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          Számunkat Gáspár Gábor fényképeivel illusztráltuk.
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Kollár-Klemencz Lászlóról nem állíthatjuk, 
hogy rejtőzködő alkat lenne. Gyakran lép kö-
zönség elé, elsősorban zenészként, de már itt, 
Veszprémben is bemutatkozott négy évvel ez-
előtt az Utas és Holdvilág antikváriumban Gre-
csó Krisztiánnal közös estjükön, elsőkötetes 
prózaíróként. Továbbá folyóiratokban, az Élet 
és Irodalomban, a Jelenkorban is találkozhatunk 
publikációival, számos interjú, ismertető jelenik 

meg munkásságáról a különböző kulturális portálokon, és gyak-
ran lép fel társadalmi megmozdulásokon is. A dolgok természeté-
ből adódóan azonban az utóbbi években kiadott szólólemezei és két 
kisprózakötete mégsem olyan közismertek, mint az, hogy ő a Kis-
tehén zenekar frontembere. A mostani irodalmi esten is sok zenét 
hallhattunk, amelyek tematikusan vagy időben a 2010-es évek dere-
kán született két prózakötet szövegei köré rendeződtek. 

Az est elején az Ember a fán (2008) című album anyagából 
elhangzott Vadnyúl című dal erőteljes alaphangot ütött meg, meg-
nyitva számunkra azt a gondolatvilágot, a „rengeteget”, amely-
ben az utóbbi években a szerző prózai és zenés alkotásai születtek. 
Maga a Rengeteg című dal csupaszon, minden kíséret nélkül el- 
énekelve az est középpontjába került, és „az állatok őrült lármája” 
visszhangzott egészen a befejezésig. A rockzenész helyett a gitáros 
ember, az énekmondó és mesélő ült le velünk ezen az estén egy 
órára, és mindvégig a hang, maga az erőteljes orgánum hordozta 
az üzenetet, kötötte össze az elhangzott dalszövegeket, megzenésí-
tett verseket, prózai részleteket. 

Saját életének tapasztalataiban, művészi pályájában, a tu-
datos útkeresésben, a meglehetősen különböző művészeti stílu-
sokkal való próbálkozásban érett meg ez a most hallott éneklés, 
amely az érzésekből fakadó népdalhoz áll legközelebb, de el is 
hagyja azt, ha az intenció az adott pillanatban úgy kívánja. A sa-
ját szándék pedig nagyon jól érvényesül egy ilyen alkalommal, 
amikor a szerző-előadó egyedül van a színen. Ahogy a beveze-
tőben el is mondta, egy időben folyamatosan kereste azt, hogy a 
pop-rock műfaján túl mi lenne számára az autentikusabb kifeje-
zésmód, ennek lett eredménye a Rengeteg (2016) című szólólemez 
is, amelyről a már említett, erősen drámai címadó dalon kívül az 
esten egyébként több, teljesen különböző jellegű zene is elhang-
zott. És itt mindjárt a prózához is elértünk, mert, ahogy megtud-
tuk Kollár-Klemencz elmondásából, időközben azt érezte, hogy a 
felszínre kívánkozó tartalom már nem adja meg magát a dal for-

májának, így jött létre 2015-ben, a zenei albummal szinte párhu-
zamosan, első prózakötete. 

A Miért távolodnak a dolgok? című kötetből sajnos csak 
egyetlen epizódot, az Ágit hallhattuk. Az Ági című fejezet fontos, 
mert kiderül, honnan is indult a prózaírói én, de hogy mivé lett, 
megmutatta volna, ha legalább még egy szöveg elhangzik a Tosz-
ka-történetekből (Toszka a kicsit kívülálló, kicsit naiv főhős), és 
ugyanakkor még inkább érzékeltette volna az írások jellemzőjét: 
a mindennapi életünkből ismerős, néha csak kínos, de sokszor 
kegyetlen és visszavonhatatlan történések elbeszélését, finoman 
egyensúlyozva az elmondott és elhallgatott részletek között. 

A prózaírás továbbalakulásáról azonban az est folyamán képet 
kaptunk a második könyv két novellájából. A műanyag kerti székek 
életéből (2018) című kötet is a „rengeteg” világából való, a történetek, 
egyes korábbról ismert figurák is megjelennek még, de sötétebb tó-
nusú, és mintegy elidegenítő elemként a rokonszenves főhős helyett 
egy-egy műanyag szék bukkan fel a textusban. A Régi legyek című no-
vella egyike a néhány mondatos, első pillanatban alkalminak tűnő, 
de nagyon meggondoltnak bizonyuló szövegeknek, amelyekben az 
író mindennapi kis tépelődéseinkről mutatja meg, hogy az egész vi-
lághoz való viszonyunk ott húzódik meg bennük. Itt a tavalyról ná-
lunk maradt legyek tolakodó jelenléte visz el a ciklikus megújulás, 
az újrakezdés gondolatköréhez. A kötetben az elvontabb, kísérlete-
zőbb hang is megjelenik, ezt a Balta című írásból ismerhettük meg.

Az írói lét kérdéseivel kapcsolatos gondolatait is megosztotta 
velünk a szerző; idézet az elhangzottakból: „(...) De hát miről írnék, 
ha nem élnék, elképzelésekről írnék? (...). Hol vagyok én a sorok 
között? Az elképzelés vagyok én, a hiány elképzelése? A szín a bor-
dó és piros között, a levegő két száraz kerítésléc között, hőmérséklet 
télen a dupla ablaküveg között, mozdulat kenyér és bor között.”

Széles zenei repertoárjából az esten Erdős Virág és Kemény 
István egy-egy megzenésített versét, valamint az Ég az erdő című 
új album címadó szerzeményét is hallottuk; és megerősítve azt, 
hogy a szerző nem szigorú kategóriákban gondolkodik, a fent 
már méltatott Rengeteg című ballada és a gitárral kísért Pusztinai 
nagy hegy alatt csángó népdal egyéni interpretációja között meg-
szólalt egy Viszockij-dal. 

Kollár-Klemencz László nem a szokásos értelemben vett pró-
zaíró, de nem is csak dalénekes, hanem égetően aktuális, sokoldalú 
művész – a művészlétnek nem az emelkedett, hanem a hétközna-
pokhoz természetesen kötődő értelmében.

Ladányi Ibolya

„A történelem annyiban nem pusztán csak vágóhíd, vagy aktuálisabb figurával: olcsó gumicsónak, 
amennyiben léteznek (…) igazságesemények.” (Borbély András Bagi Zsolt Az esztétikai hatalom elmélete 
című könyvéről gondolkodva.)

(Érvénytelen)
A Hamlet volt Nádasdy 
Ádám közlése szerint 
az első olyan darab, 
mely „tragical-histori-
cal” megjelöléssel, azaz 
történelmi tragédia-
ként jelent meg. A mű 
utóélete – elsősorban a 
romantikus olvasatok-
nak köszönhetően – 
azt mutatja, hogy a dán 
királyfi személye szinte 
kiszakad a dráma szö-
vegéből, föléje nő, érzé-
keny, erős intellektusú, 
összetett pszichológiá-
jú individuumként ér-
telmezett önálló létező 
lesz, más – leginkább 
lélektani, lételméleti –
hangsúlyokat adva a 
drámának.

Az előadás első 
pillanataiban Hamletet 
látjuk egy színész sze-
repében, aki elszavalja 

Paszternak Hamlet című versét, és ennek 
utolsó mondataiból („Minden farizeus-
ságba dermed. / Végig kell élnem. Magam 
vagyok”) rohan bele a róla (is) szóló elő- 
adásba. A kiszakadás, önreflexió, rálátás 
és kényszer motívumai egyszerre jelennek 
meg ebben az indításban, ugyanakkor más 
fontos szempontokat is kapunk. A Zsiva-
go doktor evokációja már problémafelve-
tés: felidéződik az identitás keresésének és 
őrzésének problémája egy zavaros, kor-
rupt, erőszakos, ideológiailag agyonkötö-
zött, szellemi, eszmei értékeket felmutató 
és roncsoló, világokat rengető korszakban; 
megjelenik a kiszolgáltatott, ám mégis ön-
törvényű lény, akinek ajtajában a bűn áll. 
A vers szövege párhuzamot kínál Jézus 
passiójával és gyötrődésével („Távoztasd el 
tőlem, ha lehetne, / Atyám, a keserű poha-
rat”), előre tudottá, a személyest és egye-
temest egymásra vonatkoztatóvá téve a 
hamleti történetet, megidézve a jézusi gon-
dolatokat. Ebből a pontból értelmeződik a 
groteszk módon a lámpák közül a színpad-
ra lenéző megfeszített Megváltó szobra; az, 
hogy Hamlet miért hangsúlyozza a szolgá-
lattal szemben a szeretetet; miért csak az ő 
számára létezik (vagy szűnik meg létezni) a 
fentről leereszkedő lajtorja, melyen csüng-
ve külön térben él, ahonnan legfeljebb ve-
lünk, nézőkkel kommunikál, de leginkább 
saját magával – pl. amikor a cselekvéskép-

telenség nyomoráról beszél („…rinyálok, 
mint egy fürdős kurva… hányok magam-
tól…”), s újabb párhuzamként a megjárt 
szenvedésúthoz képest csap a zárlatba egy 
sajátos feltámadás Horatio „moderálásá-
val”;  egy másik Paszternak/Zsivago-vers 
részletével szólva: „..s a feltámadás, úgy le-
het, megbír majd a halállal” (Nagyhéten). A 
prológus végén a piros lufit Hamlet kipuk-
kasztja, majd a kettős zárlatban a halálban 
a fekete (számítottunk rá…) lufi lesz jel-
képileg ölelve és a nézők közé vágva, és egy 
mindenkit egybefogó, kinél férfias, kinél 
nem „ír-punk” közönségbarát össztánccal/
énekkel bocsáttatunk el, mely utóbbinak 
pimaszul nem rímelő szövege egyszer-
re tart kapcsolatot Paszternak versével, a 
darab motívumaival és az apját megbosz-
szuló Pürrhosz történetének helyébe lépő 
Arany-balladával.

„…most más darabot játszanak”
Több kérdést is felvet a tragédia kor-

társ közegbe helyezése és médiába mártá-
sa. Mit jelenthet – a szöveg alapján erősnek, 
létében individualistán gátlástalannak, 
Hamlethez képest máshogy egy új világ 
emberének tűnő – Claudius személyisé-
ge szempontjából, ha van egy dán királyi 
televízió, mely a közszolgálat fogalmának 
ellenpontjaként „A szolgálat a legszebb 
kötelesség” jelszavával udvari szócsőként 
funkcionál, ám ha nyilatkozik – és hazu-
dik – valaki a kamerák előtt, az Gertrúd, és 
nem a király? Mi változik, ha a királyi pár 
magánbeszélgetéseinek partvonalán éber, 
jegyzetelő, szolga-végrehajtó, a végjátéknál 
az új hatalom karján távozó médiakurvák 
állnak; ha a temetés káoszát valóságshow- 
ként közvetítik egyenes adásban; ha mind-
ehhez képest Hamlet egy egészen más mé-
diummal, a Szellemmel kommunikál, s 
csupán mint leölt, egzotikus vad szerepel a 
norvég királyfi szelfijén? Ebben a felfogás-
ban a szereplők között megnövekednek a 
távolságok, eltűnnek bizonyos kapcsolódá-
si pontok, élesednek a szituációktól függő 
personák – ez különösen a királyné eseté-
ben feltűnő, aki a kislányos báj, az eroti-
kus nőiesség, a határozott, kemény hangú 
domina, a rutinos médiaszereplő maszk-
jaiból van Hamlet által emberré rángatva, 
csókolva, gyűlölve pillanatokra – míg végül 
az agóniában az édesanya szól. Claudiust a 
posztmodern összefüggésrendszer mint-
ha súlytalanítaná; feltűnően nem katonás, 
bohém dizájnú, harsány, némileg koleri-
kus karaktere kihátrál Hamlet ödipális ár-
nyékának szerepéből, egy esztétikai szinten 

élő sármos, tehetséges, éles szemű, esendő 
egoista, aki magányában, az Isten alatt áll-
va, a hierarchiát egyértelműsítő testbeszéd-
del mondja: „…most is az enyém / mindaz, 
amiért gyilkos lett belőlem: koronám, a 
becsvágyam, királyném”, s a csúcson a nő 
„birtoklása” áll ( „…életem, lelkem kapcsa 
ez az asszony”). Mintha hasonló történ-
ne – csak nem tudatos, hanem öntudatlan 
motivációkkal –, mint Fehér György Szen-
vedély című filmjében, ahol az alfa-hím fér-
jén csüggő asszony egy gyengébb férfival 
öleti meg a domináns másikat, hogy felsza-
baduljon a gyermek státuszból, és szabad-
nak érezze magát. Fortinbras olyan, mint 
egy globálisan sikeres, laza celeb, akinek 
mellékág a háború, személyébe nehéz bele-
látni a dráma szövege által felkínált férfias 
figurát, akit még egy pillanatában Ham-
let is tisztelettel említ, „nemes” és „művelt 
herceg”-nek nevezi, aki képes arra, hogy 
nagyot tegyen „kis ügyért is, ha az becsület 
dolga”, s akire pár perces királyként orszá-
gát is hagyja. Ebből a szövegkönyvből el-
tűnnek ezek az utalások, mint az a mondat 
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Bedy Vince: A győri vár és várkapitányok a 16. és 17. században. Győri Szemle 4 

(1933), 147–161.
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Szűcs István: Gondolatok a győri püspöki téglákról. Baj, MBTGYE, 2011. 4. 

kiadvány, 21–30.

Pálff y Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyaror-
szágon a 16–17. században. Történelmi Szemle 2 (1996), 257–288.

Pesti Szabolcs: Mansfeld győri várkapitány téglái. Baj, MBTGYE, 2012. 7. kiadvány, 
130–132.

James W. P. Campbell: A tégla világtörténete. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 2004 

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 profi 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: Vándorfi  László. Koreográfus: Krámer György. Zenei vezető: Győrfi  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 fi 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 Vándorfi  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 fi lmre rendezett) magyar mu-
sical a Búcsú című vers által, lesz a kom-
muna tagja roma, német és zsidó fi 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 odafi 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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Még le sem csendesedtek a Pál utcai fi úk hangos sikerhullámai, Vándorfi  László rendező máris átvezényelte 
fi 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 koreográfi 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, Vándorfi  László rendezésében

Vándorfi  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 koreográfi ájának 
tartópillérei a székek mellett a botok a szí-
nészek kezében. A magyar popkultúra és 
néptánc elemeiből felépített előadás a férfi -
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 fi atal társulat sajátosságai miatt. Annyi-
ra homogén, annyira egy tömbből faragott 
ez a csapat, hogy teljesen összemosódnak, 
masszává olvadnak a fi 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 fi gurák, egyáltalán nem messiás-, 
illetve mefi 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 
férfi 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.

Ifj 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
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Huszonegyedik századi digitális társada-
lom ide vagy oda, a Pál utcai fi úk üzenete 
ma is aktuális, egyáltalán nem idejétmúlt. 
Kis hazánk mai kontextusában igenis meg 
tud szólalni. Hiszen mi még mindig, vagy 
inkább ismét azokkal az alapvető erkölcsi 
kérdésekkel szembesülünk, mint Molnár 
hősei: árulás, tisztesség, hűség, becsület, ál-
dozatvállalás, szolidaritás, egymásért való 
kiállás, nemes harc. Van még ilyen? Vagy 
túlságosan is ideologikus ez a példázat?

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

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

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

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

Mi vagyunk a  grund!
Zúg a taps A Pál utcai fi úk előadásának végén, a nézők együtt éneklik a színészekkel: „a grund mi vagyunk/ 
Álljunk bele ha kell, bármi jöjjön is el/ Legyen szabad a grund/ Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely/
Vagy egyszer belehalunk”, „Miért  félnénk, miért élnénk,/ Ha nem egy álomért?” Annyira szíven talál ez az 
igazából banális szöveg és az az elszántság, kollektív erő, ami ezekből a fi atal színészekből árad, hogy elvetem 
a gondolatot, ami idefelé jövet foglalkoztatott: mi közünk valójában ehhez a száz évvel ezelőtti történethez, 
ezekhez a századfordulós fi gurákhoz? Az előadás érvényes választ ad a kérdésre.

A megyei könyvtár rendszeresen szervez irodalmi esteket, kortárs prózaíróinkkal is találkozhatunk ezeken 
az alkalmakon. Éppen ezért különösen érdekes választás volt, hogy a magyar széppróza napja alkalmából az 
elsősorban dalszerzőként ismert Kollár-Klemencz Lászlót hívták meg.

Ég az erdő
Ember a fán – Kollár-Klemencz László zenés irodalmi estje. Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 2020. 
február 21.

Shakespeare: Hamlet. A Pannon Várszínház előadása.  
Hangvilla. Rendező: Vándorfi László. 2020. február 15. és február 21.
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vadul, közben éles és gyors forgásokkal, 
lábdobbantásokkal táncolnak, így azonnal 
érezzük, micsoda lefojtott energiák dol-
goznak itt – végtelenül civilizáltan, a gent-
lemen’s agreement, a becsületszó szabályai 
szerint, ahogy a századfordulón illett. És 
egyszer csak a nézőnek fájni kezd, hogy 

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

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

Mi vagyunk a  grund!
Zúg a taps A Pál utcai fi úk előadásának végén, a nézők együtt éneklik a színészekkel: „a grund mi vagyunk/ 
Álljunk bele ha kell, bármi jöjjön is el/ Legyen szabad a grund/ Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely/
Vagy egyszer belehalunk”, „Miért  félnénk, miért élnénk,/ Ha nem egy álomért?” Annyira szíven talál ez az 
igazából banális szöveg és az az elszántság, kollektív erő, ami ezekből a fi atal színészekből árad, hogy elvetem 
a gondolatot, ami idefelé jövet foglalkoztatott: mi közünk valójában ehhez a száz évvel ezelőtti történethez, 
ezekhez a századfordulós fi gurákhoz? Az előadás érvényes választ ad a kérdésre.

Séd, 2019. 3. sz., 26. old.
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Boldogság 
tízezer  
kilométerre 
Író-olvasó találkozó  
Hidas Judittal. Eötvös  
Károly Megyei Könyvtár,
2019. május 3.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár min-
dig gondoskodik író-olvasó találkozóinak 
változatosságáról. Számos, napjainkban 
jelentős, nemcsak széles közönség által el-
ismert és népszerű, hanem az irodalom- 
kritika szemében is fontos szerepet betöl-
tő szerzőt lát vendégül. Az elmúlt irodal-
mi programok többnyire férfi írói után 
a közelmúltban Hidas Judithoz lehetett 
szerencsénk, akivel az est folyamán Gás-
pár-Singer Anna beszélgetett. Az író-ol-
vasó találkozó különlegessége volt, hogy 
ekkor mutatták be az országban először 
Hidas Judit harmadik, Boldogság tízezer 
kilométerre című kötetét is.

Ehhez képest keveseket érdekelt a ren-
dezvény, alig ültünk néhányan a könyvtár 
Kisfaludy Termében. Talán ennek köszön-
hető, hogy a beszélgetés végig felszabadult 
hangulatban telt, a beszélgetőtárs, Gás-
pár-Singer Anna mellett a résztvevők sem 
féltek feltenni az őket érdeklő kérdéseket. 

Már maga a könyvborító is üdítő-
en hat az emberre, amint rápillant. Körben 
véletlenszerű szögben sorakozó, gumicu-
kor színű fröccsöntött Szűz Mária-figurák, 
melyek keretbe foglalják a szintén így-úgy 
elforgatott, papírfecniket ábrázoló szöveg-
dobozokat, melyek a könyv szerzőjét és kö-
tetének címét tartalmazzák. Mindehhez jön 
a mélyrózsaszín könyvjelző, aztán a köny-
vet kinyitva rögtön egy anti-Oravecz Nórá-s 
mottó: „Mosolyogj, míg bele nem döglesz!” 
Igen, a csomagolás alapján első látásra za-
varba ejtett a könyv, kíváncsi voltam, hogy 
vajon mit takar ez a harsányul felkiáltó 
megjelenés. De legfőképpen persze az érde-
kelt, hogy van-e a formában tartalom.

A beszélgetés mellett szerencsére sok 
részlet hangzott el a könyvből. Az egyes 
novellák megismerése után mondhatom, 
hogy Hidas Judit eléggé Tóth Krisztinára 
emlékeztető stílusban ír, vagy legalábbis 
közelít felé. Szó sincs utánzásról, Hidas el-
beszélői stílusa sokkal könnyedebb, ahogy 
elbeszélései is gyorsabban oldódnak az ol-
vasóban, mint egy Tóth Krisztina-szöveg. 
Ugyanakkor a látásmód, elbeszélői hang 
tekintetében erősen érzem a hasonlósá-
got, ami nem baj, sőt! Aki képes olyan fi-
nom érzékenységgel, személyes, mégsem 
tolakodó, ugyanakkor kellően ironikus 
hangnemben, tökéletesen szembesíteni 
az olvasót a mindennapok igazi valódi-
ságával, mint Tóth Krisztina, Rakovszky 
Zsuzsa vagy Szabó T. Anna, annak írása 
mindenképp figyelmet érdemel.

A könyv egy középosztálybeli, tipikus 
nő figurájának sorsát mutatja be a maga 
hétköznapi frusztrációival, ám ezen túl 

jóval többről szól: éles társadalomkritika 
szűrődik át a gyakran kifinomult pimasz-
sággal megírt mondatokon, melyek által a 
szerző igyekszik felszámolni a mindenna-
pok emberének, ha nem is végtelen, de leg-
alább tízezer kilométernyi szomorúságát.

Éltető Erzsébet

Ívek 
Dalban bujdosó versek – Lo-
honyai Zoltán önálló műsora. 
Agóra, 2019. április 24. Női 
sorsok a balladák tükrében. 
Agóra, 2019. május 15.

Dalban bujdosó versek elevenedtek meg 
az Agóra kamaratermében, s egy különle-
ges utazásra vitték el a közönséget. Külön-
leges volt ez az utazás, melyre melankolikus 
hangulatban indult el az ember dallamok 
szárnyán, hogy aztán életének képeit felvil-
lantva végighaladjon sorsának útján. Élvez-
ze a szerelem, az erotika huncut pillanatait, 
elgondolkozzon a hétköznapok gondjain, 
eljusson szabadság iránti vágyához. S mikor 
már szabadnak érezné magát, szembesül-
jön az idő múlásával, mert minden utazás 
véget ér egyszer. 

Lohonyai Zoltán egy szál gitárral saját 
megzenésített verseivel teremtett jó hangu-
latot. Régi, közismert alakja ő a versének-
lésnek, elért számtalan sikert különböző 
fesztiválokon. Igazi hangját saját versei-
nek megzenésítésével és előadásával találta 
meg. Szerény, ambiciózus ember, aki szak-
máját tekintve magyartanár. Kipróbálta 
magát több munkaterületen, de aztán ma-
radt számára a legfontosabb: az ember élet-
érzéseinek dalban való megformálása. 

A magyartanár verset szerető lelke 
és a legnagyobb magyar költők verseinek 
hatása érezhető a dalszövegeken. Kiváló 
érzékkel szerkesztette meg ezekből a szö-
vegekből a műsor ívét Felföldi Gábor, aki 
– Rábai Zsanettel együtt – mint versmon-
dó is közreműködött az esten. Lohonyai 
Zoli nem a húrokon klasszikus futamo-
kat játszó virtuóz gitáros, dallamai még-
is elbűvölik a hallgatót. A szövegek pedig 
jól illeszkednek a dallamok hangulatához. 
Az egyszerű hétköznapok pillanatait idézik 
meg, hol szomorkásan, hol pedig ciniku-
san tekintve saját gondjainkra. A versmon-
dók remekül éreztek rá a szövegekben rejlő 
mélységekre, de a mosolyt, a megértést az 
élet dolgai iránt sem engedték el a műsor 
alatt. Mert egy hirtelen jött akkord a gitá-
ron, mely aztán szép ívű dallammá vált, el-
hitette velünk, hogy jó minden úgy, ahogy 
van. „Az életünk egy meg nem festett kép 
csodálatos harmóniája” – énekelte a szerző. 
Találkozhattunk hát önmagunkkal ezen a 
zenés utazáson. A kétségeinkkel, a kishitű-
ségünkkel, a nagyravágyásunk szégyenével 
és a legfontosabbakkal is, a szeretettel és a 
hazához való kötődéssel. A monitorok vi-
lága lassan elcsendesíti körülöttünk a sza-
vakat, s kell valaki, aki felráz minket, mert 

„egyszer csak elfogy a nappal, elfogy az éj-
jel, elfogy a reggel s a délelőtt”. Mosolyogva 
hallgatja a dalokat a közönség még akkor is, 
amikor már az elmúlás gondolata közelít a 
zene szárnyán. Mikor már beletörődnénk, 
hogy a múló idő elviszi lelkünket, egy hirte-
len felrázó, felszabadító dallam új lüktetést 
ad. A jókedv, a felszabaduló érzés visszaté-
rít, „hogy vidámak legyünk, és épségben 
táncoljunk át a vénségbe”. Ezek a fordulatos 
zenei megoldások tették izgalmassá az estét. 
Egy pillanatra sem hagyták lankadni a fi-
gyelmet, s a végén megérezhettük, milyen jó 
is együtt dalolni sorsunkat, a közös éneket.

S ha közös volt a jókedv, az ének, na-
pok múltán már közös lett az elmeren-
gő hangulat is, melyet a balladák tragikus 
sorsokat ábrázoló világa hozott el nekünk. 
Battyányi-Nagy Annamária, a Váci Mihály 
Irodalmi Színpad egyik kiváló versmondó-
ja önálló estjén nehéz feladatra vállalkozott, 
mikor legszebb balladáinkból állította össze 
műsorát. Az asszonyok, az anyák fájdalmai 
és a tragikus véget érő szerelmi történetek 
alkották a műsort. A balladai mélységeket, a 
végsőkig feszülő érzelmi húrok rezdüléseit 
nehéz megjeleníteni színpadon. De a szöve-
gek ritmusa, néhol archaikus volta segítheti 
az előadót. Tiszta, szép beszédű versmon-
dó Annamária, aki igyekezett kihasználni 
a szövegek adta lehetőségeket. A csendes, 
drámai hangulatot végig őrizte az előadás 
alatt. Segítségére volt ebben Nagy Gergely, 
aki egy-egy ballada között szelíd dallamokat 
játszott mandolinján, és néhol talán próbál-
ta oldani a feszültséget. „Rossz időket élünk, 
rossz csillagok járnak” – hallottuk, s gyorsan 
szaladó napjainkra is gondolhattunk, hiszen 
ma is megérintenek ugyanazok a gondok, 
amelyek annak idején a balladák asszonyai-
nak tragédiájához is vezettek. 

Ma is szükségünk van egy erős hit-
re, mely megtartja körülöttünk a falakat, 
melyeket századok óta építenek Kőműves 
Kelemenek. Ezt a hitet próbálta átadni az 
előadó. S ha nem is sikerült minden balla-
dában kihozni a ritmust, a fájdalmak néhol 
hangos, majd elhalkuló hangját, összességé-
ben szép ívű volt az előadás. Megérintette a 
közönség lelkét. Talán erőt, hitet is adott a 
holnapokhoz. 

Molnár Erzsébet

Best of  
Máté Péter 
Máté Péter–S. Nagy Ist-
ván–Vándorfi László–Gém 
György: Egy darabot a szí-
vemből. Rendező: Vándorfi 
László, koreográfus: Krámer 
György. Felújított bemutató: 
2019. március 23.

Mennyire alakítja, befolyásolja a zene a 
musicalt, ha már létező zenéből állítunk 
össze egy előadást? Mennyire illeszkedik 
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is, mellyel a haldokló fiatal dán elfogadja a 
fiatal norvégot („Őrá adom szavam”). S így 
eltűnik az az értelmezési lehetőség, hogy 
Hamlet mindkét apja világát – a lovagit és 
a gátlástalan pragmatistát – megtagadva kí-
ván a bűzlő Dániának új uralkodót. Az élet-
ben és a halálban sincs megoldás.

A széttartást megerősíti az Ophe-
lia halála mögé látott fikció, miszerint 
az „erőszakos”, „fenyegető” tébolyultat 
megölik, a királyné szívszorító jelenése a 
televízióban pedig egy cinikus álhírperfor-
mansz.

Ebben a teremtett világban Ham-
let tán még magányosabb, mint a közép-
kori történetben, pedig már ott sem értik. 
Vakfoltban („De bennem az van, amit sose 
látnak”) és önmaga számára is valamiképp 
vakfoltként él. „A létezés szelektív vakság” 
(G. S. Brown). Nem vesszük észre, mit 
nem látunk. A „Ki az?”, „Ki vagy?” kezdő 
kérdések és a „…tanúskodj: ki voltam én” 
kérés (a relatív eredetiben, hisz a Hamlet-
nek nincs autográf kézirata: „…draw thy 
breath in pain, to tell my story”, ami azért 
nagyon más) ebben az összefüggésrend-
szerben még nehezebben értelmezhetőek 
és meggondolhatóak.

Feszültséget keltő a két fordítás ösz-
szekeverése is. Nádasdy Ádám szövege 

erős karakter- és viszonylatteremtő, he-
lyenként stílusában, hangnemében szélső-
ségesen kileng (akár Hamlet esetében), de 
a könnyebben érthető színpadi nyelv nem 
akármilyen pillanatokban és nem akárkik 
szájából szólalva válik játékossá, hirtelen 
sűrűvé. Arany fordításának emblemati-
kus részletei ugyanakkor visszaemelik 
elénk Hamlet filozofikus, lírai űrmagá-
nyát, mintegy az ellenkező irányba tolva a 
szereplő világát. Nádasdy értelmezésében 
mindenesetre még feltűnőbb, hogy senki 
nem beszéli azt az anyanyelvileg és eredeti 
módon metaforikus, élesen okos nyelvet, 
amit Hamlet – ez a tudatszint is leválasztja 
őt mindenki másról –, talán csak a sírásó 
és épp Claudius azok, akiknek van nyelvi-
leg-lényileg közük hozzá.

Az előadásban méltósága van a szí-
nészetnek, művészetnek, szónak. A kirá-
lyi televízió (szó szerint is) szellemtelen 
gagyiságával és talpnyalásával szemben 
kel életre A walesi bárdok. Áthallásos mo-
tívumai közül tán az egyik legfontosabb, 
hogy a bárdok pusztán szóval és a cselek-
vés megtagadásával lázadnak, miközben 
Hamletet épp az bántja legjobban: „Nincs 
szavam egy királyért, kinek fenséges, drá-
ga életét / gonoszul elvették.” A színész-
király (P. Petőcz András) erős jelenléttel, 

valóban királyként áll a színpadon. Yo-
ricknak még a koponyája is individuum. 
Hamlet szinte megtanítja nekünk, kik is a 
színészek. Az előadás a kor foglalatja kí-
ván lenni, s önnön fontosságát mutatja fel.

Pap Lívia, Koscsisák András és 
Krámer György hármasa erős. Pap Lí-
via lényének kortalan szépsége, átesztéti-
zált megjelenése (haj, ruhák) megérezteti, 
hogy Hamlet gyerekkorát áthatotta az ero-
tika, a játék, és fájdította a távolság. Krámer 
György alakja egyszerre dekoratívan, raj-
zosan súlyos és szinte keletiesen érzékeny, 
zárt, személyének képe teljes ellentéte Kos-
csisák András gesztusainak, harsányságá-
nak és persze Hamletnek. Érdekes egymás 
mellett Egyed Brigitta és Szelle Dávid. Sze-
repeikben mindig őket látom alapvetően, 
de Egyed Brigitta testébe átmegy Poloni-
usának lojalitása, a fontoskodás, a zavart 
szeretet és a frusztráció, míg Szelle Dávid-
nál a méltó közelség ellenére nem éreztem 
hasonlót. Hamletként mégis a káosz és a fi-
gyelem közepébe tud állni.

Bagi Zsolt szerint az univerzális ese-
ményeket nem lehet meghaladni. Igazak 
akkor is, ha éppen nem érvényesek. Mint 
Hamlet létezése. 

Vondervisztné Kapor Ágnes

Talán kijelenthető, hogy színház és film két nagyon eltérő műfaj: ami az egyik formanyelvnek előnye, az a 
másiknak hátránya; amire az egyik képes, arra a másik nem. Míg a színház „itt és most” történik meg velünk, 
addig a film „bármikor”; azonban a filmes technika nyújtotta lehetőségeknek a színház a nyomába sem érhet.

Nemigen
P. Stone–M. Yeston: Titanic. Petőfi Színház. Rendező: Somogyi Szilárd. 2019. február 27.

Miért van ennek el-
lenére, hogy az utób-
bi időben gombamód 
kezdtek el szaporod-
ni az eredetileg a film 
műfajában elmondott 
történetek a színház-
ban? Erre a kérdésre 
választ adni nyilvánva-
lóan nem lehet ennek 
a kritikának a célja, 
azonban néhány okra 
rá lehet világítani a 
Veszprémi Petőfi Szín-
ház Titanic című musi-
calje kapcsán.

Egy ilyen ok min-
den bizonnyal a mar-
ketingértéke egy ilyen 
előadásnak. A film si-
kere után nem ördög-
től való gondolat, hogy 
a színház is hasznot 
húzzon ebből. A kö-
zönségcsalogató cím 
ellenére azonban né-
miképp csalódottan re-
alizálhatja a néző, hogy 
ez a Titanic nem az a 
Titanic. Vagyis vala-
mennyire az, de kicsit 
mégsem az: az előadás 
története majdhogy-
nem teljesen megegye-
zik az 1997-es, James 
Cameron által rende-

zett, 11 Oscar-díjat bezsebelő filmmel. A 
történet ismerős, a karakterek azonban 
teljesen ismeretlenek számunkra, azon-
ban annyira mégsem rugaszkodtak el a 
szövegkönyv írói az eredeti szereplőktől, 
hogy ne ismernénk fel a filmbeli Jacket és 
Rose-t Jim Farellben és Kate McGowan-
ben. A cselekmény több szálon fut, meg-
ismerkedhetünk az anyagilag lecsúszott 
Beane házaspárral, Frederich Barett ka-
zánfűtővel, Jimmel és Kate-tel, Edward 
John Smith kapitánnyal, J. Bruce Ismayjel, 
a Titanic tulajdonosával, valamint az idős 
Strauss házaspárral. A rengeteg karakter 
felépítése és bemutatása jelentős játékidőt 
igényelne, amely tulajdonképpen rendel-
kezésre is áll, hiszen háromórás az előadás, 
azonban a legtöbb karakterről két dolgot 
tudunk meg: a nevüket és legfontosabb tu-
lajdonságukat. Így jelenik meg előttünk a 
vagyonát elvesztő és folyton torzsalkodó 
Beane házaspár; a szerelmes, de önfeláldo-
zó Barett kazánfűtő; a nagyon szerelmes 

Jim; a nagyon szerelmes és terhes Kate; 
az utolsó útját teljesítő Smith kapitány; a 
nagyravágyó és törtető Ismay hajótulajdo-
nos, aki rekordidő alatt akarja elérni New 
Yorkot, és ezért mindent meg is tesz; és a 
demenciával küzdő Strauss úr és hűséges 
felesége. A három óra játékidő ellenére a 
karakterek nem hús-vér emberekként je-
lennek meg, hanem sablonos személyek-
ként (igaz, hogy a musical műfaja nem is 
kívánja meg az összetett karakterábrázo-
lást, így ez ennek az előadásnak sem róha-
tó fel). A sablonos karakterek felett szemet 
hunyhatna a néző, ha a történetük kerek, 
egész, lezárt lenne; azonban ezen a téren 
is mutat hiányosságokat az előadás. A sze-
replők történetei a levegőben lógnak, nin-
csen dramaturgiai íve egyik történetnek 
sem. Minden karakter körülbelül 2–3 jele-
netet és körülbelül 1–2 dalt kap az elő- 
adásban, ezek szolgálnák a történetük át- 
és megélhetőségét; azonban a kellő mély-
séget nélkülöző prózai és dalszövegek ezt 
nem teszik lehetővé. Tragédiájuk (kinek 
halála, kinek csak a hajótörés borzalma) 
így nem válik súlyossá, plasztikussá. Ez 
azért is fájó, mert a végkatasztrófa (a hajó 
elsüllyedése) tudatában a nézőnek nem 
kell a történet végkimenetelén izgulnia, 
mindenki számára ismert a cselekmény 
vége, ezért a figyelem sokkal inkább he-
lyeződhet a történet közbülső részére, va-
lamint a karakterekre. Az előadás ezzel a 
lehetőséggel sajnos nem tud élni.

A színészi játék egyenletes, kiegyen-
súlyozott, egyik színész sem marad el vagy 
emelkedik ki a többiek közül. Nehéz azon-
ban a színészi játékról érdemben beszélni, 
ugyanis leginkább énekelnek a karakte-
rek, musicalhez képest is kifjezetten kevés 
a prózai rész. Emlékezetesek a kapitány, a 
tervező és a hajótulajdonos jelenetei, azaz 
Nyirkó István, Cservenák Vilmos, vala-
mint Keresztes Gábor összjátéka. Az ő 
párbeszédeikből nő ki a felelősségvállalás 
tematizálása. 

A bevezetésben említett okok közé 
sorolható a musical műfaj nagy népsze-
rűsége. Magyarországon kedvelt műfaj a 
musical, számos színház engedheti meg 
magának, hogy egész évadban csak ze-
nés előadásokat játsszon. Érdemes azon-
ban arról is beszélni, hogy mennyiben ad 
hozzá az eredeti történethez a musical-
változat. Meglehet, az előadás azt állítja 
magáról, hogy nem a film reprodukciója, 
hiszen a karakterek mások, azonban mégis 
Titanic címmel hirdeti magát, így megáll-
ja a helyét a gondolat, hogy összehason-

lítsuk a filmmel. Amiben egyértelműen 
elmarad a film mögött a színházi előadás, 
az a látvány, amely egyáltalán nem képes 
megteremteni a valóság illúzióját. Ennek 
nyilvánvalóan fizikai okai vannak, egy 
színház legjobb esetben is csak megköze-
lítheti egy film látványvilágát, amely élő 
helyszínekkel (jelen esetben egy hajóval) 
dolgozhat. Fontos azonban kiemelnünk, 
hogy a zenés színház éppen a látványnak 
köszönheti nagy népszerűségét; ebben az 
előadásban azonban a díszlet nem igazán 
impozáns, a látvány nem lehengerlő: nem 
tudunk elvonatkoztatni a guruló, kicsi-
nyített hajóorrtól, a remegő díszletele-
mektől, az ide-oda mozgó – elméletileg 
bronz – díszszobortól. Kifejezetten nevet-
séges eleme az előadásnak, hogy a vizet 
négy – egyébként gyönyörűen mozgó – 
balett-táncos jeleníti meg, valamiféle csi-
kóhaljelmezbe öltözve. Az előadás ezen 
eleménél rendkívül plasztikusan dombo-
rodik ki a film és a színház lehetőségei-
nek különbsége. 

Ha musicalről beszélünk, nem me-
hetünk el szó nélkül az előadás zenei vilá-
ga mellett. A legerősebb elem a színészek 
énektudása és az élő zene varázsa. Szin-
te kivétel nélkül az összes szereplő tisz-
tán énekel, néhol megrendítően nagyívű 
énekléseket hallhatunk. Emlékezetes a ka-
zánfűtő szerelmes dala, amelyben egyér-
telműen kidomborodik Sándor Péter 
nagyszerű hangja, valamint hasonlóan 
kiemelkedő a Jimet alakító Veréb Tamá-
sé is. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
amikor nem szólók és duók vannak, ak-
kor érthetetlenné válik a szöveg. A han-
gosítás – főleg, amikor mindenki énekel 
– teljesen csődöt mond. Az előadás zenei 
világára nézve néhol furcsa, sőt komikus, 
amikor az alapvetően prózai szöveget a 
színészek énekelni kezdik. Értem, hogy ez 
egy musical, azonban a hajó sebességének 
megállapítására, valamint a fordulatszám 
növelésére kiadott parancsot talán érde-
mesebb lett volna prózában elmondani.

A legszembetűnőbb különbség a 
filmhez képest, hogy a főszereplők, akik 
szerelembe esnek egymással, azonos tár-
sadalmi osztályból származnak. Sokáig 
úgy éreztem az előadás alatt, hogy ezál-
tal teljesen elveszti súlyát a szerelmi szál: a 
film igazi romantikáját az adta, hogy míg 
Rose arisztokrata, Jack pedig egy egysze-
rű melós, mégis egymásba szeretnek a va-
gyoni különbség ellenére. Idővel azonban 
rá kellett jönnöm, hogy – amennyiben ez 
tudatos – a musical egyértelműen meg 
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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 fi 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 fi lmmontázsszerűen egé-
szen mai, illetve a 60-as, 70-es évek alter-
natív színjátszó közösségeinek világával 
rokon. A generációs szellemet hordozó at-
létikus koreográfi 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 fi náléban, ó egek, a fi 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 Petőfi  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 fi ata-
lokról, akik ellobbantak egy szempillantás 
alatt, mint a gyertyaláng?

Bartuc Gabriella
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A karácsony ugyan a szeretet ünnepe, de a logisztika csodája. Ráadásul minden családban, ahol a 
Jézuskában még töretlenül hívő kisgyerek nevelkedik, vannak dolgok, amelyek „nicht vor dem Kind”, nem 
gyerekszemnek valók. Minden egyében túl ezért találta el – már megint – a Kabóca a tökéletes családi 
ajándékot, azt, hogy míg a kicsi a játszóházban bóklászik, a nagyok otthon elrendezhetik, amit az ünnepi 
célegyenesben el kell rendezni.

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

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

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

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

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

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

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

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

Én ebben a csodaszép betlehemezésben, amit a Kabóca színé-
szein és vendégeiken kívül a Kaszás Villő, Bakos Árpád szerzőpár-
nak köszönhetünk, nem tudok hibát találni. A betlehemezés sajátos 
műfaj, hiszen úgy vagyunk vele, mint az ókor görögjei lehettek a 
maguk színházával. A darabok a mitológiáról szóltak, a mitológiát 
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Vasárnap délelőtt gyülekező a Hangvilla kamaratermében. Meglepően sok a felnőtt, sokan gyerek nélkül. 
Bemutató van, érthető, hogy mind a stáb, mind ismerőseik kíváncsiak az első előadásra. Négyéves kortól 
ajánlják a darabot, de vannak fi atalabbak is. Egészen hosszú zenei bejátszással nyit az előadás, mialatt 
meglepő módon semmi nem történik a színpadon, csak nézzük a díszletet. A zene teljesen egyszerű, a 
régóta bábelőadásokhoz párosított klasszikus, szöveg nélküli „gyerekzene”. Az előadás során később sem ér 
meglepetés bennünket ezen a téren. Sajnos más téren sem igazán.

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

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

A díszlet nagy része sík, néhol háromdimen-ziós, a bábok többnyire három-, de van, hogy kétdimenziósak, ami elgondolkodtató. Va-jon Schneider Jankó rendező a szemnek akart kedvezni azzal, hogy váltogatja a síkot, vagy pusztán spórolás, esetleg ötlethiány miatt ol-dott meg néhány dolgot „papíron”. Amennyi-ben bármi mélyebb célja, jelentése lett volna ennek a dolognak, sajnos nem jött át. Szá-momra inkább zavaró és ingerszegény, nem indította be a fantáziámat. A fényekkel sem volt különösebb játék. A háromdimenziós bá-bok is zsákruhában, pontszemekkel, papírko-ronában. A báb mozgatása nem igényelt nagy technikai tudást, az alakok csak a kezeiket és fejüket mozgatták külön. Amíg a Paprika Jan-csiban az egyszerű d íszletet és bábokat (bár ott legalább látszanak a lábak) viszi a történet és a humoros szöveg, addig ebben az előadás-ban sok percen keresztül volt, hogy semmi sem kötötte le a fi gyelmemet. Andrew Lang az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején alko-tott. Mafl ázia című kötetét Göncz Árpád for-dította, 1984-ben jelent meg. Mind a történet, mind a szöveg túlhalad a tündérmesék vilá-gán, korát meghazudtolóan több tartalom ke-rült bele, valamint újszerű látásmóddal bír.Ehhez képest a Kabóca által interpretált darab egyszerű, mondanivalója és fókusza va-lószínűleg a gyermeki hitrendszer erősítése, a csodákba vetett hit visszaadása, a „van sárkány vagy nincsen sárkány”, „mi van a tündérekkel” problémakört aktualizálva. Hiszünk-e bennük, milyen az életünk, ha igen, milyen unalmas és egysíkú csodák nélkül. (A síkok értelme itt megvilágosodhatna, de ha volt is ilyen szándék, nem eléggé kidol-gozott.) Mindezt olyan egyszerűséggel viszik színre, hogy a néző számára még az sem igazán jön át, hogy itt igazi csodákról van szó. (Volt például egy félreérthető rész, melyben a két testvért megöli a sárkány, azonban továbbra is kérdés marad, hogy léteznek-e sárká-nyok!) A szöveg (még ha négyéves kortól ajánlott is a darab) erő-sen lebutított, és enyhén modernizált: „Létezik, hidd el nekem, bár nincs fenn az interneten.” Sem az eredeti szöveg sokszínűsége és műveltsége, sem a történet humora nem maradt meg benne. A koncepcióba érthetetlenül bekerül egy japán zenés sár-kányharc, ami ráadásul indokolatlanul hosszúra nyúlik, minden humort mellőzve.Az előadás vége az, hogy a tündéreket meghívják a palotába, ezután nem történik semmi. A színészek feje is előkerül, a bábok meghajolnak, majd ismét az üres színpadot nézzük a zenei beját-szás alatt.Meg kell valljam, voltam már jobb Kabóca-előadáson. Ma-napság, amikor itthon is fejlődik a bábkultúra (legalábbis van-

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

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

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

Timo Parvela: Miú és Vau. Rendezte: Kolozsi Angéla. Kabóca Bábszínház. Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ, 2018. április 15.A fi nn meseíró, Timo Parvela történeteit összefűzve, Miú és Vau című bábjátékukkal léptek a mindenféle korú gyerekek és a szintén mindeféle korú, de azért főképp fi atal felnőtt közönség elé a „kabócák”. A választás kiváló, mert bár Timo Parvela történeteinek intenzitása, szellemessége, csalafi nta csavarossága kissé egyenetlen, de egyik sem unalmas, a közönséggel szót érteni nem tudó. Pedig ez utóbbi, mármint a közönséggel való szót értés nem is egyszerű feladat, hiszen a nagyszülőktől a szülőkön és a kicsi, kisebb és legkisebb gyerekekig terjedő sávban kell az előadásnak érvényesen megszólalni. Az előadás címzettjei elsősorban a gyerekek, de a felnőttek sem csupán nézőtéri rendfenntartók, hanem valódi közönség, amely – láthatóan és hallhatóan – kiválóan szórakozik.

Korszak
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Hány ajtaja van 
a csodapalotának?

Január 17-én Balázs Béla A hét királyfi  című meséjét mutatta be a Kabóca Bábszínház. A nagyszínpadon. Néhány nappal ezelőtt a stúdió nagyszobányi terében néztem Kodzsugukila boszorkány történetét, és most arra (is) kíváncsi voltam, mennyiben más a játék hangulata a testközelség nélkül, akkor, ha a szinte nagycsa-ládnyi közönség helyett egy nagyteremnyi közönség bámulja és tárgyalja meg izgatott pusmogással a mesét.Amikor a „kabócák” Balázs Béla meséjét választották, csaknem pontosan százév-nyit nyúltak vissza az időben. 1916. októ-ber 31-én így tudósított egy helyi születésű szerző fellépéséről a Szegedi Napló: „A Feministák Szegedi Egyesülete ez idén is meg akart felelni annak a magára vállalt föladatnak, hogy a háború vadító és dur-vító befolyásait a gyermekek fogékony lelkében egyensúlyozza. Mesematinék szol-gálják ezt a célt.” (…) „Az ünnepély külön érdekessége volt Balázs Bélának, a szegedi 

származású jeles írónak meséje, amelyet ő maga mondott el a kicsinyeknek. A mély értelmű, sok fantáziával elgondolt és művé-szien megformált mese irodalmi értékű, de pedagógiai hatásra nézve is jelentős alkotá-sa az újabb gyermekliteratúrának.”Tehát 1916. október 31. Olyan idő-pont, amikor a Nagy Háború, amely megrontotta, leírhatatlan szenvedésekbe taszította Európát, már több mint két éve tombolt. Olyan időpont, amikor minden-ki sejtette már, hogy ez a háború hosszú lesz, és senki sem sejtette, hogy mi lesz a vége. Nagyjából ez az a pillanat, amikor a társadalomban kezd „felszívódni” a hábo-rús pszichózis, az az elvadultság és dur-vaság, amitől nem véletlenül akarták óvni a gyerekeket a szegedi feministák. Balázs Béla meséje nagyon fi noman, igazi szecesz-sziós, törékeny metaforák csodákkal átszőtt hálózatával éppen erről beszél. Történeté-ben nincsen semmi direkt politikum, igazi mese, csodákkal, királlyal, királynéval, hét királyfi val a mese időtlenségében és téren túliságában. De az áthallások mégis félre-érthetetlenek.A hét királyfi  hét jó testvér, olyan jó testvérek, amilyenek csak a mesékben van-nak. Leélhetnék akár az egész életüket is szeretetben, boldogságban, ha a körhin-taként forgó aranypalota világába, a bent biztonságába be nem tör a kint gonoszsá-ga és agresszivitása. A mese nagy kérdése, hogy a jónál is jobb testvérek harmóniáját, az összetartozás, a közös értékek, a szeretet kötelékeit megbonthatják-e, sebezhető bé-kéjüket feldúlhatják-e azok, akiket a rom-bolás nyomorék öröme boldogít.A válasz egyszerre illúziótlan és re-ménykedő. Mert igen, megronthatják, de nem helyrehozhatatlanul. A hadba vonuló király, a bölcs és jóságos apa nyomán ke-letkező űrbe tör be a gonosz boszorkány, hogy az aranypalotára hét ajtót bűvölve el-hitesse a jóságban nevelkedett, tehát a go-nosz ellen védtelen gyerekekkel, hogy az, amit mindeddig egynek és oszthatatlannak láttak, voltaképpen hét. És nagyon is el-osztható. Mert minden királyfi nak jut egy kapu, és minden királyfi nak jut egy baljós hiedelem, az, hogy csak és kizárólag az ő 

kapuja az igazi, az az egyetlen kapu, amely a palota mélyén sorvadozó édesanyjuk gyógyulásához utat nyithat.És megtörténik az elképzelhetetlen. Amikor a már cérnaszálnyira sorvadt anyát felélesztő gyógyszer megérkezik, a hét ki-rályfi  között kitör a szörnyű viszály. Nem kérdés: mind a heten a legjobbat akarják, de mind a heten elhiszik a gonosz duruzso-lást, hogy csak és kizárólag az ő útjuk, az ő kapujuk az egyetlen. Az igazi. És kitör köz-tük a harc, és meg sem szűnik mindaddig, míg a testvérháború nyomán fakadt könny-folyó a távolban csatázó apáig nem ér.Biztos vagyok benne, hogy 1916 ok-tóberében Szegeden és bárhol Európában ezt mindenki pontosan értette. Amikor azonban a játékot rendezőként is jegyző Székely Andrea Balázs Béla meséjét kivá-lasztotta, tudnia kellett, hogy a nézőtéren egy olyan gyerekgeneráció ül majd, amely (Istennek legyen hála!) nem ismer háborút, nem ismeri azt a vadságot és azt a durva-ságot, amiről Balázs Béla 1916-ban beszélt. Azt. Mert egyébként vadságot is, durvasá-got is ismerhet éppen eleget. A kérdés, a feladat az volt, hogy a régi mesét sikerül-e átültetni a „szép, új világba”, új, a gyerekek számára is átélhető jelentést adni neki.Az előadás menetében a háború in-kább csak periféria. Rögtön a kezdet kez-detén kialakul egy furcsa szerepcsere. A gyerekek, miután kiviháncolták magukat a maszkot öltő királyok furcsaságát látva, hirtelen – és meglepő mértékben – meg-komolyodnak. Mély csendben fi gyelik, amint a két király, mint két vásott, buta kölyök ádázul huzakodnak az eldönt-hetetlenen: kinek van igaza? De a kirá-

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

Tud-e a dob beszélni?Kodzsugukila, a boszorkány (afrikai történet bábokkal és különleges hangszerekkel). Rendező: Szántó Viktória. Kabóca Bábszínház, Veszprém. Bemutató: 2017. május. 21.A stúdióterem előtt a kicsiket meseország hősei várják: egyfejű sárkány, háromfe-jű sárkány, hét törpe. A gyerekek büszkén pózolnak velük egy-egy közös fotóra, míg a teremből különös hangok kezdenek ki-szivárogni a még zárt ajtó mögül. Aztán lassan megtelik a nézőtér, a legbátrabbak az első sorba ülnek, földre tett párnákra, olyan közel a játékhoz, hogy Dzséli, a me-semondó éneklő, énekmondó mesélő bő ruhájának szele biztosan meg-megcsap-ja őket az előadás alatt. Régi tapasztala-tom, hogy a felnőttek idegenkednek az ilyen közelségtől, megrettenti őket a lehe-tőség, hogy a színpad és a nézőtér, a két világ között leomolhat a védfal. A gyereke-ket szemmel láthatóan inkább inspirálja a közelség, a szülők illemtudóan elfoglalják a hátsó sorokat, a földön a párnákat meg-szállják a felnőtteknél sokkal bátrabbak.Míg tart a nemzedéki bátorságpróba, Danny Bain, az előadás maga, egy afrikai xilofonon afrikai(nak tűnő) futamokat ját-szik. Be kell vallanom, nem vagyok kellő-képpen jártas az afrikai folklórban ahhoz, hogy a hangszerek, a kellékek, a jelmez, az énekelt részek hitelességét megítélhessem. Annyit mondhatok csak, hogy nekem hi-telesnek tűntek, annyit, hogy mindenki számára az első perctől az utolsóig a nap-nál világosabb volt, hogy most egy másik világba lépünk, egy másik kultúra beszél hozzánk, és az előadás egyik nagy kérdése, hogy a más, az idegen elriasztja vagy épp ellenkezőleg: elbűvöli, a szó szoros értel-mében elvarázsolja az afrikai xilofon fura hangjait fülelő közönséget.Talán éppen ebből a szempontból tűnik szembe az előadás egyetlen igazán megkérdőjelezhető döntése, az, hogy Dzsé-li, a mesemondó éneklő valójában nem egy afrikai mesét mesél el, hanem egy olyat, amit Sándor Anna dramaturg illesztgetett össze magyar népmesék jól ismert eleme-iből. Szó se róla, szépen, gondosan megírt történet ez, a motívumok jól illeszkednek, nem markol többet, amint amennyit késő bölcsitől kora óvodáig egy gyerek még be-fogadni képes. De a tétet egy jó egérugrás-nyival mégis alacsonyabbra helyezi. Nem az a kérdés, hogy egy mindenestől afrikai világ hogyan képes együtt élni egy mindenestől nem afrikai közönséggel, hanem az, hogy a „mi kultúránk meséje” hogyan képes együtt élni azzal a hangszerek által megtestesített tárgyi és hangzásvilággal, ami kétségtelenül más, új és egzotikus.

Akinek jó füle van, az nyilván hall-ja már, hogy merre tart ez a gondolatme-net. Mostanában nálunk, Európában nagy zajjal csikordulnak össze az egymástól idegen és még inkább idegenkedő kultú-rák. Éppen ezért nagyon-nagyon értékes ez a kísérlet, a kultúrák közös vasárnap délelőttje, és – gondolom én – annál ér-tékesebb, minél több jelenik meg abból a másikból, abból az idegenből. Mert ha azt a minél többet, például egy még a törté-net szerint is afrikait őszintén meg tudjuk tapsolni a végén, akkor van azért remény, hogy átüzenhetők az egyébként valóban szörnyű szakadékok.Danny Bain. Hát ő nagyszerű. Mint a neve is mutatja, nem hazánk fi a, amerikai egyébként, diplomás zenész, élt Afrikában, de ez mind semmi ahhoz a két varázslat-hoz képest, ami alól már az előadás első pillanataiban sem vonhatjuk ki magunkat. Az egyik, hogy csillagszeme van. (Mint a csillagszemű juhásznak.) A másik, hogy elmondhatatlan bájú akcentussal beszéli – hibátlanul – a magyart. A csillagszemeit már az előadást megelőző percekben pró-bára teszi a még helyüket kereső, csivitelő, bámuló gyerekeken. Szemmel láthatóan – szó szerint – keresi a tekintetüket, még egy szó sem hangzott el, még csak az afri-kai xilofon egzotikus futamai szólnak, de a kapcsolat már épül. Dzséli, az énekmondó mesélő megbűvöli a gyerekeket.Aztán az első percekben történik va-lami, ami egyszeriben mély értelmű, a színház legősibb ősvilágáig visszahatoló tétet ad az előadásnak. Dzséli fi nom futa-mot perget végig a dobokon, és azt mond-ja a gyerekeknek: a dobok beszélnek. Száz dramaturg, rendező nem találhatta volna ki jobban azt, hogy egy cinci gyerekhan-gon azonnal megszólaljon a kétely. A dob nem tud beszélni. De tud. De a dob nem tud beszélni. Ettől a pillanattól fogva, a pil-lanattól, amikor a kétely egy cinci gyerek-hangban testet ölt, az előadás tétje az, ami minden színház tétje az ősidők óta. Az, hogy elhisszük-e. Elhisszük-e Hamletnek, hogy Hamlet? Elhisszük-e, hogy meghalt a cselszövő? Elhisszük-e, hogy Ádám és Éva? Elhisszük-e, hogy a dob beszél? Nem halogatom a választ. Elhisszük. Ennek a magyarul tüneményes tökéletlenséggel be-szélő, csillagszemű, tejfehér bőrű afrikai mesemondónak abban a háromnegyed órában mindent elhiszünk, még azt is, hogy a gonoszt legyőzi a jó.

Mert a mese, minden igazi mese az idők kezdete óta erről szól. Kodzsuguki-la, a gonosz boszorkányszellem ellopta a Napot és a Holdat, és a világra az ata-visztikus rettenet, az örök, áthatolhatat-lan sötétség borult. És két árva gyerek, két senkinél senkibb, akiknek minden szépet és jót megígért a falu, hogy aztán min-den szépből és jóból kitaszítsa őket, hitvá-nyul szavát szegve, a két senkinél senkibb testvér, Kaili és Szandzsi elindulnak, hogy megmentsék a világot, egyebek között azokat a mézédes szavú hazudozókat is, akik a semmibe lökték őket. Útjukon nem győzhetnek segítség nélkül, mert az em-ber barátok nélkül még akkor is erőtlen, ha ketten van egyedül. A sok segítőből itt most csak egyről essen szó: Dzséli az, az énekmondó mesélő, most nagyon felnőt-tesen mondjuk úgy, a művész, a szellem embere. És persze győznek, a Nap és a Hold újra bevilágítja a földet, bevilágítja még azokat is, akik nem biztos, hogy meg-érdemlik. Így megy ez már a mesékben, de most nem erről akarok beszélni.Hanem arról, ahogyan Danny Bain egyes egyedül betölti az egész színpa-dot, ahogyan a csillagszemével átragyog a gyerekek szemébe, és ezek a minden jóra kapható kisfi úk és kislányok egyszer csak elhiszik neki, hogy a dobok tényleg beszél-
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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 fi gurácska elég, hogy elhiggyük: ők a két árva, Kodzsugu-kila boszorkánynak jó egy fekete-vörössel kiszínezett korong. Mindenből elég a ke-vés, a kicsi. Csak varázsló kell hozzá.Danny Bain – nem vitás – varázsló. Hihetetlen intenzitással van jelen a szín-padon, tökéletes árva, tökéletes Esőisten, tökéletes Kodzsugukila boszorkány. Pilla-

natonként más és más, pillanatonként szo-rítunk érte és ellene, szánjuk, utáljuk, még azt a megindítóan kedves akcentust is a maga javára fordítja. Mert elhisszük, hogy ez a tejfehér bőrű fi ckó tulajdonképpen af-rikai. Tulajdonképpen idegen. Tulajdon-képpen nem is az.Lehetetlen megítélnem, hogy abból, amit láttam, mennyi Danny Bain hozomá-nya, és mennyi a rendező, Szántó Viktó-ria által hozzáadott érték. Azt mondhatom, hogy eggyé válnak a teljesítmények. Azt mondhatom, hogy mindenki, aki az „ókor” bábszínházain cseperedett, mint magam is, felejtsen el szinte mindent, amit a bábokról gondol. Ebben a bábszínházban még a bi-ciklicsengő is életre kel, még a biciklikerék is, ha napot és holdat fabrikálnak belőle. Mert egy csapat élteti. És Danny Bain.Amikor az előadásnak vége, amikor a felerészt gyerek, felerészt felnőtt közönség a szó szoros értelmében szóhoz jut, a szí-

nész egy pillanat alatt kilép addig fegyel-mezetten fenntartott szerepéből. Talán ez lett volna az egyetlen, amit kifogásoltam volna, az, hogy a gyerekek félelmetesen spontán reakcióira nem reagál, bár ki tud-ja, miféle szellemet szabadítana ki ezáltal a palackból. De a taps elültével elérkezik a kibeszélés ideje, és a gyerekek nem kímé-lik a nyilván fáradt színészt. Záporoznak a kérdések, minden hangszerről mesélni kell, minden hangszernek van titka, van története. Nincs itt már senki, aki ne hin-né el, hogy a dob beszélni tud.Amikor a közönség végül újra a való világba lép, kiderül, hogy a januári nap-sütésben megroskadtak a félbehagyott hóemberek. De ezzel nem foglalkozik most senki. Nem is tudom, kinek tetszett jobban a játék, kinek szélesebb a mosolya. A gyerekeknek vagy a nagyoknak. Lehet, hogy az enyém a legszélesebb.Aszta los István      

Kabóca Körkép. Ezt a nevet kapta az idén második alkalommal megrendezett show-case, mely a Kabóca műfaji sokszínűségét volt hivatott bemutatni az érdeklődők-nek. Az elmúlt évad bemutatói közül öt előadást kínált megnézésre a program; öt mind témájában, mind fogalmazásmódjá-ban, eszközeiben és céljaiban különböző, más-más módon izgalmas bábelőadást. A Körkép délelőtti részén sajnos nem tudtam részt venni, így az ebédszü-net előtti A hét királyfi  és az Álomszövők című előadásokról lemaradtam. Így is él-ményekben gazdag volt azonban a dél-után, amely a Békakirály című előadással kezdődött. Az Agóra bejáratához érve – a már megszokott módon – örvénylő gye-rekzsivaj fogadott, négy-öt tucat kisiskolás és néhány, a veszprémi közéletből isme-rős felnőtt várakozott a nagyterem bejára-tánál. Nem volt tele a nézőtér, úgy látszik, a kora délutáni előadás – Körkép ide vagy oda – nem vonzott több embert a színház-ba, mint máskor. A Kabóca előadásainak nézői rendszerint iskolai osztályok, s mivel olyan sok általános iskola nincs a környé-ken, hogy hétről hétre beterítsék a nézőte-ret a gyerekek, általában fél házzal mennek az előadások; a felnőtt közönség jó, ha egy félsornyi helyet foglal el, ami egyrészről sajnálatos, másrészről viszont érthető. Noha például a Békakirály is hem-zseg az aktualizálni próbáló poénoktól, az előadás igazán nem tud a felnőttekhez szólni, s a gyermekeknek sem fogalmaz meg valódi üzenetet. Így aztán – bár szó-rakoztató az előadás –  a felszínen marad. Ezt pedig sajnos nem csak a Békakirály 

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

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

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

Séd, 2019. 2. sz., 31. old.
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Krisztián egyébként tagja is a rájátszásos cso-
portnak), közös produkciójuk, a Libikóka, 
amelyet február 27-én mutattak be a Hang-
villában, mégis inkább egyfajta kombináció: 
vannak itt megzenésített versek, írások zene 
nélkül és írások improvizatív zenei aláfestés-
sel. Az előadás (öndefiníciója szerint pódium- 
est) kellemes produkció, pont alkalmas egy 
hétköznap este viszonylag tartalmas eltöltésé-
re kis zenével és irodalommal. 

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

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

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

Király Viktor

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

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

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

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

Környezetük elvei szerint Hedda Gab-
ler és Szapperné is vétkesek: Hedda Gabler, 
a jó házból való úrilány unalmában pokol-
lá teszi pipogya férje és szeretője életét, majd 
öngyilkos lesz. Szapperné rosszkedve min-
denkire rátelepszik, hibbant albérlőjével vi-
gasztalódik, iszákos férjét kutyába se veszi, 
az anyjával sem törődik. Az unokája is addig 
van a kezében, amíg átveszi a lányától, utá-
na teljesen megfeledkezik róla. Még jó, hogy 
csak egy gumibaba. Szapperné életének kö-
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a dalszöveg a prózai részekhez? Mennyire 
van helye a darabban?

Az Egy darabot a szívemből előadást 
2015 szeptemberében mutatta be a Pan-
non Várszínház. A darabot a színház igaz-
gatója és főrendezője, Vándorfi László írta 
és rendezte, koreográfusa Krámer György. 
Az előadás nagy sikert aratott, így nem 
meglepő, hogy új szereplőgárdával és fel-
újított jelenetekkel újból bemutatták 2019. 
március 23-án.

A főszereplők között két jelentősebb 
változtatás tűnik fel, az Anya szerepében 
Pápai Erika helyére Kovács Ágnes Magdol-
na került, Tomi karakterét pedig Zayzon 
Csaba formálja meg György-Rózsa Sán-
dor helyett. Két szereplőt, Colost és Dobost 
kiírtak a történetből, az ő szövegrészeiket 
elosztották a másik négy fiúszerep között. 
Vendégszínészként megjelennek Gazdag 
Tibor, P. Petőcz András, valamint a Broad-
way Stúdió diákja, Holczer Réka.

Maga a történet egyszerű. 1968-ban 
járunk, Magyarországon, ahol egy éppen 
érettségiző osztály életébe nyerünk bete-
kintést. Az előadás tizenöt év történéseit 
dolgozza fel, kivel mi történt az élete so-
rán. Két főszereplőnk Robi és Tomi, mos-
tohatestvérek, ők a történet mozgatórugói. 
További fontos szereplő Juli, akibe mind-
két fiú szerelmes. A lány Tomit választja, 
Robi pedig családot alapít Lilivel. Az egyi-
kük félig svéd származása miatt is vágyó-
dik Nyugatra, míg a másik otthon próbálja 
megtalálni a helyét. Az első felvonás kulcs-
jelenete az érettségi bankett, míg a lezárás 
a tizenöt éves osztálytalálkozó.

A bakelitlemezt formáló padlón kör-
be-körbe futó biciklik és az emelvény ener-
gikus és sok jelentéssel rendelkező játékteret 
biztosítanak. Ezt ki is használja a musical, 
mind a biciklik mozgatásával, mind a tán-
cokkal. A koreográfia rendkívül összetett 
és kétségtelenül látványos. Néha egyszerű, 
néha bonyolult, de mindig belecsempésznek 
egy kis csibészséget, játékosságot.

A két legfontosabb dalnak én a Még 
meg sem köszöntem és a Tűzmadár című 
dalokat látom. A Tűzmadár azért hang-
súlyos, mert az előadás elejétől, mintegy 
refrénként többször felhangzik prózai for-
mában a következő részlete: „Kicsi gyer-
mek voltam én, mikor azt hittem, enyém 
ez a világ. Fölöttem a tiszta ég, úgy gon-
doltam, ott fenn még senki se járt. Tűz-
madár, vigyél engem el! Tűzmadár, vigyél 
egyre fel!” Többféle értelmezést is hallunk 
ezekre a sorokra, Robi és Tomi számára ez 
egy kisgyermekkori mottó, az álmuk meg-
fogalmazása, az anyuka búcsúlevélként 
értelmezi, Juli nem érti, a végén Tomi a 
halála után énekli el.

A darab megidézi a hatvanas évek 
magyarországi létérzését a lázadással, a re-
ményekkel, megjelenik a Nyugat felé fordu-
lás, a rock and roll szeretete. Hallunk benne 
Martin Luther King meggyilkolásáról, a 
banketten pedig elhangzik egy rádióbeszéd, 
ami elmondja a magyar csapatok bevonu-
lását Csehszlovákiába augusztus 21-én. Az 
idősebbek számára nosztalgikus érzést ad 
az előadás, a fiatalok pedig az atmoszférával 
tudnak azonosulni, amelynek megteremté-
sében nagy szerepe van a slágereknek.

Az előadás során huszonkét Máté 
Péter-dal csendül fel. Ezek közül vannak 
olyanok, amelyek többször is megszólal-
nak, természetesen más jelentéssel. Ilyen 
például az előadás címadó dala, az Egy 
darabot a szívemből, amely egyszer a sze-
relmes Robi szájából hangzik el, majd a 
szerelmét hiányoló Juli énekli. Fontos to-
vábbá azt is kiemelni, hogy a dalok alap-
ját élő zene szolgáltatja. A színpadon lévő 
banda sokáig elkülönítve működik az 
előadás többi elemétől, a zárójelenetben 
viszont az egyik színész, Szelle Dávid in-
terakcióba kezd a zenészekkel.

A színészek tényleg apait-anyait be-
letettek az előadásba. A két főszerepet ala-
kító Szente Árpád Csaba és Zayzon Csaba 
szinte hiba nélkül csinálta végig az előadást, 
Juli szerepében Pánics Lilla párszor csúsz-
kált a dalokban, de ez nem zökkentette ki. 
A kisebb szerepeket játszó Keresztesi Lász-
ló, Molnár Ervin, Szelle Dávid és Punk Pé-
ter láthatólag nagyon élvezték a feladatukat, 
öröm volt nézni őket a színpadon.

Bátran kijelenhetjük, hogy nem oko-
zott problémát a darab előrehaladtával a 
prózai szövegek csökkenése. A meglévő 
dalok köré írtak történetet, nem pedig a 
történethez keresték a dalokat. A második 
felvonásban számos alkalommal nincsenek 
is prózai szövegrészek, csak a dalok vála-
szolnak egymásra.

Nem ez az első olyan darab a Pannon 
Várszínházban, amelyben már létező dalok 
köré kanyarítottak előadást. A 2016/2017-
es évadban mutatták be a Bunkerrajzolót, 
amely Likó Marcell életelbeszélésére és a 
Vad Fruttik zenéjére alapozva készült, majd 
a 2018/2019-es évadban debütált a Béke 
presszó, amelynek története szintén a Vad 
Fruttik dalaira íródott.

Mindent összefoglalva: kellemes és 
elgondoltató előadást láthattunk a Vár-
színházban, jól időzített poénokkal, ener-
gikusan szerkesztett jelenetekkel és egy jó 
csapattal, akik láthatólag szeretnek együtt 
dolgozni. A szépséghibákon túllépve, jó 
élménnyel jön ki a néző a színházból.

Lohner Nikolett

Egy szerethető 
előadás 
Esőember. Veszprémi  
Petőfi Színház. Rendező:  
Anger Zsolt

A 35 év feletti korosztálynak nyilván van-
nak élményei az 1988-as kultikus filmről, 
amely az Oscar-díjat is bezsebelő Dus-
tin Hoffmannal és a szárnyait bontogató, 
a siker útjára lépő Tom Cruise-zal beír-
ta magát a filmtörténetbe. Ha élményeink 
vannak, akkor előzetes elvárásaink is, pél-
dául, hogy a színpadi változatot nézve ne 
azon kelljen fanyalognunk, bezzeg a film-
ben ez mennyivel jobb volt…

Ahogy A király beszéde esetében, 
úgy az Esőembernél is hamar rájön a néző 

arra: kit érdekel a film, itt izgalmas dolgok 
történnek a színpadon! Az előbbi előadás-
nál a két főszereplő remek kettőse (Csan-
kó Zoltán és Kőrösi Csaba pazar játéka) 
ragadta meg figyelmünket, most a dísz-
let funkcionalitása az, amely az első pilla-
nattól fenntartja érdeklődésünket. Persze 
dicsérhetjük Anger Zsolt rendezői mun-
káját, mert a darab feszesen úgy pereg le 
alig másfél óra alatt, hogy nem érezzük 
annak kényszerét, ideje volna már szünet-
re menni. A jó tempóhoz szükséges, hogy 
mindenki tudja a helyét a színpadon, a 
dialógusok a megfelelő hatással szólalja-
nak meg – Anger színészvezetésében ke-
vés hibát lehet találni. Erdős Júlia Luca 
díszlete pedig pillanatok alatt alakítható, 
éppen még Charlie Babbitt irodájában va-
gyunk, aztán már a reptéren, a szanatóri-
umban vagy a hotelszobában. Tökéletes 
miliő, amelyben minden helyszín illúziója 
megteremtődik a fényekkel való jó játék-
nak is köszönhetően.

Azt gondolhatnánk, színészileg az 
igazi kihívás az autista Raymond Babbittet 
eljátszani. Ez részben így is van. Oberfrank 
Pál látszólag természetes egyszerűséggel 
hozza a szerepet, nem játssza túl, nincs 
benne harsányság, de van benne humor, 
ami nem az autizmus karikatúrája, hanem 
a karakter komikumának kiaknázása. Néha 
pont azt érzem, az autizmusból fakadó ér-
zelmekből van kevés Oberfrankban – de 
ezt egy olyan ember írja le, aki nem tudja, 
milyen az autizmussal élők világa. Ray-
monddal hamar rokonszenvezünk, hálás 
szerep, nem úgy az öccse, Charlie figurá-
ja. Az utóbbi az összetettebb, ezé a pök-
hendi fiatalemberé, aki éppen azért olyan 
egocentrikus, mert nem volt lehetősége 
működő családban felnőni (ez kortalan 
probléma). Apja halálával sem az érzel-
mi húrok pendülnek meg benne, sokkal 
inkább anyagi gondjainak kozmetikázása 
merül fel a várt örökség által. De örökség 
helyett egy testvér szakad a nyakába, akit 
kezdetben csak azért hurcol magával, hogy 
a pénzéhez jusson. Majd, és itt jön a karak-
ter jellemfejlődése, ráébred, túl kell lépnie, 
túl tud lépni felületes társas kapcsolatain, 
amihez a bátyja iránti szeretet, az elfoga-
dás, a kötődés kialakulása vezet.

Szalay Bencét kedveltem „elsőfilmes” 
Viszkisként, hozta magát a kevésbé sikerült 
Holt költők társaságában, az Esőemberben 
viszont adós maradt számomra. Legalább-
is azt a bizonyos jellemfejlődést túl görcsö-
sen oldja meg. Azok az amplitúdók, amiket 
igyekszik bejárni – hiszen elég nagy hő-
fokon, széles vehemenciaskálán játszik –, 
némely epizódokban kevésbé tűnnek ter-
mészetesnek. Persze ez akár a történet ge-
nerálta koncepció is lehet, hogy a maga kis 
összeszedett, precíz világába zárt, gyermeki 
őszinteségű, briliáns elme ellenpontjaként 
kapjuk a kamaszkorból kinőni képtelen, 
görcsös, feszült, felelőtlen, hétköznapi anti-
hőst… Az előadás epizodistái – kiemelten 
Halas Adelaida, akit öröm prózai szerepben 
látni – egytől egyig üde színfoltjai és erős 
háttérjátékosai a két főszereplőnek.

Összességében egy szerethető elő-
adás pereg le a Petőfi Színház színpadán, 
amelyet akár többször is szívesen megnéz 
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A karácsony ugyan a szeretet ünnepe, de a logisztika csodája. Ráadásul minden családban, ahol a 
Jézuskában még töretlenül hívő kisgyerek nevelkedik, vannak dolgok, amelyek „nicht vor dem Kind”, nem 
gyerekszemnek valók. Minden egyében túl ezért találta el – már megint – a Kabóca a tökéletes családi 
ajándékot, azt, hogy míg a kicsi a játszóházban bóklászik, a nagyok otthon elrendezhetik, amit az ünnepi 
célegyenesben el kell rendezni.

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

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

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

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

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

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

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

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

Én ebben a csodaszép betlehemezésben, amit a Kabóca színé-
szein és vendégeiken kívül a Kaszás Villő, Bakos Árpád szerzőpár-
nak köszönhetünk, nem tudok hibát találni. A betlehemezés sajátos 
műfaj, hiszen úgy vagyunk vele, mint az ókor görögjei lehettek a 
maguk színházával. A darabok a mitológiáról szóltak, a mitológiát 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hud Janka

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

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

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

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

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

Séd, 2018. 1–2. sz. 19. old.

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

Séd, 2018. 1–2. sz. 14. old.

gyes egyedül betölti az egész színpaot, ahogyan a csillagszemével átragyyerekek szemébe, és ezek a minden apható kisfi úk és kislányok egyszer lhiszik neki, hogy a dobok tényleg b

Séd, 2018. 1–2. sz. 15. old.

Korszak. Veszprém, Kabóca Bábszínház, Agóra 

- is, ha napot és holdat fabrikálnak belőle. Mert egy csapat élteti. És Danny Bain.Amikor az előadásnak vége, amikor a felerészt gyerek, felerészt felnőtt közönség a szó szoros értelmében szóhoz jut, a szí- most jobbaA gyehogy 

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

rammal várta vendégeit a Kabóca Bábszínház. A nkáról, közvetlen, családias hangulatban 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 királyfi  című meséjét mutatta be a Kabóca Bábszínház. A nagyszínpadon. 
Néhány nappal ezelőtt a stúdió nagyszobányi terében néztem Kodzsugukila boszorkány történetét, és most 
arra (is) kíváncsi voltam, mennyiben más a játék hangulata a testközelség nélkül, akkor, ha a szinte nagycsa-
ládnyi közönség helyett egy nagyteremnyi közönség bámulja és tárgyalja meg izgatott pusmogással a mesét.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aszta los István      

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

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

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

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

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

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

Január 18-án egész napos programmal várta vendégeit a Kabóca Bábszínház. A nap folyamán az érdeklődők 
képet kaphattak az itt folyó munkáról, közvetlen, családias hangulatban élvezhették a különböző darabokat, 
s a nap zárásaként pedig bepillanthattak a színfalak mögé, részesei lehettek a társulat egy fontos pillanatának 
is, de erről majd később.
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szeretné magát különböztetni a filmtől az-
zal, hogy ezzel a lényeges változtatással él. 
Ezáltal sokkal nagyobb hangsúlyt kap a 
kapitány történetszála, aki játékidőben is 
közel azonos időt tölt a színpadon, mint a 
szerelmesek. Míg az első felvonás közép-
pontjában egyértelműen a szerelmesek 
állnak, addig a második felvonásban az 
előadás fókusza egyértelműen a kapitány 
felé fordul, és a rá irányuló figyelem nem 
is alaptalan: olyan morális döntéshelyzetbe 
kényszerül, amely valóban izgalmas. Dön-

tenie kell, hogy mi legyen a sorsa a másod- 
osztály utasainak, és egyáltalán: mi a jó 
megoldás egy olyan helyzetben, ahol nincs 
annyi hely a mentőcsónakokban, ahány 
utas van? Az előadás ezt is, valamint a fele-
lősségvállalás kérdését is feszegeti, azonban 
csak a felszínen maradva. 

A kritika címének jelentése így talán 
világossá vált. Arra a kérdésre, hogy ké-
pes-e újat létrehozni a musical a filmhez 
képest, a válasz: nem és igen. Nemigen. 
Van, amiben képes megújítani a kanoni-

kus filmet az előadás, és van, amiben bő-
ven elmarad mögötte. Mindenkinek szíve 
joga megítélni, hogy ez így elfogadható-e.

Hornok Máté

Nagyon vártam a Titanicot, a musicalt, a Petőfi Színház előadását. Megnéztem, nem tetszett. Nem elvi 
okból, hogy miért kell musicalt csinálni 1500 ember halálából, ezen 2020-ban már átsiklunk, jó üzlet a 
katasztrófaturizmus. Mint előadás nem tetszett. Nagyszabású produkció, számomra túlzottan is az.

A Titanic
Az első pillanatban lát-
szott, hogy grandiózus 
díszletek között – Khell 
Csörsz tervei − fognak 
mozogni a színészek, 
az csak később derült 
ki, hogy maguk a dí-
szletek mozognak. De 
még mennyit! Egyper-
ces jelenet az első osz-
tály lépcsőjén – forgás 
– másfél perces jele-
net a kapitányi hídon 
– forgás – jelenet – for-
gás: zavaróan szétszab-
dalta a darabot. 

Szintén azonnal 
felismerhető volt az 
óceán. Nem az időn-
ként a háttérre vetített 
vízre gondolok, hanem 
arra a három táncosra, 
akik végig „kommen-
telték” az előadást, akik 
a víz erejét testesítet-
ték meg. Eleinte nem 
értettem, miért van-

nak néha a hajón, később rájöttem, hogy a 
gyilkos víz mellett a végzetet is szimboli-
zálják. A hol sejtelmesen mozgó, hol akro-
batikusan „hullámzó” táncosok elismerést 
érdemelnek: a kettős szereposztásból én 
Adler Juditot, Albert Rékát, Pecz-Péli Lu-
cát láttam. A jelmezük is szép – lett volna 
–, ha nem szakad le először egyikőjük tér-
déről, később a másikéról is a csillogó dísz. 
(Nem lehetett volna a szünetben megiga-
zítani? Meg kell jegyeznem: mivel a ne-
gyedik sorba szól a bérletem, látom, hogy 
a legragyogóbb selyemkrinolinok aljáról 
ugyanúgy, mint a szolgálólányok bő szok-
nyájáról minden alkalommal lóg néhány 
felesleges és illúzióromboló cérnaszál.)

Víz és illúziórombolás: amikor a má-
sodik felvonás vége felé a mentőcsóna-

kokat már leeresztették, és jó néhányan 
fuldokoltak a jeges vízben a színpad első 
harmadán, a két oldalról be-bespriccelő 
kevéske valódi víz inkább nevetséges volt, 
mint hatásos.

S ha már említettem a Cselényi Nóra 
által tervezett jelmezeket: találóak voltak, 
a szereplők megjelenése egyértelműsítet-
te még a tömegjelenetekben is, ki hova 
tartozik. Az első osztályon utazó hölgyek 
toalettjei pedig egyenesen lenyűgöztek, 
barátnőm különösen a kabátokért lelkese-
dett. Asztmája miatt azonban szenvedett 
is: a füst nagyon zavarta, engem is, aszt-
ma nélkül. Három órán keresztül, rövid 
szünetekkel megszakítva, folyamatosan 
gomolygott a füst a színpadon, s onnan 
a nézőtérre. Néha sejteni véltem, hogy a 
végzetet vetíti előre, titokzatossá akar ten-
ni valamit, bár nem tudom, mit, de ilyen 
mennyiségben értelmét veszítette. 

A színészek megdolgoztak a megér-
demelt tapsért. Könnyű helyzetben voltak 
azok, akiknek szerepük is volt, úgy értem, 
egyéniséget ábrázolhattak. Nem voltak so-
kan. Az idős házaspár, Ida és Izidor – Mód-
ri Györgyi és Kőrösi Csaba – ilyen kedvező 
helyzetben voltak. Az említett előadás végi 
taps során kiderült, ők kerültek legköze-
lebb a nézők szívéhez, legalábbis azon az 
előadáson, amelyet én láttam. Kijárt nekik 
az elismerés alakításuk miatt is, de megható 
szerepükért legalább annyira. (Ida nem volt 
hajlandó beszállni a mentőcsónakba, együtt 
akart meghalni férjével.) Övék volt az egyik 
legszebb dal is.

Hálás szerep Alice karaktere − Var-
ga Szilvia kapta –, ő az a „másodosztá-
lyú” utas, aki mindent elkövet, hogy az 
„elsőosztályúak” közé kerüljön, s így kel-
lemes humort tudott csepegtetni az elő- 
adásba. Neki jól jött ez az elsüllyedés, a 
mentőcsónakban végre büszkén a gazda-
gok között üldögélhetett, onnan integetett 
a hajón maradt, halálba készülő férjének. 

Nekem még egy jelenet tetszett na-
gyon, amikor a hajó tulajdonosa, tervezője 
és kapitánya − Keresztes Gábor, Cserve- 
nák Vilmos, Nyirkó István − mutogatnak 
egymásra, miközben a Titanic süllyed. Hi-
básak voltak mindhárman, de egy musi-
cal nem a megfelelő műfaj etikai kérdések 
megválaszolására. Egyébként sablonegyé-
niségük a fenti sorrendben haladt a feketé-
ből a közepesen szürke felé.  

A filmre emlékező nézők várták a 
nagy szerelmet, de csak egy „szerelmecs-
ke” bontakozott ki két fiatal „harmadosz-
tályú” utas, Kate és Jim – Kardffy Aisha 
és Veréb Tamás − között. Kate Jimnek kö-
szönhetően mentőcsónakba került, Jimet 
a tenger várta, a filmhez hasonlatosan. 
Szerelmük néhány napig, és ha jól emlék-
szem, két szép dalig tartott. 

Egyébként itt az ideje, hogy elárul-
jam, a musicalt fél évvel korábban mutat-
ták be, mint a filmet. Aki tehát bármit is 
keresett benne a filmből, nem találhatta. 
Viszont, ha valaki látta tavaly Szegeden 
a Titanicot, tudja, hogy annak rendező-
je, Somogyi Szilárd rendezte a veszprémi 
előadást is.  

Végezetül a zenét is értékelni kellene, 
amit szakértelem híján nem merek meg-
tenni. Csupán két megjegyzésem lenne: a 
három óra alatt alig húsz prózai mondat 
hangzott el. Én még hozzátettem volna azt 
a kettőt, amikor a kapitánynak jelentik, 
hogy a Titanic épp hány fok felé és hány 
csomóval halad. Kicsit furcsa volt ezt éne-
kelve hallani. A másik még szubjektívebb 
megjegyzésem: fülbemászó, lélekben ma-
radó dalt keveset hallottam. 

Herth Viktória

Peter Stone–Maury Yeston: Titanic. Veszprémi Petőfi Színház. Rendező: Somogyi Szilárd

Séd, 2019. 1. sz., 13. old.
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Diótörő, Egérkirály 
és a projektor meséje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

A darab szórólapján is kártyákon 
feltüntetve látjuk a színészeket és jel-
lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak 
gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a 
családban is vannak gyengébb és erősebb 
személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak 
úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-
használunk, minden kártyának van ereje, 
minden kártya számít. Az előadásban 
is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint 
szimbólumot, ahogy minden szereplő jó 
és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. 
Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, 
hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-
két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-
dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert 
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Szép a harc, 
szép ez 
az emberi lét 
Szilvásiné Csordás Éva ön-
álló estje. Veszprém, Agóra 
VVMK, 2018. május 2. 

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

A fesztivál ötletét Kellerné Egresi 
Zsuzsannának, a színház igazgatóhe-

Séd, 2018. 3. sz., 30. old.

 S
éd

 •
 2

01
8.

 3
. s

zá
m

30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

A darab szórólapján is kártyákon 
feltüntetve látjuk a színészeket és jel-
lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak 
gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a 
családban is vannak gyengébb és erősebb 
személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak 
úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-
használunk, minden kártyának van ereje, 
minden kártya számít. Az előadásban 
is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint 
szimbólumot, ahogy minden szereplő jó 
és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. 
Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, 
hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-
két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-
dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert 

Kovács Gáborjánnak volt már sok éve egy rövid együttélése a Kabóca Bábszínházzal. Nem érdemes most már 
azon okoskodni, miért, tény, hogy kényszerű válás lett a vége, és az egykori társulatvezető bizonyosan nem 
sebek nélkül hagyta el a Kabócákat. Igazi jó hír tehát, hogy most visszatért, meséje látható otthonossággal 
mozog a pöttöm színpadon, telve játékkal és bölcsességgel. Előbbit a kicsik fogadták hálás tapssal, utóbbin 
a felnőttek törhetik a fejüket még egy ideig, ha van kedvük hozzá.

Tükör, kalapács, szárnyak

A négylábú kastély vol-
taképpen nem össze-
függő mese, hanem 
egymáshoz lazán kap-
csolódva, az üzenet-
közösség fonalára 
felfűzve sorjázó tör-
ténetek egésze, mely 
aztán finom szárnya-

lással érkezik meg a tanulsághoz. Hogy 
mihez is?

Ahhoz, hogy a világ, miként a négy-
lábú kastély is, sokszínű, és aki csak ön-
magát keresi benne, az nem is talál többet, 
mint önmagát. „Egy” síkot, „egy” színt, 
„egy” dallamot ott, ahol mindenből száz 
is lehetne. Ha a magával eltelt hercegnő a 
budoártól a vécéig mindent teleragasztat 
tükrökkel, akkor ugyan minden szeglet-
ben maga bámul vissza magára, de a végén 
elnyeli a labirintus. Mint ahogyan elnyel 
minden magától eltelt utazót, a piperkőcöt, 
a páncélos lovagot, a huszárt, csupa sztárt, 
akik örvendezve csodálják önmagukat, míg 
végül csaknem éhen vesznek. És nem hoz 
igazi megoldást a kovácsinas sem, akinek 
kalapácsa van, tehát mindent szögnek néz; 
és aki a tükröt szögnek nézi, az össze is tör 
mindent a vécétől a budoárig. A tévelygés-
nek vége ugyan, de a világ cserepekben.

Vagy a pazar ötletességű képes kockák 
forgatásával mindenfélének kirakható va-
rázsdoboz, ami soktornyos kastélynak tű-
nik ugyan, de aztán a bognár szekeret gyárt 
belőle, a kovács mozdonyt, a zenész orgo-
nát, az asztalos asztalt, mindenki a maga 
képét erőlteti a szerencsétlen kastélyra, aki 
díszeit, tornyait, száz ablakát veszítve ár-
válkodna ma is, ha végül mégis vissza nem 
építenék kastélynak. Valaminek, amiben 
mindenki megtalálhatja a magáét, magát, 
feltéve, hogy nem esik neki rontani-bonta-
ni, szerkezetet herkenteni.

Az összecsengő történetek végén a 
négylábú kastély végül találkozik azzal az 
emberrel, aki bognár, kovács, zenész, asz-
talos egyszerre, az ezermesterrel, akinek 
nem egy a világ, hanem ezer, és aki meg-
tanítja a négylábú kastélyt repülni. Re-
pülni pedig azért jó, mert aki repülni tud, 
bejárhatja a széles világot, láthatja, milyen 
hatalmas, pompás, színes, formás, hangos, 
de csak annak, aki nem esik neki fúró-
val, fűrésszel, kalapáccsal. Nem átformálni 
akarja, hanem beéri azzal, hogy megisme-
ri és gyönyörködik benne.

Mint látszik, felnőtteknek való üze-
net ez, és valóban, ha nem lenne a báb-

színház körül az a makacs félreértés 
Magyarországon, hogy az a kicsiknek való, 
én bizony megmutatnám nagyoknak is. 
Rájuk férne az okosítás: ha csak kalapácsot 
ismersz, ne csodálkozz, ha egy szögesdo-
bozban éled majd az életed.

Az egész játékot átjárja valami szür-
realitás, groteszkség, nevezzük bármi-
nek, az illeszthetetlen illesztésének bátor 
kísérlete. Már maga a cím is: A négylábú 
kastély. Kastély, meg négy láb. És hogy a 
kastélyból – hipp-hopp! – szekér lesz, vo-
nat. A vonatból orgona. Hogy térképből 
lesz a nadrág, egyáltalán: hogy a négylábú 
kastély nadrágban jár. Ezek egyenként is 
remek ötletek, igazán azonban együtt il-
leszkednek a bátor kísérletbe. Együtt épp 
olyanok, mint a világ. Mindenfélék, és 
soha senki nem mondta, hogy a minden-
féle egynemű, a mindenféle az mindenfé-
le, viszont éppen ezért annyira gazdag és 
kalandos.

Ilyesmi a szöveg is, a zene is. Sokfé-
le, nem baj, eklektikus, nem baj, a hang-
szerek, a bábok is százfélék, nem baj. Nem 
baj, ha nincs az egység fegyelme, ha van 
élmény, öröm, gondolat.

A bábok! Én már megint el voltam 
ragadtatva, hányfélék, és hogy micsoda 
semmiség elég ahhoz, hogy színház legyen 
belőle, ha a mester keze megtalálja a sem-
miben a trükköt. A tükröt, ami a lilipu-
ti színpadocskát megvilágító liliputi lámpa 
fényében olyan bűvös fényeket és árnyakat 
vetít egy semmi darab tüllre, hogy csak azt 
elnézegetnénk egy negyedórát. És a négy-
lábú kastélyt, aki persze, hogy egy ember, 
egyáltalán, a legcsekélyebb mértékben sem 
akar másnak látszani, csak éppen a kezére 
felhúznak két lábat, nadrággal, zoknival, ci-
pővel, és tararamm! Ott a kastély négy lába. 
Többször leírtam már, hogy az átalakulás-
nak ez a csodája nem működne a gyer-
mekértelem felnőtt ésszel felfoghatatlan 
flexibilitása nélkül, nagyon jó, hogy a gyere-
keknek ilyesmit mutatunk, nagy kalapeme-
lés minden felnőttnek, aki a gyereket elviszi 
csodát látni. De az az igazság, hogy szerin-
tem szomorúan kevesen voltunk, szerintem 
váll a vállhoz kellett volna szűkösködnünk, 
főleg a kicsiknek, mert aki a tabletre, tévére 
bízza a gyerekét, az olyat is kap vissza, aki 
meg Kabócát nézni viszi vasárnap, annak… 
Meglesz a jutalma, elhihetik.

Miről még? Hát a zenéről! Végig szól 
a zene, minden színész zenész is egyben, 
énekes is, és még ebben is, még ebben az 
énekességben is van valami az üzenet-

Kovács Gáborján: A négylábú kastély. A Kabóca Bábszínház előadása. Tervező: Molnár Jacqueline.
Rendező: Rumi László. 2020. február 9.
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„Csak tessék, tessék!” invitálja a nézőket Pályi János az előadás helyszínén, az ajtóban állva. Vásári 
hagyományokhoz illően minden vendéghez, gyermekhez és felnőtthöz van egy-egy kedves, játékos, 
incselkedő, viccesen komoly szava. 

Vitéz László
Vitéz László – Pályi János vendégjátéka a Kabóca Bábszínházban. 2020. január 19.

A vásári bábjátszás ősi szokásai szelle-
mében már jóval az előadás kezdete előtt 
megkezdődik a közönség „ráhangolása”. 
Hangoskodik, ingerkedik, humoros kérdé-
seket tesz fel, rövid időn belül egy húron 
pendül, főleg a gyerekekkel. Mindezt a pa-
raván előtt. Gyakorlott módon megtalálja 
azt a néhány gyereket, aki nagy öröm-
mel segíti őt Vitéz László „felébresztésé-
ben”. A vasárnapi előadáson a kis foghíjas 
Zsiga kopogtat Lászlónak, és hívja há-
romszor (a felnőttebb nézők nagy örömé-
re Zsigát nem lehet lebeszélni arról, hogy 
Vitéz Zászló helyett hívja a maga nevén 
a főszereplő bábot). Még el sem kezdő-
dött az igazi játék, és a gyerekek már han-
gos lelkesedéssel hajlandóak mindenben 
együttműködni Pályi Jánossal. Megszólal 
a függöny mögött Vitéz László is (hurrááá! 
sikerült felébreszteniii!), megmozdul a pa-
raván is, a talán ötéves Zsiga ugyan ijedten 
visszafut a helyére, de aztán szembefordul 
a paraván mellé még egyszer, utoljára ki-
lépő játékossal, és mindenki legnagyobb 
örömére fogacsi kiejtéssel azt mondja, 
hogy „Nem féltem ám!”

Megkezdődik a bábjáték. Megjelenik 
vörös ruhájában, a szokottnál kissé hosz-
szabb sapkájában Vitéz László. Köszön, 
sőt, gyermeknyelvi humorral játszik a kö-
szönéssel, játszik a közönséggel. A leg-
izgalmasabb részeknél, ördögökkel való 
szembenézések, szellemekkel való küzde-
lem idején is megmarad a két legfontosabb 
elem: a nyelvi játékosság és a közönséggel 
való együttműködés. A játék cselekménye 
nagyon egyszerű. Vitéz László vándorúton 
jár (örök vándorúton), mert elküldte ott-
honról a Nagymamucikája (László örök 
gyermek marad). Találkozik a molnárral, 
aki nem tudja megőrölni a búzáját, mert 
a malomban (több generáció óta mindig 
fergeteges poén minden gyermek számá-
ra Vitéz László félrehallása, a „malomba” 
szóra évszázad óta úgy kérdez rá, hogy a 
„majomba?”) nem lehet őrölni, nem enge-
dik a gonosz szellemek. Mindezt a foga-
dó mellett meséli el a molnár Lászlónak. 
László kéreti magát (ügyesen srófolja fel-
jebb a fi zetséget – legalábbis a fi zetségre 
vonatkozó ígéretek egyre kecsegtetőbbek 
lesznek), aztán hebehurgya módon bele-
csöppen a játékos szócsatákba, birkózá-
sokba, majd nagy palacsintasütővel vívott 
küzdelmekbe. Bár kezdetben úgy tűnik, 
semmire sem alkalmas, a végére mégis túl-
jár minden gonosz, köztük a pokol főör-
döge és a halál (sőt, az ígéretét megszegő 
molnár) eszén is.

A Vitéz László játéknak több évszá-
zados hagyománya ismert Európa külön-
böző területein, Angliában Punch a fi gura 
neve, Németországban Hanswurst vagy 
Kasperle (nálunk leginkább ő segítette 
a német nyelvű vándorbábosokat, hogy 
megismertessék a nézőkkel a fontos fi gu-
rát), Oroszországban Petruska, román te-
rületen Vasilasche, a törököknél Karagöz. 
Az európai nagy orrú, vidám, furfangos 
bábok közvetlen őse a commedia dell’ar-
te játékok Pulcinella nevű szereplője volt, 
de ez az alak már jóval korábbi történe-
tekben és Európától távoli területeken is 
felbukkan különböző neveken. A hagyo-
mány nagyon ősi, és még leegyszerűsö-
dött formájában is fellelhetőek a mitikus 
múlt nagyon fontos elemei, ahogy az örök 
gyermek fi gura győzedelmeskedik a pusz-
tító erőkön. Népmesei alak, örök happy 
endre „ítélve”. A játékok cselekménye, lát-
szik, nem bonyolult. Az igazi siker nagy-
ban függ a fi gurát mozgató bábjátékostól. 
Az alaptörténetet számtalan eszközzel 
lehet színesíteni, késleltetésekkel, artisz-
tikus mozgatással, a közönség vissza-visz-
szatérő bevonásával (rossz előadások 
által kissé lejáratott szóval: interaktivitás-
sal), szójátékokkal, aktualitások játékos 
kibeszélésével (ez a vásári bábjátékosok 
egyik legfontosabb feladata volt: ki mer-
tek mondani hivatalos személyek által ta-
kargatott dolgokat), a régi, megszokott 
játékok kreatív megújításával. Pályi János 
a legnagyobb mesterségbeli tudással al-
kalmazza ezeket az eszközöket. A legsod-
róbb események közben tudja megállítani 
a játékot, hogy késleltesse az események 
menetét, hogy ezzel fokozza az izgalmat; 

kesztyűbábjai a legtermészetesebb mó-
don birkóznak egymással (komoly bábos 
gyakorlat szükséges ennek eljátszásához); 
pontosan tudja, mikor és hogyan kell ke-
resettség nélkül beszéltetni vagy kiabálás-
ra bírni a gyerekeket; használja a bábos 
hagyomány bevett szójátékait, és folyama-
tosan újakkal is bombázza a közönségét; 
anélkül, hogy a gyerekeket egy pillanatra 
is cserbenhagyná a fejük fölött való „át-
beszélésekkel, üzengetésekkel”, egy-egy 
szóviccel meg tudja szólítani a szülőket is, 
számukra érthetőbben szólnak az opera-
áriák, a slágerdallamok rövid idézetei; és 
több saját találmánya is van a játék me-
netében: mozgatásokban a búzászsák do-
bálása, a halott ördögök reptetése (ördögi 
ügyességgel), (és bevallom, nekem régóta 
a kedvencem) amikor a Halál fejét tenisz-
labdaként használja, és nagyon feszes rit-
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ből. Mert – bocsássák meg ezt nekem, 
nem-zenésznek! – szerintem szólóban 
botladoznak kissé, el-elerőtlenednek, re-
kednek, áriába csúsznak a hangok. De 
együtt! Együtt éppen arról szól minden 
hangzás, amiről a bő háromnegyed óra. 
Arról, hogy ami egyenként ilyen-olyan, az 
együtt csodaszép.

Nekem nagyon tetszett ez az előadás, 
és tetszettek a színészek. Őszintén elné-
zést kérek tőlük, amiért csak így, lélekte-

len névsorban jelenítem meg őket. Benkő 
Zsuzsanna, Berta Csongor, Erdei Ger-
gő mv., Franczia Dániel mv., Miller Pat-
rik, Pál Hunor, Szívós Réka. Ők heten. 
Nagyszerű látni, hogy milyen karakteres, 
arcban, jelenlétben egyedi, mégis együtt 
mennyire erős közösséget vitt a színpad-
ra a Kabóca. Van tükrük, van kalapácsuk, 
de mindenekelőtt szárnyuk van, és mi itt, 
ebben a négylábú kastélyban, amelyben 
élünk, örömmel szárnyalunk velük.

Bakos Árpád zenéjére Kovács Gá-
borján, Rumi László, Berta Csongor ver-
sei szólnak, hol szépek, hol fanyarok, hol 
jópofák. Ilyesmik, mint ez itt: „Gyertek 
velünktek, hol voltni, hol nem voltni.” A 
számítógépemen a Word a szavak felét 
alápirosozta. Azért, mert a számítógép 
buta. Az okos, aki ilyet tud írni. És az is 
okos, aki elmegy és megnézi. 

Asztalos István

Úgy tűnik, a Petőfi Színháznak lassan védjegyévé válik az eredetileg nem színpadra szánt művek színházi 
adaptálása. Így történt ez – a teljesség igénye nélkül – a Titanic, a Holt költők társasága, a Kincskereső 
kisködmön, valamint a legújabb bemutatójuk, a Pillangó kapcsán is. 

De hová szállt a pillangó?
Móricz Zsigmond: Pillangó. Veszprémi Petőfi Színház. Rendező: Börcsök Enikő. 2020. március 5.

A magyar irodalom 
története ezt írja Mó-
ricz Pillangójáról: 
„Idill – írta Móricz 
Zsigmond a könyv 
címe alá műfaji meg-
határozásként. Az is: a 
boldogság láza vonja 
idilli fénybe a törté-

netet, ez szépíti meg a tájat, még a keserű 
lapulevelet is. De nem szokványos idill. A 
szerelem „boldog és vak káprázata” mö-
gött ott villognak a valóság kegyetlen ké-
sei, hogy szétvagdossák „a vér és az érzés 
szivárványló fátyolát”. Szerelmük szépsé-
gének és tisztaságának fényében még éle-
sebben látszik a társadalom kietlensége: 
szegénység körös-körül és kiszolgáltatott-
ság, a hozomány egy malac és tyúktollal 
tömött menyasszonyi párna. Ez már nem 
idill, nagyon is szigorú társadalombírá-
lat”. A Petőfi Színház is szerelmi idillként 
és a parasztvilág Rómeó és Júliájaként hir-
dette plakátjain az előadást. Megállja a 
helyét ez a két meghatározás? A válaszom 
az, hogy nem. 

Idillnek idill, de nem a móriczi ér-
telemben. A „boldogság lázának fénye” 
ugyan megcsillan az előadásban, de a „va-
lóság kegyetlen kései” már kevésbé vil-
lognak. Pedig az alaphelyzet ugyanolyan 
élesen rajzolódik ki, mint Móricz regényé-
ben: két fiatal, Hitves Zsuzsika és Dara-
bos Jóska egymásba szeretnek, azonban 
szegénységük miatt környezetük nem tá-
mogatja, sőt kifejezetten ellenzi a házas-
ságukat. De míg Móricz regényében a két 
szerelmes környezete valóban súlyos te-
herként nehezedik a fiatalok vállára, ad-
dig az előadás ebből a teherből nagyon 
keveset képes közvetíteni. Nem kristályo-
sodik ki a Zsuzsiékat körülvevő mikrotár-
sadalom nyomása, mindenki (Zsuzsika és 
Jóska szülei) a történet egy bizonyos pont-
jáig csak szóban ellenzi a házasságot. Az 
egyetlen, valóban súlyos cselekedetet Jós-
ka édesanyja hajtja végre, aki belekénysze-
ríti fiát egy házasságba az özvegy Maróti 
Márival. Eddig a pontig tulajdonképpen 
nem történik olyan esemény, amely való-

ban eltéríthetné a fiatalokat szerelmük be-
teljesedésétől. 

Az előadás súlytalanságának egyik 
oka lehet a jelenetek végtelen statikussá-
ga. A tulajdonképpen ötletes – a paraszti 
világ hangulatát plasztikusan megjelenítő 
– díszlet hatalmas tereivel nem ad lehe-
tőséget a dinamikus, feszültséggel telített 
játékra. A jeleneteket a szöveg gyorsításá-
val próbálják meg dinamizálni, felfokozni, 
emiatt azonban a szövegmondás gyakran 
automatikussá, hiteltelenné válik. Kevés 
szünettel operálnak a jelenetek, záporoz-
nak a mondatok, amelyek jelentése felett 
– a nyelvjárási kiejtés és a kifejezetten halk 
színészek miatt – gyakran elsiklik a néző. 
Azonban, ha el is siklik felette a néző, a 
történet akkor is rekonstruálható, hiszen 
tulajdonképpen minden jelenet egy kapta-
fára megy: a szerelmesek összevesznek, ki-
békülnek, majd újra összevesznek és újra 
kibékülnek; a körülöttük lévő személyek 
pedig ugyanazzal az érvvel – tudniillik, 
hogy szegények – próbálják eltántoríta-
ni őket a házasságtól. Ez a dramaturgia az 
első 2–3 jelenetben még izgalmas, azon-
ban két és fél órán keresztül már inkább 
bosszantó, hogy sehova sem tartanak ezek 
a szituációk, nincsen dramaturgiai ívük. 

Mindezek mellett az előadás kifeje-
zetten humoros. Jóska édesanyjának (akit 
a rendező, Börcsök Enikő játszik) karakte-
re, habitusa, személyisége rendkívül mu-
latságos, Börcsök színészi játéka élettel 
tölti meg ezt az anyafigurát. Emiatt azon-
ban, amikor fiát belekényszeríti a házas-
ságba, nem tud igazán tragikussá válni a 
döntés, hiszen előtte a gyermekét viccesen 
dorgáló anyát láthattuk. A kontraszt nem 
kidolgozott kellőképpen, ad hoc jellegű. A 
szerelmesek (Bori Réka és Hajdu Tibor) 
évődése is humoros, mulatságos, szemé-
lyükben két incselkedő gyereket láthatunk 
a színpadon, annak ellenére, hogy Jóska 
már 21 éves. Páros jeleneteik egyértelmű-
en az előadás legkiemelkedőbb részei, az 
idilli, rózsaszín szerelem képe pontosan, 
érthetően jelenik meg általuk. Az előadás 
színészi játéka egyértelműen felelevení-
ti a népies színjátszást nagy gesztusaival, 

zengő szövegmondásával, dagályos mon-
dataival. Ez a fajta játékstílus a legtöbb 
karakternek jól áll, illeszkedik az előadás 
összképébe, de a Hitves Zsuzsikát alakító 
Bori Rékánál kifejezetten zavaróvá, dekla-
málóvá válik. A hatalmas gesztusrendszer 
miatt kevésbé átélhető Zsuzsika tragédiá-
ja, a gyilkosság gondolata is nevetségessé 
válik ezáltal. Nem látjuk karaktere jellem-
vonásainak finom változásait, amelyek a 
gyilkosság irányába terelik. Összességében 
a humorral kapcsolatban megállapítható, 
hogy az előadás alaphangulata inkább vi-
dám, mint komor. Emiatt az előadás nem 
tud igazán húsba vágó lenni, nem képes 
ügyesen egyensúlyozni humor és tragédia 
között. Emiatt a két szerelmes szenvedése 
is inkább komikus, mint plasztikusan tra-
gikus. 

Nagy hiányossága az előadásnak, 
hogy nem képes kibontani a pillangó 
motívumot. Egyáltalán: az előadás nem 
tesz kísérletet mélyebb értelemképzés-
re. Minden azt jelenti a színpadon, ami 
az elsődleges jelentése: a kút nem jelöl 
önmagán kívül mást, csak kutat (holott 
tudjuk, hogy a kút – csakúgy, mint a híd, 
fa – két világ archetipikus szimbóluma); 
az ablak nem válik határmetaforává; és 
a pillangó is csak részlegesen kap több-
letjelentést. Talán jó lett volna, ha 5-6 
mondatot szentel a pillangónak a regény 
színpadra alkalmazója, Gyökössy Zsolt, 
hiszen a történet mélyebb rétegeiben ez 
a motívum lenne hivatott szimbolizálni a 
szerelmeseket. A regény mélységét azon-
ban az előadás megközelíteni sem képes, 
csak a történetet tudja ábrázolni. Ha pro-
fán szeretnék lenni, azt mondanám, hogy 
Móricz pillangóját ugyan egy pillanatra a 
kezében tartotta az előadás, de az gyor-
san ki is repült onnan, nagyon messzire. 

A Pillangó című előadás tehát tökéle-
tesen illeszkedik a Petőfi Színház műsor-
politikájába: közönségcsalogató, ismerős, 
eredetileg nem színpadra szánt történet. 
És hogy az adaptálás nem egyszerű dolog, 
az most is kiderült.

Hornok Máté
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A komédiás és a színházigazgató Goethe Faustjának színpadi előjátékában kioktatja a költőt, hogy miként 
kell egy közönségnek tetsző darabot írni, mi hoz sikert az előadónak és – így – pénzt az igazgatónak, a 
színháznak. Legyen a mű friss és vidám, könnyű szóval értesse magát, szenvedély, érzés, tudás s egy adag 
bolondság működjön benne, sok cselekvést adagoljon ragu alakban. Jóllakatni nagy feladat. „Színes képek 
közt kis világot,/ sok tévedést, csepp igazságot: s kész a legpompásabb ital, melytől mindenki friss és fi atal.” 
(ford. Jékely Zoltán)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szántó Viktória

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

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

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

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

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

ü t t tt ő) ki ébi á t

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pálff y Zsófi a

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

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

Petőfi  Színház – Latinovits–Bujtor Játékszín, 2015. december 12.
Két beteg fekszik egy kórházi ágyon. Velünk szemben. Függőlegesen. Be-beszólogatnak nekünk, 
elmondanak minket orvosnak, titkárnőnek, kórházi dolgozónak, érzékenységünket telibe találó 
megjegyzésekkel illetik némelyikünket. Csak izzad az ember, hogy mikor éri cinikus támadás az éppen 
viselt zakóját, frizuráját. Összenézve nevetünk, ha éppen valakire a két színész kiveti hálóját, de legbelül 
mégis azon kattogunk, hogy mikor megy már le a fény, és kezdődik el a játék, nehogy minket is kiszúrjanak! 
Kellemetlen szituáció, feszengünk – szokatlan beavatottnak és nem külső szemlélőnek lenni. Így hoz 
minket zavarba az első pillanattól fogva a Tünet Együttes Priznic című előadása.
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Egy előadás megítélése (nagy?) részben ízlés kérdése. Börcsök Enikő számomra legemlékezetesebb alakítása 
Sárbogárdi Jolán volt (Parti Nagy Lajos drámája). A vasúti jegykiadó fülke egyhangúságából a maga 
teremtette operettálomba menekülő, végül mindkét világban otthontalanul vergődő nőt játszott – Zsótér 
Sándor ikonikus rendezéseiben megszokott – stilizált-többértelmű díszletben.

Lepkék,  
maszkák, pisztolyok
Móricz Zsigmond: Pillangó. Veszprémi Petőfi Színház. Rendező: Börcsök Enikő 

A Pillangó (drama-
turg: Gyökössy Zsolt) 
azoknak kínál kelle-
mes színházi estét, 
akik nem várják el egy 
mű újszerű, forma-
bontó olvasatát; akik 
hiszik, hogy „a sze-
relem legyőzhetet-

len” (a színház saját ajánló szövegéből), 
és nem vágynak felkavaróan kiszámítha-
tatlan, erős befogadói aktivitást igény-
lő értelmezésre. Nagy Norbert néptánc 
(némi kontakt) alapú, decens-korrekten 
felrakott, a zárlatban (világítástechniká-
val is megsegítetten) szürreális-látomá-
sos irányba elmozduló koreográfiái, Csík 
György fehér-pasztell-föld színekből 
építkező, a múlt század idealizált paraszti 
világát megidéző jelmezei, a vetített, év-
szak(toposz)okat felvillantó háttérképek 
ingergazdag, hatásos kiegészítői a nép-
színművek műfaji jegyeit felmutató elő- 
adásnak.

Maga Móricz „idill”-ként (korábban 
„semleges regény”-ként) határozta meg 
saját művét.1 Ezért is meglepő, mennyire 
erős szöveg az eredeti Pillangó: a „szerel-
mi idill” háttere kemény világ, ahol a há-
zasság a létfenntartásért folyó küzdelem 
színtere és eszköze (a darab leginkább ezt 
a jelentésréteget emeli ki); olvasható két 
fiatal nevelődési történeteként, önértel-
mezési kísérleteként, akár a női szerepek 
újragondolásaként egy férfidominanciájú 
társadalomban; középpontjában azonban 
Darabos Jóska és Hitves Zsuzsika szerelmi 
státuszharca áll.

Tóth József díszlete: „cséplőgép”, zsá-
kok; kút, amelybe hatalmas gém nyúlik – a 
nézőtér és színpad határán: értelmezhet-
nénk a mai nézőt és a darab által megidé-
zett, letűnt világot összekötő metafizikai 
monstrumként, majd a kút nélkül merede-
ző „gém” lehetne erotikus-termékenységi 
utalás. Ám a díszlet további funkcioná-
lis-illusztratív használata (a leporellósze-
rűen szétnyíló „cséplőgépből” házfal lesz: 
Hitvesék konyhájának és Zsuzsika szo-
bájának, majd Marótiék házának a fala) 
arra utal, hogy a tervező (szürreálisan tar-
ka színvilága ellenére) ezzel az egymásba 
lényegüléssel nem kíván a helyszínvál-
tozások jelölésén túlmutató, a jelentést 
gazdagító, metaforikus-szimbolikus értel-
mezési tartományokat megnyitni.

A díszlet aztán okoz némi bonyodal-
mat. Egyrészt, mert a színpad nagy részét 
elfoglalja, így a táncosok néha alig fér-
nek el a szűk térben; de leginkább azért, 
mert így három helyszínre korlátozódik 
a cselekmény. Emiatt (is; nyilván drama-
turgi döntés) kell például Darabosnénak 
és Maróti Marinak megjelenni a cséplés 
helyszínén, és hosszasan felvázolni az alap-
helyzetet. („Mint tudod, apánk gabona-
kereskedő volt” – jut eszembe Esterházy 
Búcsúszimfóniájának testvérpárja.) Továb-
bá: a díszlet megjeleníthető terek számát 
korlátozó hatásának következménye lehet, 
hogy Darabos Jóska és édesanyja Hitvesék 
„konyhájában” vész össze kegyetlenül (rá-
adásul az öt-, majd négyszereplős jelenetek 
be vannak szorítva a színpad bal szögleté-
be), miközben a házigazdák szótlanul ülve 
hallgatnak. Az meg kimondottan mókás 
helyzet, ahogy Hitvesné kimegy a leporelló 
egyik ajtaján, majd bejön a másikon, hogy 
lányát, aki különben kétlépésnyire tőle fek-
szik fallal el nem választott „szobájában”, 
felébressze (nézőként nagyobb erőfeszítés 
ezt elhinnem, mint a Shakespeare-drámák 
üres terét, mikor országhatárt lépnek át a 
szereplők; vagy akár Zsótér vonatsínekkel 
„berendezett” világát).

A dramaturgi döntés: a Maróti lány 
és az anya korai megjelenése a két fiatal 
konfliktusát némiképp leszűkíti a szü-
lők és a szegénység által rájuk kényszerí-
tett helyzetre, és részben kihasználatlanul 
hagyja a regényben elementáris erővel ki-
bomló státuszharcukat. (Igaz, hogy ott ez 
sokszor szabad függő elbeszélői közlés, 
nem párbeszédekben zajlik, így valóban 
nem lenne könnyű dramaturgi feladat.) 
Ez, valamint Zsuzsika karakterének le-
egyszerűsítése főleg Bori Réka munkáját 
nehezíti meg. A regényben ugyanis ez a 
szerelem Zsuzsika világ- és önértelmezé-
sének fontos állomása. Tudniillik a lány 
Móricznál sokkal bonyolultabb, összetet-
tebb szereplő: ugyan van benne egy adag 
a Jókai-regények szentimentálisan ideali-
zált nőalakjaiból, de keményebb, határo-
zottabb jellem; tudja, hogy szép, büszke rá, 
játszik a fiúval; szerelmi státuszjátékukban 
sokszor ő a kezdeményező (ő határozza el, 
hogy megöli hűtlen kedvesét és magát!); 
saját akarattal rendelkező, amerikai filmek 
ideáljain (is) nevelkedett (már-már váro-
si!) lány, aki megpróbálja megfogalmazni 
magát és helyét egy férfiak uralta társa-

dalomban (és összeegyeztetni a filmekből 
felépített álomvilágot saját valóságával). 
Ám ebben az előadásban leginkább áldo-
zatként van bemutatva: a második felvo-
nást gyakorlatilag átzokogja (szenvedésre 
nehéz karaktert építeni); szinte végig van 
valami hisztérikus a dikciójában; talán 
elég volna hangját mélyíteni, keményíteni, 
de ez magától is megtörténne, ha gazdagít-
hatná karakterét. Számomra érthetetlen és 
indokolatlan például összeomlása, mikor 
úgy érzi: elárulta érzéseit; vagy logikátlan 
felháborodása: „És ha nem mondok igent, 
jó lesz a Maróti lány?” (És mért nem veszi 
fel a pruszlikját, miután a doktor elmegy? 
Hogy anyja „ruha nélkül” találhassa?)

Hajdu Tibor otthonosabban, maga-
biztosabban mozog Darabos Jóska (kissé 
népies-macsósra egyszerűsített) szerepé-
ben, bár olykor a helyzetek kidolgozat-
lansága, a szándékok tisztázatlansága és a 
dramaturgia elvarratlan szálai számára is 
okoznak nehéz perceket (pedig képes vizes 
ingben beugrani Zsuzsika ablakán – aggó-
dom az egészségéért; különben rajta kívül 
senki nem „ázik meg”). A Maróti-tanya 
említése kapcsán például néhány indula-
tos mondat után édes-búsan oroszos dal-
ra fakadnak (amúgy szépen énekelnek) a 
színészek; mikor Zsuzsika sétálni hívja az 
erdőbe, a fiú megsértődik, hogy nem ve-
szik komolyan (a regényben ebből szép 
féltékenységi jelenet kerekedik); a lányt 
váratlanul (!) megvizsgálni érkező (?!) Bo-
dollaival (Cservenák Vilmos) férfias-ve-
télkedő pillantásokat vált, majd „Nekem 
úgyis mozijegyért kell mennem!” felkiál-
tással elvonul… (ha ez értelmezés, teljesen 
karakteridegen).

Úgy 25 éve mondta valaki, hogy két-
féle szerepet nem tudnak már a színészek: 
a dzsentrit és a parasztot. Mért is kellene? 
Lehet anélkül is Úri murit játszani, ha az 
élethelyzeteket, viszonyokat, karaktereket 
hitelesnek érezzük. (Mért kell ragaszkod-
ni az „í-ző” nyelvjáráshoz, amelyet maga 
a szövegkönyv és – természetesen – a szí-
nészek sem képesek következetesen al-
kalmazni?) A mellékszereplők rutinosan 
formázzák meg a néhány vonással felvázolt 
figurákat: Kőrösi Csaba ízes beszédű, ag-
gódó apa, Módri Györgyi kemény-eltökélt 
anya, Nyirkó István kedélyes alkoholista (ez 
a poén minden korosztálynak bejön), Máté 
P. Gábor félszeg-elszánt szerelmes, Soltis 
Eleonóra cserfes pletykafészek. Ígéretes, ér-

zékeny alakítás Bajor Lili szelíd-rámenős 
Marija. Topolcsányi Laura nehezebben bir-
kózik az anya–fiú kapcsolat (a Volksstück 
kereteit már-már szétfeszítő) kibontásával. 
Második szereposztásban Börcsök Enikő 
néhány gesztussal-hanglejtéssel tűponto-
san fogalmazta meg a szeretetből-birtoklás-
ból-egzisztenciális szorongásból összegyúrt 
viszonyt. Azért a nászasszonnyal (Palásthy 
Bea szikár Marótinéja) folytatott „cica- 
fight” lereagálása őt is próbára tette; talán, 
mert ebben a műfajban a szép, mélylélek-
tani színészi megoldások idegenül hat-
nak. Hasonlóképpen a doktor és Zsuzsika 
abúzusjelenete: az ágyra döntés nem (is le-
het ebben a stílusban és térben) hiteles: ta-
lán kevesebb több lenne. 

Néhány dramaturgiai felvetés: ha a 
doktoré volt a pisztoly, a lány hogy sze-

rezte meg? Elment volna zaklatója la-
kására? (A regényben takarítani jár a 
mérnökékhez, és más a kontextus.) Mi-
ért, hogy már kihirdették Jóskát Marival 
a templomban, mikor a nagybácsi meg-
kéri Zsuzsika kezét? A lány a Maróti-fiú-
val (Keller Márton) alkuszik: lopjon neki 
maszkaruhát. Ha kimaradtak a testvérek, 
mért ragaszkodik a dramaturgia ehhez a 
jelenethez?

Végül a beígért idill: a két fiatal egy-
másra talál. De lehet felhőtlen az örö-
münk? Szilágyi Zsófia a Pillangó zárlatát a 
János vitézéhez hasonlítja2: „A János vitéz 
voltaképpen Jancsi öngyilkossági kísér-
letével zárul, és a kölcsönös boldogsá-
got csak a halál birodalmaként felfogható 
Tündérország hozza el; a Pillangó végén 
Zsuzsika szintén öngyilkosságra és gyil-

kosságra (éppen mással összeházasodott 
szerelme, Jóska megölésére) készül”. Ne 
feledjük: a lány zsebében még ott lapul 
a pisztoly! Ám ez az előadás nem enge-
di, hogy nézői efféle komor gondolatoktól 
megzavarva térjenek haza. A vetített hát-
térben kinyílnak a cseresznye(?)virágok, 
mindenki táncra perdül, és mi boldogan 
tapsolhatunk a szerelem mindent legyőző 
hatalmának.

Azért kíváncsi lennék, Zsótérnál el-
sülne-e az a pisztoly – akár koncepcioná-
lisan… 

Fürj Katalin

Jegyzet:
1 Szilágyi Zsófia: Pillangók, nimfák, maszkák; 

Irodalomtörténet. 2007/4, 519-535; 525. o.
2 i. m. 525. o.
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a projektor, meg azok, akik ezt a színben, 
fényben tündöklő, a technika csodáját 
anyanyelvi szinten kezelő bámulatot kita-
lálták, megalkották. Lehet, persze, hogy 
van ennél több is, hogy a high-tech hegy-
ségeihez ez dombocska csupán, de higy-
gyék el, nem kell több. Gyönyörű fények, 
gyönyörű felületek, elképesztő lelemé-
nyességgel használt élő, lélegző világok, 
káprázat, amihez nem kellenek a szuper-
produkciókra elszórt agyatlan pénzek. 
Éppen ennyi kell, ennyi kell ahhoz, hogy 
percek alatt magunk mögött, alatt hagyjuk 
a hétköznapot, és megérkezzünk oda, ahol 
minden perc ünnep, még a szomorúság és 
a veszély pillanatai is azok.

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

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

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

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

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

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

Asztalos István

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

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

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

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

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

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

natúr párbeszédeknél is elő-előfordul. Az 
élő előadás hangzásbeli összképe jó, ami 
Németh Ferenc hangmesteri munkáját is 
dicséri.  Nincs mód mindenki énekének 
elemzésére, de mindenekelőtt kiemelendő 
a Kecsegér szerepét alakító Jónás Andrea, 
legfőképpen persze a számára írt gospel-
dalban, ebben maga Szomor György is 
kiválóan szerepel a kórussal egyetemben, 
de az énekes-színésznő bármely stílus-
ban magas szinten teljesít. Ő az, aki igazán 
kezdeni is tud valamit a dalokkal. Megfo-
gott a bőregerek vezetőjének (Halas Ade-
laida) bossa nova stílusban előadott éneke, 
kifejezetten jónak éreztem ezt az interp-
retációt. A dalba hídként beépülő szamba 
persze nagyon „etetős” a közönség szá-
mára, és jól mozgatható csapatot jelent a 
koreográfusnak. (Kis mosolyt nyomtam 
el, amikor Carlos Santana Oye Como Va 
kompozíciójának kezdő ritmusára ismer-
tem a dal elején.)  Ugyanígy latin forrás-
ból merít a későbbiekben felhangzó tangó 
is. A zeneszerző tehát inkább stílusokkal 
operál. Kőrösi Csaba egérkirálya színészi 
jelenlétében – nem is lehet mást várni – 
meggyőző, énekében is jól teljesít, annak 
ellenére, hogy ő nem kifejezetten énekes 
alkat. A két szerelmest alakító művész kö-
zül Lukács Dániel tenorba hajló magas 
baritonja bársonyos, éneklése a musical 
műfajára termett. Talán a mimikáját kell 
még egy kicsit fegyelmezni. Hasonlókép-
pen dicsérhető Horváth Csenge szoprán-
ja, ugyanakkor egy-egy kisebb intonációs 
hiba érezhető volt nála. Álomtánc duett-
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Miről szól a Május van? Nagyjából semmiről. Alig van története a 
három egyfelvonásosnak (Május, Kávécsarnok és Tűzoltó), a sze-
replők lényegében nem csinálnak semmit, néha megfogják egymás 
kezét, vagy mélyen egymás szemébe néznek, szeretnek, veszeked-
nek, néha sírnak, egyiket elviszi a rendőr, a másikat elsodorja az 
éjszakai élet. A történetnél sokkal fontosabb, ami mögötte van: a 
boldogság utáni vágy, és talán az estnek ezt a dimezióját tudja át-
érezni a legjobban a mai néző a hétköznapi szenvedés mellett, ami 
az emberi sorssal együtt jár. Szenvedünk, mert emberek vagyunk  
– üzeni a drámaíró. Gyermekien ártatlan poézis Szép Ernő szöve-
ge, amilyent régen nem hallottunk, és aminek őszintén lehet ne-
vetni és tapsolni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bartuc Gabriella

Szép Ernő Zentán, 
Zenta Veszprémben

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

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

Hoff mann meséje sokakat megigézett, maga a mese a szeretet himnusza is lehetne. Szurdi Miklós, Szomor 
György és Valla Attila musicalben idézi meg a szerelem erejének diadalát, a küzdelmet azokért az álmokért, 
amelyek beteljesülése végül is a boldogságot hozza el. A premier közönsége láthatólag értette ezt az üzenetet, 
ráadást igénylő vastapsát a népes szereplőgárda felszabadult mosollyal nyugtázhatta.

Adva van egy „rongyokból” (női ruhaneműkből: egyszínűekből, virágos mintájúakból, csíkosakból; 
csipkésből és szövöttből; szoknyákból, blúzokból, nadrágból, kötényekből, fürdőruhákból) összevarrt, 
hatalmas (230 cm magas) félkörívbe rendezett, a 330 cm-es átmérője mentén vékony fémrúdra függesztett 
textília, melynek egyik oldalán középütt kis, virágos hímzésű kalocsai terítő virít a csúcsára állítva, a másik 
oldalán nejlonharisnyákból csomózott hosszú hajfonat lóg. Lent egy pár női cipellő. 

Ízisz a táncversenyen
A Laczkó Dezső Múzeum 96.1.1. leltári számú darabjáról, mely alkotója  

ajándékaként került a gyűjteménybe

Ezt a női és leánykaruhákból álló „textilapplikációt”, mely kitárt 
karú, de fej nélküli madárijesztőre1 emlékeztetne, ha készült volna 
már női madárijesztő, gondolhatnánk ócskapiaci reklámnak, ám 
ott nem szokták eladhatatlanná tenni az árukat; s vélhetnénk egy 
nagy mozdulatnak is, mely minden addig különállót egy lendü-
lettel összefog és szétterít. Aki a mozdulatot elképzelte, az óko-
ri Egyiptom anyaistennője után Ízisznek nevezte el – nem is az 
alakot, de – az örök mozgását: amint a víz és szél istennője éppen 
„működik”, táncol. A térbe függesztett, így akaratlanul is mozgó, 
kétoldalas kompozíció címe: Ízisz a táncversenyen. Készült 1988-
ban, a savariai Iseum tőszomszédságában rendezett Szombathelyi 
Textil Biennáléra. De hogyan került Veszprémbe?

Az 1967-ben szobrászként végzett és számlálhatatlan szak-
mai (köztük Munkácsy-) díjjal megbecsült Várnagy Ildikóról  
Wehner Tibor összefoglaló lexikonszócikkét idézem: „Sokirányú 
anyagválasztás és megmunkálás, (…) a tradicionális műformák 
megváltoztatása, a műfajhatárok átlépése, változatos formarend 

jellemzi munkásságát, amelyben a hétköznapi elemek, a talált tár-
gyak műalkotássá avatása mellett kiemelt szerepet kap az auto-
nóm művészeti kreáció. Művészete (…) a jelalkotás határozott 
szándékával szintetizálódik. Érmek, kisplasztikák, kisszobrok és 
monumentális plasztikák, objektek, térrendezések és grafikák, ak-
varellek készülnek műhelyében.” 1981-ben például nyitott, bejár-
ható térkompozíció lett volna a veszprémi Kálvária-domb általa 
tervezett kialakítása, mely egyetlen, kiemelkedő, jelértékű elem (a 
kereszt) és a természetes kövek közt ugyancsak egyetlen faragott 
alak: Mária kettőse lett volna. A Fiú egyetemes érvényű kulturá-
lis jellé vált szenvedését a földre sújtó női (anyai) fájdalom szobra 
ellenpontozta volna: a földön térdelve összekuporodott, fejével is 
a földre boruló, meztelen, állatszerű test. 1993-ban viszont író ba-
rátai megbízták Várnagyot egy portrédombormű elkészítésével: a 
fiatalon elhunyt Cholnoky Viktoréval. Az alacsony reliefként min-
tázott arcot a neve betűiből írt anagramma-„kabáttal” támasztot-
ta alá: bronz rajzversként jelenítette meg Cholnoky életútját az 
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embriót formázó CH-tól a TOR-ig, azaz a haláláig. A mintegy ab-
lakból (önmagából) a világra tekintő író merőben szokatlan em-
léktáblája egy veszprémi ház falán látható. Az eseten felbuzdulva 
készült a veszprémi Pantheonba Három Cholnoky című, kőlapra 
helyezett bronz domborműve (1996).2 Várnagy három veszprémi 
kiállítása közül a legutóbbi kapcsán (1996, Magyar pop art) pedig 
az Ízisz került veszprémi tulajdonba. 

Ízisz istennő a nőiesség (és a hűség) szimbóluma. Várnagy 
Ildikó fő témája – első munkájától kezdve – a nő. Nemcsak meg-
nevezett témaként, hanem saját nemiségének tudata és a művé-
szetét a világ személyes megismerésének tekintő ars poeticája 
következtében, mely szerint az ösztön, az érzékelés és értelem 
egységben él és működik. Ezért „változatos”, mozgó-cselekvő a 
„formarendje”, attól kezdve, hogy szobrásznövendék korában 
Táncoló virágot mintázott. Egyúttal a szobrászi tömegforma és az 
ornamens viszonya is foglalkoztatta. Később a díszítménynek vélt 
ornamens úgy is, mint jel: a legszemélyesebb (mert használatból 
vett) tárgy a létezés dokumentumaként vált jellé (amint a kis virá-
gos, rombuszra emlékeztető terítő Ízisz női voltának emblémája). 

Csakhogy a használt ruhák, melyekből Várnagy Ildikó ko-
rábban Férfiszőnyeget és Nőszőnyeget applikált össze (1980), olyan 
mértékben mondanak ellent a hagyományos esztétikai és kéz-
műves vagy a 70-es években polgárjogot nyert redukcionista/
dekonstruktív és az elemi részekből új struktúrákat képző-konst-
ruáló (textil)művészetnek, viszont oly erős az alkotások élő ka-
raktere – még ha csak virtuálisan is –, hogy tagadhatatlan az 
összefüggésük kora új, élő műformákat kezdeményező, a koráb-
ban az élettől elkülönülő művészeteket és az egymástól is elváló 
művészeti ágakat, egyúttal az elit művészetet és a tömegkultúrát is 

új egységbe fogó szemléletével. A dolgok „kisajátításával”, széles-
körű újrahasznosításával, szándékosan „rossz művekkel” is jelle-
mezhető francia új realizmus („a ma realizmusa”, 1960) és a pop 
art az „assemblage” (összerakás) technikájával – túl a modern 
művészet problémáin, így a formáén is – az élet és a műalkotás 
közös, egzisztenciális lényegét, ebbéli azonosságát fogalmaz-
ta meg. A 80-as években – amint a Mintázat és dekoráció című 
amerikai kiállítás3 is mutatta – „vizuálisan lebilincselő” gazdag-
ságú művek születtek (mint amilyen a sokféle mintás ruhadarab 
együttese is) másutt is, melyekhez „Konyhák, szőnyegüzletek, ta-
pétakatalógusok, ruhásszekrények, a kínai negyed ajándékbolt-
jai, textil-nagykereskedések és a nagyik hálószobái” szolgáltak 
inspirációs forrásul. A művek „a képzelőerő és a szín érzékiségét, 
valamint az élet feltétlen szeretetét ünnepelték”. Ez leginkább a 
(Miriam Schapiro által „femmage”-nak nevezett) női művek saját-
ja, mint amilyen Várnagy Ildikónak a saját és leánya ruháiból ösz-
szeállított, a női származástudatot Íziszig visszavezető munkája is. 
Még abból az időből, amikor nem dobtunk ki semmit.

     
Keserü Katalin

Jegyzet:
1 Van ugyan egy kis körforma applikáció a textília főnézetének legmagasabb 

pontján
2 Mivel nem szerepel a monográfiájában (Magyar Képek Kiadó, Veszprém-

Budapest, 2009), az adatai: 70x100 cm-es kőlapon három egybemintázott 
bronzportré 20x40cm-es méretben

3 Ludwig Múzeum, 2019. Katalógusából az alábbiakban Michael Duncan 
dolgozatát használom: Több, mint aminek látszik – A Patter and Decoration 
irányzat érvényessége és legitimációja

Veszprémből a londoni Tate Modernig

Ujj Zsuzsi műveinek intim, de egyben ikonikus képi világát az 
azokban megfogalmazott provokatív gesztusok olyan különleges 
helyzetbe hozták, hogy bár a nagyközönség előtt szinte végig rejtve 
maradt művészete, a legfontosabb képző- és fotóművészeti szak-
mai közeg folyamatosan elismerte és méltányolta munkásságát.

Most, amikor három évtizednyire távolodunk a rendszervál-
tás zaklatott éveitől, egyre világosabb látszik kirajzolódni, hogy ez 
az egész korszak milyen markáns nyomot hagyott az egyetemes 
mellett a magyar és az európai képzőművészetben is. Régi, átjár-
hatatlan határok bomlottak fel, régi államok születtek újjá, ko-
rábban sziklaszilárdnak vélt dogmák lettek semmivé, és váltottak 

fel őket új eszmék. Az 1986-os csernobili atomkatasztrófa vagy a 
természetpusztító állami beavatkozások szülte tiltakozáshullámok 
a keleti blokk országaiban addig nem tapasztalt ökológiai moz-
galmakat hívtak éltre, és megindult egy párbeszéd az ember és 
természet viszonyáról. Ez a bizonytalan és napról-napra hirtelen 
változó kor ihlette azokat a művészeti megnyilvánulásokat, ame-
lyek mind közlés-, mind kifejezésmódjukat tekintve új irányzato-
kat hoztak létre a magyar művészetben. Ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy az 1980-as években egyre elterjedtebbé vált a művész saját 
testének használata, a műalkotás részévé tétele, megfestése, átfor-
málása és fotózása a mulandó megörökítése révén. Ennek, a mű-
vészi test használatának egy érzékeny, őszinte hangú képviselője 
Ujj Zsuzsi, akinek egész munkásságában kivételes mértékben ke-
verednek a rendkívül tudatos elemek a spontaneitás szülte vélet-
len helyzetekkel. Mind e mögött azonban a művészi önkifejezés 
töretlen akarása, a megvalósítás élménye, az eredeti értelemben 
vett flow, a lendület áll. 

Ujj Zsuzsi több interjúban is elmondta, hogy művészi indu-
lása és az 1986 és 1991 közötti hat évben megvalósított fotómun-
kái elsősorban Budapesthez kötődnek. A fővárosban kezdett el 
fotózni, miközben ekkor már Veszprémben is működtek új uta-
kat kereső, modern szemléletű fotós alkotók, gondoljunk csak az 
1979 és 1983 között Veszprémben évente kiállítást rendező Doku-
mentum csoportra. De említhetnénk itt az 1982-ben a veszprémi 
Dimitrov Művelődési Központban a Fekete Piéta című perfor-
manszot előadó Kelecsényi Csillát és Hegyeshalmi Lászlót, akik 
előadását Makky György és az ugyancsak kiemelkedő, veszpré-
mi fotós, Jokesz Antal örökítette meg. Művészeti szempontból 
azonban Ujj Zsuzsinak nem ők jelentették az inspirációt, nem az 

Ujj Zsuzsi fotóművészete
Kevesen tudják Veszprémben, hogy a városban született és nőtt fel Ujj Zsuzsi, a harminc évvel ezelőtti 
rendszerváltás éveiben fotósként is dolgozó sokoldalú költő és előadóművész. Rejtőzködő személyisége, 
mélyen átélt, a hétköznapi emberi tapasztalatokra építő fotóművészeti tevékenysége az 1980-as évek magyar 
alternatív művészeti irányzataiból kinövő szubkultúra egyik kiemelkedő, a nőművészet nézőpontjait 
legerőteljesebben képviselő művészévé tették. 

Ujj Zsuzsi: Önarckép I. 1987

Ujj Zsuzsi: Csíkmásolat a Tükör a falon című sorozatból, 1986
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ő hatásukra kezdett el fotózni. A fiatalon elhunyt Hajas Tibor, az 
1970-es évek budapesti alternatív művészeti életének kiemelkedő 
alakja inspirálta legerősebben. Az ő vizuális és költészeti eleme-
ket is ötvöző, a létezés nagy kérdéseit körbejáró művei egy egész 
generáció művészi megközelítésmódját befolyásolták, és nyitot-
ták meg a lehetőséget a testművészet szakmai befogadása irá-
nyába. Ujj Zsuzsi első fotós bemutatkozása ugyancsak a fővárosi, 
Várnagy Tibor vezette Liget Galériában jött létre, amely szintúgy 
fontos találkozási pontja volt az 1980-as évek végén új kifejezési 
formákra nyitott, kísérletező szemléletű művészeknek.

Ebbe a sokszínű, közel sem egységes 1980-as évek végi mű-
vészeti szcénába robbant be Ujj Zsuzsi radikálisan újszerű, sa-
ját testének festésével alakított, részben önkioldóval fényképezett 
műveivel. Ezek az alkotásai viselik leginkább magukon az expe-
rimentális, a spontán kísérletező jelleget, amely tetten érhető a 
különböző napokon, különböző fotózási szakaszokban készült 
testfestésen, illetve a beállítások nem ismételhető voltán. A test 
különböző részleteinek bemutatása, illetve elfedése ennek a vál-
toztatásokra is hajlamos, majdhogynem játékos szemléletnek a 
megnyilvánulásai. Mindezt a művésznő úgy tette meg, hogy sze-
relmi drámák, családi veszteségek árnyékolták be életét ezekben az 
években. Sturcz János művészettörténész A heroikus ego lebontása 
című monográfiájában jelentős teret szentelt Ujj Zsuzsi munkássá-
gának, és előbb említett, a test feltárulkozását és egyben elfedését 
dokumentáló jellegű képeinek rituális és lázadó testiségét a „para-
dicsomi állapot” visszaállításának kísérleteként értelmezi.

Ahogyan Sturcz János is kiemeli könyvében, Ujj Zsuzsi képes 
volt arra, ami sok művész vágya: egyszerű, de mégis jól megválasz-
tott eszközökkel megragadni és kifejezni egy korszak vágyait, érzé-
seit, elfojtott gondolatait. Ezért fotóműveiben sok kortárs azonnal 
meglátta a legfrissebb nyugati, a nőművészet létet feminista szem-
pontból alátámasztó lehetőséget, annak ellenére, hogy maga a mű-
vésznő akkor nem ismerte ezeket a mozgalmakat, illetve nem akart 
ezekhez tudatosan csatlakozni. Ujj Zsuzsi jelentőségét, műveinek 
közvetlenségét, bátorságát a direkt referenciák nélkül is számos, az 
1980-as évek végén Magyarországra látogató és kortárs művészet-
tel foglalkozó kurátor, fotóművészeti szakértő felismerte, és ennek 
megfelelően később külföldi kiállításokra is eljutottak művei. En-
nek csúcsaként 2012-ben a londoni Tate Modern A Bigger Splash: 
Painting after Performance című, az ezredforduló időszakának 
legfontosabb művészeti tendenciáit bemutató tárlatára is meghív-
ták egy testfestést ábrázoló művét, a Trónusos című fotósorozat egy 
nagyméretű változatát. Ez a darab méltán képviselte Londonban Ujj 
Zsuzsi fotóművészetét.

Ujj Zsuzsi munkássága ugyanakkor nem kizárólag a testfes-
téssel létrehozott munkákból áll, ahogy ez a budapesti MissionArt 
Galériában rendezett nagy sikerű 2012-es kiállításán is kiderült. 
Számos olyan „klasszikus” fotográfiai területen kipróbálta magát, 
mint a szimbolikus mondanivalóval felruházott, beállított több- 
alakos kompozíciók, az önarcképek vagy az aktfotográfia. Kiemel-
kedő darabokat hozott létre elvonatkoztatott, egymásra vetített 
önportréival, amelyek sok szempontból a nagy 20. századi angol 
festő, Francis Bacon több nézőpontú arcképeivel mutatnak rokon-
ságot, és kapcsolódnak a művész „új testét” kereső vizuális irány-
zatokhoz. De említhetnénk a Körbe című sorozatát is, amelyen a 
több fázisban fotózott női akt egy finom tónusokkal jellemzett, 
steril térben jár egy kör letaposott felületén.

Csak remélni tudjuk, hogy Ujj Zsuzsi kivételesen érzékeny 
fotóművészetét a veszprémi közönségnek is lesz lehetősége hama-
rosan alaposabban megismerni.

Tóth Károly

Irodalom: 
Oltai Kata: Beszélgetés Ujj Zsuzsival. In: Ujj Zsuzsi: Fotós munkák / Photo works 

1986–1991. Szerk. Oltai Kata. Budapest, MissionArt Galéria, 2013.
Sturcz János: A heroikus ego lebontása. A művész teste mint metafora a nyolcvanas 

évek közepétől napjainkig. Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2006.
Ujj Zsuzsi: Képek 1986–1991. Budapest, MissionArt Galéria, 2012.
Az illusztrációkhoz használt fotókat a MissionArt Galéria bocsátotta rendelkezé-

sünkre.

A füredi Kisfaludy Galériában rendezett Horváth 
Lajos-kiállítás gondolata még életében, vele szü-
letett meg. A sors hozta úgy, hogy emlékkiállítás 
lett belőle. Utolsó korszakának képeiből történt 
a válogatás, és jó dolog, hogy láthatjuk ezeket az 
örök érvényű műveket, egy szeletet az életműből. 
Reméljük, majd sor kerül egy minden jelentős 
korszakát reprezentáló anyag, egy összegző élet-
mű-kiállításra is.

Horváth Lajos
A valóság mitológiája. Horváth Lajos  
festőművész emlékkiállítása. Balatonfüred,  
Kisfaludy Galéria. 2020. február 14. – április 5.
„Én fontosnak tartom a párbeszédet a nézővel. Öröm beszélget-
ni, a dolgokat tovább gondolni, s ezáltal egy közösség részévé vál-
ni.” Horváth Lajos mondatai ezek, legutóbbi veszprémi kiállítása 
alkalmával beszélgettünk, és tökéletesen mutatják, jelzik szemlé-
letmódjának egyik alapvető vonalát: mindig fontosnak tartotta, 
hogy kapcsolat létezzen közte és a képeket nézők között. 

Bár meglehetősen visszahúzódó, magának való személyiség 
volt, aki nem törekedett arra, hogy szerepeljen, a kapcsolatot, a kap-
csolatot a nézővel mégis alapvetően fontosnak tartotta. Ezt a kapcso-
latot nem szavakkal akarta elérni, hanem a megfestettt munkákkal.

Több évtizedes festői pályájának során, abban, ahogy az em-
beri problémákat megközelítette, mindig alapvető volt nála egy 
etikai megmérettetés, ahogy az is, hogy filozofikusan, metafiziku-
san közelítette meg a problémákat. Mintha párbeszédet folytatott 
volna a különböző korok rekvizitumaival, ahogy díszletekké vál-
tak és megelevenedtek képein más korok motívumai. 

„Szeretem úgy megfogalmazni a tárgyakat, hogy ne csak az 
eredeti jelentésük legyen meg, hanem veszítsék el azt, és kapjanak 
egy új értelmezést” – mondta legutóbbi (2014-es) kiállítása kapcsán.

Koponyás képei a memento morit idézik, tojásmotívumos 
képei a teremtést, az életet. Művészettörténetet idéző képei sokré-
tűek, gazdagok.

Milyenek is voltak ezek az „új értelmezések”? 
A Willendorfi Vénusz esetében például számára nemcsak a 

több ezer éves tárgy volt a fontos, de az is, hogy: „ez tulajdonkép-
pen egy „marokszobor, ami jól beleilleszkedik az ember kezébe…
azért tudom ezt, mert nekem megvan a 8 cm-es szobornak a má-
solata, ami a nőiségnek, a testiségnek jelképe, és valami módon 
mint FÖLDANYA is létezik”. 

„És a Milói Vénusz…, ami maga a szépség…, ami valameny-
nyiünkben úgy fogalmazódik meg, mint valami tökéletes női 
test, és azzal együtt, hogy ez egy torzó. Én folytatom a szobrot 
– mondta –, csak 'élővé teszem'…, és ami meglepetést okozott, 
hogy ott van egy vonalkód… ami egyértelművé teszi azt, hogy 
áru…, azt hogy fogyasztás…”

Vagy gondoljunk a többször megfestett bibliai témáira, pld. 
Mózeseire …: „Gyakorlatilag az egész keresztény kultúra erre 
épül. De én sokkal inkább a befelé forduló alakot mutatom… a 
kőtáblát a néző felé fordítom, de a kőtáblán nincs semmi… újra 
kell írni…” – mondta.

Munkásságában egészen új területet nyitottak meg tájképei. 
„Ki akartam próbálni, hogy színes ceruzával, pasztellkrétá-

val mit tudok elérni.” Egy egészen más világ tárul ezeken a képe-
ken a néző elé. És láthatjuk a víziószerű tájak képeit is… A lírai 
absztrakt hangulatok késői megfogalmazásai a füredi kiállítás üde 
színfoltját jelentették.

Jellemezte a sokrétűség. És mindehhez járult a briliáns rajz-
tudás és kompozíciós készség. Cziráki Lajos és A. Tóth Sándor 
példaadó szerepet játszottak művészetének kialakulásánál, ahogy 
Kondor Béla is, aki példaképe volt. 

Mára ő vált sokak mesterévé. Tanítványai szemléletmódját 
és mesterségbeli tudását is továbbviszik magukkal. Sok művén az 
aranyalma, a tojás és más motívumok a teremtést szimbolizálják. 
Egyaránt figyelt az életre és a halálra.  

Gopcsa Katalin

Lipéczné Karsai Henriett, a kiállítás kurátorának koncepciója 
alapján a kiállítás egy hangulatos bánffyhunyadi esküvői jelenettel 
indul. A középpontban az ifjú párral, a pappal és a násznagyokkal, 
a templomi padsorokban Erdély különböző területeinek viseletei 
képviseltetik magukat. A háttérben a már megterített asztal várja 
a lakodalmas menetet. A galérián a tisztaszobában gyermekágyas 
anyát láthatunk komaasszonyokkal, majd kisebb csoportban a ke-
resztelő, a katolikus bérmálkozás, a református konfirmálás, illet-
ve a jellegzetes férfiöltözetek követik egymást. A sort egy ravatal, 
a halálhoz kapcsolódó régies fehér gyász ünnepi öltözetei zárják. 
A kiállítás előtt, a lépcsőfordulókban „pletykáló népviseletes ba-
bákkal” is találkozhatunk. 

A gyönyörű, apró részleteikben is gazdag viseletek a 20. szá-
zad második felének ünnepi öltözeteit mutatják be, köztük egy-
egy archaikusabb öltözetelem is felfedezhető. A teljesség igénye 
nélkül kalotaszegi, székely, csángó, krassó-szörényi, palóc, kalo-
csai mellett román és bolgár viseleteket is láthatunk. Nők, férfiak 
és gyerekek egyaránt reprezentálva vannak a kb. 400-450 ruhada-
rabot felvonultató anyagban. Finom, aprólékos, helyenként áttört 
hímzések, erős folthatást nyújtó rátétek, gazdag virágú szűrhím-
zések, színes szőttesek, paszomány hatású csipkék, rusztikus tüll-
hímzések, cifra bútorfestések közt kapkodjuk a fejünket. 

A kiállítás apropóján felmerül a kérdés, hogy milyen volt a 
kor paraszti szépségideálja? A legfontosabb az ép, egészséges, jó 
munkabírású test volt, amit a ruházattal is hangsúlyoztak, a kívánt 
formára alakítottak. Egy tardi asszony ezt így fogalmazta meg lé-
nyegre törően az 1950-es években: „Maguk városi ruhában olya-
nok, amilyenek, mi meg, amilyenek lenni akarunk”. A testalkat 
mellett fontos volt az azonos népcsoporthoz hasonló jellegzetes-
ségeket mutató, a megszokottól nem eltérő termet és arc. 

A férfiak kevesebb figyelmet fordítottak öltözködésükre. Ná-
luk a tekintélyt sugárzó termet elérését a vállban széles suba, a 
cifraszűr és a szabott kabát is segítette. A férfiasság szimbóluma 
volt a katonáskodásra való alkalmasság is, ezért büszkén viselték a 
katonaruhát. 

A női ruhák közül a legdíszesebb az eladósorban lévő lányo-
ké és a menyecskéké volt. Az igen változatos, különös gonddal 
elkészített öltözetek elsősorban a vállat és a csípőt hangsúlyoz-
ták. A vállakat keményített ingujjakkal, színes rojtos vállkendő-
vel növelték. A több-kevesebb szoknya derekának erős behúzása, 
egyes területeken farpárna használata, míg az erdélyi lapszoknyák 
esetében a széles szövött öv hangsúlyozta a szélesebb csípőt, egy-
ben kölcsönzött homokóra alakot viselőjének. A felsőruhákon 
(pl. pruszlik, mellény, rékli, kisbunda) a karcsúsítást elsősorban 
a szabással oldották meg, de a hímzés vizuális karcsúsító erejét is 
igénybe vették. A vastag vádli és a csizma pedig fizikai erőt köl-
csönzött az adott személynek. 

És hogyan mozogtak ezekben a ruhákban? Fél Edit 1950-es 
években végzett matyókutatásai szemléletesen mutatják be a nép-
viselet és a városi viselet közti mozgásbeli különbséget, valamint 
a városi viseletbe való átszokás nehézségét: „A helyi kívánalom 
az, hogy feszesen, egyenes háttal, kitartott mellel (de lapos mel-
lel) álljon és mozogjon a nő, és hogy szoknyája »mozduljon rajta«, 
»forduljon rajta«. Ahhoz, hogy a szoknya forduljon, aprókat lép a 

Válogatás a történelmi 
Magyarország  

népviseleteiből
„…De a fátyol nehéz gúnya…” Viseletek a 

Kárpát-medencéből. Laczkó Dezső Múzeum. 
2020. február 15. – 2020. június 28.

A Laczkó Dezső Múzeum februárban nyílt időszaki 
kiállítása a Kárpát-medencei népviseletekből nyújt 
gazdag válogatást. Az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület tulajdonát képező mintegy 70 népvise-
letet ötletesen az emberi élet fordulóinak ünnepei 
fogják egységbe. 
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matyó nő, és lépésenként fordít egyet-egyet a csípőjén jobbra és 
balra. … Karját ehhez a járáshoz »lóbázza«, egyenesen tartva löki 
előre és hátra lépésenként; keze feje nyitva, ujjai feszítve.” A vá-
rosi viselet ezzel szemben könnyedebb, lazább test- és kéztartást 
igényelt, amit igen nehézen tudtak a népviselet elhagyása után 
megszokni. Bár ez az idézet a matyó öltözetről szólt, de apró táji 
különbségek mellett általános jellemző volt ez a feszes, egyenes 
testtartás a magyar népviseletek egészére. 

Erdei T. Lilla

Irodalom: 
Fél Edit: Újabb szempontok a viselet kutatásához. A test technikája.  

Ethnographia 1952. 408-415. p.
Flórián Mária: Magyar parasztviseletek. Budapest, Planétás Kiadó, 2001.

Előrebocsátom, nagyon hálás vagyok, hogy egyedül lehettem a 
kiállítóteremben, és a magam tempójában, a saját ismereteimet, 
tudásomat előhíva, keresztyén hitvilágomat beleszőve mehettem 
végig az emberi élet jeles eseményein, nagyanyáink életútján.

A kiállítás koncepciója nagyon ügyes: egyből egy felemelő, 
örömteli eseménybe lép be a látogató. Ennek azonnal van egy po-
zitív felütése, amire nagy szükségünk van manapság.

A hangulat magasztos és fennkölt. A templomban a nász-
nép meghatottan figyeli a lelkész által összeadott pár házassági 
fogadalomtételét. Míg a szertatás zajlik, én csendben, szinte ész-
revétlenül lépkedve „ismerkedek a násznéppel”. Szemet gyönyör-
ködtető, mindenki a legszebb ünneplőjét öltötte magára a nagy 
napra. 

Jó érzés tölt el, hogy egy olyan család ünnepi eseményének 
lehetek tanúja, amelyben az értékrend azonos a saját családom ér-
tékrendjével: a házasságkötés Isten áldásával történik, Isten színe 
előtt köttetik.

A következő enteriőrben, a lakodalom helyszínén is minden 
készen áll a mulatságra. Jogos az ünneplés, hiszen egy elkötelező-
dő férfi és nő kapcsolatából egy új „szövetség”, család születik.

A karzatra vezető lépcső az idő múlását érzékelteti velem, 
hiszen ez az, ami kíméletlenül halad előre mindannyiunk életé-
ben…

Ismét egy boldog esemény kerít hatalmába: belépek a gyer-
mekágyas ifjú asszony és néhány napos gyermeke tisztaszobájába. 
A felismerés, hogy új élet született, azonnal mosolyt csal az ar-
comra. A szeretet, a gondoskodás melegsége jár át, ahogy az édes-
anyára és a kisdedre pillantok. Mindeközben a legszebb ruháikba 
öltözött komaasszonyok tűnnek fel előttem, akik éppen a gazda-
gon megrakott komatállal érkeznek… Azon tűnődöm, hogy olyan 
az egész, mintha a dédnagyanyám szobájában lennék.

A következő pillanatban ismét egy magasztos – a nagy-
szüleink életében elengedhetetlen – eseménybe csöppenek: a 
keresztség sákramentumának kiszolgáltatása, azaz az újszülött ke-
resztelése zajlik éppen.

Konfirmáció – bérmálás, fiúknál katonáskodás, a földi élet 
legjelentősebb eseményei, életfordulói jönnek velem szembe, míg 
egyszer csak egy fehér gyászba öltözött halottaságy ravatala mel-
lett állok némán és megrendülten. 

A tisztaszobában kezdődött az élet, s íme, milyen hamar, 
ugyancsak a tisztaszobában ér véget. Keresztyén hitemből fakadó-
an azonnal az emberi lét időbe zártsága jut eszembe, s az, hogy ez 
itt csak a földi élet végállomása. S ami vigasztalást adhat a virrasz-
tó családtagoknak, az az örök életbe vetett hit reménysége, ami új 
távlatokat nyit meg.

Az esemény kurátora, Lipéczné Karsai Henriett nem akar 
tolakodó lenni, nem erőltet a látogatóra semmit, csupán hagy-
ja, hogy a kiállítás hasson az érkezőre. Rákapcsolódjon, kötődjön 
hozzá, a magáénak érezze. Nem évszámok, tárgyak sokasága, tu-
dományos kutatások prezentálása a fő célja. Az emberi élet leg-
jelentősebb állomásait felvillantva mutatja be a Kárpát-medence 
népviseleteit, s közben arra irányítja a figyelmet, hogy nagyszüle-
ink életében milyen fontos szerepet kapott a hitélet, ami egységes 
keretet és igazodási pontot adott az embereknek. 

Halászné Kapcsándi Szilvia

Nemrégiben egy különleges, egyszerűségében 
nagyszerű kiállítás megtekintésében lehetett ré-
szem, amely teljesen magával ragadott. A cím 
alapján gyönyörű, gondos kézimunkával varrott 
és gazdagon díszített ünneplők megtekintésére 
számítottam, ám egészen más impresszió ért. So-
raimban szívesen osztom meg élményeimet, és fő-
ként a kiállítás általam kibontott üzenetét.

„…nagyanyáink 
életútján”
„…De a fátyol nehéz gúnya…” Viseletek a 
Kárpát-medencéből. Laczkó Dezső Múzeum. 
2020. február 15. – 2020. június 28.

Fényképek: Sárközi Judit

Olvasólámpa Dragomán György íróval. Művészetek Háza,  
Dubniczay-palota. 2020. február 6.

Jó látni, hogy Veszp-
rémben gyakran adó-
dik lehetőségünk a 
kortárs költőkkel, írók-
kal való személyes 
találkozásra. A Dub-
niczay-palotában rend-
szeresen sorra kerülő 
Olvasólámpa esemé-
nyei is ilyen alkalmak, 
nem szívesen hagyok 
ki egyet sem. Pláne a 
legutóbbit, melynek 
vendége az az író, ki-
nek 30 nyelvre lefordí-
tott regényéből néhány 
éve még film is ké-
szült azonos címmel 
brit-magyar koproduk-
cióban. Igen, A fehér 
király szerzője, Drago-
mán György ott ült a 
már jól ismert álló-
lámpa fényében ma-
gabiztosan, nyugodt 
tekintettel, mi pe-

dig alig vártuk, hogy a moderátor, Kili-
án László felvezesse és bemutassa az est 
főszereplőjét.

Az íróról való bevezető ismerte-
tő után kezdetét vette a beszélgetés, ami 
mindvégig felszabadult, oldott hangulat-
ban telt. Hallottunk izgalmas gyerekkori 
történeteket, megtudtuk, milyen esemé-
nyek, sorsszerű pillanatok vitték őt előre 
pályája során. Dragomán György első-
ként az íráshoz való viszonyáról beszélt, 
lelkesen mesélt arról, milyen, amikor a 
nap minden percét átjárja az irodalom. 
Beszélt az írás nehézségéről, buktatóiról, 
az idő hosszúságáról, míg elkészül egy 
regény. A munkáról, melyben nincsenek 
csapattársak, hiszen a szöveggel egye-
dül kell megküzdeni. „A szövegalkotás 
olyan, mintha önmagával bokszolna az 
ember egészen a kiütés, a K. O. pillanatá-
ig” – hangzott el a találó hasonlat. Habár 
segítsége van: költő feleségével, Szabó T. 
Annával gyakran olvasnak fel egymásnak 
kikapcsolódásképp, vagy megvitatnak 
egy-egy elkészült részletet az aktuálisan 
születő kéziratból. Egymást inspirálják 
már kamaszkoruk óta, erről és a megis-
merkedésük körüli időszakról is szívesen 
mesélt nekünk az író. Szinte idilli állapot, 
hogy mind a ketten alkotók, sőt, még a 
kiadójuk is azonos. Egymás írásait rög-
tön elolvassák, középiskolás koruk óta sa-
ját „író- és olvasóköröket” tartanak, ahol 

nemcsak egymás első olvasói, hanem 
szerkesztői is egyben.

Természetesen sok-sok regény- és 
novellarészlet is elhangozott az esten, ezek 
sorát A fehér király Ugrás című fejeze-
te nyitotta, de kaptunk ízelítőt a Máglyá-
ból, az Oroszlánkórusból és a Rendszerújra 
című könyvekből, sőt, az író még egy ké-
szülő szövegébe is bepillantást engedett. 

Fény derült arra is, hogy Dragomán 
György számára az alkotás folyamatában 
a magányosságon és a küzdelmen kívül a 
titok szintén jelen van, legalábbis az első 
regényét, A pusztítás könyvét tekintve min-
denképpen. Ebben erősen közrejátszott az, 
hogy édesapja nem írta meg soha azt a re-
gényt, amit meg akart írni, hiába beszélt 
róla annyit. Dragomán ekkor döntötte el, 
annak, hogy meg tudja írni saját regényét, 
az az ára, hogy titokban kell tartania.

Szerinte sorsszerű találkozások ve-
zetik őt írói pályáján, melyek élményeit 
meg is osztotta velünk. A felolvasott Ugrás 
című novellát – mely egy viszonylag korai 
szöveg – például az öt legnagyobb ameri-
kai folyóiratnak is elküldte, melyből négy 
nem válaszolt. A The Paris Rewiew című – 
egyébként New York‑i – lap viszont igen. 
A negyedéves, de nagyon befolyásos lap 
húszezer kéziratot kap egy évben, amiből 
végül csupán nyolcat közöl. „Ha ezt tud-
tam volna, el se küldtem volna” – jegyezte 
meg szerényen Dragomán. Megjelentették 
az Ugrás című történetet, ami aztán a re-
gény második fejezete lett. Bár erről nem 
esett szó, de mégis, milyen találó, hogy 
éppen az ezzel a névvel fémjelzett novel-
la szolgált egyfajta ugródeszkaként a nép-
szerűség felé. A pusztítás könyve 2002-es 
megjelenése után három évet kellett várni 
A fehér királyra, amit nemcsak megfilme-
sítettek, hanem le is fordítottak több mint 
30 nyelvre.

Erre az estre én ezek közül az „ere-
deti”, magyar nyelvű kiadást hoztam el 
otthonról, és nemcsak azért, hogy dedi-
káltathassam, hanem azért is, hogy az este 
után, a buszon hazafelé menet, abban az 
üres fél órában, a még friss élmények hatá-
sa alatt úgy tudjam újraolvasni a kedvenc 
jeleneteimet, mintha azt most is annak 
írója mesélné el annak a bizonyos olvasó-
lámpának a fénye alatt.

Éltető Erzsébet

Egy ringben az írással

Találkozni, együtt lélegezni az élő irodalommal mindig különleges élmény. Egy teremben, szemtől szemben 
ülni annak a letehetetlen könyvnek az írójával, kinek legújabb regénye miatt átvirrasztottad az éjszakát, 
hallgatni, ahogy a saját hangján olvassa saját írását, megismerni alkotói létének egy-egy szeletét, és 
inspirálódni, s végül sorban állni dedikációért, mindez egyszerre felemelő és feledhetetlen. 

Séd, 2019. 5. sz., 12. old.
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nált variációsorozatát, a híres Passacagliát 
most hegedűn és csellón adta elő a zene-
kar két korábbi tagja, a hegedűs Alföldi 
Nelli és a csellista Hartmann Domonkos. 
Ma már mindketten zeneakadémisták. Az 
előbbi Budapesten Baráti Kristóf, az utób-
bi Bécsben Várdai István professzor nagy 
reményű növendéke. A remek produkci-
ót, a fi atal művészek felkészültségét, muzi-
kalitását és virtuozitását a publikum nagy 
szeretettel és elismeréssel ünnepelte.

Következő műsorszámként a veris-
ta operajátszás egyik legjelentősebb ze-
neszerzője, Pietro Mascagni fő művének, 
a Parasztbecsületnek színpadi közjátékát, 
az Intermezzót hallhattuk, egészen kitűnő 
előadásban. Amikor a nagyon bensősé-
ges, a semmiből kibontakozó, a teljessé-
gig kifejlődő, majd két pizzicato akkorddal 
ismét a csöndbe hanyatló zene véget ért, a 
hallgatóság hosszú másodpercekig néma 
maradt – megszólalt a csöndzene, an-
nak bizonyításaként, hogy a fi atal művé-
szek megtalálták az utat „lélektől lélekig”. 
Az élmény minden tudóskodó előadás-
nál jobban bizonyította számomra, hogy 
leginkább a zene alkalmas arra, hogy az 
elmagányosodás veszélyével fenyegetett vi-
lágunkban megteremtse a hidat az emberi 
lelkek között. 

A koncert Antonin Dvořák VIII. 
szláv táncának vonószenekari átiratával 
zárult, amelyet Kováts Péter készített. A 
stílusos, virtuóz és hatásos előadás méltán 
aratott nagy sikert. Ráadásként a zenekar 
– a közönség kérésére – megismételte a 
Parasztbecsület közzenéjét.

A koncert jóval több volt, mint 40-
45 felkészült, tehetséges és motivált fi atal 
muzsikusból álló zenekar sikeres növen-
dékhangversenye. Őszintén örvendhet-
tünk, hogy a Gárdonyi zenekar tagjai kellő 
komolysággal, felelősséggel, öntudattal, 
szabadon és örömmel zenéltek. Azok is, 
akik már 8-10 éve tagjai az együttesnek, 
és szinte felnőtt muzsikusi felkészültséggel 
vesznek részt a közös munkában, de azok 
a kis tizenévesek is, akik a nevelő Tücsök 
zenekarból felkerülve a nagyok közé, most 
ismerkednek az alkotó légkörrel. 

Megerősítést kaphattunk arra is, hogy 
a nevelés során sohasem hagyható fi gyel-
men kívül az egyén (ez esetben a zeneka-
ri tag) autonómiája, érzelme, értelme és 
akarata. De nem csak autonóm egyénisé-
gek vagyunk, partnerekre is vágyunk, társ-
ra, közösségre van szükségünk. Másképp 
érzünk, értünk, akarunk és cselekszünk a 
közösségben, ahol viszonyulhatunk egy-
máshoz, ahol jeleket válthatunk. Kiragad-

hatunk belső világunkból fontosnak vélt 
részleteket, megpróbálhatjuk azokat mások 
számára érthető formában közölni, akik 
igyekeznek az üzenetet saját belső világuk-
ba beilleszteni, megérteni. Az egyén lelki 
sajátosságai a másikhoz való viszonyulásai 
során alakulnak ki és fejlődnek.

A koncert alatt azon gondolkodtam, 
mi lehet egy ifj úsági zenekarnál a helyes 
betanító-vezénylő karmesteri módszer? 
Az, ha a dirigens zenei elképzeléseit ke-
mény szigorral, makacs következetességgel 
akarja a zenekarral megvalósíttatni? Vagy 
inkább az az eredményesebb, ha megfelelő 
légkört, hangulati körülményeket, vagyis 
értő, szerető közösséget hoz létre? 

Demel Eszter ez utóbbit válasz-
totta. A hangversenyen feltűnően kevés 
dirigensi eszközt használt. Szinte csak 
szemkontaktussal, fi nom kézjelekkel kom-
munikált muzsikusaival. Hagyta, hogy a 
közösségépítő tréningeken, vagyis a pró-
bákon összeállt rendszer működjék, a sok 
munkával megtanult művek megszólalja-
nak. Engedte, hogy a fi atalok a közös cél 
érdekében megvalósítsák önmagukat. Ta-
lán ez a pedagógusi, karmesteri módszer a 
titka az együttes és mestere immár tartós 
sikerének?

M. Tóth Antal

Irodalom 
nappali lámpafénynél
Olvasólámpa Szőcs Géza költővel. Művészetek Háza, Dubniczay-palota, 
2019. június 13.

Nincs is annál izgalmasabb, amikor költő 
beszélget költővel, főleg akkor, ha kiderül, 
eddigi életük során már volt némi közös 
kalandjuk. Az est moderátora, Tömöry Pé-
ter mindvégig kiválóan irányította a dis-
kurzust: öröm volt hallani, hogy a politikai 
és közéleti témák helyett – amelyek egyéb-
ként rendszeresen előkerülnek egy-egy 
Szőcs Géza-esten – ezúttal az alkotó műal-
kotásaira, valamint Szőcs Gézára mint 
költőre irányult a fi gyelem.

A szokásos „hogyan születik meg az 
írásmű?” kérdése helyett a „hol” kérdésére 
adott válasz érdekesebb volt. „Verseket leg-
inkább repülőn írtam az elmúlt években. 
A felhők feletti állapot kedvez az írásnak. 
Annak a megemelkedett tudatállapotnak 
az élménye, hogy hajszálon függ az éle-
tünk.” Az országok és kontinensek közötti 
ingázás Szőcs Gézánál lírai száguldásként 
is jelen van, melyet jól példáztak nem-
csak a felolvasott versek, hanem olykor a 

beszélgetések fonalát megszakító hirtelen 
jött gondolatok, aminek személy szerint 
örültem. Úgy tűnt, Szőcs Géza szívesen 
kalandozik az emlékei közt, melyeket a 
maga csendes, de közvetlen hangnemé-
ben elénk tárt. Szinte mindenről eszébe 
jutott valami, egyik rögtönzött elbeszélés 
kapcsolódott a másikba: a világosban égő 
lámpafényről egy szintén saját élmények-
ből táplálkozó Sziveri-történet, de hallot-
tunk kalandregénybe illő anekdotát is egy 
titokban felvett, rejtegetett interjúról. 

Szó esett a költő eddigi pályafutásá-
nak olyan meghatározó lapjairól, mint a 
Fellegvár, az Echinox, a veszprémiVissz-
hang, beszélt Románia egyetlen földalatti, 
underground folyóiratáról, az Ellenpontok-
ról, és a számára legkedvesebb, A Dunánál 
című kiadványról is. 

Szőcs Géza az elmondásai alapján va-
lódi közösségi költő, aki már pályája elején 
is arra törekedett, hogy olyan felületet te-

remtsen az egymással nem túl jó viszony-
ban levő magyar, román, szász és sváb 
értelmiségiek körében, ahol egy közös pon-
ton, az irodalom segítségével össze tudnak 
fogni. „Jó volt megtapasztalni, hogy amikor 
a romániai sajtó tele volt a bükkfánál szára-
zabb, fűrészpor nyelvezetű írásokkal, akkor 
néhány fi atal tanár és diák összefogott, hogy 
elkezdjenek beszélni olyan dolgokról, ame-

Az Olvasólámpa sorozatának júniusi epizódja a megszokotthoz képest egészen rendhagyóra sikerült. 
Kivételesen nem a Dubniczay-palotában, hanem annak udvarán rendezték meg az irodalmi beszélgetést, 
ahol hideg ásványvíz mellett, az elmaradhatatlan, nappali fényben is világító olvasólámpánál ezúttal az 
erdélyi magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakjával, Szőcs Géza Kossuth-díjas és József Attila-díjas 
költővel találkozhattak az érdeklődők.

Czuppon Dávid fotója

Séd, 2019. 3. sz., 31. old.
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Az 1968-ban alapított sepsiszentgyörgyi Megyei 
Tükör körül kialakult írói kör tagja, Bogdán 
László költő, író a bemutatkozó vendége az 
Olvasólámpának. Az erdélyi alkotócsoportnak, 
amelyhez Vári Attila, Csiki László, illetve az est 
illedelmesen háttérben maradó beszélgetőtársa, 
Tömöry Péter tartozik, olyanféle szereplehetőség 
és közösségteremtő jelentőség jutott, mint a 
magyar kultúrát egységben látó anyaországi 
Kilenceknek (Kiss Benedeknek, Utassy Józsefnek, 
Kovács Istvánnak és a többieknek). 

Az idén tavasszal újra fölkapcsolt Olvasólámpa 
irodalmi rendezvénysorozat vendége volt Tolnai 
Ottó Kossuth-díjas költő, prózaíró, képzőművé-
szeti esszéíró. Kilián László házigazdai, Porga 
Gyula polgármesteri köszöntője és Fenyvesi Ottó 
személyes hangú bevezetője után vette át a szót, és 
egy „Mivel is kezdjem?” kérdés után másfél óráig 
nem is adta át, megint csak egy „legszebb” irodal-
mi estet hozva össze a Dubniczay-ház tetőterének 
az alkalomhoz illő neoavantgárd képzőművészeti 
környezetében.

Együtt  
a huzatos 

térben 
Életünk 

legszebb 
irodalmi 

estje

Olvasólámpa. Bogdán László József  
Attila-díjas, Sepsiszentgyörgyön élő íróval 

beszélget Tömöry Péter író-költő.  
Művészetek Háza, Dubniczay-palota,  

2019. május 9.

Olvasólámpa Tolnai Ottóval. Beszélgetőtársa 
Fenyvesi Ottó. Művészetek Háza,  

Dubniczay-palota, 2019. május 23.

A vidéket, ahol él, mindenki huzatosnak éli 
meg. Nem csupán Veszprém a szelek városa. 
Tolnai Ottó Újvidéket, Sziveri János Szabad-
kát érzékeli ilyennek, Varga Imre Pozsonyt 
ismeri annak, Bogdán László Sepsiszentgyör-
gyöt tudja Európa leghuzatosabb városának. 
Az ambivalenciát valamennyi közép-európai 
alkotó mentális sajátosságának tekinthetjük, a 
szél átjárja az írói életműveket, s nemcsak a te-
leírt kéziratlapokat sodorja szerte, de olykor a 
szerzőket is megtépázza. A Művészetek Házá-
ban zajló Bogdán László-felolvasóesten ugyan 
nem esik szó a szél metaforabokrot lecsupá-
ló készségéről, de néhány más, a Bogdán-élet-
művet ugyancsak jellemző, központinak érzett 
fogalomról igen: a cirkuszról, az alteregók-
ról, az illuzionizmusról. De nem eshet szó sok 
egyébről, a legendás Sugás kocsmáról, a dé-
monokról, a késdobálókról, az időjóslásról, Ri-
cardo Reis dalmát bolyongásairól, s mindezek 
talán csak azok emlékezetében rémlenek fel – 
ámbár kétséges, hogy sokan lettek volna közü-
lük az esten jelen –, akik a hetvenéves alkotó 
gazdag életművét nemcsak alaposan ismerik, 
de biztonságosan is tájékozódnak benne.

Bogdánnak megnyerő és varázslatos a 
hangja. Nem csupán az orgánuma sajátos, de a hangképzése, léleg-
zetvételének kiejtett szavakhoz illeszkedő ritmikája is az. Ahogy ál-
tala jelen van, megjelöli a tér azon pontját, amely magába foglalja a 
testét. Ezen a hangon a bogdáni prózának, de különösen a versek-
nek még több sajátossága tud érvényesülni, mintha más szólaltatta 
volna meg őket. A hang, tapasztalta a felolvasás idejében jelen levő 
mintegy harmincfőnyi hallgatóság, nem csupán megjelenítő, de te-
remtő erő is. A programsorozat sajátossága, hogy a szerencsés pilla-
natok jóvoltából lehetővé válik a szerzői személyiség érzékelése.

Bogdán olvas. Közel hajol a nagy betűkkel teleírt papírla-
pokhoz. Élettörténetek szilánkjai, szétforgácsolódott események 

Van Tolnainak egy esszésorozata, szabálytalan időközökben je-
lenik meg belőlük egy-egy, illetve mesélődnek el részletei, variá-
lódnak motívumai irodalmi estjein, irodalmi estjei utáni kötetlen 
beszélgetéseken: ezek az esszék az ilyen alkalmakról, irodalmi ta-
lálkozókról, felolvasásokról, beszélgetésekről szólnak, a helyek-
ről, az emberekről, a tárgyakról, irodalmi vagy képzőművészeti 
alkotásokról, egy-egy régi vagy épp az aktuális esten körvonala-
zódó motívum köré szőve. Az első ilyen esszét Életem legszebb 
irodalmi estje címmel egy berlini alkalomról írta (a Grenadírmars 
című, a zentai zEtnánál megjelent kötetében olvasható, a könyv 
címlapján Gerhard Richter velencei lépcsős képével, amely ké-
pen Tolnai mindig a zentai Tisza-parti sétányt is látja, a velencei 
lidót egybemosódva a bácskai kisváros elárvult, üres sétányával, 
rajta önmaga gyermekkori énjével az olívzöld párában, a gyer-
mektest olívzöld háttérbe simuló, olívzöld tónusával, az előtte 
elfolyó olívzöld vízre meredve, rajta „az alföldi városok, fájkis-
községek melankóliája, metafizikája hullámzik ide-oda láthatat-
lanul, ám annál erősebben, fájóbban érzékelhetően…”), a berlini 
Südost Alapítvány által rendezett estről szól tehát az esszé, amely-

mozzanataiban felfénylő fókuszpontok, részletekből elősejlő sors-
fordító pillanatok, anekdotává nemesedő helyzetek, intertextu-
alitás, a belső és a külső történetmondás együttes használata – a 
felolvasásban sorra előkerülnek a Bogdán-féle történetmondás sa-
játosságai. A kozmosz és a káosz határán lebegő versekből és pró-
zarészletekből áll össze a másfél óra.

Hogy kivel is találkozott az esten a hallgató-néző, az kétsé-
ges. Nem tudható, hogy Hutera Béla, a Pessoa megteremtette ha-
jóorvos, Ricardo Reis, a kristálykék szemű, a sztálini időszakban 
élő Vaszilij Bogdanov vagy éppenséggel a Mikó kollégium diákja, 
illetve a sepsiszentgyörgyi kályhagyár egykori keramikusa volt-e 
jelen. Hogy melyikük Bogdán, arra nem szükséges választ találni.

Persze, teszem máris hozzá a névsorhoz, aki igazán veszp-
rémi, az nyilvánvalóan Cholnoky Viktorral randevúzott, talán 
Cholnoky Lászlóval, s kisebb részben Cholnoky Jenővel.  Azok-
kal, akik egyként tudtak ismeretlen terrénumokat fölfedező hősök 
és kalandorok lenni.

Géczi János
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Bevezetésként Kilián László, a sorozat mo-
derátora ismertette a legfontosabb adato-
kat Szentmártoni János pályájáról, majd az 
Olvasólámpa már hagyományos szerke-
zete szerint zajlott a rendezvény: egy-egy 
mű, illetve részlet tagolta a beszélgetést. 
Ezeket a szerző olvasta fel a míves lámpa 
fényében, innen a sorozat címe is.

Szentmártoni János elmondta, hogy 
mesterének elsősorban Kárpáti Kamilt te-
kinti, akihez 14 éves korában kopogott be 
a verseivel. Ez éppen a rendszerváltás ide-
jén történt, a költő-író ugyanis 1975 őszén 
született. Kárpáti komolyan vette a kamasz 
fi út, sokat segített neki, javítgatták a pá-
lyával kísérletező fi atalember szövegeit. 
„Kárpáti Kamiltól nem csupán a mestersé-
get, hanem magatartást is lehetett tanulni” 
– mondta el Szentmártoni János. Kárpáti, 
Tollas Tibor és többen 1956-ig börtönben 
voltak, és rájuk nem irányult a nemzedék 
többi tagját elérő fi gyelem, jelentőségük és 
műveik értékelésével még adós az iroda-
lomtörténet.

Szentmártoni számára nagyon fon-
tos, hogy megkapta a Gérecz Attila-díjat, 
mivel a Gérecz az egyetlen költőnk, aki 
hősi halált halt a forradalom idején. Ezt a 
díjat a legjobb első kötetre adják, és októ-
ber 23-án veheti át a kitüntetett költő, aki 
nem lehet 30 évesnél idősebb. Ő 25 éves 
volt, mikor elnyerte.

Kilián László rákérdezett a kiadók-
ra is.  Szentmártoni elmondta, hogy első 
kötete a Stádium Kiadónál jelent meg 
1995-ben, később még két könyvét is ott 
adták ki. Ez természetes is, hiszen szemé-
lyes barátságok is kötik a kiadóhoz, ő az 
egyik alapító tagja a Stádium Fiatal Írók 
Körének, és a náluk indult a pályája. Az 
alkotókra jellemző, hogy utána máshol is 
szeretnének megjelenni, és meg kell ta-
lálni azokat a műhelyeket, ahová szíve-
sen adnak kéziratot. Így neki is jelent meg 
könyve a Tevannál, a Magyar Naplónál és 
válogatott versei az Orpheusz Kiadónál.

Arra a kérdésre, hogy érdeklik-e a 
mítoszok, azt válaszolta, hogy verseiben 
gyakran térnek vissza mitológiai elemek; 
kezdetben a görög mitológia világa foglal-
koztatta, később más mitikus elemeket is 
fölhasznált. Őt ebben a témakörben legfő-

képpen az izgatja, hogy mennyire jelennek 
meg az ősi, örök motívumok a hétköznapi 
életben, de a visszája is, hogy mennyiben 
lesznek a hétköznapi élet egyes elemei töb-
bek egyszerű, napi eseményeknél.

Ezt illusztrálták a fölolvasott versek 
is. Egy kivétellel valamennyit a legutóbb 
megjelent válogatott kötetből, a Miféle föl-
det címűből választotta. Hangsúlyozta, 
hogy ez szándékosan szűk válogatás, azért 
ilyen karcsú, az elhangzott versek pedig az 
ebben szereplők közül a legújabbak közül 
kerültek ki. 

Elhangzott a kérdés: minek tudha-
tó be, hogy legutóbb kisregénnyel jelent-
kezett. A válasz az volt, hogy úgy érezte 
2010-ben, hogy nem tud új hangon meg-
szólalni, nem találta saját magát eléggé 
érdekesnek, ezért elkezdett prózát írni. 
Mindenki költő ifj ú korában, aztán van, 
aki kinövi, van, aki költő is marad. A pró-
zához viszont érni kell, idő kell hozzá. 
(Zárójelben: már Mikszáth Kálmán is így 
gondolta, mikor Bródy Sándort méltatva 
azt írta, hogy még csak negyvenkét éves, 
elbeszélő írónál ez gyerekkor. Szentmár-
toni János is 42 éves, éppen ma töltöt-
te be, mikor ezt a sor kopogom.) Persze, 
van, aki prózaíróként indul, de az más-
fajta egyéniség. Ebben a regényben, a 

Szomjúságban, úgy gondolja, költőként is 
megnyilatkozik, de a versekben is ott van 
próza előzménye, valami epikusság. Vers-
ben mindent el lehet mondani, de a próza 
lehetőséget nyújt a részletesebb kifejtésre. 
Ennek köszönhető, hogy a könyv elkez-
dett nemzedéki regénnyé válni, az átme-
neti nemzedék regényévé.

A műnemeken végigtekintve meg-
jegyzi, hogy a dráma még hiányzik az 
életéből, bár a színház kezdettől foglal-
koztatja. Érettségi idején gondolkodott 
is, hogy ebben az irányban tanul tovább. 

Nem sok hiányzott hozzá, hogy Veszp-
rémbe jöjjön színháztudományt tanul-
ni, de végül az ELTE magyar szakja lett 
belőle.

Ami az írószövetséget illeti, büszke 
rá, hogy méltón sikerült megünnepelni az 
1956-os forradalom évfordulóját. Meg le-
hetett szólaltatni a még élő résztvevőket, 
a mesterek nemzedékét, ugyanis a szö-
vetségnek komoly szerepe volt az akkori 
eseményekben, de az ’56-os versek megze-
nésítésére kiírt pályázattal elérték a fi atalo-
kat is.  Megoldandó még a fi nanszírozás, a 
székház, túl kéne lépni az elmúlt harminc 
esztendő koldus szerepén is.

Brassai Zoltán

Átmeneti 
nemzedék

Olvasólámpa Szentmártoni Jánossal. Művészetek Háza, Veszprém, 
Dubniczay-palota, 2017. november 16.

A címben lévő kifejezéssel így határozta meg saját nemzedékének helyét az Olvasólámpa legutóbbi rendez-
vényének vendége, Szentmártoni János József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, a Magyar Írószövetség el-
nöke, aki immár harmadik ciklusát tölti ebben a tisztségben. Átmeneti nemzedék, mivel gyerekkorukat a 
Kádár-rendszer utolsó éveiben élték meg, majd éppen legfogékonyabb életkorukban azt érezhették, hogy 
történelmi, azaz nagy, látványos változásokat hozó korban élnek, hiszen ekkor következik be a rendszervál-
tozás, a délszláv háború, a Szovjetunió felbomlása, és sorolhatnánk.
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dent. Nem rettent el a moderátor hirtelen 
feltörő, a kívülállók számára esetleg nyers-
nek tűnő kérdéseitől. Mesélt arról, hogy a 
hírnév, a felkapottság több szerencsés vé-
letlen együttállásából keletkezik, és hogy, 
bár eléggé fontos, mégsem ez a lényeg. Az 
utóbbi években, mondta, megmozdult az 
érdeklődés irányába. Ha az ember eléggé 
sokáig foglalkozik egy dologgal, és kitartó-
an csinálja, akkor előbb-utóbb siker övezi 
fáradozásait. 

Mesélt a gyermekirodalomból ki-
vett részéről, hogy ez neki „jutalomjá-
ték”. Most készül épp egy gyerekkönyve, 
Orrfújós mese címmel, ami nem meglepő 
módon két fi káról szól – az ötlet kislánya 
betegsége alatt, három ébren töltött éj-
szaka után született. Megemlítette a mű-
fordítást, melyet kitűnő gyakorlásnak, 
felfrissülésnek tart, ha megakad egy-egy 
prózájával, szívesen nyúl hozzájuk, mert 
teljesen más világba viszik át. Tavaly for-
dította Duncan Macmillan Lélegezz című 
drámáját, amit igazán élvezett, a veszeke-
dős részeket például „elüvöltözte” ma-
gával, hogy működnek-e valóban, az élő 
nyelvben is. Szólt még a tárca műfajá-
ról, amit a versgondolkodáshoz közeli-
nek tart, hiszen ez is tömör, itt is erősen 
szelektálni kell a gondolatok közül, talán 
ezért is szereti annyira.

Engem külön megragadott a tan-
könyvírói múltja. Múlt, mivel már nem 
ír ilyet, illetve amelyek még régen hasz-
nálatban voltak, azokat is már bevonták, 
nem használják többé. Azért ő mindegyik-

ből őriz egy darabot otthon, fejti ki moso-
lyogva. Fontos koncepció volt a kötelezők 
melletti olyan olvasmányok válogatása, 
amelyek valóban felkeltik a diákok érdek-
lődését. Ezért születhetett meg az a meg-
oldás, hogy nemek szerint különítették el 
ezeket a könyveket, amit természetesen 
hosszas kutakodás és felmérés előzött meg. 
Vicces végeredménye lett, hogy mind a 
fi úk, mind a lányok a másik nemnek fel-
adott olvasmányokat olvasták végig szisz-
tematikusan. Tóth Krisztina egyébként 
nem hisz abban, hogy lenne férfi - vagy női 
irodalom, szerinte a szerző androgün lény. 
Meglátása szerint nincs több női, mint 
férfi olvasója. Pozitívan vélekedik a Nők 
Lapjáról is, hiszen van, aki csak itt találko-
zik irodalommal, és az irodalom az iroda-
lom, bárhogy is vesszük.

Végezetül a francia kultúrával ápolt 
kapcsolatáról beszélt. Hatéves korában 
kezdett el franciául tanulni, még az általá-
nos iskolában. Egyik kedvence a Babar, és 
tavaly részben azért is vállalta el a Barba-
papa könyvsorozat fordítását, mivel gyer-
mekkori emlékeit hozták elő. 

Még pár szöveg, illetve egy humoros 
történet a hopi indiánok feltételezett taní-
tási karrierjéről a Soproni Egyetem után, 
aztán az olvasóest befejeződött. Csak azt 
sajnáltam, hogy nem volt nálam pénz a 
Párducpompa megvásárlására, ami méltó 
befejezése lett volna a napnak. De hagyni 
kell a jóból másnapra is.

Hunyadi-Nagy Eszter

Benne lenni a világban annyi, mint ben-
ne lenni a versben, a szövegben, a zenében. 
Két fi atal ül a Dubniczay-palota kiállító-
terében. Ekkor még október van, őszidő. 
Mögöttük Feledy Gyula Zoltán mono-
króm négyzetei. Zöld, narancs meg piros 
lenyomatok. A lakkozott színes négyzetek 
tükörként nyelik magukba a külvilágot. Ér-
dekes dimenziók nyílnak meg: a szó előtt a 
látvány konstruál. A szem nem gondolko-
dik, azonnal összevon. Működik a világ, a 
jelenlétben lüktet megannyi jelentés. Me-
ditatív képállapotok. Erre indítanak. Talált 
játékosság, pattog kettejük között a labda. 
Sirokai Mátyás és Makai Máté beszélget-
nek, zenélnek, olvasnak, röppályákat adnak 
a válaszoknak. Indításból, indítást. Helyet 
cserélnek a kérdések, letapogatják a másik 
territóriumát. „Ahogy az izommemória 
fejlődik, és a dobások egyre gyakrabban ta-
lálnak célba, a segéd hangja társául szegő-

dik a labdának, akkor is biztatva a dobót, 
ha a labda már nem célt keres, hanem pá-
lyára áll.” (A beat tanúi II. 5.) Nem kell sok 
idő, arca lesz a ritmusnak, perszonalizáló-
dik. Az ütem metamorfózisa: élethang, ih-
let, intertextus, idézet. Akárcsak a Makai 
Máté verseiben megidézett, a Patersonból 
kölcsönzött, majd személyessé váló írás-
ütem. Jim Jarmusch fi lmjében a versritmus 
maga az élet. Vagy fordítva. Nincs külö-
nösebb jelentősége az iránynak, inkább az 
egybejátszhatóság evidenciája nyűgözi le 
a nézőt. Az átjárás autonómiája nem tesz 
különbséget a két oldal, élet és irodalom 
között. „A lélegzetvétel ritmusának jelen-
tése van.” Itt ül ez a két fi atal író, és mind-
kettő beleáll az univerzum közepébe. Nem 
közönyösek, csak alternatív hitet keres-
nek. Emelkedni akarnak a zuhanók között. 
A carpe diem és a valóságcsinálás hibrid 
mezsgyéjén találkozik Makai és Sirokai. Va-

lamiféle jól artikulált, de nem kizárólagos 
posztmodern regölésben, modern áhítat-
ban, az előhívás eksztázisában. Van valami 
kultikus abban, ahogy olvasnak. Sámánok 
olvasnak így, főpapok, guruk, neofi ták. A 
hang is teremt. A felolvasás ritmusa nem-
csak idézet, hanem idézés is. Két ember 
különös szeánsza. Meghívás valahová. Szét-
szórva ültünk, mégis körben. „Ahogy a fal-
ra varrt, tizenhat lábú képmásunk moccan, 
úgy mozdulunk alakzatban mi is. Akasz-
kodunk kezekkel, lábakkal, genitáliákkal, 
mert el akarjuk érni a soklábú tökélyét, ösz-
szetömörödni egyetlen testbe, bezúzni a 
tükröket, amelyek mögül fi gyelnek min-
ket.” (A beat tanúi II. 11.) Átjárókat mutat-
nak. Visszatérnek a ritmushoz, az ütemhez, 
a lélegzethez. Azokhoz az alapokhoz, ahol 
a biologikum nem válik még el a szakrali-
tástól, oda, ahol a lélegzés nemcsak mint 
életfunkció tudatosítható, hanem mint egy 
másik világ folyosója, közvetítő közege is. 
A megidézett világok egyben teremtett vi-
lágok. Ideje van a kőnek, az Első Földnek, 
ideje van a Levesben a másodiknak, ideje 
a grafi tceruzák hegyezésének, ideje az el-
vonulásnak, a meditációnak. „Az ülés egy 
pontján úgy éreztem, elfordultam a testem-
hez képest” (A belső határok meghaladá-
sa). Aminek ideje van, annak története van. 
Minden történet keresi a formáját, azokat a 
körvonalakat, amelyekben átélhetővé válik. 
Az életgyakorlat írásgyakorlat is. Ahogy Si-
rokai Mátyás mondja, egy kötet az „néhány 
év belégzés, és néhány hónap kilégzés”. 

Pintér Viktória

Az előhívás 
eksztázisa
Versek, dobok, húrok. Sirokai Mátyás és Makai Máté zenés felol-
vasóestje. Olvasólámpa, Veszprém, Művészetek Háza – Dub-
niczay-palota, 2017. október 19.
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A kentaur mögött lupa, a capitoliumi 
nőstényfarkas (Kr. e. 5. sz., Museo Capitoli-
no, Róma). A bronzszobor az etruszk mű-
vészet egyik legjelentősebb emléke; Róma 
eredetmítoszára és a testvérpár, Romulus és 
Remus szerencsés megmenekülésére utal. 

Az Ararát „északi körívén” előtűnő 
Naxosi szfi nx votív ajándékként került Del-
phoiba (Kr. e. 560 k., Archeológiai Múze-
um, Delphoi). Delphoi, az ókori polis-világ 
központja, a Phoibos Apollón-szentély előtt 
őrködő szfi nx Gaia kultuszához is kötődő 
szárnyas lény, mely elragadja az óvatlan em-
bereket, és a Holtak Birodalmába viszi őket. 

A kentaurral szemben a háború pusz-
tító géniuszára fi gyelmeztető emblematikus 
avantgárd mű Pablo Picasso Guernica című 
pannójának részlete (Museo Nacional Cent-

ro de Arte Reina Sofi a, Madrid). Guerni-
ca, a spanyol kisváros az 1937-es német és 
olasz bombázások áldozata lett. Ugyancsak 
Picasso egyik művének adaptációja a bé-
kétlenséget szító, kötekedő kakas (szénrajz, 
1938, magántulajdon). Az Araráton megje-
lenő Picasso-festményfragmentumok: a bika 
és a ló áldozati állatok. A kőpilléren ábrázolt 
Altamira-barlangfestmény (Kr. e. 30.000 k.) 
bölényei – az ősember szuggesztív szándékú 
alkotásai – az állat elejtésének elővizionálá-
sa. Állatáldozatokként jelennek meg a bika, 
a kos a római lakomákon, melyeket istene-
iknek ajánlottak fel a suovetauriliákon. A 
szasszanida-perzsa eredetű Mithrász-kultusz 
római formájában jelentősen módosult te-
remtésmítosz és misztériumvallás.  

A három, virtuóz rövidülésben megje-
lenített vágtató ló – és a különálló negyedik 

– az Apokalipszis négy lovasának adaptáci-
ója, Albrecht Dürer 1498-ban kiadott, ti-
zenhat lapból álló fametszetsorozatának 
emblematikus darabjáról (Szépművészeti 
Múzeum, Budapest). A bárka alatt az északi 
oldalon az ugyancsak Guernica-részlet lova 
letaszítani látszik Lucifert, a démonná vált 
bukott angyalt Dürer Apokalipszis famet-
szetsorozatából. 

Pogány Gábor Benő szimbolikusan 
aktualizálja a biblikus idők kataklizmáját a 
jelenkorra. A szobrász zsenialitását dicséri, 
hogy e vízió feloldásának lehetőségét is elrej-
ti: a néző, pozíciójától – és optimizmusától – 
függően fókuszálhat az Igazságosság, Iustitia 
erényének három lovára, a trigára is.

Reményt kifejező allegória a sze-
líden pihenő két agár, mely keresztény 
ikonográfi ai motívum; Paolo Veronese A 
kánai menyegző című festményének előte-
rében látható (1562–63, Musée du Louvre, 
Párizs). A tisztaság és ártatlanság szimbó-
luma az Unicornis – mely Szent Iustina, az 
ókeresztény mártír attribútuma is. Mellette 
a győzelem istennője, Niké – a Szamothra-
kéi Niké (Kr. e. 2. sz. hellenisztikus görög 
szobor, Musée du Louvre, Párizs). Felettük 
Pégassos biztonságos pillére Noé bárkájá-
nak, mely különálló objektumként jelenik 
meg a szoborkompozíción.

Huber Lilla Mária

Olvasólámpa Tóth Krisz-
tinával. Művészetek Háza, 

Veszprém, Dubniczay-palota, 
2017. szeptember 21.

Séd, 2017. nyár, 28. old.

Jutalom-
játék

Ha lehet így fogalmazni, sem-
leges érzelmekkel léptem be a 
Dubniczay-palotába szeptem-
ber huszonkilencedikén, úgy öt 
negyvenöt körül – természetesen 
tudtam, ki az a Tóth Krisztina, 
bár művét igazán keveset olvas-
tam. Költőnő. Kortárs. És novel-
lista, még ha ez utóbbi, sajnos, 
nem is alliterál. Valami megma-
gyarázhatatlanul jó hangulatom 
volt a felhős idő és az előtte átvé-
szelt, végtelennek tűnő egyetemi 
hét ellenére, nyugodtan, kipihen-
ten lépkedtem az előadás színtere 
felé. Csak pozitívan, gondoltam, 
jó lesz ez.

Szóval, leültem végül 
az olvasóest termében 
a hátsó sor középső 
székére, feltűnésmente-
sen, mondtam magam-
nak, vannak, akik azért 
jönnek, mert valóban 
ismerik és szeretik az 
írónőt, nem lenne szép 
befoglalni a jó helyeket. 
Láttam pár ismerős ar-
cot, szomszédjaim is 
lettek. Öt ötvenkettő, 
ötvenöt, ötvenkilenc. 
Hatkor egy jól öltözött 
férfi  diszkréten jelzett, 
hogy megkezdődne az 
előadás. 

Hát megkezdődött, és ezzel együtt 
egy nem várt módon lenyűgöző másfél 
óra. Tóth Krisztina elragadó volt. Művelt, 
humoros és jóindulatú nő képe rajzolódott 
ki a beszélgetésekből, miközben pedig vár-
tuk az újabb és újabb felolvasást, a novel-
lákat, verseket, azt a másik élményvilágot, 
amit a mű kelt. Bizonyos dolgok úgy vál-
nak igazán élménnyé, nyernek igazán ér-
telmet, ha az ő hangján halljuk.

Mert volt itt igazán minden: létfej-
tegetés, látogatások általános iskolákba és 
ezáltal az irodalom lényegébe, postai bal-
hék meg kiskutyák, éjjeli motorosok és 
anyai ösztönök. A repertoár gazdagsága 
elképesztő és tiszteletre méltó, akárcsak az 
a természetesség, amellyel mozgott líra és 
epika között. De a felolvasás csak egy része 
volt az estének, mert mesélt is, sok min-

á. Tudható, ányi Dezső landjai az életrajza. fi által írt veg ebben de ez az bbnak. roginja : „Sokáig ot írjak-e mellett om volt rá. halálunk ig éppen letre. nek, hogy ny Zsu-ni arra, e ne tudja az iroda-sakként barátságá-az orosz ben élt etően is. ró részekre ogin által mutató: mizdat. sötétben eg, mi az hazug. Mi keveredés őszereplő lasztható-ogalmazás rúbb szer-y példa a nap.” (66.)ő

Ember az  
olvasólámpa 
fényében 
Olvasólámpa Géczi János író-
val, költővel. Művészetek Háza, 
Dubniczay-palota, 2016. októ-
ber 20.
Bár ezzel az esttel már a második évada indult a Művészetek Háza Olvasólámpa sorozatának, a korábbiakon nem tudtam részt venni. Annyi előzetes információm volt róla – és ezt Kilián László most is megerősítette a bevezetőjében –, hogy a kitalálóinak szándéka szerint megpróbál-nak elszakadni a hagyományos író-olvasó találkozóktól és felolvasóestektől, a művet szeretnék középpontba helyezni. A sorozat korábbi évadáról szóló írás is ezt hangsú-lyozta: Művészet az olvasólámpa fényében (Séd, 2016. tavasz, 24. o.).Az első meglepetés akkor ért, amikor megérkezésemkor azt láttam, hogy Géczi János és beszélgetőtársa, Pintér Viktó-ria már kint ült a közönség előtt egy kis asztalkánál. Meg is ijedtem, hogy elkéstem, de aztán láttam, hogy az ezt követő egy-két percben még azt próbálgatták a szerve-zők, hogy hogyan is érkezzenek a fények, melyik lámpa égjen, és melyik ne, hogy meghitt is maradjon a hangulat, de elég 

egy kicsit: Kilián László úgy foa bevezetőben, hogy a beszélgeebben a sorozatban segítőnek értem, hogy miért ez a megküa két megnevezés között: segítaz értelemben, hogy kulcsot kakiválasztott részletekhez, és seértelemben is, hogy a megfelelhangozzanak el a felolvasandóAz én ízlésemhez mégis közelebeszélgetőtárs kifejezés: jobbanszámomra azt a felkészültségetdést, ami Pintér Viktóriát jelleaz estén. Az utóbbi öt év termésébműfajból kaptunk ízelítőt, vagyPintér Viktória mondta, egy „slázst”: hallhattunk egy részletenégy vagy öt élete című regényverset és végül a Jerusalaim címtet utolsó írását. Adta magát a miért épp ezekből válogatott Gvalamilyen módon közös bennmotívuma, de ennél fontosabbhogy az új helyszínek mindig ladnak az írónak a saját magávszembenézésre és a rákérdezésaz sem véletlen, és örültem is nfrissebb művekből hangzottaktek: biztos bőven lehetett volnarégebbi írásokból is, de így a jeGéczi Jánossal ismerkedtünk. Sok írót-költőt hallottamolvasni saját műveit: voltak könok, akik zavarba jöttek attól, kell tolmácsolniuk a saját szövmonotonon motyogtak. Voltakakik színészeket megszégyenítrukkoltak ki, vagy éppen ripacaz este valahol a kettő között vGé Já k l á

Ahogy azt Kilián Lász-ló, az estek moderá-tora is hangsúlyozta, itt előtérben vannak a szövegek – mégpe-dig az alkotó előadásá-ban –, a kérdések pedigháttérbe szorulnak. Ésnem is igazából kérdé-k ezek. Csupán szavak, szókapcsolatok,elyek megadják a lehetőséget arra, hogy a ndég maga dönthesse el, ennek kapcsániről akar beszélni, vagy eszébe juttat egy dekes történetet, melyet szívesen megoszt elenlévőkkel. Gondolom, mindenkinek merős az az érzés, mikor egy jó barátjá-al beszélget a kedvenc kávézójában. Nagy-ból így lehetne leírni azt a hangulatot,melyet a rendezvény kitalálója valószínű-g meg akart teremteni. Az olvasóközön-g találkozik az írásaiból már jól ismert kotóval egy életműelemzésektől mentes,ötetlen párbeszéd keretében. De vajon ennyire valósult meg ez a szándék?Az első Olvasólámpa vendége, ame-en részt vettem, Háy János volt. Én azgyetemről siettem az estre, de már órákkalkezdés előtt figyelmes lettem arra, ahogy ilián László éppen városnézésben részesítiírót. Majd az esemény kezdetén kiderült, ogy Háy szenvedélyének hódolva termé-etesen végignézte a László Károly Gyűj-ményt is. Ez az érdeklődő attitűd, bár apvető emberi gesztusnak tűnik, szerin-k lá l hí í ó ól

Veszprémiként egy hónapban legalább egyszer találkozhatunk kedvenc kintézmény is lehetőséget ad. Hogy mitől merőben más mégis az Olvasószándékban keresendő. Amíg a város több intézménye és egyébként avalamilyen tematika köré építi irodalmi estjeit, addig az Olvasólámpa nem

d, 2016. tél, 23. old.

lányi Dezsőalandjai az n életrajza.fi által írtöveg ebben de ez az abbnak. vroginja t: „Sokáig zot írjak-ei mellettkom volt rá.halálunk dig éppenéletre.nek, hogy ny Zsu-lni arra,je ne tudjaaz iroda-rsakkéntbarátságá-az orosz kben élt vetően is.aró részekre rogin általmutató:amizdat.s sötétbenmeg, mi azhazug. Mi

Ember azolvasólámpafényében Olvasólámpa Géczi János író-val, költővel. Művészetek Háza, Dubniczay-palota, 2016. októ-ber 20.Bár ezzel az esttel már a második évada indult a Művészetek Háza Olvasólámpasorozatának, a korábbiakon nem tudtamrészt venni. Annyi előzetes információm volt róla – és ezt Kilián László most ismegerősítette a bevezetőjében –, hogy akitalálóinak szándéka szerint megpróbál-nak elszakadni a hagyományos író-olvasótalálkozóktól és felolvasóestektől, a művetszeretnék középpontba helyezni. A sorozat korábbi évadáról szóló írás is ezt hangsú-lyozta: Művészet az olvasólámpa fényében(Séd, 2016. tavasz, 24. o.).Az első meglepetés akkor ért, amikormegérkezésemkor azt láttam, hogy Géczi János és beszélgetőtársa, Pintér Viktó-
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dent. Nem rettent el a moderátor hirtelen 
feltörő, a kívülállók számára esetleg nyers-
nek tűnő kérdéseitől. Mesélt arról, hogy a 
hírnév, a felkapottság több szerencsés vé-
letlen együttállásából keletkezik, és hogy, 
bár eléggé fontos, mégsem ez a lényeg. Az 
utóbbi években, mondta, megmozdult az 
érdeklődés irányába. Ha az ember eléggé 
sokáig foglalkozik egy dologgal, és kitartó-
an csinálja, akkor előbb-utóbb siker övezi 
fáradozásait. 

Mesélt a gyermekirodalomból ki-
vett részéről, hogy ez neki „jutalomjá-
ték”. Most készül épp egy gyerekkönyve, 
Orrfújós mese címmel, ami nem meglepő 
módon két fi káról szól – az ötlet kislánya 
betegsége alatt, három ébren töltött éj-
szaka után született. Megemlítette a mű-
fordítást, melyet kitűnő gyakorlásnak, 
felfrissülésnek tart, ha megakad egy-egy 
prózájával, szívesen nyúl hozzájuk, mert 
teljesen más világba viszik át. Tavaly for-
dította Duncan Macmillan Lélegezz című 
drámáját, amit igazán élvezett, a veszeke-
dős részeket például „elüvöltözte” ma-
gával, hogy működnek-e valóban, az élő 
nyelvben is. Szólt még a tárca műfajá-
ról, amit a versgondolkodáshoz közeli-
nek tart, hiszen ez is tömör, itt is erősen 
szelektálni kell a gondolatok közül, talán 
ezért is szereti annyira.

Engem külön megragadott a tan-
könyvírói múltja. Múlt, mivel már nem 
ír ilyet, illetve amelyek még régen hasz-
nálatban voltak, azokat is már bevonták, 
nem használják többé. Azért ő mindegyik-

ből őriz egy darabot otthon, fejti ki moso-
lyogva. Fontos koncepció volt a kötelezők 
melletti olyan olvasmányok válogatása, 
amelyek valóban felkeltik a diákok érdek-
lődését. Ezért születhetett meg az a meg-
oldás, hogy nemek szerint különítették el 
ezeket a könyveket, amit természetesen 
hosszas kutakodás és felmérés előzött meg. 
Vicces végeredménye lett, hogy mind a 
fi úk, mind a lányok a másik nemnek fel-
adott olvasmányokat olvasták végig szisz-
tematikusan. Tóth Krisztina egyébként 
nem hisz abban, hogy lenne férfi - vagy női 
irodalom, szerinte a szerző androgün lény. 
Meglátása szerint nincs több női, mint 
férfi olvasója. Pozitívan vélekedik a Nők 
Lapjáról is, hiszen van, aki csak itt találko-
zik irodalommal, és az irodalom az iroda-
lom, bárhogy is vesszük.

Végezetül a francia kultúrával ápolt 
kapcsolatáról beszélt. Hatéves korában 
kezdett el franciául tanulni, még az általá-
nos iskolában. Egyik kedvence a Babar, és 
tavaly részben azért is vállalta el a Barba-
papa könyvsorozat fordítását, mivel gyer-
mekkori emlékeit hozták elő. 

Még pár szöveg, illetve egy humoros 
történet a hopi indiánok feltételezett taní-
tási karrierjéről a Soproni Egyetem után, 
aztán az olvasóest befejeződött. Csak azt 
sajnáltam, hogy nem volt nálam pénz a 
Párducpompa megvásárlására, ami méltó 
befejezése lett volna a napnak. De hagyni 
kell a jóból másnapra is.

Hunyadi-Nagy Eszter

Benne lenni a világban annyi, mint ben-
ne lenni a versben, a szövegben, a zenében. 
Két fi atal ül a Dubniczay-palota kiállító-
terében. Ekkor még október van, őszidő. 
Mögöttük Feledy Gyula Zoltán mono-
króm négyzetei. Zöld, narancs meg piros 
lenyomatok. A lakkozott színes négyzetek 
tükörként nyelik magukba a külvilágot. Ér-
dekes dimenziók nyílnak meg: a szó előtt a 
látvány konstruál. A szem nem gondolko-
dik, azonnal összevon. Működik a világ, a 
jelenlétben lüktet megannyi jelentés. Me-
ditatív képállapotok. Erre indítanak. Talált 
játékosság, pattog kettejük között a labda. 
Sirokai Mátyás és Makai Máté beszélget-
nek, zenélnek, olvasnak, röppályákat adnak 
a válaszoknak. Indításból, indítást. Helyet 
cserélnek a kérdések, letapogatják a másik 
territóriumát. „Ahogy az izommemória 
fejlődik, és a dobások egyre gyakrabban ta-
lálnak célba, a segéd hangja társául szegő-

dik a labdának, akkor is biztatva a dobót, 
ha a labda már nem célt keres, hanem pá-
lyára áll.” (A beat tanúi II. 5.) Nem kell sok 
idő, arca lesz a ritmusnak, perszonalizáló-
dik. Az ütem metamorfózisa: élethang, ih-
let, intertextus, idézet. Akárcsak a Makai 
Máté verseiben megidézett, a Patersonból 
kölcsönzött, majd személyessé váló írás-
ütem. Jim Jarmusch fi lmjében a versritmus 
maga az élet. Vagy fordítva. Nincs külö-
nösebb jelentősége az iránynak, inkább az 
egybejátszhatóság evidenciája nyűgözi le 
a nézőt. Az átjárás autonómiája nem tesz 
különbséget a két oldal, élet és irodalom 
között. „A lélegzetvétel ritmusának jelen-
tése van.” Itt ül ez a két fi atal író, és mind-
kettő beleáll az univerzum közepébe. Nem 
közönyösek, csak alternatív hitet keres-
nek. Emelkedni akarnak a zuhanók között. 
A carpe diem és a valóságcsinálás hibrid 
mezsgyéjén találkozik Makai és Sirokai. Va-

lamiféle jól artikulált, de nem kizárólagos 
posztmodern regölésben, modern áhítat-
ban, az előhívás eksztázisában. Van valami 
kultikus abban, ahogy olvasnak. Sámánok 
olvasnak így, főpapok, guruk, neofi ták. A 
hang is teremt. A felolvasás ritmusa nem-
csak idézet, hanem idézés is. Két ember 
különös szeánsza. Meghívás valahová. Szét-
szórva ültünk, mégis körben. „Ahogy a fal-
ra varrt, tizenhat lábú képmásunk moccan, 
úgy mozdulunk alakzatban mi is. Akasz-
kodunk kezekkel, lábakkal, genitáliákkal, 
mert el akarjuk érni a soklábú tökélyét, ösz-
szetömörödni egyetlen testbe, bezúzni a 
tükröket, amelyek mögül fi gyelnek min-
ket.” (A beat tanúi II. 11.) Átjárókat mutat-
nak. Visszatérnek a ritmushoz, az ütemhez, 
a lélegzethez. Azokhoz az alapokhoz, ahol 
a biologikum nem válik még el a szakrali-
tástól, oda, ahol a lélegzés nemcsak mint 
életfunkció tudatosítható, hanem mint egy 
másik világ folyosója, közvetítő közege is. 
A megidézett világok egyben teremtett vi-
lágok. Ideje van a kőnek, az Első Földnek, 
ideje van a Levesben a másodiknak, ideje 
a grafi tceruzák hegyezésének, ideje az el-
vonulásnak, a meditációnak. „Az ülés egy 
pontján úgy éreztem, elfordultam a testem-
hez képest” (A belső határok meghaladá-
sa). Aminek ideje van, annak története van. 
Minden történet keresi a formáját, azokat a 
körvonalakat, amelyekben átélhetővé válik. 
Az életgyakorlat írásgyakorlat is. Ahogy Si-
rokai Mátyás mondja, egy kötet az „néhány 
év belégzés, és néhány hónap kilégzés”. 

Pintér Viktória

Az előhívás 
eksztázisa
Versek, dobok, húrok. Sirokai Mátyás és Makai Máté zenés felol-
vasóestje. Olvasólámpa, Veszprém, Művészetek Háza – Dub-
niczay-palota, 2017. október 19.
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Az Olvasólámpa harmadik évadának ez évi első hírességét, Dragomán 
Györgyöt, a több mint harminc nyelvre lefordított Fehér király című 
(Magvető, 2005), világsikert aratott regény József Attila-díjas íróját 
Kilián László mutatta be a Dubniczay-palota második emeleti 
termében, ezúttal szépszámú fiatal érdeklődővel feldúsult, az élő 
irodalmat kedvelő veszprémi közönségnek.

Kiütöm magam, majd 
felállok, s folytatom
Olvasólámpa Dragomán György íróval.  Művészetek Háza,  
Dubniczay-palota. 2020. február 6.

A moderátor bemutatása után a szerző 
veszi át a szót, beavat családja múltjába 
– nagyapjáról, Dragomán Pál muzeoló-
gusról és az ugyancsak Pál keresztnevű 
orvos-író édesapjáról beszél –, ajándék 
– mondja, majd marosvásárhelyi kisgye-
rekkorát és szombathelyi diákéveit idézi 
fel, anekdotikusan mesél az ugyancsak er-
délyi, tudós és irodalmi hátterű családból 
származó költő feleségéről, alkotó kapcso-
latukról: „A kivándorlás után négy évig 
Szombathelyen éltem, ott jártam gimnázi-
umba, és ott ismertem meg a feleségemet, 
Szabó T. Annát. Fiatalon, huszonkét éve-
sen nősültem, Annával írásokkal udvarol-
tunk egymásnak, ő mindennap írt nekem 
egy verset, én mindennap írtam neki egy 
novellát, tizenhat évesek voltunk akkor…”

Aztán hosszasan esik szó az Eötvös 
József Collegiumról és a Láthatatlan Kol-
légiumról, ahol olyan mesterek atyai ba-
rátságát és támogatását élvezte, mint Lator 
László; a PhD-évekről, amelyek alatt érett 
regényíróvá vált. „Írni tizenhárom évesen 
kezdtem, egy képet láttam meg, olyan tisz-
tán és plasztikusan, hogy úgy éreztem, le 
kell írom. Elég korán elhatároztam, hogy 
regényt akarok írni, de tíz évig tartott, 
amíg rájöttem, hogy is kell azt csinálni. Az 
ELTE-re jártam, angol és filozófia szakra. 
Végül a filozófiát három év után, amikor 
rájöttem, mekkora munka egy regény, ab-
bahagytam. Az angolt azért elvégeztem, 
sőt a hároméves PhD-képzést is, közben öt 
éven át írtam. Ez volt A pusztítás könyve. 
2002-ben jelent meg.”

Felolvasás következik. Kis részlet a 
Fehér királyból. Az író hangja megvál-
tozik. Mintha előre megtanulta volna a 

mondatokat, az írott műnek az olvasó bel-
ső hallásában lágyan simuló szövegét sza-
kadozottabb kis egységekre bontva tagolja. 
A zakatoló (zaklatott?) hangrögzülésben 
mintha ott, a szemünk előtt, fülünk halla-
tára jönnének létre, s apró szünetek lép-
csőfokain keresztül érkeznének hozzánk a 
szavak. Ritmikus szerkesztettségben, aho-
gyan az alkotás küszködő munkapillanata-
iban megszülettek. 

Kilián László kérdése célirányos, egy-
bevág a hallgatóság kandi kíváncsiságával: 
minek köszönhető a világsiker?

„A szerencsének: a Fehér király ango-
lul 2008-ban, a londoni Doubleday kiadó-
nál jelent meg. Egy amerikai ügynökség is 
felfigyelt rá. A könyv amerikai kiadási joga-
ira végül a nagynevű Houghton Mifflin tett 
szert. Ehhez az ügynökséghez több tíz- 
ezer friss angol nyelvű könyv érkezik. Eze-
ket önkéntesek olvassák, ízlésük, felkészült-
ségük szerint szelektálják. Ajándék, hogy a 
Fehér király éppen egy olyan önkéntes ke-
zébe került, akit megfogott a köznapi dik-
tatúra oly ábrázolása, ahogy ezt egy serdülő 
kisfiú szemszögéből sikerült megírnom.”

Ajándék. Ez a szó legalább tízszer 
hangsúlyosodik, mindannyiszor, amikor a 
sikerekről beszél. Azt gondolhatnók, hogy 
ő, az író, csupán egy szerencsefi lenne, akit 
a körülmények avattak világhírűvé. Ám 
egy szűkszavú, kissé kesernyés mosoly-
ba rejtett mondat – „mint egy magányos 
bokszoló, kiütöm magam, majd felállok, 
s folytatom…” – végül pozicionálja az ér-
tékteremtő alkotó folytonos és elkötelezett 
küzdelmét is a sikertörténetben.

Tömöry Péter

Solymosi Bálint könyvbemu-
tatója az Utas és Holdvilág 
antikváriumban a Szépírók 
Társasága támogatásával.  
Beszélgetőtárs: Józsa Márta.
2020. március 12.

Írásainak – túl azon, hogy önéletrajziak 
– a fanyar látásmód kiegészítőjeként jel-
lemzője a líraiság, az erőteljes gesztusok-
kal létrehozott impresszionista képiség. 
A szerző alapanyaga a saját biográfiája, 
még ha az nem is egyéb, mint nyersanyag, 
amely aztán fikcióvá formálódik. Rurális 
világ, ellenpontok, rock ‘n‘ rollos ekszta-
tikusság, pusztulás és narkotizált életélve-
zés – egy nemzedéki életmód sajátosságai 
mindezekből összerendezhetőek.

Józsa Márta lényeglátó és köny-
nyed módon faggatja a szerzőt – kizáró-
lag a friss alkotásra koncentrálva. Nem 
hanyagolja el azonban a műhöz szükséges 
történeti, illetve a személyes közeg felvil-
lantását, irányadó jegyeket hangsúlyoz, 
lazán provokál, és okos szavakkal zárja a 
kérdéseit. Miként működtethető az a szö-
veg, amelyben két időszakaszt, két élette-
ret, két társadalmi korszakot ismerhetünk 
meg, még ha a főhős személye azonos is? 
Milyenek a hetvenes évek a Tiszazugban 
és a vidéki városban (Szegeden), s mi-

lyen jóval a rendszerváltás után Budapest 
éppúgy alternatív, mint lumpen elemek-
től sem ment értelmiségi közegeiben, s 
miként érzékelhetőek mindezek a jelen 
időben, a múltban és a regény idejében? 
A visszaemlékezés vagy az újraértelmezés 
ígér több muníciót a regényíráshoz? Mi az 
a kopárság, animalizmus, lepusztultság, 
amely szövegesülve képes élménnyé ne-
mesedni, miként válik az írás tevékenysé-
gével közösségileg is megtapasztalhatóvá 
az elviselhetetlen?

Solymosi visszafogott: tartózkodik 
a közhelyes válaszoktól, olykor enigmati-
kus. Aztán idővel – beszélgetőtársa jóvol-
tából – felhangzik a regény elbeszélőjének 
a hangja. Szól a tapasztalatairól (arról, 
amelyeknek egyik része a mű megírása 
előtti időkből származik, azokról, ame-
lyek aztán előfeltevésekké válnak, amelyek 
az írás közben jegecesednek ki, s amik a 

mű utániak). Rétegek, szövegárnyalatok 
és elmondhatónak ítélt fikciók érzékelte-
tik a pillanatokra monologikussá váló dia-
lógust, ugyanúgy, mint a regényt. Idővel 
pedig, hogy pszeudoanekdoták kerülnek 
elő (miért, hogy a szerző életében fon-
tos szerepet kapó személyiségek a műben 
saját néven szerepelnek, miért, hogy a le-
írásokban a lakhely eseményei dokumen-
tumhűséggel és -szenvtelenséggel tűnnek 
fel) az is körvonalazódik, hogy milyen re-
gényírási techné, elbeszélői módszer teszi 
lehetővé, hogy a (vélt) valóság átalakítás 
nélkül is beépüljön. mert szervesülni kész, 
a regény világába. Hogyan is jön létre a 
saját élet használatából, a saját históriánk 
elemeiből az az alkotás, amely végezetül a 
szerző helyére áll?

Nem esik ugyan a beszélgetésben 
erről szó, de a Solymosi-világra jellem-
ző: a regény egyik pontján megidéződik 

Veszelszky Béla. A képzőművész a Pusz-
taszeri úton, a potom pénzért megvett, el-
hagyott telken azért ás egy gödröt, hogy 
éjszakánként annak aljába feküdjön, s há-
borítatlanul nézze a csillagos eget. Ve-
szelszky így teremtett – a maga testének 
érzekszervei segítségével – kapcsolatot a 
föld és az ég között. Mindez pedig tekint-
hető mind a Solymosi-életmű, mind a 
Vakrepülés modelljének.

 Az irodalmi estre a megjelent alig 
tucatnyi vendégnél, illetve résztvevőnél 
számosabb hallgatóságot remélt az Utas 
és Holdvilág – mutatta ezt a kihelyezett 
székek száma. Úgy tűnik, hogy a Szépírók 
Társaságának propagandája sem elég se-
gítség ahhoz, hogy az eseményeit amúgy 
gyakorta látványos eredmény nélkül hir-
dető antikvárium bevonzza a veszprémi 
irodalomkedvelőket.

Géczi János

Vakrepülés

A 2007-ben megjelent Életjá-
radék regénye után Solymosi 
Bálint prózai műve a Kalligram 
kiadónál jelent meg. Solymosi 
eredendően költő, két verskö-
tete alapján méltán megbecsült 
poéta. A Vakrepülés a negyedik 
prózai munkája. 

A Kováts Péter által vezetett Mendelssohn Kamarazenekar 2. bérleti hangversenyének a Csaták – veszteségek 
címet adták. Három, eltérő korszakban és szellemtörténeti környezetben élt és alkotó zeneszerző, a 17. századi 
Biber, a 18–19. századi Beethoven és a 20. századi Sosztakovics egy-egy vonósokra írt művét adták elő. 

Biber – Beethoven – Sosztakovics

A zenekar a cseh származású salzburgi barokk mester, Heinrich 
Ignaz Biber (1644–1704) vonósokra írt Battalia (A csata) című, 
nyolc rövid tételből álló kompozíciójával kezdett. A kor jeles he-
gedűvirtuóza zeneszerzőként is gazdag életművet hagyott maga 
után: hegedűszonáták, asztali zenék mellett nagyszabású egyházi 
zeneműveket is komponált. A most bemutatott, mintegy tízper-
ces zenemű szellemesen hangszerelt karakterdarabok füzére: egy 
csata fázisait jeleníti meg. A bevezető szonáta után a tábor sátrai-
ból kiszűrődő különböző nemzetiségű zenék egyszerre szólalnak 
meg – humoros hanghatást, kaotikus zenei helyzetet teremtve. A 
hegedűre-nagybőgőre írt szóló és a hangeffektusok sora (a húrok 
ütögetése a vonó fájával, a bőgő preparálása a húrok közé fűzött 
papírlapokkal) a csata előtti feszültséget fejezi ki. Rövid lírai han-
gulatú ária után kerül sor magára a csatára. A mű az elesettek és a 
sebesültek emlékére játszott lamentóval zárul.

Folytatásként a zenekar Ludwig van Beethoven (1770–1827) 
egyik korai művét szólaltatta meg: az 1792-94 között kompo-
nált, Op. 1. számmal jelzett és Karl von Lychnovsky hercegnek 
ajánlott három zongorás trió (az ünnepélyes Esz-dúr, a Szabol-
csi Bence szerint „társas és enyelgő” G-dúr, és a tragikus han-
gú c-moll) utolsó darabját. Már a kortársak (köztük a jelen lévő 
Joseph Haydn is) ennél a hármasnál érezték leginkább azt, hogy 
a fiatal szerző – nagy elődei stílusjegyeit átvéve – zeneileg új vilá-
got teremtett. A trió azon kevés művek egyike, amelyet Beetho-
ven mintegy negyedszázaddal később, 1817-ben szükségesnek és 
indokoltnak tartott átírni öt vonós hangszerre. Az Op. 104-gyel 
jelzett c-moll kvintett 2-2 hegedűre, brácsára és csellóra készült, a 
késői Beethoven-művek, az Op. 111. c-moll szonáta, az Op. 125-
ös IX. szimfónia és az utolsó „nagy” vonósnégyesek társaságában. 
A kvintettet a későbbiekben vonós kamarazenekarra is átírták, a 
Mendelssohn együttes ezt játszotta el.

Már az élénken és hevesen előadandó I. tétel (Allegro con 
brio) kezdete is, markáns „szurony” motívumával, a folyama-
tot torlasztó szüneteivel és fermátáival hajszolt, izgatott főtémába 
torkolló feszültséget teremt. A vezérmotívum kibontakoztatá-
sa drámai tömörítéshez vezet. A hangulati ellazulás eredménye 
a II. Esz-dúrban írt lassú, éneklő Andante cantabile con variazi-
oni tétel, amely az alapmelódiát dalszerűen ötször úgy variálja, 
hogy minden változat a figurációknak köszönhetően saját profilt 
nyer. A mindig harsányabb és technikailag nehéz futamokkal 

teli III. Minuetto. Quasi allegro tételt a nagyon gyors Prestissimo 
tempójelzésű finálé követi, amely a motorikus fő- és a melodikus 
melléktéma kontrasztját drámailag fejleszti, és kapcsolja hozzá a 
főtéma kifejezésvilágához. 

A Mendelssohn Kamarazenekar ennek a műnek nagyon 
magas színvonalú előadásával méltó módon nyitotta meg Veszp-
rémben a zeneszerző születésének 250. évfordulóját ünneplő Bee-
thoven-emlékévet. 

A hangverseny második részében egyetlen mű hangzott el: a 
20. század kiváló komponistája, a szovjet-orosz Dmitrij Sosztako-
vics (1906–1975) Op. 110. c-moll vonósnégyesének a karmester és 
brácsaművész Rudolf Barshai (1924–2010) által készített vonósze-
nekari átirata. A szerző 15 vonósnégyese közül a VIII. kvartettet, 
egyik legszemélyesebb művét 1960 nyarán komponálta, amikor 
hónapokat töltött Drezdában. A város II. világháború végén tör-
tént szőnyegbombázásának borzalmas, akkor még mindig látható 
nyomai mély hatást tettek rá.  

A néhány nap alatt elkészített vonósnégyest a hivatalos aján-
lás szerint a szerző „A fasizmus és a háború emlékére” írta. De 
Sosztakovics zenei és politikai ellentmondásokkal, szenvedésekkel 
és megalázásokkal teli életét ismerve az az állásfoglalás is elfogad-
ható, hogy a művet saját magának komponálta. Konzervatóriu-
mi tanártársának, Isaak Glikmannak írt levelében ez áll: „Arra 
gondoltam, hogy ha valaha meghalok, senki sem fog olyan művet 
írni, amelyet emlékemre ajánlana. Saját magamnak kellett tehát 
egy ilyent komponálni”. A művet önéletrajzi jellegűnek is tekint-
hetjük. Ezt a véleményt erősíti a nyitó DSCH névjegymotívum, a 
zeneszerző németesen írt nevének (Dmitri Schostakowitsch) kez-
dőbetűiből alkotott zenei kriptogram. A D-Esz-C-H dallam a mű 
során nagyon sokszor elhangzik. Ugyanerre a feltételezésre utal-
hat az is, hogy a vonósnégyesben részletek szólalnak meg koráb-
bi műveiből (szimfóniáiból, zongorás triójából, csellóversenyéből, 
második operájából) és egy régi orosz forradalmi dalból (a ha-
zai emlékezet szerint: „A rablánc a lábon nehéz volt, de széttörte 
büszkén a nép”).

A kvartett öt tétele megállás nélkül (attacca) hangzik el. A 
bevezető Largo (súlyosan, szélesen) tempójelzésű tétel a név-
jegy dallamsorból készített búskomor fugatóval kezdődik, sö-
tét hangulatú részletek szólnak Sosztakovics korábbi műveiből. 
A II. Allegro molto (nagyon gyorsan) rész dühös sforzatókkal, 

Csaták – veszteségek. A Mendelssohn Kamarazenekar 2. bérleti hangversenye.  
Hangvilla, 2020. január 20–21.
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motívumszilánkokkal, hangzuhatagokkal ábrázolja a vadsá-
got és a kegyetlenséget. A zsidó dallamok az 1944-es Op. 67. 
zongorás trióból kerültek át ebbe a kegyetlen világba, többször 
megszólal a névjegydallam is. A III. Allegretto (kissé gyorsan) 
tételben felcsendülő valcerszerű körtánc inkább kísértetiesnek, 
mint vidámnak hat. Zord keringő ez, egyfajta haláltánc. Elté-
rő ritmusban jelennek meg a DSCH zenei monogram motívu-
mai és dallamrészletek az 1959-es csellóversenyből. A IV. Largo 
tételbe a hegedűkön orgonapontszerűen kitartott D-hang vezet 
át. A visszatérő kegyetlen és kemény, háromhangú akkordüté-
sek a brutalitást, a kérlelhetetlen gonoszságot szimbolizálják, a 
gyászzenében valamiféle megváltás jelleggel a munkás gyászin-
duló hangzik fel, közben ismét megszólalnak – szinte távolodva 
– a kegyetlen hármas akkordok. A záró V. Largo tétel visszatér 
a kezdeti hangulatvilágba, és a vallomásaiban megrendítő mű 
a mottó korálszerű, modális kadenciájával fejeződik be. Nem 
marad más, mint a döbbenet, a kiüresedett lélek, a személyes 
gyász és a végtelen bánat. Ebben a megrendítő kompozícióban 

Sosztakovics az emberiség kulturális kincseinek, az egyetemes 
szépségnek háborúk okozta elpusztulását siratja. A műben saját 
életének csatáiról és veszteségeiről is vall.

A műjegyzékben Op. 110. számot kapott c-moll kvartett át-
iratot a Mendelssohn Kamarazenekar 23 muzsikussal (7 első, 6 
második hegedű, 4-4 brácsa és cselló, 2 nagybőgő) nagyon jól 
mutatta be. A veszprémi együttes tökéletes vonóshangzását hallva 
eszembe jutott, hogy egy híres karmester egyszer így fogalmazott: 
„a jó zenekarban minden vonós zenész úgy muzsikáljon, mintha 
vonósnégyesben játszana – a kamarazene a legjobb iskola: ha ze-
nekari tag vagy, akkor is szólistaszínvonalon muzsikálj, ha szólót 
játszol, viselkedj úgy, mintha zenekari tag lennél, és figyelj mindig 
a kollégáidtól érkező reakciókra”. A Mendelssohn Kamarazenekar 
ma már az egyik legkiválóbb hazai vonósegyüttes. Játékuk meg-
rendítő volt. Szólista felkészültségű, kamaramuzsikusi tudású és 
érzékenységű tagjai emlékezetes zenei élményben részesítették a 
szerencsés jelenlévőket.

M. Tóth Antal

Farsang, azaz vidámság, lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek, karneválok ideje vízkereszttől 
húshagyókeddig. A Mendelssohn Kamarazenekar pedig ezt, úgy 25 éve, rendszeresen vidám koncerttel 
ünnepli meg.  

Szvingfarsang
A Mendelssohn Kamarazenekar és a Cotton Club Singers farsangi koncertje a Hangvillában.  
2020. február 24. 

A szünet előtti első 45 perc a kamarazenekaré, és ezt könnyed, de 
egyáltalán nem könnyen játszható zenével töltik meg. Kováts Pé-
ter bőséges, sokszor humorba ágyazott információi kalauzolják a 
hallgatóságot a nem igazán ismert szerzőktől játszott művek kö-
zött. Geoffry Bush (1920-1980) angol komponista posztroman-
tikus, viktoriánus hagyományokat követő Consort című műve az 
első, Keringő, Ballada, Caprice, Finale tételekkel. Már itt érezhető, 
hogy a zenekar jól felkészült. Általában véve a művészeti vezető 
markánsan irányítja a csapatot, amely egységesen jó hangzás-
képpel – a virtuóz futamok, tuttik, ritmikai variánsok nehézsé-
ge ellenére –, meggyőzően interpretál. Vannak persze hibák is, 
a pizzicato játék néha „visszhangosra” sikeredik, vagy visszatér-
ve a Bush-műhöz, az utolsó akkordja talán nem egészen tiszta, de 
tényleg jól játszik a csapat, érzik ezeket a klasszikus érzettől ki-
csit távolabb eső darabokat is. Aztán orosz nemzeti romantikus 
szerzők zenéi csendülnek fel: egy Polka az úgynevezett Péntekek 
sorozatból, három tétellel, amelyek mindegyike más-más alkotó 
– Ljadov, Glazunov, Szokolov – munkája. A péntekenként Belaev 
brácsásnál összeülő zenészek „vonósnégyesezése” hagyta az utó-
korra ezeket a kedves, fantáziadús műveket, amelyeket a zenekar 
ismét játszi könnyedséggel ad elő. Megint csak meg kell állapíta-
nom, mennyire egységes a megszólalás, tegyük hozzá, a Hangvil-

la szereti az akusztikus hangzásképet. Kis viccelődés a nevekkel, 
ha van Bush-mű, jöjjön Orbán is, Orbán György Bálzene, avagy 
tisztelgés (a Beethoven-pártfogó) Razumovszkij gróf előtt, Nyitány, 
Száguldó keringő, Vászka témája, Szomorú keringő, Tangó, Friss 
tételekkel összetettebb feladat elé állítja a zenekart, már csak jó ér-
telemben vett eklektikája miatt is. Modernebbek a dallamok, me-
részebbek a harmóniák, markánsak a ritmusok, széles a dinamika. 
Az időnként magukra maradó hangszerpultvezetők szólói után, 
határozott irányítás mellett, majdnem mindig pontosan kapcso-
lódik be a többi zenekari tag, és Orbán olykor igencsak technika-
igényes hangszerkórusai egyöntetűen tudnak megszólalni. Pedig 
nagyon szerteágazó ez a zenei világ, sokfelé kitekint, és magába 
zárva a hallottakat eredeti, sokszor szokatlan szövedéket alkot. A 
mű végén először jutalmaz a közönség vastapssal, jogosan. Hatá-
sos a mű, és a megszólaltatása is. Ismét a Péntekek sorozatból egy 
Mazurka Szokolov felfogásában. Itt-ott a cigányzene hatásait hor-
dozó mű zenei humorral átitatott, és ez is átjön, a zenészek meg-
értették és képesek is közvetíteni. Alfred Schnittke orosz-német 
zeneszerző műve az utolsó, aki korai szakaszában Sosztakovics 
nyomdokain jár, hogy aztán – kicsit sötétebb tónusú műveivel 
– saját útját az úgynevezett „polistílusban”, azaz stílusokat szin-
tetizáló zenei építkezésben találja meg. Az este felhangzó Polka 

eklektikus, markáns, szinte brutálisan vicces egyidejűleg.  Az esti 
tematikában nem véletlenül ez a mű kerül utolsónak, időnként 
meghökkentő, felajzó, amolyan hatásos záró kép. A kisebb pontat-
lanságok mellett a Mendelssohn Kamarazenekar nagyon jó telje-
sítménnyel készítette elő közönségét a következő félidőre.

Mint kiderült, ez nem félidő, hiszen a Cotton Club Singers, a 
Cotton Club Band és a Mendelssohn Kamarazenekar másfél órá-
ra marasztalta még közönségét. A 25 éve alakult, sokszori tagcse-
rék és többéves kihagyás után megújulni képes énekegyüttes lelke 
László Boldizsár. Emlékszem, anno a Petőfi Színházban, a zene-
szobában mennyire örült, amikor pihenésképpen egy-egy szten-
derdet zongoráztam, énekével bekapcsolódott, aztán lelkesen 
mesélt terveiről, a megalakítandó együttesről. Mindmáig motorja 
a csapatnak, az ő lelkesedése tartja felszínen, nélküle nem létez-
nének. A szvingzene elkötelezett híve, és ezen az estén is ez szólt 
László Boldizsár, Kozma Orsolya, Szűcs Gabriella, Fehér Gábor, 
valamint a big bandek hangzását idéző zongora, gitár, basszusgi-
tár-bőgő, dob, szaxofon, harsona, trombita, kürt és fuvola felállá-
sú Cotton Club Band és természetesen a meghívó Mendelssohn 
Kamarazenekar tolmácsolásában. Többnyire Frank Sinatra által is 
énekelt dalok adták ezt a színvonalas, jól meghangszerelt, igen-
csak nehéz énekekkel teletűzdelt montázst.

 A szvingzene persze nem keverendő össze a jazzel. Ab-
ban gyökerezik, de végül is egy szórakoztató céllal kialakult mű-
faj, részben átvéve a jazz harmóniakincsét és – mindenekelőtt 
off-beates (leírhatatlan, lebegő, a nyújtott és triolás ritmikai érzet 
határán mozgó frazeálás, amely az afrikai népek poliritmikájá-
ból és polimetrikájából származtatható) előadásmodorát. A múlt 
század 30-as éveitől induló műfaj mindmáig létezik, elhivatott 
tolmácsolói voltak, vannak, például maga Frank Sinatra is. Ki ne 
ismerné a New York, New York-ot vagy a Strangers In The Night-
ot, vagy akár a szvinges előadásmodorra átdolgozott You Are The 
Sunshine of My Life című Stevie Wonder-dalt. Közönségkedvenc 

a szvingesített magyar blokk, a 20. század harmincas-negyvenes 
éveinek film- és egyéb slágereiből. Vannak kicsit kilógó, ihletett 
pillanatokban megszólaló dalok is ismert musicalekből szóló- 
énekkel, amelyek az énekegyüttes tagjainak egyéni teljesítményét 
hivatottak igazolni. Engem mondjuk jobban izgattak a nagyon 
igényes és szekundsúrlódásokkal, nónákkal, szextekkel harmoni-
zált együttes énekhangzások, de el kell ismerni, az énekesek egyé-
nileg is megállják a helyüket. Nem is annyira karakteresek ezek 
a hangok, inkább nagyon a helyükön vannak. Objektíve nézve – 
szubjektíve a jazz közelebb áll hozzám – kiforrott, jól felépített, 
színvonalas estet kaptunk, még ha a másfél óra kissé hosszúnak is 
tűnt. A zenekar, ez a majdnem big band, nem egyéni teljesítmé-
nyeiről, hanem a jól meghangszerelt zenei alapokról szól. Egy-egy 
szaxofon- vagy trombitaszóló akad, de nincs helye az improvizá-
ciónak, ez nem a Duke Ellington-, Count Basie-féle zenei világ, itt 
az éneké a főszerep. Azzal, hogy hangosítani kell, mindenképpen 
kárt szenved az intimitás, az est végére valahogy följebb is kúszik 
a hangerő, és talán nem is annyira egységes a megszólalás, itt-ott 
kicsit több a basszus, a dob egy kicsit csörömpöl, de ez nem a csa-
pat hibája. Ugyanakkor azért elkapok egy-egy széteső ritmikát, 
egy „kieső” hangot, de az élő zene turbulenciája a legtöbb fül szá-
mára ezt észrevehetetlenné teszi. A Mendelssohn Kamarazene-
kar pár pillanatot kivéve a statikus zenei „szőnyeg” szerepét kapja, 
amellyel nincs is probléma, a „szvingelés” maradjon a jazzisták-
ra. Látok néhány topogó lábat és ingó fejet, ami azért jelzi, hogy 
a klasszikus ízekhez szokott muzsikusra is hat ez a néha édeskés, 
néha igazán energikus, széles körben befogadható slágerzene. A 
közönség meg nagyon vevő volt rá, amit jelez, hogy az előadás vé-
gén, a zenekarok levonulása után egy majdnem a cappella szám-
mal búcsúzik a Cotton Club Singers úgy tíz óra környékén. 

Úgy tűnik, minden rendben volt.

Kovács Attila

A Káli Gábor által vezényelt Győri Filharmonikus Zenekar Kikelet programmal meghirdetett hangversenye 
maradandó művészi élményt jelentett. 

Remek karmester és zenekar
Kikelet. Hangversenyek a Győri Filharmonikus Zenekarral. Hangvilla, 2020. február 28.

Az első szám Bartók Béla Balladája és Ma-
gyar parasztdalok című zenekari kompozíci-
ója volt. A művek alapja egy zongorasorozat, 
amelyet Bartók 15 magyar parasztdal címmel 
állított össze az 1914–18 közti gyűjtőútjain le-
jegyzett dallamok alapján. A sorozat első része 
„négy régi keserves”, a második egy scherzo, a 
harmadik egy Angoli Borbáláról szóló ballada 
változatokkal, a negyedik egység kilenc rövid 
népdal feldolgozása. 

Bartók ezeket a műveket pozsonyi, ko-
lozsvári, fővárosi és egyéb hangversenyein a 
20-as években gyakran adta elő. A megesett 
lány tragikus történetéről szóló balladát és a 
gyors tempójú táncdallamokat az 1930-as évek 
elején nagyzenekarra dolgozta fel. A BB 107. 
számmal ellátott Magyar parasztdalokat 1933-
ban mutatták be. A népdalszvitként is értel-

mezhető sorozat hatásos gyors (Allegro) tétellel zárul. A szöveg 
nélküli dallamot eredetileg dudán adták elő. A zenekari feldol-
gozás a Bartók egyéb műveiből is ismert „dudanóta” stílusjegyei 
szerint készült.  A győri zenekar a balladát és a népdalsorozatot 
kitűnően adta elő. Az együttes egyrészről igazolta, hogy felkészült 
a Magyar parasztdalok sorozatnál bonyolultabb hangzásvilágú 
Bartók-művek előadására is (ezt a felkészültséget ünnepelhet-
tük néhány hónapja, amikor Medveczky Ádám dirigálásával a 
zenekar A fából faragott királyfi szvitet adta elő emlékezetesen). 
Másrészről megbizonyosodhattunk arról, hogy a zenekar kitűnő 
vonóskarral és szólistafelkészültségű fúvósokkal rendelkezik.

A hangverseny egy kevésbé ismert későromantikus nagyze-
nekari művel folytatódott. Antonin Dvořák (1841–1904) 1896-

ban készült és bemutatott Op. 107. A vízimanó című szimfonikus 
költeményét hallhattuk. A nagy cseh komponista – túl a számá-
ra méltán világhírnevet szerző „abszolút zene” időszakán, és ha-
zatérve többéves sikeres amerikai útjáról – a kortársak számára 
meglepetésként zenei stílust váltott. Az addigi klasszikus műfajú, 
kötött formájú kompozíciók (szimfóniák, versenyművek, kama-
razeneművek) helyett szinte kizárólag programzenei, szabadabb 
formájú alkotásokat (főleg szimfonikus költeményeket) és operá-
kat komponált. 1896-ban szinte megszakítás nélkül négy szimfo-
nikus költemény írt, kedvenc költője, Karel Jaromír Erben népi 
ihletésű balladái alapján. A műveket – Vodník (A vízimanó), Po-
lednice (A nappali boszorkány), Zlatý kolovrat (Az arany szövő-
szék) és Holoubek (A vadgalamb) – komponálásuk után azonnal 
bemutatták. 

A Vodník afféle rémdráma.  A gonosz vízimanó a rideg hold-
fényben egy szikla tetején ül, és közelgő esküvőjére készül. Más-
nap reggel egy fiatal lány a mosni való ruhákkal a tóhoz indul. 
Amint az első darabot a vízhez érinti, az alatta lévő aprócska híd 
összeomlik, és a lány belezuhan a vízbe. A vízimanó hatalmába 
keríti, és feleségül veszi. Fiuk születik. A lány arra kéri férjét, en-
gedje, hogy meglátogassa rég nem látott anyját. A manó beleegye-
zik, de a feleség a gyermeket nem viheti magával. A hazatérő lányt 
anyja nem engedi vissza a tóhoz. Vecsernyére harangoznak. Az 
egyre türelmetlenebbül várakozó vízimanó felkerekedik. Beko-
pog felesége otthonába, de mivel nem nyitnak neki ajtót, haragra 
gerjed. Hatalmas vihart gerjeszt, és megöli gyermeküket, akinek a 
testét a küszöbön hagyva eltávozik.

Dvořák levelei alapján pontosan rekonstruálható a zene és a 
tragikus történet szoros kapcsolata. A művet indító h-moll fuvo-
latéma a vízimanót ábrázolja. Ez a motívum a mű során gyakran, 
szinte rondószerűen megszólal. A lány H-dúr témája klarinéto-
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Haydn–Brahms- 
hangverseny

Gyaloglat

A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje.  
Hangvilla, 2019. május 8.

A műsor első elhangzó kompozíciója azonban 
zenekari kompozíció volt, Haydn korai szim-
fóniái közül a 10. D-dúr háromtételes kom-
pozíció. A korai Haydn-szimfóniák kisebb 
létszámú együttesre készültek, ez a szimfónia 
az obligát két kürt, két oboa fúvósszólamo-
kat alkalmazza a vonósok mellé. Valószínűleg 
még az Eszterházy-időszak előtt keletkezett, 
bár pontos adataink nincsenek a bemuta-
tó időpontjáról, ám a műjegyzéket összeállító 
zenetörténészek szerint legkésőbb 1761-ben 
megszületett. Bűbájos és humoros két szélső 
tétel között egy kellemes szerenád hangulatú 
középső tétel, melyet minden bizonnyal élvez-
tek az előadók is. Mi nagyon jól szórakoztunk. 
Összecsiszolt szólamok, egységes hangzás, 
koncentrált figyelem mellett önfeledt muzsi-
kálás jellemezte az együttest és az őket dirigá-
ló Alpaslan Ertüngealp karmestert.

Bár a cím mást sejtet, egy Mozart-kom-
pozíció ékelődött az első félidő Haydn-művei 
közé. A virtuóz hangversenyária – „Bella mia 
fiamma…Resta o cara” KV 528 – keletkezését 
egy anekdotából ismerhetjük. Hogy mennyi-
ben igaz a zeneszerző elzárással kényszerítése 
a kompozíció megírására, a végeredmény is-
meretében lényegtelen, legfeljebb Mozart in-
venciógazdagságát támasztja alá. A különösen 
virtuóz futamokkal, váratlan technikai meg-
oldásokkal tűzdelt ária a megrendelő énekes-
nő – a prágai Josefa Dušek – kvalitásait dicséri. 
És ha igaz – mint az anekdota szerint történt –, 
hogy csak abban az esetben kapta meg a művet, 
ha első látásra hibátlanul leénekli, akkor bizto-
sak lehetünk benne, hogy korának kiemelkedő 
énekesnője lehetett. A mostani előadást Fodor 

Gabriellától hallhattuk, aki jól megoldotta a feladatot, ám időnként 
nem érte el a legmagasabb hangokat. A közönség hálás tapssal ju-
talmazta a bravúros énekszólam előadását.

Az első részben még Haydn B-dúr miséjét hallhattuk, mely-
nek a szerző a Missa Brevis Sti Joannis de Deo címet adta (Kis or-
gonamiseként emlegetjük). A missa brevis típusú kompozíciókra 
jellemző a tömörség, csak a liturgiában előírt mennyiségű szöveget 
használják fel, a hosszabb szövegű tételekben (Gloria, Credo) homo-
fón szerkesztésben egyszerre szólaltatják meg a szöveget az énekkari 
szólamok. Az emlegetett melléknevet a Benedictus tétel szoprán éne-
keséhez társuló orgonaszólója miatt kapta. Ebben a tételben a kiváló 
Fodor Gabriella mellett Rákász Gergely működött közre. 

A ciklus utolsó tételének befejező gondolata – a dona nobis 
pacem (adj nekünk békét) – áhítatos megfogalmazása különös 
katartikus hangulatba sodorta a hallgatóságot, nem esett jól utána 
tapsolni, majd szünetre kimenni. Nem is arra született a kompo-
zíció, hogy hangversenyteremben hangozzék el. A szertartásnak e 
mondat után nincs vége, az áldozás előtti elcsendesedést, őszinte 

Nem éppen szokásos a város térképe sem. A főbb utakon ritkán 
látunk 15-20 méternél hosszabb egyenes szakaszt, a kisebb ut-
cáknál még kevesebbet. A városi úthálózat történelmi alapokra 
épült, melyeken a középkori szegek (városrészközpontok) össze-
köttetését, a vár és a belváros piactereinek ellátását biztosították. 
A keleti városrész és a Temetőhegy között légvonalban alig van 
ötszáz méter, mégis nagy kerülőt kell észak vagy dél felé tenni an-
nak, aki járművel szeretne átjutni a másik városrészbe. Nem így 
az „apostolok lován” közlekedőknek! Már a középkori ember is 
tudta, hogy a „toronyiránt” a legrövidebb út egy adott cél elérésé-
re.  Apró, majdnem egyenes gyalogutak, ösvények, csapások segí-
tették a helyismerettel rendelkező, siető gyalogosok mozgását. A 
fő iránytól néha el kellett térni; egy-egy Séd-átjárót kellett irányba 
venni, nagyobb épületeket, magasba meredező sziklákat elkerülni.

A történelem viharai során többször, jelentősen átalakult a vá-
ros arculata. Templomok, iskolák épültek, a házak funkciókat vál-
tottak, például teljes városrészek tűntek el a múlt század hatvanas 
éveiben a modern városkép kialakításáért. Ezzel a lakóházak, ki-
szolgáló épületek, így a gyalogos irányok is változtak.

A város, az úthálózat növekedésével egyenes arányban folya-
matosan nőtt a gyalogutak száma is. Mára valóságos hálózatát látjuk 
a sétányok, közök, közlék, lépcsők, sikátorok, átjárók, járdák sorá-
nak, melyek – a belvárosban – turisztikai kuriózummá is váltak. 

Belváros
A középpontjában lévő Kossuth utcai tömbbelső 150-200 

éves polgárházainak szinte valamennyi kapuja nyitva. Keresz-
tül-kasul járhat itt a gyalogos, akár apró műhelyek, kávézók kere-
sése, vagy távolabbi célok – autóbusz-pályaudvar, vásárcsarnok, 

bűnbánatot hivatott elősegíteni. Érezte ezt a karmester is, aki a le-
intés után hosszabb ideig nem engedte le a kezét.

A koncert második felében két csodálatos Brahms-kompo-
zíciót adott elő a zenekar és az énekkar. A szerző életművére jel-
lemzőek a filozofikus tartalmú, az élet és halál témáján elmélkedő 
oratorikus művek. Az első mű Schiller Nänie (Sirató) című versére 
készült. Zeneiségét jellemzi a brahmsi borús-romantikus gondo-
latvilág, sűrű harmonizálással, nagy ívű énekkari szólamokkal.

A második egy összetettebb, háromrészes kompozíció Höl-
derlin költeménye nyomán, Schicksalslied (A végzet dala). Szélső-
séges érzelmeket ábrázol a mű, a földi szenvedés és az örök élet 
nyugalma közötti ellentmondás megkomponálása. Brahms azon-
ban a költővel ellentétben egy csodálatos zenekari utójátékkal fel-
ébreszti a hallgatóságban a reményt a boldog földöntúli létre.

A koncert két főszereplő együttese jól egymásra talált. A szó 
legnemesebb értelmében profi zenekar – remek szólóállásokat hall-
hattunk a zenekari művészektől – és az amatőr énekkar az együtt-
muzsikálásban megközelítette egymást. A török származású, de 
Magyarországon tanult karmester csak annyira volt jelen az esten, 
amennyire kellett, irányított, összefogott, inspirált, de nem vonta 
magára a figyelmet, hagyta a zenében elmerülni a hallgatóságot. 

Rostetterné Nagy Rita

Két évszázad zenéjéből válogatott műsorral 
érkezett a Győri Filharmonikus Zenekar a 
Hangvillába május 8-án este.  Műsorukon egy 
kivételével vokális szólamokat is használó 
kompozíciók szerepeltek, melyek előadásához 
Fodor Gabriella győri opera-énekesnő és 
Veszprém Város Vegyeskara nyújtott segítséget.

Különös hely ez a Veszprém. Bármilyen irányból 
közelítünk a város felé, láthatjuk a templomtor-
nyokat, a kisebb-nagyobb épületek mintha egy 
sík terepen állnának. Látszik, hogy szép város-
ba érünk, de igazi értékei még rejtőznek. Aztán 
belépve a város határán, elcsodálkozhatunk a 
változatos, fennsíkba mélyen belefaragott dom-
borzaton, a völgyek által szétszabdalt érdekes 
világon. Itt az egyik ház pincéjéből akár a szom-
széd ház padlására is be lehet kukkantani, oly 
hirtelen váltanak a magassági szintek. 
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A Győri Filharmonikus Zenekar Weber és Beethoven műveiből állította össze idei bérleti évadzáró 
hangversenyét, amelyet a hazai zenei élethez korábban szorosan kapcsolódó Kobayashi Ken-Ichiro 
vezényelt.

Nagyzenekari görögtűz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Tóth Antal

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

Virágvasárnaptól 
a feltámadásig

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

Nagyzenekari görögtűz

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

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

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

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

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

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

A szimfóniától, mint Beethoven élet-
művétől általában meglehetősen távol áll 
a programzenei jelleg, a „miről szól” be-
lemagyarázás. Mégis azt érezzük, hogy a 
mű szinte minden üteme egyetlen gondo-
latnak a szolgálatában áll: az egyes ember, 
de az emberiség is kétségbeesetten küzd 
sorsa, végzete ellen, valamiféle földöntúli 
boldogság, megdicsőülés és diadal remé-
nyében. „Per aspera ad astra” – mere-
dek út a mélységből, a kilátástalanságból 
a csillagokhoz. Beethoven zenéjének tu-
dós kutatója, Bartha Dénes egyik írásában 
azt emeli ki, hogy az V. szimfónia „válto-
zatos képekben, plasztikus epizódokban 
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Veszprémben Mozart 
utolsó remekműve, a 
d-moll Requiem meg-
szólaltatásának igen 
nagy múltja van. A 
teljes kottaanyagot már 
1825-ben lemásolták a 
veszprémi székesegy-
ház kórusa számára. A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ennyit a címben jelzett gondolatokról. 
Mozart Requiemjének jubileumi 

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

M. Tóth Antal

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

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

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

Séd, 2015. ősz, 59. old.

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

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

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

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

Séd, 2018. 6. sz. 42. old.

 S
éd

 •
 2

01
8.

 6
. s

zá
m

42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az első tétel a lassú, sejtelmes és titokzatos bevezetés (Ada-
gio) után „gyorsan, élénken” (Allegro vivace) tempójelzésű. Az 
első téma jókedvet, gondtalan örömöt sugall, lendületes, táncos 
jellegű, a lágyan, gyengéden (dolce) előadott folytatás bensőséges 
karakterű. Főleg a vonóskarnak köszönhetően ideális volt a mű 
indítása. Az első szakasz rövid, szaggatott, staccato előadásmódja, 
majd a megszakítás nélküli, íves, kötött, legato játékmód remekül 
érvényesült a hegedűkar előadásában. A második vidám, játékos 

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

Nagyzenekari görögtűz

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

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

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

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

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

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

A szimfóniától, mint Beethoven élet-
művétől általában meglehetősen távol áll 
a programzenei jelleg, a „miről szól” be-
lemagyarázás. Mégis azt érezzük, hogy a 
mű szinte minden üteme egyetlen gondo-
latnak a szolgálatában áll: az egyes ember, 
de az emberiség is kétségbeesetten küzd 
sorsa, végzete ellen, valamiféle földöntúli 
boldogság, megdicsőülés és diadal remé-
nyében. „Per aspera ad astra” – mere-
dek út a mélységből, a kilátástalanságból 
a csillagokhoz. Beethoven zenéjének tu-
dós kutatója, Bartha Dénes egyik írásában 
azt emeli ki, hogy az V. szimfónia „válto-
zatos képekben, plasztikus epizódokban 
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Jacopone da Todi (1230 körül–1306. december 25.) itáli-ai költőnek Szűz Má-ria keresztfa alatt átélt fájdalmáról szó-ló költeményét neves komponisták zenésí-tették meg. A textus bő lehetőséget ad arra, hogy a szerzők egy-egy részletet vagy gon-dolatot kiemeljenek. Egyesek magát a tra-gikus eseményt vagy az emberiség meg-váltásának magasz-tos gondolatát érezték megzenésítésre alkalmasnak. Mások in-kább az embereknek azt a vágyát tartot-ták fontosnak, hogy részesei lehessenek az Anya fájdalmának, a feltámadásnak és a megdicsőülésnek. A mű egyik híres dirigense, Antonio Pappano a Stabat Materről adott interjú-jában így fogalmazott: „A Stabat Mater Máriáról, Krisztus anyjáról szól, aki fi a ke-resztje alatt áll. Az itáliaiak számára a Ma-donna egyben nőt is jelent, aki vigasztalást és együttérzést vár. Ez az értelmezés felüle-tes, külsődleges, talán hatásvadász művet is eredményezhetne. Szerintem éppen ez jelenti az itáliai vallásosságot.”Tény, hogy Rossini Stabat Matere ke-vésbé tekinthető áhítatos, magasztos egy-házi alkotásnak. Sokkal inkább vallásos témájú áriák, duettek, kvartettek, kórusok váltakozásából álló kantáta, vagy (Mol-nár Antal fogalmazása szerint) „színes, pompás, sokrétű spektákulum”, szceníro-zás nélküli opera. A szerző azonban nem részletezi, inkább csak nagy vonalakban vázolja, mintegy jelzi a cselekményt, és fő célja, hogy alkalmat adjon a hangulat ze-nei kifejezésére. Rossini, méltón operakomponista múltjához, a helyzet drámaiságát hangsú-lyozza. Egy-egy önkényesen kiemelt szó megzenésítésével a megelőző történésekre, a Krisztus keresztre feszítése előtti napok-ra is gyakran érzünk utalást. Talán a jeru-zsálemi virágvasárnapi bevonulás, a hétfői vigasztaló megállás, a keddi dicsőség és 

elárulás, a szerdai szorongás, a csütörtö-ki utolsó vacsora, az elfogatás, a pénteki megkínzás eseményei, emlékei, gondolatai is megjelennek? A nagyhét történéseire, az emberi kapcsolatokra, az egyéneknek és a tömegnek változatos és kiszámíthatatlan reakcióira történő utalások drámai hátte-ret nyújtanak a Golgotán történtek zenei ábrázolásához, és lehetőséget adnak szá-munkra a mű címét adó helyzet („Állt az anya keservében, sírva a keresztfa tövében, melyen függött szent fi a”) jobb megértésé-hez és átéléséhez. Nem lehet célunk, hogy a mű kelet-kezéstörténetével foglalkozzunk. Köz-tudott, hogy a bel canto operastílus legnagyobb mestere 37 éves koráig írta valamennyi máig híres operáját. Utána 39 éven át szinte alig komponált – kivéve a Stabat Matert, amit 1841-ben fejezett be.   A mostani kitűnő előadás megér-demli a szokottnál részletesebb elemzést. Az első, közel tízperces bevezető tablón a vesztőhely és a kínhalál borzalmas va-lósága, az emlékek, révült gondolatok tömege szinte logikátlanul kavarog. A ze-nekar, a kórus és az énekkvartett ünne-pélyességgel, fenséggel és méltósággal, a maga drámai valóságában mutatja be a jelenetet. A Cujus animam tétel opera-ária jellegű, bravúros technikát követelő tenorszóló. Pataki Adorján kiválóan ol-dotta meg feladatát. A bensőséges szop-rán-mezzoszoprán kettős (Quis est homo) zenei mondandóját Rossini a szövegből kiemelt két szóra (fl ere – sírni, supplicium – szenvedés) építi. Kolonits Klára és Me-gyesi Schwartz Lúcia tökéletes összhang-ban énekelt. Az ezt követő basszus ária (Pro peccatis suae gentis) a peccata (bűn) és a fl agellum (korbács) mélyebb jelentés-rétegeit ábrázolja. A tétel második része a krisztusi áldozatvállalás és a megváltás gondolatát állítja elénk. Az énektechni-kailag nehéz, hangulatilag és gondolati-lag gazdag és sokrétű áriát Kovács István adta elő. Az Eja Mater, fons amoris kez-detű tételben a basszus recitativo szólama mellett a zenekari kíséret nélküli kórus könyörög azért, hogy részese lehessen a szenvedésnek és a megváltásnak. A rö-vid latin szöveget az első magyar fordí-tás (az 1651. évi Cantus Catholici) máig 

hitelesen adja vissza: „Oh Szűz, szeretet-nek kúttya add, hogy szívem felgerjedgyen, Jézus szerelmétől égjen, hogy néki ked-veskedgyen”.  Kovács István és a kórus együttzenélése maradandó művészi él-ményt jelentett. A négy szólista kvartett-je, a Sancta Mater kezdetű tétel utolsó sorában a hangos siratást ábrázolja: Fac me tecum plangere (mai magyar fordítás-ban: Oszd meg vélem könnyedet). A rézfú-vók bevezetésével elhangzó szoprán ária (Fac ut portem) után a művet három té-telből álló oratorikus kórusblokk, a VIII–X. rész zárja. A kóruskíséretes szop-ránáriát (Infl ammatus), vegyes karral is előadható  kíséret nélküli énekkvar-tett követi: Quando corpus morietur: „Ha testem meghal, adjad hogy lelkem dicsőn fogadja a Paradicsom”. Végül az Amen szóra egy mesterien felépített kettős fúga következik, amely egy hosszan tartott ak-kordon megtorpan. Visszatér a bevezető rész, mintegy keretbe foglalva a történé-seket. A mű emelkedett hangulatban, ha-tásosan zárul.Kivételesen „nagy koncert” volt. Ahogy mondani szokták: valahogy most minden összejött.  A közönség ünnepi hangulatban várta a zenei eseményt. A zenekar egészében, vonós, fúvós és ütős szólamcsoportjaiban egyaránt jól szólt. Veszprém Város Vegyeskara is tudása legjavát nyújtotta. A szólista művészek méltán arattak sikert. Az idén Liszt-díj-jal kitüntetett Pad Zoltánt, a Magyar Rá-dió Énekkarának vezető karnagyát eddig széles kórusrepertoárjáról, főleg Kodály, Bartók, Ligeti, Orbán kórusműveinek értő interpretálójaként ismertük. Most először vezényelt Veszprémben ének- és zenekarra komponált művet. Tanúi le-hettünk annak, hogy nemcsak a kórus nyelvét beszéli tökéletesen, de a nagy-zenekarral is el tudja fogadtatni zenei elképzeléseit. A Stabat Mater dirigen-seként kiváló oratórium-karmesterként ünnepelhettük.

M. Tóth Antal

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

Virágvasárnaptól 
a feltámadásig
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A Győri Filharmonikus Zenekar Weber és Beethoven műveiből állította össze idei bérleti évadzáró hangversenyét, amelyet a hazai zenei élethez korábban szorosan kapcsolódó Kobayashi Ken-Ichiro vezényelt.

Nagyzenekari görögtűz

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

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

geségei különösen a szólóklarinéttal való párbeszédes szakaszokban voltak szembe-tűnőek. A veszprémi közönség szeretettel és ünnepléssel fogadta az összességében hatásos produkciót.Szünet után Beethoven Op. 67. V., c-moll szimfóniája hangzott el. Az első rész után izgalommal vártuk, mit kezd az együttes a zeneirodalom egyik legis-mertebb és legtöbbször előadott művével, amelyet 1808. december 22-én mutattak be először a bécsi Th eater an der Wien-ben egy, a szerző által rendezett, több mint négyórás óriáskoncerten. A szin-te már romantikus méretű nagyzeneka-ri apparátus a vonósszekción kívül két-két fuvolát, klarinétot, kürtöt, trombitát és üstdobot tartalmaz, amely az utolsó tétel-ben még kiegészül piccolóval, kontrafa-gottal és három harsonával. Az V.-et Sors szimfóniának is szokták nevezni, utal-va Beethovennek az első tétel főtémájá-val kapcsolatos állítólagos magyarázatára: „így kopogtat a sors az ajtón”. A szimfóniától, mint Beethoven élet-művétől általában meglehetősen távol áll a programzenei jelleg, a „miről szól” be-lemagyarázás. Mégis azt érezzük, hogy a mű szinte minden üteme egyetlen gondo-latnak a szolgálatában áll: az egyes ember, de az emberiség is kétségbeesetten küzd sorsa, végzete ellen, valamiféle földöntúli boldogság, megdicsőülés és diadal remé-nyében. „Per aspera ad astra” – mere-dek út a mélységből, a kilátástalanságból a csillagokhoz. Beethoven zenéjének tu-dós kutatója, Bartha Dénes egyik írásában azt emeli ki, hogy az V. szimfónia „válto-zatos képekben, plasztikus epizódokban 
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Veszprémben Mozart utolsó remekműve, a d-moll Requiem meg-szólaltatásának igen nagy múltja van. A teljes kottaanyagot már 1825-ben lemásolták a veszprémi székesegy-ház kórusa számára. A teljes gyászmise veszprémi bemutatásáról a 19. században, illetve az 1900-as évek első felében nincsenek adatok. Csak részleteket adtak elő.Mozart Requiemjét Veszprémben először 1965. május 23-án az egyetemi aulában mutatta be a városi vegyeskar és a veszprémi szimfonikus zenekar, Zám-bó István dirigálásával. A szólisták a kor legjobbjai voltak: a szoprán Werner Mária, az alt Barlay Zsuzsanna, a tenor Réti József és a basszus Marczis Demeter. A kórus a művet a későbbiekben nagyon sokszor előadta, nemcsak Veszprémben, de Buda-pesten, Győrben, Sopronban, Keszthelyen, Zalaegerszegen, Nyírbátorban, Békéscsa-bán, a németországi Suhlban, Moersben és máshol is – kitűnő karmesterek irányítá-sával. Utoljára nem sokkal Zámbó István halála előtt, az ő felejthetetlen dirigálásával, 2006. október 29-én hangzott el a Requiem a Pannon Egyetem Aulájában. A koncertről CD-felvétel is készült. Az első veszprémi előadás 50. év-fordulóján az Erdélyi Ágnes által vezetett városi vegyeskar ismét műsorára tűzte a művet. Teljes lélekkel, szakmai felkészült-séggel. A régi tagok közül többen ismét visszajöttek énekelni, köztük olyanok is, akik az 50 évvel ezelőtti bemutató részesei voltak. Új, főleg fi atal énekesek is jelent-keztek csak azért, hogy részesei lehesse-nek Mozart remeke előadásának, vállalva a szigorú és kemény próbákat. A győri szimfonikus zenekarban kitűnő partner állt rendelkezésre. És készült a koncertre a publikum: Veszprém igényes, nagyon kriti-kus hangversenyre járó közönsége is várta az élményt. A hangverseny tehát nemcsak művészeti, de társadalmi eseménynek is ígérkezett.A jubileumi, veszprémi szemi-cen-tentenáriumi előadásra a Hangvillában került sor, az október 28-i halottak napi koncerten. A hangversenyt Berkes Kálmán klarinétművész, a győri együttes jelenlegi 

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

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

Zene vagy produkcióBenyomások és gondolatok egy majdnem maradandó zenei élmény kapcsán A Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara hangversenye, Hangvilla, 2015. október 28.A professzionális zenei interpretációk megítélésének örök kérdése az intenció vagyis az előadó szándéka, célja és terve. Mit akar? A zeneszerző elképzeléseinek a továbbítását, az élményre vágyó közönség számára a komponista által megérzett „univerzális üzenet” átadását, a kottában kódolt gondolatok „dekódolását”? Vagy saját dicsőségét fényező produkciót kíván nyújtani, amelyben a zenemű csak eszköz lehet? Nem az előadás alanya, legfeljebb tárgya.

Séd, 2015. ősz, 59. old.

Élettel te12. Vivace Nemzetközi KórusVeszprém, 2015. jú

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

Séd, 2015. 4. sz. 65. old.

 Sé
d 

•  2
01

5. 
tél

65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ennyit a címben jelzett gondolatokról. 
Mozart Requiemjének jubileumi 

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

M. Tóth Antal

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

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

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

Séd, 2015. ősz, 59. old.

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

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

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

Séd, 2019. 2. sz. 15. old.
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Mágus és varázslat
A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenye Veszprémben. Hamar Zsolt vezényletével, 

zongorán közreműködött  Ránki Fülöp, Veszprém, Hangvilla, 2019. február 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rostetter Szilveszter

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

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

Nagyzenekari görögtűz

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

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

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

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

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

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

A szimfóniától, mint Beethoven élet-
művétől általában meglehetősen távol áll 
a programzenei jelleg, a „miről szól” be-
lemagyarázás. Mégis azt érezzük, hogy a 
mű szinte minden üteme egyetlen gondo-
latnak a szolgálatában áll: az egyes ember, 
de az emberiség is kétségbeesetten küzd 
sorsa, végzete ellen, valamiféle földöntúli 
boldogság, megdicsőülés és diadal remé-
nyében. „Per aspera ad astra” – mere-
dek út a mélységből, a kilátástalanságból 
a csillagokhoz. Beethoven zenéjének tu-
dós kutatója, Bartha Dénes egyik írásában 
azt emeli ki, hogy az V. szimfónia „válto-
zatos képekben, plasztikus epizódokban 
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Jacopone da Todi (1230 körül–1306. december 25.) itáli-ai költőnek Szűz Má-ria keresztfa alatt átélt fájdalmáról szó-ló költeményét neves komponisták zenésí-tették meg. A textus bő lehetőséget ad arra, hogy a szerzők egy-egy részletet vagy gon-dolatot kiemeljenek. Egyesek magát a tra-gikus eseményt vagy az emberiség meg-váltásának magasz-tos gondolatát érezték megzenésítésre alkalmasnak. Mások in-kább az embereknek azt a vágyát tartot-ták fontosnak, hogy részesei lehessenek az Anya fájdalmának, a feltámadásnak és a megdicsőülésnek. A mű egyik híres dirigense, Antonio Pappano a Stabat Materről adott interjú-jában így fogalmazott: „A Stabat Mater Máriáról, Krisztus anyjáról szól, aki fi a ke-resztje alatt áll. Az itáliaiak számára a Ma-donna egyben nőt is jelent, aki vigasztalást és együttérzést vár. Ez az értelmezés felüle-tes, külsődleges, talán hatásvadász művet is eredményezhetne. Szerintem éppen ez jelenti az itáliai vallásosságot.”Tény, hogy Rossini Stabat Matere ke-vésbé tekinthető áhítatos, magasztos egy-házi alkotásnak. Sokkal inkább vallásos témájú áriák, duettek, kvartettek, kórusok váltakozásából álló kantáta, vagy (Mol-nár Antal fogalmazása szerint) „színes, pompás, sokrétű spektákulum”, szceníro-zás nélküli opera. A szerző azonban nem részletezi, inkább csak nagy vonalakban vázolja, mintegy jelzi a cselekményt, és fő célja, hogy alkalmat adjon a hangulat ze-nei kifejezésére. Rossini, méltón operakomponista múltjához, a helyzet drámaiságát hangsú-lyozza. Egy-egy önkényesen kiemelt szó megzenésítésével a megelőző történésekre, a Krisztus keresztre feszítése előtti napok-ra is gyakran érzünk utalást. Talán a jeru-zsálemi virágvasárnapi bevonulás, a hétfői vigasztaló megállás, a keddi dicsőség és 

elárulás, a szerdai szorongás, a csütörtö-ki utolsó vacsora, az elfogatás, a pénteki megkínzás eseményei, emlékei, gondolatai is megjelennek? A nagyhét történéseire, az emberi kapcsolatokra, az egyéneknek és a tömegnek változatos és kiszámíthatatlan reakcióira történő utalások drámai hátte-ret nyújtanak a Golgotán történtek zenei ábrázolásához, és lehetőséget adnak szá-munkra a mű címét adó helyzet („Állt az anya keservében, sírva a keresztfa tövében, melyen függött szent fi a”) jobb megértésé-hez és átéléséhez. Nem lehet célunk, hogy a mű kelet-kezéstörténetével foglalkozzunk. Köz-tudott, hogy a bel canto operastílus legnagyobb mestere 37 éves koráig írta valamennyi máig híres operáját. Utána 39 éven át szinte alig komponált – kivéve a Stabat Matert, amit 1841-ben fejezett be.   A mostani kitűnő előadás megér-demli a szokottnál részletesebb elemzést. Az első, közel tízperces bevezető tablón a vesztőhely és a kínhalál borzalmas va-lósága, az emlékek, révült gondolatok tömege szinte logikátlanul kavarog. A ze-nekar, a kórus és az énekkvartett ünne-pélyességgel, fenséggel és méltósággal, a maga drámai valóságában mutatja be a jelenetet. A Cujus animam tétel opera-ária jellegű, bravúros technikát követelő tenorszóló. Pataki Adorján kiválóan ol-dotta meg feladatát. A bensőséges szop-rán-mezzoszoprán kettős (Quis est homo) zenei mondandóját Rossini a szövegből kiemelt két szóra (fl ere – sírni, supplicium – szenvedés) építi. Kolonits Klára és Me-gyesi Schwartz Lúcia tökéletes összhang-ban énekelt. Az ezt követő basszus ária (Pro peccatis suae gentis) a peccata (bűn) és a fl agellum (korbács) mélyebb jelentés-rétegeit ábrázolja. A tétel második része a krisztusi áldozatvállalás és a megváltás gondolatát állítja elénk. Az énektechni-kailag nehéz, hangulatilag és gondolati-lag gazdag és sokrétű áriát Kovács István adta elő. Az Eja Mater, fons amoris kez-detű tételben a basszus recitativo szólama mellett a zenekari kíséret nélküli kórus könyörög azért, hogy részese lehessen a szenvedésnek és a megváltásnak. A rö-vid latin szöveget az első magyar fordí-tás (az 1651. évi Cantus Catholici) máig 

hitelesen adja vissza: „Oh Szűz, szeretet-nek kúttya add, hogy szívem felgerjedgyen, Jézus szerelmétől égjen, hogy néki ked-veskedgyen”.  Kovács István és a kórus együttzenélése maradandó művészi él-ményt jelentett. A négy szólista kvartett-je, a Sancta Mater kezdetű tétel utolsó sorában a hangos siratást ábrázolja: Fac me tecum plangere (mai magyar fordítás-ban: Oszd meg vélem könnyedet). A rézfú-vók bevezetésével elhangzó szoprán ária (Fac ut portem) után a művet három té-telből álló oratorikus kórusblokk, a VIII–X. rész zárja. A kóruskíséretes szop-ránáriát (Infl ammatus), vegyes karral is előadható  kíséret nélküli énekkvar-tett követi: Quando corpus morietur: „Ha testem meghal, adjad hogy lelkem dicsőn fogadja a Paradicsom”. Végül az Amen szóra egy mesterien felépített kettős fúga következik, amely egy hosszan tartott ak-kordon megtorpan. Visszatér a bevezető rész, mintegy keretbe foglalva a történé-seket. A mű emelkedett hangulatban, ha-tásosan zárul.Kivételesen „nagy koncert” volt. Ahogy mondani szokták: valahogy most minden összejött.  A közönség ünnepi hangulatban várta a zenei eseményt. A zenekar egészében, vonós, fúvós és ütős szólamcsoportjaiban egyaránt jól szólt. Veszprém Város Vegyeskara is tudása legjavát nyújtotta. A szólista művészek méltán arattak sikert. Az idén Liszt-díj-jal kitüntetett Pad Zoltánt, a Magyar Rá-dió Énekkarának vezető karnagyát eddig széles kórusrepertoárjáról, főleg Kodály, Bartók, Ligeti, Orbán kórusműveinek értő interpretálójaként ismertük. Most először vezényelt Veszprémben ének- és zenekarra komponált művet. Tanúi le-hettünk annak, hogy nemcsak a kórus nyelvét beszéli tökéletesen, de a nagy-zenekarral is el tudja fogadtatni zenei elképzeléseit. A Stabat Mater dirigen-seként kiváló oratórium-karmesterként ünnepelhettük.

M. Tóth Antal

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

Virágvasárnaptól 
a feltámadásig
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A Győri Filharmonikus Zenekar Weber és Beethoven műveiből állította össze idei bérleti évadzáró hangversenyét, amelyet a hazai zenei élethez korábban szorosan kapcsolódó Kobayashi Ken-Ichiro vezényelt.

Nagyzenekari görögtűz

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

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

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

A Győri Filharmonikus Zenekar bérleti évadzáró hangversenye, Hangvilla, 2018. május 11.
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Veszprémben Mozart utolsó remekműve, a d-moll Requiem meg-szólaltatásának igen nagy múltja van. A teljes kottaanyagot már 1825-ben lemásolták a veszprémi székesegy-ház kórusa számára. A teljes gyászmise veszprémi bemutatásáról a 19. században, illetve az 1900-as évek első felében nincsenek adatok. Csak részleteket adtak elő.Mozart Requiemjét Veszprémben először 1965. május 23-án az egyetemi aulában mutatta be a városi vegyeskar és a veszprémi szimfonikus zenekar, Zám-bó István dirigálásával. A szólisták a kor legjobbjai voltak: a szoprán Werner Mária, az alt Barlay Zsuzsanna, a tenor Réti József és a basszus Marczis Demeter. A kórus a művet a későbbiekben nagyon sokszor előadta, nemcsak Veszprémben, de Buda-pesten, Győrben, Sopronban, Keszthelyen, Zalaegerszegen, Nyírbátorban, Békéscsa-bán, a németországi Suhlban, Moersben és máshol is – kitűnő karmesterek irányítá-sával. Utoljára nem sokkal Zámbó István halála előtt, az ő felejthetetlen dirigálásával, 2006. október 29-én hangzott el a Requiem a Pannon Egyetem Aulájában. A koncertről CD-felvétel is készült. Az első veszprémi előadás 50. év-fordulóján az Erdélyi Ágnes által vezetett városi vegyeskar ismét műsorára tűzte a művet. Teljes lélekkel, szakmai felkészült-séggel. A régi tagok közül többen ismét visszajöttek énekelni, köztük olyanok is, akik az 50 évvel ezelőtti bemutató részesei voltak. Új, főleg fi atal énekesek is jelent-keztek csak azért, hogy részesei lehesse-nek Mozart remeke előadásának, vállalva a szigorú és kemény próbákat. A győri szimfonikus zenekarban kitűnő partner állt rendelkezésre. És készült a koncertre a publikum: Veszprém igényes, nagyon kriti-kus hangversenyre járó közönsége is várta az élményt. A hangverseny tehát nemcsak művészeti, de társadalmi eseménynek is ígérkezett.A jubileumi, veszprémi szemi-cen-tentenáriumi előadásra a Hangvillában került sor, az október 28-i halottak napi koncerten. A hangversenyt Berkes Kálmán klarinétművész, a győri együttes jelenlegi 

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

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

Zene vagy produkcióBenyomások és gondolatok egy majdnem maradandó zenei élmény kapcsán A Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara hangversenye, Hangvilla, 2015. október 28.A professzionális zenei interpretációk megítélésének örök kérdése az intenció vagyis az előadó szándéka, célja és terve. Mit akar? A zeneszerző elképzeléseinek a továbbítását, az élményre vágyó közönség számára a komponista által megérzett „univerzális üzenet” átadását, a kottában kódolt gondolatok „dekódolását”? Vagy saját dicsőségét fényező produkciót kíván nyújtani, amelyben a zenemű csak eszköz lehet? Nem az előadás alanya, legfeljebb tárgya.

Séd, 2015. ősz, 59. old.

Élettel te12. Vivace Nemzetközi KórusVeszprém, 2015. jú

Rossini Stabat Materének előadása a Hangvillában, 2018. március 27-én
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A Győri Filharmonikus Zenekar 2018/19-es veszprémi hangversenyévadjának nyitókoncertjét az együttes 
karmesterasszisztense, Rajna Martin vezényelte. A hangverseny Bartók II. hegedűversenyével kezdődött, 
amelyet a Liszt- és Kossuth-díjas Kelemen Barnabás hegedűművész, a Zeneakadémia tanára adott elő. A 
szünet után Beethoven IV. szimfóniája hangzott el.

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

A koncertet a 20. századi európai zene egyik jelentős alkotásával, Bartók Béla II. hegedű-versenyével kezdték, amelyet a szerző Székely Zoltán hegedűművész felkérésére 1937/38-ban komponált. A premierre 1939. március 23-án, Amszterdamban került sor. A szólót a meg-rendelő, Székely Zoltán játszotta, a Concertge-bouw zenekarát Willem Mengelberg dirigálta. A magyarországi bemutató 1944. január 5-én volt: Szervánszky Péter hegedült, Ferencsik Já-nos vezényelte a Székesfővárosi Zenekart. So-káig ezt a művet tekintette a zenetudomány Bartók egyetlen hegedűversenyének, mivel az 1908-ban Geyer St efi  hegedűművésznek írt kéttételes versenymű sokáig fi ókban hevert. Csak a művésznő 1956-os halála után ismer-hette meg a zenei világ a fi atalkori alkotást I. hegedűversenyként, amelynek ősbemutatója 1958-ban Bázelben volt. Azóta jelzik az addig egyetlennek vélt Bartók hegedűversenyt II.-ként.Bartók műve a klasszikus háromtételes, gyors-lassú-gyors felépítés szerint készült. A drámai hangulatú első tétel (Allegro non trop-po) népi dallamosságtól ihletett, eredetileg verbunkos jellegű témái feltűnnek a harma-dik tétel (Allegro molto) felszabadultabb tán-cos forgatagában. A középső, lassú tétel (Andante tranquillo) egy dallamos és poétikus téma hat változatban történt feldolgozása. Valójában egyetlen, megbonthatatlan tartalmi egységbe foglalt va-riáció. A versenymű bemutatásának nagy múltja van. Az előadás-ra még a legnagyobb hegedűsök is csak Bartók zenei nyelvét jól beszélő karmesterek és zenekarok közreműködésével vállalkoz-tak. A historikus előadások sora gazdag. A teljesség igénye nélkül talán elég, ha példaként a Yehudi Menuhin–Doráti Antal, az Isaak Stern–Leonard Bernstein, a Szabadi Vilmos–Solti György, az Áb-rahám Márta–Vásáry Tamás felvételekre utalunk. A Hungaroton Bartók Új Sorozatában a II. hegedűversenyt éppen Kelemen Bar-nabás adja elő, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán dirigálja. Követendő tradíció tehát van bőven.A mű hangszerelése virtuóz és rendkívül igényes. Idézhet-nénk a hegedű lábánál előadandó éles, tremolós „sul ponticello” színeket, amely fölött cseleszta-hárfa hangzatok vibrálnak vagy az egész műre jellemző sokszínű ütőhangszer-kezelést vagy a fú-vóskar szerepeltetését. Mindez nem öncélú hangszerelési bravúr. Ha az előadás során megvalósulhatnak Bartók elképzelései, akkor a létrejött hangzás (Szabolcsi Bence szavaival „színező hangu-szály”), kombinációs és felhangjaival, sajátos hangszínrendszeré-vel a mű lényegévé válik.A zenekartól elvárt a kamarazenei hangminőség és az érzé-keny, egymásra fi gyelő együttmuzsikálás képessége. A II. hege-dűverseny előadási nehézsége főleg abból adódik, hogy a szerző a zenei hatást szokatlan hangszereléssel éri el. A szólóhegedű mel-lett változatos hangszerkombinációk alkalmazására kerül sor, pél-dául hegedű-hárfa-cseleszta. Vagy emlékezzünk az I. tételben a 

szólóhegedűnek a vonóskarral, a nagyzenekari tuttikkal, a fúvó-sokkal előadott párbeszédére, a trombiták, harsonák utáni fi nom hegedű-hárfa belépésre, vagy a bensőséges hegedű-oboa-angol-kürt trióra, a hegedű tremolója mögött megszólaló mélyrezek el-lendallamára. A II. tételt a hegedű, a hárfa és a vonósok, majd a teljes zenekar intim együtt muzsikálása indítja. A szólista partne-reként kap szerepet a kürt, a fuvola vagy a hárfa, a cseleszta, a tel-jes rézfúvókar, az üstdob. Bartók időnként pizzicato vonósoknak, sőt a II. hegedűszólamnak ad önálló megszólalási lehetőséget. Néha a vonó fájával játszva (col legno) kell különleges hangzást varázsolni. A mű fi náléjában kiemelt szerepet kapnak a kürtök, a trombiták és az ütősök. A hangszíneff ektusok és a váratlan hang-zások miatt a mű előadása kemény próbaköve nemcsak a szólóhe-gedűsöknek, de a zenekaroknak is.Kelemen Barnabás a mostani koncerten is mindent megtett a tökéletes előadás érdekében: méltó volt Bartók remekéhez, saját maga és a nagy elődök művészetéhez. Ehhez azonban szükség lett volna hasonlóan felkészült zenekari partnerre, ami sajnos most nem volt adott. Különösen a vonósok hangzása volt színtelen és egyenetlen. A rézfúvósok ahelyett, hogy a szólistával együtt zenél-tek, szavak nélkül párbeszédet folytattak volna, amelyre bőven lett volna lehetőség és szükség, az elviselhetőség határáig, időnként azon túl is fokozták a hangerőt, különösen az olyan hatásosnak vélt helyeken, mint a tételek vége. A fafúvók belépései többnyire sikeresek voltak. Tetszett az angolkürt első tételbeli megszólalása. A szólistát a közönség lelkesen ünnepelte, aki a publikum érezhető szeretetét és elismerését két ráadással köszönte meg: Bach d-moll partitájának Sarabande tételét, majd Paganini I. he-gedű-capriccióját adta elő. Ezek voltak a koncert első részének leg-emlékezetesebb percei.A hangverseny második felében egyetlen mű hangzott el: Beethoven 1806-ban komponált IV. B-dúr, Op. 60. szimfóniája. A művet a III. (Esz-dúr Eroica) utáni megpihenésként, derűs, har-monikus lazításként és az V. (c-moll, Sors) szimfónia előtti erő-gyűjtésként szokták értelmezni. Kevésbé esik szó arról, hogy ez a mű romantikusan gazdag hangvételével, váratlan harmóniai for-dulataival, nyugtalanul vibráló dinamikájával semmivel sem ma-rad el a „nagy” Beethoven-szimfóniáktól. A zenekar összetétele a szokásos: vonóskar mellett két -két oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, egy fuvola és üstdob használatát írja elő a szerző. Vala-hogy mégis az az érzésünk, hogy ez a szimfónia bensőségesebb, visszafogottabb a többinél, és különösen nagy szerepet kapnak di-namikában és hangulati gazdagságban egyaránt a vonósok. A szünet előtti ellentmondásos zenekari emlékeink után kel-lemes élményben volt részünk: a győri együttes jól adta elő a bon-ni mester zenei gondolatokban gazdag művét. A fi atal karmester a művet kotta nélkül vezényelte. Érezhető volt, hogy jól ismeri a szimfóniát, és van róla kiérlelt koncepciója.Az első tétel a lassú, sejtelmes és titokzatos bevezetés (Ada-gio) után „gyorsan, élénken” (Allegro vivace) tempójelzésű. Az első téma jókedvet, gondtalan örömöt sugall, lendületes, táncos jellegű, a lágyan, gyengéden (dolce) előadott folytatás bensőséges karakterű. Főleg a vonóskarnak köszönhetően ideális volt a mű indítása. Az első szakasz rövid, szaggatott, staccato előadásmódja, majd a megszakítás nélküli, íves, kötött, legato játékmód remekül érvényesült a hegedűkar előadásában. A második vidám, játékos 
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A Győri Filharmonikus Zenekar Weber és Beethoven műveiből állította össze idei bérleti évadzáró hangversenyét, amelyet a hazai zenei élethez korábban szorosan kapcsolódó Kobayashi Ken-Ichiro vezényelt.

Nagyzenekari görögtűz

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

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

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

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

Séd, 2018. 4. sz. 3. old.
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Jacopone da Todi (1230 körül–1306. december 25.) itáli-ai költőnek Szűz Má-ria keresztfa alatt átélt fájdalmáról szó-ló költeményét neves komponisták zenésí-tették meg. A textus bő lehetőséget ad arra, hogy a szerzők egy-egy részletet vagy gon-dolatot kiemeljenek. Egyesek magát a tra-gikus eseményt vagy az emberiség meg-váltásának magasz-tos gondolatát érezték megzenésítésre alkalmasnak. Mások in-kább az embereknek azt a vágyát tartot-ták fontosnak, hogy részesei lehessenek az Anya fájdalmának, a feltámadásnak és a megdicsőülésnek. A mű egyik híres dirigense, Antonio Pappano a Stabat Materről adott interjú-jában így fogalmazott: „A Stabat Mater Máriáról, Krisztus anyjáról szól, aki fi a ke-resztje alatt áll. Az itáliaiak számára a Ma-donna egyben nőt is jelent, aki vigasztalást és együttérzést vár. Ez az értelmezés felüle-tes, külsődleges, talán hatásvadász művet is eredményezhetne. Szerintem éppen ez jelenti az itáliai vallásosságot.”Tény, hogy Rossini Stabat Matere ke-vésbé tekinthető áhítatos, magasztos egy-házi alkotásnak. Sokkal inkább vallásos témájú áriák, duettek, kvartettek, kórusok váltakozásából álló kantáta, vagy (Mol-nár Antal fogalmazása szerint) „színes, pompás, sokrétű spektákulum”, szceníro-zás nélküli opera. A szerző azonban nem részletezi, inkább csak nagy vonalakban vázolja, mintegy jelzi a cselekményt, és fő célja, hogy alkalmat adjon a hangulat ze-nei kifejezésére. Rossini, méltón operakomponista múltjához, a helyzet drámaiságát hangsú-lyozza. Egy-egy önkényesen kiemelt szó megzenésítésével a megelőző történésekre, a Krisztus keresztre feszítése előtti napok-ra is gyakran érzünk utalást. Talán a jeru-zsálemi virágvasárnapi bevonulás, a hétfői vigasztaló megállás, a keddi dicsőség és 

elárulás, a szerdai szorongás, a csütörtö-ki utolsó vacsora, az elfogatás, a pénteki megkínzás eseményei, emlékei, gondolatai is megjelennek? A nagyhét történéseire, az emberi kapcsolatokra, az egyéneknek és a tömegnek változatos és kiszámíthatatlan reakcióira történő utalások drámai hátte-ret nyújtanak a Golgotán történtek zenei ábrázolásához, és lehetőséget adnak szá-munkra a mű címét adó helyzet („Állt az anya keservében, sírva a keresztfa tövében, melyen függött szent fi a”) jobb megértésé-hez és átéléséhez. Nem lehet célunk, hogy a mű kelet-kezéstörténetével foglalkozzunk. Köz-tudott, hogy a bel canto operastílus legnagyobb mestere 37 éves koráig írta valamennyi máig híres operáját. Utána 39 éven át szinte alig komponált – kivéve a Stabat Matert, amit 1841-ben fejezett be.   A mostani kitűnő előadás megér-demli a szokottnál részletesebb elemzést. Az első, közel tízperces bevezető tablón a vesztőhely és a kínhalál borzalmas va-lósága, az emlékek, révült gondolatok tömege szinte logikátlanul kavarog. A ze-nekar, a kórus és az énekkvartett ünne-pélyességgel, fenséggel és méltósággal, a maga drámai valóságában mutatja be a jelenetet. A Cujus animam tétel opera-ária jellegű, bravúros technikát követelő tenorszóló. Pataki Adorján kiválóan ol-dotta meg feladatát. A bensőséges szop-rán-mezzoszoprán kettős (Quis est homo) zenei mondandóját Rossini a szövegből kiemelt két szóra (fl ere – sírni, supplicium – szenvedés) építi. Kolonits Klára és Me-gyesi Schwartz Lúcia tökéletes összhang-ban énekelt. Az ezt követő basszus ária (Pro peccatis suae gentis) a peccata (bűn) és a fl agellum (korbács) mélyebb jelentés-rétegeit ábrázolja. A tétel második része a krisztusi áldozatvállalás és a megváltás gondolatát állítja elénk. Az énektechni-kailag nehéz, hangulatilag és gondolati-lag gazdag és sokrétű áriát Kovács István adta elő. Az Eja Mater, fons amoris kez-detű tételben a basszus recitativo szólama mellett a zenekari kíséret nélküli kórus könyörög azért, hogy részese lehessen a szenvedésnek és a megváltásnak. A rö-vid latin szöveget az első magyar fordí-tás (az 1651. évi Cantus Catholici) máig 

hitelesen adja vissza: „Oh Szűz, szeretet-nek kúttya add, hogy szívem felgerjedgyen, Jézus szerelmétől égjen, hogy néki ked-veskedgyen”.  Kovács István és a kórus együttzenélése maradandó művészi él-ményt jelentett. A négy szólista kvartett-je, a Sancta Mater kezdetű tétel utolsó sorában a hangos siratást ábrázolja: Fac me tecum plangere (mai magyar fordítás-ban: Oszd meg vélem könnyedet). A rézfú-vók bevezetésével elhangzó szoprán ária (Fac ut portem) után a művet három té-telből álló oratorikus kórusblokk, a VIII–X. rész zárja. A kóruskíséretes szop-ránáriát (Infl ammatus), vegyes karral is előadható  kíséret nélküli énekkvar-tett követi: Quando corpus morietur: „Ha testem meghal, adjad hogy lelkem dicsőn fogadja a Paradicsom”. Végül az Amen szóra egy mesterien felépített kettős fúga következik, amely egy hosszan tartott ak-kordon megtorpan. Visszatér a bevezető rész, mintegy keretbe foglalva a történé-seket. A mű emelkedett hangulatban, ha-tásosan zárul.Kivételesen „nagy koncert” volt. Ahogy mondani szokták: valahogy most minden összejött.  A közönség ünnepi hangulatban várta a zenei eseményt. A zenekar egészében, vonós, fúvós és ütős szólamcsoportjaiban egyaránt jól szólt. Veszprém Város Vegyeskara is tudása legjavát nyújtotta. A szólista művészek méltán arattak sikert. Az idén Liszt-díj-jal kitüntetett Pad Zoltánt, a Magyar Rá-dió Énekkarának vezető karnagyát eddig széles kórusrepertoárjáról, főleg Kodály, Bartók, Ligeti, Orbán kórusműveinek értő interpretálójaként ismertük. Most először vezényelt Veszprémben ének- és zenekarra komponált művet. Tanúi le-hettünk annak, hogy nemcsak a kórus nyelvét beszéli tökéletesen, de a nagy-zenekarral is el tudja fogadtatni zenei elképzeléseit. A Stabat Mater dirigen-seként kiváló oratórium-karmesterként ünnepelhettük. M. Tóth Antal

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

Virágvasárnaptól a feltámadásig

Séd, 2018. 3. sz. 20. old.

Nagyzenekari görögtűzSéd, 2015. 4. sz. 65. old.

Zene vagy produkció

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

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

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

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

Zene vagy produkcióBenyomások és gondolatok egy majdnem maradandó zenei élmény kapcsán A Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara hangversenye, Hangvilla, 2015. október 28.A professzionális zenei interpretációk megítélésének örök kérdése az intenció vagyis az előadó szándéka, célja és terve. Mit akar? A zeneszerző elképzeléseinek a továbbítását, az élményre vágyó közönség számára a komponista által megérzett „univerzális üzenet” átadását, a kottában kódolt gondolatok „dekódolását”? Vagy saját dicsőségét fényező produkciót kíván nyújtani, amelyben a zenemű csak eszköz lehet? Nem az előadás alanya, legfeljebb tárgya.

Séd, 2015. ősz, 59. old.

Élettel te12. Vivace Nemzetközi KórusVeszprém, 2015. jú

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

Nagyzenekari görögtűz

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

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

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

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

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

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

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

A Győri Filharmonikus Zenekar bérleti évadzáró hangversenye, Hangvilla, 2018. május 11.
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kon, az anya aggódása kromatikus hegedűdallamként jelenik 
meg. A mű közepén szép altató mutatja be a gyermekét ringató 
manófeleséget. Hallhatjuk az esti harangszót és a vízimanó kel-
tette vihart is. A tragikus történet végén a vízimanó, a lány és az 
anya egymást követő motívumai fokozatosan szétfoszlanak. A 
mély regiszterben megszólaló h-moll akkorddal zárul Dvořák 
egyik legtragikusabb darabja. 

Igen jó előadást élvezhettünk. Különösen tetszett a kiegyen-
lített hangzású vonóskar (a csellók bensőségesen imitált altatójá-
ra sokáig fogunk emlékezni), a fúvósok közül kiemelten szépek 
voltak a fagottok, a fuvolák, a klarinét és az első kürt megszólalá-
sai. Számomra meglepetést jelentett, hogy a mű során sokszor el-
hangzó nyitó dallam (mi-re-do-re-mi) mennyire hasonlít Gustav 
Mahler 1891–96 között zenekarra átírt dalciklusa, a Vándorlegény- 
dalok első tételének (Mikor babám gyűrűt vált) közismert kezdő 
dallamára. Ez talán valamilyen cseh népi motívum lehet? Dvořák 
és Mahler szoros szakmai kapcsolatára utalhat, hogy 1898-ban a 
szimfonikusköltemény-ciklus utolsó darabjának, A vadgalambnak 
az ősbemutatóját Bécsben éppen Mahler vezényelte.

A koncert második részében egyetlen mű hangzott el: Ro-
bert Schumann (1810–1856) I. B-dúr szimfóniája (op. 38.). A ro-
mantikus zene egyik legnagyobb komponistája tragikusan rövid 
és hányatott életének boldog időszaka volt az 1840–50 közötti, 
zeneszerzőként is nagyon termékeny alkotó periódus. 1840-ben 
végre feleségül vehette szerelmét, múzsáját, művésztársát, a 19. 
század egyik legnagyobb zongoraművészét, Clara Wiecket. Ez-
után már nemcsak zongoradarabokat írt, hanem dalciklusokat, 
szimfóniákat, versenyműveket, nyitányokat, kamarazeneműve-
ket, oratóriumot és operát is. Zeneszerzői híre egyre terjedt, el-
ismerték munkásságát. Ennek a rövid, boldog időszaknak afféle 

nyitánya volt az 1841 februárjában befejezett első szimfóniája, 
amelynek ő adta a Tavasz nevet. A műből szinte sugárzik az ifjú-
ság öröme, naiv bája, a gátlások alóli felszabadultság, a teremtés, 
az újrakezdés lehetősége és boldogsága. Az I. tételt (Andante un 
poco maestoso – Allegro molto vivace, lassacskán, kissé méltóság-
gal – nagyon élénken) az ünnepélyes bevezető zene után az éb-
redő föld hangulata, a felfelé törekvés merész lendülete jellemzi. 
A II. Larghetto (kissé szélesen) tempójelzésű tételhez a zeneszer-
ző egyik tudós értékelője azt a gondolatot társította, hogy „így hat 
a bennünket körülvevő csodálatosan gazdagodó világ az álmodó 
emberre”. A megszakítás nélkül, attacca kapcsolódó III. Scherzo, 
molto vivace (vidáman, nagyon élénken) tétel Pándi Mariann sze-
rint „Schumann legféktelenebb, legfantasztikusabb lidérctáncai-
nak egyike”. A IV. Allegro animato e grazioso (gyorsan, vidáman 
és lelkesülten) tétel felszabadult, örvendő, harmonikus muzsika. 
A szimfóniát keletkezése után szinte azonnal, 1841. március 31-
én előadták Lipcsében, az ifjú feleség, Clara (immár) Schumann 
hangversenyén. Az ősbemutatót a pályatárs Felix Mendelssohn- 
Bartholdy dirigálta.

A Tavaszi szimfóniát fiatalsággal, színnel, örömmel adta elő 
a Győri Filharmonikus Zenekar. A nagyon tehetséges fiatal világ-
járó karmester, nemzetközi versenyek sikeres résztvevője, a Né-
metországban élő Káli Gábor az együttessel szinte csodát tett. A 
koncert végén, a ruhatárban egy ismerős hölgy így fogalmazott: 
„talán még sohasem láttam egy zenekarban a koncert alatt ennyi 
mosolygós, boldog arcot”. Lehet, hogy ez volt a kitűnő koncert jó 
hangulatának a forrása? Lehet, hogy erre a tavaszváró hangulatra 
utalt a hangverseny Kikelet elnevezése?

 
M. Tóth Antal

Dilettantizmus magas fokon
Nemzeti Énekkar. Filharmónia, Hangvilla-bérlet. Hangvilla. 2020. március 6.
A zenekritikusnak egy-egy hangverseny esetén (már ha hivatásos 
előadókról van szó) a hallottak megítélése, a terem atmoszférája, 
az előadók ihletettsége, esetleg az elhangzott művek, ill. azok sajá-
tosságainak széles körű megismertetése a feladata, nem a műsor-
számok összeválogatásáról formálni véleményt. Most mégis ezzel 
kell kezdenem, mert egészen különleges összeállítást hallhattunk: 
a Somos Csaba vezette Nemzeti Énekkar (mely korábban Állami 
Énekkarként vált ismertté) operakórusokat énekelt olasz szerzők 
(Donizetti, Leoncavallo, Puccini, Verdi) operáiból, ill. felhangzott 
egy nem operából való kardal (Rossini: I gondolieri a Due quar-
tettiniből, a mester e kései, ritkán hallható kardalából) is, Bizják 
Dóra zongorakíséretével.

Operákból vett vegyes áriaestet olykor-olykor hallani, ám ez 
esetben mindig az előadó áll az érdeklődés középpontjában, az 
énekes hangja, technikája, átélése, repertoárjának szélessége stb., 
és nem az egyes áriák belső dramaturgiájának megértetése. Egy-
egy operakórust amatőr kóruskoncerteken lehet hallani (legin-
kább a Szabadság kórust Verdi Nabuccójából) népdalfeldolgozások 
és klasszikus kórusművek között megbújva, de önálló operakó-
rus-koncertet még nem hallottam (és remélem, nem is fogok). 
Ráadásul zongorakísérettel, ami egyébként ismert dallamok emlé-
kezetünkben élő (természetesen zenekari) hangzásának nemhogy 

nyomába sem érhet, hanem egyenesen ellenkező hatást válthat ki, 
mint az előadó szándéka lenne. A Macbethből vett három kórus 
(Boszorkánykórus, Bérgyilkosok kara, Skót menekültek kara) kísé-
rete pl. a mélyvonósok glissandóit vagy a mély rézfúvók tremolóit, 
a borzalom, a démoniság, a sötétség kitűnő hangszerelésű érzékel-
tetését zongorán egyszerűen nem lehet megvalósítani, e futamok 
zongorán való játéka inkább nevettet, mintsem megborzongat.

Azután: míg egy áriaesten az operák ún. zárt számaiból vá-
logatnak, amelyeknek önálló, tökéletes formájuk van, van elejük, 
kidolgozásuk és befejezésük, azaz önállóan előadható egységek; 
ugyanez nem mondható el az operakórusokról (kivéve talán a 
már említett Szabadság kórust, ill. az Aida II. felvonásának finá-
léjából kiemelt bevonulási indulót, itt viszont a közismert trombi-
taszóló zongorán való elhangzása silányította paródiává e remek 
zenét). Az áriák elhangzásakor ugyanis az operában áll a színpa-
di cselekmény, mivel az ária a szereplők lelkiállapotának bemu-
tatására hivatott (az esztétika lényegében ezt a jelenséget hívja 
schillerkedésnek), míg a kórusok a cselekmény részei, hiszen nem 
független hangszerelési eszközök, hanem egy-egy közösséget, 
népséget megszemélyesítő (pl. a már említett Macbeth boszorká-
nyai, bérgyilkosai stb.) szereplők. Erre utalnak a címek is: Cseléd-
kórus a Don Pasqualéból, Vitézkórus a Lombardokból,  

Cigánylányok kara a Traviatából vagy a Trubadúrból, vagy akár a 
Zümmögő kórus a Pillangókisasszonyból. Miután a cselekmény ré-
szei, nehezen kiragadhatók környezetükből, mert nem elválaszt-
hatóak az előzménytől, és igénylik a folytatást, így inkább csak 
ismeretterjesztés céljából megengedhető kiragadni őket a felvo-
násból. Ezért hát a Nemzeti Filharmónia efféle műsorszerkesztési 
ötlete nagyfokú dilettantizmusról tesz tanúságot.

Ami a vállalt, ill. rálőcsölt feladatot illeti, azt a Nemze-
ti Énekkar nagyszerűen oldotta meg. A hangzás a hangverseny 
végére sem volt fáradtabb vagy fakóbb, az intonáció is feltűnően 
tiszta volt. Tökéletes koncentráció, sehol egy „bent ragadt” záró-
hang, egy elkéső vagy éppen korábban megszólaló indítás, széles 
skálájú, érzékletes dinamika. Mindez persze elsősorban Somos 
Csaba Liszt-díjas karnagy érdeme, aki immár negyedik éve áll a 
kórus élén. A kórus hangzásának egységét azonban rontja egy-két 
kimondottan szólistaadottságokkal és szólista módon is éneklő 
hang (elsősorban a szopránban), melyeknek vibrátója, hangvolu-
mene (élesség, intenzitás) kiszól a szólamából, ezáltal nem erősíti, 
hanem gyengíti a hangzás nemességét.

Somos Csaba az est folyamán műsorközlő, mondhatni isme-
retterjesztő feladatkört is vállalt, ami a vezénylésének nem ártott 
ugyan, de mondanivalójának lényege nem mindenhol volt össz-
hangban az azt követő szám dramaturgiai szituációjával. Olykor 
mást mondott, mint amire igazán kíváncsiak lettünk (lehettünk) 
volna, olykor meg fontosabb információkat hagyott el: Rossini 

kardalánál pl. meg sem említette, hogy e darabja csaknem 30 év 
hallgatás után keletkezett, utolsó operájának megírása után. 

A végére hagytam, pedig az est hőse Bizják Dóra zongo-
raművész volt, aki sok-sok éve az énekkar korrepetitora, hiszen ő 
volt az, aki végigjátszotta az egész hangversenyt az első hangtól az 
utolsóig: mindkét részben, mialatt a kórus rövid pihenőre vonult, 
egy-egy Liszt-parafrázist adott elő (először Donizetti Szt. Sebes-
tyén Gyászzene-parafrázisát, majd Rossini-parafrázisát, a L’invito 
- bolerót), mindvégig fáradhatatlan erőteljességgel, fölényes tech-
nikával, sokszínű tónussal. A kórus kíséretét is hibátlanul látta el, 
nemcsak a karmester mozdulataihoz, hanem a kórus pillanatnyi 
dinamikai rezdüléseihez is tökéletesen alkalmazkodott.

Az előadás színvonaláról tehát igazán nem lehet semmi rosz-
szat mondanunk. Igazi profi produkció volt ez, magas fokon. Ösz-
szességében: dilettantizmus magas fokon.

A végére azonban kívánkozik még egy megjegyzés: ha ezt a 
koncertet így, vagyis zenekar helyett zongorával egy néhány száz lel-
kes falu kis kultúrházában mutatják be, ahová nagyobb társaság be 
sem fér, vagy ha ez egy próba, ahol a korrepetitor feladata az, hogy 
megpróbálja a szimfonikus zenekar illúzióját kelteni zongorán az 
előadók (és nem a közönség) számára, azt mondom, rendben van. 
De hogy egy ilyen koncert egy megyei jogú város patinás hangver-
senytermében hangozhasson el, ez egy – finoman szólva – nem mél-
tó akció a magasságos Nemzeti Filharmónia részéről.

Rostetter Szilveszter

Szárny- 
bontogatás 
Nyőgér József koncertje.  
Csermák Antal Zeneiskola 
Auer-terme.  
2020. február 17.

Nyőgér József tanárember, alig egy éve ke-
rült ki az egyetemi kampuszról, hogy az 
egyik legszebb hivatást űzve terelje a jövő 
generációit a tudás birodalmába. Emellett 
zenél, ez az a varázs, ami képes őt kiragad-
ni, időnként elrepíteni abba a világba, ame-
lyet belülről látni keveseknek adatik meg.

 Nem hivatása a zongorázás, felvál-
laltan kedvtelés. Ezért is érdekelt, hogy 
alakult zenéhez való viszonya, teljesítmé-
nye azon három évben, amióta ismerem 
és nyomon követhettem. Egészen fiatalon 
és pannonhalmi középiskolai tanulmányai 
alatt is élete része volt a zene, bár kezdet-
ben más hangszerekkel próbálkozott, míg 
végül rátalált a zongorára. Először az álta-
la „könnyűzeneként” (ilyen műfaj persze 
nincsen, mint ahogy „nehézzene” sem) 
aposztrofált darabokat szólaltatta meg, az-
tán veszprémi évei alatt a Hangvillában 
pár nívós művész zongorakoncertje után 
döntött úgy, hogy a klasszikusok, azon be-
lül is a romantikusok, elsősorban Chopin 
darabjai felé fordul. 2018 óta érzi úgy, 
hogy koncertpódiumra lép, megmérette-
ti magát. 

A zeneiskolában koncertjének első 
harmadában könnyedebb darabokat ját-
szik. Általam eleddig ismeretlen szerzők 
művei ezek. Crain (amerikai) és Yiruma 
(dél-koreai) darabjai valóban a populári-
sabb művekhez közelítenek, nincsenek bo-
nyolult harmónia struktúrák, kontrapunkt 
elvétve sem, a dallamok egyszerűek, való-
ban könnyen befogadhatóak. Ezek meg-

szólaltatása nem is okoz gondot, át is jön a 
közkedveltség édeskés íze. Az már tényleg 
a hallgató ízlésén múlik, mennyire találja 
sziruposnak. Itteni hallgatósága vevő volt 
a melódiákra. Korban egy kicsit előre- 
ugorva a klasszikus zene romantikus kor-
szakához képest, Bartók Este a székelyeknél 
című műve hangzott fel. Talán a Lento, ru-
bato kicsit kötetlenebb, a Vivo, non ruba-
to meg feszesebb és tempósabb is lehetett 
volna, de teljesen rendben volt az előadás, 
hiszen ez már szubjektív felfogás kérdése. 
Schubert Ász-dúr Impromptuje és Brahms 
Esz-dúr Intermezzója fajsúlyos darabok. 
Schubert zsenije és Brahms erőteljessége 
még nincs teljesen jelen, ehhez sok tapasz-
talat és átélt élethelyzet, de mindenekelőtt 
koncertrutin kell, hogy a belül megszólaló 
hangzások egy koncertzongorán hibátla-
nul hangozhassanak fel. Mindezek ellené-
re ez a két interpretáció is helyén volt. A 
tapasztalat meg majd megérkezik. Chopin! 
Azért a felkiáltójel, mert dallamos, a len-
gyel népzenében is gyökerező muzsiká-
ja megtéveszti a hallgatóságot, azt hinni, 
könnyű játszani, pedig nem. Chopin a 
zongoratechnika megújítója, számos zenei 
műfaj megteremtője, briliáns zongorista 
és mindenekelőtt hatalmas romantikus. Ez 
tükröződik minden darabjában, mazur-
kájában, intermezzójában, keringőjében, 
noktürnjében, impromptujében. Futama-
inak, ritmikai megoldásainak, szárnyaló 
dallamainak visszaadása egyáltalán nem 
könnyű feladat. Zenéjében az elmúlt zenei 
korszakok nagyjainak hatása visszacseng, 
más formákban jelenik meg, és mindez 
sokszor virtuóz módon. Ezen az estén ez 
most nem jött át hibátlanul. Korábbi kon-
certjein már hallottam pianistánktól pon-
tosabban, nagyobb hévvel interpretálni, 
a romantikus áradat most nem ragadta el 
teljesen a fantáziámat. Igen, valóban rag-
tapasz csúfította el bal kezének egyik ujját, 
nehéz így koncentráltan játszani, de azért 
tegyük hozzá: a zenei hömpölygés elsősor-
ban lélekből fakad. Hibázni szabad, azzal 

nincs probléma, magunkkal ragadni hall-
gatóságunkat muszáj. Egy koncert közön-
sége, ha elégedett, ráadást kér, az jó dolog, 
de nekünk, előadóknak magunkba kell 
nézni, kegyetlen őszinteséggel, és tudni 
kell, mi a következő lépcsőfok. 

Kedvelem Nyőgér József visszafo-
gottságát, alázatosságát, tisztelem kitartá-
sát és szándékát, de az este krónikájához 
mindezek hozzátartoznak, és ismerve őt, 
biztos vagyok benne, hogy érzi a jó szán-
dékot szavaimban. Belső és külső hang 
együtt adja a helyes irányt.

 
Kovács Attila

Szülőföldünk 
Szülőföldem.  
A TIT Váci Mihály Irodalmi 
Színpadának előadása. Agóra, 
2020. február 19.

„Énnekem ezt a homloknyi országot, ezt a 
kitépett szívnél nem nagyobb hazát, e népet 
és e kor meredekjeit adta sorsomul a lét.” 
Váci Mihály gondolataival hívta szép tájak-
ra, érdekes utazásra közönségét a TIT Váci 
Mihály Irodalmi színpad hat versmondó-
ja az Agóra kamaratermébe. A Szülőföldem 
című műsor hazánk legszebb tájaira vitte 
el a közönséget, a szorosan egymásba ka-
paszkodó hármas egység, a vers, a zene és a 
kép együttes világával. Mert minden műsor 
szerkesztésének megvan a maga sajátos vi-
lága, mely egységet ad a mondanivalónak. 
A műsor szerkesztője, Battyányi-Nagy An-
namária jó érzékkel nyúlt e hármas egy-
ség adta lehetőségekhez. Tükröződött az est 
folyamán az ő hazához fűződő viszonya, a 
szülőföld szeretete. Képekben gondolko-
dott a hazáról, látta maga előtt legszebb tá-
jainkat, s tudta jól, nagy költőink gyönyörű 
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versekben vallanak a magyar hon szépsége-
iről. Azt gondolhatnánk, könnyű dolga volt 
a sok jó irodalmi alkotásból kiválasztani az 
est anyagát, de ugyanakkor tudjuk, hogy a 
bőség zavara milyen nehézségeket is jelent. 

Hat részre osztotta a műsort. Elin-
dult az Alföldről a Tisza-tájon át a Duna 
partjára, onnan a Balaton felé, hogy aztán 
a versek, a képek és a zene szárnyán szépen 
hazatérhessen szűkebb lakóhelyére, a Ba-
kony dombjaihoz és az otthont adó város-
hoz, Veszprémhez. Az Alföld és a Tisza-táj 
hangulatát Petőfi, Juhász Gyula, Ady Endre 
verseivel idézték meg az együttes kiválóan 
közreműködő versmondói. Majd megható 
erővel szólt a Duna vallomása Ady versé-
ben. „Táncolt, dalolt, kurjongatott, mesélt” 
nekünk a vén Duna mindarról, amit lát útja 
során, hogy aztán kacagva tovább ballag-
jon a maga útján, átadva helyét a műsor-
ban a Balaton-part szépségeinek. Gárdonyi 
Géza versei kevésbé ismertek, mint regé-
nyei, de A Balaton című verse nyomán a tó 
mellé álmodta magát a néző, s látta, ahogy 
a hold „csillagos fátyolát átvonja Tihanyon”. 
A többi Balatont idéző vers – Endrődi Sán-
dor, Vajda János, Várnai Zseni, Nagy László 
és Váci Mihály írása – is a tó szép arculatát 
mutatta. A Balaton-partról hazatértünk ide, 
a Bakony közelségébe, Veszprémbe. Nagy-
szerű ötlet volt, hogy a szerkesztő a veszp-
rémi poéták verseit hívta segítségül ebben a 
részben. Tungli M. Klára, Kemény Géza és 
Fenyvesi Ottó költeményei jól érzékeltették 
valamennyiünkkel a királynék városához 
való szoros kötődésüket. 

A tájegységek felidézései között meg-
jelentek az adott táj képei is a kivetítőn. 
Bánhelyi József fotói és videófelvételei 
hűen tükrözték a szövegben hallottakat. A 
múltat és a jelent is láthattuk. Szép volt a 
képeken a Tisza, a Duna, a Balaton, a me-
zők, a virágok, az állatok, melyek szorosan 
kötődtek a tájhoz. S a hangulatot fokozta a 
Magos, a Tükrös és a Fokos zenekar képek 
alatt megszólaló autentikus magyar népze-
néje. Remek volt a hangulat, még ha csak 
gépről szólt is a verbunk, a friss, a forgatós.

 Ezen az estén a vers, a kép és a zene 
egymásra talált, igazi, szoros egységet alko-
tott. A közreműködők is átérezték a téma 
mélységeit, az ember hazához kötődő érzé-
seinek fontosságát. Az est végén erdélyi ké-
peket is felvillanva tették teljessé a hazáról 
alkotott képet, s erősítették a szépszámú kö-
zönségben a szeretetet a szülőföld iránt. 

Molnár Erzsébet

Életmozdulatok
Egypercesek. A Dvorák Patka 
Színház előadása.  
Pannon Egyetem, aula.  
2020. február 24.

A pantomimművész Dvorák Gábort Ör-
kény István egyperces novellái ihlették, 
mikor az Egypercesek című műsorát meg-
alkotta. Senki ne gondolja, hogy a novel-

lák mozgással megjelenített adaptációjáról 
van szó. Csupán annyi a közös bennük, 
hogy a novellák röviden, lényegre törően 
írásban mesélnek el történeteket. 

Az előadásban szereplő jelenetek is 
az élet egy-egy történését mesélik el rövi-
den, lényegre törően, mozgással kifejezve. 
Ez az ősi néma játék, az ókori színjátszás-
ból eredő szórakoztatási forma az évszáza-
dok során semmit sem veszített értékéből, 
talán csak átalakult egy kicsit. Napjaink-
ban pedig utcai produkcióként éli egyre 
jobban virágkorát. 

Dvorák Gábor 1976-ban kezdett pan-
tomimmel foglalkozni. 1982 óta hivatá-
sos pantomimművész, külföldön és itthon 
is számos sikert ért el. Több színháznál 
dolgozott, és tanított is. Patka Helénával 
2002-ben alapították meg saját színhá-
zukat, és előadásaikkal, melyek nem ki-
zárólag a pantomim műfaját képviselik, 
számos sikert értek már el szerte az or-
szágban. Az Egypercesek című pantomim- 
estjüket 2012-ben már bemutatták itt, 
Veszprémben. Az előadás azóta sem veszí-
tett semmit mondanivalójából. 

A műsor nagyobb részében Dvorák 
Gábor egyedül játszott a színpadon. Lé-
nyegre törő, finom mozdulatokkal mesél-
te el a történeteket. Körbenézhettünk, mi 
van a falakon belül és kívül. Érezhettük, 
milyen nehéz a kitekintés, ha áttörhetet-
lenek a falak mindenütt. De egy mozdu-
lat jelezte, hogy mindenre van megoldás, 
csak nem szabad feladni a harcot. Így volt 
ez akkor is, amikor a művész megmutatta, 
hogy az elkeseredésből, a bánatból hogy 
lehet egyszer csak öröm, jókedv. Rövid, 
egyszerű kis szösszenetek a mindennapok-
ból, meghatározott mozdulatokkal és az 
arc sokszínű játékának kifejezésével. 

Patka Helénát a közönség inkább 
prózai előadásaiból ismeri. Ebben a da-
rabban könnyed mozdulatokkal, kitűnő 
arcmimikával vált fontos részévé egy-
egy páros jelenetnek, melyek a csalá-
di élet örömeit és fonákságait mutatták 
be. A hétköznapok eseményei érdekes 
testbeszéddel és játékkal jelentek meg a 
színpadon. Sok gesztust tudunk értel-
mezni, s ha nem is jön át minden elsőre, 
a történet végére összeáll a mondani-
való. Nem hiányzott az élő szó, megér-
tett a közönség mindent. A szónak és a 
mozdulatoknak egyaránt varázsa van. 
De be kell látnunk, napjainkban az em-
berek kevesebbet szólnak egymáshoz. A 
kommunikációt egyre inkább a telefo-
nok nyomkodása irányítja, a gépek hoz-
zák a híreket. De a pantomim nem veszít 
erejéből. Talán egyre fontosabb egy-egy 
mozdulatból értenünk egymást. Művészi 
színvonalon ezt nehéz megtenni. Kitar-
tó munka kell hozzá. Ez a kitartó munka 
az est művészeinek is meghozta a méltó 
sikert. Jó érzékkel vonta be a közönséget 
is Dvorák Gábor bizonyos jelenetekbe, és 
kiválóan érzékeltette a kisember esetlen-
ségét, vágyódását és vívódását. Az élet 
megrendítő pillanatait is megidézte moz-
gásával, ám megadta a reményt is, hogy 
a fegyverek nem csak ölhetnek, a puska-
csövekből virág is nyílhat. Kiváló művé-
sze ő ennek a játéknak. 

A mozdulatokat kísérő zeneszámok 
jól tükrözték a történetek hangulatát. A 
zene ugyanolyan fontos részévé vált az 
előadásnak, mint egy-egy mozdulat. Ta-
lán a helyszín miatt is jó volt látni, hogy a 
szépszámú közönség nagy része fiatal volt. 
Aktívan követték az eseményeket, részese-
ivé váltak az előadásnak, bizonyítva ezzel 
is, hogy a pantomim nem unalmas játék, 
hanem örök és megunhatatlan. S ha valaki 
művészi fokon csinálja, a siker nem marad 
el, szép estét szerezhet másoknak. Így volt 
ez most is.

Molnár Erzsébet

MNM
A Magyarpolányi Nemzetközi 
Művésztelep kiállítása.  
Dubniczay-palota,  
Várgaléria és Magtár. 2020. 
február 28. – március 22. 

Különleges formáció a Magyarpolányi 
Nemzetközi Művésztelep; létrejötte Csabai 
Tibor grafikus és Diénes Attila szobrász-
művész teremtő, valamint Grőber József 
alpolgármester településfejlesztő szándé-
kának köszönhető. 

Előzmények: Magyarpolányban épí-
tett bronzöntő műhelyt az erdélyi illető-
ségű Diénes Attila, aki művésztelepet már 
faszobrász barátaival alapított az Ajka 
közeli településen, ahol nyaranta Csabai 
Tibor az Ajkai Grafikai Műhely Egyesü-
let vezetőjeként szervezett nemzetközi 
művésztelepet (Magyarpolány művésze-
ti alapiskolájának is ő az ötletgazdája). E 
két szál világa testesült meg tavaly a ma-
gyarpolányi kortárs művészeti állandó 
kiállításban, és adta magát a következő 
lépés: másutt is mutatkozzanak be kö-
zös kiállítással. Így került Veszprémbe, a 
Dubniczay-palotába, pontosabban a Vár-
galériába és a Magtárba a Magyarpolányi 
Nemzetközi Művésztelep kiállítása. 

A szövetkező 36 művész kedvelt 
anyaga alapján a látogató eleve fémből és 
fából készült alkotásokra számított, illetve 
grafikai művekre, ám a látvány olyan ér-
dekes, sokszínű, hogy abszolút nincs hiá-
nyérzetünk például azért, mert ugye  
eddig szó nem volt festményekről. Jelen-
tem, festmények is voltak, meg más te-
rületeken tett látogatások eredményei; 
szobrászként elkönyvelt alkotó ezúttal 
rézkarcot hozott, lehetett látni mázas ke-
rámiákat is, no és a játékos alkotókedv 
is eredményezett mindenféle objekteket. 
Szürkére festett, félbevágott gomolyagok a 
mennyezet közelében fából, mint ahogyan 
a belőlük lógó, hosszú-hosszú esőcseppre 
hasonlító „lábak” is fából vannak. És tény-
leg: Diénes Attila munkája a Lóg az eső 
lába címet viseli. Megtudhatjuk, milyen 
az, ha vonaton, és milyen, ha szárnyakon 
mentek el az angyalok (Fábián László). 
Vegyesnek nevezhető a technika akkor 
is, ha az alkotás minden darabja fából 
van (Úr asztala), és itt az idő leellenőriz-

ni, hogy mit jelent az aquafortis kifejezés 
(salétromsav vagy választóvíz réztáblához, 
vésés helyett maratják a rajzot). Megjelent 
a jövő, a Medveállatka mint kísérleti űr-
lény andezitből (Martin Henrik), a színes 
ceruzával alkotott mesevilág, egyből há-
romféle témával (Kapolcsi Kovács Csaba), 
a vad horror, ami álmomban se jöjjön elő 
(Németh Gyula). Rengeteg érdekes téma 
és megoldás, mint például a piros horgolt 
csipkefüggönyön áttetsző fekete-fehér fotó 
vagy a fatekercs, ami úgy néz ki, mintha 
óriások fáslijának kettéhasadt végét fel-
használás előtt megemelte volna valaki. 
Mindegy, hogy fásli vagy fonal, jogos a 
cím: Párkák hatalma (Diénes Attila). Sze-
repeltek a kiállításon fiatalok, még főisko-
lások, tapasztaltabb művészek, magyarok, 
határon túlról származók és igazán kül-
földiek, akik mindannyian ugyanazon 
a nyelven szólították meg az érdeklődő-
ket. Bronz anyaga ellenére lágyan hívott 
Lugossy László Magány és Gyermekáldás 
című műve, és azonnal értettük a tülök, a 
szarv, az abroncsszoknya motívumokat is 
(Sánta Csaba). 

Elgondolkodtató, itt-ott meglepő 
vagy éppen álomszerűen sejtelmes, ám 
mindig megfejthető feladatot kínáltak a 
munkák az érdeklődőknek, akiket éppen 
az irántuk érzett kíváncsiság vezetett a 
Dubniczay-palotába. Gondot talán a rö-
vidre szabott látogatási idő okozott.

Őrsi Ágnes

Ahol ég és föld 
találkozik 
Az Úr otthona és a Mennyor-
szág kapuja – templomok a 
Veszprémi Főegyházmegyében. 
Várnai Péter atya kiállítása.  
Szaléziánum Érseki  
és Turisztikai Központ.  
2020. február 29. – április 15.

Várnai Péter címzetes prépost és esperes 
kiállításának főszereplője, alkotó figyel-
mének centruma a templom. Beszédesen 
szép, bibliai utalást tartalmazó címet vá-
lasztott annak tömör és képszerű kifeje-
zésére, hogy mit is jelent ez az építmény: 
„Az Úr otthona és a Mennyország kapu-
ja”. Az ószövetségi Jákob ébred Mózes első 
könyvében ezzel a csodálkozó reveláció-
val felkavaró álma után, amelyben látni 
vélte az ég és föld között létrán közlekedő 
angyalokat. „Isten háza és a Mennyország 
kapuja” számára a kivételes hely, amely 
az Úr jelenlétét tárta fel számára váratlan, 
nem sejtett módon. Jákob a párnaként feje 
alá tett követ felállítva jelöli meg hálából 
és mementóként a területet. 

Ha az építészettörténet távlatából 
nézzük, érdekes, hogy itt csak egyetlen 
kőről van szó, Jákob nem akar templo-
mot építeni, mint ahogy nem volt szük-

sége materiális építményre, kőből épített 
térre a kereszténység első századainak 
sem. Hiszen a kezdeti „Ecclesia” a hívek 
hit által alkotott, élő közösségének virtu-
ális építményét jelölte, nem függött épí-
tett keretektől. Nagyon hamar viszont 
maga az épület került a centrumba, és lett 
elengedhetetlen feltétele a keresztény kö-
zösségek létezésének, az Egyház működé-
sének. Ahogyan a szakralitás fokozatosan 
építészeti térbe íródott, a hangsúly átke-
rült a Krisztus testét alkotó hitbeli gyüle-
kezetekről az épített templomok világára, 
ahol már az épület körül szerveződtek 
a közösségek. Mi, természetesen, en-
nek az utóbbi koncepciónak az örökösei 
vagyunk, hozzászoktunk, hogy templo-
maink az ég felé fordulnak materiális és 
spirituális értelemben is.

Várnai Péter a Budapest-újlipótvárosi 
Árpád-házi Szent Margit plébánia nyugal-
mazott plébánosaként egy számára távo-
labbi terület, a Veszprémi Főegyházmegye 
gazdag kínálatát választotta, amikor akva-
relljein, tollrajzain számos templom meg-
idézésére vállalkozott ebből a térségből. 
Nem meglepő ez, sem az egykori építész-
mérnöktől, aki közel kerülhetett az ar-
chitektonikus elemek világához, sem az 
egyházi személytől, aki ezen túl a kultusz 
szolgálatának szeretett, otthonos kereteit 
is láthatja bennük. A válogatásban semmi 
elfogultság nem érhető tetten, megtaláljuk 
a kis települések apró kápolnáit ugyanúgy, 
mint a jelentős városi plébániatemplomo-
kat, hiszen a szakralitás mindegyikben 
ugyanolyan mértékű. Időbeli korlátok sem 
érvényesülnek, az Árpád-kori rusztiku-
sabb példák ugyanúgy jelen vannak közöt-
tük, mint a historizáló vagy a modern 20. 
századi épületek.  

Az alkotó írói, képzőművészeti tevé-
kenysége ismert, nem új keletű. Az építész 
pontos metszeteit is reprodukálhatná, de 
ez alkalommal néhány határozott, karakte-
res vonal elég számára, hogy a templomok 
jellegzetes formáit kifejező nézetükben 
könnyedén megidézze. Fel kell figyelni az 
ábrázolásmódban arra, hogy szándéko-
san elvonatkoztat épített környezetüktől, 
néhány lépcsőtől, bokortól eltekintve kizá-
rólag az egyházi építészet ezen alkotásait 
állítja a középpontba, háttérben rendsze-
rint az ég felhőivel, mint ahogyan a va-
lóságban is iránytűként emelkednek ki a 
települések szövetéből. Rájuk irányítja hát 
a figyelmet, rajzolás közben is vallatva ki-
létüket, ugyanakkor a felismerés örömével 
ajándékozva meg bennünket, szemlélőket. 
Nyilván nem véletlen a címbeli „otthon” 
szó választása sem a „ház” semlegesebb 
dimenziójához képest, kifejezve ezzel, 
hogy a templom Isten és ember találkozá-
sának meghitt közege.

 
Tevesz Mária

Melyiket a 
négyezerből?
vagy A közösségépítés  
és tudásátadás útjai 
Filmvetítések az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtárban. A több 
éve működő francia, német, 
magyar, olasz filmklubok  
és az Amerikai Kuckó filmes 
eseményei.

Tán egy év sem telt el, mióta e hasábokon 
a megyei könyvtár legújabb filmklubját, 
az olasz filmklubot ajánlottam a kedves 
olvasók figyelmébe. Igazságtalan lenne 
az intézmény többi, hasonló keretek közt 
működő filmklubjával szemben, ha ők ki-
maradnának az ismertetésből. Tudjuk, jó 
bornak is kell a cégér!

A közművelődési intézmények – s 
most soroljuk ide a könyvtárat mint szelle-
mi közjavaink egyik legfontosabb őrzőjét, 
a közösségépítés napjainkban egyre tevé-
kenyebb szereplőjét – sajnos nem tudnak 
akkora összeget fordítani marketingre, 
reklámra, mint amennyi kívánatos lenne. 
Szerény eszközökkel próbálják megőriz-
ni, bővíteni felhasználói körüket. Egyrészt 
ezért fontos, hogy írjunk munkájukról, 
benne a közösségépítés és tudásátadás 
egyik formájáról: a filmklubról.

Fontos ez azért is, mert példásan igé-
nyes szakmai munkával építik, alakítják a 
munkatársak a programokat. A projekto-
ros vetítések ingyenesek, így anyagi okból 
senki nem kényszerül lemondani ezekről 
a kulturális csemegékről. Létjogosultsá-
guk lesz valószínűleg akkor is, ha majd art 
mozi működik városunkban…

A könyvtár filmklubjai az intézmény 
(nagyjából 4000 darabos) dvd-állományá-
ra épülnek, szakmai gondozói saját mun-
katársak. Ahogy Németh András, a magyar 
nyelvű vetítések szervezője megfogalmaz-
ta, a filmklubok célja (az adott nyelvi kul-
túra megismertetésén túl) a filmművészet 
sokszínűségének bemutatása, a mozgó-
képkultúra népszerűsítése és a könyvtár 
zenemű- és médiagyűjteményének mind 
szélesebb körben való megismertetése. A 
vetítések nyári szünetet tartva általában havi 
egy-egy alkalommal várják a filmbarátokat.

Elsőként a francia filmklub indult. 
Vezetője, Kenyeres Ildikó 11 évvel ezelőtt 
gondosan feltérképezte (pl. középisko-
lákban), milyen igény mutatkozik francia 
nyelvű vetítésekre. Elszántan vitte, osztot-
ta a szórólapokat a társintézményekben, 
iskolákban, hogy minél többen tudjanak a 
kezdeményezésről. Nem kis feladat a szó-
ba jöhető alkotások közül a választás. A 
mérlegelés szempontja, hogy az adott fél-
év sorozatában mindig legyen filmklasszi-
kus, komoly művészi értéket képviselő mű 
az újabb, könnyedebb alkotások mellett. A 
vetítések elmaradhatatlan része a bevezető, 
melyben a választott filmről, az alkotókról 
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hallhatnak az érdeklődők információkat. 
(2017 óta a francia filmklub nyomán tár-
salgási klub is működik.) 

A franciához hasonló módon 2014-
től német filmklub is várta az érdeklődő-
ket Ádám Eszter vezetésével. A Pannon 
Egyetem német tanszékével kialakított 
együttműködés keretében egyetemisták is 
látogatták a vetítéseket. A német filmklub 
most épp szünetel.  

2015-ben Németh András gondo-
zásában útjára indult A magyar filmkul-
túra gyöngyszemei című vetítéssorozat, a 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum s a 
Nemzeti Filmintézet-Filmarchívum digi-
tálisan felújított filmjeiből válogatva. Kiad-
ványaik közt megtalálhatók filmtörténeti 
remekművek, klasszikus irodalmi alkotá-
sok filmes adaptációi, a világhírű magyar 
animációsfilm-gyártás egész estés és rö-
vidfilm-összeállításai és természetfilmek 
egyaránt. Általában évfordulókhoz, ki-
emelkedő életművekhez (pl. Gaál István, 
Homoki-Nagy István, Törőcsik Mari, Sára 
Sándor) kapcsolódnak a vetítések, melyek 
célközönsége – csakúgy, mint a többi film-
klub esetében – a kisgyermekeket kivéve 
valamennyi korosztály. 

A John Judit vezette olasz klub 2018-
tól ugyancsak havonta várja a filmbará-
tokat, eredeti nyelven, magyar felirattal 
ellátott filmekkel és bevezető előadással a 
vetítés kezdetén. 

Az évek során mindegyik klub meg-
találta a maga közönségét, átlagnézőszá-
muk 20-25 fő. 

Mindenképpen ide sorolandó, de 
más stratégia mentén alakul a könyv-
tár épületében működő Amerikai Kuckó 
filmkínálata. Az USA nagykövetségével 
együttműködő kis iroda 2005-ben nyílt, 
tanulmányi tanácsadó központ, nyári an-
gol nyelvű táborok szervezője, társalgá-
si klub működtetője, hogy csak néhányat 
említsek tevékenységükből. Falussy Bog-
lárka, a Kuckó munkatársa elmondása 
szerint jelentős angol nyelvű dvd-gyűjte-
ményükre alapozva évente kb. három al-
kalommal tematikus filmesteket tartanak, 
legutóbb az afroamerikai történelmi hó-
nap kapcsán.

Könyvtár és filmvetítés újabban kéz 
a kézben járnak: Veszprém megyében is 
működik a KönyvtárMozi kezdeményezés, 
mely az ország 500 kistelepülésén bizto-
sítja, hogy az érdeklődők hozzájussanak 
értéket képviselő, magas színvonalú film- 
alkotásokhoz.

Elmondható, hogy egyszerű, szerény 
eszközökkel, de annál nagyobb elhiva-
tottsággal, szakmai odafigyeléssel végzik 
vállalt feladatukat a könyvtár filmklubjai-
nak vezetői. Munkájuk hasznos és hiány-
pótló. S ha valakinek épp nem jó a vetítés 
időpontja, az impozáns dvd-gyűjtemény 
darabjai kölcsönözhetők is – méghozzá in-
gyenesen!

Farkasné Molnár Csilla

Malomélmény – 
Élménymalom  
az Aranyos- 
völgyben 
„Malomépítés a püspökség 
által megengedtetik  
és elhatároztatik”

Ezzel, a 493. számú, Veszprém 1844. évi 
jegyzőkönyvi nyilvántartásába tett bejegy-
zéssel zárult az Aranyos-völgyben építen-
dő malomépítésre a veszprémi polgárok 
által kezdeményezett engedélyezési folya-
mat, és indult el a város legfiatalabb (ma 
alig 175 éves) és legnagyobb vízimalmá-
nak története.   

A Fenyves utca 65. szám alatti, Város 
Malma, majd Pozsgay, Buday néven is-
mert épület 1846. január elsejére épült fel 
és növelte 15-re a Veszprémben akkor mű-
ködő vízimalmok számát. 

A malmok Veszprém kialakulásban és 
fejlődésében kulcsszerepet játszottak, fon-
tos jövedelemforrást jelentettek. Az 1082. 
évre datált (1317–1327 között lejegyzett) 
„Szent László-féle összeírás” a városban 
hét malmot rögzít. A káptalani számadás-
könyv 1495–1528 között évről évre sorolja 
hat veszprémi káptalani vízimalom jövedel-
mét. A vízimalmok a gabona-, a posztó-, 
később a fa-, a bőr- és textilfeldolgozással 
végzett munkájukkal a városba vonzották a 
termelőket, a terményfeldolgozásban jártas 
iparosokat, kereskedőket. A napi mozgás, 
forgalom révén találkozási pontok voltak, 
és ezzel nemcsak gazdasági, hanem infor-
mációs, kulturális és közösségi szerepet is 
betöltöttek.  

Ebbe az ezeréves folyamatba kapcso-
lódott be 1846-ban az új malom. A csak-
nem eredeti formájában megmaradt fő- és 
gazdasági épületből álló épületegyüt-
tes védett klasszicista műemlék. Az utcai 
fronton helyezkedik el a szabadkéményes 
molnárlakás, mögötte a hatalmas malom-
tér három szinten, fafödémmel. A malom 
épülete alatt futott át a malomcsatorna. A 
malom kezdetben három malomkerékkel, 
majd gőzgéppel is, és 1894-től a vízi turbi-
nával működött. A még meglévő turbina 
mellett az 1930-as években megjelent az 
elektromos és a robbanómotor is. A ma-
lom- és a lakásbelső, a gépek, berendezé-
sek az ekkori állapotot mutatják, az ajtón 
belépve 100 évet utazunk vissza a múltba.   

A malom 1884-ig a városé, majd 
Pozsgay Miklós családjáé volt, 1937-től 
Buday Zoltán üzemeltette. 1951-ben a 
malmot hatósági úton „tartalékba helyez-
ték”, azaz lisztet nem készíthetett, csak sa-
ját állattartás céljára darálhatott tovább. 
1978-ban aztán végleg leállt. A Buday 
család 2000-ben eladta, azóta az ingatlan 
érintetlen, állapota egyre romlik. 

2019 márciusában új gazdája lett. A 
fordulat több mint szerencsés, mivel a tu-
lajdonos cég vezetője, Tamás Péter gépész- 

mérnök a vízimalmok felújítására szako-
sodott. Munkái között megemlíthetők a 
csopaki Plul, a Víg Molnár, a kapolcsi Fa-
lumalom felújítása, vagy Sopronbánfalva, 
Zalamerenye, Óbánya, Hosszúhetény, Pál-
háza, Péterhida újra működővé tett vízi-
malmai.  

A felújítás után a látogatók akár lisz-
tet is őrölhetnek, kézi malmot forgathat-
nak, az udvarra telepített kemencében 
friss cipó süthető. A részlegesen felújított 
malomcsatornán a különböző malomke-
réktípusok helyezhetők el, ezeket az ér-
deklődők zsilipek állításával mozgásba 
lendíthetik. A malompadláson, az udvari 
malomácsműhelyben téli-nyári kézműves 
foglalkozásokra adódik hely.  

Nem marad ki a festői környezetben 
lévő udvar turistacsalogató fejlesztése sem, 
ahol a molnár- és kallózóhagyományt 
megelevenítő tematikus játszótér kiala-
kítására gondolnak. Itt a látogatók által 
mozgatott szivattyúkkal, vízemelő csigák-
kal, vedersorral facsöveken, ácsolt csator-
nákon át jutna el a víz a játékokat mozgató 
vízkerekekre, az általuk mozgatott fakala-
pácsokra, pörgő-forgó elemekre. 

A kert formálásában is a víz kapja a 
főszerepet, a „víz az élet alapja” gondolat 
mentén. A természeti környezetet flow-
form-eszközökkel, a víz mozgását idéző 
ritmikus tájépítészeti elemekkel, fákkal, sö-
vényekkel, burkolatokkal formálnák meg. 
Mellettük csobogókat, elvonulásra, medi-
tációra alkalmas intim zugokat, gyógy-, fű-
szernövényágyásokat alakítanának ki. A téli 
táj is a víz jegyében foganna; a fagyott víz-
tükrök, jégcsapok, hullámfodrok ritmikus 
játékosságát megmutatva.   

A felújítás a műemléki értéktár fel-
vételével, állagmegóvással, veszélyel-
hárítással, a környezet megtisztításával 
megindult. A folytatáshoz, a malom meg-
mentéséhez további felmérések, falfeltá-
rások, szakértői vizsgálatok, engedélyek, 
tervek beszerzése, a felújítás, működtetés 
anyagi hátterének megoldása és a lelkes új 
malomtulajdonos sok-sok támogató (akár 
kézzel is fogható) biztatása szükséges. 

 
Magyar János  

Kocsár-  
emlékhang-
verseny
Kocsár-emlékest. A Gizella  
Nőikar, a Simonyi Iskola Kicsi-
nyek Kórusa, az Opus Ének- 
együttes és Veszprém Város 
Vegyeskara közös koncertje. 
Agóra. 2020. február 16. 
Február közepén az Agóra színháztermé-
ben a tavaly augusztus 29-én 85 éves ko-
rában elhunyt Kocsár Miklós zeneszerző 
műveiből emlékhangversenyt tartottak a 

város kórusai a Gizella kórus kezdeménye-
zésére. Kocsár Miklós életművének jelentős 
részét képezik a költők – elsősorban a ma-
gyar költők – műveire komponált művek, 
így a kórusművek, oratóriumok, kantáták. 
A koncerten a szerző életművének pusztán 
egyetlen szelete kaphatott helyet, azonban 
így is bepillantást nyerhettünk a zeneszer-
zői œuvre nagyszerű sokszínűségébe.

Kocsár Miklós Debrecenben szüle-
tett, zenei tanulmányait is itt végezte kö-
zépfokig, majd a Zeneakadémián folytatta 
Farkas Ferenc zeneszerző irányításával. 
Volt zenei szerkesztő a Zeneműkiadó-
ban, a Madách Színház zenei vezetője, a 
Magyar Rádió népzenei vezetője, utóbb a 
zenei főosztály helyettes vezetője és zene-
szerzéstanár a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában. Zeneszerzői mun-
kássága a kamarazenével, elsősorban fúvós 
kamarazenével indult, de komponált zene-
kari műveket, szólóhangszeres darabokat, 
versenyműveket, dalokat. Ezen az esten 
azonban a kórust alkalmazó művei közül 
hallhattunk válogatást. 

A kórusok előadását méltányosság-
ból nem elemzem szakmai szempontból. 
Erre már csak azért sem vállalkozom, mi-
vel az Agóra színháztermének akusztikája 
nem alkalmas kórushangverseny tartásá-
ra. Ugyanakkor a helyszín a kezdeményező 
Gizella kórus otthona, tehát a választás ma-
gától értetődő, bár nem segítette elő a meg-
felelő hangzást. A fellépő kórusok mind 
elkötelezett előadói Kocsár Miklós művei-
nek, így szívesen vállalták a meghívást. 

A választott művek méltón reprezen-
tálták a szerző kórusra írt műveit, változa-
tos műsor kerekedett belőlük. 

A hangversenyen élményt jelentett 
Lukács Elek konferálása, mely a művek cí-
mének közlésén túl segített a hallgatóknak 
eligazodni Kocsár Miklós műveinek kelet-
kezési viszonyaiban, a szerző tanáraival s a 
kortársaival való kapcsolataiban. Szó esett 
az őt ért fontosabb nemzetközi hatásokról 
is. Lukács Elek arra is kitért, hogy az egyes 
művekkel milyen kapcsolatba kerültek az 
előadók, a vezénylő karnagyok. Ez a fajta 
fellépés legalább olyan fontos volt, mint a 
kórusok előadásai – ezzel nem akarom az 
érdemüket kisebbíteni. 

A hangversenyen fellépett a Gizel-
la Nőikar Borbásné Gazdag Gabriella 
vezényletével, a Simonyi Iskola Kicsi-
nyek Kórusa (karnagyuk Baráth Péterné), 
Veszprém Város Vegyeskara, élükön Erdé-
lyi Ágnes, és az Opus Énekegyüttes Kővá-
ri Péter vezetésével. Az elhangzott művek: 
Salve Regina (Gizella Nőikar), a Weöres 
Sándor verseire komponált Kórusdalok 
közül a Kutyatár, Ha a világ rigó lenne, 
Aranyágon ül a sármány, Huszárnóta (Si-
monyi Iskola Kicsinyek Kórusa, fuvolán 
közreműködött: Vajda Borbála Villő, zon-
gorán kísért Bojnécz Gábor), Jó szánút, 
jó fejsze, Könyörgés tavasszal, 1957 – Ká-
nyádi Sándor verseire  (Veszprém Város 
Vegyeskara), Missa Tertia: Sanctus, Agnus 
Dei (Opus Énekegyüttes), Ó havas erdők 
némasága, Nocturne, Valley Song, Snatch 
(Gizella Nőikar).

Rostetterné Nagy Rita

Az 56. Szemle 
Veszprémi Szemle 56.  
Lapbemutató „távolságtartás-
sal”. 2020. április

Ha alkalmanként az érdeklődők száma 
nem is érte el a százat, stabil közönséget 
vonzott a 22. évfolyamába lépő, évente 
négy alkalommal megjelenő várostörténe-
ti folyóirat, a Veszprémi Szemle minden új 
bemutatója. Ezúttal máshogyan lesz, hi-
szen agresszív látogatónk, a koronavírus 
számára akár öt ember vonzó tömegnek 
számít. Számítsunk arra, hogy a periodika 
kiváló előállítói az on-line lehetőségeket is 
számba veszik! 

A Veszprémi Szemle idei első össze-
állítása több tételben is csatlakozik még 
a Nagy Háború százéves évfordulójához. 
Rendcsinálás „acélseprűvel” – az úgyneve-
zett fehérterror címmel szól az olvasóhoz 
Babucs Zoltán. „Közismert, hogy a vörös-
terror generálta az úgynevezett fehérter-
rort, amelyet a kommunista emigráció és 
az 1945 utáni Magyarország párthű tör-
ténetírása igyekezett túldimenzionálni” 
– kezdődik a levél. Az ember emberből 
van, így szörnyű bűnök történtek mind-
két terror alatt, és az is előfordult, hogy 
egyesek mindkét oldalt megjárva élhették 
ki gonosz ösztöneiket. Kommentár nélkül 
olvashatunk az 1919. június 6-án Jutas-
ról Celldömölkre elindult terrorvonatról, 
melynek fül- és szemtanúja volt ugyan, de 
a feljegyzések ellenére sem lehetett róla 
semmit kideríteni.

Maradunk 1919-nél a Forrásközlés 
rovatban Laczkó Dezső tanár, geológus 
feljegyzéseinél. Ő 1912–18 között a veszp-
rémi kegyesrendi főgimnázium igazgatója 
volt, és ennél hosszabb ideig, párhuzamo-
san 1903–1932 között a Veszprém Megyei 
Múzeum igazgatója is. Írásai mintha nem 
is a háborút követő gazdasági nehézségek, 
a vörös-, majd fehérterror atrocitásokkal 
teli időszakában születtek volna; egy-egy 
látogatásról, vadászatról, geológiai kuta-
tásról úgy szól, mintha ezek békeidőben 
történtek volna. 

M. Szabó Miklós jegyzi a Tanulmá-
nyok rovat első anyagát: A Magyar Királyi 
Repülő Akadémiák története a résztvevők 
visszaemlékezései alapján (1939–1945). Itt 
is kerek évfordulóról van szó. Nyolcvan 
évvel ezelőtt, 1939. november 5-én avat-
ta fel Horthy Miklós kormányzó a Repü-
lő Akadémiát, de hogy az Akadémiáról 
egyáltalán beszélni lehessen, tudni kell, 
hogy a trianoni békediktátum (1920. jú-
nius 4-én) – sok más mellett – megtiltotta 
a katonai repülést és a kiképzést is: „Ma-
gyarország haderejének katonai vagy ha-
dihajózási repülőszolgálata nem lehet”. De 
a békeszerződés eme pontját sikerült kiját-
szani. „Igazi koncepciós per volt provin-
ciális sötétségbe elrejtve” – idézi Haraszti 
Miklóst a Személyes közellenségek című írás 
szerzője, Szabó Mátyás. Előbbre járunk az 
időben, a Kádár-rendszer 80-as éveiben, 
amikor a politikai rendőrség már a hétköz-
napi embertől távolabb, láthatatlan módon 

kezd működni. Például a titkosszolgála-
ti erők szegedi és veszprémi fiatal amatőr 
zenészekben kerestek és találtak ellensé-
get. Tóth Álmostól olvashatunk érdekes 
írást a veszprémi „bányapolgárról”, Velty 
Istvánról. Bányaműveléssel is foglalkozott, 
és tetemes összegeket áldozott bányászati 
célokra, hiszen saját bányái voltak. Kőfara-
góként, földtani nyersanyagok sikeres kuta-
tójaként vált ismertté. Fekete Tamás jegyzi 
a következő „színes” tanulmányt: Veszprém 
város reformkori nemessége a nemesi ösz-
szeírások tükrében (1819–1846). Sashalmi 
István a szerzője az Egy valóságos népme-
sei hős – „gyepesi” Kun Béla huszárszáza-
dos című munkának. Tényleg meseként 
is lehet olvasni, de a húszéves huszárka-
pitány, Haynau unokaöccse, aki hősként 
élte túl a szabadságharcot, járt Garibaldi 
seregében, és török katonai vezetőként is 
ismerték; amikor ágyban, párnák között 
meghalt, még mindig csak 46 éves volt. És 
ezt a mesét dokumentumok (még egy fest-
mény is) igazolják. A mese társa a rovatban 
Poór Ferenc munkája az 1921-es veszpré-
mi színházi bojkottról. Tavaly október vé-
gén elment a kiváló veszprémi zenész; In 
memoriam Rakos Miklós – búcsúzik tőle 
Csiszár Miklós.

Remek írások, szuper szerkesztői 
munka. Az 56. Veszprémi Szemlét anya-
gonként is jó olvasni, de egyhuzamban is, 
hiszen minden mindennel összecseng, a 
lábjegyzetek, magyarázatok és forrásmun-
kák minden kérdésre választ adnak.

Őrsi Ágnes 

Hosszú  
zuhanás 
Szemlélődés és szerepjáték 
Botár Attila költészetében
Botár Attila: Mire készültök, 
csillagok? Válogatatlan versek.  
Művészetek Háza, 2019.  
Szerkesztette Kilián László.

Tizennyolcszor költözött életében. Szé-
kelyudvarhely, Szombathely, Dunaha-
raszti, Pest, Felsőnána, Szekszárd, Komló, 
Gödkeresztúr, Türje, Zalaszentgrót. Volt 
képesítés nélküli nevelő, népművelő, mű-
velődésiház-igazgató, moziüzem-vezető, 
hivatalnok, nyomdász, korrektor, nevelő-
tanár, könyvtáros. 1976-ban Veszprémben 
állapodott meg. Számolgattam: csaknem 
harminc éven át ingázott a város és Zirc 
között – harminchat buszmegálló.  
Vándorélet. 

Az első verseskötetei 1981-ben jelen-
tek meg (Időkerülő), Széki Patka Lászlóval 
közösen (Madárjóslat), kiadta a Veszprém 
Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osz-
tálya. Csakúgy, mint első önálló könyvét, 
az Elsüllyesztett harangot 1985-ben. Ki-
lenc évet kellett várnia a Sötétfehérre, ami 
azonban már országos hatókörű kiadónál, 
a Széphalom Könyvműhelynél jelent meg. 
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Ezt két magánkiadású versgyűjtemény 
követi (Atthisz naptekercsei, 1998; Fél-
cédulák Unkhu-ka-Gathból, 2003), hogy 
tizenöt év után, 2009-ben újra professzio-
nális könyvműhely jelentesse meg Éneklő 
nyomokért címmel – részben válogatott, 
részben új – költeményeit. További négy 
művét, köztük az egyetlen prózakötetet 
(Időfoltok, 2014) és a posztumusz „váloga-
tatlan” verseket (Mire készültök, csillagok?, 
2019) a veszprémi folyóirat- és könyvki-
adó, a Vár Ucca Műhely publikálta. Sodró-
dó életmű.

Nagy Gáspár a Könyvvilág 1986/4. 
számában ekként jellemzi Botár líráját: „az 
elemi erejű képek dominanciája és még-
is gazdaságosan hatásos alkalmazásuk egy 
szívlüktetésszerű, az olvasóban és a vers-
testben vérként szétáradó személyesség ál-
landó jelenlétét sejtetik.” A rövid recenzió 
az Elsüllyesztett harangot méltatja, s „nagy 
csöndeket”, „lélegzetkihagyásokat”, „fil-
mes vágásokat” és „már-már prózai dikci-
óra emlékeztető indításokat” említ. Aztán 
hosszú évekig semmi. És később is alig. 
Kitartó, hosszadalmas keresés után is csu-
pán egy-két érdemi reflexió Botár valame-
lyik kötetére. 

Ennyire érdemtelen volna a figye-
lemre? A recenzióra készülve – többszörös 
bezártságban – megkerestem Botár Attila 
„törzshelyeit”, a folyóiratokat, ahol a verse-
it befogadták, értelmezték. A lista érdekes. 
Mert igaz ugyan, hogy tucatnyinál is több 
a periodika, melyekben a szerző megje-
lent, ám közülük csupán a harmada az, 
ahol rendszeresen. Legotthonosabb köze-
ge a Hitel volt (1992-től 2018-ig huszon-
három lapszám tartalmazott Botár-verset 
vagy novellát), valamint az Ezredvég (1995 
és 2016 között tizenhat publikáció), de 
tíz alkalommal a Kortársban és hétszer a 
Jelenkorban is olvashattunk Botár-verse-
ket. De érdekesebb, hogy a Jelenkor 1986-
ban, a Kortárs 2007-ben adott ki utoljára 
Botár-textust, onnantól a szinte kizáróla-
gos publikációfórum a Hitel és az Ezred-
vég maradt. Az a két folyóirat, amelyben 
kritika, illetve esszé, interjú is megjelent 
valamelyik kötetéről vagy annak kapcsán a 
költészetéről.

Mi lehet ennek a „szűkmenetnek” az 
oka? Elolvastam minden – a jelen körül-
mények között – fellelhető verset Botár 
kezdeti korszakától eddig a posztumusz 
kötetig. Jó költő. Negyven év szerkesztői 
praxisa alapján becsülettel mondhatom: 
Botár Attila jó költő. Csakhogy ez a mi 
irodalmi világunkban nem elég. Kevés. 

Arctalan nemzedék – ezzel a cím-
mel jellemezte Zalán Tibor a hetvenes 
évek kortárs irodalmi törekvéseit 1979-
ben, az Életünk című folyóiratban. Eb-
ből számunkra a „nemzedék” a fontos. 
Pontosabban: a közösség. Az irányzat. 
A csoport. A közeg. A magyar iroda-
lom hagyományosan – ebben az értelem-
ben is – közösségi művészet. Kazinczytól 
a közelmúltig a hazai szépirodalom (és 
a fogalomrendjébe tartozó egyéb mű-
fajok) ritka kivételektől eltekintve cso-
portképző centrumokhoz tartoztak és 
igazodtak. Ha 20-as évek, akkor Nyugat 
– esetleg Válasz. Folytathatnánk a sort, 

bárki folytathatja – napjainkig, ahol ez 
a jelleg lassanként eltűnni, de legalább-
is háttérbe szorulni látszik. Ezt a sajátos-
ságát kárhoztatni vagy pedig erényeként 
felmutatni: nincsen most jelentősége. 
Csak egyetlen tekintetben van: hogy az 
irodalmunkban nem a mű, az önálló eg-
zisztenciaként létező műalkotás a legfon-
tosabb entitás, hanem valamiféle eszme, 
eszmény, értékrend, világkép, amit/ame-
lyeket az egyes művek magukban hordoz-
nak, képviselnek. Az értelmezés terepén 
is ehhez szoktunk hozzá (hadd tegyem 
hozzá: jobbára ezt is gyakoroltuk). A ma-
gyar kultúrában a literatúra – minden 
alakváltozatával egyetemben – egyfajta 
képviseleti művészet volt. „Képviseletet 
ellátni” pedig optimális hatásfokon kö-
zösségben és a közösségért lehet. 

Hogy ez miért alakult így? – a vála-
szokat föllelhetjük az irodalomtörténetek-
ben. Közülük a legnyilvánvalóbb, hogy a 
magyar história éppen a közösséget mu-
tatja föl, mint a leginkább veszélyeztetett 
létezőt. A közösséget, mely a „nyelvében 
él” – és ez korántsem üres frázis. Ám en-
nek a mentalitásnak ára van. Egy földte-
rület növénytakarójának változása – hogy 
Oravecz Imre 1979-ben kiadott verseskö-
tetének címét hívjam segítségül – ugyan-
is sokkal bonyolultabb folyamat, mintsem 
hogy a „monokultúrák” tanulmányozásá-
val megérthetnénk, átélhetnénk. Irodal-
munkból, s legkivált az irodalomról való 
gondolkodásunkból fájdalmasan kimarad-
tak azok az alkotók, akik nem tartoztak 
egy-egy csoport kötelékébe. Kimarad-
tak, illetve – ez is sajátos helyzet – azok-
hoz „képest” kerültek be az értelmezés 
körébe (maga az itt említett Oravecz Imre 
is közéjük tartozik). És ami még ennél, a 
szerzőknél is fontosabb: maga a textus, a 
megformált nyelv, az egyedi mű szorult 
az interpretációs tér perifériájára. (Az írás 
keretei nem engedik meg, hogy kitérjek az 
önmagukban organikus világegészt, ma- 
gánuniverzumot teremtő alkotókra, köz-
tük nyilvánvalóan Weöres Sándorra és 
Tandori Dezsőre.)

Hogy ezt az eljárást hogyan lehet-
ne revideálni, nem tudom. Azt ellenben 
igen, hogy Botár Attila túlnyomó részben 
a fent – vázlatosan, mi több, hevenyész-
ve – jellemzett állapotok áldozata. Magá-
nyos költő (író), amit nem csupán a sorsa 
indukált, hanem a helyzete is – akkortájt, 
mikor a lírája kibontakozott, tehát a het-
venes-nyolcvanas években az őt befoga-
dó közeg, Veszprém és vonzáskörzete nem 
volt a magyar kulturális élet meghatározó 
szereplője. (Budapest elsöprő dominanciá-
ja mellett Szeged, Debrecen és Pécs voltak 
azok centrumok, ahol például országos 
hatókörű folyóiratok is működtek; számos 
megye, város több-kevesebb sikerrel küz-
dött hasonló státusért: Szolnok, Szombat-
hely, Tatabánya...) Veszprém mással volt 
akkortájt elfoglalva, nem az irodalommal. 
Ám ez önmagában nyilván kevés ok. Ada-
taim sincsenek (az interjúk egy-egy utalá-
sa még járulékos érvekhez is szegényes). 

A versek alapján Botárt alkatilag is 
magányra hajlamos karakternek látom. 
Olyannak, aki a gondolkodását a tudatán 

belüli térben igyekszik kiteljesíteni. Vá-
laszt, persze, a rendelkezésre álló magyar 
irodalmi magatartások, formarendek kö-
zül, de nem teljes irányzatokat (népi vs. 
urbánus, hogy csak a legtriviálisabbat em-
lítsem), hanem inkább „mestereket”, jel-
legzetes szemléletmódokat, nyelvalakítási 
technikákat. Kétségtelen, hogy többet és 
érzékelhetőbben a népinek nevezett írók 
közül (Nagy László, Nagy Gáspár, Illyés 
Gyula), de a kezdetektől fogva érezhető 
Weöres, mi több, Hamvas Béla jelenléte 
is a Botár-versvilágban. Ennél fontosabb 
azonban, hogy az autentikus művészi ma-
gatartások közül is választ, érezhetően 
erős tudatossággal: a szemlélődést és a sze-
replírát.

A hosszú zuhanás után
egy rándulás és lefékeződünk,
azután ringunk, az ernyő
sárga csíkja megint
kibomlott velünk, s csodáljuk
az ejtőző vidéket,
elérjük lassan a pacsirták
övezetét is –
fölöttünk áll a Nap,
dél van alattunk, élő harangok,
kémények rövid árnya,
levesgőz és nők
és nők testük delében –

(Késleltetett nyitás, Jelenkor, 1986. 
7–8., részlet)

A szemlélődés a művészetben – ha 
nem pusztán nézelődés – belső tájakra 
visz a külső látvány/ok felől. A szemlélődő 
nem „befogad”, hanem épít. A látvány jel-
szintű és jelérvényű elemei a „tárgyon” túli 
teljesség, a kiterjedés nélküli univerzum 
otthonosságát szolgálják. A szemlélődés: 
készenlét, szüntelen nyitottság az épülő 
és elillanó létállapotok megélésére. Nem 
biztonságot ad, hanem nyugalmat. A pa-
radoxon: hogy a zaklatottság a nyugalom 
immanens része, és csak ekként, a szemlé-
lődés állapotában ragadható meg mind a 
két szellemi síkon egyaránt. Botár, miként 
a fenti idézet is mutatja, a kontempláció-
nak ezen a nívóján képes műveket alkotni. 

Nincs ugyanott már a fa ahol az árnyék
nincs ugyanott már a tűz ahol a fa
nincs ugyanott az árnyék föloldja 
elsodorja az áramló víz hogy alakot 
váltson a szó az elnehezült napsütésben.

(Lebegés, Mire készültök,  
verseskötet, 2020)

A Lebegés bizonyítja, hogy évtize-
dekkel később a szemlélődés még mindig 
a költői magatartás meghatározó eleme. 
Ám az is jól látható, hogy Botár „kiveze-
ti a képet” a látványból, egyszersmind a 
korábban említett immanenciából. Való-
jában ez az eljárás nem szokatlan. A gon-
dot mindig az okozza, hogy ahová a belső 
világgá rendezett látványt kivezeti, az a 
valóság milyen viszonyban áll a koráb-
bival. Gondoljunk a Medáliákra vagy in-
kább az Eszméletre; József Attila minden 
látványtere átlényegül a kivezetés során, 
mégpedig úgy, hogy a belső tér élménye a 
tágabb tér fájdalmába tolul. Botár ebben 

– úgy látom – kevéssé konzekvens. Az 
ő verseiben a „kivitel” nem egy sűrűbb, 
gazdagabb univerzum valóságába vezet, 
hanem az értelmezés lehetőségei, a narra-
tíva sugallata felé.

A másik nagy tematika: a szereplíra. 
1998-ban magánkiadásban jelenteti meg 
az Atthisz naptekercsei című karcsú, mind-
össze 68 oldalas kötetet. (Atthisz – a szer-
ző információi és Szapphó költeményei 
alapján – valóságos alak volt, költőnő az  
i. e. hatodik századból.) Tíz évvel vagyunk 
a Tizenhét hattyúk című Csokonai Li-
li-kisregény, és évtizedekkel a Psyché után. 
Botár – láthatóan – ugyanazt teszi, mint 
Weöres és Esterházy: nem csupán szerepet 
játszik, de nemet is cserél. De miért? 

A szereplíra a bennünk élő másik én 
felkutatása, az ego mélyén, valahol a bi-
zonytalanban rejtőzködő saját való élet-
re keltése, a „lehet”, a „kell, hogy legyen” 
megtapasztalása. Felfedezés és szembe-
sülés. Abszurditás és elementáris érzéki 
gyönyör. Bizonyítéka annak, hogy befelé 
ugyanazt a végtelent éljük, mint amit a 
tudatunkkal teszünk a valóságnak neve-
zett fikcióban. 

Játszadozva a fövenyen
talált egy lapos kavicsot,
amíg a folyón a ruhát
szapultam szennyes vásznakat,
s kislányom a kerek kavics
kincsével ujjong: nézd, anya,
közepén egy borsónyi lyuk –
átfér azon a napsugár?
Kezembe tette s csöndesen
fénylett a sárgás kő, kopott
peremén a hold vékonyul,
középen gyöngyház-fényü víz
sodorja lassan sorsomat...

(Lyukas kavics, Atthisz verseiből,  
Ezredvég, 1996. 11. részlet)

Botár versciklusa nem ível át ekko-
ra távlatokat. Bukolikus jeleneteiben egy, a 
tünékeny, rezdülésnyi létezés megélésének 
esélyét élvező asszonyt látunk – nagyon 
közel magunkhoz. Annyira közel, hogy 
érezzük is, tapasztaljuk is lefojtott, tompa 
fájdalmát, amit ezek az élmények eltakar-
nak. Egyensúly, törékeny ekvilibrium: a lét 
megragadható szépségének és az otthonta-
lanság szomorúságának egyidejű terében. 
A kis ciklus valódi mestermű. Mindegyik 
– általam ismert – darabja szobrászi érte-
lemben is kisplasztika. És bennük a kive-
zetések is kiteljesedések: „a víz, a végtelen 
szövés / a szürkeséget göngyöli” (Lyukas 
kavics). Ez a kis kötet méltó társa lehetett 
volna, s lehetne is a Weöresének és Ester-
házyénak, annyira más dimenziókra nyit 
rá. De recepció nélkül maradt, miként – 
sajnos – a teljes életmű is. 

P.S. A Mire készültök, csillagok? című, 
Veszprémben megjelent posztumusz kö-
tetről kellett volna recenziót írnom. Ku-
darcot vallottam. Nem mentség, csupán 
magyarázkodás, hogy abból a kötetből én 
nem tudtam megalkotni a magam Bo-
tár Attila-képét. Szükségem volt az egész 
életmű áttekintésére, ami pedig kérdése-
ket vetett föl és sorakoztatott elém. Inkább 
ezeknek próbáltam megfelelni. Nem a 

megoldás, a választalálás reményével, sok-
kal inkább azért, hogy az írótársadalom ne 
hagyja a Botár-életművet elkallódni. 

Mányoki Endre

Résztvevő  
objektív 
Géczi János: A tenyérjós.  
Athenaeum, Budapest, 2019.

Ez a regény nagyon más. Mihez képest 
mást? A regényműfaj európai hagyomá-
nyaihoz képest is, Géczi eddigi munkáihoz 
képest is más. Van ugyan egy főhőse, van 
egy többé-kevésbé összefoglalható törté-
nete, részletgazdagon fölépített világa, de 
ez a történet nem kerek, nagyon sok fon-
tos szövegelem értelmetlen marad egy tör-
ténetelvű megközelítésben, és jellemzően 
nagy szerep jut bennük a véletlennek. 

Miközben maga a mozaikokból ösz-
szeálló történet önmagában izgalmas, fo-
galmazhatnék úgy is, hogy egy regényíró 
számára csábító lehetne. Téves lenne úgy 
beállítani ezt, hogy Géczi ellenáll ennek a 
csábításnak, hiszen tulajdonképpen ő hoz-
za létre így ezt a konstrukciót, az izgalmas 
történet elemeit ő találja ki az utóbbi fél 
évszázad tapasztalati világát alapul véve, s 
ő találja ki azt is, hogy ez a történet még-
se legyen annyira kerek, tökéletesen szer-
kesztett, mint amit lehetővé tennének a 
főhőssel történt események.

Mi ez a fiktív történet? Egy, az éle-
tével valamit kezdeni akaró, kíváncsi, el-
hivatott, eltökélt értelmiségi nő, Judith 
története alkotja a regény vázát. Budapes-
ti, Szegeden kezdi egyetemi tanulmánya-
it 1972-ben, barátságai, szerelmei lesznek, 
egy franciaországi építőtábori utazás nyo-
mán az Egyesült Államokban élő rokona-
ihoz repül, vagyis kilépve addigi életéből 
disszidál Magyarországról, és elveszíti ál-
lampolgárságát. Másik élete kezdődik, a 
regény mintegy realizálja azt a sokak ál-
tal sokszor feltett kérdést, mi lett volna, 
ha ekkor vagy akkor másképp döntök. Ju-
dith az eredményes egyetemi tanulmányai 
után sikeres kutatópszichológusi karriert 
indít el, doktorál, egy afroamerikai férfi-
val kialakult, végül kudarcnak bizonyuló 
kapcsolatából leánygyermeke születik, de 
magyarországi múltja időről időre beleszól 
életébe, hogy végül még a rendszerváltás 
előtti években, 1984-ben, kutatói ösztön-
díjjal, amerikai állampolgárként, szakmai 
mentora javaslatára Budapestre költözzön, 
és ott folytassa karrierjét, előbb a Buda-
pest peremén lévő pszichiátriai intézetben, 
majd egyetemi környezetben. Egy véletlen 
balesetben meghal Judith lánya, Hanna. 
Judith még a rendszerváltás kiteljesedése 
előtt hozzámegy egy orosz katonatiszthez, 
Ajazhoz, hogy a szovjet hadsereg kivonu-
lásakor férjével előbb Moszkvába, majd 
Azerbajdzsánba kerüljön. A történetben 
időről időre felbukkan Judith fiatalkori 

szerelme, a bogarász pégyé, s mint kide-
rül, már az Ajazzal kibontakozó kapcsolata 
idején egy éjszakára ismét lefekszik vele, s 
Judithban talán az ő gyermeke fogan meg, 
noha a gyermek mintha Ajazra is hasonlí-
tana. Ajaz elválik tőle, s bosszúból a gyer-
meket is magának követeli, amit az azeri 
bíróság oda is ítél neki. Judith a második 
gyermekétől is megfosztva ismét egyedül 
kezd új életet, visszakanyarítva a történe-
tet Magyarországra. Egy buszrobbantásos 
merénylet révén élete lehetséges izraeli vál-
tozatával is megpróbálkozik, hogy aztán 
innen is hazatérjen Budapestre. Itt találko-
zunk vele a regény elején, tenyérjósként. 
Innen indul a regény elbeszélése, amelynek 
elbeszélője végig Judith életére fókuszál, az 
ő külső és belső történetét követi. 

Ez az elbeszélő nem azonosítja be 
magát a regény fikciójában, egy érdeklődő, 
megértő, ugyanakkor részrehajlás nélkü-
li tárgyilagosságra törekvő figyelemként és 
ezt kifejezésre juttató hangként írhatjuk le. 
Van, amikor az általa látott-tudott esemé-
nyeket mondja, de nagyon gyakori megol-
dás, hogy valamelyik szereplő önmagáról 
valakinek elmondott elbeszélését közvetí-
ti függő beszédben, megsokszorozva így 
a tekinteteket, hiszen az elbeszélői figyel-
men túl ilyenkor aktív a beszélő szereplő 
(többnyire Judith) önreflexiója is, ahogy 
hatással van az elbeszéltekre a fikción be-
lüli hallgatója is. Mindezek a szempontok 
és nyelvek az elbeszélői érdeklődésen és 
nyelven keresztül nyilvánulnak meg a re-
gényben, egy szinte semleges, tárgyilagos 
hangon. A modern filmnarráció eredmé-
nyei hasznosulnak itt, a kamera nyelve, 
valamint különböző humán tudományok 
(szociológia, biológia, pszichológia, kul-
turális antropológia) a megfigyelővel, an-
nak részvételével/részvétével is számoló, 
de ezzel együtt tárgyilagos leírásra törek-
vő gyakorlata, amely nem engedi át magát 
a történetmesélés örömének (és az olvasót 
sem részesíti a meghallgatás gyönyörűsé-
gében), hanem minél alaposabban igyek-
szik közvetíteni anyagát, ezzel az olvasótól 
is a résztvevő aktivitását követelve.

Géczi saját nemzedéke életváltoza-
tait, útkereséseit, elszánt próbálkozása-
it modellezi regénnyé, a fiktív hős fiktív 
története köré építve számos ismert és is-
merhető valóságvonatkozást. Beazono-
síthatjuk a szegedi Móra Kollégiumot, 
ráismerhetünk a szegedi egyetemisták vi-
lágára, és a pszichiátriai intézményben 
sem nehéz modellként fölismerni Gold-
schmidt Dénes pesthidegkúti pszichiátriai 
osztályát, Géczi önéletrajzi megnyilatkozá-
sainak fontos helyszínét, korai szociográ- 
fiai kutatásainak egyik forrását. Mindkét 
helyszín, az itt kialakuló társadalmi kap-
csolatok bőséges lehetőséget adnak a ma-
gyar értelmiség széles panorámaképének 
megrajzolására, nem is annyira az emlék- 
idézés, mint inkább az analízis szándéká-
val. A regény történetében ez az analízis 
a pszichológus főhős és barátai spontán 
vagy tényleges életelemzése és pszichoana-
lízise, a regényvilág által feladattá tett ér-
telmezésben pedig tulajdonképpen annak 
a kérdésnek a fölvetése, hogy milyen éle-
tekre nyílott lehetőségünk az elmúlt bő fél 
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évszázadban, mitől, miért lettünk ilyenek, 
amilyenek, miért olyan ma a világunk, 
Magyarország, amilyen.

Ebben a felfogásban alaposan vé-
giggondolt és kiválóan szerkesztett regény-
ről van szó. Gyors perspektívaváltások, a 
figyelmet fenntartó/próbára tévő vágások 
és összeillesztések jellemzik. Egy-egy né-
hány mondatos egység nagy időtávokat 
tud átfogni, érzékelteti az egyén kitettsé-
gét az időnek, az őt meghaladó léptékek-
nek. Nyolcvankilenc darab rövid, néha 
féloldalnyi, de jellemzően négy-öt oldalnál 
nem hosszabb számozott fejezete lazán, 
ám követhetően kapcsolódik egymáshoz, 
gazdaságosan bánva a terjedelemmel, fe-
szültséget teremtve az elmondottak és az 
elbeszélés által nem közölt, ugyanakkor 
a megképzett hiányokkal mégis aktivizált 
életvonatkozások között. A főhősnő anyjá-
nak halálát például, a veszteség fájdalmát, 
azt, hogy az Egyesült Államokba disszidált 
lány és a Budapesten maradt anya elválá-
sa véglegesnek bizonyult, és a lány még az 
anya temetésére sem tud hazalátogatni, a 
tehetetlenség és a dolgok helyrehozhatat-
lansága feletti érzelmeit másfél oldalnyi, 
gyakori vágásokkal tagolt elbeszélésbe sű-
ríti (88–89). Ugyancsak mesteri az egykori 
szerelmesek, Judith és pégyé amerikai ta-
lálkozásának elbeszélése a várakozás vég-
telenített idejének létrehozásával, a várva 
várt és bekövetkezett találkozás egysze-
ri megélésének esetlegességeivel. A ta-
lálkozásukat és beszélgetésüket elmondó 
harmadik személyű függő beszéd egyszer-
re résztvevő és távolságtartó iróniájával 
kimondhatóvá, megjeleníthetővé vagy 
érzékelhetővé teszi a személyek által meg-

formálni és beazonosítani sem tudott, ta-
golatlan érzelmeket, mentális tartalmakat, 
és közvetíteni az elmúlt ötévnyi, aztán pil-
lanatnyilag megálló, majd újra meglóduló 
idő tapasztalatát. 

A mozaikos szerkezetben számos 
részlet csak a regény jóval később követ-
kező fejezeteiben kap értelmet, utólag mi-
nősül jelentéssel rendelkező jellé – ha még 
emlékszünk rá, és össze tudjuk kapcsolni 
az egymástól távol lévő elemeket. A regény 
mintha számolna ezekkel a hiányokkal, 
odakerülnek ezek is az elbeszélés által 
nem megformált, ám hiányukkal aktív ré-
szek mellé. A regény ilyen kiismerhetetlen, 
ugyanakkor különösségében szuggesztív 
jelenete a 45. fejezetben a budapesti Vö-
rösmarty téren mutatvánnyá váló kétlábú 
disznó epizódja, Krasznahorkai László Az 
ellenállás melankóliája című regénye mu-
tatványos bálnájának sajátosan groteszk 
párhuzama. A regény nem feltételezi az 
általa színre vitt világ teljes megismerhe-
tőségét. Metszeteket, perspektívákat kínál, 
de érzékelteti, hogy ezek nem alkotnak 
teljes rendszert, legfeljebb az értelmezé-
sekben szervezhetők különböző értelem-
konstrukciókká. Számos epizód a zavarba 
ejtő értelmetlensége miatt lesz érdekes, és 
marad aktív az olvasás során, valamilyen 
jelentésadó részletre várva. Eközben nem 
tudjuk eldönteni, hogy a mi figyelmünk 
hagyott-e ki egy jelet, vagy valóban nem 
tett szert jelentőségre egyik-másik epizód 
a maga esetlegességével. Beszédes a regény 
önreflexiója, amikor az egyik szereplő pers- 
pektívájából megtudjuk Judithról, hogy 
az általa elmondott események „keszeku-
szaságukban rokonságot tartanak az arab 

mesékkel. Judith és az arab mesemondók 
a véletlennek sokkal nagyobb jelentőséget 
tulajdonítanak, mint az európai történet-
mondók, mondhatni, nem a hősök belső 
tulajdonságai, hanem a váratlan és esetle-
ges ügyek felbukkanása alakítja az esemé-
nyeket.” (261–262)

Ez a több szemszögűség Judith sokfé-
le érdeklődése révén is jelen van a regény-
ben, és így a mű nagyon sokféle ismeretet 
és élményt integrál. Ifjúkori barátja, későb-
bi szeretője kapcsán érdeklik a lágyboga-
rak, hivatása okán az ember lelki élete, de 
egészében a humán antropológia is, a mű-
vészetek, ahogy föltalálja magát az azer- 
bajdzsáni tevepiacon is. A különböző em-
beri szempontokból megmutatott, egy-
másban tükröztetett párhuzamos világok 
mellett így a bolygón időlegesen megta-
padt emberfaj nélküli, arról tudomást nem 
vevő lehetséges szemlélet is megjelenik az 
elbeszélésben a lágybogarak, a levelibéka, 
az embervilágot körülvevő növényzet  
perspektívájából.

Géczi szinte minden fontosat el-
mond vagy legalábbis bemozdít ebben a 
regénybéli történetben, amit az életéből, 
a kapcsolataiból, az utazásaiból, a tanul-
mányaiból stb. a 20. századi világból fon-
tosnak tart a 21. század elején. Ott van 
a regényben a résztvevő embertárs, a ta-
nult és szenvedélyesen érdeklődő/érde-
kelt antropológus, az emberen kívül és az 
embertől függetlenül is létező élővilágra 
érzékeny biológus, a tudását megosztani 
kívánó tanár és a mindezeket szintetizálni 
kívánó szépíró.

Ladányi István

A FUGA Budapesti Építészeti Központ – Magyarország jelenleg egyedülálló építészeti galériája, kiállító- és 
rendezvényterme, illetve könyvesboltja – 2019-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Az intézmény 
a maga nemében hiánypótló, holott küldetését egy tulajdonképpen egyszerű mondat határozza meg: az 
építészet a kultúra szerves része. Hatásköre ennélfogva országos. Nemrégiben eddig ismeretlen, fontos 
veszprémi vonatkozású anyagok bukkantak fel termeiben.

Veszprémi háztervek egy jótékonysági aukción
Mire jó az építészgrafika?

A tízéves születésnapi alkalmat rendkívüli, egyhetes rendezvény-
sorozat kísérte október 1-től, az elegáns programok sorát október 
7-én az építészet világnapja zárta. 2019. szeptember 7. és október 
4. között volt látogatható az a jótékonysági aukciós kiállítás, amely 
a fókuszba az építészeti rajzokat állította. Az építészgrafika ma még 
kevéssé megbecsült műfaj Magyarországon, a műgyűjtők nem ke-
resik, a kiállításokat látogató közönség ritkán veszi művészetszám-
ba az építészeti vázlatokat, terveket, hiszen azok nem önmagukért 
vannak, hanem egy térbeli elgondolás olykor valóban esetleges pro-
jekciói. Ha az építész építeni akar, a rajz nem cél, hanem eszköz. 
A FUGA kiállításának azonban az volt a nem titkolt célja, hogy 
„helyzetbe hozza” az építészgrafikákat. Ezért közgyűjteményekből 
kölcsönzött anyagot is prezentált, de sokkal meglepőbbnek bizo-
nyultak a magánkézben őrzött dokumentumok, amelyek egyben a 
magánszemélyek felajánlásai voltak a FUGA-t támogató jótékony-
sági aukcióra. Féltve őrzött hagyatékok kaptak most nyilvánosságot, 
a figyelmes látogató a több ezer kiállított mű között pedig észreve-
hetett három veszprémi rajzot is: Csomay Kálmán alkotásait, ame-
lyek a modernizmus értékes darabjai az 1940-es évekből.

Csomay Kálmánból kettőt is számon tart az építészettörté-
net. Id. Csomay Kálmán (1872–1961) építőmester Veszprém 20. 
századi építészettörténetének egyik legmeghatározóbb alakja. Fia, 
a szóban forgó tervlapok szerzője, ifj. Csomay Kálmán (1899–
1968) a családi hagyomány, azaz a szakma folytatója lett. Érdemes 
röviden kitérni az életrajzukra, azokra a motívumokra, amelyek 
sem Veszprém város lexikonában, sem a Veszprém megyei életrajzi 
lexikonban nem olvashatók.

Id. Csomay Kálmán a kegyes tanítórendiek veszprémi 
főgimnáziumában tanult. Az iskolai értesítők tanúsága szerint a 
humán tárgyakban nem jeleskedett, az 1892/93-as tanévből vé-
gül kimaradt. 1897-ben a budapesti Műegyetemen szerzett épí-
tőmesteri képesítést. 1900-ban már építőiparosként képviseltette 
magát a szakmai szervezetekben. Ő kivitelezte Ybl Lajos tervei 
szerint a gyermekmenhely épületét (1903–1904). 1905-ben Hor-
váth Sándorral közösen nyerte a veszprémi törvénykezési épü-
let újjáépítési munkáit. 1908–1909-ben a Davidikumot építette 
át. A legnagyobb és országos szakmai hírnevet biztosító vállal-
kozása a veszprémi színház megépítése volt 1907–1908-ban. A 
Medgyaszay István tervei szerint elkészült épület vasbeton szer-
kezete úttörő jelentőségű Európa építészetében is. Nem véletlen, 
hogy a tervezővel kialakult barátság nyomán a vasbeton Cso-
may kedvelt anyagává vált. Ebből készültek például azok az ötle-
tes kerítések, amelyek Veszprém városképében máig üde, játékos 
színfoltot jelentenek. Vasbetonból készült az evangélikus temp-
lom általa tervezett tornya is (1910). Nemcsak innovatív, de több 
lábon álló vállalkozó is volt: 1902-ben téglagyárat alapított. Az 
idősebbik Csomay nevéhez fűződik még a kádártai templomto-
rony és iskola renoválása (terv és kivitel 1910-ben), továbbá egy 
1911-ben készített, megvalósulatlan terv a veszprémi városhá-
zához. 1913-ban pályázott a megyei múzeum (ma Laczkó Dezső 
Múzeum) építésére, s az ő ajánlatát fogadták el. Mindezek mellett 
Csomay aktív társadalmi életet élt. 1911-ben lett tagja a kőműves, 
kőfaragó és ácsmesteri képzettség megvizsgálására Veszprémben 
szervezett bizottságnak (miniszteri kinevezéssel), és a Veszpré-
mi Takarékpénztár igazgatóválasztmányának is. Tagja volt a Ma-
gyar Építőiparosok Országos Szövetségének, illetve a veszprémi 
tagszervezet elnöki tisztét is ellátta 1914-ben. Az első világhábo-
rúban szolgálatot teljesített, ez volt az egyik oka (a másik a fede-
zethiány), ami miatt a Veszprém vármegyei múzeum építkezése 
sokáig szünetelt. Hadiszolgálata idején 3. osztályú katonai érdem-
keresztet kapott.

Ifj. Csomay Kálmán 1909–1914 között – követve apja nyom-
dokait – a kegyes tanítórendiek főgimnáziumába járt. (A csalá-
di hagyományok erősségére utal, hogy az ő fia, a legifjabb Csomay 
Kálmán szintén itt tanult.) 1917-ben besorozták, zászlósként szol-
gált Piavéban, az olasz hadszíntéren a háború végéig, felderítőként, 
de fegyverszakértő képesítése is volt. A Budapesti Mérnöki Kama-
ra 1928-ban vette fel tagjai közé, de a korabeli források említik épí-
tészmérnökként (és milliomos autótulajdonosként) is. Ezenfelül a 
Veszprémi Királyi Törvényszék szakértője volt, és megkapta a vi-
tézi címet is. 1939-ben a jutasi katonai reptér kivitelezését vezette. 
A második világháborúban a tüzérségnél szolgált, 1943-tól főhad-

nagyi ranggal. A háború után a Dunamenti Mélyépítő építésveze-
tőjeként dolgozott, többek közt a Dunai Vasmű víztornyát építette. 
Alighanem legközismertebb – s apjával közösen jegyzett – alkotása 
a Csomay-strand, az 1933-ban felavatott veszprémi uszoda, amely 
(az államosítás után) még 1968-ig működött.

A három tervlap mindegyike az ifjabbik Csomay alkotása, 
papírra készült ceruzával és akvarellel 1947–1948-ban, és forrá-
sértékük leginkább abban rejlik, hogy folytonosságot mutatnak a 
háború előtti idők építészeti törekvéseivel, ami jelentősen árnyalja 
az éles cezúrákkal, leginkább a háborúkkal és ideológiai fordula-
tokkal tagolt magyar építészettörténetet.

Az első lap a felirata szerint egy szabadon álló munkáslakás 
terve többgyermekes családok számára, amely Veszprémben ké-
szült 1947. november 17-én. Az emeletes családi ház funkcionális 
elrendezése a vernakuláris törekvések formajegyeivel társult, ami 
a modernizmus organicista ágához közelíti a rajzot. Népies elem 
az utcai homlokzaton látható vízvető, amely a Balaton-felvidék 
építészetére (és Erdélyre) jellemző. A ház kívülről tulajdonképpen 
L alaprajzú, de egy 45 fokkal elforgatott téregység közlekedőként 
való beiktatása következtében a helyiségek egymásba fűződnek. 
A bejárati nyitott előtér a tornác modern megfelelője kissé az 
ONCSA-akció építészeti megoldásait idézve, boltívvel indul, de 
Csomay ezt a helyiséget pitvarnak nevezte, bár tulajdonképpen a 
székely népi építészet Medgyaszay által „kieresztésnek” hívott ré-
szére vezethető vissza.

A második tervlap egy zárt sorban építendő nyolclakásos 
bérházé, szintén Veszprémben készült 1947. november 25-én. Az 
épület négyemeletes, de léptékben a korábbi veszprémi város-

képhez is illeszkedik, azaz nem törekszik a városszövet radikális 
átalakítására. A földszint travertinnel burkolt, az utcára minden 
lakás előtt erkély néz. A kétkarú lépcsőházból tükörszimmetrikus 
lakások nyílnak. Ezek a megoldások az 1930-as évek modernista 
bérházaira jellemzők.

A harmadik rajz egy húszszobás turistaszállóé, 1948. már-
cius 13-i kelettel, készítési helyét a tervező nem jelölte. A szobá-
kat folyosó választja el, érdekes megoldás, hogy a szobákat fűtő 
kőkémények kürtői efölött futnak össze. A meredeken lejtő, ösz-
szetett tetőzet, a deszkázott oromfalak és az egységes kőlábazat a 
hagyományos hegyvidéki építésmódra utal. A házterven azonban 
összességében Medgyaszay hatását lehet tetten érni, a többszintű 
tetőzet az 1927-ben épült mátraházi szállót idézi fel, amely funk-
ciójában azonos az ifjabbik Csomay menedékháztervével.

A tervlapok 1:100-as és 1:200-as léptéke arra utal, hogy Cso-
may típus- vagy ideáltervekként készítette azokat, ez már enge-
délyezési eljáráshoz is elég. Megvalósulásukról azonban egyelőre 
nem került elő adat. Közös jellemzőik, mint például a regionális 
gondolkodásra utaló formálás, amely egyben túllép a két világ-
háború közti népieskedő irányokon, a hely szellemét tiszteletben 
tartó modernista törekvésről árulkodnak. Mindezek mellett a la-
pok önálló grafikai alkotásként is értelmezhetők, a családi ház és a 
bérház erkélyein például virágok nyílnak, a turistaszállónál pedig 
a téli tájat jelezte az építész.

A FUGA aukcióján szereplő művek válogatása vásárlás út-
ján került a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményébe, köztük 
van a három Csomay-rajz is. A család további dokumentumai a 
Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában kutat-
hatók a Veszprém építészet- és társadalomtörténete iránt érdeklő-
dők számára.

Brunner Attila
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Gáspár Gábor fotóesszéje a 2k alkotócsoport kiállításmegnyitójáról. 
2020. február 15., Művészetek Háza
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A veszprémi építőkö-
vek sorozat jelen fe-
jezetében az eocén 
korszakkal foglalko-
zom, amikor a Bakony 
területén találha-
tó barnakőszén és a 
bauxittelepek egy része 
képződött. Ezenkívül 
ebben a korszakban 
rakódott le az a híres 
mészkő is, ami eseten-
ként tömegesen tartal-
mazza a Szent László 
pénzét. 

Az eocén kor-
szak – még ha nem is 
közvetlenül – egy nagy 

kihalási esemény, a kréta/tercier kihalás 
után következik. A kréta végével zárult 
a földtörténeti középkor (mezozoikum), 
és kezdetét vette a földtörténeti újkor 
(kainozoikum), amit két részre, a har-
madidőszakra (66 – 2,5 millió év) és ne-
gyedidőszakra (2,5 millió év – 10 ezer év) 
osztanak. Az eocén a harmadidőszakban 
volt az 56 – 23 millió évvel ezelőtti időin-
tervallumban.

Ugyan eocén mészkővel a veszpré-
mi barangolásaim során csak egy kerítés-
nél találkoztam, a Bakonyban közkedvelt 
építőkőnek számít. Ennek az építőkőnek a 
veszprémi elterjedését a helyben termelt és 
a szomszédos kőbányákból származó kar-
bonátos kőzetek hátráltatták. 

Ősföldrajz
Ha ránézünk a Föld eocén ősföldrajzi tér-
képére, úgy tűnhet, hogy nagyon hasonló 
a mai képhez. Ha alaposabban megnézzük 
Európát, akkor viszont azt tapasztaljuk, 
hogy annak jelentős része tenger alatt volt, 
és csak a középső és nyugati része alko-
tott szárazföldet. Nagyon fontos különbség 
még, hogy a kora eocénben nem volt jég-
sapka a sarkvidékeken, és csak a középső 
eocéntől kezd eljegesedni az Antarktisz, 
míg az északi sarkon még az eocén végére 
sem alakul ki összefüggő jég (Christopher 
2014).

Az eocénben kezdődött meg az alpi 
hegységrendszer erőteljes kiemelkedése, 
amit – leegyszerűsítve – az afrikai kon-
tinens északi irányú mozgása és annak 
minden velejárója idézett elő. A Kár-
pát-medence (és a Középső-Paratethys) 
nagyrészt az alpi hegységrendszertől, pél-
dául a Kárpátoktól délre helyezkedett el.

Az eocén elején a Dunántúli-közép-
hegység szárazulatként kiemelt helyzet-
ben volt, és a partvonala mentén nagyon 
változatos környezetek alakultak ki félszi-
getek, szigetek és elmocsarasodott öblök 
formájában. 

A kora eocénben a területen trópu-
si, szubtrópusi éghajlat uralkodott, aminek 
következtében a triász alaphegység erőtel-
jesen karsztosodott, és ekkor képződött a 
bauxittelepeink egy része (pl.: Bakonyosz-
lop, Szőc, Óbarok, Nyirád). A bauxit olyan 
üledékes kőzet (agyag), ami nagyobb 
mennyiségben alumínium-oxid- (gibbsit, 
böhmit, diaszpor), kisebb mennyiségben 
vas-oxid- és titán-oxid-ásványokat tartal-
maz, és ezek együttes mennyisége megha-
ladja az 50 százalékot (Mindszenty 1999). 
Újabban a ritkaföldfém-tartalma miatt 
ismét előtérbe került a hazai és az EU-s 
bauxitkutatás. Színe vörös vagy sárgás. 
Magyarországon 2010-ben zárták be az 
utolsó bauxitbányát Bakonyoszlopon.

A középső eocénben a tektonikai 
mozgásoknak köszönhetően alakult ki a 
„Magyar Paleogén medence”, amit délnyu-
gat felől többször is elöntött a tenger. A 
partközeli mocsaras részen, ahol dús volt 
a vegetáció (mangrovemocsarak), ott ala-
kultak ki később a széntelepek (Dudar, Ba-
konyoszlop). 

A széntermelés kivétel nélkül mély-
művelésű bányákban folyt, aminek két 
nagy veszélyforrása volt a Bakonyban. Az 
egyik a folyamatosan betörő karsztvíz, 
amit csak állandó szivattyúzással tudtak 
kordában tartani. A másik veszélyforrás 
a sújtólégrobbanás lehetett volna, de sze-
rencsére a bakonyi szénbányákban nem 
történt ilyen baleset. A bakonyi szén-
telepek néhány méter vastagok voltak, 
és magas volt a kéntartalmuk. A köz-
tük levő meddő kőzetből (márga) kitűnő 
megtartású ősmaradványok kerültek elő 
nagy számban.

A Bakonyban több különböző korú 
szén is előfordul, köztük az ajkai feke-
tekőszén a kréta időszakban képződött, a 
herendi és várpalotai lignit pedig a mio-
cénben alakult ki. 

A szénképződéssel párhuzamosan, a 
sekély nyílt tengerben több 10 méter vas-
tag mészkő rakódott le. Ez a világos színű 
és fosszíliákban gazdag mészkő (Szőci 
Mészkő) tömegesen tartalmaz óriás egy-
sejtűeket (nagyforaminifera, pl.: Num-
mulites, Assilina, Alveolina). Ezek a kihalt 
ősállatok a jól átvilágított tengerfenéken 
éltek, és kőzetalkotó mennyiségben hal-
mozódtak fel az egykori mésziszapban. A 
nem ritkán 10 cm-es átmérőjű korongo-
kat Szent László pénzének is nevezik, és 
Pénzesgyőr (Pénzeskút) települést is er-
ről nevezték el. 2016-ban az év ősmarad-
ványának választották Magyarországon a 
Nummulitest. 

A késő eocénben fokozatosan meg-
növekedett a tengerszint, és a továbbiak-
ban mélyebb vízi márgák rakódtak le a 
Bakony területén (Budai & Konrád 2011).

Szent László pénze,  
avagy óriás egysejtűek
A Nummulites nemzetségbe olyan – mára 
már kihalt – mészvázú nagyforaminife-
rák tartoznak, melyek között nem ritkák a 
8-10 cm-es átmérőjű példányok sem, sőt, 
az eddig ismert legnagyobb példány átmé-
rője elérte a 16 centimétert. 

Az egykori Tethys-óceánban gyakori 
csoport maradványai a világ számos orszá-
gában megtalálhatók, aminek köszönhe-
tően több nyelven is több különböző, ám 
egymáshoz mégis hasonló legenda szüle-
tett velük kapcsolatban. A magyar nyelven 
íródott legendák Szent László királyunk-
hoz kötődnek, de más-más szemszögből 
ismertették azokat.

Az egyik szerint Szent László kirá-
lyunk a besenyők elől menekülve aranyat 
szórt szét, hogy lelassítsa azokat. Miután 
az üldözők megálltak, hogy összeszedjék 
az aranyat, az összes pénz kővé vált. A má-
sik legenda szerint Szent László a kunokat 
üldözte, akik szétszórták az aranyat. Erre a 
magyar király imájára a pénz kővé vált, és 
így katonái tovább tudták üldözni a harco-
sokat (Katona 2019).

Élővilág
A kora eocénben a meleg éghajlatnak kö-
szönhetően a sivatagokat kivéve össze-
függő erdők jöttek létre az egész Földön. 
Még Grönlandon és az Ellesmere-szige-
ten is trópusi és szubtrópusi növényma-
radványokat találtak. Észak-Amerikát és 
Észak-Európát trópusi esőerdők borítot-
ták. A késő eocénben bekövetkező lehűlés 

miatt az összefüggő erdők visszaszorul-
tak, és megkezdődött a füves területek 
elterjedése. Az erdőkben a trópusi fákat 
felváltották a lombhullatók, és az Egyen-
lítő környékére szorultak vissza a trópusi 
erdők. Az eocén végére az Antarktiszon a 
kontinentális lombhullató és a tundrave-
getáció szakaszai váltogatták egymást.

Az eocénben megkezdődött az em-
lősök térhódítása. Kialakultak a modern 
emlősök, köztük a főemlősök. Általában 
megnyúlt végtagok, differenciált fogazat és 
kis testméret jellemezte ezeket az állatokat. 
Utóbbi tulajdonságukat a meleg éghajlat-
nak tulajdonítják a paleontológusok. El-
terjedtek a patás állatok, és kialakult egy 
húsevő patás, a Mesonyx is. Az eocénben 
jelentek meg először a denevérek, az or-
mányosok, a rágcsálók és az erszényes ál-
latok is (Dulai 2019).

A hüllőknél a kígyók és a teknősök 
fosszíliái jellemzőek. Sok modern madár 
is az eocénben jelent meg először. Ezenkí-
vül a balti borostyánokból ismert rovar-
fosszíliák alapján tudjuk, hogy az akkori 
ízeltlábúak nagyon hasonlítottak a mai 
modern nemzetségekhez.

A tengeri élővilágban sok mezozoós 
forma eltűnt a kréta végén. A külső mész-
vázú fejlábúak közül egyedül a Nautilus, a 
pörgekarúak közül is csak néhány faj élte 
túl a kréta végi kihalást (Dulai 2019). A 
korai tengeri emlősök közül ekkor jelentek 
meg a tengeri tehenek és a „gyíkok kirá-
lya”, a Basilosaurus (primitív bálna) is. 

Érdekesség
A Bakonyban található nyersanyaga-
ink többsége a karsztvízszint alatt talál-
ható. Ahhoz, hogy kitermelhetővé váljon 
a nyersanyag, több millió köbméter vizet 
kellett folyamatosan szivattyúzni azért, 
hogy a mélyszinti bányákból fel lehessen 
hozni a szenet, a bauxitot és a mangánér-
cet. Ennek a víznek egy része visszakerült a 
rendszerbe, de egy jelentős részét a csator-
nákon és más felszíni vízfolyáson keresz-
tül a Balatonba vezették. Az 1970–1980-as 
években a legintenzívebb vízkivétel során 
közel 30 méterrel süllyedt a karsztvízszint 
a Bakonyban, aminek hatására kiszáradt a 
Tapolcai-tavasbarlang, és megnövekedett a 

Balaton vízszintje. A bányászat felhagyásá-
val több évtizednek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy visszatöltődjön a karsztvízszint, pél-
dául 2010-ben Gyulafirátótón a Vízi utcá-
ban újraéledtek a források, és elöntötték a 
pincéket. A Balaton vízszintje – a vízután- 
pótlás hiányában – viszont elkezdett csök-
kenni. Csaknem teljes ökológiai kataszt-
rófát idéztek elő azzal, hogy a Balaton 
feltöltését úgy akarták megoldani, hogy a 
Rába vízgyűjtő területéről származó vizet 
a Zala folyón keresztül bevezetik a tóba. 
Ezt elsősorban a pénzhiány, másodsorban 
pedig a tó természetes vízszintemelkedése 
akadályozta meg.

Veszprémben a Szőci Mészkő Num-
mulitesekben gazdag típusából építették 
a Malomkő utcában egy kerítés alapját. A 
mészkő főként kagyló- és csigamaradvá-
nyokban gazdag fajtáját néhány éve Olasz-
falu és Eplény között, a 82-es főút nyugati 
oldalán, az egyik szántóföldön bányászták. 
Ezt a kőzetet elsősorban házak és kerítések 
külső burkolására használták (Gyulafirátót, 
Német utca), de van, aki tapéta helyett a 
közlekedőhelyiségeket is ilyen ősmaradvá-
nyokban gazdag kővel burkolta be.

Köszönettel tartozom Bontó Lászlónak, aki a 
levéltári munkámat segítette, valamint Dulai 
Alfréd geológusnak a szakmai segítségéért.

Katona Lajos Tamás

Irodalom
Budai Tamás, Konrád Gyula 2011: Magyaror-

szág földtana. Pécsi Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Kar. 92 p.

Christopher Robert Scotese 2014: Atlas of Pa-
leogene Paleogeographic Maps (Mollweide 
Projection), Maps 8-15, Volume 1, The Cen-
ozoic, PALEOMAP Atlas for ArcGIS, PA- 
LEOMAP Project, Evanston, IL.

Dulai Alfréd (szerk.) 2019: Eocén élővilág a 
Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió 
éven át. Budapest, Magyar Természettudo-
mányi Múzeum, 328 p. 

Katona Lajos Tamás 2019: Geotóp túra az Ör-
dög-árokban

https://mttmuzeum.blog.hu/2019/10/30/geo-
top_tura_az_ordog-arokban

Mindszenty Andrea 1999: A bauxit és telepe-
inek jellemzői in: Karátson Dávid (főszer-
kesztő): Pannon Enciklopédia. Magyarország 
földje Budapest. 508 p. 

Termésköveink 
Eocén: a szén, a bauxit és a kővé dermedt pénz

Séd, 2019. 6. sz., 14. old.

 S
éd

 •
 2

01
9.

 6
. s

zá
m

14

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 
agyagfi 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 fi nomodik, és jó-
val kevesebb kavicsot tartalmaznak. Innen 
származnak a legjobb minőségű terméskö-
vek. A legfi 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 

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

Séd, 2020. 1. sz., 3. old.
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főként bizánci rítusú egyházak környezetében lelhetők fel. A kétfejű 
sárkányos és kígyós tau-botok a mai napig elterjedt főpapi jelvény-
nek tekinthetők az ortodox világban. A nyugati rítushoz kapcsolha-
tó pásztorbotok ugyanis a spirális díszítést részesítették előnyben.

A monostorból származó apátnői botvég a Laczkó Dezső 
Múzeum és a város egyik legkiemelkedőbb műtárgyának számít. 
Országos és nemzetközi viszonylatban is olyan jelentőségű da-
rabként tartjuk számon, mely típusból darabszámukat tekintve is 
rendkívül kevés van, emellett pedig kultúrtörténeti szempontból 
is egyedinek tekinthető. A hazai kutatás Pusztaszer templomából 
ismert a keleti egyház apátjához köthető tau-botvéget, mely 1973-
ban került elő.  

A tárgy leírása: 
Két, fordított U alakban hajló nyakú sárkány, kiöltött, szét-

ágazó nyelvvel. A sárkányok szeme sötétkék színű üvegpasztával 
berakva. A két sárkánynyak között, mindkét oldalon hosszúkás, 

hosszú fülű állatfej. A botvég szinte teljes felületét elborítja a to-
vábbi ékes és bonyolult fonadékos díszítés. Alsó részének közepén 
négyszögletes lyuk a botnyél befoglalására. A felső rész közepén 
és az oldalak közepén egy-egy kerek szeglyuk a botnyél rögzítésé-
re szolgáló peckeknek.

Anyaga: faragott rozmáragyar.
Szélessége 9,7 cm, magassága 4,6 cm, a nyélluk átmérője: 

0,9x1 cm. Viking-skandináv munka. 
Pátkai Ádám Sándor

A Föld legnagyobb, részletesen dokumentált kihalásával zárult a perm időszak és vele együtt a paleozoikum. 
Ezt a földtörténeti középidő (~252–66 millió év), más néven mezozoikum követi, amelynek a végét szintén 
egy globális kihalási esemény zárta a kréta végén. A mezozoikum a triász (~252–201 millió év), a jura 
(~201–145 millió év) és a kréta (~145–66 millió év) időszakokból áll.

Felhasznált irodalom:
Fülöp András–Koppány András 2004. A Crosier From the Territory of the Veszp-

rémvölgy Convent. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 55. 
115–135.

Fülöp András–Koppány András 2002. A veszprémvölgyi apácakolostor régészeti ku-
tatása (1998–2002). Műemlékvédelmi Szemle, 5–40.

Rainer Pál: Veszprém megye egyházi élete a középkorban. Veszprém, 2009.

Termésköveink 
A hüllők kora

A mezozoós kőzetek kö-
zül Veszprémben elsősor-
ban triász mészköveket 
használtak az építkezé-
sekhez. Veszprémben és 
környezetében ugyanis 
meglehetősen elterjed-
tek a triászkorú kőzetek 
a felszínen, és több mint 

száz éve helyben bányászták ezeket. Jura- és 
krétakorú terméskövekkel ugyanakkor elvét-
ve találkozunk, azokat inkább díszítőelemként 
használták. 

Írásomban a triász időszakot és az akkor 
képződött üledékes kőzeteket mutatom be, a 
többi mezozoós kőzetet később tárgyalom.

Ősföldrajz
A triász elején a szárazföldek egy „C” ala-
kú szuperkontinenst, a Pangaeát alkották, 
amely a Föld egynegyedét fedhette le. A 
szuperkontinenst nyugatról a Panthalas-
sa-óceán határolta, ami észak-déli irány-
ban átszelte a Földet, és mintegy kétszer 
olyan széles lehetett az Egyenlítő térsé-
gében, mint a mostani Csendes-óceán. A 
Pangaeába keletről öbölszerűen benyúl-
va a Neo-Tethys- és Paleo-Tethys-óce-
án helyezkedett el. A triász közepére – az 
óceáni kőzetlemez alátolódásának követ-
keztében – megszűnt a Paleo-Tethys. A 
későbbiekben a Neo-Tethys felnyílásá-
nak előrehaladásával és a jelenleg ismert 
óceánok medencéinek kialakulásával a 
Pangaea előbb két (Gondwana és Laur-
ázsia), majd mind több kontinensre kü-
lönült el.

Paleoklíma
A triászban nem volt jég a pólusokon, 
ezért sokkal melegebb és kiegyenlítettebb 
volt a klíma, és jóval kevesebb élőhelytípus 
jött létre, mint manapság. A szárazföld 
nagyobb részén szélsőséges kontinentális 
éghajlat alakulhatott ki: elhúzódó száraz, 
forró nyarak és hideg telek váltakozhattak, 
szezonálisan jelentős mennyiségű csapa-
dékkal. Ugyanakkor a kontinensek belse-
jében, az egykori tengerpartoktól távoli 
területeken gyakori volt a forró és száraz, 
sivatagi, félsivatagi éghajlat. 

A nedves trópusi éghajlatra utalnak 
ugyanakkor a kőszénlerakódások, amelyek 
nagy mennyiségű csapadékot és gazdag 
szárazföldi növényzetet feltételeznek. Ilyen 
triász kori kőszéntelepek találhatók Kana-
dában, Oroszországban, Kínában, Auszt-
ráliában és az Antarktiszon is. 

A nálunk található triász kori üledé-
kek is trópusi éghajlatra utalnak, hiszen a 
Dunántúli-középhegység döntően triász 
kori dolomitokból és mészkövekből épül 
fel (összvastagságuk bőven meghaladja a 
több ezer métert). Hasonló üledékek ma-
napság a Bahama-platformon képződnek 
trópusi éghajlaton.

A klímára nemcsak szedimentológiai, 
hanem őslénytani bizonyítékok is vannak, 
például a késő triászban és most is élő kő-
korallok, amelyekről tudjuk, hogy kizárólag 
trópusi, jól átvilágított, normál sótartalmú 
sekélytengerekben élnek és élhettek.

Mai megfi gyelések alapján az álla-
tok fajdiverzitása csökken, ahogy a pólu-
sokhoz közeledünk. Például a hidegvérű 

hüllők és kétéltűek diverzitása sokkal na-
gyobb a melegebb alacsony szélességeken, 
mint a hidegebb területen, jól mutatva azt, 
hogy sokkal nagyobb hatással van azokra 
az állatokra a hőmérséklet, amelyek nem 
tudják szabályozni a testhőmérsékletüket. 
A triász kori kétéltűek és hüllők esetében 
egységes eloszlást tapasztaltak az egyko-Séd, 2019. 6. sz., 14. old.

 S
éd

 •
 2

01
9.

 6
. s

zá
m

14

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 
agyagfi 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 fi nomodik, és jó-
val kevesebb kavicsot tartalmaznak. Innen 
származnak a legjobb minőségű terméskö-
vek. A legfi 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 

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

A szerző felvételei

Megalodus kagyló kőbél a MTM Bakonyi Természet-
tudományi Múzeum gyűjteményéből, leltári szám: 
S240, méretarány 5 cm. Ezeknek a keresztmetszetét 
láthatjuk a Szabadság téren található irodaház bur-
kolataiban

Beltéri burkolónak használt mészkő, Pecten kagyló-
lenyomattal

Molluszkás márga és más puhatestű ősmaradványok az egykori dudari szénbányából

Nautilus-maradvány Súrról. Jól látszik az alsó felén, 
hogy az egykori eocén tengerfenék mésziszapjával 
töltődött ki a váz

Szőci Mészkő zsúfolásig tele Nummulites-vázakkal

Kültéri burkolásra használt mészkő a Papvásár utcá-
ban, benne emlősfog (A) és puhatestű kőbéllel (B)

Nummuliteses mészkőből (Szőci Mészkő) épített  
kerítéslábazat a Malomkő utcában

Nummulites, vagy más néven Szent László pénze.  
A felülnézeti képén (felső) látható apró fehér pórusok 
az egykori állat apró nyúlványainak kimeneti nyílá-
sai, a keresztmetszetén pedig jól láthatók a mészváz 
kamrái. Méretarány: 0,5 cm

A fotózott példányok a MTM Bakonyi Természettudo-
mányi Múzeuma gyűjteményében találhatók.  
Fotók: Katona Lajos Tamás
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A Laczkó Dezső Múzeum kiállítássorozatának második része nyílt meg március elején az Erzsébet 
sétányon. A takácsi kincsleletet és a bronzkori temetkezési szokásokat bemutató kiállítás után a második 
rész a középkor szakrális hangulatát hivatott bemutatni, amely ismét egy újonnan – 2019 őszén – előkerült 
leletegyüttes köré szerveződik. 

Utak mentén
Kincsek Utak Mentén II. A középkor szentsége. Laczkó Dezső Múzeum.  
2020. március 6. – 2020. június 21.

Az új műtárgyak Veszprém közigazgatási te-
rületén, a Szentkirályszabadja–Litér–Veszp-
rém háromszögben, egy elpusztult középkori 
település területéről jutottak az LDM-be, Mol-
nár Miklós önkéntes fémkeresős által, az Utak 
mentén kutatási program keretében. A több 
töredék – szám szerint hat – két darab úgy-
nevezett limoges-i típusú kancsó darabjai, 
melyek a 13. századra keltezhetők. A lelet- 

együttes különlegességét emeli, hogy a Magyar Nemzeti Múze-
umban található ugyancsak másfél darab. Ezek a tárgyak ugyanis 
két fél összeillesztésével készültek. Valószínűleg eredeti francia-
országi származásúak, és onnan kerültek át hazánkba még a 13. 
század folyamán. Bronzból készültek, ezt véséssel és színes zo-
máncberakással díszítették.  

Ezekhez a tárgyakhoz társulnak a gyűjteményben már rég-
óta fellelhető darabok, mint például a körmeneti kereszt és kor-
pusz Balatonfüredről, de újabb szerzemények is, mint például a 
Krámli Máté önkéntesünk által, szintén az Utak mentén program 
keretében talált máhói korpusz és INRI feliratos kis tábla, melyek 
a 14. századra keltezhetőek. 

A templomi, szakrális és mégis sejtelmes hangulatot teremti 
meg a kiállításon hallható gregorián ének, valamint ennek látható 
változata, egy olyan középkori kotta, amelyen az említett dallam 
szövege is olvasható. További érdekessége e kottának, hogy az új-
korban könyvborítóként is használatban volt, melyre a pergamen 
formája, szabályos metszése utal. A terem belső sarkában egy 
Zircről származó sírkőmásolat látható, amely alá egy épített sír-
hely-imitációt készítettek a múzeum restaurátor kollégái. Ebben 
szám szerint három személy maradványait helyeztük el. Miért? 
Mert ezzel lehet kiválóan illusztrálni azt a különleges szituációt, 
amelyet a középkor embere teljesen természetesnek vett. A halot-
tat ugyan szentelt földbe kellett, hogy temessék, azonban, hogy 
ott mi történik a testtel, az már szinte mindegy volt. Egy épített sír 
a későbbi temetkezésekhez ugyanúgy megfelelt, tehát ezt a bemu-
tatott sírt – mint azt az egykori feltárás bizonyította – háromszor 
használták, különböző időpontokban.

A 13. század az Árpád-kornak az az időszaka, amikor a ha-
zai plébániahálózat lényegében kialakul és megszilárdul. Ekko-
riban gyakran a templom védőszentjéről nevezték el magát a 

települést is, pl. Szenttamás vagy Szentmiklós. Ezen közösségi jel-
legük mellett az emberi élet fordulópontjai is az egyházi eredetű 
eseményekhez köthetők. A keresztelés elengedhetetlen eleme volt 
az újszülöttek védelmének. A bérmálás, az utolsó kenet kiszol-
gáltatásához olyan szentelt olajra, krizmára volt szükség, mely-
nek tárolására művészien kidolgozott korsókat, kancsókat, egyéb 
szakrális célra szánt eszközöket hoztak létre, így egész iparágak 
épültek a kereszténység kiszolgálására. Emellett a házasságkötés, 
a temetés mind egyházi keretek között történt, így sokkal köze-
lebb állt az emberekhez a mély vallásosság, a hitélet gyakorlása. 
A korszakban fellendült a zarándoklatok szerepe, mely a szent 

helyek meglátogatását jelentette, az „ereklyék gyűjtését”, melyek, 
mint ájtatos cselekmények, üdvösségszerző hatásúak lehettek. A 
templomoknak mint szent helyeknek elemei szintén kiemelkedő 
szerepet töltöttek be egy közösség, de az egyes személyek életében 
is. A szenteltvíztartó, az oltár, a feszület olyan jelképekké, szimbó-
lumokká váltak, mely a templomokat alapvetően meghatározta. 

A kiállítás a középkori, főként Árpád-kori vallásos élet-
hez, a szentségekhez kapcsolódó tárgyakat mutatja be, amelyek a 
mindennapi életet is alakították. Emellett látható egy nagymére-
tű vetített kép a canterburyi székesegyházról is, ugyanis 850 évvel 
ezelőtt végezték ki legendája szerint Becket Szent Tamást, akinek 
kultusza nagyon hamar, pár évtizeddel halála után megjelent a 
Magyar Királyságban. Elsőként Esztergom érseki városában alapí-
tottak prépostságot tiszteletére, majd a városrész, illetve a hely is 
nevét viseli a mai napig (Szent Tamás-hegy). Veszprémben mint 
püspöki városban szintén templomot szenteltek a Hitvalló (tehát 
mártíromságot szenvedő) Szent Tamás tiszteletére, majd a közép-
kor folyamán mindig Szenttamásfalvaként ismerték az Óváros tér 
környékét a helyiek. 

Pátkai Ádám Sándor
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A középkor későbbi időszakának okleveleiből is ismerhetjük az 
itt élő apácák életét. Szerencsés esetnek mondható, hogy építke-
zésről szóló szerződés is rendelkezésre áll, mely ugyancsak hoz-
zájárul egy igen fontos középkori egyházi emlékünk és a korabeli 
szokások ismeretéhez. Már több mint 20 évvel ezelőtt kezdődött 
el a veszprémvölgyi monostor régészeti kutatása is. Juan Cabello, 
Fülöp András és Koppány András régészek nevéhez fűzhető, hogy 
az apácakolostort nemcsak történeti, hanem immár régészeti ada-
tokból is ismerhetjük. Egy ilyen nagyságrendű épület feltárása 
előzetesen is több évet és komoly költségvetést jelent. Ezért hatal-
mas dolo g, hogy a kutatott, sőt ma már bemutatott és rendezett 
környezettel bíró épületegyüttes méltó Veszprém város és Ma-
gyarország több mint ezeréves történetéhez. 

Ebből a környezetből került elő a feltárás során az a botvég, 
amely a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményében található (leltári 
száma: M. 2007.4.1.) Olyan helyszínről származó kiemelkedő mi-
nőségű emlékünk, amely korszakának jelentőségéről, kifi nomult 
műveltségéről, a Magyar Királyság külkapcsolatairól is árulkodik. 

Mindemellett művészien kialakított és elkészített tárgyról van szó, 
mely esztétikai szempontból is komoly értéket képvisel. 

A tárgy, melynek nyugat-európai párhuzamai is vannak, el-
terjedt típusnak mondható a 11. században, egy ún. tau-bot csú-
csán helyezkedett el. A pásztorbot (virga, baculus pastoralis) a 
főpapi hatalom szimbóluma, mely Krisztusra mint a jó pásztorra 
vezethető vissza. Ebből következik, hogy egyes szerzetesi közös-
ségek, egyházmegyék, egyháztartományok élén álló, az azt vezető 
személy hatalmát is szimbolizálja.

Egy ilyen tárgy előkerülése révén egyrészt szakrális szim-
bólumra, egy egyházi intézmény anyagi kultúrájára, kereskedel-
mi kapcsolataira, minőségére, valamint a korszak gazdagságára is 
utalásokat nyerünk. A tárgy a 2000-es évek elején került elő, ami 
jó példája annak, hogy mennyi információ veszik még az ismeret-
lenbe, akár a belvárosban, akár megyeszerte. Ezenfelül olyan egy-
háztörténeti kérdések merülnek fel a rozmáragyarból készült tárgy 
kapcsán, hogy a keleti vagy a nyugati egyháznak volt-e a korszak-
ban nagyobb befolyása. A veszprémi botvéghez hasonlóak ugyanis 

Történeti adatokat már több évtizede, sőt évszázada ismerünk a veszprémvölgyi monostorról, elég csak az 
átiratban fennmaradt alapítólevelére gondolnunk, mely hazánk korai történelmének egyik legfontosabb 
forrása.

Apátnői botvég 
a veszprémvölgyi monostorból
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Schéner Mihály festőművész üzenete, 1980. október 20. 
(Gopcsa Katalin tulajdona)


