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A minap kezembe akadt a veszprémi múzeum 
egyik archív, üvegnegatívról készült fényké-
pe (leltári száma: 2577 – vö.: borító). A római 
gyűjtemény akkoriban legszebb, legértéke-
sebbnek tartott üvegedényei szerepelnek raj-
ta. Valószínűleg láthatók voltak az 1925-ben 
megnyílt vármegyei múzeum (majd Bako-
nyi, később Laczkó Dezső Múzeum) kiállító-
termeiben. A II. világháború után 1951-ben 
megnyílt első, majd 1958-ban és 1964-ben át-
alakított, illetve újjárendezett kiállítás tárlói-
ban is helyet kaphattak. A Veszprém megyei 
leletanyagot bemutató új állandó kiállításokból 
ezek a tárgyak már kimaradtak, mert közben 
Mezőszilast (az egykori Szilasbalhást) Fejér 
megyéhez csatolták, a másik két tárgynak pe-
dig bizonytalan volt a lelőhelye és ismeretle-
nek lelőhelykörülményei.

Az archív fotó első két üvegedénye méltán került a felvétel-
re. A mezőszilasi bordás tálnak valószínűleg máig sincs párhu-
zama a pannóniai anyagban. Díszítési módja viszont ismert a 
Rajna menti Kölnből és a Duna-parti Brigetióból (Szőny) is. A 
szíriai üvegművesek kirajzását követően nagyon gyorsan alakul-
tak műhelyek Itáliában és az Alpoktól északra eső provinciákban. 
A bordás mély tálat az itáliai vagy az északabbi műhelyek egyike 
gyárthatta, s importként került Pannóniába, méghozzá egy olyan 
településre, amelynek lakóit – vagy azok egy csoportját – külön-
böző méretű halmok alá temették. A bordás tállal együtt, ugyan-
abban a halomsírban feltárt két hasábos korsó közül az egyik 
szerepel a fényképen. Ezek a korsók kora császárkori temetkezé-
seknek gyakori mellékletei, egyesével, halomsírokban több eset-
ben kettesével fordulnak elő. Magasabb és alacsony változatai is 
ismertek. A sírokba páros elhelyezés esetén egy nagyobb és egy 
kisebb példány került. A korsók jellemzője a hasábos test, 
a lekerekített váll, a rövid nyak és a széles, bordázott fül. Fenék-
bélyegeik koncentrikus körökből, domború pettyekből, néha be-
tűkből állnak.

A korábban kígyós üvegnek nevezett, valójában üvegszál és 
rovátkolt, rátett levéldíszes üvegpalack pontos lelőhelye nem is-
mert. Az 1903-ban vármegyei szabályrendelettel hivatalosan is 
életre hívott veszprémi múzeum régészeti anyagát a bakonyszent-
lászlói plébános, Miháldy István, valamint az ugyancsak bakony-

szentlászlói illetőségű Fillinger Antal gyűjteménye alapozta meg. 
Könnyen lehet, hogy ezért szerepelhet a szakirodalomban az el-
sők között múzeumba került, eredeti gyűjtési helyét elvesztett 
üvegpalack lelőhelyeként kérdőjelesen Bakonyszentlászló. A kü-
lönleges díszítésű palack Rajna menti, valószínűleg kölni műhely 
termékeként jutott az egykori Pannóniába.

A Miháldy-gyűjteményből származó, horpasztott oldalú po-
hár ugyancsak ismeretlen lelőhelyű. A kora császárkori edények 
sorába illeszkedik. Hasonló darabot ismerünk a csopaki Kőko-
porsó-domb részben a Magyar Nemzeti Múzeumban, részben a 
keszthelyi Balatoni Múzeumban őrzött síregyütteséből.

Az archív fotó üvegei:
1. kép: Spirálisan bordázott mély tál, halványkék. Lelőhely: Mezőszi-

las, VIII. halom. Leltári szám: 55.212.37.; szájátmérő: 13,8 cm, talp-
átmérő: 5,9 cm, magasság: 10 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 
2. század közepe

2. kép: Hasábos korsó, koncentrikus körökből és domború pettyek-
ből álló fenékbélyeggel, kékeszöld. Lelőhely: Mezőszilas, VIII. ha-
lom. Leltári szám: 55.212.7.; szájátmérő: 4,8 cm, talpméret: 7 x 7 
cm, magasság: 22,6 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. század 
közepe

3. kép: Palack, üvegszál- és rovátkolt levéldíszítéssel, kissé zöldes, fe-
hér. Lelőhely: Bakonyszentlászló (?). Leltári szám: 55.275.562.; száj-
átmérő: 3,5 cm, talpátmérő: 5,1 cm, magasság: 20,8 cm. Keltezés: 
Kr. u. 3. század első fele

4. kép: Horpasztott oldalú pohár, világoskék. Lelőhely: ismeretlen. 
Leltári szám: 55.203.29.; szájátmérő: 6,2–7 cm, talpátmérő: 4,3 cm, 
magasság: 10,5 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. század eleje 

Az archív fotón látott üvegedényeket sokáig a múzeum régésze-
ti gyűjteményének legszebb, legfontosabb leleteiként tartották 
nyilván. Formájuk, díszítési módjuk jogosan keltette fel a római 
kor iránt érdeklődő látogatók � gyelmét. Az 1985-ös, 2003-as, va-
lamint a 2006-os állandó kiállításoknak azonban már az inotai 
üvegek voltak a „sztárjai”. Az 1973–1975-ben feltárt két inotai ha-
lomsírból a töredékeken kívül kilenc ép, illetve a restaurátorok 
kitartó munkájának köszönhetően épnek mondható üveg került 
elő. Az első halomból egy urna, két hasábos korsó, egy pohár, a 
második halomból pedig két cilindrikus korsó, két hasábos korsó 
és egy pikkelydíszes pohár (vö.: Séd, 2016. ősz 2–3.). 

Palágyi Sylvia

Az üveg tetszetős áru! Méghozzá szaga sincs (mint a fémnek)! Ezért azután Petronius � gurája, Trimalchio az 
aranynál is többre becsülte volna, ha nem lett volna törékeny holmi. (Vö.: SÉD 2016. ősz 2.) S hogy értéktelen 
vacak lenne, abban viszont erősen kételkedhetünk!

Római üvegedények 
a múzeum gyűjteményéből

Séd, 2018. 4. szám, 2. old.
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A Venus-szobrocskának pedig nagyon fon-
tos szerepet szánhattak a balácai földbirto-
kon. Az Itáliához képest szokatlan, kemény 
telek után jött a Venus által képviselt, az 
istennő szépségéhez méltó, gyönyörű ta-
vasz, kihajtott a vetés, a szőlő, a fű, s a fák 
is, ahogy Ovidiusnál is olvashatjuk:

„Így a tavasz Venusé. Nincs más, ami illene 
hozzá:

tündököl akkor a táj, s újra kienged a föld.
Föld felszíne reped, fűszál hegye gyorsan 

előtör,
szőlőtő duzzadt vesszeje újra kihajt.
És gyönyörű Venus is méltó gyönyörű ide-

jéhez…”
„…általa új a vetés, általa nőnek a fák.”
„…ápoltság, ízlés, szép ruha – tőle ered.”
„Jöjjetek ezt a nagy istennőt tisztelni, latin 

nők,
és ti szalagtalanok, kurta ruhát viselők!”

(Ovidius: Fasti IV, 125–129; IV, 96, 108; IV, 
133–134, fordította: Gaál László)

A tavasz áldásaiért könyörgőkön 
kívül a szépség és a szerelem istennőjét 
nemcsak a „kurta ruhát viselő” nők tisz-
telték, hanem a tisztes matrónák is, akik 
sokat adtak az ápoltságra, az ízlésre és az 
ékszerekkel díszített szép ruhákra, azaz a 
méltó megjelenésre.

A veszprémi Laczkó Dezső Múze-
umban őrzött, posztamensre állított, hiá-
nyos balácai Venus-szobrocska magassága 
12,2 cm (leltári száma: 94.1.1.), színe vö-
röses-sárgásbarna. A szabálytalan ha-
sáb alakú talapzatra helyezett szobrocska 
felső része deréktól felfelé hiányzik. Két 
karjából csak a bal alkarja és kézfeje ma-
radt meg. Sematikusan ábrázolt bal kezé-
vel tartja felső szélén összetekert, lábfejét 
részben takaró, középen hosszanti ránco-
kat vető köpenyét. A bal lábára neheze-
dő � gura jobb lábát behajlítva ábrázolták. 
A hátoldalon a ruha redőzetét és össze-
tekert felső részét bevagdosásokkal, mély 
árkolással jelezték, ahogy egy bemélyített 
vonal utal a gerincoszlopra is. A jobb és a 
bal oldal kevésbé részletezett kidolgozá-
sú. A szobrocskát készítő fazekasnak, úgy 
látszik, fontosabb volt az elülső és a hát-
só oldal megmunkálása, s nem volt fontos 
számára az sem, hogy saját ujjlenyomatait 
eltüntesse. A bal és jobb oldal benyomó-
dásaiból a kidolgozás folyamata nyomon 
követhető. A mester vagy inkább nem túl 
jártas segédje bal kezébe vette a még kép-
lékeny állapotú szobrocskát úgy, hogy 
hüvelykujja a szobrocska jobb oldalán ha-
gyott nyomot, míg bal oldalán a mutató-, 
középső, gyűrűs- és kisujja. Finomított az 
arcon, a felsőtesten, azután ráhelyezte a 
szobrocskát talapzatára. Az illeszkedés el-
simítására nem ügyelt különösképpen.

Szobrocskánk a Venus pudica ábrá-
zolások körébe tartozik, mégpedig a sze-
mérmesebb változatok közé. Ezeknél a 
szobroknál/szobrocskáknál az istennő 
nemcsak kezével takarja el vénuszdombját, 
hanem csípőjét és mindkét lábát is kissé le-
csúszott lepellel fedi be. A teljesen ruhátlan 
vagy a félig öltözött Aphrodité-Venus-áb-
rázolásokban nem nehéz észrevennünk 
a klasszikus kor görög szobrászának (Kr. 
e. 4. század), Praxitelésznek a hatását. Ez 
a hatás végig követhető a hellénisztikus 
szobrokon, a görög szobrok római kori 
másolatain és a római kori utánérzéseken 

át, egészen a császárkori provinciális kis-
plasztikai alkotásokig. A római Villa Al-
dobrandiniből is ismert, márvány, félig 
öltözött Aphrodité pudica típusú szobrok 
jellegzetes vonásai mindenképpen felis-
merhetők a balácai Venushoz hasonló, 
különböző fazekasműhelyekben gyártott 
pannoniai ábrázolásokon.

A balácai Venus-szobrocskát a kísé-
rőleletek alapján a Kr. u. 2-3. században 
készíthették valahol Pannoniában vagy 
akár a helyi villagazdaság eddig még nem 
ismert fazekasműhelyében. 

Palágyi Sylvia

A szemet gyönyörködtető, részleteiben is igényesen kidolgozott, Nagydém határában talált, Apollo és Lar 
szoborról a Séd 2017. téli számában olvashattunk. A kancsót, tálat és mécseseket is tartalmazó háziszentély-
garnitúra, tehetős tulajdonost/vásárlót feltételez, aki megfelelő földbirtokkal rendelkezett, s bizonyos 
luxussal rendezte be lakóhelyét. Mindennek igaznak kellene lennie, de a lelőhely közelében egyelőre csak 
kisebb kiemelkedések, tegula- és edénytöredékek, kövek jelentkeztek a felszínen. Itt van viszont Baláca, a 
római kori villagazdaság, amelynek főépületét Pannonia talán legszebb mozaikjai díszítik, falainak nagy 
részét minden periódusban festették, ugyanakkor – úgy látszik – nem volt igényük arra, hogy a nagydémi 
szobrokhoz hasonló kvalitásos kisbronzokat vásároljanak. Megelégedtek szerényebb, gyengébb kivitelű 
agyagszobrocskákkal, mint ahogy az az 1982-es ásatási szezonban Balácán előkerült Venus-szobrocska 
alapján vélhető.

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska 
(Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:
K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról. 

Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.

Séd, 2019. 4. szám, 2. old.
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A veszprémi múzeum (ma Laczkó Dezső Mú-
zeum) II. világháborút követő második állan-
dó kiállítása 1958 augusztusában nyílt meg. B. 
� omas Edit régész és Bartha László festőmű-
vész együttes munkájával összesen 60 négy-
zetméternyi falfelületet sikerült bemutatni a 
balácai római kori villa 1900-as évek elején 
talált, alapszínük szerint csoportosított fal-
festménytöredékeiből. A sárga-lila, a vörös, 
a fekete és a fehér alapú falképek 1978-ig, ill. 
1982-83-ig voltak láthatók a múzeum máso-
dik emeleti kiállítótermében. Leválasztásukra 
egyrészt az egyik falsarok beázása, másrészt a 
múzeum esedékessé váló felújítása miatt került 
sor, abban a reményben, hogy az 1976-ban új-
rakezdett balácai feltárások, majd a rompark 
lefedett épületei lehetőséget adnak új darabok-
kal kiegészített, újragondolt bemutatásukra. 

Jelenleg azonban a falfestmények jelentős része, különösen ami a 
fekete s a fehér alapú falfestménytöredékeket illeti, ládákban vár-
ja, hogy folytatódjék az újabb felületek összeállítása és kiállítása. 
A sok-sok ráfordítandó munkaóra mellett elhelyezésük is nehéz-
ségbe ütközik. Nemhiába vetődött fel már 1911-ben, majd 1932-
ben újra, hogy a balácai mozaikok és falfestmények elhelyezésére 

pavilonokat kellene emelni. Csomay Kálmán 1932-es tervrajz án 
a Medgyaszay István-féle központi múzeumépületet két oldalról 
fogták volna közre a balácai pavilonok. 

A fekete alapú falfestmény néhány, Kirchhof Anita és Czirá-
ki Veronika által újraértelmezett részlete 2001-től kezdve éveken 
át a balácai főépületben volt kiállítva. Közöttük a „szőlőfürtöt szo-
rongató gyermek alak” is (Rhé Gyula). A szőlőfürt és a többi töre-
déken szereplő állatalakok, maszkok egyértelművé teszik az alak 
Dionüszosz istennel való azonosítását, de – kérdezhetjük – miért 
gyermekként jelenítették meg a balácai falképen s más képzőmű-
vészeti alkotáson is ezt az istent. A magyarázat egyszerűnek lát-
szik: Dionüszosz származása, gyermek- és i� úkora, még az antik 
mitológiában is különlegesnek mondható.

Nézzük, hogyan is írja le Homérosz (Himnuszok VII, XXVI):

 „Mondják, hogy…
Naxosz volt az a hely, te bevarrott isteni gyermek, 
vagy mélyörvényű Alpheiosz partja, hol egykor
téged a villámló Zeusztól terhes Szemelé szült…”
„Messzehatóhangú, repkénykoszorús Dionűszoszt
zengem, Zeusz s a dicső Szemelé ragyogó � úsarját:
széphaju nimfák dajkálták őt, atyjaurától
átvették, keblükre fogadták, s gonddal etették
Nűszé völgyeiben. S ahogy apja kívánta, föl is nőtt
illatozó barlangban, társa az égilakóknak.
Istennők keze közt serdült föl a sokdalu, aztán
lombkoszorúzta hegyek közt kószált, sűrű babér és
repkény öltözetében…”

                                         (Fordította: Devecseri Gábor) 

A csapodár Zeusz ugyanis ezúttal (is) egy földi halandót, Szeme-
lét, Kadmosz király lányát szemelte ki kedvtelésének újabb tárgya-
ként. Zeusz felesége, a féltékeny Héra cselvetéseképpen az istenek 
feje villámokat osztó, halált hozó ölelésben egyesült Szemelével. 
A királylány halála pillanatában született meg a kis Dionüszosz, 
akit Zeusz kimentett a lángokból, repkénnyel hűsítette testét. Meg-
erősödéséig combjába varrta a gyermeket, akit azután az istenek 
követe, a hírvivő Hermész vitt a gondoskodó nimfákhoz. Ezt a sze-
retetetteljes � gyelmet, illetve a gyermek Hermész iránti feltétlen 
bizalmát örökítette meg a Kr. e. IV. század nagy szobrászának, Pra-
xitelésznek Olümpiában őrzött alkotása. A nimfáknál cseperedő 
gyermek első felnőtt tette volt, hogy szőlőt ültetett, megmámoro-
sította egész kíséretét, akik őt őrjöngve követték. Így lett Dionü-
szosz, Trencsényi-Waldapfel Imre megfogalmazásában, a nagy 
szenvedélyeket felszabadító és felkorbácsoló eksztázis istene. 

Palágyi Sylvia

Ha a balácai feltárások első ásatójának, Rhé Gyulának leírását értelmezni szeretnénk, elég, ha magunk elé 
idézzük az Ex Symposion, amúgy Balácának szentelt, 96. számát. A címlapon és Kirchhof Anita cikkében 
is bemutatott falfestményrészleten látható egy fekete alapra festett, félig ülő helyzetben lebegve, kinyújtott 
jobb kézzel ábrázolt, előrefésült hajú gyermek, aki egyetlen attribútumként, bal kezében szőlőfürtöt tart. 
S ki is lehet ez az alak? Nyilvánvalóan nem más, mint Dionysoskind, azaz Dionüszosz (a római mitológia 
Bacchusa), a bor, a mámor, a vigadalom – jelen esetben – gyermekként ábrázolt istene.

Falfestménytöredék 
szőlőfürtöt szorongató 
gyermekalakkal

Válogatott irodalom:
Rhé Gyula: A baláczai ásatások eredményei. In Balácza. Veszprém, 1912.
Ex Symposion 96., 2017.
Kerényi Károly: Hermész, a lélekvezető. Budapest, 1984.
Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia. Budapest, 1960.
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A Venus-szobrocskának pedig nagyon fon-
tos szerepet szánhattak a balácai földbirto-
kon. Az Itáliához képest szokatlan, kemény 
telek után jött a Venus által képviselt, az 
istennő szépségéhez méltó, gyönyörű ta-
vasz, kihajtott a vetés, a szőlő, a fű, s a fák 
is, ahogy Ovidiusnál is olvashatjuk:

„Így a tavasz Venusé. Nincs más, ami illene 
hozzá:

tündököl akkor a táj, s újra kienged a föld.
Föld felszíne reped, fűszál hegye gyorsan 

előtör,
szőlőtő duzzadt vesszeje újra kihajt.
És gyönyörű Venus is méltó gyönyörű ide-

jéhez…”
„…általa új a vetés, általa nőnek a fák.”
„…ápoltság, ízlés, szép ruha – tőle ered.”
„Jöjjetek ezt a nagy istennőt tisztelni, latin 

nők,
és ti szalagtalanok, kurta ruhát viselők!”

(Ovidius: Fasti IV, 125–129; IV, 96, 108; IV, 
133–134, fordította: Gaál László)

A tavasz áldásaiért könyörgőkön 
kívül a szépség és a szerelem istennőjét 
nemcsak a „kurta ruhát viselő” nők tisz-
telték, hanem a tisztes matrónák is, akik 
sokat adtak az ápoltságra, az ízlésre és az 
ékszerekkel díszített szép ruhákra, azaz a 
méltó megjelenésre.

A veszprémi Laczkó Dezső Múze-
umban őrzött, posztamensre állított, hiá-
nyos balácai Venus-szobrocska magassága 
12,2 cm (leltári száma: 94.1.1.), színe vö-
röses-sárgásbarna. A szabálytalan ha-
sáb alakú talapzatra helyezett szobrocska 
felső része deréktól felfelé hiányzik. Két 
karjából csak a bal alkarja és kézfeje ma-
radt meg. Sematikusan ábrázolt bal kezé-
vel tartja felső szélén összetekert, lábfejét 
részben takaró, középen hosszanti ránco-
kat vető köpenyét. A bal lábára neheze-
dő � gura jobb lábát behajlítva ábrázolták. 
A hátoldalon a ruha redőzetét és össze-
tekert felső részét bevagdosásokkal, mély 
árkolással jelezték, ahogy egy bemélyített 
vonal utal a gerincoszlopra is. A jobb és a 
bal oldal kevésbé részletezett kidolgozá-
sú. A szobrocskát készítő fazekasnak, úgy 
látszik, fontosabb volt az elülső és a hát-
só oldal megmunkálása, s nem volt fontos 
számára az sem, hogy saját ujjlenyomatait 
eltüntesse. A bal és jobb oldal benyomó-
dásaiból a kidolgozás folyamata nyomon 
követhető. A mester vagy inkább nem túl 
jártas segédje bal kezébe vette a még kép-
lékeny állapotú szobrocskát úgy, hogy 
hüvelykujja a szobrocska jobb oldalán ha-
gyott nyomot, míg bal oldalán a mutató-, 
középső, gyűrűs- és kisujja. Finomított az 
arcon, a felsőtesten, azután ráhelyezte a 
szobrocskát talapzatára. Az illeszkedés el-
simítására nem ügyelt különösképpen.

Szobrocskánk a Venus pudica ábrá-
zolások körébe tartozik, mégpedig a sze-
mérmesebb változatok közé. Ezeknél a 
szobroknál/szobrocskáknál az istennő 
nemcsak kezével takarja el vénuszdombját, 
hanem csípőjét és mindkét lábát is kissé le-
csúszott lepellel fedi be. A teljesen ruhátlan 
vagy a félig öltözött Aphrodité-Venus-áb-
rázolásokban nem nehéz észrevennünk 
a klasszikus kor görög szobrászának (Kr. 
e. 4. század), Praxitelésznek a hatását. Ez 
a hatás végig követhető a hellénisztikus 
szobrokon, a görög szobrok római kori 
másolatain és a római kori utánérzéseken 

át, egészen a császárkori provinciális kis-
plasztikai alkotásokig. A római Villa Al-
dobrandiniből is ismert, márvány, félig 
öltözött Aphrodité pudica típusú szobrok 
jellegzetes vonásai mindenképpen felis-
merhetők a balácai Venushoz hasonló, 
különböző fazekasműhelyekben gyártott 
pannoniai ábrázolásokon.

A balácai Venus-szobrocskát a kísé-
rőleletek alapján a Kr. u. 2-3. században 
készíthették valahol Pannoniában vagy 
akár a helyi villagazdaság eddig még nem 
ismert fazekasműhelyében. 

Palágyi Sylvia

A szemet gyönyörködtető, részleteiben is igényesen kidolgozott, Nagydém határában talált, Apollo és Lar 
szoborról a Séd 2017. téli számában olvashattunk. A kancsót, tálat és mécseseket is tartalmazó háziszentély-
garnitúra, tehetős tulajdonost/vásárlót feltételez, aki megfelelő földbirtokkal rendelkezett, s bizonyos 
luxussal rendezte be lakóhelyét. Mindennek igaznak kellene lennie, de a lelőhely közelében egyelőre csak 
kisebb kiemelkedések, tegula- és edénytöredékek, kövek jelentkeztek a felszínen. Itt van viszont Baláca, a 
római kori villagazdaság, amelynek főépületét Pannonia talán legszebb mozaikjai díszítik, falainak nagy 
részét minden periódusban festették, ugyanakkor – úgy látszik – nem volt igényük arra, hogy a nagydémi 
szobrokhoz hasonló kvalitásos kisbronzokat vásároljanak. Megelégedtek szerényebb, gyengébb kivitelű 
agyagszobrocskákkal, mint ahogy az az 1982-es ásatási szezonban Balácán előkerült Venus-szobrocska 
alapján vélhető.

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska 
(Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:
K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról. 

Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.
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Meghatározott napokon havonta vagy különleges alkalmakkor 
(születésnap, nagykorúvá válás, házasságkötés, hosszú útról hazaté-
rés stb.) áldozatot mutattak be, amelynek során megkoszorúzták a 
háziszentélyben (larariumban) felállított szobrokat, kalácsot, mézet, 
tömjént, a fogyasztott étel egy részét és bort áldoztak nekik. Utób-
biakra Ovidiusnál, a címadó soron kívül is találunk utalásokat: „Jó 
rokonok, tömjént áldozzatok isteneinknek!” vagy „Hozzatok enni-
valót! hálátokat ez bizonyítsa!”

1906-ban a gic-hathalmi uradalom nagydémi földjeinek 
egyikén szántás közben több darabból álló háziszentély-garni-
túra látott napvilágot. Ahogy lenni szokott, a tárgyak egy részét 
széthordták. Az először letétként, majd 1914-ben véglegesen a 
veszprémi múzeum tulajdonába került tárgyak közül (két bronz-
szobor, bronzkancsó, három bronzmécses, bronzfedő, bronzser-
penyő) a veszprémi múzeum 1955-ben készült nyilvántartásába 
már csak egy bronz Lar-, egy bronz Apollo-szobor, egy bronztál 
(=bronzserpenyő), egy bronzkancsó és két bronzmécses került 
(leltári számuk: 55.187.1-6, a mécsesek sajnos már csak másolat-
ban). A múzeumi átadásnak azonban ára volt. A birtok bérlője, 
a Frankl család ugyanis nemesi előnevet kívánt ezzel a gesztussal 
magának szerezni, amelyet meg is kapott. A „széphelyi” előnév ta-
láló, beszédes névválasztás volt, mert valóban szépnek tekinthető 
az a hely, ahol ennyi „szépség” előkerült.

A posztamensen álló két, 24 és 33,5 cm magas bronzszob-
rocska, a lararium többi darabjával együtt nem hiába a veszprémi 
múzeum legféltettebb leletegyüttese. A magas művészeti értéket 
képviselő, az 1. század elején, első felében készült Lar- és Apol-
lo-szobrocskát egy lovagrendű család hozhatta Itáliából. Otthonát a 
nagydémi Répásközte-dűlőben építhette fel, amelynek háziszenté-
lyét a II. században kancsóval, tállal, mécsesekkel és az azóta eltűnt 
tárgyakkal egészítette ki.

A lovagrendű családra éppen a Lar szobrocska két vékony 
csíkkal díszített alsó inge, tunicája utal. Bal vállát fedő köpenye de-

rékon megkötött. Fején babérkoszorú, lába állatbőrrel fedett. Baljá-
ban (a család javára) bőségszarut tart, jobbjában tálka lehetett.

Apollo isten szobrocskájának öltözete mindössze egy tegez-
tartó(?) szíjból áll. Legfőbb ékessége felül két tincsbe rendezett haja. 
Jobb kezében áldozati csészét tart, bal kezében lándzsa lehetett.

S hogy kit is tiszteltek Apollóban? A szép, ¢ atal i£ úként ábrá-
zolt sokoldalú isten megtestesítette a fényt, ő volt minden szépnek 
és jónak, jogszerűségnek, a költészetnek, a zenének istene, lelkesí-
tő, látnoki tehetség. Hozzá (is!) könyörögtek betegség idején, ahogy 
Tibullus versében is:

„Jöjj el Apolló, s űzd el a zsenge leány nyavalyáját,
  kórok hosszú hajú, büszke-nagy istene, jöjj!
Higgy nekem és tüstént gyere – nem bánod meg, Apollo:
  illesd orvosló ujjal a kedvesemet.
Add, hogy sápadt tagjait orvul láz ne apassza,
  és foltos se legyen bőre, a szép-halovány,
és ami baj még vár s ami bútól fél a szivünk még,
  hordja a tengerbe friss habu, fürge folyó.”

(Kardos László fordítása)

A háziszentély-garnitúra többi tárgyának funkcióját könnyű elkép-
zelnünk. Az italáldozatnál használták a kancsót, a tálba az istenek-
nek szánt ételek kerültek, a mécsesek pedig a fényt biztosították, s 
távol tartották az ártó szellemeket.

Palágyi Sylvia

Szinte hihetetlen, és mégis igaz! A 20. század elején nemesi címet szerezhetett átadójának egy nagy jelentőségű 
műtárgyegyüttes. Hogy miként és melyik műtárgycsoportról van szó, nézzük az alábbiakat!
Kik is voltak a címben megidézett Larok (lares)? Az ókori lexikonok szerint eredetileg az elhunytak jó 
szellemei, akik törődtek a családdal a ház falain belül és kívül is. Minden háznak megvolt a maga házi 
védőistene, lar familiarisa, amelynek szobrát legtöbbször a ház központjában, az atriumban kialakított 
szentélyfülkébe állították, más, a lakók által különösen tisztelt istenszobrok és az áldozathoz szükséges 
tárgyak társaságában.

Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

„Szépövű Laroknak 
szent kehely öntsön italt!”

Válogatott irodalom:
Ovidius (Publius Ovidius Naso): Római naptár – Fasti II, 631., 633., 634. Ford.: Gaál 

László. Helikon Kiadó 1986. [Prométheus könyvek 12.]
Tibullus (Albius Tibullus) 4,4. Ford.: Kardos László. In: Tibullus, Propertius, Ovidius 

versei. Sziget Könyvkiadó, Budapest, 2000.
B. Thomas Edit: A nagydémi lararium. Veszprém, 1965.
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Magyarország 

Régészeti Topográfi ája 4. Veszprém megye régészeti topográfi ája. A pápai és zirci 
járás. Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. 169.

Palágyi Sylvia katalógusszövege. In: Térjünk a tárgyra! – Get on to the Object! Kiállítás 
a Laczkó Dezső Múzeum alapításának 100. évfordulójára. A katalógust szerk.: Tóth 
G. Péter – Schleicher Vera. Veszprém, 2003., 58–59.

Az inotai halomsírok üvegkészletei (fotók: Oszkó Zsuzsa, 2003–2004)
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Archív fotó részlete a hasábos  
korsóval és palackkal 

(múzeumi felvétel, legkorábban 1904-ből)
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A minap kezembe akadt a veszprémi múzeum 
egyik archív, üvegnegatívról készült fényké-
pe (leltári száma: 2577 – vö.: borító). A római 
gyűjtemény akkoriban legszebb, legértéke-
sebbnek tartott üvegedényei szerepelnek raj-
ta. Valószínűleg láthatók voltak az 1925-ben 
megnyílt vármegyei múzeum (majd Bako-
nyi, később Laczkó Dezső Múzeum) kiállító-
termeiben. A II. világháború után 1951-ben 
megnyílt első, majd 1958-ban és 1964-ben át-
alakított, illetve újjárendezett kiállítás tárlói-
ban is helyet kaphattak. A Veszprém megyei 
leletanyagot bemutató új állandó kiállításokból 
ezek a tárgyak már kimaradtak, mert közben 
Mezőszilast (az egykori Szilasbalhást) Fejér 
megyéhez csatolták, a másik két tárgynak pe-
dig bizonytalan volt a lelőhelye és ismeretle-
nek lelőhelykörülményei.

Az archív fotó első két üvegedénye méltán került a felvétel-
re. A mezőszilasi bordás tálnak valószínűleg máig sincs párhu-
zama a pannóniai anyagban. Díszítési módja viszont ismert a 
Rajna menti Kölnből és a Duna-parti Brigetióból (Szőny) is. A 
szíriai üvegművesek kirajzását követően nagyon gyorsan alakul-
tak műhelyek Itáliában és az Alpoktól északra eső provinciákban. 
A bordás mély tálat az itáliai vagy az északabbi műhelyek egyike 
gyárthatta, s importként került Pannóniába, méghozzá egy olyan 
településre, amelynek lakóit – vagy azok egy csoportját – külön-
böző méretű halmok alá temették. A bordás tállal együtt, ugyan-
abban a halomsírban feltárt két hasábos korsó közül az egyik 
szerepel a fényképen. Ezek a korsók kora császárkori temetkezé-
seknek gyakori mellékletei, egyesével, halomsírokban több eset-
ben kettesével fordulnak elő. Magasabb és alacsony változatai is 
ismertek. A sírokba páros elhelyezés esetén egy nagyobb és egy 
kisebb példány került. A korsók jellemzője a hasábos test, 
a lekerekített váll, a rövid nyak és a széles, bordázott fül. Fenék-
bélyegeik koncentrikus körökből, domború pettyekből, néha be-
tűkből állnak.

A korábban kígyós üvegnek nevezett, valójában üvegszál és 
rovátkolt, rátett levéldíszes üvegpalack pontos lelőhelye nem is-
mert. Az 1903-ban vármegyei szabályrendelettel hivatalosan is 
életre hívott veszprémi múzeum régészeti anyagát a bakonyszent-
lászlói plébános, Miháldy István, valamint az ugyancsak bakony-

szentlászlói illetőségű Fillinger Antal gyűjteménye alapozta meg. 
Könnyen lehet, hogy ezért szerepelhet a szakirodalomban az el-
sők között múzeumba került, eredeti gyűjtési helyét elvesztett 
üvegpalack lelőhelyeként kérdőjelesen Bakonyszentlászló. A kü-
lönleges díszítésű palack Rajna menti, valószínűleg kölni műhely 
termékeként jutott az egykori Pannóniába.

A Miháldy-gyűjteményből származó, horpasztott oldalú po-
hár ugyancsak ismeretlen lelőhelyű. A kora császárkori edények 
sorába illeszkedik. Hasonló darabot ismerünk a csopaki Kőko-
porsó-domb részben a Magyar Nemzeti Múzeumban, részben a 
keszthelyi Balatoni Múzeumban őrzött síregyütteséből.

Az archív fotó üvegei:
1. kép: Spirálisan bordázott mély tál, halványkék. Lelőhely: Mezőszi-

las, VIII. halom. Leltári szám: 55.212.37.; szájátmérő: 13,8 cm, talp-
átmérő: 5,9 cm, magasság: 10 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 
2. század közepe

2. kép: Hasábos korsó, koncentrikus körökből és domború pettyek-
ből álló fenékbélyeggel, kékeszöld. Lelőhely: Mezőszilas, VIII. ha-
lom. Leltári szám: 55.212.7.; szájátmérő: 4,8 cm, talpméret: 7 x 7 
cm, magasság: 22,6 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. század 
közepe

3. kép: Palack, üvegszál- és rovátkolt levéldíszítéssel, kissé zöldes, fe-
hér. Lelőhely: Bakonyszentlászló (?). Leltári szám: 55.275.562.; száj-
átmérő: 3,5 cm, talpátmérő: 5,1 cm, magasság: 20,8 cm. Keltezés: 
Kr. u. 3. század első fele

4. kép: Horpasztott oldalú pohár, világoskék. Lelőhely: ismeretlen. 
Leltári szám: 55.203.29.; szájátmérő: 6,2–7 cm, talpátmérő: 4,3 cm, 
magasság: 10,5 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. század eleje 

Az archív fotón látott üvegedényeket sokáig a múzeum régésze-
ti gyűjteményének legszebb, legfontosabb leleteiként tartották 
nyilván. Formájuk, díszítési módjuk jogosan keltette fel a római 
kor iránt érdeklődő látogatók � gyelmét. Az 1985-ös, 2003-as, va-
lamint a 2006-os állandó kiállításoknak azonban már az inotai 
üvegek voltak a „sztárjai”. Az 1973–1975-ben feltárt két inotai ha-
lomsírból a töredékeken kívül kilenc ép, illetve a restaurátorok 
kitartó munkájának köszönhetően épnek mondható üveg került 
elő. Az első halomból egy urna, két hasábos korsó, egy pohár, a 
második halomból pedig két cilindrikus korsó, két hasábos korsó 
és egy pikkelydíszes pohár (vö.: Séd, 2016. ősz 2–3.). 

Palágyi Sylvia

Az üveg tetszetős áru! Méghozzá szaga sincs (mint a fémnek)! Ezért azután Petronius � gurája, Trimalchio az 
aranynál is többre becsülte volna, ha nem lett volna törékeny holmi. (Vö.: SÉD 2016. ősz 2.) S hogy értéktelen 
vacak lenne, abban viszont erősen kételkedhetünk!

Római üvegedények 
a múzeum gyűjteményéből

Séd, 2018. 4. szám, 2. old.
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A Venus-szobrocskának pedig nagyon fon-
tos szerepet szánhattak a balácai földbirto-
kon. Az Itáliához képest szokatlan, kemény 
telek után jött a Venus által képviselt, az 
istennő szépségéhez méltó, gyönyörű ta-
vasz, kihajtott a vetés, a szőlő, a fű, s a fák 
is, ahogy Ovidiusnál is olvashatjuk:

„Így a tavasz Venusé. Nincs más, ami illene 
hozzá:

tündököl akkor a táj, s újra kienged a föld.
Föld felszíne reped, fűszál hegye gyorsan 

előtör,
szőlőtő duzzadt vesszeje újra kihajt.
És gyönyörű Venus is méltó gyönyörű ide-

jéhez…”
„…általa új a vetés, általa nőnek a fák.”
„…ápoltság, ízlés, szép ruha – tőle ered.”
„Jöjjetek ezt a nagy istennőt tisztelni, latin 

nők,
és ti szalagtalanok, kurta ruhát viselők!”

(Ovidius: Fasti IV, 125–129; IV, 96, 108; IV, 
133–134, fordította: Gaál László)

A tavasz áldásaiért könyörgőkön 
kívül a szépség és a szerelem istennőjét 
nemcsak a „kurta ruhát viselő” nők tisz-
telték, hanem a tisztes matrónák is, akik 
sokat adtak az ápoltságra, az ízlésre és az 
ékszerekkel díszített szép ruhákra, azaz a 
méltó megjelenésre.

A veszprémi Laczkó Dezső Múze-
umban őrzött, posztamensre állított, hiá-
nyos balácai Venus-szobrocska magassága 
12,2 cm (leltári száma: 94.1.1.), színe vö-
röses-sárgásbarna. A szabálytalan ha-
sáb alakú talapzatra helyezett szobrocska 
felső része deréktól felfelé hiányzik. Két 
karjából csak a bal alkarja és kézfeje ma-
radt meg. Sematikusan ábrázolt bal kezé-
vel tartja felső szélén összetekert, lábfejét 
részben takaró, középen hosszanti ránco-
kat vető köpenyét. A bal lábára neheze-
dő � gura jobb lábát behajlítva ábrázolták. 
A hátoldalon a ruha redőzetét és össze-
tekert felső részét bevagdosásokkal, mély 
árkolással jelezték, ahogy egy bemélyített 
vonal utal a gerincoszlopra is. A jobb és a 
bal oldal kevésbé részletezett kidolgozá-
sú. A szobrocskát készítő fazekasnak, úgy 
látszik, fontosabb volt az elülső és a hát-
só oldal megmunkálása, s nem volt fontos 
számára az sem, hogy saját ujjlenyomatait 
eltüntesse. A bal és jobb oldal benyomó-
dásaiból a kidolgozás folyamata nyomon 
követhető. A mester vagy inkább nem túl 
jártas segédje bal kezébe vette a még kép-
lékeny állapotú szobrocskát úgy, hogy 
hüvelykujja a szobrocska jobb oldalán ha-
gyott nyomot, míg bal oldalán a mutató-, 
középső, gyűrűs- és kisujja. Finomított az 
arcon, a felsőtesten, azután ráhelyezte a 
szobrocskát talapzatára. Az illeszkedés el-
simítására nem ügyelt különösképpen.

Szobrocskánk a Venus pudica ábrá-
zolások körébe tartozik, mégpedig a sze-
mérmesebb változatok közé. Ezeknél a 
szobroknál/szobrocskáknál az istennő 
nemcsak kezével takarja el vénuszdombját, 
hanem csípőjét és mindkét lábát is kissé le-
csúszott lepellel fedi be. A teljesen ruhátlan 
vagy a félig öltözött Aphrodité-Venus-áb-
rázolásokban nem nehéz észrevennünk 
a klasszikus kor görög szobrászának (Kr. 
e. 4. század), Praxitelésznek a hatását. Ez 
a hatás végig követhető a hellénisztikus 
szobrokon, a görög szobrok római kori 
másolatain és a római kori utánérzéseken 

át, egészen a császárkori provinciális kis-
plasztikai alkotásokig. A római Villa Al-
dobrandiniből is ismert, márvány, félig 
öltözött Aphrodité pudica típusú szobrok 
jellegzetes vonásai mindenképpen felis-
merhetők a balácai Venushoz hasonló, 
különböző fazekasműhelyekben gyártott 
pannoniai ábrázolásokon.

A balácai Venus-szobrocskát a kísé-
rőleletek alapján a Kr. u. 2-3. században 
készíthették valahol Pannoniában vagy 
akár a helyi villagazdaság eddig még nem 
ismert fazekasműhelyében. 

Palágyi Sylvia

A szemet gyönyörködtető, részleteiben is igényesen kidolgozott, Nagydém határában talált, Apollo és Lar 
szoborról a Séd 2017. téli számában olvashattunk. A kancsót, tálat és mécseseket is tartalmazó háziszentély-
garnitúra, tehetős tulajdonost/vásárlót feltételez, aki megfelelő földbirtokkal rendelkezett, s bizonyos 
luxussal rendezte be lakóhelyét. Mindennek igaznak kellene lennie, de a lelőhely közelében egyelőre csak 
kisebb kiemelkedések, tegula- és edénytöredékek, kövek jelentkeztek a felszínen. Itt van viszont Baláca, a 
római kori villagazdaság, amelynek főépületét Pannonia talán legszebb mozaikjai díszítik, falainak nagy 
részét minden periódusban festették, ugyanakkor – úgy látszik – nem volt igényük arra, hogy a nagydémi 
szobrokhoz hasonló kvalitásos kisbronzokat vásároljanak. Megelégedtek szerényebb, gyengébb kivitelű 
agyagszobrocskákkal, mint ahogy az az 1982-es ásatási szezonban Balácán előkerült Venus-szobrocska 
alapján vélhető.

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska 
(Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:
K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról. 

Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.
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A veszprémi múzeum (ma Laczkó Dezső Mú-
zeum) II. világháborút követő második állan-
dó kiállítása 1958 augusztusában nyílt meg. B. 
� omas Edit régész és Bartha László festőmű-
vész együttes munkájával összesen 60 négy-
zetméternyi falfelületet sikerült bemutatni a 
balácai római kori villa 1900-as évek elején 
talált, alapszínük szerint csoportosított fal-
festménytöredékeiből. A sárga-lila, a vörös, 
a fekete és a fehér alapú falképek 1978-ig, ill. 
1982-83-ig voltak láthatók a múzeum máso-
dik emeleti kiállítótermében. Leválasztásukra 
egyrészt az egyik falsarok beázása, másrészt a 
múzeum esedékessé váló felújítása miatt került 
sor, abban a reményben, hogy az 1976-ban új-
rakezdett balácai feltárások, majd a rompark 
lefedett épületei lehetőséget adnak új darabok-
kal kiegészített, újragondolt bemutatásukra. 

Jelenleg azonban a falfestmények jelentős része, különösen ami a 
fekete s a fehér alapú falfestménytöredékeket illeti, ládákban vár-
ja, hogy folytatódjék az újabb felületek összeállítása és kiállítása. 
A sok-sok ráfordítandó munkaóra mellett elhelyezésük is nehéz-
ségbe ütközik. Nemhiába vetődött fel már 1911-ben, majd 1932-
ben újra, hogy a balácai mozaikok és falfestmények elhelyezésére 

pavilonokat kellene emelni. Csomay Kálmán 1932-es tervrajz án 
a Medgyaszay István-féle központi múzeumépületet két oldalról 
fogták volna közre a balácai pavilonok. 

A fekete alapú falfestmény néhány, Kirchhof Anita és Czirá-
ki Veronika által újraértelmezett részlete 2001-től kezdve éveken 
át a balácai főépületben volt kiállítva. Közöttük a „szőlőfürtöt szo-
rongató gyermek alak” is (Rhé Gyula). A szőlőfürt és a többi töre-
déken szereplő állatalakok, maszkok egyértelművé teszik az alak 
Dionüszosz istennel való azonosítását, de – kérdezhetjük – miért 
gyermekként jelenítették meg a balácai falképen s más képzőmű-
vészeti alkotáson is ezt az istent. A magyarázat egyszerűnek lát-
szik: Dionüszosz származása, gyermek- és i� úkora, még az antik 
mitológiában is különlegesnek mondható.

Nézzük, hogyan is írja le Homérosz (Himnuszok VII, XXVI):

 „Mondják, hogy…
Naxosz volt az a hely, te bevarrott isteni gyermek, 
vagy mélyörvényű Alpheiosz partja, hol egykor
téged a villámló Zeusztól terhes Szemelé szült…”
„Messzehatóhangú, repkénykoszorús Dionűszoszt
zengem, Zeusz s a dicső Szemelé ragyogó � úsarját:
széphaju nimfák dajkálták őt, atyjaurától
átvették, keblükre fogadták, s gonddal etették
Nűszé völgyeiben. S ahogy apja kívánta, föl is nőtt
illatozó barlangban, társa az égilakóknak.
Istennők keze közt serdült föl a sokdalu, aztán
lombkoszorúzta hegyek közt kószált, sűrű babér és
repkény öltözetében…”

                                         (Fordította: Devecseri Gábor) 

A csapodár Zeusz ugyanis ezúttal (is) egy földi halandót, Szeme-
lét, Kadmosz király lányát szemelte ki kedvtelésének újabb tárgya-
ként. Zeusz felesége, a féltékeny Héra cselvetéseképpen az istenek 
feje villámokat osztó, halált hozó ölelésben egyesült Szemelével. 
A királylány halála pillanatában született meg a kis Dionüszosz, 
akit Zeusz kimentett a lángokból, repkénnyel hűsítette testét. Meg-
erősödéséig combjába varrta a gyermeket, akit azután az istenek 
követe, a hírvivő Hermész vitt a gondoskodó nimfákhoz. Ezt a sze-
retetetteljes � gyelmet, illetve a gyermek Hermész iránti feltétlen 
bizalmát örökítette meg a Kr. e. IV. század nagy szobrászának, Pra-
xitelésznek Olümpiában őrzött alkotása. A nimfáknál cseperedő 
gyermek első felnőtt tette volt, hogy szőlőt ültetett, megmámoro-
sította egész kíséretét, akik őt őrjöngve követték. Így lett Dionü-
szosz, Trencsényi-Waldapfel Imre megfogalmazásában, a nagy 
szenvedélyeket felszabadító és felkorbácsoló eksztázis istene. 

Palágyi Sylvia

Ha a balácai feltárások első ásatójának, Rhé Gyulának leírását értelmezni szeretnénk, elég, ha magunk elé 
idézzük az Ex Symposion, amúgy Balácának szentelt, 96. számát. A címlapon és Kirchhof Anita cikkében 
is bemutatott falfestményrészleten látható egy fekete alapra festett, félig ülő helyzetben lebegve, kinyújtott 
jobb kézzel ábrázolt, előrefésült hajú gyermek, aki egyetlen attribútumként, bal kezében szőlőfürtöt tart. 
S ki is lehet ez az alak? Nyilvánvalóan nem más, mint Dionysoskind, azaz Dionüszosz (a római mitológia 
Bacchusa), a bor, a mámor, a vigadalom – jelen esetben – gyermekként ábrázolt istene.

Falfestménytöredék 
szőlőfürtöt szorongató 
gyermekalakkal

Válogatott irodalom:
Rhé Gyula: A baláczai ásatások eredményei. In Balácza. Veszprém, 1912.
Ex Symposion 96., 2017.
Kerényi Károly: Hermész, a lélekvezető. Budapest, 1984.
Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia. Budapest, 1960.
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A Venus-szobrocskának pedig nagyon fon-
tos szerepet szánhattak a balácai földbirto-
kon. Az Itáliához képest szokatlan, kemény 
telek után jött a Venus által képviselt, az 
istennő szépségéhez méltó, gyönyörű ta-
vasz, kihajtott a vetés, a szőlő, a fű, s a fák 
is, ahogy Ovidiusnál is olvashatjuk:

„Így a tavasz Venusé. Nincs más, ami illene 
hozzá:

tündököl akkor a táj, s újra kienged a föld.
Föld felszíne reped, fűszál hegye gyorsan 

előtör,
szőlőtő duzzadt vesszeje újra kihajt.
És gyönyörű Venus is méltó gyönyörű ide-

jéhez…”
„…általa új a vetés, általa nőnek a fák.”
„…ápoltság, ízlés, szép ruha – tőle ered.”
„Jöjjetek ezt a nagy istennőt tisztelni, latin 

nők,
és ti szalagtalanok, kurta ruhát viselők!”

(Ovidius: Fasti IV, 125–129; IV, 96, 108; IV, 
133–134, fordította: Gaál László)

A tavasz áldásaiért könyörgőkön 
kívül a szépség és a szerelem istennőjét 
nemcsak a „kurta ruhát viselő” nők tisz-
telték, hanem a tisztes matrónák is, akik 
sokat adtak az ápoltságra, az ízlésre és az 
ékszerekkel díszített szép ruhákra, azaz a 
méltó megjelenésre.

A veszprémi Laczkó Dezső Múze-
umban őrzött, posztamensre állított, hiá-
nyos balácai Venus-szobrocska magassága 
12,2 cm (leltári száma: 94.1.1.), színe vö-
röses-sárgásbarna. A szabálytalan ha-
sáb alakú talapzatra helyezett szobrocska 
felső része deréktól felfelé hiányzik. Két 
karjából csak a bal alkarja és kézfeje ma-
radt meg. Sematikusan ábrázolt bal kezé-
vel tartja felső szélén összetekert, lábfejét 
részben takaró, középen hosszanti ránco-
kat vető köpenyét. A bal lábára neheze-
dő � gura jobb lábát behajlítva ábrázolták. 
A hátoldalon a ruha redőzetét és össze-
tekert felső részét bevagdosásokkal, mély 
árkolással jelezték, ahogy egy bemélyített 
vonal utal a gerincoszlopra is. A jobb és a 
bal oldal kevésbé részletezett kidolgozá-
sú. A szobrocskát készítő fazekasnak, úgy 
látszik, fontosabb volt az elülső és a hát-
só oldal megmunkálása, s nem volt fontos 
számára az sem, hogy saját ujjlenyomatait 
eltüntesse. A bal és jobb oldal benyomó-
dásaiból a kidolgozás folyamata nyomon 
követhető. A mester vagy inkább nem túl 
jártas segédje bal kezébe vette a még kép-
lékeny állapotú szobrocskát úgy, hogy 
hüvelykujja a szobrocska jobb oldalán ha-
gyott nyomot, míg bal oldalán a mutató-, 
középső, gyűrűs- és kisujja. Finomított az 
arcon, a felsőtesten, azután ráhelyezte a 
szobrocskát talapzatára. Az illeszkedés el-
simítására nem ügyelt különösképpen.

Szobrocskánk a Venus pudica ábrá-
zolások körébe tartozik, mégpedig a sze-
mérmesebb változatok közé. Ezeknél a 
szobroknál/szobrocskáknál az istennő 
nemcsak kezével takarja el vénuszdombját, 
hanem csípőjét és mindkét lábát is kissé le-
csúszott lepellel fedi be. A teljesen ruhátlan 
vagy a félig öltözött Aphrodité-Venus-áb-
rázolásokban nem nehéz észrevennünk 
a klasszikus kor görög szobrászának (Kr. 
e. 4. század), Praxitelésznek a hatását. Ez 
a hatás végig követhető a hellénisztikus 
szobrokon, a görög szobrok római kori 
másolatain és a római kori utánérzéseken 

át, egészen a császárkori provinciális kis-
plasztikai alkotásokig. A római Villa Al-
dobrandiniből is ismert, márvány, félig 
öltözött Aphrodité pudica típusú szobrok 
jellegzetes vonásai mindenképpen felis-
merhetők a balácai Venushoz hasonló, 
különböző fazekasműhelyekben gyártott 
pannoniai ábrázolásokon.

A balácai Venus-szobrocskát a kísé-
rőleletek alapján a Kr. u. 2-3. században 
készíthették valahol Pannoniában vagy 
akár a helyi villagazdaság eddig még nem 
ismert fazekasműhelyében. 

Palágyi Sylvia

A szemet gyönyörködtető, részleteiben is igényesen kidolgozott, Nagydém határában talált, Apollo és Lar 
szoborról a Séd 2017. téli számában olvashattunk. A kancsót, tálat és mécseseket is tartalmazó háziszentély-
garnitúra, tehetős tulajdonost/vásárlót feltételez, aki megfelelő földbirtokkal rendelkezett, s bizonyos 
luxussal rendezte be lakóhelyét. Mindennek igaznak kellene lennie, de a lelőhely közelében egyelőre csak 
kisebb kiemelkedések, tegula- és edénytöredékek, kövek jelentkeztek a felszínen. Itt van viszont Baláca, a 
római kori villagazdaság, amelynek főépületét Pannonia talán legszebb mozaikjai díszítik, falainak nagy 
részét minden periódusban festették, ugyanakkor – úgy látszik – nem volt igényük arra, hogy a nagydémi 
szobrokhoz hasonló kvalitásos kisbronzokat vásároljanak. Megelégedtek szerényebb, gyengébb kivitelű 
agyagszobrocskákkal, mint ahogy az az 1982-es ásatási szezonban Balácán előkerült Venus-szobrocska 
alapján vélhető.

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska 
(Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:
K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról. 

Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.

Séd, 2017. tél, 3. old.
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Meghatározott napokon havonta vagy különleges alkalmakkor 
(születésnap, nagykorúvá válás, házasságkötés, hosszú útról hazaté-
rés stb.) áldozatot mutattak be, amelynek során megkoszorúzták a 
háziszentélyben (larariumban) felállított szobrokat, kalácsot, mézet, 
tömjént, a fogyasztott étel egy részét és bort áldoztak nekik. Utób-
biakra Ovidiusnál, a címadó soron kívül is találunk utalásokat: „Jó 
rokonok, tömjént áldozzatok isteneinknek!” vagy „Hozzatok enni-
valót! hálátokat ez bizonyítsa!”

1906-ban a gic-hathalmi uradalom nagydémi földjeinek 
egyikén szántás közben több darabból álló háziszentély-garni-
túra látott napvilágot. Ahogy lenni szokott, a tárgyak egy részét 
széthordták. Az először letétként, majd 1914-ben véglegesen a 
veszprémi múzeum tulajdonába került tárgyak közül (két bronz-
szobor, bronzkancsó, három bronzmécses, bronzfedő, bronzser-
penyő) a veszprémi múzeum 1955-ben készült nyilvántartásába 
már csak egy bronz Lar-, egy bronz Apollo-szobor, egy bronztál 
(=bronzserpenyő), egy bronzkancsó és két bronzmécses került 
(leltári számuk: 55.187.1-6, a mécsesek sajnos már csak másolat-
ban). A múzeumi átadásnak azonban ára volt. A birtok bérlője, 
a Frankl család ugyanis nemesi előnevet kívánt ezzel a gesztussal 
magának szerezni, amelyet meg is kapott. A „széphelyi” előnév ta-
láló, beszédes névválasztás volt, mert valóban szépnek tekinthető 
az a hely, ahol ennyi „szépség” előkerült.

A posztamensen álló két, 24 és 33,5 cm magas bronzszob-
rocska, a lararium többi darabjával együtt nem hiába a veszprémi 
múzeum legféltettebb leletegyüttese. A magas művészeti értéket 
képviselő, az 1. század elején, első felében készült Lar- és Apol-
lo-szobrocskát egy lovagrendű család hozhatta Itáliából. Otthonát a 
nagydémi Répásközte-dűlőben építhette fel, amelynek háziszenté-
lyét a II. században kancsóval, tállal, mécsesekkel és az azóta eltűnt 
tárgyakkal egészítette ki.

A lovagrendű családra éppen a Lar szobrocska két vékony 
csíkkal díszített alsó inge, tunicája utal. Bal vállát fedő köpenye de-

rékon megkötött. Fején babérkoszorú, lába állatbőrrel fedett. Baljá-
ban (a család javára) bőségszarut tart, jobbjában tálka lehetett.

Apollo isten szobrocskájának öltözete mindössze egy tegez-
tartó(?) szíjból áll. Legfőbb ékessége felül két tincsbe rendezett haja. 
Jobb kezében áldozati csészét tart, bal kezében lándzsa lehetett.

S hogy kit is tiszteltek Apollóban? A szép, ¢ atal i£ úként ábrá-
zolt sokoldalú isten megtestesítette a fényt, ő volt minden szépnek 
és jónak, jogszerűségnek, a költészetnek, a zenének istene, lelkesí-
tő, látnoki tehetség. Hozzá (is!) könyörögtek betegség idején, ahogy 
Tibullus versében is:

„Jöjj el Apolló, s űzd el a zsenge leány nyavalyáját,
  kórok hosszú hajú, büszke-nagy istene, jöjj!
Higgy nekem és tüstént gyere – nem bánod meg, Apollo:
  illesd orvosló ujjal a kedvesemet.
Add, hogy sápadt tagjait orvul láz ne apassza,
  és foltos se legyen bőre, a szép-halovány,
és ami baj még vár s ami bútól fél a szivünk még,
  hordja a tengerbe friss habu, fürge folyó.”

(Kardos László fordítása)

A háziszentély-garnitúra többi tárgyának funkcióját könnyű elkép-
zelnünk. Az italáldozatnál használták a kancsót, a tálba az istenek-
nek szánt ételek kerültek, a mécsesek pedig a fényt biztosították, s 
távol tartották az ártó szellemeket.

Palágyi Sylvia

Szinte hihetetlen, és mégis igaz! A 20. század elején nemesi címet szerezhetett átadójának egy nagy jelentőségű 
műtárgyegyüttes. Hogy miként és melyik műtárgycsoportról van szó, nézzük az alábbiakat!
Kik is voltak a címben megidézett Larok (lares)? Az ókori lexikonok szerint eredetileg az elhunytak jó 
szellemei, akik törődtek a családdal a ház falain belül és kívül is. Minden háznak megvolt a maga házi 
védőistene, lar familiarisa, amelynek szobrát legtöbbször a ház központjában, az atriumban kialakított 
szentélyfülkébe állították, más, a lakók által különösen tisztelt istenszobrok és az áldozathoz szükséges 
tárgyak társaságában.

Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

„Szépövű Laroknak 
szent kehely öntsön italt!”

Válogatott irodalom:
Ovidius (Publius Ovidius Naso): Római naptár – Fasti II, 631., 633., 634. Ford.: Gaál 

László. Helikon Kiadó 1986. [Prométheus könyvek 12.]
Tibullus (Albius Tibullus) 4,4. Ford.: Kardos László. In: Tibullus, Propertius, Ovidius 

versei. Sziget Könyvkiadó, Budapest, 2000.
B. Thomas Edit: A nagydémi lararium. Veszprém, 1965.
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Magyarország 

Régészeti Topográfi ája 4. Veszprém megye régészeti topográfi ája. A pápai és zirci 
járás. Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. 169.

Palágyi Sylvia katalógusszövege. In: Térjünk a tárgyra! – Get on to the Object! Kiállítás 
a Laczkó Dezső Múzeum alapításának 100. évfordulójára. A katalógust szerk.: Tóth 
G. Péter – Schleicher Vera. Veszprém, 2003., 58–59.

Az inotai halomsírok üvegkészletei (fotók: Oszkó Zsuzsa, 2003–2004)
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Pattantyús Gergely: Pincetok kehellyel (2002)
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A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye nemcsak Egry Józsefnek a Magyar 
Nemzeti Galéria kollekciójával vetekedő festményeivel vagy a � atalon, nagy ígéretként távozott Csikász 
Imre szobraival büszkélkedhet, hanem rangos, országos érdekeltségű kortárs üvegművészeti anyagával is. 
Jóllehet a múzeum általános gyűjtőköre létezése óta csak a megyére terjed ki, ez utóbbi esetben – több 
szerencsés tényezőnek köszönhetően – a hazai üvegművészet nagyjait, történetét reprezentáló országos 
jelentőségű gyűjtemény alakulhatott ki itt az évtizedek során.

Fényben 
tündöklő gyűjtemény

Megalapozását az 1985-ös, majd 
1990-es Ajkai Üvegszimpózium 
adta, amelynek során a közeli üveg-
gyár infrastruktúrát biztosító be-
fogadó gesztusának köszönhető-
en a művészek lehetőséget kaptak 
az alkotó kísérletezésre, és az ennek 
eredményeként létrejött üvegtár-
gyakat eljuttatták a megyeszékhely 
szakmai támogatást nyújtó múzeu-
mába. Ugyancsak 1990-ben a veszp-
rémi múzeum által rendezett Tihanyi 
Üvegtriennálé hívta fel a � gyelmet 
erre a különleges anyagra, olyannyi-
ra, hogy ez az év az Üveg éve elne-
vezést kapta. A kiállítások mellett a 
konferenciák is az üveg ügyét szol-
gálták: Kerámia és üveg a kortárs 
építészetben címmel 2000-ben, 2003-
ban és 2007-ben kiállítással egybe-
kötött előadás-sorozatok mutatták 
be a gyűjteményt, bevonva az üveg-
művészek mellett a keramikusokat, 
belsőépítészeket, építészeket is. A 
legutóbbi, Varázslatos üvegvilág (Az 
üveg sokszínűségéről a rómaiaktól a 

kortárs üvegművészetig) című kiállítást 2010-ben rendezte Gopcsa 
Katalin és Dohnál Szonja. 2011-ben elkészült a múzeum tanulmá-
nyi raktára, amelynek megvilágított vitrinjeiben a teljes üvegmű-
vészeti kollekció helyet kaphatott. 

A gyarapodás kezdetei, ahogy a gyűjteményt jól ismerő Bo-
donyi Emőke meg� gyelte, egybeesnek a magyar üvegművészet 
1970–1980-as évekbeli fellendülésével. Az első szerencsés évtize-
dek után a veszprémi kollekció vásárlások és ajándékozás útján 
gazdagodott tovább: a Művelődési Minisztérium, az Ajka Crys-
tal Ltd., a Parádi Üveggyár és maguknak a művészeknek szemé-
lyes ajándékai által. A Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti 
Lektorátus és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának 
köszönhetően is sikerült azt nem egy esetben gyarapítani. Az el-
ismerés hangján kell szólnunk Gopcsa Katalin művészettörténész 
elkötelezett gyűjteményfejlesztő, szervező és publikációs tevé-
kenységéről, amelynek köszönhetően folyamatos � gyelmet kapott 
üveggyűjteményünk.

Számszerűsítve 66 üvegtervező iparművész, üvegszobrász 
429 alkotását őrzi a Laczkó Dezső Múzeum. Helyet kaptak a nagy 
formátumú, klasszikus alkotók, a magyar üvegművészet megte-
remtői, meghatározó alakjai (Z. Gács György, Bohus Zoltán, Vida 
Zsuzsa, Horváth Márton és mások), az újabb generációkat útjá-
ra indító művésztanárok és tanítványaik (Borkovics Péter, Pat-
tantyús Gergely, Lukácsi László stb.) vagy az általuk létrehozott 
műhelyekből kikerülő alkotók. A nevek és alkotások mögött ki-
rajzolódik a magyar üvegművészet múltja, megszerveződése a 
felsőoktatás intézményeiben, kilépése a nemzetközi fórumok-
ra, szakkiállításokra. Általában Munkácsy- vagy Ferenczy-dí-
jas művészekről van szó, akik rendszeresen állítanak ki itthon és 

külföldön, sőt, nemegyszer inkább jelen vannak a külföldi múze-
umokban, szakkollekciókban, mint a hazai közgyűjteményekben. 

Az anyag sokszínűsége illusztrálja a kortárs üvegművészetben 
jelentkező fő tendenciákat, a sorozatgyártásból kilépő, praktikus 
funkciótól elrugaszkodó autonóm üvegszobrok, kisplasztikák vilá-
gát éppúgy, mint a használati célra szánt üvegtárgyakat vagy dísz-
üvegeket. Megtaláljuk közöttük az üveget a gondolatiság, � lozo� -
kus tartalmak megszólaltatójaként, a fény sejtelmes transzparen-
ciájának művészi hordozójaként vagy éppen az esztétikai igénnyel 
készített asztali készletek, poharak, tálak, vázák formájában.

Technológiai eljárásaik szemléltetik a meleg és a hideg üveg 
megmunkálását egyaránt: az öntött üveg vagy az üvegfúvás kézi 
alakítású módszere ugyanúgy jelen van a művekben, mint az ipari 
síküveglapokból építkező ragasztásos, csiszolásos, polírozásos hi-
deg technika. Egyes törekvések régi, elfeledett kézműves techni-
kákat újítanak fel, mások gyökeresen új irányba indulnak. Vannak 
példáink színtelen, színezett és opálüvegre, irizáló, foncsorozott, 
festett, fémgőzölt, rogyasztott, dupla falú, rétegelt, csurgatott, sav-
maratott, hólyagosított és egyéb technikákra. Nem árt ismerni 
eljárásukat, hiszen az üvegművészetben a művészi érték közvetle-
nül a technikai megmunkálás során jön létre.

A gyűjtemény legutóbbi gyarapodása L. Szabó Erzsébet 
Munkácsy-díjas üvegtervező iparművésztől származik, akinek 
máig tevékeny, sokoldalú, kísérletező munkássága a magyar stú-
dióüveg-mozgalomhoz kapcsolódik. Az általa használt hutakész 
szabadkézi megmunkálású fúvottüveg-eljárás múltbeli hagyo-
mányt őriz, ugyanakkor technológiai újításai, rétegközi díszítő 
eljárásai szakadatlanul meg is újítják azt. Reménykedve várjuk a 
legutóbbi műtárgyvásárlásra kiírt NKA-pályázat eredményét, ame-
lyet több különleges alkotásának beszerzésére nyújtottunk be.

Tevesz Mária

Felhasznált irodalom:
Bodonyi Emőke: „Az üveg és ami mögötte van. Üvegkiállítás a veszprémi Laczkó 

Dezső Múzeumban”, Magyar Iparművészet, 2010/4. pp. 40–44.

Vilt Tibor: 
Egy adag víz (1970)

Smetana Ágnes: Üvegkertem virágai (1990) S
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Az idén harmadik alkalommal rendezték meg az érzékenyítő fesztivált a Veszprémi Pető�  Színházban. 
A megnyitón Oberfrank Pál igazgató és Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes, a programsorozat 
ötletgazdája beszélt az alkotás, a színház gyógyító, személyiség- és lélekformáló szerepéről, az empátia 
fontosságáról. 

Lélektől lélekig…
A fesztivál színes prog-
ramkínálattal várta az 
érdeklődőket: volt kiál-
lítás Fehér Dánielnek, 
a Baltazár Színház tag-
jának festményeiből, 
„érzékenyítőcske prog-
ram” óvodásoknak 
Módri Györgyivel és 
Máté P. Gáborral, Pilát 
Gábor-előadás párkap-
csolati problémákról, 
„láthatatlan koncert” 
Agárdi Szilviával, „ki-
beszélő estek” Kardos 
Klára klinikai szakpszi-
chológus irányításával; 
és természetesen vol-
tak változatos témájú 
és műfajú színdara-
bok. Ez utóbbiak közül 
öt előadásra (Zserbó-
tangó, Megyek utánad, 
Tortúra, Az én házam, 
23 perc – „Girls and 
Boys”) jutottam el.

Tér, díszlet 
A Tortúrát (Stephen 
King regénye alapján 
írta William Gold-
man, Kovács Kriszti-
na fordítása, r.: Tasnádi 
Csaba) a Játékszínben 

játsszák. A szűkített tér felerősíti a pszi-
chothriller cselekményének nyomasztó fe-
szültségét, testközelbe hozza a bezártság, a 
korlátozottság, a fenyegetettség, a kiszol-
gáltatottság fojtogató légkörét. A díszlet 
realista-funkcionális, a hagyományos mű-
fajértelmezés szerinti használatát a falon 
lévő fényképek (Annie Wilkes és egy ho-
mályos fér� alak) kicserélése az író fotóira, 
amelyeken egy idő után a nő is megjele-
nik, metaforikus irányba tágítja. 

A többi darabot a nagyszínpadon 
játszották, nyilván a – csak a fesztivál ide-
jén bemutatott előadások iránti – nagy ér-
deklődés miatt. Érthető szempont, bár a 
Zserbótangó (Kulcsár Lajos tragikomédi-
ája, r.: Dörner György), a Megyek utánad 
(Grecsó Krisztián regényét Bíró Bence írta 
színpadra, r.: Dékány Barnabás) és a 23 
perc (Dennis Kelly monodrámáját Faba-
csovics Lili fordította, r.: Keszég László) 
talán még hatásosabb lehet kamaratér-
ben. A táncfantázia (Az én házam, r.: Mé-
szöly Andrea) összművészeti hatáselemei 

(vetített hátterek/animáció, a vászon tü-
körhatású használata, a zene, a verbális ki-
egészítések) és a táncnyelv sajátosságai jól 
érvényesültek a nagyobb térben.

A Zserbótangó a Tortúrához hason-
lóan realista berendezése (lepukkant al-
bérlet kopott bútorokkal) a társalgási 
drámák hagyományos díszletértelmezé-
sét követi. Kár, hogy a kanapék elhelyezése 
miatt néhány fontos jelenetben a színésze-
ket pro� lból, olykor egymás takarásában 
látjuk. A Grecsó-darab díszlete viszont 
egyetlen, az előszínpadra helyezett kana-
pé, amely – sokoldalú, felszabadítóan kre-
atív használatán túl – jelentést gazdagító 
elem: egy szerelmi kapcsolatain keresztül 
értelmezett élet központi bútordarabja. A 
23 perc játékterét egy szőnyeg jelöli ki az 
előszínpadon, rajta egy asztal és egy fotel, 
amely közvetlenül van megvilágítva egy 
álló szpotlámpával; az átlósan elhelyezett 
tükörrel együtt a vallomás, a visszatekin-
tés, a szembenézés, az (ön)értelmezés me-
taforikus terévé válik.

Téma, kérdésirányok, 
dramaturgia 
Ami tematikusan összeköti ezeket a na-
gyon különböző darabokat az emberi kap-
csolatok központi szerepén kívül (nem 
meglepő: erről szól a drámairodalom nagy 
része), az a korlátozottság, az összezártság, 
a hiány, az egymásrautaltság és a harmó-
niakeresés. A Zserbótangó két nyugdíjas 
színésznő kényszerű összeköltözésén, élet-
pályájuk és karakterük különbözőségéből 
táplálkozó vetélkedésükön, majd – a tra-
gédia fenyegetésében – egymásra találásu-
kon keresztül beszél a nyugdíjaslét (nem 
csak színészekre jellemző) lelki-egziszten-
ciális traumáiról: a társadalmi pozíció és 
az anyagi biztonság elvesztése okozta ki-
szolgáltatottságról, a magány rémületéről, 
a betegséggel, az elmúlással való szembe-
nézésről. A klasszikus dramaturgia line-
áris-kauzális rendszerében működtetett 
darab már-már meseszerűen boldog zár-
lata (a menekülés a színészotthon bizton-
ságába, a betegség pozitív kimenetele és az 
önérdek feladásának jutalmazása) inkább 
egyedi, mintsem általánosítható megol-
dásként hat, nyugtalanító kérdőjeleket 
hagyva a befogadóban.

Másféle kényszerű összezártság, a 
klasszikus pszichothriller dramaturgiája 
(amelynek itt és most jelenét hangbejátszá-
sok szakítják meg), a feszültség mesteri, az 
elviselhetőség határait feszegető adagolá-

sa működteti a Tortúrát, amely az őrületig 
fokozódó rajongást, kínzó és fogvatartott 
kiszámíthatóan egyikük pusztulásával fe-
nyegető kapcsolatát, az életösztön (amely a 
menekülés érdekében az esztétikai, majd a 
morális értékrend feladására késztet) sze-
mélyiségalakító hatását tematizálja.

A Megyek utánad főhőse, Daru vi-
szont saját rétegződő múltjával, koráb-
bi szerelmeivel, elhibázott döntéseivel, 
érzékeny személyiségével és önértékelé-
si problémáival van állandóan összezárva, 
miközben újabb és újabb, működésképte-
lennek bizonyuló kapcsolatokba menekül. 
Felnőtt életének egy pontján, egy új szere-
lem jelenéből/nézőpontjából visszatekintve 
(itt kezdődik az átirat) ezeken keresztül ér-
telmezi önmagát. A háromszereplős darab 
üdítően szabad, mégis feszesre húzott dra-
maturgiával, az idősíkok egymásba csúszta-
tásával, sok kreatív ötlettel idézi fel a regény 
világát, a dialógusokat narrációs techniká-
val, a „külső” és a „belső” Daru gondolatai-
nak, re� exióinak közlésével mélyítve. Amit 
a dramaturgia nem tud vagy nem akar fel-
vállalni, az a „Daruság” még pontosabb 
megfogalmazása: a szuperérzékenység, ami 
a regény hősét a helyzetek, motivációk, vi-
szonyok önmarcangolásig alapos elem-
zésére-értelmezésére készteti; az állandó 
önvád/önsajnálat; az atmoszférateremtés: a 
viharsarki kis falu reménytelensége, „ahol 
az apja � a, ahol nem lehet kasztot váltani”1; 
a meg nem valósult zenészkarrier okozta 
hiányérzet; az (öröklött és életmóddá váló) 
alkoholizmus réme, „a szörny, aki benne 
lakik”2; azok az elemek, amelyek miatt az 
eredeti mű több, mint szerelmi leltár.  A re-
gényben emellett négy szereplő nagyobb 
hangsúlyt kap: Eszter, akinek a halála örök-
ké vádolja Darut; Balázs, a role model, 
vetélytárs és viszonyítási pont; a csonttá el-
fogyó, alkoholista apa (és Daru hozzá fűző-
dő ambivalens viszonya); és végül Juli, aki 
a jövővé váló jelen ígérete, ezért fontosabb, 
mint egyszerű dramaturgiai fogás: a múlttal 
való „birkózásnak” ez a kapcsolat a tétje. 

Másfajta dinamikák működtetik Az 
én házam című, többértelmű, a táncszín-
ház asszociatív dramaturgiájával építkező 
előadást, amely szólhat az emberhez mint 
nembéli lényhez rendelt sorsparadigmá-
ról és annak egyedi beteljesíthetőségéről; 
a lehetőségek (nyelv)rendszerének � zikai/
szellemi/lelki adottságaink által meghatá-
rozott értelmezési keretéről; a szárnyalni 
vágyó fény-lélek és a visszahúzó sár-test 
küzdelméről; végeredményben: sorssá 
váló életünk/testünk („házunk”) belakásá-
ról: az önmagunkhoz való megérkezésről. 

III. Érzékenyítő Fesztivál. Pető�  Színház. 2020. július 16–19.

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

Szurdi Miklós–Szomor György–Vallai A� ila: Diótörő és Egérkirály. 
Pető�  Színház, Veszprém, 2018. december 7. Rendező: Szomor György

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

A fesztivál ötletét Kellerné Egresi 
Zsuzsannának, a színház igazgatóhe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

A darab szórólapján is kártyákon 
feltüntetve látjuk a színészeket és jel-
lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak 
gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a 
családban is vannak gyengébb és erősebb 
személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak 
úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-
használunk, minden kártyának van ereje, 
minden kártya számít. Az előadásban 
is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint 
szimbólumot, ahogy minden szereplő jó 
és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. 
Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, 
hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-
két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-
dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert Séd, 2020. 2. sz., 6. old.
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szeretné magát különböztetni a � lmtől 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 � gyelem 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 � lmhez 
képest, a válasz: nem és igen. Nemigen. 
Van, amiben képes megújítani a kanoni-

kus � lmet 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 Pető�  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 � lmre  emlékező nézők várták a 
nagy szerelmet, de csak egy „szerelmecs-
ke” bontakozott ki két � atal „harmadosz-
tályú” utas, Kate és Jim – Kard� y Aisha 
és Veréb Tamás − között. Kate Jimnek kö-
szönhetően mentőcsónakba került, Jimet 
a tenger várta , a � lmhez 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 � lmet. Aki tehát bármit is 
keresett benne a � lmből, 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 Pető�  Színház. Rendező: Somogyi Szilárd

Séd, 2019. 1. sz., 13. old.

 S
éd

 •
 2

01
9.

 1
. s

zá
m

13

Diótörő, Egérkirály 
és a projektor meséje

Szurdi Miklós–Szomor György–Vallai A� ila: Diótörő és Egérkirály. 
Pető�  Színház, Veszprém, 2018. december 7. Rendező: Szomor György

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

A darab szórólapján is kártyákon 
feltüntetve látjuk a színészeket és jel-
lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak 
gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a 
családban is vannak gyengébb és erősebb 
személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak 
úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-
használunk, minden kártyának van ereje, 
minden kártya számít. Az előadásban 
is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint 
szimbólumot, ahogy minden szereplő jó 
és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. 
Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, 
hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-
két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-
dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert 
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De szólhat kiteljesedésünket segítő-korlá-
tozó kapcsolatainkról is (az irányítás biz-
tonságáról és az önállóság torokszorítóan 
ijesztő szépségéről), miközben önmagunk 
és mások tükörképeként, interakció, kap-
csolat, tapasztalat által hitelesítve nemcsak 
magunkat, egymást is értelmezzük, még 
akkor is, ha nehéz; hiszen beülhetünk egy-
más „tolószékeibe”,  de csak a magunkét 
ismerjük igazán. 

Ahogy másképp döbbenünk meg a 
családon belüli erőszakról szóló hírek olva-
sása közben (például hogy Magyarországon 
hetente átlag egy nő hal meg bántalma-
zás miatt), mint mikor valaki saját történe-
tét meséli el nekünk, ahogy a 23 perc című 
monodráma hősnője teszi. A szabadszájú 
humorral induló monológ a szerelem–kar-
rier–boldog család paradigmarendszeréből 
kiszakadva (morzsánként adagolva a tra-
gédiára utaló információt és a feszültséget, 
hosszan késleltetve, lebegtetve a végkifejlet 
bizonyosságát) a horror, az önvád, a szen-
vedés olyan mérhetetlen mélységeibe jut 
el, ahonnan – úgy képzeljük – nincs, nem 
lehet felemelkedés: a keletkezett hiány pó-
tolhatatlan, a harmónia akár csak részleges 
újrateremtésének lehetősége végérvénye-
sen elveszett. Olyan lehet, mint amikor egy 
rémálomból soha nem ébred fel az ember, 
ehhez a megértéshez segített hozzá a darab: 
egyetlen szoba a lakásban, ahol néha nevet-
ni lehet, mert nincsenek a gyerekekre utaló 
emlékek. Számomra ez volt a legszínhá-
zibb előadás, amennyiben színházon a ha-
tás művészetét, az érzelmek mozgósítását, 
a világ megértésére, megváltoztatására való 
törekvést értjük. 

Színészi játék, jelenlét 
A fesztivál emlékezetes színészi teljesítmé-
nyekkel jutalmazta a nyári színház néző-
it, és tanulságos volt abból a szempontból 
is, hogy a különböző műfajok, a darab- és 
a térválasztás, a játékstílus, a színészi alkat 
vagy a rendezői felfogás milyen sokféle-
képpen eredményezhet érvényes alakítást 
és erős jelenlétet.

 A Zserbótangóban Esztergályos Ce-
cília a rá jellemző, magával ragadó lendü-
lettel alakítja a sikeres életpályát befutott 
komika – saját elementáris erejű humo-
rával, vibrálóan (és pozitívan) energi-
kus, olykor harsány, szertelenül csapongó 
személyiségével kompatibilis – karakte-
rét; emellett – megszokott szerepköréből 
kilépve – az érzelmek szélesebb skáláját 
járhatja be a szorongás, a bizonytalanság 
és az elmúlással való szembenézés meg-
indítóan hiteles jeleneteiben. Tordai Teri 
kimért, visszafogottabb, elfojtott szenvedé-
lyeket sejtető, másképp érzékeny tragikát 
játszik. A két színészikon kiváló össz-
hangban, egymást és olykor a dialógusok 
hiányait is kiegészítve bontja ki a két nő 
vetélkedésből (ez kevésbé van megírva, 
többet is elbírnánk, nagyobb lenne a kont-
raszt) összetartozássá alakuló kapcsolatát. 
A főbérlő helyenként bohózatokat idéző-
en poentírozott szerepe viszont (Timkó 
Eszter erős jelenléte ellenére) olyan hatást 
kelt, mintha a szövegkönyv/rendezés nem 
döntötte volna el a karakterhez való viszo-

nyát; a mimika, a gesztusok, a hanghordo-
zás és a szöveg széttartása olykor zavarba 
ejtően idézőjelbe teszi a szereplőt és szán-
dékait (pl. mikor elveszett álmairól mesél).

A naturalista-realista felfogás határoz-
za meg a Tortúra játékstílusát is, bár a pszi-
chothriller műfaja másféle jelenlétet kíván. 
Módri Györgyi (Annie Wilkes) és Keller 
János (Paul Sheldon) tűpontos összhang-
ban bontja ki kínzó és áldozat felkavaróan 
pusztító kapcsolatát. A kamaratér, a nézők 
közelsége sem könnyíti meg a színészek dol-
gát, hiszen ebben a térben nem lehet csalni 
(vagy csak nagyon ügyesen: el kell hinnünk 
például hogy az író felmosóvizet iszik!): 
minden rezdülés, szemvillanás, homlok-
ráncolás látható, így jelentése van, ahogy a 
milliméterre kidolgozott/begyakorolt moz-
dulatoknak is: a koccintással lelökött gyer-
tya, az írógéppel lesújtó kéz nem csúszhat el. 

Módri Györgyi értelmi, érzelmi és 
idegrendszeri kapacitásának teljes moz-
gósításával formálja meg a mentálisan 
terhelt, pszichopata rajongó karakterét. 
Kiszámíthatatlan hangulatingadozásai, 
szélsőségesen változó dinamikájú és kiter-
jedésű gesztusai, széles spektrumú mimi-
kája (bárgyú-naiv, rajongó, mégis ijesztő 
mosolya, majd szinte öntudatlan, az idő-
ből kiszakadt, ernyedt tekintete, amelyben 
egy élet csalódásait tudja összesűríteni; 
kontrollálhatatlan dühkitörései, majd hi-
deg józansága; ritka világos pillanatai, 
amikor menekülni próbál önmagától) hát-
borzongatóan hiteles alakítást eredmé-
nyeznek, amely ívet jár be, amint Keller 
János karaktere is: ahogy a halál torká-
ból „kimenekített” író apránként fogja fel 
a veszélyt; ahogy a szenvedés, a fenyege-
tettség, a reménytelenség és a kiszolgál-
tatottság egyre mélyebb bugyraiba merül 
alá, majd fokozatosan kiemelkedik; ahogy 
állandó rettegésben, de az erősebb intel-
lektus fölényével, ugrásra kész éberséggel, 
elképedve, mégis – hivatásából is adódóan 
– riadt-gyanakvó érdeklődéssel �gyeli-ér-
telmezi fogvatartóját és helyzetét.

Szintén emberpróbáló energiákat 
és jelenlétet, a �zikai-szellemi-lelki-ideg-
rendszeri tartalékok teljes mozgósítását 
követeli a monodráma (23 perc). Az utat, 
amelyet Járó Zsuzsa 90 perc alatt bejár és 
bejárat velünk, az érzelmek, hangulatok 
szélsőségesen változatos jelzőtáblái szegé-
lyezik a szerelem lebegtető állapotától az 
anyai szereteten, aggódáson, majd a kese-
rű csalódáson, rádöbbenésen át a béní-
tó, eltompító fájdalomig és kiüresedésig. 
Mindez patikamérleg pontossággal (ahogy 
a szünetek/csendek is): nem túloz, nem 
játszik rá, nem „akar” megríkatni vagy 
megdöbbenteni; „egyszerűen” közvetíti a 
szöveget és a karaktert (olykor más szerep-
lőket is megidézve).

Másféle jelenlétet kíván a Megyek 
utánad háromszereplős drámaváltozata, 
amelyben Baki Dániel végig a „külső” és 
a „belső” Darut alakítja különböző élet-
korokban, Mészáros Béla szintén Darut 
játssza és más fér�szerepeket, míg Kurta 
Niké a lányokat formálja meg. Valódi juta-
lomjáték, kreatívan és tehetségesen oldják 
meg a helyzet-, szerep-, idő- és nézőpont-
váltásokat; különösen a humoros jelene-

tekben lubickolnak (hogy csak a szerelmi 
hatszög értelmezéséről szóló dialógust 
említsem). A szerepek teljesebb kibontá-
sára, a nagy leleménnyel megformált �gu-
rák karakterekké mélyítésére ez az anyag, 
forma és felfogás nem mindig ad elég időt 
és lehetőséget. (Eszternek az észre vonat-
kozó megjegyzése például: „Az a baj, hogy 
az ész csak teher. …Mert nem jó semmire. 
Nem bír a testtel. És a lélekre sincs hatás-
sal.”3 nem egyszerű póz: mint egy „pszi-
chológiai mondat” bevilágítja a karaktert, 
saját önpusztító hajlamaival folytatott, re-
ménytelen küzdelmét, amelyből a halál-
ba menekül.) Mindezzel együtt érvényes, 
szórakoztató produkció a Megyek utá-
nad; hiányérzetet inkább csak a regénnyel 
összehasonlítva hagy (és Mészáros Béla 
gyors beszédét nem mindig értem, a szi-
szegő és a c hangjaival néha történik vala-
mi – cool karakterjegy?).

A táncfantázia (Az én házam), három, 
különböző mozgáskultúrával, adottsággal 
és háttérrel rendelkező szereplő (Bakó Ta-
más táncművész, Tóth Károly mozgáskor-
látozott előadóművész és Kövesdi László 
színész) produkciója a választott színházi 
nyelv közös belakásáról is szól, amelyben 
a test �zikai korlátainak felmérése/legyő-
zése, a különböző adottságok összehango-
lása, a közös kísérletezés tartalmi elemmé 
válik. (Így lehet kontextusba helyezni Kö-
vesdi László kevésbé professzionális táncos 
megoldásait, például a duplán: verbálisan 
és illusztratív mozgással is elmondott „la-
kásbejárást”.) A videóanimációval, zené-
vel, irodalmi szövegekkel kísért kortárs 
táncelőadás valódi esztétikai élmény, szá-
momra legszebb pillanatai Tóth Károly 
szólótánca és a zárlat: a sziluettekről leváló 
szereplők egymáshoz hangolt mozgása. 

Nem szoktunk beszélni a színészeket 
a kulisszák mögött segítő háttérszereplők-
ről: világosítókról, hangosítókról, a techni-
kai személyzetről, azokról az emberekről, 
akiknek láthatatlan munkája nélkül az 
előadások nem működnének. Ennek meg-
értéséhez ajánlom a Tortúra hátországáról 
látható videót a neten.

Szintén említést érdemel a néhány 
előadást a halláskárosultak részére jelek-
ké alakító jeltolmács, akinek szuggesztív 
jelenlétére – bár alázattal igyekezett a hát-
térben maradni – időnként muszáj volt 
oda�gyelni: nemcsak a szövegeket közve-
títette, hanem rendkívül kifejező mimikája 
és gesztusai segítségével szinte újrajátszot-
ta a darabot, egyedül megformálva a sze-
replőket és a hangkulisszát is. 

Hogy az előadások – a színház szán-
dékai szerint – eljutottak „lélektől lé-
lekig”, azt csak remélhetik az alkotók. 
Mindenesetre a fesztivál enyhítette a pan-
démiás időkben kulturális/szórakoztató 
programokra vágyó közönség szomjúsá-
gát. És nemcsak azért, mert az előadások 
végén a nézőket meghívták néhány korty 
pezsgőre. 

Fürj Katalin

1. Grecsó Krisztián: Megyek utánad; Magvető Ki-
adó, Budapest, 2014. 259. o.

2. I. m. 295. o.
3. I. m. 63. o. S
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Az idén harmadik alkalommal rendezték meg az érzékenyítő fesztivált a Veszprémi Pető�  Színházban. 
A megnyitón Oberfrank Pál igazgató és Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes, a programsorozat 
ötletgazdája beszélt az alkotás, a színház gyógyító, személyiség- és lélekformáló szerepéről, az empátia 
fontosságáról. 

Lélektől lélekig…
A fesztivál színes prog-
ramkínálattal várta az 
érdeklődőket: volt kiál-
lítás Fehér Dánielnek, 
a Baltazár Színház tag-
jának festményeiből, 
„érzékenyítőcske prog-
ram” óvodásoknak 
Módri Györgyivel és 
Máté P. Gáborral, Pilát 
Gábor-előadás párkap-
csolati problémákról, 
„láthatatlan koncert” 
Agárdi Szilviával, „ki-
beszélő estek” Kardos 
Klára klinikai szakpszi-
chológus irányításával; 
és természetesen vol-
tak változatos témájú 
és műfajú színdara-
bok. Ez utóbbiak közül 
öt előadásra (Zserbó-
tangó, Megyek utánad, 
Tortúra, Az én házam, 
23 perc – „Girls and 
Boys”) jutottam el.

Tér, díszlet 
A Tortúrát (Stephen 
King regénye alapján 
írta William Gold-
man, Kovács Kriszti-
na fordítása, r.: Tasnádi 
Csaba) a Játékszínben 

játsszák. A szűkített tér felerősíti a pszi-
chothriller cselekményének nyomasztó fe-
szültségét, testközelbe hozza a bezártság, a 
korlátozottság, a fenyegetettség, a kiszol-
gáltatottság fojtogató légkörét. A díszlet 
realista-funkcionális, a hagyományos mű-
fajértelmezés szerinti használatát a falon 
lévő fényképek (Annie Wilkes és egy ho-
mályos fér� alak) kicserélése az író fotóira, 
amelyeken egy idő után a nő is megjele-
nik, metaforikus irányba tágítja. 

A többi darabot a nagyszínpadon 
játszották, nyilván a – csak a fesztivál ide-
jén bemutatott előadások iránti – nagy ér-
deklődés miatt. Érthető szempont, bár a 
Zserbótangó (Kulcsár Lajos tragikomédi-
ája, r.: Dörner György), a Megyek utánad 
(Grecsó Krisztián regényét Bíró Bence írta 
színpadra, r.: Dékány Barnabás) és a 23 
perc (Dennis Kelly monodrámáját Faba-
csovics Lili fordította, r.: Keszég László) 
talán még hatásosabb lehet kamaratér-
ben. A táncfantázia (Az én házam, r.: Mé-
szöly Andrea) összművészeti hatáselemei 

(vetített hátterek/animáció, a vászon tü-
körhatású használata, a zene, a verbális ki-
egészítések) és a táncnyelv sajátosságai jól 
érvényesültek a nagyobb térben.

A Zserbótangó a Tortúrához hason-
lóan realista berendezése (lepukkant al-
bérlet kopott bútorokkal) a társalgási 
drámák hagyományos díszletértelmezé-
sét követi. Kár, hogy a kanapék elhelyezése 
miatt néhány fontos jelenetben a színésze-
ket pro� lból, olykor egymás takarásában 
látjuk. A Grecsó-darab díszlete viszont 
egyetlen, az előszínpadra helyezett kana-
pé, amely – sokoldalú, felszabadítóan kre-
atív használatán túl – jelentést gazdagító 
elem: egy szerelmi kapcsolatain keresztül 
értelmezett élet központi bútordarabja. A 
23 perc játékterét egy szőnyeg jelöli ki az 
előszínpadon, rajta egy asztal és egy fotel, 
amely közvetlenül van megvilágítva egy 
álló szpotlámpával; az átlósan elhelyezett 
tükörrel együtt a vallomás, a visszatekin-
tés, a szembenézés, az (ön)értelmezés me-
taforikus terévé válik.

Téma, kérdésirányok, 
dramaturgia 
Ami tematikusan összeköti ezeket a na-
gyon különböző darabokat az emberi kap-
csolatok központi szerepén kívül (nem 
meglepő: erről szól a drámairodalom nagy 
része), az a korlátozottság, az összezártság, 
a hiány, az egymásrautaltság és a harmó-
niakeresés. A Zserbótangó két nyugdíjas 
színésznő kényszerű összeköltözésén, élet-
pályájuk és karakterük különbözőségéből 
táplálkozó vetélkedésükön, majd – a tra-
gédia fenyegetésében – egymásra találásu-
kon keresztül beszél a nyugdíjaslét (nem 
csak színészekre jellemző) lelki-egziszten-
ciális traumáiról: a társadalmi pozíció és 
az anyagi biztonság elvesztése okozta ki-
szolgáltatottságról, a magány rémületéről, 
a betegséggel, az elmúlással való szembe-
nézésről. A klasszikus dramaturgia line-
áris-kauzális rendszerében működtetett 
darab már-már meseszerűen boldog zár-
lata (a menekülés a színészotthon bizton-
ságába, a betegség pozitív kimenetele és az 
önérdek feladásának jutalmazása) inkább 
egyedi, mintsem általánosítható megol-
dásként hat, nyugtalanító kérdőjeleket 
hagyva a befogadóban.

Másféle kényszerű összezártság, a 
klasszikus pszichothriller dramaturgiája 
(amelynek itt és most jelenét hangbejátszá-
sok szakítják meg), a feszültség mesteri, az 
elviselhetőség határait feszegető adagolá-

sa működteti a Tortúrát, amely az őrületig 
fokozódó rajongást, kínzó és fogvatartott 
kiszámíthatóan egyikük pusztulásával fe-
nyegető kapcsolatát, az életösztön (amely a 
menekülés érdekében az esztétikai, majd a 
morális értékrend feladására késztet) sze-
mélyiségalakító hatását tematizálja.

A Megyek utánad főhőse, Daru vi-
szont saját rétegződő múltjával, koráb-
bi szerelmeivel, elhibázott döntéseivel, 
érzékeny személyiségével és önértékelé-
si problémáival van állandóan összezárva, 
miközben újabb és újabb, működésképte-
lennek bizonyuló kapcsolatokba menekül. 
Felnőtt életének egy pontján, egy új szere-
lem jelenéből/nézőpontjából visszatekintve 
(itt kezdődik az átirat) ezeken keresztül ér-
telmezi önmagát. A háromszereplős darab 
üdítően szabad, mégis feszesre húzott dra-
maturgiával, az idősíkok egymásba csúszta-
tásával, sok kreatív ötlettel idézi fel a regény 
világát, a dialógusokat narrációs techniká-
val, a „külső” és a „belső” Daru gondolatai-
nak, re� exióinak közlésével mélyítve. Amit 
a dramaturgia nem tud vagy nem akar fel-
vállalni, az a „Daruság” még pontosabb 
megfogalmazása: a szuperérzékenység, ami 
a regény hősét a helyzetek, motivációk, vi-
szonyok önmarcangolásig alapos elem-
zésére-értelmezésére készteti; az állandó 
önvád/önsajnálat; az atmoszférateremtés: a 
viharsarki kis falu reménytelensége, „ahol 
az apja � a, ahol nem lehet kasztot váltani”1; 
a meg nem valósult zenészkarrier okozta 
hiányérzet; az (öröklött és életmóddá váló) 
alkoholizmus réme, „a szörny, aki benne 
lakik”2; azok az elemek, amelyek miatt az 
eredeti mű több, mint szerelmi leltár.  A re-
gényben emellett négy szereplő nagyobb 
hangsúlyt kap: Eszter, akinek a halála örök-
ké vádolja Darut; Balázs, a role model, 
vetélytárs és viszonyítási pont; a csonttá el-
fogyó, alkoholista apa (és Daru hozzá fűző-
dő ambivalens viszonya); és végül Juli, aki 
a jövővé váló jelen ígérete, ezért fontosabb, 
mint egyszerű dramaturgiai fogás: a múlttal 
való „birkózásnak” ez a kapcsolat a tétje. 

Másfajta dinamikák működtetik Az 
én házam című, többértelmű, a táncszín-
ház asszociatív dramaturgiájával építkező 
előadást, amely szólhat az emberhez mint 
nembéli lényhez rendelt sorsparadigmá-
ról és annak egyedi beteljesíthetőségéről; 
a lehetőségek (nyelv)rendszerének � zikai/
szellemi/lelki adottságaink által meghatá-
rozott értelmezési keretéről; a szárnyalni 
vágyó fény-lélek és a visszahúzó sár-test 
küzdelméről; végeredményben: sorssá 
váló életünk/testünk („házunk”) belakásá-
ról: az önmagunkhoz való megérkezésről. 

III. Érzékenyítő Fesztivál. Pető�  Színház. 2020. július 16–19.

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

Szurdi Miklós–Szomor György–Vallai A� ila: Diótörő és Egérkirály. 
Pető�  Színház, Veszprém, 2018. december 7. Rendező: Szomor György

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

A fesztivál ötletét Kellerné Egresi 
Zsuzsannának, a színház igazgatóhe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

A darab szórólapján is kártyákon 
feltüntetve látjuk a színészeket és jel-
lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak 
gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a 
családban is vannak gyengébb és erősebb 
személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak 
úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-
használunk, minden kártyának van ereje, 
minden kártya számít. Az előadásban 
is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint 
szimbólumot, ahogy minden szereplő jó 
és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. 
Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, 
hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-
két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-
dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert Séd, 2020. 2. sz., 6. old.
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szeretné magát különböztetni a � lmtől 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 � gyelem 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 � lmhez 
képest, a válasz: nem és igen. Nemigen. 
Van, amiben képes megújítani a kanoni-

kus � lmet 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 Pető�  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 � lmre  emlékező nézők várták a 
nagy szerelmet, de csak egy „szerelmecs-
ke” bontakozott ki két � atal „harmadosz-
tályú” utas, Kate és Jim – Kard� y Aisha 
és Veréb Tamás − között. Kate Jimnek kö-
szönhetően mentőcsónakba került, Jimet 
a tenger várta , a � lmhez 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 � lmet. Aki tehát bármit is 
keresett benne a � lmből, 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 Pető�  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 A� ila: Diótörő és Egérkirály. 
Pető�  Színház, Veszprém, 2018. december 7. Rendező: Szomor György

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

A darab szórólapján is kártyákon 
feltüntetve látjuk a színészeket és jel-
lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak 
gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a 
családban is vannak gyengébb és erősebb 
személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak 
úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-
használunk, minden kártyának van ereje, 
minden kártya számít. Az előadásban 
is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint 
szimbólumot, ahogy minden szereplő jó 
és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. 
Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, 
hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-
két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-
dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert 
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Ugyan mi sürgethette a kiállítás cseréjét? – tehetnénk fel a kérdést. 
A 2018-ban megnyitott hetedik a sokszorosított gra� ka műfajában 
mutatott be egy igen erős nemzetközi és azzal minőségben verseny-
ző magyar merítést. A nyolcadik rendezés bejárásával az a benyo-
más, hogy erősebb a konstruktív szemléletmód jelenléte. Külön 
helyiséget kaptak a Vass László gyűjteményének legrégebbi réte-
gébe tartozó, a konkrét festészet purizmusát is felvillantó Barcsay 
Jenő-munkák. Hangsúlyosan vannak jelen a Korniss Dezső-vász-
nak, valamint a kiállításon egy-egy egységet képeznek az expresszív 
hangvételű organikus absztrakt vonalat képviselő – egyébként Bar-
csay-tanítvány – Deim Pál bábumotívumos, groteszk ízű munkái és 
a kiállításhoz nem jól illeszkedő, zsigeribb, testiesebb és lírai orga-
nikus-konstruktív Lossonczy Tamás-művek. Valahol a tárlat köze-
pén pedig megtaláljuk a leghangsúlyosabb szekciót, amely Konok 
Tamás – zömében a ’90-es évek első feléből származó – kisméretű 
vásznaiból mutat be egy remek sorozatot. Megkockáztatom, hogy a 
hetedikről a nyolcadik Vass-tárlatra való gyors átszerelés okát Ko-
nok Tamásnak hívják. Konok idén töltötte be a kilencvenediket, és 
egészen biztos, hogyha nem írt volna felül minden korábbi tervet a 
pandémia, idén sok minden Konokról szólna.

Nemrég, a járvány elleni kényszerítő intézkedések hatályon 
kívül helyezésével a Modern Képtár emeleti termében, ahol leg-
utóbb Haász Katalin minitárlata volt látható, a Művészetek Háza 
megnyitott egy, a Vass-gyűjteményből kurált kiegészítő válogatást, 
amelynek bemutatott művei nem csupán egymás poétikai műkö-
désére re� ektálnak, de a nyolcadik Vass-tárlat főbb egységeivel is 
párbeszédet alakítanak ki.

Az emeleti szekciót meglepő módon Radák Eszter nagyon 
korai munkái vezetik fel. Ezek a kisméretű vásznak a Losson-
czy-képekhez hasonlóan nem a Vass-gyűjtemény fő csapásirányá-
ba tartoznak. Az absztrakt-expresszív oszcilláló vonalmintázatok 
és a hátteret alkotó színmezők kisugárzásukban hordoznak va-
lamit, ami folytonos későbbi munkáival, azonban lényegüket te-
kintve gyökeresen mások, mint amilyennek Radákot ismerjük.

Hasonló a helyzet az emeleti sorozatot nyitó Trombitás Tamás 
vásznaival is. Trombitásnál központi kérdéskör a fény, a tér és a tö-
meg viszonya. Ezeknek a minőségeknek ágenseiként tekinthetünk 
a fekete és az arany kontrasztjára és a zömök geometrikus elemekre 

mind térben, mind pedig síkban. Ehhez képest a Trombitás-képek 
közül az egyiken látunk aranyat, a többin egymástól kevéssé elté-
rő árnyalatokkal megdolgozott színmezőket, valamint egymással 
szimmetrikus, illetve különböző arányossági viszonyba rendeződő 
vonalszerű hasábokat, amelyek időnként nyelvi jeleket rejtenek.

Trombitás mellett Haász István és Geneviève Claisse munkái 
ellenpontot képeznek a minitárlat koncepciójában; a vonalak ren-
deződésének konstruktív potenciálját szemléltetik. Ha Trombitás 
és főleg Jürgen Waller vásznainak sallangmentes statikussága az 
egyik pólus, akkor Claisse munkái jelentik az ellenpólust, ahol a 
hajszálvékony vonalak viszonyba állítása térmélységet teremt, és a 
sebesség nyugtalanító érzetét adja a kompozíciónak.

A földszinti tárlattal való összeillesztésben egyértelmű-
en Konok Tamás a kulcs: a különböző minőségű színmezők és a 
vonalstruktúrák működése Konok vásznain köszön vissza legegyér-
telműbben, noha Barcsay is több kapcsolódási ponttal rendelkezik.

Összességében felmerülhet a kérdés, hogy van-e csattanó-
ja ennek a tárlatnak, van-e konklúziója, aminek révén önálló ki-
állításként is tekinthetünk rá, és nem csupán mint a Vass-tárlat 
függelékeként? A válasz igen, a csattanót a bejárási útvonal végén 
találjuk: Maurer Dóra két művét. Az eredendő letisztultság és sű-
rítettség miatt a Maurer-művek könnyen viselkednek súlypon-
ti elemként. Ebben a leosztásban ez talán tervszerű volt, mivel a 
kiállítás említett esztétikai kapcsolódásai Maurer Dóra munká-
jában egységesülnek működő konklúzióként. A két mű Maurer 
kváziképek sorozatába tartozik, amelyekről azt gondolom, hogy 
nem pusztán a színtan és a térbeli matematika rendkívül elmé-
lyült vizsgálatáról tanúskodnak, hanem képi haikukként beszél-
nek a lét totalitásának megjelenő-elrejtőző játékáról. Ez a képtípus 
egy olyan színmezőkből és vonalstruktúrákból álló többdimenzi-
ós, rétegzett rendszert sejtet maga mögött, amely kozmoszmodell 
módjára különböző törvényszerűségek szerint mozog és együtt-
állásokat hoz létre. A kváziképek színek és struktúrák monumen-
tális rendszereinek pillanatszerű belátásait rögzítik. Ezek a képek 
mint képek kompaktak, azonban mégis a hiányt reprezentálják. A 
színek és a struktúra nem látható totalitása csábító igézet, de egy-
ben ígéret is, ebből következően a nem mutatás nem szemfény-
vesztés, hanem diszkréció. Maurer képei, a szilánkokra törő, így 
tárgyi voltában is kézzelfoghatóságát hangsúlyozó színsáv-kom-
pozíció és a – feltételezésem szerint rosszul installált – térben 
megtörő vonalstruktúra visszafelé olvastatják magukat. Felvillant-
ják a teljességet, és visszavezetnek bennünket az absztrakt festé-
szet jelenvalóságába, ahol a viszonyok variabilitása végtelen.

Kovács Alex

Tizenhét éve tart Vass László műgyűjtő és a veszprémi Művészetek Háza közös sikertörténete, amelynek 
égisze alatt a Művészetek Háza pár évente egy új rendezést kurál Vass úr gyűjteményéből a Modern Képtár 
földszintjén. Tavaly novemberben nyílt meg a nyolcadik kiállítás. A hetedik élt: egy évet.

Meglepetésdialógusok

Trombitás Tamás: Lila-sárga. Akril, vászon; 60x60 cm

Maurer Dóra: Sarokba projektált quasikép (1986). 
Akril, farost; 62x122 cm
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„A konkrét festészet és szobrászat az optikailag felfogható alakítása, eszköze a szín, a fény és a mozgás. Ezen 
elemek formálása által új realitások jönnek létre. A csak képzeletben létező absztrakt ideák konkrét formában 
válnak láthatóvá.”  Max Bill (1908–1994, svájci építész, festő, szobrász, művészeti író, ipari formatervező) 

Fényrétegek
Max Bill szavai alapvetően a (svájci) konkrét 
művészetre vonatkoznak. Egy nem konkrét 
művészeti kiállításon azonban abban a szeren-
csés helyzetben van részünk, hogy Max Bill 
szavai megtestesülnek, életre kelnek. Szín és 
fény tölti meg a Dubniczay-palota földszin-
ti kiállítótereit. Szinte éteri � nomság, testet-
len vonalak, lágy fények, a mozgásunkra vagy 
csak a szemünk mozgására is változó „új rea-
litások”. A kortárs, absztrakt művek meglepő 
és természetes harmóniában vannak a barokk, 
boltíves-falfestéses termekkel. Valódi felüdülés 
az elmúlt hónapok pandémia miatti kényszerű 
bezártsága, kiállításhiánya után.

Borkovics Péter üvegművész és Bullás 
József képzőművész közös kiállítása meglepe-
tés. Nem túl gyakori Magyarországon és kül-
földön az üvegszobrok és a festmények páros 

társítása, sokkal megszokottabbak a csak üvegművészeti vagy a 
csak festészeti egyéni-páros kiállítások. A nyitottságért és a meg-
valósításért köszönet illeti Dohnál Szonját és a Művészetek Háza 
csapatát. De hol másutt kerülhetne sor ilyen nem megszokott pá-
rosításra, mint Veszprémben, ahol a Laczkó Dezső Múzeumban 
Magyarország egyik legjelentősebb üvegművészeti gyűjteményét 
építették fel az elmúlt évtizedekben. Itt jól tudják, az üveg mél-
tó párja lehet az olaj-vászonnak. Számomra mindig öröm, ha egy 
kiállításon a hasonló gondolat síkban és térben vagy eltérő anya-
gokban egyaránt megjelenik. Ilyenkor talán többet foglalkozunk 
magával az egységes világképpel, mint az eltérésekkel, ami az 
anyaghasználatból fakad. Alkalom ez arra, hogy több szempont-
ból, alaposabban értékeljük az adott témát.

A kiállítás címe, Fényrétegek egyaránt utal a művek megvaló-
sítására és magukra az alkotásokra. 

Borkovics Péter méretre vágja, rétegezi a kiválasztott üveg-
lapokat, hevíti, megolvasztja, a kellő pillanatban egy általa kitalált 
eszközzel megmozgatja, megforgatja. Ezután a tömböt lehűti, fe-
szültségmentesíti, végül sok-sok munkával készre csiszolja. Ami 
számomra is meglepetés volt, Bullás József esetében legalább eny-
nyire fontos az aprólékos festészeti technológia. Egyes képei 
esetében az alapozott vászonra akrilfestékkel több rétegben megis-
mételve rácshálót fest, hagyja megszáradni, majd olajfestékkel egy 
más struktúrát fest a felületre, végül a felső réteget egyes helyeken 
visszakaparja. A végső kép így helyenként egymás mellett láttatja 
a legfelső réteget és az alatta lévő rácsot, amely természetesen már 
mutatja a felső visszakaparásának nyomait. Martos Gábor mű-
vészeti írónak van egy nagy sikerű internetes sorozata és könyve 
rekordárakon eladott műalkotásokról „Ilyet én is tudok” címmel.  
Ebben az esetben azonban, bár a technika, a mívesség nem válik 
uralkodóvá, mégis jól érzékelhető, így a nézők közül talán keve-
sebben fogalmazzák meg magukban, hogy „Ilyet én is tudok”. 

Két művésztanár, jelentős életművel rendelkező, alkotóere-
je teljében lévő művész kiállítását láthatjuk, akik ma is tanulnak, 
meg� gyelnek, gondolkodnak és alkotnak. Műveik magukban hor-
dozzák ezt a teljességre törekvést. Megpróbálhatjuk mélyrehatóan 
megismerni az alkotókat, a műveiket, de nyugodtan választhatjuk 

a talán egyszerűbb utat: nézzük meg a műveket, és élvezzük látvá-
nyukat. Egy javaslatom vagy inkább kérésem azért van: szánjanak 
rá időt! Megéri!

Barabás Lajos

Borkovics Péter üvegművész és Bullás József képzőművész kiállítása. Művészetek Háza, 
Dubniczay-palota – Várgaléria. 2020. július

Séd, 2020. 1. sz., 29. old.
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ben nehezebb, mint a szóbeli művészetek-
nél, a kommunikáció látszólag egyoldalú, 
a közönség részéről a visszajelzés, külö-
nösen ilyen visszafogottabb hangulatban, 
nehezebb, a klasszikus koncerthangulat 
szokásai szerint nem is nagyon illendő. 
Az előadó még magára hagyottabb, még 
magára utaltabb. A lassú tempó aztán be-
lendült, de a szám végére visszatért a han-
gulatfestő, lassabb, elmerengő kezdetekhez.

A második dallam élénkebb, jazzes 
kezdete elkomorult, romantikus, lassú 
befejezéssel ért véget. Rozsnyói Péter itt 
a párbeszédet szemmel láthatóan, füllel 
hallhatóan önmagával folytatta, a dalla-
mokat halk beszédhez hasonló énekkel 
is kísérte. Ez az önbeszéd később újra és 
újra megszólalt.

A harmadik szám himnikus kezdése 
után � nom, felső regiszterben játszott ének-
lő szólama tagoltan, pontosan körülhatárolt 
hangokkal szólalt meg, tiszta beszédhez, 
artikulált kifejezéshez hasonlóan, jóleső ér-
zéssel kerülte a virtuóz futamokat. Ezután 
egy szomorkásabb jazzdallam szólalt meg, 
amely egy idő után felderült, játékosan fe-
lelgettek egymásnak különböző motívu-

mok, aztán újra impresszionisztikusabb 
dallam következett, melyre egy szinte ének-
lésszerűen előadott szép romantikus dallam 
szólt. Ennek a számnak őszies hangulatú 
� lmzene jellege volt. A tervezett utolsó dal-
lam keserédes, néha elmosolyodó hangu-
latával francia sanzont idézett, komorabb 
kitörése után szomorkás beletörődésben 
zárta Rozsnyói Péter a koncertet. 

A közönség részéről érezhető volt 
a ragaszkodás, hálásan tapsolták meg 
az intim és többségében melankolikus 
hangulatú koncertet. A kitartó ünnep-
lés egyértelművé tette, hogy a hallgatók 
szeretnék, ha még folytatódna ez a han-
gulat. Rozsnyói Péter kissé zavartan el-
nézést kért, amiért nem volt olyan vidám 
ma este, és egy Chopin-zenére emlékez-
tető � nom, szelíd, romantikus dallammal 
köszönte meg a hallgatók lelkesültségét. A 
koncert egy adventi vasárnap estéjére ki-
váló program volt azok számára, akik sze-
retnek melankolikus hangulatban békésen 
merengeni egy pohár bor (esetleg boros-
tyánszínű tea) mellett. 

Kovács Gáborján

Fennállásának harmincadik esztendejében visszatekintő jellegű kiállítást rendezett a regionális alapon, 
de civil kezdeményezésként és a tagok egymás iránti megbecsülésére és egyenlőségére alapozva működő 
Veszprémi Művész Céh a veszprémi Csikász Galériában és a Dubniczay-palotában található Várgalériában. 
A kiállítás jelentőségét az alapítás jubileumán túl az is adja, hogy a főként Veszprémben és környékén élő és 
alkotó művészek együttesen bemutatkozhassanak a 2023-ban az Európa Kulturális Fővárosa évére készülő 
megyeszékhelyen. 

A Veszprémi Művész 
Céh jubileumi kiállítása

Veszprémi Művész Céh 30 – Jubileumi kiállítás. Művészetek Háza, Csikász Galéria, 
Dubniczay-Várgaléria, Magtár, 2019. december 7. – 2020. február 9. 

Ezért is volt helyes a szervezők döntése, amikor 
a jubileumi kiállításra a jelenlegi, alkotótevé-
kenységet kifejtő tagok mellett a Művész Céh 
korábban elhunyt, ám fontos, meghatározó tag-
jainak műveit is beemelték. Ez tehát megfelel a 
kiállítás jellegéből fakadó elvárásoknak, azaz a 
folyamatos alkotótevékenységet folytató tagok 
bemutatkozhatnak, másrészt az elmúlt har-
minc év összegzésére is lehetőség adódik.

A kiállítás rendezőinek különösen nehéz feladata volt, mert 
három részletbe és több kisebb terembe kellett szétbontaniuk a 
kiállítást. Ez minden esetben komoly kihívás, főként, ha egy olyan 
sokszínű és heterogén anyagról van szó, mint ezen tárlat eseté-
ben. Mindenesetre értékes, fontos hangsúlyokat, csomópontokat 
emeltek ki azzal, hogy egyes, szemléletükben is közelítő alkotó-
kat egymás mellé helyeztek. Így jó választásnak bizonyult rögtön 
a Csikász Galéria fogadótermében a bejárattal szemben elhelyezni 
Somogyi Győző élénk színvilágú, az életmű egészére is jellemző 
képeit, míg mellette Korényi Dalma nagyméretű, ám évtizedekkel 
korábban készült, rendkívül dekoratív baranyai szőnyegeit, közé-
jük installálva színezett madárszobrait. 

A kiállítás anyaga a fentebb leírtaknak megfelelően vegyes 
összképet mutat, ám a 20–21. századi – klasszikus értelemben 

vett ábrázoló – képzőművészet szinte minden jelentősebb irány-
zata megtalálható benne, a hagyományos köztéri emlékművek-
hez készült kisplasztikai vázlatoktól a nagyméretű festményekig. 
A bemutatott alkotások közül több a klasszikus európai festészet 
formanyelvét és megoldásait, illetve tradicionális műfajait hasz-
nálja. A csendélet műfaján belül különleges darab Tóth István 
György nagyméretű alkotása, amelyen � nom, lazúrosan felvitt 
festésmódja segítségével a csendélet háttérben meghúzódó tér-
részletébe még a hordozó falemez erezetét is belekomponálja. A 
fa mint az emberi környezet és téralkotás egyik legelementárisabb 
társa több művész munkáin – és anyaghasználatában is – vissza-
köszön. Így Veszeli Lajos Szülőföldem ékkövei című munkáján is, 
amelynek címe rejtélyesen hat. A kiállítás tényleg szakszerű ren-
dezése ellenére a műtárgy melletti képcédulán érdemes lett volna 
jelezni, hogy a „vegyes technika” leírás pontosan milyen anyag-
használatot takar. 

Elgondolkodtató megoldás az, amikor egy alkotó két külön-
böző felfogású művét is kiállítják a szervezők, ám nem egymás 
mellett helyezik el őket. Ez hozzájárul a kiállítás egységesebbé té-
teléhez, ám a hétköznapi néző számára nem biztos, hogy két na-
gyon eltérő mű végül is összekapcsolódik. Így járt Gaál Ágnes is, 
akinek két kisebb, horizontális és vertikális struktúrákat hang-
súlyozó, több rétegben festett képe (Fényes I–II.) egy nagymére-

Séd, 2019. 3. sz., 18. old.

Életünk során gyakran feltesszük a kérdést, mit jelent számunkra egy adott hely. Hisz ma már alig akad, 
aki szülőhelyén éli végig egész életét. Többnyire praktikus érveket sorakoztatunk pró és kontra. A hely 
egyediségének, személyiségének, ízének, zamatának, a helynek mint élő entitásnak a leírására ritkán 
vállalkozunk. Kihívás ez, nem hétköznapi feladat. A hely szellemének megérzése és megragadása ihletett 
pillanat, tárgyiasítása művészet. 

A mi Veszprémünk
A mi Veszprémünk 2023. A Veszprémi Művész Céh kiállítása az Óváros Art Galériában, 
Gizella-napok, 2019. május 8-21.

Hamvas Béla így ír erről: „A helyet nem 
szabad összetéveszteni a térrel. A tér és a 
hely között az a különbség, hogy a térnek 
száma, a helynek arca van. (…) A tér min-
dig geometriai ábra. A hely mindig fest-
mény és rajz, és nincs belőle több, mint ez 

álomszerű capricciók. A helyet és történe
tiségét, úgy tűnik, szövegben és vizuálisan 
is, elsősorban az épített és természeti kör
nyezet szépségeiben lehet megragadni. De 
fontos, több alkotásban is visszatérő jelkép 
Gizella királyné és a királyi pár is. A tárgyi 
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Ugyan mi sürgethette a kiállítás cseréjét? – tehetnénk fel a kérdést. 
A 2018-ban megnyitott hetedik a sokszorosított gra� ka műfajában 
mutatott be egy igen erős nemzetközi és azzal minőségben verseny-
ző magyar merítést. A nyolcadik rendezés bejárásával az a benyo-
más, hogy erősebb a konstruktív szemléletmód jelenléte. Külön 
helyiséget kaptak a Vass László gyűjteményének legrégebbi réte-
gébe tartozó, a konkrét festészet purizmusát is felvillantó Barcsay 
Jenő-munkák. Hangsúlyosan vannak jelen a Korniss Dezső-vász-
nak, valamint a kiállításon egy-egy egységet képeznek az expresszív 
hangvételű organikus absztrakt vonalat képviselő – egyébként Bar-
csay-tanítvány – Deim Pál bábumotívumos, groteszk ízű munkái és 
a kiállításhoz nem jól illeszkedő, zsigeribb, testiesebb és lírai orga-
nikus-konstruktív Lossonczy Tamás-művek. Valahol a tárlat köze-
pén pedig megtaláljuk a leghangsúlyosabb szekciót, amely Konok 
Tamás – zömében a ’90-es évek első feléből származó – kisméretű 
vásznaiból mutat be egy remek sorozatot. Megkockáztatom, hogy a 
hetedikről a nyolcadik Vass-tárlatra való gyors átszerelés okát Ko-
nok Tamásnak hívják. Konok idén töltötte be a kilencvenediket, és 
egészen biztos, hogyha nem írt volna felül minden korábbi tervet a 
pandémia, idén sok minden Konokról szólna.

Nemrég, a járvány elleni kényszerítő intézkedések hatályon 
kívül helyezésével a Modern Képtár emeleti termében, ahol leg-
utóbb Haász Katalin minitárlata volt látható, a Művészetek Háza 
megnyitott egy, a Vass-gyűjteményből kurált kiegészítő válogatást, 
amelynek bemutatott művei nem csupán egymás poétikai műkö-
désére re� ektálnak, de a nyolcadik Vass-tárlat főbb egységeivel is 
párbeszédet alakítanak ki.

Az emeleti szekciót meglepő módon Radák Eszter nagyon 
korai munkái vezetik fel. Ezek a kisméretű vásznak a Losson-
czy-képekhez hasonlóan nem a Vass-gyűjtemény fő csapásirányá-
ba tartoznak. Az absztrakt-expresszív oszcilláló vonalmintázatok 
és a hátteret alkotó színmezők kisugárzásukban hordoznak va-
lamit, ami folytonos későbbi munkáival, azonban lényegüket te-
kintve gyökeresen mások, mint amilyennek Radákot ismerjük.

Hasonló a helyzet az emeleti sorozatot nyitó Trombitás Tamás 
vásznaival is. Trombitásnál központi kérdéskör a fény, a tér és a tö-
meg viszonya. Ezeknek a minőségeknek ágenseiként tekinthetünk 
a fekete és az arany kontrasztjára és a zömök geometrikus elemekre 

mind térben, mind pedig síkban. Ehhez képest a Trombitás-képek 
közül az egyiken látunk aranyat, a többin egymástól kevéssé elté-
rő árnyalatokkal megdolgozott színmezőket, valamint egymással 
szimmetrikus, illetve különböző arányossági viszonyba rendeződő 
vonalszerű hasábokat, amelyek időnként nyelvi jeleket rejtenek.

Trombitás mellett Haász István és Geneviève Claisse munkái 
ellenpontot képeznek a minitárlat koncepciójában; a vonalak ren-
deződésének konstruktív potenciálját szemléltetik. Ha Trombitás 
és főleg Jürgen Waller vásznainak sallangmentes statikussága az 
egyik pólus, akkor Claisse munkái jelentik az ellenpólust, ahol a 
hajszálvékony vonalak viszonyba állítása térmélységet teremt, és a 
sebesség nyugtalanító érzetét adja a kompozíciónak.

A földszinti tárlattal való összeillesztésben egyértelmű-
en Konok Tamás a kulcs: a különböző minőségű színmezők és a 
vonalstruktúrák működése Konok vásznain köszön vissza legegyér-
telműbben, noha Barcsay is több kapcsolódási ponttal rendelkezik.

Összességében felmerülhet a kérdés, hogy van-e csattanó-
ja ennek a tárlatnak, van-e konklúziója, aminek révén önálló ki-
állításként is tekinthetünk rá, és nem csupán mint a Vass-tárlat 
függelékeként? A válasz igen, a csattanót a bejárási útvonal végén 
találjuk: Maurer Dóra két művét. Az eredendő letisztultság és sű-
rítettség miatt a Maurer-művek könnyen viselkednek súlypon-
ti elemként. Ebben a leosztásban ez talán tervszerű volt, mivel a 
kiállítás említett esztétikai kapcsolódásai Maurer Dóra munká-
jában egységesülnek működő konklúzióként. A két mű Maurer 
kváziképek sorozatába tartozik, amelyekről azt gondolom, hogy 
nem pusztán a színtan és a térbeli matematika rendkívül elmé-
lyült vizsgálatáról tanúskodnak, hanem képi haikukként beszél-
nek a lét totalitásának megjelenő-elrejtőző játékáról. Ez a képtípus 
egy olyan színmezőkből és vonalstruktúrákból álló többdimenzi-
ós, rétegzett rendszert sejtet maga mögött, amely kozmoszmodell 
módjára különböző törvényszerűségek szerint mozog és együtt-
állásokat hoz létre. A kváziképek színek és struktúrák monumen-
tális rendszereinek pillanatszerű belátásait rögzítik. Ezek a képek 
mint képek kompaktak, azonban mégis a hiányt reprezentálják. A 
színek és a struktúra nem látható totalitása csábító igézet, de egy-
ben ígéret is, ebből következően a nem mutatás nem szemfény-
vesztés, hanem diszkréció. Maurer képei, a szilánkokra törő, így 
tárgyi voltában is kézzelfoghatóságát hangsúlyozó színsáv-kom-
pozíció és a – feltételezésem szerint rosszul installált – térben 
megtörő vonalstruktúra visszafelé olvastatják magukat. Felvillant-
ják a teljességet, és visszavezetnek bennünket az absztrakt festé-
szet jelenvalóságába, ahol a viszonyok variabilitása végtelen.

Kovács Alex

Tizenhét éve tart Vass László műgyűjtő és a veszprémi Művészetek Háza közös sikertörténete, amelynek 
égisze alatt a Művészetek Háza pár évente egy új rendezést kurál Vass úr gyűjteményéből a Modern Képtár 
földszintjén. Tavaly novemberben nyílt meg a nyolcadik kiállítás. A hetedik élt: egy évet.

Meglepetésdialógusok

Trombitás Tamás: Lila-sárga. Akril, vászon; 60x60 cm

Maurer Dóra: Sarokba projektált quasikép (1986). 
Akril, farost; 62x122 cm
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A Veszprémhez több szálon kötődő Szabados Árpád képzőművész1 emlékére rendezett kiállítássorozat 
második része a Teremtő eldöntetlenség címet kapta, és szeptember 5-ig látogatható.2 A Balatonszepezden 
2014 és 2015 nyarán készült, utolsó képsorozatát láthatjuk (a kiállítás második vagy alcíme ezért Balatoni 
elégia), melynek ez az első bemutatója művészettörténeti esemény. A 91 darabos sorozatból 69 került a 
falakra. A képek számozottak, címadásra Szabados életében nem került sor.

Teremtő 
eldöntetlenség

A főcím szókapcsolata Mészöly Miklóstól származik, aki 1986-1 2

ban jellemezte így Szabados művészetét, amikor Sugárzó eldön-
tetlenség címmel közzétette műcsarnoki megnyitóját a Kortárs 
folyóirat 5. számában. A szöveg rövidebb változata 1989-ben kata-
lógusbevezetőként is szolgált Szabados Festmények című kiállítá-
sához (Józsefvárosi Galéria). Feltételezhető tehát, hogy a művész 
egyetértett az íróval abban, hogy az ő „kép- és látványépítő törek-
vését legalapvetőbben az jellemzi, hogy magának a létesülésnek (…) 
alak- és formaváltozatait puhatolja és felmutassa” (kiemelés tőlem). 
Ezek szerint Szabados Árpád, aki előbb gra� kusként vett részt a 
magyar művészet 1960-as évek végi – 1970-es évekbeli – megújulá-
sában, felszabadítva a rajzot nemcsak az ábrázolás, de a geometria 
és az anatómia kötöttségei alól is,3 majd a ’80-as évek új/vad fes-
tészetét gazdagította szenvedélyes, tabut nem ismerő, ezért olykor 
brutálisnak ható, erős, rajzos stílusával (mondhatni: a festészet hite-
lét és az ember hiteles megjelenítését kereső művészetével), miköz-
ben nemzedékek szemléletét változtatta meg és tette fogékonnyá 
a kreatív gondolkodásra a GYIK (Gyermek és I� úsági Képzőmű-
vészeti) Műhely megalapításával, illetve a Mozgó Világ folyóirat 
kép- és művészeti szerkesztőjeként, egy olyan művészetfogalom 
meghatározására késztette a kor „írófejedelmét”, mely évezredek 
óta érvényes ugyan (alkotó-teremtő tevékenység), de a legjobban 
a 20. század „keresőit”4 jellemzi, beleértve az ember(iség) sorsával 
és önmeghatározásával foglalkozókat is (eldöntetlenség). Szabados 
művészetében a kettő szervesen függ össze: egyikből következik a 
másik és viszont. Ilyenformán folyamatos kísérletei és kísérletfolya-
mainak új képformákban való rögzítése korának hű látleletei.

Az 1990–2000-es években, amikor Szabados a Képzőmű-
vészeti Egyetem tanára, majd rektora lett, � gyelme áttevődött az 
emberről, viselt dolgairól és a civilizációról a természetre és magá-
ra a képre. (Festett) alakjai, velük együtt a tereik és viszonylataik, 
melyek közül – mutatóban, Fér� test címmel5 – egy háromdarabos 

sorozat látható a kiállításon, archaikus, gyakran ornamentális és 
a modern mesterek képalkotó koncepcióit újragondoló, összetett 
képszerkezetekben és -sorozatokban „öltöttek testet”. A művészet 
történetének e három területét nem annyira az ember� gura teste-
sülése, mint inkább a világról alkotott képének művészetben való 
megmutatkozása és a mesterség igézete jellemzi.

Vajon most is érvényesnek gondolhatjuk az egykori állítást, 
mely Szabados öt évtizedes alkotói pályájából csupán az első 20 év 
összegyűjtött anyaga láttán fogalmazódott meg az íróban? Vajon 
a folyamatában valóban eldöntetlen „létesülés” vagy valami más 
van jelen az utolsó Szabados-képeken, melyek láttán önkéntele-
nül is eszünkbe idéződnek Egry József festményei? Egry a terem-
tést közvetlen közelről: egy kicsi, mégis végtelenbe vesző tájék felől 
láttatja, amely egyben a teremtett világ is. A magyar művészet tör-
ténetében az Alföldhöz, a Kárpátokhoz, a nagybányai hegyvidék-
hez, Erdély egészéhez fűződnek hasonlóan összetett, a mitikus és a 
reális világot ötvöző festői minőségek, melyeket Egry – az 1920-as 
évektől – a Balaton vizéhez és fényeihez, hegyeihez, az állatok, em-
berek, fák békés együttéléséhez kötött.6 Egyúttal a művészi és az 
emberi identitás képei az övéi. Nemcsak a mindenséget alakító-lét-
rehozó, felforgató és megváltoztató (bibliai) teremtés és létesülés 
igézetében, de inkább a beletartozás szempontjából. Ami kiolvas-
ható Jékely Zoltán 1949-es Balatoni elégiájából is. Az e versben 
felsejlő alak „sok-sok tökéletes vonal / szövedéke, állandó diadal / 
múlandóságon s mindenen, mi rút!”, akinek költői megteremtésé-
hez hasonlóan „a tenger éppen így vajúdhatott, / mikor Vénusznak 
életet adott!” Vajon Szabados akrillal festett „elégiái” valóban az e 
műfaj szerinti lelki szemlélődés képei (tárgyai közé értve magát az 
alkotást és önmagát is)? Folytatva Egry, Jékely, Szabó Zoltán legen-
dává szellemiesült „szerelmes földrajzát”?

Mivel Szabados Árpád életművében és így az életében is (ma 
még csak 76 éves lenne!) meglepő fordulatot sejtet az al- vagy 

Szabados Árpád festőművész kiállítása: Teremtő eldöntetlenség / Balatoni elégia. 
Művészetek Háza – Csikász Galéria. Megnyitó: 2020. július 18.

Szabados Árpád: Szepezdi sorozat 2.Enteriőr Szabados Árpád Fér� test című sorozatával
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második cím,7 a következőkben megpróbálom körvonalazni a ba-
latoni képek sajátosságait az életműve alapján.

A balatoni sorozat kiállított képei kisebbek Szabados meg-
szokott képméreteinél. Egy részükön felismerhetők a jellegzetes 
táj részletei (jegenyék, víz, csónakok, fény, nap, tükröződés – és 
kerítések), de majdhogynem meghatározhatatlanul: a sárgák, 
zöldek, kékek, narancsszínek, lilák puha egymásba mosódásá-
val. A lágy festőiség új elem Szabados rajzosnak és energikusnak 
mondható festői munkásságában, mely az 1990-es években vált 
festőibbé, utat engedve a színfoltok érvényesülésének, s szinte 
felszámolva a rajzi minőségeket. A tájképek színátmenetei azon-

ban még újabb megoldások, melyekhez hasonlóak az enteriőrök 
leheletnyi színekkel festett, szürke terei, noha a bejövő fénynya-
lábok határozott struktúrákká rendezik át őket – amint a tájké-
peknek is megvan a maguk természetes, egymás fölötti rétegekből 
álló szerkezete, még ha csak sejthetően is. A valóságra utaló refe-
renciák tehát bizonytalanok – ahogy barátja, Géczi János mond-
ta a megnyitójában –, de azért ott vannak. A képek harmadik 
csoportjában intenzív szín és konkrét forma is feltűnik: példá-
ul a narancsszín és a spirál vagy a meander. Elvontnak is mond-
ható képek ezek: olykor három rétegre tagoltak a felületeik, mint 
a tájképeken, máskor egybefüggő síkok, melyeken geometrikus 

Szabados Árpád: Fér�test (részlet). 2000-es évek
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alakzatok jelennek meg. Ez utóbbi képek nézete azonban megha-
tározatlan.8 

Feladatunk tehát a képszerkezetek és a jelszerű formák értel-
mezése, hiszen más vonatkozásban Mányoki Endre a ’96-os kiállí-
tás katalógusának előszavában bemutatta Szabados művészetének 
akkoriban kezdődött, harmadik korszakát.

A saját (mindazonáltal közérthető) jelek alkotásáról és hasz-
nálatuk következetességéről is ismert Szabados Árpád művein 
2007-ben tűnt fel a spirál: az élet növekedésének, végtelenjének 
jele, mely az emberiség különböző, régi népeinél (kelták) ebben a 
jelszerűségében, az ókorban pedig folyamatossá fűzött mintázat-
ként funkcionált. A jelet alkotó csigavonal két „végének” egyike: 
a belső valójában olyan (kiinduló)pont, mely egy ismeretlen/lát-
hatatlan tér egészét gyűjti magába, készen arra, hogy kifejlessze 
a látható/érzékelhető világba. A másik, szabadon hosszabbítható 

vége efelé a világ/tér felé nyitott, folytatható. Ezért a spirál világ-
mindenség-szimbólum is.9 Szabados Szimmetrikus sorozatból  
I–II. című kettősképének10 alapja egy olyan nyitott kép, melyet ha 
megdupláz, a „másolat” nem csak tükörszimmetrikusan és nem 
csak álló formájában, de másképpen is – a kép mind a négy olda-
la szerint – összeillik az alapképpel. Ennek kulcsa az alapkép két 
szabálytalan/lezáratlan, spirált rejtő formája, melyek valamelyi-
kéhez illesztve a másodképet, összeáll egy fél lepke- vagy „alma-
virágforma”11 egy önmagába záródó kettős spirállal, míg a másik 
csigavonal és forma nyitott marad. Ha a kép sokszorozásával az 
illesztéseket-képépítést tovább folytatnánk, a végtelen sík felé nyi-
tott, ornamentális mezőt kapnánk, melyet matematikailag és geo-
metriailag sem lehet lezárni. 

Jelszerű formák gyakran feltűnnek az ornamentikában, va-
lamely vizuális logikára épülő képalkotó módszer struktúrát kí-
náló alapelemeiként. Szabadosnál azonban személyesek is, az 
alakuló voltuknak köszönhetően. Már a ’90-es évektől készül-
tek – a motívumok végtelennek tűnő ismétléseiből és variációi-
ból – ornamentális jellegű növény- és állatképei az új korszakát 
jellemző, említett, oldott festőiséggel. A Cím nélkül című, 2000-es 
évekre datált, fekete alapú, rajzos, de színekben tobzódó képen, 
mely – kitűnő gondolat! – a kiállítás nyitó és záró képe is egy-
ben, az említett, „almavirágba” zárt motívumok kulcsát keres-
hetjük. Az önmagába záruló Möbius-szalagra, illetve a végtelen 
jeleként ismert fekvő 8-asra emlékeztető magházak, melyek két 
fele olykor elkülönül, az élet biológiai jelei12: a forrására és ennek 
feltételezett, végtelen meglétére, máskor az összetettségére mint 
feltételre utalnak, vélhetően az emberi és a személyes élet vonat-
kozásában. Így ez a kép őrzi a „létesülés-vajúdás” Szabados ko-
rábbi művészetére jellemző stációit, az eldöntetlenséget is. Az 
„almavirágok” négy háromszög csúcsaihoz köldökzsinórral kö-
tődve mozognak a térben, akár a papírsárkányok, miközben egy 
ötödik, színében is megkülönböztetett, csonka háromszög egyet-
len „farokkal” lebeg ki a képből (a fekete, ismeretlen térbe). A 
mindig kettősséggel jellemzett Szabados-műveket13 ez az egyszer-
re vidám és riasztó (sárkányos, fekete) kép ezáltal egy harmadik 
(elégikus? visszatekintő?) értelemmel is gazdagítja, mely a világ 
teljességében való megélésének lehetetlenségéből, (végtelen vol-
tában) megismerhetetlenségéből, azaz az eldöntetlen emberi  
állapot gyötrelmességéből is fakadhat. 

A 2014-es pasztell Időgyűrűkön egyértelműsödni látszik a 
spirál. Négy fatörzsön, a koncentrikus évgyűrűket megváltoztat-
va, az élet tiszta jeleként mutatkozik meg (miközben a fa maga 
is az élet szimbóluma: életfa). De ahhoz, hogy az évgyűrűket (és 
a végtelen spirált) láthassuk, az élő fát ki kell dönteni, szét kell 
fűrészelni. Erre utalnak a vörös vonalak a kép alsó részén, a fák 
tuskóinak magasságában. A kép a jelsokszorozással hasonlóan 
személyes élettapasztalatot általánosít, mely szerint a Tudás (vala-
mely lényeg megpillantása) birtokába az Élet múltával jutunk. (A 

spirálok egyúttal teresítik a törzsek függőleges irányultságát hang-
súlyozó rovátkáit, de mindannyiszor meg is törik az egyenes vol-
tukat.)14 A (végtelen) Tér is a Tudás egyetlen pillanathoz köthető 
felismerése tehát (mindaddig a képzelet műve vagy befejezhetet-

Szabados Árpád: Szepezdi sorozat 37.

Szabados Árpád: Szimmetrikus sorozatból II. (2007)

Szabados Árpád: Szepezdi sorozat 15.

Szabados Árpád: Belépőkép (2000-es évek)
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len kísérlet, mely a képen �nom, nyitott, geometrikus hálózatként 
is megjelenik, mint Szabados i�úkori, „vajúdó-létesülő” rajzain, 
átfonva a törzseket is). 

A talán egy évvel későbbi balatoni képek egyikén tájképsze-
rűen osztott a felület/a tér, noha minden szempontból elvontnak 
tarthatjuk. Felső képmezőjében a spirál a(z életadó) Napnak felel 
meg. Szabados ezzel elfogadta a spirált a végtelennek tapasztalás-
sal meg nem közelíthető és ezért ábrázolásra nem alkalmas jele-
ként, és a (kép)táj sugárzó, de „érinthetetlen” részévé tette. Ezért 
érdemes felidézni, milyen képszerkezetek alakultak is ki Szabados 
művészetében a pályája során, melyek a kép eredendően sík volta 
miatt mindig absztrakciók: a tér síkba idézői vagy éppen elutasítói. 

Elsősorban a formái cselekvő-szenvedő létesülése által szüle-
tett tér a képein. Mészöly igen pontosan azt mondta, hogy Szaba-
dos képi történései „nem domesztikált” térben zajlanak (azaz se a 
távlathoz, se más, a festészeti műfajokhoz köthető – zárt, rétegzett 
vagy nyitott – kompozícióhoz nincs közük, legfeljebb talán a sem-
miből/a mindenségből megjelenő arcokhoz-alakokhoz /ikonok/, 
de ezekhez is fordított előjellel): vajúdva képződő alakjai maguk 
hozzák létre „a” teret. Korai tollrajzai óta ismert művészetének 
ez a vonása, amint az Időgyűrűk kapcsán említett, külön lebegő 
térháló is.15 A Képzőművészeti Főiskolát 1968-ban végzett �atal 
művész első művein jelent meg, az absztrakció és a képzelet tár-
gyaként. Feltételezhető, hogy e különös formációval már megkü-
lönböztette a �guraalkotáskor a �gura vonatkozási rendszereként 
születő, határtalannak látszó teret a mindentől függetlenül létező 
végtelen tértől.16 Sajátságos ez a kettős képi térteremtés.17 

Idővel (már a ’70-es években) a térhálók (olykor halászhá-
lók csomóira emlékeztető pontokkal) egyre határozottabban tér-
rácsokká váltak, vagy sík rácsként különböző motívumok elé 
kerültek úgy, hogy árnyékuk is lett, azaz létezőkké váltak. Függő-
leges vonalaik esetenként fent nyilakban végződtek, elválasztva/
elzárva a szemlélőtől nemcsak a motívumokat, de az egész vilá-
got. Maga a megismerhetetlenség ez a rács? Annak a jele? Vagy a 
félig megismerhetőségé? Amikor a természet- és a kognitív tudo-
mányok épp a világ addig sosem látott mélységeit voltak képe-
sek feltárni? Szabados második korszakában a festői �guraalkotás 
intenzitása elsöpörte ezeket a szorongató motívumokat. Majd az 
ornamentikára épülő képalkotó módszer, mely a sík kiterjedés-
hez adott változatos struktúrákat, visszahozta a képbe a rácsot is. 
Elvont-intellektuális rendszerként, mely a végtelen megtapasztal-
hatóságával, fogalmának egyértelműségével és létének bizonyítá-
sával kecsegtet.

A kései képeken a rács és a térháló is visszatér. A Létra és 
lépcső címűt például (2014) magyarázó ábrának is tarthatjuk, 
melyen a létra síkja és a lépcső térbelisége mellett egy, a kettejük 
összevonásából képzett, fokonként egyre inkább mindent betöl-
tő térrács/háló látható. Van azonban egy harmadik, az abszt-
rakt festészetből (nálunk különösen Korniss Dezsőtől) ismert, a 
képsíkot teresítő, ill. a végtelen felé megnyitó megoldás is: a sík 
geometrikus, bármely irányban történő felosztása. Utóbbi Szaba-
dos „kései üzenetein” jelenik meg (Késői üzenet Korniss Dezső-
nek, 2011, Üzenet C-től, 2012, Üzenet C-nek, 2013), melyek közül 
többnek geometrikus vagy geometrizáló a domináns forma-/mo-
tívumvilága is, miközben a kép esetenként tele van tömve apró, 
rajzolt motívumokkal. Ezeken kívül a Michaelnek című, az an-
gol barátjának (Michael Jacobsnak, aki – művészettörténészként 
– utazásairól és útikönyveiről is ismert volt) halálakor (2014) 
készült kép idézendő ide, egy jelentős téralkotó motívum: az út 
miatt. Szabados festményein a ’80-as években tűntek fel az utak, 
keresztutak, melyek jelek képződésében is szerepet játszottak. A 
Michaelnek ajánlott képen fekete alapon három, egymást keresz-
tező, de nem metsző út rajzolódik ki (pasztellel), melyek ugyan 
személyesek lehetnek, de talán magyarázatul szolgálnak például 
a Korniss-kép fekete alapsíkjának ritmikus, geometrikus tago-
lásához és görbe „útjaihoz”, melyek beleérnek a felső, kék alapú 
képsík színes szalagformáiba, s fordítva ugyanígy, csak alig látha-
tóan: a felső képmező színes „útjai” a fekete alapon alig láthatóan 
és kaotikusan folytatódnak. (A két mező: a fekete és a kék a földi 
és az égi világ megkülönböztetése is lehet, ez esetben az utób-
bi egyúttal a művész/et/ világával azonos.) Ami az alsó mezőben 
felfénylik a káoszból (kiszínesedve, laboratóriumi metszetként 
kivágva), az csak jelzi, hogy utak szelik át a „földi mezőt” is, 
amelyet egyébként öntözőkannák és a vizükből keletkező em-

ber�gurák rajzolata tölt ki – talán a szüntelen biológiai életet 
érzékeltetve. Az égi utaktól kapott fénytől kimetsződő földi sza-
kaszok a balatoni képek fénygeometriájának elődei.

Egyenes fénysugarak (utak) tűnnek fel a balatonszepezdi ké-
peken is. Geometrikusan tagolják az enteriőröket, a tájszerűen 
alap- és háttérsíkra oszló vagy három rétegből felépülő képeket 
és az absztrakt csoportot alkotókat is. Így azt is, amelyen – mint 
említettem – a felső képmezőt narancsszín spirál (Nap) uralja, s 
meanderforma tükörképe látszik az alsó, kékes mezőben (víz?), 
melyet a Nap tükröződő sugarai tagolnak. A kettő között viszont 
van egy szabályos, de negatív rács is, szürke mezőben, és ez a rács, 
kéken, a sárgás „eget” is behálózza. Feltehetően egyszerű drótke-
rítés a valós alapja, melynek egyenletes ritmusa a /síkbeli/ végte-
lenbe futhatna ki.

E kép analógiájára háromrétegű állóképnek (borús tájkép-
nek) gondolható el a Szepezdi sorozat 1. absztrakt képe is, mely-
nek nagyobbik (alsó) mezője fodrozódó víztükörként pontokká 
bontja a (nem látható) nap sugarait, és így láthatatlan háló kép-

ződik, majd az üres (fehér) középtér felett szürke rács uralja az 
eget nagyobb, geometrikus motívumokkal. (A nagy háromszög a 
Nap-spirál helyén áll. Lehetséges, hogy az ellentétének a jele.) A 
kép kiállításon beállított és Szabados által is jelzett (fekvő) pozí-
ciója viszont egy felfénylő, lágy és egy komor, geometrikus világ 
közelítését-távolodását mutatja. A fénypontok alapján egy zöl-
desszürke, fotószerű vízképre utal vissza (Szepezdi sorozat 31.),  
melyen a fény tükröződése és aprózódása, csillanásai a tompa, sö-
tét víztömegen a kép átlója szerint rendeződnek el.

Ez a kép és a fény térszervező jelentősége az utolsó képe-
ken Szabados fotóinak felelevenítését igényli. Az 1970-es évek-
ben készült, fekete-fehér fotósorozatai közül a Kődobáló kapcsán 
mondta egy interjúban,18 hogy a feldobott kövek látványa „belé-
je égett”: belső kép keletkezett róla. Nem a mozgásukról, hanem a 

Szabados Árpád: Szepezdi sorozat 1.

Szabados Árpád: Szepezdi sorozat 31.
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alakzatok jelennek meg. Ez utóbbi képek nézete azonban megha-
tározatlan.8 

Feladatunk tehát a képszerkezetek és a jelszerű formák értel-
mezése, hiszen más vonatkozásban Mányoki Endre a ’96-os kiállí-
tás katalógusának előszavában bemutatta Szabados művészetének 
akkoriban kezdődött, harmadik korszakát.

A saját (mindazonáltal közérthető) jelek alkotásáról és hasz-
nálatuk következetességéről is ismert Szabados Árpád művein 
2007-ben tűnt fel a spirál: az élet növekedésének, végtelenjének 
jele, mely az emberiség különböző, régi népeinél (kelták) ebben a 
jelszerűségében, az ókorban pedig folyamatossá fűzött mintázat-
ként funkcionált. A jelet alkotó csigavonal két „végének” egyike: 
a belső valójában olyan (kiinduló)pont, mely egy ismeretlen/lát-
hatatlan tér egészét gyűjti magába, készen arra, hogy kifejlessze 
a látható/érzékelhető világba. A másik, szabadon hosszabbítható 

vége efelé a világ/tér felé nyitott, folytatható. Ezért a spirál világ-
mindenség-szimbólum is.9 Szabados Szimmetrikus sorozatból  
I–II. című kettősképének10 alapja egy olyan nyitott kép, melyet ha 
megdupláz, a „másolat” nem csak tükörszimmetrikusan és nem 
csak álló formájában, de másképpen is – a kép mind a négy olda-
la szerint – összeillik az alapképpel. Ennek kulcsa az alapkép két 
szabálytalan/lezáratlan, spirált rejtő formája, melyek valamelyi-
kéhez illesztve a másodképet, összeáll egy fél lepke- vagy „alma-
virágforma”11 egy önmagába záródó kettős spirállal, míg a másik 
csigavonal és forma nyitott marad. Ha a kép sokszorozásával az 
illesztéseket-képépítést tovább folytatnánk, a végtelen sík felé nyi-
tott, ornamentális mezőt kapnánk, melyet matematikailag és geo-
metriailag sem lehet lezárni. 

Jelszerű formák gyakran feltűnnek az ornamentikában, va-
lamely vizuális logikára épülő képalkotó módszer struktúrát kí-
náló alapelemeiként. Szabadosnál azonban személyesek is, az 
alakuló voltuknak köszönhetően. Már a ’90-es évektől készül-
tek – a motívumok végtelennek tűnő ismétléseiből és variációi-
ból – ornamentális jellegű növény- és állatképei az új korszakát 
jellemző, említett, oldott festőiséggel. A Cím nélkül című, 2000-es 
évekre datált, fekete alapú, rajzos, de színekben tobzódó képen, 
mely – kitűnő gondolat! – a kiállítás nyitó és záró képe is egy-
ben, az említett, „almavirágba” zárt motívumok kulcsát keres-
hetjük. Az önmagába záruló Möbius-szalagra, illetve a végtelen 
jeleként ismert fekvő 8-asra emlékeztető magházak, melyek két 
fele olykor elkülönül, az élet biológiai jelei12: a forrására és ennek 
feltételezett, végtelen meglétére, máskor az összetettségére mint 
feltételre utalnak, vélhetően az emberi és a személyes élet vonat-
kozásában. Így ez a kép őrzi a „létesülés-vajúdás” Szabados ko-
rábbi művészetére jellemző stációit, az eldöntetlenséget is. Az 
„almavirágok” négy háromszög csúcsaihoz köldökzsinórral kö-
tődve mozognak a térben, akár a papírsárkányok, miközben egy 
ötödik, színében is megkülönböztetett, csonka háromszög egyet-
len „farokkal” lebeg ki a képből (a fekete, ismeretlen térbe). A 
mindig kettősséggel jellemzett Szabados-műveket13 ez az egyszer-
re vidám és riasztó (sárkányos, fekete) kép ezáltal egy harmadik 
(elégikus? visszatekintő?) értelemmel is gazdagítja, mely a világ 
teljességében való megélésének lehetetlenségéből, (végtelen vol-
tában) megismerhetetlenségéből, azaz az eldöntetlen emberi  
állapot gyötrelmességéből is fakadhat. 

A 2014-es pasztell Időgyűrűkön egyértelműsödni látszik a 
spirál. Négy fatörzsön, a koncentrikus évgyűrűket megváltoztat-
va, az élet tiszta jeleként mutatkozik meg (miközben a fa maga 
is az élet szimbóluma: életfa). De ahhoz, hogy az évgyűrűket (és 
a végtelen spirált) láthassuk, az élő fát ki kell dönteni, szét kell 
fűrészelni. Erre utalnak a vörös vonalak a kép alsó részén, a fák 
tuskóinak magasságában. A kép a jelsokszorozással hasonlóan 
személyes élettapasztalatot általánosít, mely szerint a Tudás (vala-
mely lényeg megpillantása) birtokába az Élet múltával jutunk. (A 

spirálok egyúttal teresítik a törzsek függőleges irányultságát hang-
súlyozó rovátkáit, de mindannyiszor meg is törik az egyenes vol-
tukat.)14 A (végtelen) Tér is a Tudás egyetlen pillanathoz köthető 
felismerése tehát (mindaddig a képzelet műve vagy befejezhetet-

Szabados Árpád: Szepezdi sorozat 37.

Szabados Árpád: Szimmetrikus sorozatból II. (2007)

Szabados Árpád: Szepezdi sorozat 15.

Szabados Árpád: Belépőkép (2000-es évek)
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pillanatról, amikor állni látszottak a levegőben, és elkattintotta a 
fényképezőgépet. A pillanatot, ami tehát egy belső kép, a fénykép 
is megörökítette. A földi törvényeknek ellentmondva a levegőben 
álló kő belső teret alakított ki a szemlélőjében. A pillanat fotóján 
valójában épp ez érzékelhető. Az ún. vizuális kultúra látáskutatá-
sai se tudnának ennél érthetőbb és hatásosabb de�níciót adni a 
látásról és a fotográ�áról. Érthető, hogy ez a tapasztalat – amely 
egy sajátos fotóértelmezés is – további kísérletezésre sarkallta. A 
belső tér létrejöttéhez és láthatóvá tételéhez kapcsolódik az Eltű-
nés fotósorozat is a ’80-as évek elejéről. Az eltűnést-előbukkanást 
éreztető mozgások pillanatnyi érzéki-�zikai voltával egyidejűleg 
keletkező és maradandó lelki-szellemi tényt kereshette. Szepez-
den pedig 2015-ben videót készített, melynek nyomai felismerhe-
tők a festményein.19 Ha fotózta is a fényeket és a fény útjait, amint 
feltételezhető,20 akkor festményein a nem adatszerűsíthető belső 
tereit tárja elénk a képterek különböző típusaival. Ezek tehát egy-
egy adott pillanat konkrét és személyes, belső terei is, melyek-
hez semmit nem szükséges hozzátenni. Elfogadva a megadatottat, 
megszűnik az eldöntetlenség is. Szabados szepezdi festményei, 
minden szálukkal az életműben gyökerezve, új világot tárnak 
elénk. 

Köszönet illeti a kurátort és a családot a Balatonszepezden öt 
éve festett képek kiállításáért.
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4 Hamvas Béla kifejezése. HB – Kemény Katalin: Forradalom a művészetben. 
Budapest, Misztótfalusi, 1947. 

5 A cím nem Szabadostól származik.
6 Előzményei a romantika korának balatoni tájképei, például Brodszky Sándortól.
7 A két cím kiválasztása Hegyeshalmi László kurátor, a Művészetek Háza 

igazgatójának érdeme.
8 Esetenként a kép hátán szereplő aláírás ad támpontot, máskor a kurátor in-

terpretációjában látjuk őket.
9 A spirállal az 1970-es években Makovecz Imre foglalkozott (KK: Makovecz 

és az ornamentika. In: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. szüle-
tésnapjára. Szerk.: Czövek Judit – Dyekiss Virág – Szilágyi Zsolt. Budapest, 
2012. Magyar Vallástudományi Társaság, 535–552), amikor Szabadossal is 
együtt dolgozott a zalaegerszegi – meg nem valósult – I�úsági Fórum terve-
zésén. Erről: KK: Makovecz-kísérletek. Kézirat, 2018.

10 Látható a Szabados Árpád című katalógusban, Csíkszereda, 2014.
11  A forma eredete a széttárt női láb, lásd a Forgatható c. képet (2007), ugyanott.
12 Kiállításmegnyitójában Géczi János hívta fel a �gyelmet Szabados művésze-

tének biológiai analógiáira.
13 Lásd a műcsarnoki katalógus szinte minden idézett szerzőjének írását! I. m. 
14 Egy másik jel alakulása is meg�gyelhető a képen: puha kék foltok tarkít-

ják a törzseket, olykor két vagy több sárga „sejtmaggal”, jelezve az osztódás/
élet mindenütt jelenvalóságát, a matematika, geometria képletszerűségének 
ellenpontját. (Ezért is mondhatta a megnyitójában Géczi János, hogy a bio-
poétika szemléletmódja eredményesen alkalmazható Szabados életművének 
interpretációjakor.) Hasonló foltok a 2010-es évek más, emblematikus képe-
in is ott vannak, lásd a Késői üzenetek sorozat biológiai, mechanikai, szelle-
mi struktúráit és a velük egyidejű képek (Soma rajza, 2014) „világűrjében” 
feltűnő, azonos motívumot.  

15 Beke László 1969-es megnyitóbeszédét idézi a Szabados kiállítása. Kataló-
gus, Műcsarnok, 1986.

16 Utóbbi talán neveltetéséből következett: lelkész apja és lelkészcsaládból Ma-
gyarországra került (skót) anyja mellett mi sem lehetett természetesebb, mint a 
teremtett világ hitére épülő, a világ végtelenségének képzetét ápoló világnézet. 

17 Vö.: Beke i. m. „elvont térkitöltés” megnevezésével, mely Szabados esetében 
nem helytálló.

18 Mányoki Endre interjúja Szabados Árpáddal. Az Ernst Múzeum 1999-es 
Szabados Árpád-kiállításának katalógusa.

19 Géczi János megnyitóbeszéde.
20 Fotóinak bemutatására 2021-ben kerül sor a Missionart Galériában.
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A szemlélődés benső kertjei
Teremtő eldöntetlenség / Balatoni elégia. Szabados Árpád festőművész kiállítása.  

Művészetek Háza – Csikász Galéria. 2020. július 18. – szeptember 5. 

elégiád mutasd meg a hegyre épült 
városban
Kevés ideálisabb helyet tudok elképzelni egy, a biológiai műkö-
désben, természeti harmóniában gyökerező, végső letisztulás felé 
mutató, holisztikus szemléletű képciklus bemutatására, mint a 
Veszprém várában működő Csikász Galériát. Mert a királynék vá-
rosa adottságai által hordozza az igazi összhangot: hegy és völgy, 
erdő, patak és nagy tavunk egyaránt közelségben vannak itt. Sza-
bados Árpád, a magyar képzőművészet egyik sokoldalú, megha-
tározó alakja nem érhette meg, hogy a Balaton partján született 
elégiája látható legyen ebben a „hegyre épült városban”. A bibliai 
helyutalás többrétegű és szándékú: a világos, szelíd fénytársítások-
ból felépülő kisebb-nagyobb táblaképek világa életműösszegző, 
több szállal a mennyei Jeruzsálem felé tekint és szegezi a tekinte-
tet. Nem valós, nem külső tájak és terek leképezései ezek, hanem 
belső, részben megélt, részben vágyott világszegmensek. Élmé-
nyek és gondolatok képei, de egyben gondolkodó, cselekvő, a 
szemlélőben tovább működő képek. Az időben elhelyezett vizuá-
lis zenei egységek, melyek nem csupán többnapos, -hetes, hanem 
sok évtizedes szemlélődés foglalatai, elégiái. 

A tárlatcím kapcsán érdemes utánajárni és végiggondolni, 
hogy Szabados életművében a teremtés és az eldöntetlenség milyen 
szerepeket kapott, és miként vált képekké hosszú, gazdag alkotói 
pályája során. Ellentmondást hordoz a cím első része, a „teremtő 
eldöntetlenség”, talán éppen a teremtmény teremtő mivoltának tö-
kéletlenségére, útkeresésére világít rá: a creaturae (teremtés) alatt 
valami tökéletes, kész egység létrehozását értjük, s ezzel a befe-
jezettséggel az eldöntetlenség mintha szemben állna. Szabados 
Árpád hosszú éveken át intenzív belső erők, történések megraga-
dásával foglalatoskodott, Veszprémben látható utolsó kollekció-
ja pedig egy lassú, meditatív szemlélődés lenyomatait tartalmazza. 
Teremtő döntései talán nem sokat változtak az alkotói életút során, 
csak annak végkifejletei szelídültek szenvedélyes biogeometriájá-
ból, játékos biopoétikájából egy meditatív, reduktív világ felé.

bio-metamorfózisból fény-meta�zikába
Szabados munkássága formai és szellemi merítéseit tekintve is ke-
reső, meg-megújuló, széles stiláris skálán mozgó szakmai életút. 
Fekete-fehér fotósorozatait szerényen munkafotóknak nevezte, 
bár mindegyiket erős koncepcionális szálak és sokatmondó címek 
fűzték sorozattá. Korábbi gra�kái kezdetben klasszikusan kisebb 
méretű és e szemlélethez igazodva kevés színben beszélő, ugyan-
akkor felszabadult, groteszk és élettelien narratív, expresszív lapok 
voltak. Később a szabadosi képi poétikában egyre nagyobb szere-
pet kaptak a színek, a méretek, a fogalmi megközelítés szolgála-
tába állított képi metaforák1, az archaikus kultúrák és a gyermeki 
lélek világának forrásvidéke. Könnyeden előadott, de játékosan 
nyers rajzai, akvarelljei, hol tanulmányszerűen, hol illusztratí-
van teste(ke)t öltő festői egyedi gra�kái, majd az új évezred ele-
jén készített lírai absztrakt akrilfestményei szerves előzményei a 
Veszprémben látható késői kép-elégiáknak. Míg az imént említett 
munkák, majd az azokat követő nagyméretű gra�kák énünk fe-
kete dobozának tekinthető testünk emblematikus történéseinek, 
mitikus és freudi olvasatainak sajátos ikonográ�áját teremtik meg, 
az utolsó Szabados-sorozatok meditatívak és kontemplatívak: fo-
tonok és pigmentek gyermeki simogatásai. Talán nagyobb frek-
venciákra számítanánk egy fér�tól, de ebben a lágyságban rá kell 
lelnünk az erőre, mert, ahogy Lao-ce mondja: a lágy víz legyőzi a 
szilárdat, a gyenge az erőset.2

1 Az „egyetlen mű” közelében (beszélgetés Szabados Árpáddal) in.: 
Kiállításkatalógus, Bp. 1999.

2 Lao-ce: Tao Te King (ford.: Weöres Sándor, Tericum Kiadó, Budapest, 1994).

A 20–21. század úgynevezett nyugati művészete – benne ta-
lán legerőteljesebben a képzőművészet – nagy nyitottságot, rezo-
nanciát mutatott és mutat akár a gyerekvilág, akár az időben, 
térben és gyökereiben nagyon távoli és eltérő kultúrák ténykedése 
és művei iránt. Szabados Árpád egész munkássága számos szállal 
kötődik a gyerekrajzokhoz, a gyermeki világhoz. „Ha nem lesztek 
olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába” – 
mondja az Írás. Az értékrendet, erkölcsi kategóriákat mérő helyek 
eleve megfoghatatlanok, érthetetlennek-elérhetetlennek véljük 
őket, így van ez Isten országával is. A gyermeki világ értékeit, ár-
tatlanságát pedig leginkább a felnőttek világából szemléli, ítéli meg 
az ember. Így nagyon nehéz a gyereklélek birodalmából táplálkozó 
vizuális művészet értékvilágának feltérképezése, verbalizálása. Bi-
zonyos, hogy hazai képzőművészetünkben Szabados Árpád az, aki 
ebben az egyik legmesszebbre (vagy legközelebbre) jutott.

éles-élénk, érzéki jelektől a világos,  
puha fényterekig
Néhány tenyérnyi, fél vagy egy négyzetméternyi képtáblákon meg-
ragadni az időt, tetten érni a fényt. Képpé tenni a természet és a 
teremtményi lét kitüntetett pillanatait, egyediben az egyetemest. 
Ittlétünk tereiben megfesteni a lét esszenciáját, a �zika világában 
a meta�zikát, puha, érzéki geometriában a fénnyel zenélő tereket. 
Úgy sejtem, e�éle gondolatok, késztetések foglalkoztathatták Sza-
bados Árpádot, amikor hat évvel ezelőtt Balatonszepezden festeni 
kezdte Balatoni elégia című képciklusát. A korábban markáns, mi-
tikus-szimbolikus biológiai formák rendszeréből építkező és azzal 
kommunikáló művész visszafogott, a ragyogó színűtől a fakóig ter-
jedő skálájú festészetre hangolódott. A környezet, a �zikai-szellemi 
atmoszféra minden tekintetben meghatározó erőket jelentett: a ma-
gyar tenger ragyogó fényei, a meghitt családi miliő és a sok-sok sze-
mélyes vagy szakmai előkép, lehelet�nom, de fajsúlyos rétegekként 
beépültek, szervesültek Szabados képtábláin. Ez a szín- és formavilág 
rokonságot mutat a középkori templomok tömör, naiv falképeivel, 
de a berber szőnyegek vagy az azok által megérintett Klee emblema-
tikus világával is. Szinte egyértelmű, hogy Szabados Árpád szepezdi 
képein tájakat látunk. Ugyanakkor nem hagyományos, plein air-lát-
ványképeket, hanem egy tér-fény-szín élményvilág absztrakcióit, 
egy alkotói benső meditációs objektumait. A táj – mint Géczi János 
veszprémi megnyitójában is említette – nem csak földrajzi, kultúr-
történeti, ökológiai fogalom, hanem művészeti, illetve képzőművé-
szeti absztrakció is. S a tájképen ábrázolt dolog nem csupán az épített 
vagy természetes vidék távlati látképe, vedutája lehet, azaz nem egy 
külső szempont szerint fölépített alkotás3. Szabados életművének 
nagy íve „landol”, érintkezik a szó többféle értelmében itt és most ég-
gel és földdel: a művész a korábbi erőteljes asszociatív formáktól eljut 
a meta�zika világáig, egy maga teremtette „emberkert”-ből egy el-
vontabb, transzcendencia felé nyitó szellemi kertig. 

Itt és most a balatoni elégia darabjai közül engem talán azok 
ragadnak magukkal jobban, azok üzennek többet, amelyekben 
több van a korábbi Szabados stílusjegyeiből, markáns karakte-
réből. Érdekes, az iméntit erősítő tényező, hogy míg a korábbi 
képek jellegzetes „Árpád” szignóval voltak aláírva, addig a 2015–
2016-ban született képek többsége szignó nélküli. Mintha valame-
lyest más jellegű erők vezették volna a Balatoni elégia készítőjének 
kezét, mint a régebbi művek alkotójáét. Szabados Árpád kései so-
rozatában spirituális végkövetkeztetéseket ró a kultúránkban de-
rékszögekkel határolt képmezőre, ecsetjének puha pászmái mégis 
egyfajta gyermeki keresés ártatlanságát, a világ jelenségeire való 
újbóli rácsodálkozást közvetítenek. Ha engedjük, ennek a teremtő 
újrafelfedezésnek a részesei lehetünk balatoni képciklusa által.

Tolnay Imre
3 Teremtő eldöntetlenség / Balatoni elégia, Szabados Árpád kiállítása – Géczi 
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pillanatról, amikor állni látszottak a levegőben, és elkattintotta a 
fényképezőgépet. A pillanatot, ami tehát egy belső kép, a fénykép 
is megörökítette. A földi törvényeknek ellentmondva a levegőben 
álló kő belső teret alakított ki a szemlélőjében. A pillanat fotóján 
valójában épp ez érzékelhető. Az ún. vizuális kultúra látáskutatá-
sai se tudnának ennél érthetőbb és hatásosabb de�níciót adni a 
látásról és a fotográ�áról. Érthető, hogy ez a tapasztalat – amely 
egy sajátos fotóértelmezés is – további kísérletezésre sarkallta. A 
belső tér létrejöttéhez és láthatóvá tételéhez kapcsolódik az Eltű-
nés fotósorozat is a ’80-as évek elejéről. Az eltűnést-előbukkanást 
éreztető mozgások pillanatnyi érzéki-�zikai voltával egyidejűleg 
keletkező és maradandó lelki-szellemi tényt kereshette. Szepez-
den pedig 2015-ben videót készített, melynek nyomai felismerhe-
tők a festményein.19 Ha fotózta is a fényeket és a fény útjait, amint 
feltételezhető,20 akkor festményein a nem adatszerűsíthető belső 
tereit tárja elénk a képterek különböző típusaival. Ezek tehát egy-
egy adott pillanat konkrét és személyes, belső terei is, melyek-
hez semmit nem szükséges hozzátenni. Elfogadva a megadatottat, 
megszűnik az eldöntetlenség is. Szabados szepezdi festményei, 
minden szálukkal az életműben gyökerezve, új világot tárnak 
elénk. 

Köszönet illeti a kurátort és a családot a Balatonszepezden öt 
éve festett képek kiállításáért.

Keserü Katalin

1 Veszprémi kapcsolatairól lásd Gopcsa Katalin interjúját Szabados Árpáddal 
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interpretációjakor.) Hasonló foltok a 2010-es évek más, emblematikus képe-
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Szabados Árpád Munkácsy Mihály-díjas festő- és gra� kusművész kiállítása július 18-án nyílt meg a Csikász 
Galériában. Szabados nem ismeretlen a veszprémi kiállításlátogatók előtt sem, ez a harmadik, ismét impozáns 
anyagú és elhelyezésű helyi bemutatkozása. A kollekció a művész halála előtt készült utolsó képciklus 91 
képéből 69-et mutat be, s alkalmilag kiegészült négy darab nagyméretű, a 2000-es évek elején keletkezett, 
a művész korábbi képvilágát megidéző művel. A kiállítás kurátorai – Hegyeshalmi László és Dohnál 
Szonja – a képi motívumok alapján centrumokat megjelölve, tematikusan rendezték el az alkotásokat. Az 
akrilképekből szervezett tárlathoz katalógus is készül, amelynek kiadása a kiállítás bezárása előtt várható. 
Szabados Árpád életművének áttekintésére a közelmúltban nyílt kiállítás a szegedi Reök-palotában, ahol 
az erős érzelmeket kifejező, expresszív korai alkotásainak egy része éppúgy látható, mint a szürrealisztikus, 
narratív kompozíciók, illetve a későbbi new wave stílushoz illeszkedő művek. A Reök-palota emeleteinek 
valamennyi termében bemutatott, több mint kétszáz alkotás közé néhány Balatonszepezden készült kép is 
került, azonban e tematikus egység, ha nem is a maga teljességében, először Veszprémben látható.

Egyszerre külső és belső tájak

Szabados Árpád kiállítása kapcsán kizárólag kevés dologról sza-
bad beszélni. A gra� kus- és festőművész gazdag munkásságáról 
életében nagyon sokan és számtalan alkalommal írtak, s sok jel-
lemző vonását hangsúlyozták. Életműve ugyanis nemcsak gaz-
dag, de sokrétű is. S túl ezeken volt időszak, amikor Szabados 
művészetszervező, intézménykonstruáló szerepet is vállalt, ő 
lett a legendás Mozgó Világ képzőművészeti rovatának vezetője, 
majd idővel a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. És volt 
időszak, amikor minden közéleti szerepléstől visszahúzódott. A 
művészettörténészek adósak maradtak az életmű mintázatainak 
leírásával és összegző értékelésével, aminek számos – a hazai kul-
turális folyamatok viszonyait � gyelők számára ismerős – oka van. 
Magam e homogén látványvilágú kiállítás kapcsán a festő tájkép-
szemléletéről, a meta� zikájáról és az életművében jelenvaló bio-
poétikában rejlő holisztikus szemléletéről akarok kizárólag szólni. 
A szepezdi műalkotásokat ekként találom megközelíthetőknek.

2014 nyarán Szabados Árpád egy hónapig Balatonszepezden 
nyaral. 2015 júniusától szeptemberig ismét a katolikus templom 
melletti egykori, kiürült plébánián tölti az idejét, látogatókat na-
gyon ritkán fogad. Korábban éveken keresztül Tihanyba járt taní-
tani, dolgozni, a hallgatói munkáit felügyelni.

Az egyik épületben a családjával tartózkodik együtt, a másik-
ban dolgozik. Az első évben, az idő rövidségével indokolhatóan, 
kizárólag rajzokat készít. A második Balaton-parti nyáron mintegy 
kilencven akrilfestményt alkot, ezek 70x100 cm-es, illetve annál 
kisebb méretű (30x40 cm, 30x30 cm, 23x30 cm nagyságú) művek. 
A három hónapnyi időszakban jóformán naponta dolgozik, nem 
vonzza a vízpart, s látogatók is ritkán érkeznek hozzá. Amikor 
egyedül lehet, nem mozdul ki az egykori vallási közösségi térből, 
ahol egyre-másra készülnek el a festményei. Szabados nem szeret 
egyszerre több munkával bíbelődni, ha az adott festményt befeje-
zettnek találja, akkor kezd csak újabbhoz. Balatonszepezden, 2015 

nyarán készül el az utolsó, egybefüggő képciklusával. A művek az 
üres, pusztán a fénnyel-árnyékkal feldarabolt (mű)terembelsőben 
és a ház ablakán, ajtaján keresztül szeme elé kerülő látványok nyo-
mán születnek. E művek jóformán valamennyiét először láthatja a 
közönség. A kiállítás címe – Teremtő eldöntetlenség / Balatoni elé-
gia – nem a művésztől származik.

Szabados Árpád balatonszepezdi festményeit első látásra 
nem látjuk referenciális műveknek. Az első pillanatban semmi-
képpen nem a naturáról vallanak, hanem a festő természetéről. A 
korábbi motívumai közül számos jelen marad: a kúp alakú fény-
csóvák, a lélekmadarak, a fényforgácsok, sakk� gurák, pálcák, fel-
lobbanó gyufaszálak, geometrikus formák… ami közös bennük, 
az az azonos mértékű képi elvonatkoztatás. A tónusokra, a for-
mákra, a foltokra, felfénylő és homályban maradó mintázatok-
ra, felületekre, ritmusokra összpontosít. Mélyebb meg� gyeléssel 
azonban sok természeti jegy azonosítható: az ég, a víz, a nyárfák, 
a tócsa, a Nap vagy a telehold, a kerítés. Szabados Árpád a konk-
rét és az absztrakt ábrázolás határvonalát jelöli ki. 

Aztán lassan kiderül, hogy a balatonszepezdi időszakban 
Szabados Árpád többnyire tájat fest! Tájat, annak ellenére, hogy a 
művek elvontak, s annak ellenére, hogy egy részük csakis a műte-
remnek használt helyiség terét jelzi – kintről csakis a megvilágító 
fény érkezik.

A táj – Szabados de� nícióját követve – a felszín azon része, 
amely valamilyen szempontból egységesen jellemezhető. S miért 
ne lenne igaza? A táj nemcsak földrajzi, kultúrtörténeti, ökológi-
ai fogalom, hanem művészeti, illetve képzőművészeti absztrakció 
is. S a tájképen ábrázolt nem csupán az épített vagy természetes 
vidék távlati látképe, vedutája lehet, azaz nem egy külső szempont 
szerint fölépített alkotás. A táj meglátásához, ábrázolásához elve-
zetnek a gondolkodási, illetve a művészi szempontok szerinti te-
vékenységek is. 

Szabados Árpád festőművész kiállítása: Teremtő eldöntetlenség / Balatoni elégia. 
Művészetek Háza – Csikász Galéria. Megnyitó: 2020. július 18.
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Szabados egykor egy képcsoportot készít, amely darabja-
it testtájaknak nevezi. Síkba helyezett emberi testrészek képezik a 
művek központi motívumait. E képeket az el- és felülrajzolt, da-
rabjaiban egyre-másra kiegészülő, a valóság akkurátus másola-
tának nem tekinthető elemek alkotják. De nemcsak a biológiai 
lények, hanem a tárgyi világ felületeit is síkokká teríti. Kétdimen-
ziójúvá transzponálja az ember összes cselekvési terének kelléke-
it. Szabados antropológiai tulajdonságokkal jellemezhető testtájai 
elemekben bővelkedő, sűrű szövétnekű enciklopédiák.

A szepezdi képek élményvilágában minden korábbihoz ké-
pest jelenvalóbb a természeti táj. Az, amelyet földrajzi-termé-
szeti-ökológiai sajátságai révén azonosítunk. Az, amely élő és 
élettelen dolgokból és a hozzájuk tapadó kulturális jelentésekből 
áll. Az, amelyből a festő néhány elemet kiemel és redukál, így lét-
rehozva a maga képi látványát.

A naturális táj megragadásának módja jellemzi a zárt teret 
mutató munkáit is: a szobabelsőket ábrázoló képeket, a parketta- 
és az ablakvedutákat, illetve a drótkerítéssel lezárt kertbemutatá-
sokat.

Szabados szepezdi természeti tájélménye a képek forrásává 
válik. A tóvíz, az égbolt, a parti jegenyék, a napkorong, a horizont, 
a változatos fényjelenségek, a tükröződések és víz s fényjátékok 
minduntalan előderengnek, miközben illékony jellemzőik lehám-
lanak róluk.

Vladimir Holán az egyik verse tanúsága szerint egy éjjel két 
holdat lát az égen. Szabados Árpád az egyik festményére négy 
kerek, világos foltot, érzetem szerint négy fénykorongot fest. A 
napjai vagy holdjai nem pusztán az égbolton találhatók, hanem 
a horizont alatti kék felületen is. Amint Holánnál a két hold, ak-
ként a lebegő égitestek Szabadosnál is meta� zikus jelentést nyúj-
tanak a műnek. Hogy két égitest és a tükörképük hibátlanul fér 
meg egymás mellett, az legyen a képet néző tanulsága. S az is, 
hogy a kép kettő tágra nyílt pupillapáron át miként tudja szem-
lélni a nézőjét. 

De Szabados szepezdi képei között találunk olyat is, ahol öt 
horizont tárul elénk, s a kérdés az, hogy ezzel a sokosztatú világ-
gal mit tudunk mi kezdeni?

A valóság és a valóság alapján teremtődő képzet s az annak 
nyomán létrejövő festmény milyen viszonyban áll egymással? A 
teremtett kép visszatekint az alkotóra? De ki a létrehozó, s ki a lét-
rehozott? Egry József a festményei révén hasonló kérdéseket fe-
szegetett. Lehet, hogy Szabados szepezdi munkáit Egry balatoni 
képeinek rokonaiként érdemes számontartani?

Szabados munkásságának jellemzői minduntalan � gyel-
meztetnek a festő életét végigkísérő művészetpedagógiai tevé-
kenység hasznosulására. Mutatják a kisgyermeki látásmód és 

teremtői fantázia használatát. Azonban kevésbé hangsúlyozzák a 
síkot használó és narrativitásra törekvő archaikus, illetve a miti-
kus gondolkodásból-alkotásból következő szemléletmódot. Nem 
pusztán a látvány révén szembesülünk a korai művészet történeti 
örökségével, hanem a műveket megelőző szabadosi gondolkodás-
módban és a munkákat eredményező módszerekben, eljárások-
ban is feltaláljuk azt.

Az utóbbi két évtizedben a költészetben fontossá emelke-
dett a biopoétikai megközelítés, amely kiemeli, hogy az élővilág 
egyedei, illetve mintázati egységei, túl a motivisztikus jelenléten, 
általános szervezőerővel rendelkeznek. Az anorganikus és organi-
kus világ hálózatossága a művek szerkezetében is tetten érhető, s 
annak algoritmikus követése a művészi tevékenységekben meg-
ragadható. A szépirodalom biopoétikai vonásainak feltárásakor 
az esztéták hangsúlyozzák, hogy egy pillangó, egy kutya vagy egy 
nyárfa, egy emberi test vagy az azokat befoglaló táj, ha metafori-
kus szerephez is jut, az alkotó ember világba ágyazottságáról szól. 
A parányi részletekben a teljes univerzum megjelenítődik. Arról 
is értekeznek, hogy a biopoétika nem pusztán az irodalom sajá-
tossága, hanem valamennyi művészeté. A képzőművészeté is. S 
példáknak hozzák a korábbi művelődéstörténeti korszakok pan-
teizmusát, vitalizmusát vagy éppen a jelenlegi, az antropocénnak 
nevezett időszak holisztikus felfogását. De hogyan is ne lennének 
biopoétikai megítélés alá vethetőek az aktképek, a tájképek vagy 
a csendéletek? Szabados teljes életműve biopoétikai szempontból 
is értékelhető. Feltűnő, hogy képzőművész kortársaitól eltérő mó-
don képes látni és láttatni a földi élőlénytársainkat s azok ember-
hez fűződő kapcsolatát.

S mert azt hiszem, Szabados azért legendás tanár, mivel sze-
mélyisége valamennyi vonásával oktatta tanítványait, és a peda-
gógiai eljárását a maga holisztikus szemléletmódjára alapozta. 
Alkotás-lélektani sajátosságai, a társművészetek – a zene, az iro-
dalom, a mozgóképművészetek s a fotó – fejleményeire irányu-
ló � gyelme révén idejekorán érzékelte a hagyományos esztétikai 
szemlélet háttérbe vonulását s a biopoétika előtérbe kerülését.

Szabados alkotó éveinek utolsó, Balatonszepezden készült 
képciklusát egyszerre látom külső és belső tájnak. Ezek a tájak 
magukba foglalják mindazt, amit egy ember a tapasztalatai, el-
lenőrizhető ismeretei, kultúrába ágyazottsága, továbbá biológiai 
és közösségi szerveződése révén a világról csak tudhat. A csupa 
fény- és árnyékfolt, az éterien sugárzó színek, a dolgok realitásától 
elemelkedő struktúrák, a kétszer kettő tisztaságú formák, a � zikai 
és az afölötti világ jelenségei azonban immár csak a mi valósá-
gunk részei.

Géczi János

Meseautóval 
sokadjára 
Meseautó. Pannon Várszínház, 
„Nevessünk” online sorozat, 
2020. Eredeti bemutató 
időpontja: 2014. április 12. 
Rendező: Vándor�  László

Sokadik alkalommal nyílt lehetősége arra 
az érdeklődőknek, hogy a Pannon Vár-
színház korábbi évadaiból nézhessenek 
előadást az online térben. A színház ko-
rán reagált a koronavírus-járvány által 
kialakult helyzetre, és különböző temati-
kus sorozatokat indított a közösségi mé-
dia felületein. Egy korábbi alkalommal a 
színház a „Nevessünk” sorozat keretében a 
Meseautó című előadást tette elérhetővé, 
még a 2014-es évből. 

A színház pro� ljának mindig is része 
volt a klasszikus � lmek színpadi adaptá-
lása. Ezek az adaptációk marketingszem-
pontból hálásak, hiszen az ismerős cím 
és történet több embert képes bevonza-
ni a színházba. A nosztalgia iránti vágy is 
kiszolgálható ezzel, azonban megvan az 
ilyen választásnak a hátulütője is. Kérdé-
ses, hogy az – eredetileg a � lm műfajá-
ban alkotott – művek mennyire képesek 
érvényesülni a színpadon. Az érvényes 
színpadi változat komoly fejtörést okoz: 
hogyan lehet a � lmben megalkotott vi-
lágot rekonstruálni színpadon? Milyen 
dramaturgiai változtatásokat kell – vagy 
érdemes – eszközölni a szövegen? Hogyan 
lehet megalkotni a � lm forgatási helyszí-
neit a színpadon? Milyen viszonyban áll 
egymással a popkulturális, mindenki által 
ismert � lm és a színpadi előadás? Számos 
olyan kérdés merül fel, amellyel foglalkoz-
nia illik egy � lmen alapuló előadásnak. 

A legszembetűnőbb változtatása a 
rendezésnek, hogy megtartja a � lm eredeti 

történetét, de zenés-táncos betétekkel tar-
kítja azt, amelyek közül a legismerősebb 
– az eredetileg Weygand Tibor és Perczel 
Zita által előadott – Meseautóval című 
dal. Ezeknek a daloknak a varázsát nem 
az éneklés, pláne nem a sokszor kifejezet-
ten unalmas és giccses koreográ� a, hanem 
az élő zene adja meg. Az öttagú zenekar a 
� lm fülbemászó dallamait szólaltatja meg, 
és az élő zenének hatása van színpadon. 

Az előadás díszletén erősen érződik 
egyfajta low-budget jelleg. Okosan ismerik 
fel az alkotók, hogy nem érdemes megkísé-
relniük megjeleníteni a � lm élő helyszíneit, 
hanem azokat valamilyen módon stilizálni 
érdemes. Így válik az előadás uralkodó dísz-
letelemévé a háttérben kifeszített vászon, 
melynek absztrakt ábrázolásán egy autót 
fedezhetünk fel. Ezenkívül ajtók és búto-
rok alkotják a díszletet. A helyszíneket a 
díszletelemek térbeli átrendezése mellett 
kis táblákkal jelölik, amelyekre az aktuális 
helyszín van írva. Ez tulajdonképpen kvá-
zi megoldása a helyszínek problémájának,  S
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Szabados Árpád Munkácsy Mihály-díjas festő- és gra� kusművész kiállítása július 18-án nyílt meg a Csikász 
Galériában. Szabados nem ismeretlen a veszprémi kiállításlátogatók előtt sem, ez a harmadik, ismét impozáns 
anyagú és elhelyezésű helyi bemutatkozása. A kollekció a művész halála előtt készült utolsó képciklus 91 
képéből 69-et mutat be, s alkalmilag kiegészült négy darab nagyméretű, a 2000-es évek elején keletkezett, 
a művész korábbi képvilágát megidéző művel. A kiállítás kurátorai – Hegyeshalmi László és Dohnál 
Szonja – a képi motívumok alapján centrumokat megjelölve, tematikusan rendezték el az alkotásokat. Az 
akrilképekből szervezett tárlathoz katalógus is készül, amelynek kiadása a kiállítás bezárása előtt várható. 
Szabados Árpád életművének áttekintésére a közelmúltban nyílt kiállítás a szegedi Reök-palotában, ahol 
az erős érzelmeket kifejező, expresszív korai alkotásainak egy része éppúgy látható, mint a szürrealisztikus, 
narratív kompozíciók, illetve a későbbi new wave stílushoz illeszkedő művek. A Reök-palota emeleteinek 
valamennyi termében bemutatott, több mint kétszáz alkotás közé néhány Balatonszepezden készült kép is 
került, azonban e tematikus egység, ha nem is a maga teljességében, először Veszprémben látható.

Egyszerre külső és belső tájak

Szabados Árpád kiállítása kapcsán kizárólag kevés dologról sza-
bad beszélni. A gra� kus- és festőművész gazdag munkásságáról 
életében nagyon sokan és számtalan alkalommal írtak, s sok jel-
lemző vonását hangsúlyozták. Életműve ugyanis nemcsak gaz-
dag, de sokrétű is. S túl ezeken volt időszak, amikor Szabados 
művészetszervező, intézménykonstruáló szerepet is vállalt, ő 
lett a legendás Mozgó Világ képzőművészeti rovatának vezetője, 
majd idővel a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. És volt 
időszak, amikor minden közéleti szerepléstől visszahúzódott. A 
művészettörténészek adósak maradtak az életmű mintázatainak 
leírásával és összegző értékelésével, aminek számos – a hazai kul-
turális folyamatok viszonyait � gyelők számára ismerős – oka van. 
Magam e homogén látványvilágú kiállítás kapcsán a festő tájkép-
szemléletéről, a meta� zikájáról és az életművében jelenvaló bio-
poétikában rejlő holisztikus szemléletéről akarok kizárólag szólni. 
A szepezdi műalkotásokat ekként találom megközelíthetőknek.

2014 nyarán Szabados Árpád egy hónapig Balatonszepezden 
nyaral. 2015 júniusától szeptemberig ismét a katolikus templom 
melletti egykori, kiürült plébánián tölti az idejét, látogatókat na-
gyon ritkán fogad. Korábban éveken keresztül Tihanyba járt taní-
tani, dolgozni, a hallgatói munkáit felügyelni.

Az egyik épületben a családjával tartózkodik együtt, a másik-
ban dolgozik. Az első évben, az idő rövidségével indokolhatóan, 
kizárólag rajzokat készít. A második Balaton-parti nyáron mintegy 
kilencven akrilfestményt alkot, ezek 70x100 cm-es, illetve annál 
kisebb méretű (30x40 cm, 30x30 cm, 23x30 cm nagyságú) művek. 
A három hónapnyi időszakban jóformán naponta dolgozik, nem 
vonzza a vízpart, s látogatók is ritkán érkeznek hozzá. Amikor 
egyedül lehet, nem mozdul ki az egykori vallási közösségi térből, 
ahol egyre-másra készülnek el a festményei. Szabados nem szeret 
egyszerre több munkával bíbelődni, ha az adott festményt befeje-
zettnek találja, akkor kezd csak újabbhoz. Balatonszepezden, 2015 

nyarán készül el az utolsó, egybefüggő képciklusával. A művek az 
üres, pusztán a fénnyel-árnyékkal feldarabolt (mű)terembelsőben 
és a ház ablakán, ajtaján keresztül szeme elé kerülő látványok nyo-
mán születnek. E művek jóformán valamennyiét először láthatja a 
közönség. A kiállítás címe – Teremtő eldöntetlenség / Balatoni elé-
gia – nem a művésztől származik.

Szabados Árpád balatonszepezdi festményeit első látásra 
nem látjuk referenciális műveknek. Az első pillanatban semmi-
képpen nem a naturáról vallanak, hanem a festő természetéről. A 
korábbi motívumai közül számos jelen marad: a kúp alakú fény-
csóvák, a lélekmadarak, a fényforgácsok, sakk� gurák, pálcák, fel-
lobbanó gyufaszálak, geometrikus formák… ami közös bennük, 
az az azonos mértékű képi elvonatkoztatás. A tónusokra, a for-
mákra, a foltokra, felfénylő és homályban maradó mintázatok-
ra, felületekre, ritmusokra összpontosít. Mélyebb meg� gyeléssel 
azonban sok természeti jegy azonosítható: az ég, a víz, a nyárfák, 
a tócsa, a Nap vagy a telehold, a kerítés. Szabados Árpád a konk-
rét és az absztrakt ábrázolás határvonalát jelöli ki. 

Aztán lassan kiderül, hogy a balatonszepezdi időszakban 
Szabados Árpád többnyire tájat fest! Tájat, annak ellenére, hogy a 
művek elvontak, s annak ellenére, hogy egy részük csakis a műte-
remnek használt helyiség terét jelzi – kintről csakis a megvilágító 
fény érkezik.

A táj – Szabados de� nícióját követve – a felszín azon része, 
amely valamilyen szempontból egységesen jellemezhető. S miért 
ne lenne igaza? A táj nemcsak földrajzi, kultúrtörténeti, ökológi-
ai fogalom, hanem művészeti, illetve képzőművészeti absztrakció 
is. S a tájképen ábrázolt nem csupán az épített vagy természetes 
vidék távlati látképe, vedutája lehet, azaz nem egy külső szempont 
szerint fölépített alkotás. A táj meglátásához, ábrázolásához elve-
zetnek a gondolkodási, illetve a művészi szempontok szerinti te-
vékenységek is. 

Szabados Árpád festőművész kiállítása: Teremtő eldöntetlenség / Balatoni elégia. 
Művészetek Háza – Csikász Galéria. Megnyitó: 2020. július 18.
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amely re�ektál is a �lm–színház ellentété-
re, de némelykor amatőr hatást kelt. Ilyen 
megoldásokat láthatunk a diákszínját-
szó-előadásokban is, sokszor ötletesebben 
és kreatívabban. 

A �lm és az előadás közötti különb-
ség a színészi játékban érhető leginkább 
tetten. A színház színészeitől megszokott 
deklamáló játékstílust �gyelhetjük meg 
ezen a felvételen is. Hatalmas gesztusok, 
mozdulatok; harsány szövegmondás; ren-
geteg mozgás; a végletekig felnagyított és 
eltúlzott mimika. Egyrészről a zenés mű-
faj ezt megköveteli (bár ennek mértéké-
ről lehet vitatkozni), másrészről viszont 
összehasonlítva Perczel Zita, Gombaszö-
gi Ella, Tolnay Klári, Kabos Gyula �lmbeli 
játékát a színpadon lévő színészek játé-
kával, joggal ébredhet hiányérzete a né-
zőnek. Minden egyes színpadi karaktert 
ugyanazzal a groteszk módon felnagyított 
gesztusrendszerrel és harsány beszédmód-
dal igyekeznek a színészek megformálni, 
ezért az előadás egysíkú, ugyanis nincse-
nek jelentős különbségek a személyiségek 
megjelenítésében. Ezért nem beszélhetünk 
kiemelkedő színészi alakításokról. 

Összességében elmondható, hogy a 
Pannon Várszínház Meseautó című elő- 
adása sok ponton próbál ellentartani az 
1934-es �lmklasszikusnak, de legtöbbször 
nem talál megfelelő megoldást a �lm és 
színház formanyelvi különbségeiből faka-
dó kérdésekre, hogy ezáltal érvényessé vál-
hasson a �lm színpadi adaptációja. Ilyen 
előadás a nosztalgikus érzésekre képes 
hatni. Márpedig akkor érdemes inkább új-
ranézni a �lmet. 

Hornok Máté

Békediktátum 
Trianon 100 
A Veszprémi Pető� Színház 
előadása. 2020. július 15.  
Online megtekinthető:  
https://www.peto�szinhaz.hu/
Hirek/2020-05-31/Bekedikta-
tum-Trianon-100   
Rendező: Oberfrank Pál

Kicsit aggódva vártam ezt az évfordulót. 
Ha őszinte akarok lenni, akkor be kell is-
mernem, hogy önkéntelenül próbáltam 
mindig távol tartani kicsit magamtól ezt 
a témát. Az iskolából annyi emlékem ma-
radt, hogy igyekezték a szőnyeg alá söpör-
ni, és a családban sem volt ez sosem téma 
– pedig most már tudom, hogy lehetett 
volna, lett volna miért. 

Aztán eljöttek a rendszerváltás utáni 
évek, évtizedek, és azt tapasztaltam, hogy 
nem tudunk elfogultság nélkül beszél-
ni a trianoni szerződésről, kinek-kinek 
a politikai meggyőződése határozta meg 
az erről alkotott véleményét. Az értelmes 
párbeszéd esélye közel volt a nullához. Az 

volt az előfeltevésem, hogy ebben az év-
ben sem fog semmi változni, csak min-
den fölerősödik. Attól tartottam, hogy 
látványos, de üres megemlékezések fogják 
követni egymást, a politikusok elmond-
ják, amit el kell mondaniuk, soroljuk a 
közhelyeket, anélkül, hogy belegondol-
nánk, hogy mire is emlékezünk, esetleg 
lesz egy-két (mű)balhé, aztán továbblé-
pünk. Így aztán meglepődtem, amikor 
nem ezt tapasztaltam: anélkül, hogy elba-
gatellizáltuk volna a veszteséget, a hang-
súly az összetartozás gondolatára került, 
legalábbis az én mikrokörnyezetemben. 
Évtizedek óta nem emlegetett, általam 
személyesen nem is ismert, rég meghalt 
erdélyi rokonokról beszélgettünk, talán 
az utolsó pillanatban. Az elcsatolt terü-
letekről származó barátokat faggattunk 
arról, hogy ők hogyan élik meg a magyar-
ságukat. A munkahelyem határon túli 
hasonló intézményekkel vette fel a kap-
csolatot. Arra koncentráltunk, ami össze-
köt, és nem arra, ami elválaszt. 

Talán jobb is, hogy nem a Nemze-
ti Összetartozás Napján, hanem egy ki-
csit később tudtam megnézni az előadást, 
mert az időben távolodva kevésbé befolyá-
soltak a fenti benyomások. Ez már nem a 
protokoll-előadás volt a polgármester kö-
szöntőjével, hanem az első olyan, amin a 
járványhelyzet enyhültével a közönség is 
részt vehetett. Egyértelmű volt, hogy olya-
nok jöttek el, akiknek fontos volt ez az elő-
adás – és mégis nagyon lassan csitult el a 
nézőtéren a zsivaj. Talán már sosem fogom 
megtudni, hogy az előadás kezdetén hang-
bemondással mi hangzott el. A hangsúlyok-
ból éreztem, hogy egy veretes szövegről van 
szó, de a közönség nagyon lassan észlelte, 
hogy elkezdődött az előadás, és a mögöt-
tem ülők az utolsó pillanatig beszélgettek. 
Talán érdemes lenne egy kicsit hamarabb 
lekapcsolni a villanyokat. 

Nagyon jó helyszínválasztásnak tar-
tom a pályaudvari restit az időnként el-
haladó vonatokkal, hiszen tudjuk, hogy 
mekkora tömegek keltek útra és költöztek 
át a mai Magyarország területére. A hely-
szín és a magányos utazók elkeseredése 
hitelesíti az előadás során elhangzó szö-
vegeket. Számomra a hitelesítésre szükség 
is volt, mert nem éreztem egységes szín-
vonalúnak a kiválasztott verseket, próza-
részleteket és dalokat. (Sehol nem találtam 
utalást arra, hogy ki végezte a válogatást, 
így feltételezem, hogy ez is a rendező fel-
adata volt.) Nem azzal van problémám, 
hogy a komoly szövegeket időnként san-
zonok váltják. Ez mind a korfestés szem-
pontjából, mind a nézők �gyelmének 
fenntartása érdekében indokolt. De hatal-
mas minőségi különbség van Sajó Sán-
dor Magyar ének 1919-ben című verse és 
például Babits Mihály írásai között. Való-
színűleg József Attila sem véletlenül nem 
publikálta sosem a műsorba beválasztott 
versét. Számomra az abszolút mélypont a 
„Rossz a térkép, Lacikám” refrénű erőlte-
tett, közhelyes dal volt. Ugyanakkor kifeje-
zetten megérintett Karinthy Frigyes Levél 
kis�amnak – Trianon emléknapjára című 
írása és az előadás kezdetén Padányi Vik-
tor visszaemlékezése.

Sokáig hiányoltam a női szereplő-
ket, hiszen Trianon nem csak a fér�akat 
sújtotta, de az előadás közepe táján szín-
padra érkező Módri Györgyi feledtette ezt 
a korábbi gondolatot. Rajta kívül Kőrösi 
Csabát és Oberfrank Pált emelném ki a 
szereplők közül. Az igazgatótól már több-
ször hallottam Dsida Jenő Psalmus Hunga-
ricusát, és remélem, lesz még rá alkalmam 
a jövőben is. 

Több kiemelkedő pontja is volt 
az előadásnak, de a legemlékezeteseb-
bek az utolsó percek: a szereplők kijöt-
tek a közönség közelébe, bemutatkoztak, 
és elmondták, honnan jöttek. Az előadás 
egésze után ezek olyan pillanatok voltak, 
amitől borsódzott a hátam – és még azt is 
megbocsátottam, hogy eközben az Isme-
rős Arcok együttes Nélküled című szá-
mát énekelték. El kell fogadnom, hogy ez 
a szám mást jelent nekik, mint nekem. A 
szereplők felsorolása helyett álljanak itt 
a településnevek: Partium – Nagyvárad, 
Nagyszalonta; Délvidék – Bácska, Kúla; 
Erdély – Székelyföld, Csíkszereda; Zala 
megye – Zalaszentgrót; Délvidék – Vaj-
daság, Topolya; Pest megye – Dunakeszi; 
Nógrád – Pásztó; Erdély – Marosvásár-
hely; Budapest; Veszprém. 

Tompa Andrea írta a Fejtől s láb-
tól című regényében: „Mert száz esztendő 
azért biztosan kell, hogy kimenjen minden 
harag és düh, s olyasmi.” Azt hiszem, az 
első száz esztendő erre kevés volt. De pró-
báljunk meg úgy emlékezni, hogy ne kell-
jen még egyszer száz esztendőnek eltelnie 
ahhoz, hogy kimenjen.

Schreiber Márta

Lapbemutató 
újra közönséggel
Veszprémi Szemle 57. szám.  
Eötvös Károly  
Megyei Könyvtár, Kisfaludy 
Terem, 2020. június 19. 

A veszprémi várostörténeti folyóirat, a 
Veszprémi Szemle évente négy alkalommal 
jelenik meg, így utoljára fél évvel ezelőtt for-
dult elő, hogy érdeklődő közönség töltötte 
meg a megyei könyvtár Kisfaludy Termét. 
Ajándék is adódott; nemcsak a legújabb, 57. 
sorszámú kötetet vehették át a megjelentek, 
hanem az eddig csak online „forgatható” 
előző, 56. sorszámút is. Kicsit felszabadul-
va a rettegett vírus hatásai alól, már-már 
ünneplősnek tekinthetjük a friss kiadványt, 
amelyet Karlinszky Balázs szerkesztett. A 
kilenc írás ezúttal nagyobb arányban szól 
veszprémi épületekről, és két nekrológ is 
helyet kapott az idei második Szemlében: 
dr. Varga Miklóstól Imre Frigyesné, Wöl-
ler Istvántól Gy. Lovassy Klára búcsúzott. 
Két életút a kötet végén, egy pedig a legele-
jén: Hivatás és szenvedély címmel olvasható 
a nyolcvanéves zenetörténész, orvospro-
fesszor M. Tóth Antal rövid élettörténe-
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te. A kötetbemutató ezzel belső ünneplés is 
lett, hiszen a jeles zenetörténet-kutató, ze-
nekritikus kezdettől a Szemle munkatársa. 
Amellett, hogy életét a zene és az orvoslás 
egyensúlya jellemzi, „fél évszázados kutató-
munkája nélkül sokkal kevesebbet tudnánk 
városunk zenei múltjáról” – szögezi le az 
író, Csiszár Miklós. 

Öt munka szól nevezetes veszprémi 
épületekről. Somorjay Sélysette azt taglal-
ja, miként látja egy nem veszprémi szak-
ember Balassa László hatalmas életművét, 
várbeli kutatásait. Ő, aki a történeti épüle-
tek és városrészek rehabilitációjának tudó-
ja volt, munkásságával hogyan járult hozzá 
Veszprém településtörténetéhez? M. Sza-
bó Miklóstól olvashatjuk A Magyar Királyi 
Repülő Akadémiák történetének második 
részét, és egy eddig még nem publikált írás 
is került a válogatásba Koppány Tibortól, 
aki a veszprémi püspöki palota homlokza-
tának 1978–1980 közötti helyreállításáról 
oszt meg érdekes tapasztalatokat. A téma 
folytatása G. Lászay Judittól: Újabb meg� -
gyelések a veszprémi püspöki palota 2017–
2018-as felújítása során. Lantos Edit mutat 
rá, hogy milyen különleges építészeti meg-
oldás az, ami mellett valószínűleg simán 
elmegyünk: a Szent György-kápolna héj-
beton védőépülete. A tervező, Erdei Ferenc 
1967-ben az Ybl-díj II. fokozatát nyerte el 
„a műemléki épületek helyreállításának 
tervezési munkájáért, különös tekintettel a 
veszprémi Szt. György-kápolna védőépü-
letének és a szigetvári vár helyreállításának 
terveiért”. Még egy izgalmas téma: Rácz 
Miklós ír a Piarista Gimnázium felújításá-
ról (2019–2020). 

Ahogy már megszokhattuk, a gondos 
szerkesztés az anyagok közötti összefüggé-
sek sokaságával lepi meg az olvasót, a rá-
adás pedig Földesi Ferenc ismertetője egy 
előző járványos időszakról. A „spanyol-
betegség” az 1918/1920-as években lepte 
meg Veszprémet. Más korosztályból vitt el 
többeket, mint a koronavírus, de a védeke-
zés ellene hasonló volt.   

A Veszprémi Szemle idei harma-
dik számának bemutatója a tervek szerint 
szeptember 25-én várható. 

Őrsi Ágnes 

Cholnoky 150 
– Cholnoky 
Jenő-emlékév
Séta a Cholnoky család 
nyomában Balatonfüreden. 
2020. július 19. 

A BalatonGuide és a Veszprém Megyei 
Honismereti Egyesület az elmúlt hétvégén 
különleges, tartalmas programot szerve-
zett Balatonfüreden Cholnoky Jenő föld-
rajztudós emlékének szentelve.

A közel öt kilométeres, két és fél órát 
igénybe vevő tematikus sétát az ötletgaz-

da: Fülöp Júlia idegenvezető és Rybár Oli-
vér veszprémi Cholnoky-kutató pedagógus 
vezette.

A résztvevőket már a találkozó ele-
jén megérinthette a Cholnokyak közelsé-
ge: Jávor Péter dédunoka is csatlakozott a 
csoporthoz. Testalkata, mozgása, gesztu-
sai, közvetlensége, kék szeme, ősz haja és 
körszakálla pontosan olyan, amilyennek a 
fennmaradt fényképek alapján Cholnoky 
Jenőt elképzelheti az ember.

Rövid történeti ismertető után az 
első állomás a Huray-villáknál, majd a kö-
vetkező az Opravill-panziónál volt. Sok 
nyarat töltött itt a Cholnoky család, itt érte 
őket 1945 tavaszán a háború vége, az oro-
szok bevonulása. Az Écsy- és Dőry-villa 
– mindkettőben gyakori vendégek voltak 
a Cholnokyak – megtekintése után a parti 
sétányon Kőrösi Csoma Sándor szobránál 
álltunk meg.

Ezt követően a Gyógy téren, majd 
a Panteon emléktáblái között a kor-
társ hírességekről, kiemelten Lóczy Lajos 
munkásságáról kaptunk tömör, érdekes 
információkat. Megnéztük a felújítás alatt 
álló Esterházy-kastélyt, a Rodostót, majd az 
egykori főúton végigsétálva értük el Arács 
vasútállomását. Rövid pihenő után a Ló-
czy utat, a Káldy-féle téglagyár agyaggödrei 
helyén épült új városrészt magunk mögött 
hagyva értünk a Cholnoky család egyko-
ri nyaralójához (Szőlőkalja utca). A hangu-
latos kis kúria és vincellérház körül egykor 
kéthektárnyi családi szőlőbirtok volt – 
Cholnoky Jenő gyerekkorának mesébe illő 
színtere. Édesapja elszegényedése után elár-
verezték a birtokot, amit az orvos Csolnoky 
család vásárolt meg. Kissé távolabb, Csopak 
felé vett egy hasonlóan szép nyaralót a Ló-
czy család is. 

A hatalmas szőlőbirtoknak mára 
nyoma sem maradt: szépen gondozott há-
zak, utcák, terek születtek a helyén. Azért 
egy kis szódavízkóstolás mellett felidéztük 
a fröccs fóti születésének történetét is.  

Az arácsi református temetőben fe-
jet hajtottunk Lóczy Lajos síremlékénél, a 
Hősök terénél megnéztük a Hegedüs-vil-
la épületét – itt ismerkedtek meg a bálban 
Jenő szülei. 

A séta a Passuth temetőben Cholno-
ky Jenőné sz. Fink Ida (†1945. április 25.) 
sírjánál ért véget. Megrendülve hallgattuk 
az imádott feleség földi életének végén át-
élt megpróbáltatásainak, Cholnoky Jenő 
élete legnagyobb tragédiájának történetét.  

Gy. Lovassy Klára

Cholnoky Jenő 
évfordulóján 
2020. július 23. Cholnoky 
Jenő-megemlékezések

2020. július 23-án a tudós Kossuth utcai 
szülőházánál gyűltek össze az érdeklődők. 
A Veszprém Megyei Honismereti Egye-
sület és a veszprémi önkormányzat által 

szervezett közös megemlékezésre közel 
ötvenen érkeztek a városból és a Balaton 
partjáról.

 A rendezvényt Brányi Mária al-
polgármester asszony nyitotta meg, aki 
Cholnoky Jenő veszprémi kötődését hang-
súlyozta, külön kiemelve, hogy szellemi 
örökségét a helyi értéktárba is felvették. 
Megemlékezett a veszprémi Cholnoky � -
vérekről, Cholnoky Viktor és László ér-
demeiről. Márkusné Vörös Hajnalka, az 
egyesület elnöke, az egykori szülőház, az 
ún. „ménkűfogós” ház történetét ismer-
tette, ahol korábban Simonyi Zsigmond 
nyelvész is született. Jelen sorok szerzője a 
geográfus életét és földrajzi munkásságát, 
azon belül Veszprémben és a Balaton-fel-
vidéken végzett kutatásait mutatta be. Szó 
esett Cholnoky ázsiai útjáról, máig időtál-
ló meteorológiai és morfológiai meg� gye-
léseiről. 

A rendezvényen jelen voltak a Chol-
noky család tagjai is, Cholnoky Jenő dé-
dunokája, Jávor Péter, illetve unokája, 
Cholnoky Tamás és hozzátartozói. A le-
származottakról csoportkép is készült, 
hasonlóan a századforduló idején a To-
borzó utcai Csolnoky-ház udvarán ké-
szült családi felvételhez. Az idei kettős 
évforduló kapcsán – 150 éve született és 
70 éve hunyt el a tudós – Cholnoky Je-
nő-emlékévet hirdetett a város. Az éves 
programsorozat elemeit felülírta a koro-
navírus-járvány, így számos program nem 
tud megvalósulni. Több rendezvény, kon-
ferencia, kiállítás sorsa bizonytalan, ha-
sonlóan a tervezett kötetkiadásokhoz.

A megemlékezésen a járvány és 
a nyári szabadságolások miatt a városi 
közintézmények kis létszámban képvisel-
tették magukat. Szerencsére az eseményt 
nagy sajtóérdeklődés övezte, a helyi médi-
umok részletes tudósításokban számoltak 
be az ünnepségről. Az R. Kiss Lenke ál-
tal készített domborműves emléktábla alá 
két, a Veszprém városi és a helytörténeti 
egyesület koszorúja került. A nagy meleg, 
a közlekedés zaja és a hangosítás hiánya 
miatt a megemlékezés rövidre szabott volt. 
A koszorúzás után tematikus városnéző 
sétára indultak az érdeklődők, mely során 
Cholnoky Jenő életéhez kapcsolódó fonto-
sabb helyszínekkel ismerkedett meg a kö-
zel negyvenfős közönség. 

A geográfus születésnapján a városi 
ünnepségen kívül több kisebb megemlé-
kezésre is sor került. Késő délután a Csa-
tár-hegyen lévő emlékkőnél az Édesvíz 
Természetbarát Egyesület, az arácsi Kolos-
ka-völgy bejáratánál pedig a Nők a Bala-
tonért Egyesület tisztelgett a tudós emléke 
előtt. Így, a szinte azonos időpontban 
megtartott rendezvényeken sokan nem 
tudtak részt venni. A jövőben célszerű len-
ne ezeket a régiós programokat összehan-
goltabban megtartani. 

Rybár Olivér
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amely re�ektál is a �lm–színház ellentété-
re, de némelykor amatőr hatást kelt. Ilyen 
megoldásokat láthatunk a diákszínját-
szó-előadásokban is, sokszor ötletesebben 
és kreatívabban. 

A �lm és az előadás közötti különb-
ség a színészi játékban érhető leginkább 
tetten. A színház színészeitől megszokott 
deklamáló játékstílust �gyelhetjük meg 
ezen a felvételen is. Hatalmas gesztusok, 
mozdulatok; harsány szövegmondás; ren-
geteg mozgás; a végletekig felnagyított és 
eltúlzott mimika. Egyrészről a zenés mű-
faj ezt megköveteli (bár ennek mértéké-
ről lehet vitatkozni), másrészről viszont 
összehasonlítva Perczel Zita, Gombaszö-
gi Ella, Tolnay Klári, Kabos Gyula �lmbeli 
játékát a színpadon lévő színészek játé-
kával, joggal ébredhet hiányérzete a né-
zőnek. Minden egyes színpadi karaktert 
ugyanazzal a groteszk módon felnagyított 
gesztusrendszerrel és harsány beszédmód-
dal igyekeznek a színészek megformálni, 
ezért az előadás egysíkú, ugyanis nincse-
nek jelentős különbségek a személyiségek 
megjelenítésében. Ezért nem beszélhetünk 
kiemelkedő színészi alakításokról. 

Összességében elmondható, hogy a 
Pannon Várszínház Meseautó című elő- 
adása sok ponton próbál ellentartani az 
1934-es �lmklasszikusnak, de legtöbbször 
nem talál megfelelő megoldást a �lm és 
színház formanyelvi különbségeiből faka-
dó kérdésekre, hogy ezáltal érvényessé vál-
hasson a �lm színpadi adaptációja. Ilyen 
előadás a nosztalgikus érzésekre képes 
hatni. Márpedig akkor érdemes inkább új-
ranézni a �lmet. 

Hornok Máté

Békediktátum 
Trianon 100 
A Veszprémi Pető� Színház 
előadása. 2020. július 15.  
Online megtekinthető:  
https://www.peto�szinhaz.hu/
Hirek/2020-05-31/Bekedikta-
tum-Trianon-100   
Rendező: Oberfrank Pál

Kicsit aggódva vártam ezt az évfordulót. 
Ha őszinte akarok lenni, akkor be kell is-
mernem, hogy önkéntelenül próbáltam 
mindig távol tartani kicsit magamtól ezt 
a témát. Az iskolából annyi emlékem ma-
radt, hogy igyekezték a szőnyeg alá söpör-
ni, és a családban sem volt ez sosem téma 
– pedig most már tudom, hogy lehetett 
volna, lett volna miért. 

Aztán eljöttek a rendszerváltás utáni 
évek, évtizedek, és azt tapasztaltam, hogy 
nem tudunk elfogultság nélkül beszél-
ni a trianoni szerződésről, kinek-kinek 
a politikai meggyőződése határozta meg 
az erről alkotott véleményét. Az értelmes 
párbeszéd esélye közel volt a nullához. Az 

volt az előfeltevésem, hogy ebben az év-
ben sem fog semmi változni, csak min-
den fölerősödik. Attól tartottam, hogy 
látványos, de üres megemlékezések fogják 
követni egymást, a politikusok elmond-
ják, amit el kell mondaniuk, soroljuk a 
közhelyeket, anélkül, hogy belegondol-
nánk, hogy mire is emlékezünk, esetleg 
lesz egy-két (mű)balhé, aztán továbblé-
pünk. Így aztán meglepődtem, amikor 
nem ezt tapasztaltam: anélkül, hogy elba-
gatellizáltuk volna a veszteséget, a hang-
súly az összetartozás gondolatára került, 
legalábbis az én mikrokörnyezetemben. 
Évtizedek óta nem emlegetett, általam 
személyesen nem is ismert, rég meghalt 
erdélyi rokonokról beszélgettünk, talán 
az utolsó pillanatban. Az elcsatolt terü-
letekről származó barátokat faggattunk 
arról, hogy ők hogyan élik meg a magyar-
ságukat. A munkahelyem határon túli 
hasonló intézményekkel vette fel a kap-
csolatot. Arra koncentráltunk, ami össze-
köt, és nem arra, ami elválaszt. 

Talán jobb is, hogy nem a Nemze-
ti Összetartozás Napján, hanem egy ki-
csit később tudtam megnézni az előadást, 
mert az időben távolodva kevésbé befolyá-
soltak a fenti benyomások. Ez már nem a 
protokoll-előadás volt a polgármester kö-
szöntőjével, hanem az első olyan, amin a 
járványhelyzet enyhültével a közönség is 
részt vehetett. Egyértelmű volt, hogy olya-
nok jöttek el, akiknek fontos volt ez az elő-
adás – és mégis nagyon lassan csitult el a 
nézőtéren a zsivaj. Talán már sosem fogom 
megtudni, hogy az előadás kezdetén hang-
bemondással mi hangzott el. A hangsúlyok-
ból éreztem, hogy egy veretes szövegről van 
szó, de a közönség nagyon lassan észlelte, 
hogy elkezdődött az előadás, és a mögöt-
tem ülők az utolsó pillanatig beszélgettek. 
Talán érdemes lenne egy kicsit hamarabb 
lekapcsolni a villanyokat. 

Nagyon jó helyszínválasztásnak tar-
tom a pályaudvari restit az időnként el-
haladó vonatokkal, hiszen tudjuk, hogy 
mekkora tömegek keltek útra és költöztek 
át a mai Magyarország területére. A hely-
szín és a magányos utazók elkeseredése 
hitelesíti az előadás során elhangzó szö-
vegeket. Számomra a hitelesítésre szükség 
is volt, mert nem éreztem egységes szín-
vonalúnak a kiválasztott verseket, próza-
részleteket és dalokat. (Sehol nem találtam 
utalást arra, hogy ki végezte a válogatást, 
így feltételezem, hogy ez is a rendező fel-
adata volt.) Nem azzal van problémám, 
hogy a komoly szövegeket időnként san-
zonok váltják. Ez mind a korfestés szem-
pontjából, mind a nézők �gyelmének 
fenntartása érdekében indokolt. De hatal-
mas minőségi különbség van Sajó Sán-
dor Magyar ének 1919-ben című verse és 
például Babits Mihály írásai között. Való-
színűleg József Attila sem véletlenül nem 
publikálta sosem a műsorba beválasztott 
versét. Számomra az abszolút mélypont a 
„Rossz a térkép, Lacikám” refrénű erőlte-
tett, közhelyes dal volt. Ugyanakkor kifeje-
zetten megérintett Karinthy Frigyes Levél 
kis�amnak – Trianon emléknapjára című 
írása és az előadás kezdetén Padányi Vik-
tor visszaemlékezése.

Sokáig hiányoltam a női szereplő-
ket, hiszen Trianon nem csak a fér�akat 
sújtotta, de az előadás közepe táján szín-
padra érkező Módri Györgyi feledtette ezt 
a korábbi gondolatot. Rajta kívül Kőrösi 
Csabát és Oberfrank Pált emelném ki a 
szereplők közül. Az igazgatótól már több-
ször hallottam Dsida Jenő Psalmus Hunga-
ricusát, és remélem, lesz még rá alkalmam 
a jövőben is. 

Több kiemelkedő pontja is volt 
az előadásnak, de a legemlékezeteseb-
bek az utolsó percek: a szereplők kijöt-
tek a közönség közelébe, bemutatkoztak, 
és elmondták, honnan jöttek. Az előadás 
egésze után ezek olyan pillanatok voltak, 
amitől borsódzott a hátam – és még azt is 
megbocsátottam, hogy eközben az Isme-
rős Arcok együttes Nélküled című szá-
mát énekelték. El kell fogadnom, hogy ez 
a szám mást jelent nekik, mint nekem. A 
szereplők felsorolása helyett álljanak itt 
a településnevek: Partium – Nagyvárad, 
Nagyszalonta; Délvidék – Bácska, Kúla; 
Erdély – Székelyföld, Csíkszereda; Zala 
megye – Zalaszentgrót; Délvidék – Vaj-
daság, Topolya; Pest megye – Dunakeszi; 
Nógrád – Pásztó; Erdély – Marosvásár-
hely; Budapest; Veszprém. 

Tompa Andrea írta a Fejtől s láb-
tól című regényében: „Mert száz esztendő 
azért biztosan kell, hogy kimenjen minden 
harag és düh, s olyasmi.” Azt hiszem, az 
első száz esztendő erre kevés volt. De pró-
báljunk meg úgy emlékezni, hogy ne kell-
jen még egyszer száz esztendőnek eltelnie 
ahhoz, hogy kimenjen.

Schreiber Márta

Lapbemutató 
újra közönséggel
Veszprémi Szemle 57. szám.  
Eötvös Károly  
Megyei Könyvtár, Kisfaludy 
Terem, 2020. június 19. 

A veszprémi várostörténeti folyóirat, a 
Veszprémi Szemle évente négy alkalommal 
jelenik meg, így utoljára fél évvel ezelőtt for-
dult elő, hogy érdeklődő közönség töltötte 
meg a megyei könyvtár Kisfaludy Termét. 
Ajándék is adódott; nemcsak a legújabb, 57. 
sorszámú kötetet vehették át a megjelentek, 
hanem az eddig csak online „forgatható” 
előző, 56. sorszámút is. Kicsit felszabadul-
va a rettegett vírus hatásai alól, már-már 
ünneplősnek tekinthetjük a friss kiadványt, 
amelyet Karlinszky Balázs szerkesztett. A 
kilenc írás ezúttal nagyobb arányban szól 
veszprémi épületekről, és két nekrológ is 
helyet kapott az idei második Szemlében: 
dr. Varga Miklóstól Imre Frigyesné, Wöl-
ler Istvántól Gy. Lovassy Klára búcsúzott. 
Két életút a kötet végén, egy pedig a legele-
jén: Hivatás és szenvedély címmel olvasható 
a nyolcvanéves zenetörténész, orvospro-
fesszor M. Tóth Antal rövid élettörténe-
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Ujj Zsuzsi: Önarckép I. 1987

„Igyekszem 
élesztgetni a 
szellem eszmé-
letlen örököseit”
Emlékezés versolvasással,  
beszélgetéssel Széki Patka 
László (1948–2008) költő, 
kulturális menedzser szüle-
tésnapján a Művészetek Háza 
és a MIT Veszprém Megyei 
Tagozata szervezésében.  
Kávé- és Teaház az Íródeák-
hoz. 2020. július 23.
„…ez már nem a felezővonal / a rám sza-
bott életfogytiglant / könnyen harmadol-
hatják az / égiek…” írta Ötvenkedésemre 
című versében, bizonyára nem sejtve, 
hogy már csak tíz esztendő adatik szá-
mára. Születésnapján Széki Patka László 
költőre, kulturális menedzserre emlékez-
tek tisztelői, egykori munkatársak, bará-
tok a családtagokkal együtt az Íródeákban 
kis réztáblával jelzett – a 70. születésnapon 
felavatott – Széki Patka-szegletben. 

Kilián László, a Művészetek Háza 
igazgatóhelyettese felidézte, hogy a költő 
özvegyével, Fábián Judittal közösen indí-
tották útjára a kezdeményezést, s meg-
emlékezett a 60. születésnapra tervezett 
kötetről, mely végül hátrahagyott versek 
gyűjteménye lett… Az emlékidézést a két 
Patka unoka, Dvorák Dániel és Dvorák 
Dávid klarinétduettje nyitotta, majd Vil-
lányi Edit, a MIT Veszprém Megyei Ta-
gozatának elnökségi tagja vállalkozott a 
versolvasásra. Kitért Széki Patka László 
egész megyét átfogó kultúraszervező, mű-
vészetpártoló tevékenységére. Saját írását 
osztotta meg a jelenlévőkkel Domján Gá-
bor költő, aki köszönőlevéllel érkezett egy-
koron a kórházi ágyhoz látogatóba, végül 
e sorok tartalmát sokan megismerhették, 
kivéve, akinek szóltak…

Megyeházi kollégák, kulturális szak-
emberek vették át a szót, a felolvasást sze-
mélyes emlékekkel kiegészítve. Mindig 
fontos volt, hogy másoknak segítsen, má-
sokat sikerhez juttasson – fogalmazta meg 
Tímár Veronika.

Patka Heléna a helyszínhez illően A 
kávé bölcselete című verset olvasta fel, és 
egy Amorgoszon született költeményt. Ki-
lián László a program moderátoraként itt 
jegyezte meg, hogy Fenyvesi Ottó szerint 
Széki Patka László lírája az amorgoszi ver-
sekben teljesedett ki, majd a folytatásban 
felolvasta Tungli M. Klára – ez alkalomra, 
e-mailben küldött – versét. 

Patka Heléna a betegsége miatt távol 
lévő özvegynek, Fábián Juditnak címezve 
felolvasta a Cinkék című költeményt, majd 
egyik kedves versét, az Ötvenkedésemre 
címűt adta elő.

Kothencz Jánosné Wass Albert Szé-
kely ballada című költeményét mondta el, 

majd Molnár Erzsébet idézte fel Botár At-
tila – Szokoly Tamás – Széki Patka László 
irodalmi hármasát, mely megkerülhetet-
len tényezője volt városunk kulturális éle-
tének, és mint mondta, mindhárman pro� 
módon burkolták szavakba azokat a gon-
dolatokat, amiket kimondani nem lehetett. 
Az Útravaló című 1976-os antológiából a 
Gyújtóláng című verssel emlékezett.

2018-ban a Széki Patka-szeglet ava-
tásán köztünk volt a költő barát, Botár 
Attila, aki 75 évesen, tavaly augusztusban 
hunyt el. 

Hiányuk feladatot szab ránk: meg 
kell tartanunk őket, alkotásaikat emléke-
zetünkben, s ajándékul az utánunk jövők-
nek is.

Kis réztábla az Íródeák egyik padján. 
Nincs mit titkolni, nem futotta márvány 
emléktáblára, de a példás életmű előbb-
utóbb kiköveteli magának azt is.

Farkasné Molnár Csilla

Születésnapi 
versmondás 
a Széki Patka- 
szegletben 
Kávé- és Teaház  
az Íródeákhoz.  
2020. július 23., 18 óra

A költő tisztelői harmadik alkalommal 
tartottak emlékezést a csendes kis kávé- és 
teaházban, Széki Patka László születésnap-
ján. A barátok felidézték a költő alakját, 
és mintha csak Patka Laci is ott ült volna 
közöttük, mosolyogva beszélgettek róla s 
a régi idők emlékeiről. Patka Laci, mon-
dom – mert csak így hívta őt mindenki –, 
talán szelíd mosollyal �gyelte odafentről 
őket. Mi pedig láttuk magunk előtt, ahogy 
a távolba révedve beleszív elmaradhatatlan 
pipájába, megigazítja piros sálját, és bele-
lapozgat egy verseskötetébe. 

72 éves lenne most, de sajnos 12 éve 
már, hogy a súlyos betegség őt is legyőz-
te, pedig nagy küzdő volt egész életében. 
Az est házigazdája, Kilián László, a Művé-
szetek Háza igazgatóhelyettese idézte fel 
a költő alakját, majd bemutatta azt a kis 
kávéházi szegletet, ahol az év minden nap-
ján bárki kezébe vehet egy verseskötetet, 
és megismerheti Széki Patka László ver-
seit, írásait. A kávéházi teraszon folytató-
dott tovább a kötetlen beszélgetés, ami egy 
kellemes meglepetéssel kezdődött. A költő 
tizenéves unokái: Dvorák Dávid és Dániel 
játszottak nagyszerűen klarinétjukon. Az 
utódok is megmutatták művészetek irán-
ti vonzalmukat, mikor Leopold Mozart 
Duos című művét előadták. A nagyapa 
büszkén tekinthetett le rájuk. 

Sokan szerették itt Veszprémben a 
gyermekként Győrből útnak induló költőt, 
aki 1970-ben már itt dolgozott, s közben 

folytatta tanulmányait, hogy aztán a város 
és a megye elismert kulturális menedzsere 
legyen. Nagyon sokat tett nemcsak a köl-
tészet, hanem a művészetek minden ágá-
nak népszerűsítéséért. A Veszprém Megye 
Kultúrájáért Közalapítvány titkáraként is 
felkarolt minden kezdeményezést és �atal 
művészt. Ő maga pedig kiváló dramaturg, 
költő és a művészetek igaz pártfogója volt. 
Versei első országos rangú sikerét még a 
Mozgó Világ irodalmi pályázatán érte el 
egészen �atalon. 1979-ben már a Madár- 
úton című antológiában jelentek meg ver-
sei, és később több önálló verseskötettel is 
jelentkezett. Költészetének elemzése most 
nem feladatunk, de tudjuk, hogy a �atal-
kori versei még a néha lázadó, nyugha-
tatlan költő vallomásai. Az idő múlásával 
lassan szelídülnek a szavak, s a tenger 
nyugalmat árasztó élményeinek hatására 
érzelmesebbé és bölcsebbé válnak a gon-
dolatok – néha fanyar ironikus megjegy-
zésekkel illetve a világ dolgait. Különleges, 
nagy tudású ember volt, igaz jó barát. A 
régi munkatársak személyes élményekkel 
emlékeztek. Előkerültek a verseskötetek, 
többen felolvasták egy-egy versét. Lá-
nya, Patka Heléna is mosolyogva mond-
ta el kedvenc verseit. Apjának rejtőzködő 
mosolya az ő szemében is megcsillant, a 
versek pedig önmagukért beszéltek. El-
gondolkodtató, hogy Széki Patka Lász-
ló �atalkori versei még ma is mennyire 
aktuálisak. Bár azt írta: „hiába kínáljuk 
körbe-karikába nem gyulladnak lángra a 
szavak”, de szavai újra lángra gyúltak. 

Kitörve az előző hónapok bezárt vi-
lágából, jó volt újra szabadon együtt lenni. 
Erőt ad mindenkinek egy ilyen találko-
zás. Ötvenkedésem című versében ezt írja: 
„Visszaintenék mindazoknak, akik ismer-
ték habókos csillagaim szeszélyes rejtélyes 
kóborlásait”. Jó volt ezen az estén egymás-
nak integetni.

Molnár Erzsébet

A zene  
városai
Az UNESCO Cities of Music 
sorozata a Facebookon Veszp-
rém számára is lehetőséget 
adott egy rövid bemutatko-
zásra a zene jegyében. 2020. 
június 22. 
Nagyszerű kezdeményezésben villanhat fel rö-
vid�lmekben élő zenével vagy zenei aláfestés-
sel világunk 24 városa, néha az adott település 
arculatára, néha az élő produkcióra helyezve a 
hangsúlyt. 

A Facebookon közzétett anyag gazdag, 
érdekes, jól összeválogatott, miközben minő-
ségükben az anyagok persze nagyon eltérnek. 
Nincs is ezzel semmi baj. Ahol nem konzerv 
a műsor (értsd: egy adott helyszínen élő ze-
nei megszólalás történik), ott eleve magában 
hordozza a változó minőséget, de minden-
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képpen szimpatikus(abb) bevállalás. Nem a 
tökéletességre, hanem a hangulatra helyezi a 
hangsúlyt, legtöbb esetben jellemzően az adott 
országra, netán városra mutatva. Ez utóbbi-
nak szinte kendőzetlenül valóságos képe kerül 
középpontba. Nem a hibátlanságra, hanem a 
fesztelen hangulatra, az „utcaszagra”, a város 
hangulatára, életére helyezve a hangsúlyt, és 
ami a legfontosabb, az adott ország/város ze-
nei hagyományait majdnem mindenütt erősen 
éreztetve. Vannak persze terembe zárt produk-
ciók is, de itt is az élő hatás érvényesül az adott 
népre jellemző zenei mozzanatokkal, amelyek 
esetenként szinte koncert jelleggel jelennek 
meg, jelezve, a zenén a hangsúly. Ez is érde-
kes. Nem emlékszem, melyik várost képvisel-
te például egy fekete srác, aki egy szál gitárral 
a kezében olyan ihletetten énekelt, olyan blue 
notes-okkal (a jazzben az adott hangnemből 
vagy skálából kieső hangok), hogy belebor-
zongtam. A veszprémi produkciót megelőző 
Katowice népzenei koncerttel, míg az azt köve-
tő Brno például utcai produkcióban pengetős 
hangszerekből álló csapattal szórakoztatta a 
város népét. 

Hatalmas az anyag, képtelenség az egé-
szet végignézni, inkább csak villanásokra van 
idő. Egy biztos, sok munka, sajátos nézőpon-
tok, valószínűleg valamiféle irányultság vagy 
irányítottság is benne van, de ebbe messzi-
ről lehetetlen belelátni. Nem tudni, ki miért 
döntött úgy, ahogy döntött, miért pont azt a 
produkciót mutatják be, miért pont az adott 
együttes, szólista, zenemű kerül terítékre, és 
miért érezni némelyik előadáson jobban az 
életszagot, mint a másikon. Nyilván mindenhol 
a jó szándék és egy (jó) fajta nemzeti büszkeség 
volt a vezérfonal, amely aztán ezt a sokszínű 
tarkaságot meg is tudta mutatni az adott képi 
és hangi kultúrában. Ne is morfondírozzunk 
ezen tovább, inkább nézzük meg, hol helyezke-
dik el Veszprém anyaga ebben az UNESCO-s 
válogatásban, mi volt az itteni vezérelv.

Előre jelzem, nagyon sok kérdés nyit-
va maradt bennem a látottak és – talán – némi 
utánérzés kapcsán!

A vetített anyag, Veszprém látképe, a 
Mendelssohn Kamarazenekar korábban videó-
felvétellel rögzített zenei aláfestésével és megje-
lenítésével a városról készült felvételek között, 
kvázi egyfajta stúdiómunka eredménye. A képi 
anyag leginkább statikus, videó- és drónfelvé-
telek váltakozása, a – feltehetőleg – kora reg-
geli vagy estébe hajló napszakok lágy fényeivel. 
Szépek a footage-ok (az eredeti vágatlan, szer-
kesztetlen anyag), jó a szerkesztett anyag mi-
nősége is, és az editált végeredmény hatásos. 
Ugyanakkor kissé sztereotip, az unalomig is-
mert részekre koncentrál, azok váltakozó meg-
jelenítésével operál. Kár, hogy Veszprém pár 
jellegzetes vagy kedves része kimarad. Szép a 
naplementébe belesimuló vár képe, az éjszakai 
bevágás vagy a viadukt ívei, de talán lehetne 
izgalmasabb, élettel telibb a kompozíció. Kel-
lett volna pár, a város mozgalmasabb napjait 
bemutató kocka az anyagban. Veszprém gyö-
nyörű város kétségtelenül, de így kissé álmosí-
tó érzetet kelt a nézőben. 

És a zene, ha már Cities of Music a kö-
zösségi oldalon a főcím! A felhangzó mű As-
tor Piazzolla argentin szerző – a jazz elemeivel 
is operáló nuevo tango megálmodója – Sum-
mer (Nyár) című darabja. Maga a Piazzolla-da-
rab modern, némi romantikus felhanggal, sőt 

némi utalással Vivaldi Négy évszakának Nyár 
című tételére. Jó a zenekar, jól játszik Kováts 
Péter, jók a felvételek, a vágások, de….!  Mi-
ért nem – mondjuk – Bartók? Legalább eny-
nyire modern, legalább ennyire jó, legalább 
ennyire ismert, a magyar kultúra legfensége-
sebb alkotója, a magyar népzenei kincs őrzője 
műveiben, annak elemeiből merítve hoz létre 
egy olyan originális műfajt, amely méltó zenei 
tartalmat hordoz, ha már Magyarországot és 
Veszprémet képviseli ez a �lmecske! Nem mel-
lesleg, legalább ennyi virtuozitást, magas fokú 
zenei tudást igényelnek művei. Megannyi kér-
dés marad bennem. A képi és zenei anyag így 
csak annyiban utal egymásra, hogy a �lm (fel-
tehetőleg) nyáron készült, és Summer (Nyár) 
az aláfestő zenei tétel címe, bár lehet, hogy ez 
is volt az alkotók szándéka.

És végül itt marad bennem még egy ne-
héz, rezonáló kérdőjel. Annyi együttes, többfé-
le műfajból is, annyi szólista ragad hangszert, 
énekel ebben a városban. Ők vajon mikor jut-
nak eszébe a várost és kultúráját igazító poten-
tátoknak? Meg aztán mennyivel érdekesebb 
a polifónia a monofóniánál! Szabad(na) és 
kell(ene) is néha merészen választani!   

 
Kovács Attila

A Csermák 
Antal Zeneis-
kola együ�esei 
Térzene a zeneiskola előtt.  
2020. június 15.

Egy zenekar vagy egy kórus munkájában 
részt venni élmény. Az ember felkészült 
szakemberekkel dolgozhat együtt, embere-
ket ismerhet meg, barátokat szerezhet, és 
nem mellesleg olyan kompozíciókat tanul-
hat meg és játszhat el, amelyek már több 
száz éve az egyetemes zenekultúránk részét 
képezik. Ezen felül persze még meg lehet 
említeni az együtt muzsikálás egyéb hatá-
sait is, mint például az oda�gyelés, egymás 
elfogadása és támogatása, valamint a kö-
zösség alkotóerejének a megismerése.

A június 15-én délután, a zeneisko-
la előtti kis téren megtartott térzenés ese-
ményen négy együttes lépett fel. A több 
mint százéves Csermák Antal Zeneiskolá-
ban hosszú évtizedek óta folyik az együtt 
zenélés különböző fajtáinak az oktatása. 
A fúvós- és a vonósegyüttesek, valamint a 
kórusok mellett már megjelent a népzene 
és a könnyedebb műfaj is. A fent említett 
esemény fontos volt a koronavírus-járvány 
után a diákoknak és a tanároknak egya-
ránt. Újfent meg lehetett szólaltatni azokat 
a muzsikákat, amik eddig is és ezután is 
összetartják ezeket az együtteseket. 

Gyöngyvirág Népzenei Együttes  
és Dúdoló Népzenei Műhely

Iskolánkban 1997 óta van népzene 
tanszak. A tanítványok itt megismer-
kednek a hagyományos magyar népzene 

különlegességeivel, sajátosságaival. Túl-
nyomórészt a tanszak diákjai alkotják a 
Gyöngyvirág Népzenei Együttest, melynek 
művészeti vezetője Bódis Erika. A zene-
kar rendszeresen fellép iskolánk rendezvé-
nyein, városi eseményeken. Muzsikálnak 
önálló koncerteken és táncházakban. 
2001-ben és 2016-ban a chami testvér ze-
neiskolánkban színvonalas koncerteken 
képviselték intézményünket, terjesztették 
a magyar kultúrát.

A Dúdoló Népzenei Műhely, amely-
nek művészeti vezetője Baksa Kata, 2015 
óta működik Veszprém Város Vegyes-
kara támogatásával. A kezdetektől rend-
szeresen közreműködnek a Gyöngyvirág 
Népzenei Együttes fellépésein, színesítve 
műsoraikat.

Írisz kisegyüttes

Az Írisz kisegyüttes 2003-ban alakult Békei 
Natália vezetésével, egy hangszeres impro-
vizációs csoportból. Az alapító tagok úgy 
vélték, egy új zenei irányzatot képviselve 
ők is szívesen részt vennének állandó fel-
lépőként az intézmény fő rendezvényein. 
2016 óta a kisegyüttes vezetését Ruha Ar-
nold egykori alapító tag vette át. Az együt-
tes zenei repertoárjának új irányokat adva, 
saját és kortárs zeneszerzők műveinek fel-
dolgozásait tűzte ki célul. Repertoárjukban 
amerikai, �nn, angol, német, francia, ma-
gyar zeneszerzők művei mellett az együttes 
vezetőjének saját művei is gyakran műsor-
ra kerülnek. A zenekari összjátékon túl-
menően, további célkitűzésük az együttes 
tagjainak egyéni lehetőséget biztosítani a 
bemutatkozásra. A formáció számos in-
tézményi, városi és megyei rendezvényen 
lépett fel sikeresen. Önálló jótékonysági 
koncertet is tartottak a hátrányos helyzetű 
�atalok megsegítésére.

Vokál

A Vokál a zeneiskolás, énekelni szere-
tő gyermekekből és a város különböző 
középiskoláinak tanulóiból alakult i�ú-
sági vegyeskar, melyet a Csermák Antal 
Zeneiskolán kívül Veszprém Város Ve-
gyeskara is aktívan támogat. Az együt-
tes – melynek karnagya Erdélyi Ágnes 
– nagyjából 40–45 főt számlál.

Rendszeres fellépői zeneiskolás és vá-
rosi rendezvényeknek, valamint Veszprém 
Város Vegyeskara hagyományos karácso-
nyi és családi koncertjeinek is. A Vokál 
eddigi legszebb szakmai elismerését 2018 
májusában kapta. Tatán vett részt az Ének-
lő I�úság találkozón, ahol a legmagasabb 
minősítési fokozatot nyerte el: arany mi-
nősítés az „Év Kórusa” címmel.

A repertoárjuk a reneszánsztól egé-
szen a kortárs zenéig terjed, valamint vilá-
gi és egyházi kompozíciókat is szívesen a 
műsorukra tűznek.

I�úsági Fúvószenekar

A Veszprémi I�úsági Fúvószenekar 1975-
ben alakult meg 10–26 éves �atalok részé-
re, Környei János vezetésével. 1982-től a 
zenekar karnagya Szuromi Miklós volt az 
elkövetkezendő 34 évben. A 2016–17-es 
tanévben teljesen új alapokról indult a   S
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Ujj Zsuzsi: Önarckép I. 1987

„Igyekszem 
élesztgetni a 
szellem eszmé-
letlen örököseit”
Emlékezés versolvasással,  
beszélgetéssel Széki Patka 
László (1948–2008) költő, 
kulturális menedzser szüle-
tésnapján a Művészetek Háza 
és a MIT Veszprém Megyei 
Tagozata szervezésében.  
Kávé- és Teaház az Íródeák-
hoz. 2020. július 23.
„…ez már nem a felezővonal / a rám sza-
bott életfogytiglant / könnyen harmadol-
hatják az / égiek…” írta Ötvenkedésemre 
című versében, bizonyára nem sejtve, 
hogy már csak tíz esztendő adatik szá-
mára. Születésnapján Széki Patka László 
költőre, kulturális menedzserre emlékez-
tek tisztelői, egykori munkatársak, bará-
tok a családtagokkal együtt az Íródeákban 
kis réztáblával jelzett – a 70. születésnapon 
felavatott – Széki Patka-szegletben. 

Kilián László, a Művészetek Háza 
igazgatóhelyettese felidézte, hogy a költő 
özvegyével, Fábián Judittal közösen indí-
tották útjára a kezdeményezést, s meg-
emlékezett a 60. születésnapra tervezett 
kötetről, mely végül hátrahagyott versek 
gyűjteménye lett… Az emlékidézést a két 
Patka unoka, Dvorák Dániel és Dvorák 
Dávid klarinétduettje nyitotta, majd Vil-
lányi Edit, a MIT Veszprém Megyei Ta-
gozatának elnökségi tagja vállalkozott a 
versolvasásra. Kitért Széki Patka László 
egész megyét átfogó kultúraszervező, mű-
vészetpártoló tevékenységére. Saját írását 
osztotta meg a jelenlévőkkel Domján Gá-
bor költő, aki köszönőlevéllel érkezett egy-
koron a kórházi ágyhoz látogatóba, végül 
e sorok tartalmát sokan megismerhették, 
kivéve, akinek szóltak…

Megyeházi kollégák, kulturális szak-
emberek vették át a szót, a felolvasást sze-
mélyes emlékekkel kiegészítve. Mindig 
fontos volt, hogy másoknak segítsen, má-
sokat sikerhez juttasson – fogalmazta meg 
Tímár Veronika.

Patka Heléna a helyszínhez illően A 
kávé bölcselete című verset olvasta fel, és 
egy Amorgoszon született költeményt. Ki-
lián László a program moderátoraként itt 
jegyezte meg, hogy Fenyvesi Ottó szerint 
Széki Patka László lírája az amorgoszi ver-
sekben teljesedett ki, majd a folytatásban 
felolvasta Tungli M. Klára – ez alkalomra, 
e-mailben küldött – versét. 

Patka Heléna a betegsége miatt távol 
lévő özvegynek, Fábián Juditnak címezve 
felolvasta a Cinkék című költeményt, majd 
egyik kedves versét, az Ötvenkedésemre 
címűt adta elő.

Kothencz Jánosné Wass Albert Szé-
kely ballada című költeményét mondta el, 

majd Molnár Erzsébet idézte fel Botár At-
tila – Szokoly Tamás – Széki Patka László 
irodalmi hármasát, mely megkerülhetet-
len tényezője volt városunk kulturális éle-
tének, és mint mondta, mindhárman pro� 
módon burkolták szavakba azokat a gon-
dolatokat, amiket kimondani nem lehetett. 
Az Útravaló című 1976-os antológiából a 
Gyújtóláng című verssel emlékezett.

2018-ban a Széki Patka-szeglet ava-
tásán köztünk volt a költő barát, Botár 
Attila, aki 75 évesen, tavaly augusztusban 
hunyt el. 

Hiányuk feladatot szab ránk: meg 
kell tartanunk őket, alkotásaikat emléke-
zetünkben, s ajándékul az utánunk jövők-
nek is.

Kis réztábla az Íródeák egyik padján. 
Nincs mit titkolni, nem futotta márvány 
emléktáblára, de a példás életmű előbb-
utóbb kiköveteli magának azt is.

Farkasné Molnár Csilla

Születésnapi 
versmondás 
a Széki Patka- 
szegletben 
Kávé- és Teaház  
az Íródeákhoz.  
2020. július 23., 18 óra

A költő tisztelői harmadik alkalommal 
tartottak emlékezést a csendes kis kávé- és 
teaházban, Széki Patka László születésnap-
ján. A barátok felidézték a költő alakját, 
és mintha csak Patka Laci is ott ült volna 
közöttük, mosolyogva beszélgettek róla s 
a régi idők emlékeiről. Patka Laci, mon-
dom – mert csak így hívta őt mindenki –, 
talán szelíd mosollyal �gyelte odafentről 
őket. Mi pedig láttuk magunk előtt, ahogy 
a távolba révedve beleszív elmaradhatatlan 
pipájába, megigazítja piros sálját, és bele-
lapozgat egy verseskötetébe. 

72 éves lenne most, de sajnos 12 éve 
már, hogy a súlyos betegség őt is legyőz-
te, pedig nagy küzdő volt egész életében. 
Az est házigazdája, Kilián László, a Művé-
szetek Háza igazgatóhelyettese idézte fel 
a költő alakját, majd bemutatta azt a kis 
kávéházi szegletet, ahol az év minden nap-
ján bárki kezébe vehet egy verseskötetet, 
és megismerheti Széki Patka László ver-
seit, írásait. A kávéházi teraszon folytató-
dott tovább a kötetlen beszélgetés, ami egy 
kellemes meglepetéssel kezdődött. A költő 
tizenéves unokái: Dvorák Dávid és Dániel 
játszottak nagyszerűen klarinétjukon. Az 
utódok is megmutatták művészetek irán-
ti vonzalmukat, mikor Leopold Mozart 
Duos című művét előadták. A nagyapa 
büszkén tekinthetett le rájuk. 

Sokan szerették itt Veszprémben a 
gyermekként Győrből útnak induló költőt, 
aki 1970-ben már itt dolgozott, s közben 

folytatta tanulmányait, hogy aztán a város 
és a megye elismert kulturális menedzsere 
legyen. Nagyon sokat tett nemcsak a köl-
tészet, hanem a művészetek minden ágá-
nak népszerűsítéséért. A Veszprém Megye 
Kultúrájáért Közalapítvány titkáraként is 
felkarolt minden kezdeményezést és �atal 
művészt. Ő maga pedig kiváló dramaturg, 
költő és a művészetek igaz pártfogója volt. 
Versei első országos rangú sikerét még a 
Mozgó Világ irodalmi pályázatán érte el 
egészen �atalon. 1979-ben már a Madár- 
úton című antológiában jelentek meg ver-
sei, és később több önálló verseskötettel is 
jelentkezett. Költészetének elemzése most 
nem feladatunk, de tudjuk, hogy a �atal-
kori versei még a néha lázadó, nyugha-
tatlan költő vallomásai. Az idő múlásával 
lassan szelídülnek a szavak, s a tenger 
nyugalmat árasztó élményeinek hatására 
érzelmesebbé és bölcsebbé válnak a gon-
dolatok – néha fanyar ironikus megjegy-
zésekkel illetve a világ dolgait. Különleges, 
nagy tudású ember volt, igaz jó barát. A 
régi munkatársak személyes élményekkel 
emlékeztek. Előkerültek a verseskötetek, 
többen felolvasták egy-egy versét. Lá-
nya, Patka Heléna is mosolyogva mond-
ta el kedvenc verseit. Apjának rejtőzködő 
mosolya az ő szemében is megcsillant, a 
versek pedig önmagukért beszéltek. El-
gondolkodtató, hogy Széki Patka Lász-
ló �atalkori versei még ma is mennyire 
aktuálisak. Bár azt írta: „hiába kínáljuk 
körbe-karikába nem gyulladnak lángra a 
szavak”, de szavai újra lángra gyúltak. 

Kitörve az előző hónapok bezárt vi-
lágából, jó volt újra szabadon együtt lenni. 
Erőt ad mindenkinek egy ilyen találko-
zás. Ötvenkedésem című versében ezt írja: 
„Visszaintenék mindazoknak, akik ismer-
ték habókos csillagaim szeszélyes rejtélyes 
kóborlásait”. Jó volt ezen az estén egymás-
nak integetni.

Molnár Erzsébet

A zene  
városai
Az UNESCO Cities of Music 
sorozata a Facebookon Veszp-
rém számára is lehetőséget 
adott egy rövid bemutatko-
zásra a zene jegyében. 2020. 
június 22. 
Nagyszerű kezdeményezésben villanhat fel rö-
vid�lmekben élő zenével vagy zenei aláfestés-
sel világunk 24 városa, néha az adott település 
arculatára, néha az élő produkcióra helyezve a 
hangsúlyt. 

A Facebookon közzétett anyag gazdag, 
érdekes, jól összeválogatott, miközben minő-
ségükben az anyagok persze nagyon eltérnek. 
Nincs is ezzel semmi baj. Ahol nem konzerv 
a műsor (értsd: egy adott helyszínen élő ze-
nei megszólalás történik), ott eleve magában 
hordozza a változó minőséget, de minden-
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zenekari élet. A karmesteri pálcát Zeitler 
Dénes katonazenész, trombitatanár vette át. 

A tagok 10 és 20 év közti � atalok, 
mindannyian 2016-ban kezdték a zene-
kari munkát. Felléptek már a veszpré-
mi Csermák Antal Zeneiskola nagyobb 
rendezvényein, valamint a minden évben 
megrendezett Farsangi vagy Tavaszi Fú-
vóskoncerteken. Mindezeken túl városi 
fellépéseket is szívesen vállalnak. 2019-
ben a zenekar az Európai Zenei Feszti-
válon is megmérettette magát, melyet 
Bulgáriában rendeztek meg, ahonnan a ki-
váló előadó elismerést hozták haza.

Tücsök Zenekar

A Tücsök Zenekar tagjai mindössze 2–4 
éve tanulnak valamilyen vonós hangsze-
ren. A zenekar, mely az utóbbi időben 
szép sikereket elért Gárdonyi Zoltán I� ú-
sági Kamarazenekar utánpótlás-együtte-
se, több évtizedes múltra tekinthet vissza. 
Hosszú éveken keresztül Demel Eszter irá-
nyítása alatt működött az együttes, három 
évvel ezelőtt Csaba Ágnesnek adta át a le-
hetőséget.

A zenekar állandó közreműködő-
je a zeneiskola adventi, karácsonyi hang-
versenyeinek, hangszerbemutatóinak, 
a „Kalandozások a zene birodalmában” 
hangversenysorozatnak. Cserekapcsola-
tot létesítettek először a budapesti Solti 
György Zeneiskola Tücsök Zenekarával, 
majd az utóbbi években a székesfehérvári 
Hermann László Zeneművészeti Szakgim-
názium és AMI Mar-Cello együttesével. A 
hat évvel ezelőtt Dunaújvárosban megren-
dezett Országos Zenekari Versenyen II. 
helyezést értek el. 

Gárdonyi Zoltán I� úsági 
Kamarazenekar

Mintegy 40 diák muzsikál az együttes-
ben, mely Demel Eszter irányítása alatt az 
egyik legjelentősebb hazai i� úsági zene-
karrá fejlődött. Érett zenei előadásmód-
jukkal és hangzásvilágukkal rendszeresen 
kivívják a közönség elismerését. 

Számos díj, fesztivál, koncert és tur-
né jelzi kimagasló teljesítményüket. A 
zenekar 1993 óta a háromévente meg-
rendezett Országos Zenekari Versenyen 
minden alkalommal dobogós helyen vég-
zett, többször karnagyi és tanári külön-
díjakban is részesült, valamint a „legjobb 
Bartók-interpretáció” díját is elnyerte. A 
nemzetközi Piccoli Archi vonószenekari 
fesztiválon arany minősítést, első helyezést 
és karnagyi különdíjat szereztek. 2015-ben 
megyei Prima-díjat kaptak magyar zene-
művészet kategóriában, és egyben elnyer-
ték a Prima közönségdíját is. Veszprém a 
város művészeti értékeinek gazdagításá-
ért, nemzetközi hírnevének öregbítésé-
ért Gizella-díjat adományozott számukra. 
2017-ben az országos első helyezést köve-
tően Belgiumban a European Music Fes-
tival for Young People nemzetközi zsűrije 
első díj cum laude minősítéssel jutalmazta 
az együttest. 2018-ban a Szlovák Rádióban 
megrendezett Bratislava Music Agency 
nemzetközi zenekari versenyen arany mi-
nősítést és első díjat nyertek.

Mindezekből kiolvasható, hogy ki-
magasló szinten folyik az együttesekkel 
való munka a zeneiskolában. Jómagam kí-
vánom, hogy a továbbiakban is hasonlóan 
szép eredmények szülessenek a szeptem-
bertől már jazz és balett tanszakkal kiegé-
szülő intézményben.

Lukács Elek
 

Édes Bestia
Honeybeast-koncert. 
2020. július 16. Presszókert

Ha van komoly tanulsága annak az esté-
nek, akkor az az, hogy a relativitáselméle-
tet a popzenére is lehet alkalmazni. 

Amikor kijött a rádiókban A legna-
gyobb hős, a csapból is ez folyt egy idő-
ben, és mivel a refrén – ahogy annak lenni 
kell – nagyon fülbemászó, mást nem is 
jegyeztem meg belőle. Csak még annyit, 
hogy sikítófrászt kapok tőle a harminca-
dik meghallgatás után.

Az én progresszív zenén és házi ba-
rackpálinkán acélosodott gyomromon 
emésztetlenül siklik át az a fajta popze-
ne, amit ez a dal is képviselt első hallásra. 
Nos, eltelt jó sok év, és én túl vagyok éle-
tem első Honeybeast-koncertjén. Einstein 
elmélete pedig úgy jön a képbe, hogy a 
koncert szövedékében elhelyezett ikoni-
kus dalt sikerült a szövegre is koncentrál-
va végighallgatnom, így megállapíthattam, 
hogy egyáltalán nem mindegy, milyen a 
helyzet és a zenei közeg, amiben elhang-
zik egy dal. (Közbevetőleg érdemes meg-
jegyeznem, hogy lehetett érteni a dalok 
szövegét, ami egyrészt dicséri a hangmér-
nök munkáját, másrészt olyan, mint a fe-
hér holló. Ezt ritkán sikerül megvalósítani 
hazai koncerteken.)

Adott tehát egy merőben új tapaszta-
lás, aminek segítségével ismét sikerült egy 
előítéletet kiráznom a cipőmből, hogy ne 
nyomja a talpam. 

A pontos koncertkezdésre nagyon 
ügyelt a csapat. A felvezető zenék is reme-
kül lettek kiválasztva, a színpadkép igazán 
pro�  csapatmunkát vetített elő, és amikor 
végre kijött a Honeybeast a színpadra, és 
belecsaptak az első dalba, érezni lehetett, 
hogy a közönséget megvették előre. Volt 
valami a levegőben. A rajongók vastapssal 
fogadták őket, ami még engem is tapsolás-
ra késztetett. Hihetetlen...

Érezhetően határozott koncepcióval 
érkezett a zenekar. Energikusan indítottak 
az első dallal, mely a legfrissebb lemezről, 
az Egóról érkezett, Csakazértis címmel. 
Rögtön kiderült, hogy a koncert legerő-
sebb bástyája a dobos, Kovács Tamás lesz, 
ami persze normális, de ezen a koncer-
ten kitüntetett szerepet kapott. Valahogy 
a megszólalásában is sikerült nyomaté-
kosítania a hangmérnöknek, hogy a buli 
ott kezdődik, ahol ő elindul. Érdekes és 
nagyon pozitív tapasztalás volt. Sajnos a 
basszusgitár viszont beleolvadt a hangkép-
be, bárhol is helyezkedtem el a nézőtéren. 

Ennek a hangszernek is nagyon fontos 
szerepe van az összhangzásban, és bár tu-
dom, hogy milyen remek dolgokat játszik 
a hangszeren Lázár Tibor, ezt ritkán lehe-
tett kihallani a zenéből. 

Két korábbi szerzemény, az Egyedül 
és a Védtelen után egy újabb dal az új le-
mezről, Erre van igény címmel, és nagyon 
pörög a csapat. Majd egy olyan váratlan 
geg következett, ami apró, de tündöklő 
példája az énekesnő, Tarján Zsó� a fesz-
telen rátermettségének, ugyanis levált a 
cipője talpa, és teljes természetességgel, 
némi öniróniával ragasztotta vissza egy 
tape szalaggal, s a továbbiakban így tán-
colta végig az estét. Semmi allűr, de a poén 
ül. Aranyos volt.

A Budapest vs London, Para, két ré-
gebbi nóta jön a rögtönzött susztermun-
ka után, s miközben ezeket a sorokat írom 
itthon ültömben, jólesik újrahallgatni eze-
ket a dalokat. Egyszerűen jók a szövegek, 
sok � nomsággal, iróniával, szójátékkal, és 
a szerzőjük, Bencsik-Kovács Zoltán rá-
adásul a zeneszerző is. Ámulok, jó a mu-
zsika. Zoltán gitározik is, hol akusztikus, 
hol elektromos hangszeren, és mivel van 
egy másik gitáros is – Tatár Árpád –, nyil-
ván a hangszerelésen is nagy a hangsúly. 
A stúdiófelvételeknél jobban hallható, de 
szerencsére a koncerten is átjött, hogy ki-
válóan megoldották azt a feladatot is, hogy 
a két hangszer különböző dolgokat játsz-
szon úgy, hogy dallamban és hangzásban 
is kiegészítsék egymást. A hangszerelés 
egyébként is jól sikerült. Nem egyszerű 
feladat a két domináns kísérő hangszert 
még egy billentyűssel is összerázni. Kővá-
gó Zsolt játéka azért is tetszett, mert hasz-
nál analóg szintetizátort (ha jól láttam, egy 
Moog volt az), ami üde színfolt volt ebben 
a zenében. A szólóit jól kiemelte, és adott 
egy kis „antik” érzést nekem. Plusz voká-
lozott is. Kiváló, laza játékos. 

A hetedik nóta az Ego album címadó 
dala volt (ismét jó a szöveg), majd a csapat 
keretbe foglalt egy spontán leánykérést. 
Eljátszották a Bódottát – ami kicsit vicces 
választás egy ilyen esemény elé –, majd 
a megható és vastapsot érdemlő perfor-
mansz után a Gyönyörűm következett.

Még mindig csak a tizedik dalnál 
tartok a felsorolásban, de a lényeget tu-
lajdonképpen már leírtam. Pro� , kerek 
produkciót élvezhettünk egy üdítően ki-
váló popzenekartól. Végigzúzták az estét, 
vagy, ahogy a feleségem fogalmazott: Tar-
ján Zsó�  nem végzett fél munkát.

Gyorsan felsorolom, mi mindent 
hallhattunk még: Túlélő, Reggeli napfény, 
Utazó, Idevaló, Nem vesznek a kamerák, 
Súlytalan, Halleluja, Ha meghalok (új dal), 
Hetes, Kína, Maradok. Telis-tele jobbnál 
jobb üzenetekkel, néhol mellbevágó mon-
datokkal. Majd a ráadásban a Holnapután, 
az Én így játszom és A legnagyobb hős. A 
koncert végére még ez utóbbit is megsze-
rettem.

Nyakas Krisztián
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Gáspár Gábor fotóesszéje a Kapitány Máté & Lil Frakk-koncertről. 
2020. július 29., Presszókert
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zenekari élet. A karmesteri pálcát Zeitler 
Dénes katonazenész, trombitatanár vette át. 

A tagok 10 és 20 év közti � atalok, 
mindannyian 2016-ban kezdték a zene-
kari munkát. Felléptek már a veszpré-
mi Csermák Antal Zeneiskola nagyobb 
rendezvényein, valamint a minden évben 
megrendezett Farsangi vagy Tavaszi Fú-
vóskoncerteken. Mindezeken túl városi 
fellépéseket is szívesen vállalnak. 2019-
ben a zenekar az Európai Zenei Feszti-
válon is megmérettette magát, melyet 
Bulgáriában rendeztek meg, ahonnan a ki-
váló előadó elismerést hozták haza.

Tücsök Zenekar

A Tücsök Zenekar tagjai mindössze 2–4 
éve tanulnak valamilyen vonós hangsze-
ren. A zenekar, mely az utóbbi időben 
szép sikereket elért Gárdonyi Zoltán I� ú-
sági Kamarazenekar utánpótlás-együtte-
se, több évtizedes múltra tekinthet vissza. 
Hosszú éveken keresztül Demel Eszter irá-
nyítása alatt működött az együttes, három 
évvel ezelőtt Csaba Ágnesnek adta át a le-
hetőséget.

A zenekar állandó közreműködő-
je a zeneiskola adventi, karácsonyi hang-
versenyeinek, hangszerbemutatóinak, 
a „Kalandozások a zene birodalmában” 
hangversenysorozatnak. Cserekapcsola-
tot létesítettek először a budapesti Solti 
György Zeneiskola Tücsök Zenekarával, 
majd az utóbbi években a székesfehérvári 
Hermann László Zeneművészeti Szakgim-
názium és AMI Mar-Cello együttesével. A 
hat évvel ezelőtt Dunaújvárosban megren-
dezett Országos Zenekari Versenyen II. 
helyezést értek el. 

Gárdonyi Zoltán I� úsági 
Kamarazenekar

Mintegy 40 diák muzsikál az együttes-
ben, mely Demel Eszter irányítása alatt az 
egyik legjelentősebb hazai i� úsági zene-
karrá fejlődött. Érett zenei előadásmód-
jukkal és hangzásvilágukkal rendszeresen 
kivívják a közönség elismerését. 

Számos díj, fesztivál, koncert és tur-
né jelzi kimagasló teljesítményüket. A 
zenekar 1993 óta a háromévente meg-
rendezett Országos Zenekari Versenyen 
minden alkalommal dobogós helyen vég-
zett, többször karnagyi és tanári külön-
díjakban is részesült, valamint a „legjobb 
Bartók-interpretáció” díját is elnyerte. A 
nemzetközi Piccoli Archi vonószenekari 
fesztiválon arany minősítést, első helyezést 
és karnagyi különdíjat szereztek. 2015-ben 
megyei Prima-díjat kaptak magyar zene-
művészet kategóriában, és egyben elnyer-
ték a Prima közönségdíját is. Veszprém a 
város művészeti értékeinek gazdagításá-
ért, nemzetközi hírnevének öregbítésé-
ért Gizella-díjat adományozott számukra. 
2017-ben az országos első helyezést köve-
tően Belgiumban a European Music Fes-
tival for Young People nemzetközi zsűrije 
első díj cum laude minősítéssel jutalmazta 
az együttest. 2018-ban a Szlovák Rádióban 
megrendezett Bratislava Music Agency 
nemzetközi zenekari versenyen arany mi-
nősítést és első díjat nyertek.

Mindezekből kiolvasható, hogy ki-
magasló szinten folyik az együttesekkel 
való munka a zeneiskolában. Jómagam kí-
vánom, hogy a továbbiakban is hasonlóan 
szép eredmények szülessenek a szeptem-
bertől már jazz és balett tanszakkal kiegé-
szülő intézményben.

Lukács Elek
 

Édes Bestia
Honeybeast-koncert. 
2020. július 16. Presszókert

Ha van komoly tanulsága annak az esté-
nek, akkor az az, hogy a relativitáselméle-
tet a popzenére is lehet alkalmazni. 

Amikor kijött a rádiókban A legna-
gyobb hős, a csapból is ez folyt egy idő-
ben, és mivel a refrén – ahogy annak lenni 
kell – nagyon fülbemászó, mást nem is 
jegyeztem meg belőle. Csak még annyit, 
hogy sikítófrászt kapok tőle a harminca-
dik meghallgatás után.

Az én progresszív zenén és házi ba-
rackpálinkán acélosodott gyomromon 
emésztetlenül siklik át az a fajta popze-
ne, amit ez a dal is képviselt első hallásra. 
Nos, eltelt jó sok év, és én túl vagyok éle-
tem első Honeybeast-koncertjén. Einstein 
elmélete pedig úgy jön a képbe, hogy a 
koncert szövedékében elhelyezett ikoni-
kus dalt sikerült a szövegre is koncentrál-
va végighallgatnom, így megállapíthattam, 
hogy egyáltalán nem mindegy, milyen a 
helyzet és a zenei közeg, amiben elhang-
zik egy dal. (Közbevetőleg érdemes meg-
jegyeznem, hogy lehetett érteni a dalok 
szövegét, ami egyrészt dicséri a hangmér-
nök munkáját, másrészt olyan, mint a fe-
hér holló. Ezt ritkán sikerül megvalósítani 
hazai koncerteken.)

Adott tehát egy merőben új tapaszta-
lás, aminek segítségével ismét sikerült egy 
előítéletet kiráznom a cipőmből, hogy ne 
nyomja a talpam. 

A pontos koncertkezdésre nagyon 
ügyelt a csapat. A felvezető zenék is reme-
kül lettek kiválasztva, a színpadkép igazán 
pro�  csapatmunkát vetített elő, és amikor 
végre kijött a Honeybeast a színpadra, és 
belecsaptak az első dalba, érezni lehetett, 
hogy a közönséget megvették előre. Volt 
valami a levegőben. A rajongók vastapssal 
fogadták őket, ami még engem is tapsolás-
ra késztetett. Hihetetlen...

Érezhetően határozott koncepcióval 
érkezett a zenekar. Energikusan indítottak 
az első dallal, mely a legfrissebb lemezről, 
az Egóról érkezett, Csakazértis címmel. 
Rögtön kiderült, hogy a koncert legerő-
sebb bástyája a dobos, Kovács Tamás lesz, 
ami persze normális, de ezen a koncer-
ten kitüntetett szerepet kapott. Valahogy 
a megszólalásában is sikerült nyomaté-
kosítania a hangmérnöknek, hogy a buli 
ott kezdődik, ahol ő elindul. Érdekes és 
nagyon pozitív tapasztalás volt. Sajnos a 
basszusgitár viszont beleolvadt a hangkép-
be, bárhol is helyezkedtem el a nézőtéren. 

Ennek a hangszernek is nagyon fontos 
szerepe van az összhangzásban, és bár tu-
dom, hogy milyen remek dolgokat játszik 
a hangszeren Lázár Tibor, ezt ritkán lehe-
tett kihallani a zenéből. 

Két korábbi szerzemény, az Egyedül 
és a Védtelen után egy újabb dal az új le-
mezről, Erre van igény címmel, és nagyon 
pörög a csapat. Majd egy olyan váratlan 
geg következett, ami apró, de tündöklő 
példája az énekesnő, Tarján Zsó� a fesz-
telen rátermettségének, ugyanis levált a 
cipője talpa, és teljes természetességgel, 
némi öniróniával ragasztotta vissza egy 
tape szalaggal, s a továbbiakban így tán-
colta végig az estét. Semmi allűr, de a poén 
ül. Aranyos volt.

A Budapest vs London, Para, két ré-
gebbi nóta jön a rögtönzött susztermun-
ka után, s miközben ezeket a sorokat írom 
itthon ültömben, jólesik újrahallgatni eze-
ket a dalokat. Egyszerűen jók a szövegek, 
sok � nomsággal, iróniával, szójátékkal, és 
a szerzőjük, Bencsik-Kovács Zoltán rá-
adásul a zeneszerző is. Ámulok, jó a mu-
zsika. Zoltán gitározik is, hol akusztikus, 
hol elektromos hangszeren, és mivel van 
egy másik gitáros is – Tatár Árpád –, nyil-
ván a hangszerelésen is nagy a hangsúly. 
A stúdiófelvételeknél jobban hallható, de 
szerencsére a koncerten is átjött, hogy ki-
válóan megoldották azt a feladatot is, hogy 
a két hangszer különböző dolgokat játsz-
szon úgy, hogy dallamban és hangzásban 
is kiegészítsék egymást. A hangszerelés 
egyébként is jól sikerült. Nem egyszerű 
feladat a két domináns kísérő hangszert 
még egy billentyűssel is összerázni. Kővá-
gó Zsolt játéka azért is tetszett, mert hasz-
nál analóg szintetizátort (ha jól láttam, egy 
Moog volt az), ami üde színfolt volt ebben 
a zenében. A szólóit jól kiemelte, és adott 
egy kis „antik” érzést nekem. Plusz voká-
lozott is. Kiváló, laza játékos. 

A hetedik nóta az Ego album címadó 
dala volt (ismét jó a szöveg), majd a csapat 
keretbe foglalt egy spontán leánykérést. 
Eljátszották a Bódottát – ami kicsit vicces 
választás egy ilyen esemény elé –, majd 
a megható és vastapsot érdemlő perfor-
mansz után a Gyönyörűm következett.

Még mindig csak a tizedik dalnál 
tartok a felsorolásban, de a lényeget tu-
lajdonképpen már leírtam. Pro� , kerek 
produkciót élvezhettünk egy üdítően ki-
váló popzenekartól. Végigzúzták az estét, 
vagy, ahogy a feleségem fogalmazott: Tar-
ján Zsó�  nem végzett fél munkát.

Gyorsan felsorolom, mi mindent 
hallhattunk még: Túlélő, Reggeli napfény, 
Utazó, Idevaló, Nem vesznek a kamerák, 
Súlytalan, Halleluja, Ha meghalok (új dal), 
Hetes, Kína, Maradok. Telis-tele jobbnál 
jobb üzenetekkel, néhol mellbevágó mon-
datokkal. Majd a ráadásban a Holnapután, 
az Én így játszom és A legnagyobb hős. A 
koncert végére még ez utóbbit is megsze-
rettem.

Nyakas Krisztián
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PUF neki! 
Pál Utcai Fiúk-koncert. 
Presszókert. 2020. július 17.

Lehet, hogy ezzel most befürdök. Nálam 
csak pár évvel hamarabb kezdték meg a 
zenélést a Pál Utcai Fiúk tagjai, tehát akár 
kortársaknak is hívhatnám őket, de az a 
fajta zene, amit játszanak, nagyon távol 
állt akkor tőlem. Pedig – leegyszerűsít-
ve – rockzenét játszanak. És mégis. Mégis 
valahogy azt éreztem, hogy egy jól beha-
tárolható zenei csoport, melynek része 
volt a PUF is, engem nem tudott megszó-
lítani. A kortársaim nem is nagyon ér-
tették, hogy miért a távolságtartás, és én 
sem tudtam használhatóbb választ adni 
annál, hogy nem tetszik a zene. Ponto-
sabban nem tetszik a játék. Nekem az volt 
a benyomásom, hogy ezek az alterock 
bandák valahogy teljesen másképp játsza-
nak, mint ami nekem bejön. Van remek 
szöveg, viszonylag jó zenei ötletek, len-
dület és lelkesedés, de megszólalásában 
ez nekem inkább punk volt. 

Hallgatom a PUF dalait a neten, 
ahogy ezt írom, és teljesen átérzem a len-
dületét, az energiáját Lecsó (Leskovics Gá-
bor) előadásának, de ő sem az a kimondott 
énekes alkat, ahogy a kortársai sem, akik 
a fronton álltak. Most, hogy írhatok kon-
certkritikákat a Séd magazinnak, kiléptem 
a komfortzónámból, és tavaly meghallgat-
tam Müller Péter Sziámit is az egyetemen, 
de ismét megállapítottam, hogy amekkora 
érzéke az irodalomhoz, költészethez, szín-
padhoz van, akkora sosem lett az éneklés-
hez, és ez szerintem legalább annyira fontos 
kérdés, ha az előadó történetesen énekes-
ként jelenik meg egy zenekar frontján.

Mindezzel együtt nagyon jó szív-
vel emlékezem vissza a rendszerváltás kori 
klubéletre és az Enyhe Fintor Klubra, mert 
évekig ott éltünk, az volt a találkozási pont, 
és a kor menő zenekarai mind játszot-
tak ott. A Pál Utcai Fiúkat is meghallgat-
tam többször az elmúlt három évtizedben, 
és mindig az volt az érzésem, hogy értem 
a közönséget. Értem a zenekart is, értem, 
miért sikeresek. Mert akkor és ott olyan va-
dak, szókimondók és lendületesek tudtak 
lenni, amire nagy szükség volt. Bármennyi-
re nem az én világom volt, a lendület, ami-
vel játszottak, átjött, és hiteles volt most is. 
Több dalt is tudtam velük együtt énekelni, 
és szerethető volt a koncert, de a mai ma-
gyar zenei szcéna tele van a Pál Utcai Fiúk-
nál sokkal jobban muzsikáló csapatokkal, 
akiknek nem sikerül ekkora karriert befut-
ni. Jókor voltak jó helyen, és ez sokat szá-
mított a rendszerváltás idején. 

Mint már annyiszor, most is igyekez-
tem felülbírálni � atalkori önmagam. El-
mentem és meghallgattam, majd napokig 
töprengtem, mit is írhatnék, ami hiteles 
tőlem. Így sikerült. De szólnom kell még 
pár szót a koncertről is, részleteiben. Kel-
lő lendülettel vitték végig a bulit, volt íve, 
és elnézve a rajongótábort, nem okoztak 
csalódást senkinek. Lecsó nem győzött há-
lálkodni a közönségnek és a jó sorsnak, 

hogy végre színpadra állhattak, bár a szé-
dült művészemberi allűr, amivel az összes 
kon� át megkoronázta, kissé esetlenné tet-
te a kommunikációt a közönséggel. Vicces 
volt, ahogy azt latolgatta, hogy vajon ki 
lehet az az ember, aki kibeszél belőle, aki 
belebonyolódik a saját gondolataiba. Játék 
ez, kérem, színház. Végigmosolyogtam a 
bulit, mert egy igazán összeérett bandát 
hallhattunk, s bár néha elvitte őket a len-
dület a zúzás irányába, alapvetően egy jól 
összerakott produkciónak voltam tanú-
ja. Minden hangszeres pozíción elég erős 
a zenekar, így még az sem volt igazán fel-
tűnő, hogy a járvány miatt ők sem mosta-
nában álltak színpadon. Köszönöm, hogy 
kaphattam ismét egy olyan élményt, amire 
nem számítottam.

Nyakas Krisztián

Tudósítás 
a tó mellől 
Sarusi Mihály: Öreg-hegyen 
innen, Öreg-hegyen túl II. 
(Balatoni jelenetek). Felsőma-
gyarország Kiadó, Miskolc, 
2020

A magát modernnek és mérvadónak tartó 
irodalmi kánon itthon és idegenben már 
régóta tagadja azt az elkötelezett szerep-
felfogást, amely szerint az író felelősséggel 
tartozik népért, nemzetért, hitért, erköl-
csért. Amivel önmagában nincs semmi 
baj, hiszen az irodalom feladatairól min-
dig is megoszlottak a vélemények. Ám 
ez a kánon nemcsak elutasítja legfőbb el-
lenlábasát, a nálunk manapság modern 
népiségnek vagy újnépiségnek mondott 
irányzatot, hanem még provinciálisnak, 
elavultnak is nevezi, képviselőit pedig mé-
lyen lenézi. 

Néhány éve magam is ott voltam 
a Tokaji Írótáborban, amikor Kukorely-
ly Endre ilyen szellemben provokálta a 
magyar népdalokat éneklő írók egy cso-
portját, mire Csender Levente ököllel az 
arcába sújtott. Az esetnek országos vissz-
hangja támadt, és persze nem Csender 
Levente jött ki jól belőle. Régen az ilyen 
sértést elegánsabban intézték el még iro-
dalmi berkekben is. Például párbajjal. A 
párbajok ideje azonban lejárt. Sarusi Mi-
hály könyvét olvasva aztán eszembe jutott, 
hogy az esztétikai pökhendiségért, a népi 
kultúra, a nemzeti ereklyék, a trianoni tra-
gédia, a határon túlra rekedt magyarok 
vagy éppenséggel 1956 gyalázásáért az író 
a párbajnál is elegánsabban vehet elégté-
telt, mégpedig a szó erejével, a mi esetünk-
ben a publicisztika, a pam� et, a riport, a 
tudósítás fegyverével. Ráadásul ezekben 
a műfajokban is alapkövetelmény az ese-
ményekre való gyors reagálás, hiszen egy 
nevelő célzatú pofon akkor csattan igazán 
nagyot, ha in � agranti sújt le a provoká-
torra. És természetesen kell hozzá némi 

kurázsi is, ami úgyszintén megvan szer-
zőnkben. 

Ilyen írásokból áll tehát Saru-
si könyve, amely rögtön egy jól elhe-
lyezett felütéssel kezdődik: „E tudósítás 
(nem a Toronyból), csak innen a Tó mel-
lől...” Igen, a zárójeles megjegyzés Csoó-
ri Sándor Tudósítás a toronyból című 
szociográ� ájára utal, és arra inti az aka-
dékoskodókat, hogy „nekünk is van ám 
kikre hivatkoznunk”... Egyébként ezek a 
zárójeles vagy beékelt megjegyzések és a 
bennük rejlő hangnemi lehetőségek, így 
például a gúny, a szarkazmus, az irónia, a 
sejtetés, az elidegenítő hatás kiaknázása, 
továbbá a rapszodikus, szaggatott előadás-
mód, a mélyen ziháló mondatok a kötet 
talán legjellemzőbb stilisztikai eszközei.

Az Öreg-hegyen innen, Öreg-hegyen 
túl első része, a dokumentum-kisregény-
nek nevezhető Balatoni � úk nemcsak a 
könyv legterjedelmesebb, de egyben a leg-
katartikusabb írása is. Témája annak a hat 
Balaton-felvidéki tizenéves � únak a sorsa, 
akiket 1952–53-ban ítéltek el, és közülük 
kettőt ki is végeztek. A retrospektív szer-
kesztés, a dokumentumok, levelek, jegy-
zőkönyvek, személyes beszélgetések elemi 
erővel idézik fel a Rákosi-diktatúra éveit. 
Az irodalmi előzmények között kutatva az 
embernek elsőre a � kciónak még a látsza-
tát is kerülő szovjet-orosz lágerirodalom 
és Szolzsenyicin Gulagja jut eszébe. 

A második rész, a Bakonyi–balato-
ni jegyzetek egyik írása, az ’56 a Balaton-
nál mind terjedelmében, mind témájában 
a Balatoni � úk szerves folytatása. A két 
történetet összekötő kapocs az a Tolner 
István, aki az 1953-ban elítélt hatok egyi-
keként tizenkét évet kapott, majd 1956 
nyarán amnesztiával szabadulva októ-
berben nemzetőr lett az 1956-os forra-
dalomban. Íme, az ötvenes évek magyar 
történelme egy szuszra és kicsiben!

A Bakonyi–balatoni jegyzetek ezen-
kívül harminc hosszabb-rövidebb ripor-
tot, tárcát, pam� etet, tudósítást tartalmaz, 
amelyek – akárcsak a harmadik rész, a Ma-
gyar tenger – Gyalog-Bakony húsz hasonló 
műfajú írása – a Balaton-felvidék kultúr-
történetét, tájait, történelmét mutatják be, 
vagy olyan rejtett zugait, mint az agyon-
parcellázott tóparton érintetlenül maradt 
lozsántai dűlő, olyan nevezetes személyi-
ségeit, mint Egry József, olyan mártírjait, 
mint Bódi Magdi. A Balatontól a Bakony 
felé távolodva egyebek mellett a polányi 
passió ürügyén szóba kerül magyarok és 
németek együttélése, Horn Gyula ajkai vá-
lasztási kampányával kapcsolatban pedig 
felrémlik a tömegember világába makacsul 
visszajáró kádári múlt kísértete.

Ezek a rövid írások a szerző egyedi 
hangján, az ő sajátosan egyéni és leplezet-
lenül elkötelezett látásmódjával, így had-
ba gyűjtve erősítik meg egymást, és együtt 
érik el igazán a hatásukat. Ahogy az Tolsz-
toj egyik tanmeséjében áll: a fűzfavessző 
egy szál magában gyenge és törékeny, de 
nyalábba kötve erős és törhetetlen lesz.  

Ircsik Vilmos  
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Egy „könyv-
múzeum” képei 
Péntek Imre: Megviselt  
papírmúzeum.  
Vár Ucca Műhely, 2020
A Vár Ucca Műhely kötetébe foglalt negy-
venkét, a képzőművészet különböző té-
máit és jelenségeit változatos szempontok 
szerint tárgyaló írás műfaji változatossága 
és tartalmi gazdagsága feledteti velünk a 
szám szerény – jellegéhez képest talán túl 
szerény – kivitelezését; albumszerű küllem 
helyett megmarad a fekete-fehér képekkel 
illusztrált esszékötet formájánál.

Péntek Imre írásai a képzőművészeti 
esszé, a tárlatkritika, a laudáció, illetve a(z) 
(élet)mű- és jelenségértelmezés változata-
it képviselik: a szempontok, kitekintések és 
összefüggések széles palettája, illetve bonyo-
lult hálózata révén túlmutatnak egy-egy ese-
mény, kiállítás vagy évforduló határain. Mi 
több, a térbeli és regionális határokat (Du-
nántúl, Balaton-mellék) is e hálózati kontex-
tus érvényesítése révén lépi át a szerző. 

És ez az eljárás azonnal, már az első 
írás, Palotás József Vigadó Galériában be-
mutatott kiállításának értékelése (Szob-
rászati és festői bolyongás paranormális 
világokban) bevezetőjében nyilvánvalóvá 
válik, mivel a tárlat darabjainak értelmezé-
se az aktuális problémakomplexum (vidéki 
szobrászati törekvések kontra centrum, il-
letve hivatalos kánon) fénykörében láttatja. 
„Vidéki szobrászlét Magyarországon. Nem 
könnyű. Annak igen, aki köztéri megren-
deléseket kap” – aktualizálja az eseményt, 
hogy annak értékeléséhez az alkotói életmű 
útjainak, digresszióinak feltérképezése révén 
vezessen el bennünket. Ezáltal azok számá-
ra is értelmezhetővé és érdeklődésre számot 
tartóvá válik az esemény, akik sem szakmai, 
sem regionális értelemben nem állnak közel 
hozzá, sőt, nem is ismerhetik a jelenséget. 
Például számomra, a határon túlról, az ún. 
köztéri megrendelések kérdése a belgrádi 
Hunyadi János-szobor botrányát vagy a sza-
badkai egész alakos Kosztolányi-szobor fel-
állításának tanulságait hozta be a képbe: azt 
a konklúziót, miszerint egy kontextus- vagy 
hagyományidegen jelenség esetében sem 
az erős (kultúr)politikai szándék, sem az al-
kotói szabadság elvének hangoztatása nem 
tudja kiváltani az el- és befogadás szükség-
szerű folyamatát.

Helyesírási szempontból talán nem 
egészen korrekt a Ludvig Zoltán és Ludvig 
Dániel zalaegerszegi kiállításáról szóló kri-
tika címe, de a „makro- és mikrokozmo-
szok szín-játékai”-t a két párhuzamos (és a 
családi kapcsolatok révén mégis egymást 
keresztező) művészi világban értelmező 
írás nagyon is izgalmas szellemi univerzu-
mot tár fel előttünk.

A kötet valamennyi esszéjét a ha-
gyományban és a művészvilágban való 
jártasság ismérve hatja át: a folyamatokra 
való rálátás távlata és tudása s az a gesztus, 
ahogy az olvasót, a kívülállót is eligazíta-
ni, „beavatni” kívánja az írói szándék: így 

mutat be számunkra évfordulós művésze-
ket és törekvéseket, rendezvénysorozatokat 
(például biennálékat, művésztelepi konst-
rukciókat) vagy egyszerűen csak felhívja a 
�gyelmet két azonos nevű, de eltérő jelen-
ség (Ludwig Múzeum és Ludvig Művészte-
lep) egyidejű értékalakító törekvéseire.

Van, amikor az értelmezői �gyelem 
egy konkretizálható jelenségre vagy egy 
sajátos összefüggésre koncentrál, mint 
amilyen az „újklasszicitás”, a narratív fes-
tészet, a „női vonal” vagy a posztmodern 
törekvések kimerülésének jelenség-össze-
függése, tendenciái. 

Nagyon izgalmas írások azok, ame-
lyekben Péntek Imre egy művészi tech-
nika eljárásait értelmezi és mutatja be 
számunkra maga is igen plasztikus be-
szédmódot érvényesítve, de a leginkább 
megragadó és érdeklődést kiváltó sajátos-
ságát esszéinek és kritikáinak az értelme-
zési modellalkotás képezi, az az eljárás, 
ahogy egy-egy alkotói komplexum da-
rabjait: festményeket, szobrokat, más 
installációkat értelmez, ahogy feltárja je-
lentéseiket, ugyanakkor ezeket csak mint 
lehetőségeket és nem kötelező érvényű 
üzeneteket mutatja be olvasói számára.

Jó, hogy elgondolkodtat a hagyomány 
és az aktuális kontextusok (pl. képi világok: 
képregények, virtuális valóságok, átmene-
ti konstellációk stb.) viszonyáról és lehető-
ségeiről – pl. „képregény” az újszövetségi 
megváltástörténetről –, az érvényvesztések, 
a dekonstrukciók, az átmenetek és törés-
pontok megjelenéséről, a szokatlanról, a 
profánról vagy a bizarr jelentéseiről.

Bence Erika

Az úton levő 
Can Togay János: Átmeneti 
ember. Scolar, 2020

Hosszú idő után új verseskötettel jelentke-
zett Can Togay János, kinek nevéhez a szép-
irodalmi szövegek publikálásán kívül még 
számtalan tevékenység kötődik: egyszerre 
�lmrendező, forgatókönyvíró, színész, mé-
diaművész, kultúrdiplomata, egyetemi do-
cens, valamint a Veszprém–Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa projekt művé-
szeti és kreatív tanácsadója.

A 2004-ben született első, Fényku-
tya és vonat című verseskötet után idén, 
2020-ban látott napvilágot a Scolar Kiadó 
gondozásában Átmeneti ember címet vise-
lő könyve, melyet az online Margó Fesz-
tiválon mutattak be. Előbbi és utóbbi is 
egyfajta összegző kötetnek tekinthető, 
mindkettőben egy-egy már lezárult kor-
szak termései találhatók, az elsőben har-
minc, az újabb gyűjtésben pedig tíz év lírai 
lenyomata olvasható.

Ahogy az a szerző korábbi megnyilat-
kozásaiból, interjúiból, valamint az új kötet 
bemutatóján is kiderült, nem arról van szó, 
hogy Can Togay János valamiféle későn 
kezdő és későn berobbanó alkotó volna. 
Első versei 1978-tól jelentek meg a Moz-
gó Világban, majd később a Műútban, és 

más irodalmi lapokban is publikált, mielőtt 
megszületett volna a Fénykutya és vonat. 
A versírás számára túl személyes és intim, 
ami éppen elegendő ok arra, hogy csak rit-
kán mutassa meg magát nyomtatásban, 
arról nem is beszélve, hogy a Kádár-kori 
Magyarországon való felnövés sem segítette 
a költői lét kibontakozását számára.

Mindezek a sokáig ki nem mon-
dott, visszafogott gondolatok és élmények 
rajzolódnak ki ebből a kötetből is, amely 
mindannak a gazdag és sokféle megta-
pasztalásnak a lenyomata, amelyek még 
tovább árnyalják és mélyítik Can Togay Já-
nos lírájának lényegét és azt a költői utat, 
amit a szövegek alkotója idáig bejárt.

Ahogy olvasom a kötet egyes darab-
jait, már rögtön feltűnik és jól érzékelhető 
a párhuzam a sokféle kulturális színtéren 
jelen lévő alkotó és a mindenbe belehe-
lyezkedni tudó, rengeteg helyszínen létező 
és benyomásait rögzítő versbeszélő között. 
Egyszerre zavarba ejtő és csodálatra méltó 
az a sejtelmesség, mely túlmutat az első rá-
nézésre hétköznapi nyelven megfogalma-
zott sorokon. Számára semmi sem pusztán 
fekete vagy fehér, az élet lényege a kettő 
között való átjárásban mutatkozik meg.

A műben alapvetően kétféle megszó-
lalás érhető tetten: a szövegek nagy része 
olyan pillanatképeket láttat, melyek több-
nyire egy-egy erős villanással idézik fel a 
régmúlt történeteit. Ezeknél a verseknél 
érzékelhető leginkább a költőben munkál-
kodó �lmrendező: erős képekkel dolgozik, 
nemcsak rögzíti, hanem érzékletes módon 
felvillantja a múlt eseményeit a maga pilla-
natfelvétel-szerű mondataival. 

Can Togay János élmény- és emléke-
zéslírájának számos darabján túl különbö-
ző mítoszfeldolgozó, létösszegző verseket 
is találhatunk a könyvben, de egészen új 
dimenziókat mutat meg az utolsó ciklus is, 
mely szintén különleges és kiemelt része a 
kötetnek. Az itt található szövegek egyfaj-
ta elmélkedéseknek, rövid prózáknak is te-
kinthetők, melyek ahelyett, hogy lezárnák, 
új olvasatok és értelmezések felé nyitják 
meg a szerző eddigi életművét.

Érdekes ellentmondás, hogy ami Can 
Togayt a publikálás terén feszélyezte és 
visszafogta, az a kötetben mégis erős fel-
szabadultságként, korlátoknélküliségként, 
a sorok szabad áramlásaként jelenik meg. 
Külön pikantériát ad költeményeinek az, 
hogy mindezt a szabadságot nem direkt 
módon, tolakodva érzékelteti, ehelyett in-
kább �nom fokozatokkal dolgozik, ezzel is 
kijelölve saját alkotói pozícióját.

A könyv borítója tökéletes összhang-
ban van a kötetben olvasható gondolatok-
kal. A pasztell, egymásba olvadó rózsaszín 
és lila színek háttere előtt egy elhomályo-
sodott alak �gyelhető meg, amint éppen 
tart valahová. S pont úgy, mint a címben 
jelzett átmeneti ember, a Rajka Mária által 
készített borítóterv is rengeteg jelentéssel 
telik meg. Emlékezetes kép egy olyan mű-
ben, amely maga is az emlékezés pillanatá-
ba merül alá, majd bukik újra meg újra elő 
a jelen felszínére. A pillanatba, amelyben a 
versbeszélő mellett mi olvasók is kijelölhet-
jük saját otthonunkat.
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PUF neki! 
Pál Utcai Fiúk-koncert. 
Presszókert. 2020. július 17.

Lehet, hogy ezzel most befürdök. Nálam 
csak pár évvel hamarabb kezdték meg a 
zenélést a Pál Utcai Fiúk tagjai, tehát akár 
kortársaknak is hívhatnám őket, de az a 
fajta zene, amit játszanak, nagyon távol 
állt akkor tőlem. Pedig – leegyszerűsít-
ve – rockzenét játszanak. És mégis. Mégis 
valahogy azt éreztem, hogy egy jól beha-
tárolható zenei csoport, melynek része 
volt a PUF is, engem nem tudott megszó-
lítani. A kortársaim nem is nagyon ér-
tették, hogy miért a távolságtartás, és én 
sem tudtam használhatóbb választ adni 
annál, hogy nem tetszik a zene. Ponto-
sabban nem tetszik a játék. Nekem az volt 
a benyomásom, hogy ezek az alterock 
bandák valahogy teljesen másképp játsza-
nak, mint ami nekem bejön. Van remek 
szöveg, viszonylag jó zenei ötletek, len-
dület és lelkesedés, de megszólalásában 
ez nekem inkább punk volt. 

Hallgatom a PUF dalait a neten, 
ahogy ezt írom, és teljesen átérzem a len-
dületét, az energiáját Lecsó (Leskovics Gá-
bor) előadásának, de ő sem az a kimondott 
énekes alkat, ahogy a kortársai sem, akik 
a fronton álltak. Most, hogy írhatok kon-
certkritikákat a Séd magazinnak, kiléptem 
a komfortzónámból, és tavaly meghallgat-
tam Müller Péter Sziámit is az egyetemen, 
de ismét megállapítottam, hogy amekkora 
érzéke az irodalomhoz, költészethez, szín-
padhoz van, akkora sosem lett az éneklés-
hez, és ez szerintem legalább annyira fontos 
kérdés, ha az előadó történetesen énekes-
ként jelenik meg egy zenekar frontján.

Mindezzel együtt nagyon jó szív-
vel emlékezem vissza a rendszerváltás kori 
klubéletre és az Enyhe Fintor Klubra, mert 
évekig ott éltünk, az volt a találkozási pont, 
és a kor menő zenekarai mind játszot-
tak ott. A Pál Utcai Fiúkat is meghallgat-
tam többször az elmúlt három évtizedben, 
és mindig az volt az érzésem, hogy értem 
a közönséget. Értem a zenekart is, értem, 
miért sikeresek. Mert akkor és ott olyan va-
dak, szókimondók és lendületesek tudtak 
lenni, amire nagy szükség volt. Bármennyi-
re nem az én világom volt, a lendület, ami-
vel játszottak, átjött, és hiteles volt most is. 
Több dalt is tudtam velük együtt énekelni, 
és szerethető volt a koncert, de a mai ma-
gyar zenei szcéna tele van a Pál Utcai Fiúk-
nál sokkal jobban muzsikáló csapatokkal, 
akiknek nem sikerül ekkora karriert befut-
ni. Jókor voltak jó helyen, és ez sokat szá-
mított a rendszerváltás idején. 

Mint már annyiszor, most is igyekez-
tem felülbírálni � atalkori önmagam. El-
mentem és meghallgattam, majd napokig 
töprengtem, mit is írhatnék, ami hiteles 
tőlem. Így sikerült. De szólnom kell még 
pár szót a koncertről is, részleteiben. Kel-
lő lendülettel vitték végig a bulit, volt íve, 
és elnézve a rajongótábort, nem okoztak 
csalódást senkinek. Lecsó nem győzött há-
lálkodni a közönségnek és a jó sorsnak, 

hogy végre színpadra állhattak, bár a szé-
dült művészemberi allűr, amivel az összes 
kon� át megkoronázta, kissé esetlenné tet-
te a kommunikációt a közönséggel. Vicces 
volt, ahogy azt latolgatta, hogy vajon ki 
lehet az az ember, aki kibeszél belőle, aki 
belebonyolódik a saját gondolataiba. Játék 
ez, kérem, színház. Végigmosolyogtam a 
bulit, mert egy igazán összeérett bandát 
hallhattunk, s bár néha elvitte őket a len-
dület a zúzás irányába, alapvetően egy jól 
összerakott produkciónak voltam tanú-
ja. Minden hangszeres pozíción elég erős 
a zenekar, így még az sem volt igazán fel-
tűnő, hogy a járvány miatt ők sem mosta-
nában álltak színpadon. Köszönöm, hogy 
kaphattam ismét egy olyan élményt, amire 
nem számítottam.

Nyakas Krisztián

Tudósítás 
a tó mellől 
Sarusi Mihály: Öreg-hegyen 
innen, Öreg-hegyen túl II. 
(Balatoni jelenetek). Felsőma-
gyarország Kiadó, Miskolc, 
2020

A magát modernnek és mérvadónak tartó 
irodalmi kánon itthon és idegenben már 
régóta tagadja azt az elkötelezett szerep-
felfogást, amely szerint az író felelősséggel 
tartozik népért, nemzetért, hitért, erköl-
csért. Amivel önmagában nincs semmi 
baj, hiszen az irodalom feladatairól min-
dig is megoszlottak a vélemények. Ám 
ez a kánon nemcsak elutasítja legfőbb el-
lenlábasát, a nálunk manapság modern 
népiségnek vagy újnépiségnek mondott 
irányzatot, hanem még provinciálisnak, 
elavultnak is nevezi, képviselőit pedig mé-
lyen lenézi. 

Néhány éve magam is ott voltam 
a Tokaji Írótáborban, amikor Kukorely-
ly Endre ilyen szellemben provokálta a 
magyar népdalokat éneklő írók egy cso-
portját, mire Csender Levente ököllel az 
arcába sújtott. Az esetnek országos vissz-
hangja támadt, és persze nem Csender 
Levente jött ki jól belőle. Régen az ilyen 
sértést elegánsabban intézték el még iro-
dalmi berkekben is. Például párbajjal. A 
párbajok ideje azonban lejárt. Sarusi Mi-
hály könyvét olvasva aztán eszembe jutott, 
hogy az esztétikai pökhendiségért, a népi 
kultúra, a nemzeti ereklyék, a trianoni tra-
gédia, a határon túlra rekedt magyarok 
vagy éppenséggel 1956 gyalázásáért az író 
a párbajnál is elegánsabban vehet elégté-
telt, mégpedig a szó erejével, a mi esetünk-
ben a publicisztika, a pam� et, a riport, a 
tudósítás fegyverével. Ráadásul ezekben 
a műfajokban is alapkövetelmény az ese-
ményekre való gyors reagálás, hiszen egy 
nevelő célzatú pofon akkor csattan igazán 
nagyot, ha in � agranti sújt le a provoká-
torra. És természetesen kell hozzá némi 

kurázsi is, ami úgyszintén megvan szer-
zőnkben. 

Ilyen írásokból áll tehát Saru-
si könyve, amely rögtön egy jól elhe-
lyezett felütéssel kezdődik: „E tudósítás 
(nem a Toronyból), csak innen a Tó mel-
lől...” Igen, a zárójeles megjegyzés Csoó-
ri Sándor Tudósítás a toronyból című 
szociográ� ájára utal, és arra inti az aka-
dékoskodókat, hogy „nekünk is van ám 
kikre hivatkoznunk”... Egyébként ezek a 
zárójeles vagy beékelt megjegyzések és a 
bennük rejlő hangnemi lehetőségek, így 
például a gúny, a szarkazmus, az irónia, a 
sejtetés, az elidegenítő hatás kiaknázása, 
továbbá a rapszodikus, szaggatott előadás-
mód, a mélyen ziháló mondatok a kötet 
talán legjellemzőbb stilisztikai eszközei.

Az Öreg-hegyen innen, Öreg-hegyen 
túl első része, a dokumentum-kisregény-
nek nevezhető Balatoni � úk nemcsak a 
könyv legterjedelmesebb, de egyben a leg-
katartikusabb írása is. Témája annak a hat 
Balaton-felvidéki tizenéves � únak a sorsa, 
akiket 1952–53-ban ítéltek el, és közülük 
kettőt ki is végeztek. A retrospektív szer-
kesztés, a dokumentumok, levelek, jegy-
zőkönyvek, személyes beszélgetések elemi 
erővel idézik fel a Rákosi-diktatúra éveit. 
Az irodalmi előzmények között kutatva az 
embernek elsőre a � kciónak még a látsza-
tát is kerülő szovjet-orosz lágerirodalom 
és Szolzsenyicin Gulagja jut eszébe. 

A második rész, a Bakonyi–balato-
ni jegyzetek egyik írása, az ’56 a Balaton-
nál mind terjedelmében, mind témájában 
a Balatoni � úk szerves folytatása. A két 
történetet összekötő kapocs az a Tolner 
István, aki az 1953-ban elítélt hatok egyi-
keként tizenkét évet kapott, majd 1956 
nyarán amnesztiával szabadulva októ-
berben nemzetőr lett az 1956-os forra-
dalomban. Íme, az ötvenes évek magyar 
történelme egy szuszra és kicsiben!

A Bakonyi–balatoni jegyzetek ezen-
kívül harminc hosszabb-rövidebb ripor-
tot, tárcát, pam� etet, tudósítást tartalmaz, 
amelyek – akárcsak a harmadik rész, a Ma-
gyar tenger – Gyalog-Bakony húsz hasonló 
műfajú írása – a Balaton-felvidék kultúr-
történetét, tájait, történelmét mutatják be, 
vagy olyan rejtett zugait, mint az agyon-
parcellázott tóparton érintetlenül maradt 
lozsántai dűlő, olyan nevezetes személyi-
ségeit, mint Egry József, olyan mártírjait, 
mint Bódi Magdi. A Balatontól a Bakony 
felé távolodva egyebek mellett a polányi 
passió ürügyén szóba kerül magyarok és 
németek együttélése, Horn Gyula ajkai vá-
lasztási kampányával kapcsolatban pedig 
felrémlik a tömegember világába makacsul 
visszajáró kádári múlt kísértete.

Ezek a rövid írások a szerző egyedi 
hangján, az ő sajátosan egyéni és leplezet-
lenül elkötelezett látásmódjával, így had-
ba gyűjtve erősítik meg egymást, és együtt 
érik el igazán a hatásukat. Ahogy az Tolsz-
toj egyik tanmeséjében áll: a fűzfavessző 
egy szál magában gyenge és törékeny, de 
nyalábba kötve erős és törhetetlen lesz.  

Ircsik Vilmos  
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A miniszobrok világa az univerzum és az örökkévalóság tökéletes elrendezé-
se dióhéjban. A miniatűr világba foglalt mindenség olyan, mint a hintó vagy 
a palota egy tündérmesében, ahol mindent a báj és a varázslat megnyug-
tató érzése leng körül. Feltételezhető, hogy Kolodko Mihály szobrászmű-
vész nem valamiféle magasztos erkölcsi cél által vezérelve tervezte és faragta 
miniszobrait, inkább azzal a szándékkal, hogy olyan alkotást hozzon létre, 
amely meghökkent � nomságával és gyönyörűen megmunkált szépségével. 
Tökéletesen érthető az alkotás fő funkciója: meglepni és elragadtatni a „mi-
niatürista” virtuozitásával. A minimalista talapzatba épített aprócska szobrok 
különös hatással bírnak, rámutatnak a kreativitás fontosságára a mindenna-
pi életünkben, és kiemelik a mű társadalmi-kulturális dimenzióját. Gondos 
formatervezés és kreativitás, ami képes megváltoztatni a látásmódunkat és 
azt, ahogyan a környezetünkre tekintünk. Kölcsönösen formáljuk egymást, 
mi és a környezetünk.

A szobrászat a térben létező elemek megalkotásának művészete, amely 
különféle háromdimenziós tárgyak térbeli expozíciójával próbál hatni az em-
berek esztétikai érzékenységére. Ugyanez igaz a bábokra is, amelyek egyszer-
re élettelen anyagok és sík vagy háromdimenziós megelevenedő tárgyak. És 
ha a szobrok a mozdulatlanságot, a test utolsó gesztusait fedik fel, akkor a bá-
bok relativizálják a szobrok mozdulatlanságát: felfüggesztve lógnak, paravá-
non pihennek, kiszámíthatatlanok, egy jövőbeli metamorfózis reményét keltik 
bennünk azt sugallván, hogy bármely pillanatban dinamizálódnak, leküzdik 
tehetetlenségüket, és cselekvőképessé válnak. A megfelelő alkalomra várnak, 
hogy a kimerevített pillanat örökkévalósága által keltett feszültség színházi 
energiává alakuljon. Egy színház, amelyet nem látunk, de remélünk. A szob-
rok viszont egy misztikus dimenzióval felruházott unikális pillanatot ragadnak 
meg örökkévaló mozdulatlanságba dermedve. A bábokban a színházi lehető-
séget véljük felfedezni, a szobrokban a végtelen színházat. Egyik beharangozza 
a színházi eseményt, másik rögzíti annak csúcspillanatát.

A bábművészet szívesen operál kimerevített mozdulatokkal, amelye-
ket felfűzve cselekménysorozatokká alakít. A báb és a szobor, vagyis a � gura, 
különleges képességekkel felruházva lehetővé teszi az örökké játékra hangolt 
gyermek számára, hogy lepörgesse saját cselekménysorozatát, egyéni kis szín-
házát, hogy kockánként kivetítse álomvilágát, amelyhez támpontként egy báb 
vagy éppen a kislányt oroszlánnal ábrázoló szobor szolgál. A szobrok világából 
kiindulva képet alkothatunk az ember belső világáról, a közösség és az egyén 
kapcsolatáról, a gyermeki gondolatvilágról. 

Akár egy jó báb, a megkapó szobor az, amelyik a kifejezésében hordoz-
za az emberi érzéseket, amelyeket visszasugároz ránk, nézőkre. Ezeket az ér-
zéseket akkor fogalmazzuk meg, amikor egy-egy ilyen alkotást szemügyre 
veszünk. Mindenki saját emlékeiben kutakodva talál olyan élményt, amelyet 
egy ilyen kimerevített pillanatba tömörítve fedez fel. Ez a pillanat a múlt-
ban gyökerezik, de a dráma, mely elevenné teszi, a jövőt vetíti elénk. Ez pe-
dig már egy színházi folyamat kezdete, ahol a báb csak felületesen idézi meg 
a múltat, és inkább a jövőbe kalauzol minket. Bizonytalan jövő, de remény-
nyel teli, mely színházi élménnyel kecsegtet. A szobor viszont retrospektív 
jelentéssel bír, egy modell, amely testet öltött kő vagy bronz alakban, mint az 
idők végezetéig várkaput vigyázó Őr. A színész pedig csak áhítattal tekinthet 
e� éle beteljesülés felé...

Szőke Kavinszki András

Ha a művészet reális ábrázolásra törekedne, mi értelme 
lenne a képalkotásnak? Nem egyszerűbb lenne szemlélni a 
minket körülvevő környezetet? Többségünk elfogadja, hogy 
a művészet célja nem a valósághű tartalmak visszatükrözése, 
hanem éppen ellenkezőleg: a realizmus szándékos torzítása 
– a transzcendencia –, a nézők érzelmeinek felkorbácsolása. 
Minél sikeresebb ez a folyamat, annál fokozottabb az 
esztétikai élvezet, ami olyan emelkedett izgalmi állapot 
elérését eredményezi, amelyre az emberi megismerés 
hétköznapi eszközei alkalmatlanok.

A mozdulatlanság 
szinesztéziája
Kolodko Mihály: Őr. Miniszobor. Várkapu
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Rainer Pál

Lóczy Lajos levelezőlapja Laczkó Dezsőhöz  
Cholnoky Jenő említésével, 1918. július

Halványsárga kartonpapír, 13,9x9 cm. Fekete tintával írva.
Bal felső sarkában zöld színű, koronás, koszorús magyar kiscímer, jobb 
felső sarkában a M. KIR. POSTA a levelezőlappal egyszerre nyomtatott, 8 
�lléres, szent koronás, zöld színű bélyegével. Továbbá a M. KIR. POSTA 
2 �lléres, aratós, barna színű bélyegével.
Elmosódott postabélyegző: ……. JUL 19 … felirattal, kétszer lenyomva 
Átmérő: 2,9 cm, fekete színű.
Másik oldalán

LEVELEZŐ-LAP.
fejléccel. Jegyezz hadikölcsönt, megrövidíted a háborút! M. kir. állami 
nyomda. Budapest, 1918. jelzéssel.

Nagyságos és Főtisztelendő Laczkó Dezső főgimn tanár Veszprémvmi(?) 
Igazgató Urnak
Veszprém

Kedves Dezsőm!
Örömmel veszem szíves soraidat. Megelégedéssel tölt el, hogy a vesződséges 
és hálátlan adminisztráciotól megszabadulva1 a tanításban és a Tőled 
alapított pompás Muzeumban2 találhatod ismét gyönyörűségedet. Bárcsak 
én is már annyira varok hogy nyugalomba vonuljak és az írásban töltsem 
ezután még megmaradt életidőmet Nekem azonban még kb. 1 ½ évig kell az 
igát huznom. Elvből a 70 évvel megyek mint cz.3 és jelleges egyetemi tanár 
nyugalomba. A földtani intézet 50 éves jubileumát is meg kell csinálnom.4 

Ehhez pedig ugyancsak serényen kell mozognom.
Szerbiával uj feladat szakadt reám. Reméllem ezzel is megbirkózom. 
Két hónapi balkáni utazásom pompásan használt egészségemnek. Szív 
tüdő gyomor rendben vannak, ha most fájos meredt nyakammal nem 
bajlódnám azt mondanám hogy régóta nem voltam ilyen jó állapotban. 3 
hét előtt nyugat Szerbiának magas hegyei között szerencsés végzésű baleset 
ért: egy régi bánya 3 ½ méteres aknájába, elővigyázatom hiányosságából 
beleestem. Zuzódásokon kívül erősen megrándultak a nyakszirt izmaim. 
Heves fájdalmat okoznak. Cholnoky Dr villanyozással gyógyítja.5 Pénteken 
reggel lemegyek Hozzád Veszprémbe délben 12 ½ kor vissza indulok mert 
délután otthon kell lennem. Mindnyájunk szívélyes üdvözletével

Szerető barátod Lóczy Lajos

(Laczkó Dezső Múzeum. Múzeumtörténeti Adattár ltsz. 48.859/1977.)

A Lóczy-levelezőlap címoldala

A Lóczy-levelezőlap hátoldala

1 A megjegyzés Laczkó főgimnáziumi igazgatóságról való lemondására utal.
2 Múzeumban = a Veszprémvármegyei Múzeumban (ma Laczkó Dezső Múzeum)
3  cz = czímzetes

4 A Földtani Intézet 1869-ben alakult meg a Magyarhoni Földtani Társulatból.
5 Lóczy szerbiai balesetének említése: Cholnoky Jenő 1870–1950. Szerk.: Géczi János.  

Vár Ucca Tizenhét VI. évf. (1998) 2. szám 253. 
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Megjelenik Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata támogatásával

a séd
az alábbi helyeken kapható:

•
Veszprém, Wartha Vince utca 1.,
•

Veszprém, Egyetem utca 10.,
•

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Veszprém, Óváros tér 9.,

•
Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2.,
•

Veszprém, Szabadság tér 13.,
•

Veszprém, Erzsébet sétány 1.
•

Veszprém, Komakút tér 3.,
•

Veszprém, Vár utca 29.,
•

Veszprém, Táborállás park 1.,
•

Érsekségi Turisztikai Központ
Veszprém, Vár utca 31.

Barabás Lajos műgyűjtő
Bence Erika egyetemi tanár
Éltető Erzsébet kulturális szervező, 

irodalmár
Farkasné Molnár Csilla közművelődési 

szakember
drámapedagógus, középiskolai 

tanár
Géczi János író, képzőművész
Gy. Lovassy Klára helytörténeti kutató, ny. 

múzeumigazgató
Hornok Máté egyetemi hallgató
Ircsik Vilmos író, műfordító

művészettörténesz
Kovács Alex művészeti szakíró
Kovács Attila zeneszerző, zongorista
Lukács Elek karnagy
Molnár Erzsébet előadóművész
Nyakas Krisztián restaurátor, zenész

újságíró
Palágyi Sylvia régész
Rainer Pál történész
Rybár Olivér geográfus, pedagógus
Schreiber Márta könyvtáros
Szőke Kavinszki András, a Kabóca 

Bábszínház igazgatója
Tevesz Mária művészettörténész
Tolnay Imre képzőművész

Folyóiratunk minden páros 
hónap első hetében jelenik meg. 

Lapzárta: minden páratlan hónap 20-án.

A borítón szereplő kép:
Archív fotó a Laczkó Dezső 

Múzeum római kori üvegeiről 
(Múzeumi felvétel, 

legkorábban 1904-ből)
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Rainer Pál

Lóczy Lajos levelezőlapja Laczkó Dezsőhöz  
Cholnoky Jenő említésével, 1918. július

Halványsárga kartonpapír, 13,9x9 cm. Fekete tintával írva.
Bal felső sarkában zöld színű, koronás, koszorús magyar kiscímer, jobb 
felső sarkában a M. KIR. POSTA a levelezőlappal egyszerre nyomtatott, 8 
�lléres, szent koronás, zöld színű bélyegével. Továbbá a M. KIR. POSTA 
2 �lléres, aratós, barna színű bélyegével.
Elmosódott postabélyegző: ……. JUL 19 … felirattal, kétszer lenyomva 
Átmérő: 2,9 cm, fekete színű.
Másik oldalán

LEVELEZŐ-LAP.
fejléccel. Jegyezz hadikölcsönt, megrövidíted a háborút! M. kir. állami 
nyomda. Budapest, 1918. jelzéssel.

Nagyságos és Főtisztelendő Laczkó Dezső főgimn tanár Veszprémvmi(?) 
Igazgató Urnak
Veszprém

Kedves Dezsőm!
Örömmel veszem szíves soraidat. Megelégedéssel tölt el, hogy a vesződséges 
és hálátlan adminisztráciotól megszabadulva1 a tanításban és a Tőled 
alapított pompás Muzeumban2 találhatod ismét gyönyörűségedet. Bárcsak 
én is már annyira varok hogy nyugalomba vonuljak és az írásban töltsem 
ezután még megmaradt életidőmet Nekem azonban még kb. 1 ½ évig kell az 
igát huznom. Elvből a 70 évvel megyek mint cz.3 és jelleges egyetemi tanár 
nyugalomba. A földtani intézet 50 éves jubileumát is meg kell csinálnom.4 

Ehhez pedig ugyancsak serényen kell mozognom.
Szerbiával uj feladat szakadt reám. Reméllem ezzel is megbirkózom. 
Két hónapi balkáni utazásom pompásan használt egészségemnek. Szív 
tüdő gyomor rendben vannak, ha most fájos meredt nyakammal nem 
bajlódnám azt mondanám hogy régóta nem voltam ilyen jó állapotban. 3 
hét előtt nyugat Szerbiának magas hegyei között szerencsés végzésű baleset 
ért: egy régi bánya 3 ½ méteres aknájába, elővigyázatom hiányosságából 
beleestem. Zuzódásokon kívül erősen megrándultak a nyakszirt izmaim. 
Heves fájdalmat okoznak. Cholnoky Dr villanyozással gyógyítja.5 Pénteken 
reggel lemegyek Hozzád Veszprémbe délben 12 ½ kor vissza indulok mert 
délután otthon kell lennem. Mindnyájunk szívélyes üdvözletével

Szerető barátod Lóczy Lajos

(Laczkó Dezső Múzeum. Múzeumtörténeti Adattár ltsz. 48.859/1977.)

A Lóczy-levelezőlap címoldala

A Lóczy-levelezőlap hátoldala

1 A megjegyzés Laczkó főgimnáziumi igazgatóságról való lemondására utal.
2 Múzeumban = a Veszprémvármegyei Múzeumban (ma Laczkó Dezső Múzeum)
3  cz = czímzetes

4 A Földtani Intézet 1869-ben alakult meg a Magyarhoni Földtani Társulatból.
5 Lóczy szerbiai balesetének említése: Cholnoky Jenő 1870–1950. Szerk.: Géczi János.  
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