszeptikus ha-
tású. Ágai igen szúrósan tüskések – innen 
ered, hogy egyes szerzők Krisztus megko-
ronázásához kapcsolják.

Nálunk a kelet-mediterrán zsidó kul-
túrára (is) jellemző citrusfélék nem télál-
lóak. Ezeket jelzi, hangulatukat idézi a 
volt veszprémi zsidónegyed közelében, a 
Brusznyai Árpád utcai rézsű déli részén 
fejlődő vadcitrom (Citrus trifoliata, syn.: 
Poncirus trifoliata).

Hangulatok, érzetek, érzelmek kife-
jezésére kiválóan alkalmasak a különféle 
alakfák. A lehajló, csüngő ágú fajták általá-
ban a szomorúsághoz kötődnek, melankó-
liát, elmélkedést, emlékezést váltanak ki.

A Budapest utcában, a volt vasútállo-
más közelében a 2. világháború bombázá-
saiban elpusztult civil lakosság emlékműve 
mögé, a gyász jelzésére a térdet hajtást 

szimbolizáló három darab, alacsony 
törzsre oltott egylevelű csüngő ágú kőris 
(Fraxinus excelsior ’Monophylla Pendu-
la’) került. Az európai, nyugat-ázsiai el-
terjedésű alapfaj, a magas kőris (Fraxinus 
excelsior) a gyertyánosok, bükkösök kö-
zéphegységi kísérőfaja, illetve a hárs-kőris 
törmeléklejtő- és szurdokerdők lakója. 35–
40 m magasságúra is megnövő, fontos er-
dei (és ipari) fa. Aránylag jól bírja a várost, 
zöldterületeinken is gyakran találkozunk 
vele. Sok kertészeti változata ismert, közü-
lük talán a legkevésbé elterjedt az itt alkal-
mazott, elhajló ágú, gyengébb növekedésű, 
nagy, fekete rügyű, egyszerű levelű, ősszel 
aranysárgára színeződő fajta, melynek ma-
gassága az oltás magasságától függ. Mivel 
az alany erősebb növekedésű, kellő oda� -
gyelés, gondozás hiányában a nemes részt 
könnyen „lerúgja”. Ez történt az itt ülte-
tett két szélső fa esetében is, így ezek gyors 
növekedésükkel már nem csak a még élő 
„szomorú” példányt, de az emlékművet is 
veszélyeztetik.

A 2. világháború környékünkön el-
esett katonáinak emléke előtt tiszteleg az 
a két (korábban már említett) csüngő ágú 
bükk (Fagus sylvatica ’Pendula’), mely a 
német katonai temetőben látható. E fák az 
előzőleg bemutatott csüngő ágú kőrisnél 
lényegesen nagyobb termetűek – igazodva 
ezzel az emlékhely nagyobb, kiterjedtebb 
területéhez.

Nemes céllal – Gyula� rátót hős ka-
tonáira emlékezve, emlékeztetve – áll egy 
szomorúfűz (Salix alba ’Tristis’ syn.: Sa-
lix alba f. vitellina pendula) a Hajmáskéri 
és Kastély utcák találkozásánál. Itt azon-
ban az egyik gond, hogy rossz az elhelye-
zés. Az emlékmű elé, a rendelkezésre álló 

tér közepére ültetett fa – normális fejlő-
dés esetén – teljes takarást okoz. A másik 
probléma, hogy a faj nem felel meg a ter-

mőhelyi adottságoknak. Egy vízigényes, 
vízjelző növény megjelenése a száraz, ko-
pár, dolomitos környezetben disszonan-
ciát, tájesztétikai feszültséget okoz, ezt a 
háttérben látható feketefenyők (Pinus nig-
ra) még inkább hangsúlyozzák. Az adott 
helyen a fa fokozatosan pusztul, életképte-
len – így a hatás a céllal ellentétes.   

Az oszlopos és gömb alakfák cso-
portosan ültetve ünnepélyes hangulatot 
kiváltóak. Ültetésük inkább nagyobb (pl.: 
katonai) emlékművek közelében hatásos 
és kívánatos. Figyelni kell azonban arra, 
hogy a nagyobbra növő oszlopfák – mint 
az Óváros téren is látható oszlop- vagy 
oszlopos tölgyek (Quercus robur ’Fasti-
giata’) – rendezett, zárt háttérül szolgál-
hatnak, elölről takarnak, zárnak. Velük 
ellentétben a kisebb gömbfák – megfelelő 

hátsó tér hiányában – az emlékmű előte-
rébe is kerülhetnek. Ez utóbbira láthatunk 
példát – gömbhársakat (Tilia platyphyllos 
’Pannónia’) ültetve – az Alsóvárosi teme-
tőben, az 1. világháború katonai áldozata-
inak sírjainál.  

Az azonos formák alkalmazása ren-
dezettséget sugall. Ezért: a rend érzetének 
keltése, a rendezett városkép megteremté-
se érdekében kívánatos és fontos az utcai 
sorfák esetében az egységes, azonos fajtát 
alkalmazó telepítés. Parkfák ültetésekor el-
lenkezőleg, a formák és színek változatos, 
de harmonikus, egymáshoz és a környe-
zethez (domborzat, épületek stb.) idomuló 
együttesének kialakítása a követendő cél.

A fák egy-egy adott eseménynek is 
emléket állíthatnak. 2000. április 29-én 
Veszprém rangos esemény színhelye volt: 
itt találkozott 11 közép-európai ország ál-
lamfője. A találkozó során a Színházkert-
ben a magyar, a lengyel és az olasz államfő 

1-1 magaskőrist (Fraxinus excelsior), a 
cseh, horvát, osztrák, román, szlovák és 
szlovén 1-1 ezüsthársat (Tilia tomentosa), 
a bolgár és ukrán államfő pedig 1-1 kocsá-
nyos tölgyet (Quercus robur) ültetett.

Veszprém kiterjedt zöldfelületén 
sok, értékes, az itt élők létfeltételeit nagy-
ban javító, a város arculatát alapvető-
en befolyásoló, sok madárnak fészkelési 
lehetőséget biztosító fa él. Örvendetes, 
hogy a fák megbecsülése a lakosság kö-

rében is folyamatosan növekszik – egyre 
többen emelik fel szavukat a fák érdeké-
ben. Ennek egyik bizonyítéka – amikor 
nem csak a fákkal, de a fákra is emlé-
keznek –, hogy a belvárosi közterületek 
átépítésekor egy feleslegesen kivágott, rá-
adásul faját és fajtáját egyedüliként kép-

viselő fa, egy bókoló ágú, Veszprémben a 
– feltűnő virágú fajok közül – legkoráb-
ban, már április első napjaiban virágzó 
japán díszcseresznye (Cerasus yedoensis 
’Moerheimii’) pusztulásának és életének 
2012. januárjában a képen látható módon 
próbáltak emléket állítani.

Strenner József

Ösztönösen érezzük, Goethe (Színtan) óta tudjuk, hogy: „Az emberek örülnek a színnek.” Mindennapi 
életünket élve folyamatosan tapasztaljuk a színek, a színek változásának közérzetünkre gyakorolt 
hatását. Egy szürke téli napon néha csak felidézni is elég egy fenyő, egy színes termésű örökzöld, más 
esetben egy zöldterület ezüst, piros, sárga lombú vagy virágú növényekkel tarkított képét ahhoz, hogy 
kedélyállapotunk javuljon. Nem vagyunk másként a formákkal sem. Rácsodálkozunk egy-egy lapos, 
bókoló/lecsüngő koronájú, gömb vagy piramis alakú vagy oszlopfára. 

Séd, 2019. 4. sz., 3. old.
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A viszonylag rövid életű, kaukázusi/iráni 
eredetű cseresznyeszilvát (Prunus cerasi-
fera, syn.: Prunus myrabolana) és vörös 
levelű fajtáit (’Atropurpurea’ és ’Nigra’) 
többfelé is láthatjuk városunkban. A faj 
egy kistermetű, de széles koronát fejlesz-
tő fajtája, a Hessei cseresznyeszilva (Pru-
nus cerasifera ’Hessei) mindössze egyetlen 
példánya – melynek díszértékét kissé 
rontja a felkopaszító metszésmód – a Vö-
rösmarty tér érdekessége. E körülbelül 

negyvenéves kis fa laza koronájú, leve-
lei lándzsásak, szabálytalanul, szeldelten 
karéjosak, sötét barnásvörösek, szélüket 
sárga szegély színezi. Virágai aprók, hal-
vány rózsaszínűek.

A perzsa varázsfa (Parrotia persi-
ca) Észak-Iránból származó, kis fa. Kérge 
érdekesen, levélszerűen hámlik. Leve-
lei kihajtáskor bronzosak, ősszel naran-
csos-pirosra színeződnek. Csomókban 
álló, apró virágai gyakran már december-
ben-januárban nyílnak. Veszprémben két, 
tőtől ágas példánya a Fortuna-udvarban, 
illetve a Kálvária északkeleti sarkánál, a 
sziklakert mellett fejlődik.

Fehér eperfa (Morus alba). Főleg 
kártevői és erősen szennyező, zöldes fe-
hér vagy fekete termése miatt szorult ki a 
városból ez a korábban meglehetősen el-
terjedt, kínai származású faj. Csüngő ágú, 

„szomorú” fajtájának (Morus alba ’Pendu-
la’) egy idősebb, közterületi példányát ma 
az Endrődi út–Harmat utca találkozásánál 
lévő terelőszigeten láthatjuk, míg egy � atal 
fa a Haszkovó úti „rózsakertben” él.

Karéjos szivarfa (Catalpa ovata, syn: 
Catalpa kaempferi). Kínai származású, kis 
növésű, nálunk 8-10 m-es magasságúvá 
fejlődő fa. 10-20 cm-es levelei kisebbek, 
mint a hazánkban elterjedtebb ameri-
kai eredetű szívlevelű szivarfáé (Catal-
pa bignonioides), s gyakran 3-5 karéjosak. 
Tetszetős, kúpos bugavirágzata fehéres 
krémszínű, belül sárga csíkokkal és lila 

foltokkal. 20-30 cm hosszú, 6-8 mm szé-
les, kissé hajlott, szivar alakú terméseivel 
lombtalan állapotban is jelentős díszér-
téket képvisel. A száraz, városi klímát jól 
tűri, s a lisztharmatra sokkal kevésbé ér-
zékeny, mint a fentebb említett rokon faj.
Több szép példánya látható a Cholno-
ky-lakótelepen.

Kínai császárfa (Paulownia tomen-
tosa, syn.: Paulownia imperialis). Kínában 
honos, igen gyors fejlődésű, 15-20 m ma-
gas fa. Nálunk – főleg � atal korában – kissé 
fagyérzékeny. Levelei hatalmasak, általá-
ban 15-30 cm hosszúak, de a � atal, erős 
hajtásokon elérhetik az 50 cm-t is, széles-
ségük általában 12-25 cm. Virágrügyei 
már ősszel megjelennek, s bimbó állapot-
ban telelnek. Bugaszerű alakzatban elhe-
lyezkedő virágai nagyok, gyűszűszerűek, 

A díszkertészeti/díszfaiskolai nemesítés (szelekció, hibridizáció) feladata kettős. Egyrészt habitusban, 
levél-, virág- és termésdíszben, kéregalakulásban mind változatosabb, mind nagyobb díszértékkel bíró, 
másrészt – s ez a funkció főleg az elmúlt 50-60 évben került előtérbe – az urbánus, illetve a környezeti 
ártalmaknak, a kártevőknek, kórokozóknak ellenálló, a szükséges/elvárt növekedési eréllyel rendelkező 
új klónok, új fajták létrehozása. Ehhez illeszkedik a közelebbi-távolabbi tájak/vidékek fajainak helyi 
viszonyok közötti vizsgálata, illetve a helyi viszonyokhoz való adaptálása is. Új fajok/fajták megfelelő 
válogatásával, helyes alkalmazásával a gyakran sematikus, uniformizált városkép élénkíthető, változatossá, 
egyedivé tehető. E cél érdekében telepítettek Veszprémben (is) több ázsiai eredetű fajt.

Séd, 2019. 2. sz., 36. old.
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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.
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ellenére a 8-as út kérdése és így a belváros rendezése továbbra is váratott magára. Ez részben betudható a belváros kon� iktu-sos helyzetének, de túlnyomórészt inkább annak, hogy az egyre magasabb számban betelepülő lakosság és az új intézmények elhelyezése kötötte le az anyagi és szemé-lyi erőforrásokat. Ezeknek a problémák-nak a rendezése pedig inkább Veszprém fejlesztésének jövőbeli irányait jelölték ki, mintsem megoldották volna a már léte-ző rendezési problémákat. A frissen ala-pított egyetem megjelenése és felépülése tovább erősítette a korábban már a füredi és nádortelepi építkezésekkel kijelölt déli terjeszkedési irányt. Hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban a Szent Margit-temp-lom és a körülötte megjelenő Újtelep helye előrevetítette a város északi növekedését.Veszprém a 1950-es évek elejére a hazai vegyipar egyik központjává lett. Ezt hangsúlyozta az egyetem fejlesztése mellett a két kutatóintézet, a Neviki és Má� i idete-lepítése is. Míg az egyetem kezdeti fejlesz-tését alapvetően határozta meg a szocialista realista stílus, addig a kutatóépület már szocialista modern stílusban épült. Összességében kijelenthető, hogy a szocialista realizmus az 1950-es évek alatt elkerülte Veszprém ikonikus területeit, és az olyan átalakítási javaslatok, mint az 1954-es szocialista realista belvárosi ren-dezési terv Zsitva Tibor építész tollából, nem juthattak el a megvalósítás előké-szítéséig sem. Ez a város nagy szerencsé-je, hiszen a Zsitva-féle tervek nemcsak a meglévő városszöveti adottságokat igno-rálták, ellentétben a későbbi, Márton Ist-ván-féle modernista tervvel –, de magát a terepadottságokat is, ami jelzi a terv össze-kapkodott mivoltát.Nagy Orsolya tanulmányában ta-lálóan jegyzi meg, hogy bár a szocialista realista építészeti stílus alapvetően szigo-rúbban kötődött a hatalomhoz, mint az utána következő szocialista modernista, mégis Veszprémben és javarészt a Ma-gyarországon is megvalósult példái nem terjeszkedtek drasztikus módon túl a vá-rosok meglévő léptékén. Legalábbis nem úgy, ahogyan ez a szocialista modern épí-tészet esetében megtörtént. Fontos ezt megjegyezni, mert az 1950-es évek máso-dik felétől már egyértelműen a szocia-lista modernizmus a meghatározóan ural-kodó építészeti stílus országszerte és így Veszprémben is.  Ebben a szellemben folytatódik az egyetem fejlesztése, és ez lesz meghatározó az olyan jelentős lép-tékű lakónegyed-fejlesztéseknél is, mint a Jutasi úti és a Haszkovó úti lakótelep. A történeti építészetre és a meglévő váro-si környezetre érzékeny építészeti állítá-sok a nyolcvanas évekig nem merülnek fel újra. Így végül közel tizenöt év magára hagyatottság és háttérbe szorultság után, az 1960-as években a modern építészet lesz az, amivel megkezdődik a Cserhát és a teljes veszprémi belváros megújítása és modernizációja, és amelynek pontosabb részletezésével a sorozat második részé-ben foglalkozunk.

Smiló Dávid

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

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

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

A városi 
terek fásulása

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

Séd, 2018. 3. sz., 5. old.  Sé
d •

 20
18.

 4. 
szá

m

5

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.

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

Mialatt Veszprém belvárosa az utcazene örömmámorától volt – olykor talán túlsá-gosan is – hangos, egy csendes kis zugban, a veszprémvölgyi apácakolostor romja-ira épült, soha be nem fejezett jezsuita templomban – nem túlzás állítani – világ-raszóló esemény tanúja lehetett az a sok zenekedvelő, aki számára a hely csaknem szűkösnek bizonyult.Henry Purcell (1659–1695), az angol zene 17. századi, alig 36 évet élt etalonja, aki már 14 éves korában királyi muzsikus volt, akit az angol opera megteremtőjeként tar-tunk számon, s akinek ezen kívül még talán Szt. Cecília-ódáját, egy-két ún. anthemjét (a kantáta egy speciális angol válfaja) és né-hány hangszeres művét ismerjük, egy sor, manapság alig hozzáférhető, ám korszakal-kotó jelentőségű szakrális művet is alkotott latin és angol nyelven. Ezek mindegyikére az a rendkívül gazdag drámai megformá-lás jellemző, melyet a Dido és Aeneas című operában annyira csodálunk. Vikman Pál a rá jellemző szívósság-gal, lehetetlent nem ismerve felkutatta e 

műveket, kielemezte, újragondolta őket mind harmóniai, szólamvezetési, mind hangszerelési szempontból, „beoltotta” vele együttesét, megtanította neki, s egy olyan fűtött, igazi katartikus élményt nyúj-tó előadásban tárta a közönség elé, mely-nek fennköltsége nemcsak a publikumot, de magukat az előadókat is mélyen a ha-tása alá gyűrte, akár akarták, akár nem. A generálbasszust Nagy Ferenc játszot-ta nagybőgőn, illetve Major László orgo-nán. Igen szerényen, mindig a háttérben maradva, de jól segítve az énekesek into-nációs bázisát és megvalósítva a harmóni-ai alap teljességét, amire a basso continuo kitaláltatott, vagyis a legtöbbet adták, amit tehettek: vállalták az alázatos zenei szol-gálatot. Hasonló alázat jellemezte a 3. zsoltárban, a Jeremiás 14. fejezetében és a Hozsannában közreműködő két lantost, Nagy Csabát és Reményi Árpádot is. A bevezető darab a 102. zsoltár felki-áltása: „Uram, hallgasd meg az én imád-ságomat, és kiáltásom jusson eléd!”, rövid, nyolcszólamú kompozíció, melyben a szólamok egymás utáni belépése, a kro-matikus menetek hangfestése, melynek irányváltásai bizonytalanságban tartják a hallgatót, hogy valójában dúr vagy moll akkordot hall-e, a végtelen teret varázsol-ja elénk, melyben piciny porszem vagyunk csupán, ám annál kétségbeesettebben kö-nyörgünk a Teremtőhöz.A Gyászének II. Mária királynő te-metésére háromtételes ciklus Jób könyve alapján. Végső fohásza egy könyörgés: „…irgalmas Megváltónk (…) ne hagyd, hogy utolsó óránkon a halál fájdalmába hullva 

elveszítsünk téged”. Az „aláhullás” ábrá-zolására Purcell egy lefelé hajló nagy, disz-szonáns hangközt hoz elő, mely szólamról szólamra haladva, valósággal felidézi a ko-porsó sírba tétele fölötti fájdalom érzetét.A latin nyelvű 3. zsoltár operát fel-idéző monodikus szerkesztése Purcellnél ráébreszt arra, hogy itt nem pusztán a szö-veg hű, érzelmi töltéssel bíró leképezésé-ről van szó, hanem a szöveg tartalmán túl azt a misztikus hátteret érzékelteti, amit verbálisan már nem lehet kifejezni. Ha tetszik, ez a zene olyan, mint ha a zene Is-tennél lenne (mint az Ige), s a zeneszerző feladata mindössze ennek a misztikának az elérhetővé tétele. A basszusszólót Cser-ményi Zsombor � atal korát meghazudtoló átéléssel és hangminőséggel énekelte.Jeremiás 14. fejezetének sorai szintén kérő imádság, míg a Hozsanna valódi Is-ten-dicséret. Utóbbi szóló-monodia basz-szus hangra, ahol Cserményi nemcsak nagy érettségről tett tanúságot, hanem énektech-nikája is mesterien közvetítette a „mennyei vőlegény” örömét. A hangversenyt a 63. zsoltár himnikus hangja zárta, feloldva az eddig felhalmozott drámai feszültséget, beragyogta a hallgató-ság lelkét az örök Ige hitével, reményével, szeretetével.Ezúttal a kórus intonációja is fölényes anyagtudásról, nagy benső indíttatásról árulkodott, páratlanul kiegyensúlyozott hangzással, arányos valoritással párosulva, ami elsősorban Vikman Pál aprólékos épí-tőmunkájának köszönhető.

Rostetter Szilveszter

Hosszú tűs 
fenyőritkaságaink

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

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

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

Séd, 2018. 1–2. sz., 25. old.
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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.
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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.20A 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 ViktóriaIrodalom Lukovich Tamás 2016. Lenyűgöző labirintus. Bu-dapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató K� . SzakkönyvkiadóHankiss Elemér 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon KiadóCságoly, Ferenc 2014. Három könyv az építészetről – Tartósság. Budapest, Akadémiai KiadóHERVAY 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 KarBADÁL 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 KarDr. 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 KiadóSeibert, Jutta. 1994. A keresztény művészet lexikona. Corvina KiadóHamar 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 L  T. 2016. Lenyűgöző labirintus. Budapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szakkönyvki-adó. 25.  2 H  E. 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon Kiadó. 68.  3 C , F. 2014. Három könyv az építészetről – Tar-tósság. Budapest, Akadémiai Kiadó. 34.  4 H  F. L. Ciszterciek a középkori Magyarországon. In: Guitman Balázs (szerk.) 2009. A ciszterci rend Ma-gyarországon és Közép-Európában Piliscsaba 270.  5 B  E. Á. 2009. A zirci apátság újjáélesztése a XVI-II. században. In: A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. 321.  6 G  J. A veszprémi Pósa-ház In: Veszprémi Szem-le 2008/3–4 10. évf. 104.  7 Ibid. 103.   8 H  K. A veszprémi Pósa-ház alapkőletétele 1792. június 22-én Veszprémi Hírlap XLIV. évf. 18. sz. 1936. május 3. (vasárnap)  9 Ibid.10 G , 104.11 R  S. Egy régi házról. Veszprémi Hírlap XLIV. évf. 18. sz. 1936. június 14.12 Ibid. 13 B , A. 1990. Művészet és teória Itáliában. Corvina Kiadó. 91.14 S , J. 1994. A keresztény művészet lexikona. Cor-vina 167.15 G , 104.16 S , 67.17 G , 102.18 S , 179. 19 G , Egy régi könyvesbolt félszázados jubileumá-ra. In: Veszprémi Szemle 2008/3–4 10. évf. 105. 20 H  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.
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A városi terek fásulása
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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-
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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.
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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.20A 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 ViktóriaIrodalom Lukovich Tamás 2016. Lenyűgöző labirintus. Bu-dapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató K� . SzakkönyvkiadóHankiss Elemér 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon KiadóCságoly, Ferenc 2014. Három könyv az építészetről – Tartósság. Budapest, Akadémiai KiadóHERVAY 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 KarBADÁL 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 KarDr. 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 KiadóSeibert, Jutta. 1994. A keresztény művészet lexikona. Corvina KiadóHamar 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 L  T. 2016. Lenyűgöző labirintus. Budapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szakkönyvki-adó. 25.  2 H  E. 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon Kiadó. 68.  3 C , F. 2014. Három könyv az építészetről – Tar-tósság. Budapest, Akadémiai Kiadó. 34.  4 H  F. L. Ciszterciek a középkori Magyarországon. In: Guitman Balázs (szerk.) 2009. A ciszterci rend Ma-gyarországon és Közép-Európában Piliscsaba 270.  5 B  E. Á. 2009. A zirci apátság újjáélesztése a XVI-II. században. In: A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. 321.  6 G  J. A veszprémi Pósa-ház In: Veszprémi Szem-le 2008/3–4 10. évf. 104.  7 Ibid. 103.   8 H  K. A veszprémi Pósa-ház alapkőletétele 1792. június 22-én Veszprémi Hírlap XLIV. évf. 18. sz. 1936. május 3. (vasárnap)  9 Ibid.10 G , 104.11 R  S. Egy régi házról. Veszprémi Hírlap XLIV. évf. 18. sz. 1936. június 14.12 Ibid. 13 B , A. 1990. Művészet és teória Itáliában. Corvina Kiadó. 91.14 S , J. 1994. A keresztény művészet lexikona. Cor-vina 167.15 G , 104.16 S , 67.17 G , 102.18 S , 179. 19 G , Egy régi könyvesbolt félszázados jubileumá-ra. In: Veszprémi Szemle 2008/3–4 10. évf. 105. 20 H  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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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 SzilveszterHosszú 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.

A városi terek fásulása

Séd, 2018. 3. sz., 5. old.

Városunk fenyői

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.

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.

Séd, 2018. 3. sz., 5. old.  Sé
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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.

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

Mialatt Veszprém belvárosa az utcazene örömmámorától volt – olykor talán túlsá-gosan is – hangos, egy csendes kis zugban, a veszprémvölgyi apácakolostor romja-ira épült, soha be nem fejezett jezsuita templomban – nem túlzás állítani – világ-raszóló esemény tanúja lehetett az a sok zenekedvelő, aki számára a hely csaknem szűkösnek bizonyult.Henry Purcell (1659–1695), az angol zene 17. századi, alig 36 évet élt etalonja, aki már 14 éves korában királyi muzsikus volt, akit az angol opera megteremtőjeként tar-tunk számon, s akinek ezen kívül még talán Szt. Cecília-ódáját, egy-két ún. anthemjét (a kantáta egy speciális angol válfaja) és né-hány hangszeres művét ismerjük, egy sor, manapság alig hozzáférhető, ám korszakal-kotó jelentőségű szakrális művet is alkotott latin és angol nyelven. Ezek mindegyikére az a rendkívül gazdag drámai megformá-lás jellemző, melyet a Dido és Aeneas című operában annyira csodálunk. Vikman Pál a rá jellemző szívósság-gal, lehetetlent nem ismerve felkutatta e 

műveket, kielemezte, újragondolta őket mind harmóniai, szólamvezetési, mind hangszerelési szempontból, „beoltotta” vele együttesét, megtanította neki, s egy olyan fűtött, igazi katartikus élményt nyúj-tó előadásban tárta a közönség elé, mely-nek fennköltsége nemcsak a publikumot, de magukat az előadókat is mélyen a ha-tása alá gyűrte, akár akarták, akár nem. A generálbasszust Nagy Ferenc játszot-ta nagybőgőn, illetve Major László orgo-nán. Igen szerényen, mindig a háttérben maradva, de jól segítve az énekesek into-nációs bázisát és megvalósítva a harmóni-ai alap teljességét, amire a basso continuo kitaláltatott, vagyis a legtöbbet adták, amit tehettek: vállalták az alázatos zenei szol-gálatot. Hasonló alázat jellemezte a 3. zsoltárban, a Jeremiás 14. fejezetében és a Hozsannában közreműködő két lantost, Nagy Csabát és Reményi Árpádot is. A bevezető darab a 102. zsoltár felki-áltása: „Uram, hallgasd meg az én imád-ságomat, és kiáltásom jusson eléd!”, rövid, nyolcszólamú kompozíció, melyben a szólamok egymás utáni belépése, a kro-matikus menetek hangfestése, melynek irányváltásai bizonytalanságban tartják a hallgatót, hogy valójában dúr vagy moll akkordot hall-e, a végtelen teret varázsol-ja elénk, melyben piciny porszem vagyunk csupán, ám annál kétségbeesettebben kö-nyörgünk a Teremtőhöz.A Gyászének II. Mária királynő te-metésére háromtételes ciklus Jób könyve alapján. Végső fohásza egy könyörgés: „…irgalmas Megváltónk (…) ne hagyd, hogy utolsó óránkon a halál fájdalmába hullva 

elveszítsünk téged”. Az „aláhullás” ábrá-zolására Purcell egy lefelé hajló nagy, disz-szonáns hangközt hoz elő, mely szólamról szólamra haladva, valósággal felidézi a ko-porsó sírba tétele fölötti fájdalom érzetét.A latin nyelvű 3. zsoltár operát fel-idéző monodikus szerkesztése Purcellnél ráébreszt arra, hogy itt nem pusztán a szö-veg hű, érzelmi töltéssel bíró leképezésé-ről van szó, hanem a szöveg tartalmán túl azt a misztikus hátteret érzékelteti, amit verbálisan már nem lehet kifejezni. Ha tetszik, ez a zene olyan, mint ha a zene Is-tennél lenne (mint az Ige), s a zeneszerző feladata mindössze ennek a misztikának az elérhetővé tétele. A basszusszólót Cser-ményi Zsombor � atal korát meghazudtoló átéléssel és hangminőséggel énekelte.Jeremiás 14. fejezetének sorai szintén kérő imádság, míg a Hozsanna valódi Is-ten-dicséret. Utóbbi szóló-monodia basz-szus hangra, ahol Cserményi nemcsak nagy érettségről tett tanúságot, hanem énektech-nikája is mesterien közvetítette a „mennyei vőlegény” örömét. A hangversenyt a 63. zsoltár himnikus hangja zárta, feloldva az eddig felhalmozott drámai feszültséget, beragyogta a hallgató-ság lelkét az örök Ige hitével, reményével, szeretetével.Ezúttal a kórus intonációja is fölényes anyagtudásról, nagy benső indíttatásról árulkodott, páratlanul kiegyensúlyozott hangzással, arányos valoritással párosulva, ami elsősorban Vikman Pál aprólékos épí-tőmunkájának köszönhető.

Rostetter Szilveszter

Hosszú tűs 
fenyőritkaságaink

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

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

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

Séd, 2018. 1–2. sz., 25. old.
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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.
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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.20A 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 ViktóriaIrodalom Lukovich Tamás 2016. Lenyűgöző labirintus. Bu-dapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató K� . SzakkönyvkiadóHankiss Elemér 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon KiadóCságoly, Ferenc 2014. Három könyv az építészetről – Tartósság. Budapest, Akadémiai KiadóHERVAY 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 KarBADÁL 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 KarDr. 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 KiadóSeibert, Jutta. 1994. A keresztény művészet lexikona. Corvina KiadóHamar 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 L  T. 2016. Lenyűgöző labirintus. Budapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szakkönyvki-adó. 25.  2 H  E. 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon Kiadó. 68.  3 C , F. 2014. Három könyv az építészetről – Tar-tósság. Budapest, Akadémiai Kiadó. 34.  4 H  F. L. Ciszterciek a középkori Magyarországon. In: Guitman Balázs (szerk.) 2009. A ciszterci rend Ma-gyarországon és Közép-Európában Piliscsaba 270.  5 B  E. Á. 2009. A zirci apátság újjáélesztése a XVI-II. században. In: A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. 321.  6 G  J. A veszprémi Pósa-ház In: Veszprémi Szem-le 2008/3–4 10. évf. 104.  7 Ibid. 103.   8 H  K. A veszprémi Pósa-ház alapkőletétele 1792. június 22-én Veszprémi Hírlap XLIV. évf. 18. sz. 1936. május 3. (vasárnap)  9 Ibid.10 G , 104.11 R  S. Egy régi házról. Veszprémi Hírlap XLIV. évf. 18. sz. 1936. június 14.12 Ibid. 13 B , A. 1990. Művészet és teória Itáliában. Corvina Kiadó. 91.14 S , J. 1994. A keresztény művészet lexikona. Cor-vina 167.15 G , 104.16 S , 67.17 G , 102.18 S , 179. 19 G , Egy régi könyvesbolt félszázados jubileumá-ra. In: Veszprémi Szemle 2008/3–4 10. évf. 105. 20 H  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.

A városi terek fásulása

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.

Séd, 2019. 5. sz., 34. old.
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Lomblevelű 
faritkaságaink 4.

A tulipánfa (Liriodendron tulipifera) 
észak-amerikai (Dél-Ontariótól a Mexi-
kói-öbölig) hazájában 50-60 m magas-
ra is megnövő, gyors fejlődésű fa. Kérge 
� atalon sima, vörösesbarna, idősebb ko-
rában szürke, mélyen repedezett. Négy-
karéjú levelei felső éleiknél tompaszöget 
zárnak be, ősszel élénksárgára színeződ-
nek. 20-25 éves korától virágzik; zöldes, 

júniusban nyíló virágai csúcsállóak, sár-
gával és pirossal színezetten, harangsze-
rűek, kissé a tulipánhoz hasonlatosak. 
Városunk legöregebb tulipánfája a Kálvá-
ria szomszédságában, az Erzsébet-szobor 
mellett áll. Jelenlegi helyére – mintegy 15 
évesen – 1986-ban, az akkori Lenin (ma 
Megyeháza) térről került. 1-1 gyengéb-
ben fejlett példánya a Megyeház téren és a 
Színházkertben található, míg 8-10 � atal, 
a 2010-es évek elején ültetett egyede pedig 
a Lóczy utcában, illetve a Színházkert két 
déli lejárata között fejlődik. 

Oszlopos alakú fajtájának (’Fasti-
giata’) városunkban egyedüli, igen szép 
példánya a Stadion utca 16. számú épület 
északkeleti sarkánál található.

Az amerikai ámbrafa (Liquidam-
bar styraci� ua) Észak-Amerika délkeleti, 
mérsékelt övi részén erdőalkotó, de el-
terjedési területe lenyúlik egészen Guate-
maláig. Nagy termetű, akár 40-45 m-esre 
is megnövő faj. Megjelenésében kissé a 
platánhoz (Platanus) hasonlít, kb. azonos 

talaj- és vízigényekkel. Törzse, ágai jel-
legzetesen paralécesek. Tenyeresen karé-
jos levelei sajátos illatúak/szagúak, ősszel 
élénksárgára vagy liláspirosra színeződ-
nek. Az USA-ban fontos, szép erezetű 
ipari fa („szaténdió”). Storax nevű nedve 
izgató és köptető drog. Veszprémben egy 
idősebb, 1988-ban ültetett (akkor kb. 10-
12 éves) példánya él – több, egyéb fa közé 
beszorulva – a színház műszaki épületé-
nek bejárata közelében, míg egy � atalabb, 
30 év körüli, kéttörzses egyede a Táborál-
lás téren található.

A narancseper (syn.: Maclura pomife-
ra, Maclura aurantiaca, Ioxylon pomifera, 
Taxylon pomifera) hazájában, Észak-Ame-
rika középső-déli részén mintegy 20 m 

magasságú, gyors fejlődésű, kétlaki, zöld 
vesszejű, erősen tövises, szárazságtűrő fa. 
Nálunk 10-12 m-esre növő, kissé fagyérzé-
keny érdekesség. Nem ehető, 10-12 cm-es, 
gömbölyű, csoportos áltermései rücskö-

sek, sárgán/narancssárgán érők, tejnedvet 
tartalmaznak. Veszprémben egy példánya 
található a Lóczy utca 36. számú épület 
délnyugati sarkánál, néhány öreg, pusztuló 
példánya pedig sövényt alkot a Vámosi úti 
temető bejáratánál.

Több, az Észak-Amerika keleti részén 
őshonos, hazájában 50 m magasra is meg-
növő feketedió (Juglans nigra) él a Gábor 
Áron utca környékén, s egy-egy szép pél-
dánya fejlődik a Megyeház téren, illetve 
a Cholnoky iskolánál. Legidősebb/legna-
gyobb veszprémi képviselője a Haszkovó 
u. 29. számú épület északi oldalához kö-
zel található. Fénytelen, matt, páratlanul 
szárnyalt levelei nagyok, 15-23 levélkéből 

állnak, fonákjukon szőrösek. Csonthéjas 
termése nagyobb és lényegesen kemé-
nyebb, mint a közönséges dióé (Juglans re-
gia). Kitűnő bútorfa.

Az északkelet-amerikai származá-
sú vékonygallyú galagonya (Crataegus 
pedicellata, syn.: Crategus coccinea) nagy 
virágaival és hatalmas, szinte cseresznye 

nagyságú, fényes, skarlátpiros termései-
vel emelkedik ki a többi rokon faj közül. 
Szárazságtűrő, de az „utcai szárazságot”, 
azaz a városi levegőt nem elviselő, létfelté-
teleit inkább kisebb parkokban, nagyobb 
kertekben megtaláló, nagy bokorrá vagy 
5-6 m magas, kis fává fejlődő, a madarak 
által is kedvelt faj. Veszprémben egy szép 
példánya él a Komakút téren, a könyvtár 

Sok, a települési zöldfelület-gazdálkodás számára mára fontossá vált fafaj származik az észak-amerikai 
kontinensről. Közülük néhány közismert, általánosan elterjedt, míg mások újdonságnak számítanak, 
alig-alig ismertek. Ritkaságaink számát több hibrid is gazdagítja.

Séd, 2019. 4. sz., 3. old.
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A viszonylag rövid életű, kaukázusi/iráni 
eredetű cseresznyeszilvát (Prunus cerasi-
fera, syn.: Prunus myrabolana) és vörös 
levelű fajtáit (’Atropurpurea’ és ’Nigra’) 
többfelé is láthatjuk városunkban. A faj 
egy kistermetű, de széles koronát fejlesz-
tő fajtája, a Hessei cseresznyeszilva (Pru-
nus cerasifera ’Hessei) mindössze egyetlen 
példánya – melynek díszértékét kissé 
rontja a felkopaszító metszésmód – a Vö-
rösmarty tér érdekessége. E körülbelül 

negyvenéves kis fa laza koronájú, leve-
lei lándzsásak, szabálytalanul, szeldelten 
karéjosak, sötét barnásvörösek, szélüket 
sárga szegély színezi. Virágai aprók, hal-
vány rózsaszínűek.

A perzsa varázsfa (Parrotia persi-
ca) Észak-Iránból származó, kis fa. Kérge 
érdekesen, levélszerűen hámlik. Leve-
lei kihajtáskor bronzosak, ősszel naran-
csos-pirosra színeződnek. Csomókban 
álló, apró virágai gyakran már december-
ben-januárban nyílnak. Veszprémben két, 
tőtől ágas példánya a Fortuna-udvarban, 
illetve a Kálvária északkeleti sarkánál, a 
sziklakert mellett fejlődik.

Fehér eperfa (Morus alba). Főleg 
kártevői és erősen szennyező, zöldes fe-
hér vagy fekete termése miatt szorult ki a 
városból ez a korábban meglehetősen el-
terjedt, kínai származású faj. Csüngő ágú, 

„szomorú” fajtájának (Morus alba ’Pendu-
la’) egy idősebb, közterületi példányát ma 
az Endrődi út–Harmat utca találkozásánál 
lévő terelőszigeten láthatjuk, míg egy � atal 
fa a Haszkovó úti „rózsakertben” él.

Karéjos szivarfa (Catalpa ovata, syn: 
Catalpa kaempferi). Kínai származású, kis 
növésű, nálunk 8-10 m-es magasságúvá 
fejlődő fa. 10-20 cm-es levelei kisebbek, 
mint a hazánkban elterjedtebb ameri-
kai eredetű szívlevelű szivarfáé (Catal-
pa bignonioides), s gyakran 3-5 karéjosak. 
Tetszetős, kúpos bugavirágzata fehéres 
krémszínű, belül sárga csíkokkal és lila 

foltokkal. 20-30 cm hosszú, 6-8 mm szé-
les, kissé hajlott, szivar alakú terméseivel 
lombtalan állapotban is jelentős díszér-
téket képvisel. A száraz, városi klímát jól 
tűri, s a lisztharmatra sokkal kevésbé ér-
zékeny, mint a fentebb említett rokon faj.
Több szép példánya látható a Cholno-
ky-lakótelepen.

Kínai császárfa (Paulownia tomen-
tosa, syn.: Paulownia imperialis). Kínában 
honos, igen gyors fejlődésű, 15-20 m ma-
gas fa. Nálunk – főleg � atal korában – kissé 
fagyérzékeny. Levelei hatalmasak, általá-
ban 15-30 cm hosszúak, de a � atal, erős 
hajtásokon elérhetik az 50 cm-t is, széles-
ségük általában 12-25 cm. Virágrügyei 
már ősszel megjelennek, s bimbó állapot-
ban telelnek. Bugaszerű alakzatban elhe-
lyezkedő virágai nagyok, gyűszűszerűek, 

A díszkertészeti/díszfaiskolai nemesítés (szelekció, hibridizáció) feladata kettős. Egyrészt habitusban, 
levél-, virág- és termésdíszben, kéregalakulásban mind változatosabb, mind nagyobb díszértékkel bíró, 
másrészt – s ez a funkció főleg az elmúlt 50-60 évben került előtérbe – az urbánus, illetve a környezeti 
ártalmaknak, a kártevőknek, kórokozóknak ellenálló, a szükséges/elvárt növekedési eréllyel rendelkező 
új klónok, új fajták létrehozása. Ehhez illeszkedik a közelebbi-távolabbi tájak/vidékek fajainak helyi 
viszonyok közötti vizsgálata, illetve a helyi viszonyokhoz való adaptálása is. Új fajok/fajták megfelelő 
válogatásával, helyes alkalmazásával a gyakran sematikus, uniformizált városkép élénkíthető, változatossá, 
egyedivé tehető. E cél érdekében telepítettek Veszprémben (is) több ázsiai eredetű fajt.

Séd, 2019. 2. sz., 36. old.

 Sé
d •

 20
19.

 2. 
szá

m

36

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.
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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.
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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.20A 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 ViktóriaIrodalom Lukovich Tamás 2016. Lenyűgöző labirintus. Bu-dapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató K� . SzakkönyvkiadóHankiss Elemér 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon KiadóCságoly, Ferenc 2014. Három könyv az építészetről – Tartósság. Budapest, Akadémiai KiadóHERVAY 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 KarBADÁL 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 KarDr. 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 KiadóSeibert, Jutta. 1994. A keresztény művészet lexikona. Corvina KiadóHamar Imre, Küldetésben Bethlen Istvánnál. Egy veszprémi iparos a politika sodrában. Pósa Endre emlékezéseiből. Veszprém Kalendárium 2009.
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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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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 SzilveszterHosszú 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.
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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-
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Purcell, utcazenekor  

Hosszú tűs fenyőritkaságaink

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.

Séd, 2019. 1. sz., 20. old.
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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-
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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.
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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.20A 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 ViktóriaIrodalom Lukovich Tamás 2016. Lenyűgöző labirintus. Bu-dapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató K� . SzakkönyvkiadóHankiss Elemér 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon KiadóCságoly, Ferenc 2014. Három könyv az építészetről – Tartósság. Budapest, Akadémiai KiadóHERVAY 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 KarBADÁL 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 KarDr. 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 KiadóSeibert, Jutta. 1994. A keresztény művészet lexikona. Corvina KiadóHamar 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 L  T. 2016. Lenyűgöző labirintus. Budapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szakkönyvki-adó. 25.  2 H  E. 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon Kiadó. 68.  3 C , F. 2014. Három könyv az építészetről – Tar-tósság. Budapest, Akadémiai Kiadó. 34.  4 H  F. L. Ciszterciek a középkori Magyarországon. In: Guitman Balázs (szerk.) 2009. A ciszterci rend Ma-gyarországon és Közép-Európában Piliscsaba 270.  5 B  E. Á. 2009. A zirci apátság újjáélesztése a XVI-II. században. In: A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. 321.  6 G  J. A veszprémi Pósa-ház In: Veszprémi Szem-le 2008/3–4 10. évf. 104.  7 Ibid. 103.   8 H  K. A veszprémi Pósa-ház alapkőletétele 1792. június 22-én Veszprémi Hírlap XLIV. évf. 18. sz. 1936. május 3. (vasárnap)  9 Ibid.10 G , 104.11 R  S. Egy régi házról. Veszprémi Hírlap XLIV. évf. 18. sz. 1936. június 14.12 Ibid. 13 B , A. 1990. Művészet és teória Itáliában. Corvina Kiadó. 91.14 S , J. 1994. A keresztény művészet lexikona. Cor-vina 167.15 G , 104.16 S , 67.17 G , 102.18 S , 179. 19 G , Egy régi könyvesbolt félszázados jubileumá-ra. In: Veszprémi Szemle 2008/3–4 10. évf. 105. 20 H  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.
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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 SzilveszterHosszú 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.

A városi terek fásulása

Séd, 2018. 3. sz., 5. old.

Városunk fenyői

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.

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.

Séd, 2018. 3. sz., 5. old.  Sé
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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.

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

Mialatt Veszprém belvárosa az utcazene örömmámorától volt – olykor talán túlsá-gosan is – hangos, egy csendes kis zugban, a veszprémvölgyi apácakolostor romja-ira épült, soha be nem fejezett jezsuita templomban – nem túlzás állítani – világ-raszóló esemény tanúja lehetett az a sok zenekedvelő, aki számára a hely csaknem szűkösnek bizonyult.Henry Purcell (1659–1695), az angol zene 17. századi, alig 36 évet élt etalonja, aki már 14 éves korában királyi muzsikus volt, akit az angol opera megteremtőjeként tar-tunk számon, s akinek ezen kívül még talán Szt. Cecília-ódáját, egy-két ún. anthemjét (a kantáta egy speciális angol válfaja) és né-hány hangszeres művét ismerjük, egy sor, manapság alig hozzáférhető, ám korszakal-kotó jelentőségű szakrális művet is alkotott latin és angol nyelven. Ezek mindegyikére az a rendkívül gazdag drámai megformá-lás jellemző, melyet a Dido és Aeneas című operában annyira csodálunk. Vikman Pál a rá jellemző szívósság-gal, lehetetlent nem ismerve felkutatta e 

műveket, kielemezte, újragondolta őket mind harmóniai, szólamvezetési, mind hangszerelési szempontból, „beoltotta” vele együttesét, megtanította neki, s egy olyan fűtött, igazi katartikus élményt nyúj-tó előadásban tárta a közönség elé, mely-nek fennköltsége nemcsak a publikumot, de magukat az előadókat is mélyen a ha-tása alá gyűrte, akár akarták, akár nem. A generálbasszust Nagy Ferenc játszot-ta nagybőgőn, illetve Major László orgo-nán. Igen szerényen, mindig a háttérben maradva, de jól segítve az énekesek into-nációs bázisát és megvalósítva a harmóni-ai alap teljességét, amire a basso continuo kitaláltatott, vagyis a legtöbbet adták, amit tehettek: vállalták az alázatos zenei szol-gálatot. Hasonló alázat jellemezte a 3. zsoltárban, a Jeremiás 14. fejezetében és a Hozsannában közreműködő két lantost, Nagy Csabát és Reményi Árpádot is. A bevezető darab a 102. zsoltár felki-áltása: „Uram, hallgasd meg az én imád-ságomat, és kiáltásom jusson eléd!”, rövid, nyolcszólamú kompozíció, melyben a szólamok egymás utáni belépése, a kro-matikus menetek hangfestése, melynek irányváltásai bizonytalanságban tartják a hallgatót, hogy valójában dúr vagy moll akkordot hall-e, a végtelen teret varázsol-ja elénk, melyben piciny porszem vagyunk csupán, ám annál kétségbeesettebben kö-nyörgünk a Teremtőhöz.A Gyászének II. Mária királynő te-metésére háromtételes ciklus Jób könyve alapján. Végső fohásza egy könyörgés: „…irgalmas Megváltónk (…) ne hagyd, hogy utolsó óránkon a halál fájdalmába hullva 

elveszítsünk téged”. Az „aláhullás” ábrá-zolására Purcell egy lefelé hajló nagy, disz-szonáns hangközt hoz elő, mely szólamról szólamra haladva, valósággal felidézi a ko-porsó sírba tétele fölötti fájdalom érzetét.A latin nyelvű 3. zsoltár operát fel-idéző monodikus szerkesztése Purcellnél ráébreszt arra, hogy itt nem pusztán a szö-veg hű, érzelmi töltéssel bíró leképezésé-ről van szó, hanem a szöveg tartalmán túl azt a misztikus hátteret érzékelteti, amit verbálisan már nem lehet kifejezni. Ha tetszik, ez a zene olyan, mint ha a zene Is-tennél lenne (mint az Ige), s a zeneszerző feladata mindössze ennek a misztikának az elérhetővé tétele. A basszusszólót Cser-ményi Zsombor � atal korát meghazudtoló átéléssel és hangminőséggel énekelte.Jeremiás 14. fejezetének sorai szintén kérő imádság, míg a Hozsanna valódi Is-ten-dicséret. Utóbbi szóló-monodia basz-szus hangra, ahol Cserményi nemcsak nagy érettségről tett tanúságot, hanem énektech-nikája is mesterien közvetítette a „mennyei vőlegény” örömét. A hangversenyt a 63. zsoltár himnikus hangja zárta, feloldva az eddig felhalmozott drámai feszültséget, beragyogta a hallgató-ság lelkét az örök Ige hitével, reményével, szeretetével.Ezúttal a kórus intonációja is fölényes anyagtudásról, nagy benső indíttatásról árulkodott, páratlanul kiegyensúlyozott hangzással, arányos valoritással párosulva, ami elsősorban Vikman Pál aprólékos épí-tőmunkájának köszönhető.

Rostetter Szilveszter

Hosszú tűs 
fenyőritkaságaink

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

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

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

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

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

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

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

A városi terek 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.
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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.20A 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 ViktóriaIrodalom Lukovich Tamás 2016. Lenyűgöző labirintus. Bu-dapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató K� . SzakkönyvkiadóHankiss Elemér 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon KiadóCságoly, Ferenc 2014. Három könyv az építészetről – Tartósság. Budapest, Akadémiai KiadóHERVAY 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 KarBADÁL 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 KarDr. 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 KiadóSeibert, Jutta. 1994. A keresztény művészet lexikona. Corvina KiadóHamar 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 L  T. 2016. Lenyűgöző labirintus. Budapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szakkönyvki-adó. 25.  2 H  E. 2014. Az emberi kaland. Budapest, Helikon Kiadó. 68.  3 C , F. 2014. Három könyv az építészetről – Tar-tósság. Budapest, Akadémiai Kiadó. 34.  4 H  F. L. Ciszterciek a középkori Magyarországon. In: Guitman Balázs (szerk.) 2009. A ciszterci rend Ma-gyarországon és Közép-Európában Piliscsaba 270.  5 B  E. Á. 2009. A zirci apátság újjáélesztése a XVI-II. században. In: A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. 321.  6 G  J. A veszprémi Pósa-ház In: Veszprémi Szem-le 2008/3–4 10. évf. 104.  7 Ibid. 103.   8 H  K. A veszprémi Pósa-ház alapkőletétele 1792. június 22-én Veszprémi Hírlap XLIV. évf. 18. sz. 1936. május 3. (vasárnap)  9 Ibid.10 G , 104.11 R  S. Egy régi házról. Veszprémi Hírlap XLIV. évf. 18. sz. 1936. június 14.12 Ibid. 13 B , A. 1990. Művészet és teória Itáliában. Corvina Kiadó. 91.14 S , J. 1994. A keresztény művészet lexikona. Cor-vina 167.15 G , 104.16 S , 67.17 G , 102.18 S , 179. 19 G , Egy régi könyvesbolt félszázados jubileumá-ra. In: Veszprémi Szemle 2008/3–4 10. évf. 105. 20 H  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.

A városi terek fásulása

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.

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.
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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
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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.

 Séd •  2018. 1
–2. szám

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 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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1903. március (Laczkó Dezső Múzeum – Múzeumtörténeti Adattár ltsz. 48 807/1977.)

Csiszár Gyula szénrajza Laczkó Dezsőről, feltehetően fénykép után, 1933 
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