
VII. évfolyam, 2021. 3. szám
32.VESZPRÉMI KRITIKAI LAP



séd
Veszprémi kritikai lap

2021. 3. szám
Megjelenik évente hatszor

Szerkesztik:
Demel Eszter, Géczi János,  

Gopcsa Katalin, Perlaki Claudia

E szám szerkesztője:  
Géczi János

Szerkesztőségi titkár:
Horváth Brigitta

Olvasószerkesztő:
Vondervisztné Kapor Ágnes

Korrektor:
Sövényházi János

Lapterv: Somody Péter
Tördelés: Dénes Tamás

Fotó: Gáspár Gábor

Felelős kiadó: 
Gelencsér András rektor

Kiadja a Pannon Egyetem

E-mail: 
seed.veszpreem@gmail.com

Nyomda: OOK-Press K�., Veszprém

ISSN 2416-0628

Megjelenik Veszprém Megyei Jogú  
Város Önkormányzata  

és a Veszprém-Balaton 2023  
Európa Kulturális Fővárosa program 

támogatásából 

Folyóiratunk elektronikus formában 
elérhető az alábbi címen:

https://epa.oszk.hu/03500/03506

a séd
az alábbi helyeken kapható:

• Egyetemi Könyvtár és Levéltár
Veszprém, Wartha Vince utca 1.,

• Pannon Egyetem B épület, porta
Veszprém, Egyetem utca 10.,

• Veszprém Megyei Jogú Város  
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Veszprém, Óváros tér 9.,
• Hangvilla

Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2.,
• Utas és Holdvilág Antikvárium

Veszprém, Szabadság tér 13.,
• Laczkó Dezső Múzeum 

Veszprém, Erzsébet sétány 1.
• Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Veszprém, Komakút tér 3.,
• Művészetek Háza

Veszprém, Vár utca 29.,
• Agóra Városi Művelődési Központ

Veszprém, Táborállás park 1.,
• Szaléziánum –  

Érsekségi Turisztikai Központ 
Veszprém, Vár utca 31.

SZÁMUNK SZERZŐI
Asztalos István  középiskolai tanár
Ács Anna  muzeológus
Bakcsi András nyugalmazott népművelő
Balogh Elemér  író
Bence Erika  egyetemi tanár
Brunner Attila  művészettörténész
Dohnál Szonja  művészettörténész
Feledy Balázs  művészeti író
Gáspár Balázs  fotótörténész
Gopcsa Katalin  művészettörténész
Hornok Máté  egyetemi hallgató
Horváth András  író, tanár
Huber Lilla Mária  művészettörténész
Jankovics Norbert  művészettörténész, régész
Kovács Gáborján  művelődéstörténész
Ladányi István  irodalmár, egyetemi docens
Lovizer Lilla  latin–magyar–történelem 

szakos középiskolai tanár
Lukács Elek  zenetanár, karnagy
Nagy Balázs Vince  történész, főlevéltáros
Nyakas Krisztián  zenész
Őrsi Ágnes  újságíró
Pannonhalmi Zsuzsa  keramikusművész,  

a MAOE alelnöke
Pintér Viktória  irodalomtörténész, kritikus
Rainer Pál  régész
Schreiber Márta  könyvtáros
Schrammel Imre Kossuth-, Munkácsy-, 

Prima-díjas keramikusművész
Somogyvári Lajos  neveléstörténész
Szarvas Melinda irodalomtörténész
Szűcs István Miklós  képzőművész, 

középiskolai tanár
Tevesz Mária  művészettörténész
Tolnay Imre  képzőművész
Wirágh András  irodalomtörténész

Folyóiratunk minden páros  
hónap első hetében jelenik meg.  

Lapzárta: minden páratlan hónap 20-án.

A borítón szereplő kép:
Veszprém 1593-as ostroma 

(téves szeptemberi  
dátummal). Wilhelm Peter 
Zimmermann rézmetszete. 
(Laczkó Dezső Múzeum – 

Képzőművészeti  
Gyűjtemény ltsz. 56.20.1.)



 S
éd

 •
 2

02
1.

 3
. s

zá
m

1

2 Jankovics Norbert
 Veszprém topográ�ája és művészeti jelentősége a közép-

korban
4 Rainer Pál
 Veszprém 1593-as ostromáról
5 Gopcsa Katalin
 Berkeny-képek 1817–18-ból
7 Brunner Attila
 Városházák
8 Nagy Balázs Vince
 A piarista örökség
9 Pannonhalmi Zsuzsa
 Cseko, a művésztanár
11 Tevesz Mária
 Kismesterek Veszprémből
12 Schrammel Imre
 A városrajzoló
13 Balogh Elemér
 A régi Veszprém emlékezete
14 Szűcs István Miklós
 Ircsik Józsefről
15 Szűcs István Miklós
 Bojtor Károly művészete
17 Dohnál Szonja
 Átlényegítés
 Kádár Tibor veszprémi képeiről
18 Ladányi István
 Az emlékezet képei
18 Kovács Gáborján
 Veszprémi tekercs
19 Gáspár Balázs
 Falak
22 Ács Anna
 A Harmath–Katsányi Veszprém irodalmáról
23 Wirágh András
 Az „egyik legrégibb, legnevezetesebb és legkülönösebb 

város” 
 Veszprém-jelenetek Cholnoky László prózájában
23 Horváth András
 Kép fölötti kép
 Botár A�ila verseiről
24 Bakcsi András
 Három veszprémi Botár-vers
25 Bence Erika
 Otthon, ház/haza, kollázs
 Veszprém Fenyvesi O�ó költészetében
26 Szarvas Melinda
 Tolnai Ottó Veszp-rémképe
28 Lovizer Lilla
 Weissbrunni hétköznapok
 Bozsik Péter: Jelentés a Kór Házából. Forum Könyvkiadó Intézet. 

Újvidék, 2017

28 Hornok Máté
 Honját a hazában
 Ladányi István Távolságmutató (Vár Ucca Tizenhét 13.)  

kötetének néhány Veszprém-vonatkozása
29 Pintér Viktória
 Városerózió
 Géczi János: Fegyverengedély. Pesti Szalon Könyvkiadó,  

Budapest. 1994. Ill.: Györgydeák György
31 Lukács Elek
 A zenekritika, avagy egy kompozíció három nézőpontból
 Kovács A�ila: Veszprémi mise (Missa Vesprimiensis). 1999
31 Schreiber Márta
 A magyar költészet napja a virtuális térben
31 Őrsi Ágnes
 Érzelmi vakcina – avagy mi végre olvassunk verseket?
 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Költészet napja online. 2021. 

április 9–13.
32 Nyakas Krisztián
 Egy kis Latin-Amerika Kelet-Európában
 Búzás Csaba koncertje a Pannon Egyetemen 2021. május 4-én, 

felvételről
32 Hornok Máté
 Csak játék?
 Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. Pannon Várszínház.  

Rendező: Vándor� László. Bemutató: 2018. január 27.
32 Pintér Viktória
 Kimondhatatlan többlet
 Dosztojevszkij 200 – Dosztojevszkij kelet- és közép-európai  

olvasatai. Nemzetközi komparatisztikai konferencia.  
Pannon Egyetem, MFTK, 2021. január 28–29.  
Szervezők: Szávai Doro�ya, S. Horváth Géza

33 Somogyvári Lajos
 Dosztojevszkij 200
33 Asztalos István
 Elvarázsolt kastély
35 Feledy Balázs
 Jegyzetek emlékekből
 Ispánki József Szent István és Gizella szobráról
36 Huber Lilla Mária
 Pátzay-növendék volt egykoron
 Pán Márta: Ellipszis (2000); Lencse 2, Korong B-2 (1999).  

Művészetek Háza, Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény
37 Tolnay Imre
 Szín-terek utasa
 Somody Péter: „sietni akarsz, de látod, hogy lassú vagy”  

– Művészetek Háza, Csikász Galéria, 2021. május 21. – július 3.
40 Gerstner Ödön levele Laczkó Dezsőhöz
  

         

 

Számunkat Gáspár Gábor fényképeivel illusztráltuk.

Tartalom



 S
éd

 •
 2

02
1.

 3
. s

zá
m

2

A magyarországi városok mai összképében szinte kivétel nélkül csak néhány korszak épületei a 
meghatározóak. A legrégebbi lakóházak és templomok általában a 18. századnál nem idősebbek. A tágabb 
belvárosokban sok a Monarchia időszakához köthető, historizáló épület, a történeti városmagokat pedig 
jellemzően a 20. század második felében létesített lakónegyedek, lakótelepek és kertvárosok övezik.

Veszprém topográ�ája  
és művészeti jelentősége  
a középkorban

Történelmi okokból hiányoznak mife-
lénk a Nyugat- és Dél-Európában gyako-
ri középkori városrészek. A régészeti és 
épületkutatási tevékenység a történettudo-
mánnyal karöltve a vertnek tűnő helyzet 
ellenére igyekszik e hiányt valamelyest pó-
tolni. Ha nem is áll előttünk egy középkori 
városunk sem a maga teljes �zikai valójá-
ban, a múlt maradványainak szisztema-
tikus feltárása, értelmezése és lehetőség 
szerinti bemutatása legalább felidézni és 
elképzelni segít településeink középkori 
viszonyait, épületeit, azaz topográ�áját. 

Veszprém természetföldrajzi adott-
ságai a többi dunántúli városnál erőtelje-
sebben határozzák meg a település képét 
és szerkezetét. A bolygatottság ellenére is 
világos régészeti bizonyítékok állnak ren-
delkezésre, melyek szerint a terület ter-
mészetes központja a meredek Várhegy 
volt minden olyan történelmi korszakban, 
amelyben a település védhetőségét előny-
ben részesítették. Az ismert történeti for-

rások egyértelművé teszik, hogy a korai 
alapítású veszprémi püspökség (és az is-
páni székhely) központja, egyházi és világi 
célt szolgáló objektumai a Várhegyen he-
lyezkedtek el, pontosabban a hegy északi, 
szélesebb felén. A déli, valószínűleg már 
ekkor is elkülönülő részen és a Várhegy 
közvetlen környezetében, különösen a vár 
déli, keleti előterében és északnyugati lába 
mellett, a Veszprémen átvezető északnyu-
gat-délkeleti irányú nemzetközi főút men-
tén jelentősebb létszámú lakosság települt. 
A középkori Veszprém negyedei, annak 
ellenére, hogy közülük csak kevés igazol-
ható korai forrással, minden bizonnyal 
már a 12. század folyamán kialakultak. A 
negyedek határait és központját a 11. szá-
zad végére általánossá váló gyakorlat, a 
templomok körüli temetkezés jelölte ki, 
így a települési egységek neve jellemzően 
plébániaegyházuk védőszentjét is jelzi.  

A forrásokból önmagában nem kö-
vetkezik a telepek létrejöttére vonatkozó 

sorrend, de logikus megközelítés, hogy az 
egykori piacterek, amelyekből Veszprém-
ben a középkorban kettő is volt, lehetnek 
a lakosság letelepedését leginkább vonzó 
helyszínek. Így a Várhegytől északnyugatra 
és északra elterülő Szentmargitszeg, a mai 
Patak tér környékén létező piaccal, és a Vár-
hegytől délre fekvő Szenttamásfalva, a mai 
Óváros téren feltételezett nagyobb piac-
térrel. Mindkét terület a vártól nyugatra, a 
mai Jókai utca vonalán futó középkori főút 
mentén feküdt. Nem lehet e településeknél 
sokkal �atalabb a Szenttamásfalvától délre 
eső Szentmiklós- és a keletre fekvő Szent- 
ivánszeg sem. Talán a Szentmargitszegből a 
13. században létrejövő Szentkatalinszeg, és 
a várhegytől keletre, a Séd jobb partjára eső 
Sárszeg lehetnek a leg�atalabb település-
részek. Kissé tágabban értelmezve Veszp-
rém középkori határait: korai eredetű a 
Séd patak völgyének nyugati, városszé-
li részén a veszprémvölgyi apácakolostor 
együttese, amelynek közelében is számíta-
ni lehet kisebb telepekre, amelyek Kemecse 
és Tekerős névvel tűnnek fel az írott forrá-
sokban. A felsorolt települések birtokjoga 
nagyobbrészt a püspökség és a káptalan kö-
zött oszlott meg, de a veszprémvölgyi, majd 
a domonkos apácák, a király, a királynő 
és a nemesek is rendelkeznek tulajdonnal. 
Az egyházi joghatóságuk természetesen a 
veszprémi püspöké volt.

A felsorolt negyedek egyházai közül 
csupán kettő ismerhető meg, a Szentmik-
lósszeg és a Szentkatalinszeg temploma 
romjaiban ma is létezik, további két temp-
lom helye, a Szentmargit- és a Szentiván-
szegé talán azonosítható. Az előbbi helyén 
bizonyítható a szakrális épület kontinuitása: 
a historizáló Szent László-templom előz-
ménye a kora újkorban az itt álló középkori 
templom helyén, annak maradványait rész-
legesen felhasználva épült. Az írott forrá-
sok vagy települési hagyományok által nem 
fenntartott, nyom nélkül elpusztult egyhá-
zi épületeket a legbiztosabban a spontán 
felszínre kerülő szabályos templom körüli 
temető(részlete)k jelezhetik. Szentivánszeg 
Keresztelő Szent János-templomának helye 
talán néhány temetőrészlet segítségével je-
lölhető ki, amelynek sírjai a mai Kereszt ut-
cában kerültek elő. 

A veszprémi városnegyedek száma a 
késő középkorban már nem gyarapodott, 
a település határai, a piacterek helye sem 

Veszprém középkori városnegyedei és szakrális épületeik az 1927-ben készült  
kataszteri térképre rajzolva (a szerző munkája)
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Az egykori Szent Katalin domonkos apácakolostor templomának romjai, 
1930-as évek (MÉM MDK Bp. Fotótár, ltsz.: 027.413P)
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változott. A város összképe a különféle há-
zakról és a lakosokról fennmaradt említé-
sek tanúsága szerint a késő középkorban is 
őrizte mezővárosi jellegét, így a Várhegy, 
a piacterek és főbb útvonalak környékét 
leszámítva nem igazán öltött a korabeli 
viszonyoknak megfelelő városias megje-
lenést. A házak kisebb része épült kőből 
vagy téglából, és csak néhány volt emele-
tes. A földszintes patics-, vályogtégla és 
boronafalú házak tömegét kell elképzelni 
a vár, a piacterek és a főbb útvonalak terü-
letén kívül. 

Veszprém középkori negyedei és 
egyházi épületeik a 16. század köze-
pe táján vagy nem sokkal azután meg-

semmisültek. A templomok és kápolnák 
nagyobb eséllyel a Várhegyen maradtak 
fenn, régészeti és művészettörténeti mód-
szerekkel vizsgálható maradványok a for-
rásokból igazolható objektumok kevesebb 
mint feléről állnak rendelkezésre. Az eset-
leges fennmaradt emlékanyag áttekintése, 
rendezése során néhány következtetést, 
vagy inkább benyomást mégis megkoc-
káztathatunk. 

Az erősen töredékes emlékanyag át-
tekintése után úgy tűnik, hogy Veszp-
rém egyházi és világi központként a kora 
Árpád-korban kiemelkedett a korabe-
li, hasonló preurbánus települések közül. 
Székesfehérvárral szemben időbeli elsőbb-
sége és művészi centrum szerepe emelhető 
ki. A veszprémi püspök preromán szék-
templomát kifejezetten jelentős 11. szá-
zadi építészeti alkotásnak kell tartanunk, 
amelyhez fogható minőségű csak alig 
akadt az Árpád-kor első századának vége 
előtt. A 12. századi emlékanyag szinte tel-
jes hiánya ugyanakkor nem magyarázha-
tó csak azzal, hogy a 11. században kiépült 
központ egy évszázaddal később is kielé-
gítette a reprezentációs, uralmi és liturgiai 
igényeket. A preurbánus települések vá-
rosiasodása a 12. század folyamán gyor-
sult fel a Magyar Királyságban a különféle 
hospesek letelepítésével, városi közössége-
ik megerősödésével együtt járó átalakulás-
nak Veszprémben azonban nincs nyoma. 
A püspökség és a káptalan birtokát képező 
telepek a nemzetközi útvonal városon való 

áthaladása, a két piactér ellenére is mező-
városi képet mutattak, Veszprém bármely 
részének városi kiváltságolására a közép-
kor folyamán nem került sor. Az egyetlen, 
legalább alapfal maradványaiban ismert 
veszprémi plébánia, a Szent Miklós-temp-
lom felvázolt építéstörténete jól jellemzi e 
körülményeket. A romanika emlékeinek 
szinte teljes hiányát ellensúlyozza a 13. 
század középső évtizedeiben kibontakozó 
nagy építőtevékenység, amely kifejezetten 
a püspökök személyéhez, stílusforrása pe-
dig a királyi udvar építkezéseihez köthe-
tő. Ebből a korszakból nem nagyszabású, 
inkább nagyszámú, és kifejezetten ma-
gas művészi színvonalú emlékek ismertek, 
mint a Szent György-kápolna második pe-
riódusa és – főként – az úgynevezett Gi-
zella-kápolna. Veszprém újra országos és 
közép-európai jelentőséggel bíró művé-
szi központként működött. Ezt követően a 
középkor későbbi szakaszaiban az orszá-
gos művészi, építészeti összkép különféle 
példáit látjuk viszont a város templomain, 
melyek közül néhány létrejötte nagyobb 
építkezéssel járt együtt, például a Szent 
Katalin domonkos kolostor késő középko-
ri átépítése. A most rendelkezésünkre álló 
kevés adat szerint a város művészi „pro-
dukciója” a késő középkorban már nem 
érte el azt a színvonalat vagy jelentőséget, 
amit a 13. és – különösen – a 11. század-
ban képviselt.

Jankovics Norbert

Az egykori Szent Katalin domonkos apáca-
kolostor templomának romjai, 1960-as évek 
(MÉM MDK Bp. Fotótár, ltsz.: 088.018N)

Az évszázadokig a kö-
zépkori Magyarország 
belsejében elhelyezke-
dő püspöki és megye-
székhely Veszprém a 
török terjeszkedés kö-
vetkeztében a 16. szá-
zad közepére néhány 
évtized alatt a Habs-
burgok uralta kirá-
lyi Magyarország és a 
török hódoltság közti 
katonai végvidék egyik 
végházává lett. A város 
környékén állandósult 
az életveszély és a va-
gyoni bizonytalanság.  

A török 1552-ben foglalta el először, de 
1566-ban a keresztény hadaknak sikerült 
visszavívniuk. A 15 éves háború kezdetén 
azonban újra a töröké lett négy esztendőre.

A Szinán basa nagyvezír parancs-
nokolta, 50 ezer fősre becsült török sereg 
mintegy 30 ágyújával Székesfehérvár felől 
1593. október 2-ról 3-ra forduló éjszaka 
érkezett Veszprém alá. Veszprém parancs-

noka, a nápolyi származású, de már ha-
zánkban született Ferranto Samaria de 
Speciacasa kapitány (korábban Csesznek, 
Tata, majd Komárom, utóbb pedig Fülek 
kapitánya) előzőleg öt gyalogosát küld-
te kémszemlére, akik a tolnai Bátánál egy 
híd mellett rejtőzködve informálódtak a 
felvonuló török erőkről. Az eredetileg 700 
fős veszprémi őrség Győrből báró Ho�-
kirchen György vezetésével 500 fő német 
gyalogos segítséget kapott. Miután a török 
letáborozott, és lovassága elzárta a Veszp-
rémbe vezető utakat, két elfogott kecs-
keméti polgárt küldött a várhoz, hogy 
megadásra szólítsák fel a védőket, de azok 
visszautasították a vár feladását. Erre a tö-
rök tüzérség négy irányból nyomban meg-
kezdte a vár lövetését.

Bár a védők keményen viszonozták a 
tüzet, eltalálták és szétszaggatták a nagy-
vezér sátrát is – amelyet még apja kapott 
Szulejmán szultántól Szigetvár 1566-os 
ostromakor –, a várfalak rövidesen olyan 
súlyosan megsérültek, hogy 1–2 nap alatt 
ostromra érettekké váltak. Közben elesett 
a várbeliek legjobb tüzére is. Ráadásul az 

ostromlók október 5-én Fehérvárról még 
további két nagy (100–100 ökör vontatta) 
faltörő ágyút is kaptak.

Miután a várfalakat rommá lőtték, 
és több épület is kigyulladt, október 6-án 
éjjel az őrség megkísérelte a kitörést és az 
elvonulást a bakonyi erdőkön át Pápá-
ra. A törökök azonban hamarosan felfe-
dezték őket, és a mintegy 600 magyar és 
400 német katonából végül állítólag csak 
48 magyar és 40 német vitéz érte el Pá-
pát, köztük az eseményekről beszámoló 
Eytzing német zászlótartó. A török harco-
sok 200 foglyot és 150 levágott fejet vittek 
Szinán basa sátra elé. Foglyul esett Sama-
ria kapitány, Ho�irchen ezredes (később 
mindketten kiszabadultak), Fekete Mátyás 
alkapitány (aki törökké lett), Miskolczi Pé-
ter várbeli pap, aki utóbb kiszabadulván 
elbeszélte az ostrom részleteit Baranyai 
Decsi János történetírónak.

Az ostrom során megsebesült Szinán 
pasa is. Az október 7-én hajnalban a vár-
ba benyomuló török katonák között pe-
dig a vár piacán előzetesen elásott és most 
kanóccal felrobbantott 70 mázsa lőpor 

Veszprém 1593-as ostromáról
A Veszprémről készült legkorábbi ábrázolások a 17. század elejéről valók. Ezeknek egyike Wilhelm Peter 
Zimmermann rézmetszete Veszprém vára 1593-as ostromáról. A mozgalmas, a várat kelet felől mutató 
ábrázolás Samuel Dilbaum Beschreibung aller deren ungarischen Stätt, Vöstungen, Castellen und Häuser, 
welche von Anfang der Regierung Rudolphi II. … bis 1603 … belagert …  worden (etc.) (magyarul: Leírása 
mindazon magyar városoknak, erősségeknek, kastélyoknak és udvarházaknak, amelyek II. Rudolf uralkodása 
kezdetétől 1603-ig megostromoltattak) című munkájában jelent meg Augsburgban 1603-ban.

Séd, 2020. 6. sz., 25. old.

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum régi épületével szemközti Kálvária-dombon középkori templom 
alapfalainak romjait találjuk. Ez a hajdani Szent Miklós-szeg nevű püspöki városrész (középkori helyi 
szóhasználattal szeg) Szent Miklós-templomának maradványa. 

Templomrom 
szemben a múzeummal

Templomrom 
szemben a múzeummal

Templomrom 

A templom alapfalait 1929–1931 között Rhé Gyula (1871–1936) 
régész tárta fel. Figyelme azért irányult ezen területre, mert itt 
minden földmunkánál sírokat találtak, továbbá a helyszín az úr-
napi körmenet útjába esett, és még ekkoriban is magántelkek közé 

A Szent Miklós-szeg temploma

Séd, 2021. 2. sz., 4. old.

Az egyetemi tisztségvi-
selőknek is megvannak 
a maguk attribútumai. 
Tartozékaik általában: a 
karonként legalább rész-
ben eltérő színű dísz-
ruha (talár és föveg), a 
nyakban viselendő mél-
tóságlánc éremmel és a 
jogar (latinul: pedum, 
sceptrum).

Az 1635-ben Páz-
mány Péter esztergo-
mi érsek, Magyarország 
prímása által alapított 
nagyszombati (1777-
től budai, 1784-től pes-
ti) egyetem (1949-től 
ELTE) jelvényei (joga-
rok, méltóságláncok) a 
„fordulat évét” követő-

en a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül-
tek. 2016 óta múzeumi letétként ismét az 
egyetem őrzi ezeket. Külön jogarai voltak/
vannak a rektornak és az egyes kari déká-
noknak. A napjainkig megmaradt jelvény-
sorozat nem egy időből való. A rektori 
jogar a többitől nagyobb, tekintélyesebb 
darab, Johannes Lencker augsburgi mester 

Damján orvos szentek láthatók. A Páz-
mány Péter Tudományegyetem profesz-
szorainak nem volt egyetemi díszruhájuk. 
Általában saját díszmagyarjukat viselték 
az egyetemi ünnepségeken. Tisztségükre 
az ilyenkor viselt méltóságláncok utaltak.

A régi időkben a díszruhás (a Páz-
mány Péter Tudományegyetem pedellusai 
heroldruhájukon az egyetem nagymére-
tű színes címerét viselték), fehér kesztyűs 

A Pannon Egyetem jogara
Egyes foglalkozások, tisztségek viselői évszázadok óta bizonyos sajátságos jelvényekkel bírnak. A 
legismertebbet, a királyi koronát a gyerekek is ismerik. Ezekkel a méltóságjelvényekkel az inszigniológia 
tudománya foglalkozik.

A Pázmány Péter Tudományegyetem rekto-
ri és dékáni jogarai. Levelezőlap, 1935
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okozott súlyos veszteségeket. A Veszprém 
megadását ellenző �arnóczy Farkas alka-
pitány és néhány bajtársa a várbeli padlá-
sokon elrejtőzve hősi halálukig ellenálltak 
a benyomuló ellenségnek.

Az ábrázolás az ostrom több időbe-
li történését egyetlen képbe összesűrítve 
mutatja. Jóllehet még tart a vár ostroma, 
lövetése, a várból már kivonul zsákjaival 
az őrség, a várba benyomuló törökök alatt 
pedig felrobban az elásott lőpor.

Rainer Pál

Veszprém 1593-as ostroma (téves szeptemberi 
dátummal). Wilhelm Peter Zimmermann 
rézmetszete. A magyarázatok magyarul: A) 
Veszprém vára, B) A káptalan temploma, C) 
Forráskút a sziklában, D) Malmocska, E) Török 
temető, F) Lerombolt város és kolostor, G) Sárvíz 
patak, H) Török tábor, I) Kivonuló keresztények, 
K) A várat megszálló törökök (Laczkó Dezső 
Múzeum – Képzőművészeti Gyűjtemény ltsz. 
56.20.1.)

Veszprémi muzeológusként foglalkoztam 
helyi városképekkel, vagyis vedutákkal. 
Legelőször az azóta is alapműnek tekint-
hető, Korompay György által írt Veszp-
rém monográ�ában (1957) láttam ezeket 
a városképeket. A reprodukciók mére-
tei változóak (mivel az eredeti képek sem 
egyformák): a legnagyobb 8,5 x 12,7 cm-
es, igencsak silány minőségű szürke tó-
nusú kép volt. A könyvben annak idején 
nemigen keltette fel az érdeklődésemet. 
De amikor megismerkedtem az eredetiek-
kel! (Mindig az eredeti mű megismerése a 
meghatározó.)

„Veszprém városának kinézése Dél-
ről” – A természet után rajzolta Berkeny. 
Színezett tollrajz. 48 x 71 cm. A második: 
„Veszprém városának kinézése Északra”. A 
természet után rajzolta Berkeny. Színezett 
tollrajz, 52 x 73,5 cm, a harmadik: „Veszp-
rémben az úgy nevezett Tizenhárom-Vá-
rosnak le Ábrázolása” – A természet után 
rajzolta Berkeny. Színezett tollrajz, 51 x 74 
cm. Elsöprő erejű lelkesedés töltött el a ké-
pek iránt, és persze érdekelt, hogy ki volt 
az, aki ezeket készítette. 

Illett utánanézni, kik, mikor, milyen 
képeket is készítettek városomról. Vagy-
is kik készítettek olyan vedutákat a város-
ról vagy egyes épületcsoportokról, amelyek 
tárgyilag hűek, és magasabb helyről, mély 
távlatú, széles látókörű tájképet alkotva áb-
rázolják Veszprémet és környékét. 

A korábban készült Veszprém-ábrá-
zolások sematikusak, „egy kaptafára” ké-
szültek gyakorta, mint a más városokról 
készítettek (csak más aláírást kaptak, ez is 
gyakran előfordult). Persze van kivétel is: 
Zimmermann rézkarca (1603), amely a 

török ostromot ábrázolja, a nagy robba-
násbuborékokban a felrobbant puskapor-
felhőben a röpülő pálcikaemberkékkel. 
(Romantikus, történelemre fogékony  
kalandvágyó �úk fantáziáját fölgyújtó  
ábrázolás). 

A Berkeny-féle tollrajzok egészen 
mások! A képek alatti mezőben, a magya-
rul és németül megadott cím mellett, a 
„Délről” és „Északra” ábrázolásnál csil-
laggal megjelölt meghatározások is tájé-
koztatnak arról, mit is látunk. (Vigyázó 
torony, Piaristák iskolája, a reformátusok 
tornya, Franciskánusok klastroma stb.) 
Ezek roppant izgalmasak, főleg a hely-
történettel foglalkozók számára, amikor 
megtalálhatják az azóta lebontott kirá-
lyi Sóházat (amelynek a helyére épült a 

Megyeháza), vagy a Convictust. Azért is 
különlegesek ezek a tollrajzok, mert a ké-
szítőjük precíz ember volt: térképész. 

Feltehetően 1765-ben született, 
Veszprémben. (Bár egyes adatok Nemes-
vámost említik, mivel a református gye-
rekeket ott keresztelték.) Berkeny János 
Sámuel dolgozott Görög Demeter mű-
helyében, a Hadi és Más Nevezetes Tör-
ténetek, a Magyar Hírmondó és Görög 
Demeter Vármegye Atlaszának rajzolója-
ként. A bécsi képzőművészeti akadémiá-
ra Görög Demeter és gr. Széchényi Ferenc 
támogatásával jutott el, és ott tanulta ki a 
rézmetszés mesterségét. Mintegy százöt-
ven szignált térkép köthető a nevéhez, és 
volt, amelyikre büszkén ráírta: „Veszpré-
mi Fi” vagy „Rajzolta és metszette Ne-

Három különleges városkép készült 1817-18-ban Veszprémről ugyanazon alkotó keze nyomán, amelyek egy 
sok évvel ezelőtti kiállításon is szerepeltek, természetesen azért, mert különlegesek, ritka érdekes darabok.

Berkeny-képek 1817–18-ból
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mes Berkeny János Veszprémi Fi Bétsben, 
1791”. Tehát: elsősorban térképrajzoló 
volt, innen a precizitása, amely a panorá-
maszerű Veszprém-ábrázolásokon is meg-
határozó. Ezeken a képeken, melyeket a 
korabeli városházi tanácsülések jegyző-
könyvei szerint megrendelésre készített, 
a legkedvesebbek – és lehet, hogy szokat-
lan ezt így megjegyezni – az emberala-
kok. Talán a legtöbb alak a délről készült 
tollrajzon látható: a feltehetően káptalani 
telepítésű gyümölcsösben a csuhás papi 
�gurák mellett talicskás, metszőollós, lo-
csolós alakok mellett hölgyek és egyenru-
hás �gurák beszélgetnek. Ökrös szekeres 
fogatok mellett pipás-karimás-kalapos ala-
kok népesítik be az előteret azon a képen, 
amely a kanyargós Séd mögött mutatja be 
a várat. Az épületeket elképesztő pontos-
sággal, megfelelő arányokkal láthatjuk. De 
a legkedvesebb gesztus: ahogy a „Tizen-
három Városnak le Ábrázolása” képen és 
a „Délről” való képen magát is odarajzol-
ja az alkotó, aki térképrajzolónak pontos 
volt ugyan, de ezek a �gurák kicsit naiv 
ábrázolások: ahogy messzelátóval szemléli 
a várat, illetve ahogy egyik kezében fogva 
a távcsövet, másikkal előremutat… Any-
nyira bumfordi, annyira kedves, és mégis, 
annyira érthető: fel akarja hívni a �gyel-

met erre az általa nyilván kedvelt-szeretett 
helyre, és önmagát mint meg�gyelőt, meg-
örökíteni. 

2009-ben sikerült megoldani, hogy 
munkatársammal, Makai Bettivel készí-
tettünk egy 15 x 16 cm-es könyvecskét 
ezekről a képekről: az eredeti, nagyon �-
nom színezésű tollrajzok minőségi repro-
dukciók formájában szerepelnek benne, 
pauszpapíron feltüntetve a jelzett épüle-
teket, és fekete-fehérben kinagyítva lát-
hatók (és színezhetők) a kedves alakok. 
Ugyanis ez a kiadvány elsősorban gyere-
kek részére készült. Kis színes papírcsíkon 
más feladatokat is feltüntettünk (a barokk 
székesegyház tornya helyett rajzoljuk rá a 
pauszra a most látható toronysisakot stb.). 
A „kézbe vehető könyvecske” a tarkára 
„kifestőzött” formájával is arra serkenti 
a Veszprémbe látogatókat, keressék meg, 
milyen furcsa kincsek is létezhetnek ebben 
a városban. 

A nemrég felújított Hősök kapuja ki-
állítási hely mögött, remek panorámával 
a háttérben az ezeken a képeken szerep-
lő alakok felnagyított �gurái várják, hogy 
a játszani vágyók a kivágott arcok helyé-
ből nézzenek szembe – a mai fotográfusok 
masináival.  

Gopcsa Katalin

Város-
házák

Nyugatinak mondott kultúránk jelentős 
vívmánya a középkori eredetű városjo-
gok nyomán a felvilágosodásban meg-
született önkormányzati eszme, amely 
egy sajátosan sokszínű épülettípussal, a 
városházával fonódott össze. A lengyel 
városházákat méltató történész és művé-
szettörténész, Jacek Purchla szerint a mo-
dern Európa két pillére a kereszténység és 
az önkormányzatiság. Ez a megállapítás 
első pillantásra talán túlságosan is nagy 
ívű kijelentésnek tűnhet. Azonban ha más 
kultúrák településtípusait és hatalmi-igaz-
gatási berendezkedését nézzük meg, ér-
zékeltethető a súlya: sem a keleti ortodox, 
sem a távol-keleti, sem az iszlám világban 
nincsenek saját hatáskörben, közvetlenül, 
demokratikus úton választott helyi tisztvi-
selők (korábban városbírók, tanácstagok, 
ma polgármesterek és képviselők).

Az önkormányzati hatáskör, a loká-
lis identitás és a városházépületek nagysá-
ga, építészeti kiképzése, elrendezése között 
szoros összefüggés van. A székháznak 
emelt épületeknek a funkcionális igények 
mellett a méltó megjelenés követelményé-
nek is meg kellett felelniük. A nyugati kul-
túrában város el sem képzelhető városháza 
nélkül: a város első épülete a városimázs 
meghatározó eleme. A városházák egyben 
városszimbólumok is.

Veszprémben nem épült olyan, ki-
mondottan városi székház céljára emelt 
épület, amely máig eredeti funkciójában 
maradt volna, a városházák mint város- 
szimbólumok mégis részei a Veszprém-
ről alkotott képnek. Egyszerre hiányoznak 
és mégis jelen vannak, ami a város sajátos 
településfejlődésének, centrumvándorlá-
sának a következménye. A település magja 
a középkortól kezdve a várban volt. A 18. 
században Veszprém püspöki mezőváros-
sá lett, a vár végvári erősségből egyházi 
központtá vált. Az újkori szekularizáció és 
a polgárság autonómiaharca eredménye, 
hogy a városcentrum az utóbbi kétszáz 
évben a várból fokozatosan délre vándo-
rolt. Ez a folyamat párhuzamos volt egy 
városi piactér lassú kialakulásával, amely a 
17. század második feléig vezethető vissza. 
(Közép-Európa viszonylatában ez késői-
nek számít.) A középkori városok székhá-
zai a templom körüli piactéren álltak vagy 
arra néztek (Pozsony, Bártfa). A középko-
ri Veszprém nem ért el a mai Óváros térig, 
és ilyen teresedés a régi Veszprémben nem 
alakult ki. A vár főterét, a Szentháromság 
teret Padányi Biró Márton alakíttatta ki a 
Szentháromság-szoborral. Hiányoztak a 
jogi feltételek is. Veszprém a 18. századtól 
a püspök és a káptalan birtokát képezte. 
Az itt lakó nemesek kiváltságait 1725-ben 
rögzítették, igazgatásuk egészen a job-
bágyfelszabadításig elvált a polgárságétól. 
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A veszprémiek 1746-tól törekedtek elnyer-
ni a szabad királyi városi címet, amely a 
földesúrtól való függetlenséget jelentette 
volna. Ez az évszázados mozgalom nem 
ért célt, a város jogállását csak 1848-ban, 
majd 1871-ben rendezte törvény. A mező-
városi cím helyébe, 1871 és 1875 között, 
szokatlanul hosszú folyamat végén került 
a rendezett tanácsú városi cím. Ezzel lét-
rejött Veszprém első, modern polgári ön-
kormányzata.

Bár önkormányzás működött a 16–17. 
században is, és a városi statútumok (sza-
bályrendeletek) ismertek a 18. századból, 
a végvári státusz megszűnése és a mezővá-
rossá válás időszakából az első veszprémi 
önkormányzati épületekről, helyszínek-
ről a kutatás jelenlegi állása szerint még-
is keveset lehet tudni. A 18. század végén 
épült Matulka-ház (Rákóczi Ferenc utca 5.) 
szolgált tanácskozási épületként egészen 
1814-ig, amikor elkészült a földszintjén 
tűzoltószertárnak és az emeletén hivatalok-
nak épült Fecskendőház a Vár utca 1. szám 
alatt. Az 1810-es földrengésben megrongá-
lódott, középkori eredetű Vigyázótornyot 
1811–1814-ben felújították és összekap-
csolták vele. Ekkor vált Tűztoronnyá, és a 
városháztorony szerepét is betöltötte.

Az önkormányzati székházépületek 
funkciója a 19. század végén jelentősen 
megváltozott. A Vár utca 1-be 1883-ban 
iparostanonc-iskola költözött, majd 1931-
ben ipartestületi székház lett. 1886-ban a 
Matulka-házat „privatizálták” (árverésen 
értékesítették), 1914-ben került mai név-
adója tulajdonába.

A városigazgatás hivatalai 1885-ben a 
Kapuváry-házba (Szabadság tér 1.) költöz-
tek. Ezt eredetileg Kapuváry Antal kanonok 
építtette 1793-ban, Brenner Lőrinc tervei 
szerint alakították át városházává 1886-ban. 
A centrumvándorlás szempontjából ez a 
városi közigazgatás végleges elszakadását 
jelentette a vártól. A Kapuváry-ház, immár 

városháza azt követően kapott igazán rep-
rezentatív kiképzést, hogy 1907-ben meg-
nyitották az Óvári Ferenc utcát. Az addig 
zárt beépítésben álló ház saroképület lett, 
és a déli tűzfala nézett az új utcára. Az át-
alakítást Erdős Béla mérnök tervei szerint 
végezték el 1915-ben. Az új homlokzatra az 
eredeti, Szabadság téri homlokzat orom-
zatformáira rímelő attika került, Veszprém 
rendezett tanácsú város címerével. Ez az 
átalakítás igazodott az épület késő barokk 
stílusához, amint azt az 1910-ben meghir-
detett tervpályázati felhívás már előírta.

Az 1910-es pályázati felhívásnak és az 
1915-ös építkezésnek azonban a stílust ille-
tő közös pontjuk ellenére sem volt sok köze 
egymáshoz. Az átalakításhoz 1911 és 1913 
között számos tervváltozat készült, köztük 
vérbő szecessziós tervek is. Megvalósulásuk 
esetén a veszprémit ma a híres szecessziós 
városházák sorában (Kecskemét, Maros-
vásárhely, Kiskunfélegyháza, Szabadka) le-
hetne számon tartani. Elsőként id. Csomay 
Kálmán készített rajzokat, majd azokat a 
városi mérnök, Bokrossy Jenő átdolgozta. 
A források Csomay és Bokrossy közös ter-
vét említik, de valójában csak egy Bokrossy 
szignóját viselő tervlap maradt az utókor-
ra, amely 1912. augusztusában készült el. 

Az épülettervet hullámvonalas oromzat-
tal kiemelt középrizalit és manzárdtető, to-
vábbá félköríves nyílások ritmusa jellemzi. 
Díszítményei a Lechner Ödön-i magyar 
szecesszió körébe utalják. A sarokra helye-
zett zárt erkély magas sisakjával a városházi 
tornyokra emlékeztet. A terv megépültét a 
város pénzügyi viszonyai mellett a felsőbb 
hatóság vétója akadályozta meg: a belügy-
minisztérium az építkezést kimondó hatá-
rozatnak csak az építési szándékról szóló 
részét hagyta jóvá, és az alaprajza miatt ki-
fogásolt terv helyett új beszerzését írta elő.

Veszprém újkori városháza-építkezé-
sei, a városházákon használt hagyományos 
városszimbólumok (torony, címer) elszór-
tan találhatók meg a városszövet olyan 
pontjain, amelyek a város építéstörténe-
tének egy-egy fontos pontját jelölik meg. 
A legjellegzetesebb szimbólum, a torony, 
akárcsak az itáliai, németországi vagy len-
gyel városokban, Magyarországon is már 
a középkorban az épülettípushoz társult. 
Veszprémben a Tűztorony látta el ezt a fel-
adatot. Ugyanilyen fontos a városcímer 
megjelenése is, amely a Kapuváry-ház déli 
oromzatára került.

1950 és 1990 között nem működ-
hettek Magyarországon önkormányzatok. 
A város centrumvándorlása viszont a 20. 
században is folytatódott, és ennek a fo-
lyamatnak a része a harmadik városháza 
mint városszimbólum létrejötte. Veszprém 
1990-ben megyei jogú várossá lépett elő, s 
ekkor már szó volt arról, hogy az Óváros 
téré lesz a főtér szerepe a kulturális, köz-
lekedési, kereskedelmi funkciók mellett a 
közigazgatásban is. A Tangl Endre tervez-
te, 1896–1898-ban épült egykori Káptalani 
Alapítványi Hivatal épületét (Óváros tér 9. 
– Ányos Pál u. 2.) Halász István tervei sze-
rint alakították át 1985–1986-ban. A város 
1990-ben újjászülető önkormányzata 1992-
ben költözött be. A historizmus szabályai-
nak megfelelően tagolt épülettel Veszprém 
önigazgatása ezzel egy eleve középületnek 
szánt épületbe került. Lugossy László al-
kotásait, a városcímert és az országcímert 
1991-ben helyezték el a homlokzaton. Így 
kapta meg Veszprém a magyar városokra 
oly jellemző városházás főterét.

Brunner Attila

A Matulka-ház az udvar felől  
(a szerző felvétele, 2020)

A Fecskendőház részlete a Tűztoronnyal  
(a szerző felvétele, 2016)

A Kapuváry-ház az átépítés előtt

A Kapuváry-ház az átépítés után

A volt Káptalani Alapítványi Hivatal épülete (a szerző felvétele, 2020)
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A Veszprémi Piarista Gimnázium neve szo-
rosan összetartozik Veszprém szellemi, tu-
dományos és kulturális életével. Volkra Ottó 
János veszprémi püspök a piarista szerzete-
sek 1711-ben történő Veszprémbe hívásával 
a modern Veszprém alapjait, kereteit tette 
le, szellemi, kulturális fejlődését indította 
el. A mai Magyarország területén elsőként 
Veszprémben telepedtek le a piaristák.

A Piarista Gimnázium valódi alma 
mater lett. A gimnázium tanárai nemcsak 
a tananyag oktatását végezték az iskola fa-
lai között, hanem tudásukkal, kulturális, 
közéleti, sport- és felekezeti tevékenysé-
gükkel meghatározták a város arculatát is. 
A piarista iskola a közép-dunántúli régió-
ban is elismert lett.

A piarista szellemiség alapja és a szer-
zetesrend hivatása a tanítás. A Kalazanci 
Szent József, a piarista szerzetesrend alapí-
tója által megvalósított római első ingyenes 
népiskola volt a minta a piaristák számá-
ra. Az oktatás, a tanítás, a nevelés, a tudo-
mányok és a hit ingyenes átadása olyan 
alapértéke ennek a szellemiségnek, amely a 
Veszprémi Piarista Gimnázium karakterét is 
meghatározta. Sok szegény családból szár-
mazó diák tanult a piaristáknál, különböző 
alapítványok és a piarista rend támogatásá-
val. Az iskola céljaként azt határozta meg, 
hogy hazáját szerető, szociálisan érzékeny, 
erkölcsös és vallásos �atalokat neveljen.

 A Veszprémi Piarista Gimnázium 
számos területen büszkélkedhet kiváló ta-
nárokkal és diákokkal egyaránt. A tanárok 
az iskolai tanításon kívül számos és jelen-
tős közéleti és tudományos tevékenységet 
is folytattak a városban: színjátszás, i�úsági 
könyvtár szervezése, újságírás-szerkesztés, 
tankönyvírás, irodalmi alkotások létreho-
zása, múzeum alapítása, városi vízvezeték 
tervezése, a városi sportélet támogatása, a 
népi és nemzeti hagyományok ápolása, a 
tudományok, művészetek – botanika, �zi-
ka, geológia, földrajz, irodalom – minőségi 

művelése. Az iskola tanulói között találunk 
egyházi vezetőket, művészeket, írókat, fes-
tőket, szobrászokat, nyelvészeket, törté- 
netírókat, orvosokat, mérnököket, termé-
szettudósokat, politikusokat.

A gimnázium egyesületi élete sok-
színű és változatos volt: 1885-ben alakult 
meg az Ányos önképzőkör, 1903-ban a 
Mária-kongregáció, 1921-ben a 126. sz. 
Szent Imre cserkészcsapat, 1942–48 között 
működött a népdal- és népitánccsoport.

A két világháború között a Veszpré-
mi Piarista Gimnáziumot az ország egyik 
legjobb oktatási intézményeként ismer-
ték el. Az iskola soha nem adta fel a saját 
értékrendje szerinti elveit, még a háború 
legnehezebb éveiben is kitartottak a keresz-
ténység és a szolidaritás alapértékei mellett.

A második világháború pusztítá-
sait a Veszprémi Piarista Gimnázium is 
megszenvedte. Tantermek, szertári be-
rendezések mentek tönkre vagy tűntek el 
nyomtalanul. A gimnázium gazdag könyv-
tárából több mint hatezer kötet pusztult el 
néhány hónap alatt. Az iskola háború utáni 
története a romeltakarítással és a minimá-
lis feltételek megteremtésével kezdődött.

A központi rendelkezések soroza-
ta után az 1945/46-os tanévtől kezdve a 
gimnázium alsó négy osztálya beolvadt 
az újonnan felállított nyolcosztályos isko-
lába, mint annak felső négy osztálya. Az 
1946/47-es és az 1947/48-as tanévben a 
gimnázium mellett általános iskola is mű-
ködött a rend vezetésével. Az alsó tagoza-
tos osztályokban a rend által alkalmazott 
világi tanítók, a felső tagozatban a gimná-
zium tanárai tanítottak.

1948 júniusában az országgyűlés 
megszavazta a XXXIII. törvényt, amely 
rendelkezett a nem állami iskolák és a hoz-
zájuk tartozó felszerelések államosításáról. 
Az 1948/49-es tanévet Veszprémi Állami 
Gimnáziumként kezdte az iskola. Nehéz 
helyzetben indult a munka, még nem fe-

jeződött be a háborús károk helyreállítása, 
rendkívül hiányos volt a felszerelés, kevés 
volt a szaktanár és a tankönyv. A piarista 
szerzetes tanárok nem vállalhattak taní-
tást. A volt iskola örökségeként megmaradt 
világi tanárok Mihályi Károly megbízott 
igazgató vezetésével összesen hárman 
voltak. Az alakuló tantestületi értekezlet 
jegyzőkönyve szerint tantárgyfelosztást a 
tanárhiány miatt nem lehetett készíteni. A 
város más iskoláiból, illetve más városok-
ból irányítottak ide tanárokat, hogy az ok-
tatás feltételei javulhassanak.

Az 1948-as államosítás után a gimná-
zium jogutódja, az 1953 óta Lovassy Lász-
ló nevét viselő Állami Gimnázium még 
húsz éven át a régi iskolaépületet használ-
ta, majd 1968-ban új épületbe költözött. 
A volt Piarista Gimnázium épülete 2008. 
augusztus 31-ig a Veszprémi Közgazdasági 
Szakközépiskolának adott otthont.

A rendszerváltozás után 1991-ben 
indulhatott újra a városban egyházi fenn-
tartású iskola, Padányi Biró Márton Ró-
mai Katolikus Általános Iskola néven. A 
veszprémi püspök által fenntartott intéz-
mény vezetésére 1995-ben a piarista szer-
zetesrendet kérték fel, ettől a tanévtől már 
gimnáziumi osztályok is indultak a Padá-
nyi Biró Márton Római Katolikus Gim-
názium, Egészségügyi Szakközépiskola és 
Szakiskola intézményében. Így a városban 
43 év után újra működhet piarista szelle-
miségű felekezeti iskola. Az iskola a Piaris-
ta Gimnázium szellemi örökségét szeretné 
továbbvinni a 21. században is, a modern 
tudományok, a nemzeti értékek, valamint 
a hitre való nevelés útján.

A Piarista Gimnáziumból nagynevű 
költők, írók, művészek egész sora került ki: 
Ányos Pál, Batsányi János, Endrődi Sán-
dor költők, vagy a legkiválóbb nyelvészek 
egyike, Simonyi Zsigmond, de itt tanultak a 
Cholnoky �vérek, Óvári Ferenc, Veszprém 
kultúrpolitikusa, a Balaton-kultusz megala- 
pítója, Csikász Imre szobrászművész,  
Zichy Mihály festőművész, Kerényi György 
zenepedagógus, Zámbó István karnagy és 
Pesovár Ernő európai hírű néprajztudós, 
valamint a volt köztársasági elnök, Mádl 
Ferenc is. Az iskola hat püspököt és egy bí-
borost adott a római katolikus egyháznak.

A Veszprémi Piarista Gimnázium 
nemcsak iskola volt, hanem értékközvetí-
tő szellemi műhely is, ahol kiváló tanárok 
és szerzetesek alapozták meg a város társa-
dalmának hitét és műveltségét.

Nagy Balázs Vince

A piarista örökség

Mit jelentett, és mit jelent ma a piarista szellemiség, a Veszprémi Piarista Gimnázium? Az épületen és a 
szerzetesrendhez köthető tárgyi emlékeken túl az iskola egy különleges érzést, büszkeséget, szellemi erőt, 
felelősséget is jelent. Felbecsülhetetlen érték, amire vigyázni kell, őrizni, félteni. Nem vitrinben kiállítani, 
páncélszekrényben óvni, hanem közkinccsé tenni, gyermekeinknek átadni mindazt, amit generációk során 
a veszprémiek a piarista szerzetesekkel együtt létrehoztak. Közös örökségünk, amiért már mi is felelősek 
vagyunk: a nyitottság, a szolidaritás, a szociális érzékenység, a hit, a tudás hatalma és felelősség, a tanulás, a 
tanítás szükségessége, a felemelkedés reménye, a társadalmi szerepvállalás, a közösségért meghozott áldozat.
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Cseko, a művésztanár

Munkássága igen szerteágazó: a hagyományos tálak, edények 
mellett plasztikák végtelen sora következett életművében. Jel-
lemző az architektonikus alkotásaira a feszes ritmus, kiszámított 
fény-árnyék hatás, néha már a teret felrobbantó feszültség. Az épí-
tészeti elemekből, pozitív és negatív formákra épülő, erős váltá-
sokkal megoldott plasztikák önmagukban is – bár méretük nem 
túl nagy – teljességet képviselnek. Témái az archaizáló görög-ró-
mai kort idézik (Római rajzsorozat 1962). A motívumok – Cseko 
egyéniségéből eredően – �noman, éppen csak idézetként jelennek 
meg, kompozíciós elemként, elegánsan összefogva.

Csekovszky Árpád több alkalommal meghívta hallgatóit a 
rákosligeti otthonába és műtermébe. A tanítványok (köztük én 
is) a kerámiamunkák mellett megismerhették, megcsodálhatták 
a rajzait, festményeit, lenyűgöző volt akkor és ott az élmény! Na-
gyon jól rajzolt és festett. De a legérdekesebb talán az volt, hogy 
láthattuk a munkamódszerét, azt a koncentrációt, ami a feladatok 
előtt, a felkészülés időszakában Csekovszky Árpádot, a művészt 
jellemezte. Egy-egy témát számtalanszor megrajzol, vázlatokat ké-
szít. A témákat körbejárja, gyakorolja. Mindent, ami érdekli, egy 
skála elemeként használ. A motívum és a forma beépül testébe, 
lelkébe. Gazdag tárházat, tudást, rutint halmoz fel magának, amit 
alkalomadtán gyorsan felhasználhat. Rajzai, tanulmányai mutat-

ják alapos felkészültségét: Római vázlatok 1961–1962 (tus toll-
rajzok), Kocsihajtók 1969, Keresztvivők 1974, Veszprém – A régi 
városközpont emlékére 1976 (tusrajzok). 

A tanításról így nyilatkozott: „Az oktatást mindig is szolgá-
latnak tekintettem. Igyekeztem a kerámia lehetőségeit kitágítani, 
az építészeti és �gurális kerámia felé irányítottam a növendékeket. 
Rámutattam a szakmatörténet építészeti emlékeire, hogy azok kü-
lönböző helyeken és időben milyen jelentőséggel bírtak, hol, ho-
gyan alkalmazták őket. E program megvalósításához külső építész 
tanárokat is sikerült meghívnom, és a főiskola akkori építész tan-

székétől is minden segítséget megkaptam.” Ebben a programban 
több hallgató részt vett. Diplomák készültek az együttműködés 
alapján (köztük az enyém is).

Csekovszky Árpád alkotásainak nagy része épületekhez kö-
tődik. Több mint 25 mű készült el, és többségük ma is az eredeti 
helyén van, nem rongálódott meg.

Pályázatok, állami megbízások követték egymást a művész 
életében. Kétévenként született egy új alkotás. Külső és belső tér-
ben helyezik el a nagy léptékű, monumentális épületplasztiká-
kat. Az építészekkel (Jánossy György, Rácz György) szorosan egy 
teamben dolgozik, alkotótársak lesznek. 

A régi városközpont emlékére 1976, Veszprém. A szakembe-
rek által talán legtöbb dicséretet, elismerést hozó műalkotás. A 
veszprémi toronyház alatt, az árkádok alatti derékszögben talál-
kozó falsíkon látható. Paradox módon a környezetidegen, a táj 
képletéből kieső toronyház alatt állították fel. Elképzelt és való-
ságos városrészek váltakoznak a régi barokk kisvárost idézve 60 
négyzetméteren. A kompozíció két mintázott felületen jelenik 
meg. Emblematikus épületformák, városrészek, templomok. Erő-
teljes, intenzív ritmusváltás, torlódás, ritkítás. Perspektíva szerin-
ti rövidülések. Fény-árnyék hatások a mázatlan samottfelületen. 
Rendkívül kiérlelt monumentális alkotás. Csekovszky az anyag-
ról így nyilatkozik: „Épületmunkáim anyaga mázatlan samottos 
agyag, nyílt lángú kemencében égetve. Általában fával égettem, 
így érvényesült az agyag természetes színe. Az égetett agyag ma-
gán hordja a közvetlen szépségét.” A régi városközpont emlékére 
című alkotás tervezésénél bravúros rajzok készültek, kiérlelve a 
monumentális domborművet. 

Csekovszky Árpád jelentős változást hozott a magyar kerá-
miaművészetben, tanítványai az őt követő generációból sokan a 
mester nyomdokaiba léptek.

„Csekovszky legnagyobb érdeme, hogy az építészeti kerá-
miát átlendítette a mintázott, majd felszerelt képek világából az 
épített relief szobrok tartományába” (Schrammel Imre: Magyar 
Iparművészet, 1997. 3. 16–19. oldal).

Pannonhalmi Zsuzsa

Csekovszky Árpád Borsos Miklós és Gádor István növendéke volt az Iparművészeti Főiskolán. 1956-ban 
diplomázott, és a Művészeti Alap ösztöndíjával a főiskolán dolgozott. 1957-ben, Gádor István nyugdíjba 
vonulása után Csekovszky Árpádot tanársegédnek nevezik ki, ezzel – akkor és egész későbbi életében – a 
magyarországi kerámiaoktatásban jelentős szerepet vállalt.
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Gerstner Ödön:  
Utca látképe, háttérben a veszprémi várral
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A veduták között szép számmal találhatók a várnegyedet kü-
lönböző nézőpontból megragadó festmények, nyilván nemcsak 
a várost reprezentáló emblematikus értékük, hanem a látvány 
egyedülálló festőisége miatt is. A régi Veszprémhez visznek 
vissza az apró kis házak, kanyargós utcák, mára már átépített 
homlokzatok, eltűnt kapualjak sziluettjei. Noha a festmények 
technikai kivitelezése rendkívül változatos (olaj, rézkarc, ceruza), 
jelentős részük használja az akvarellt, és őrzi az ennek köszönhe-
tő kivételes üdeséget, eleven frissességet. A tájképeknél megszo-
kott naturális hűség, alkotótól függően, különböző mértékben 
fordul az absztrakció dimenziói felé. Különleges értéke ezeknek 
a Veszprémet ábrázoló képeknek, hogy felfűzhetők egy évszázad 
folyamára, hiszen az alkotások a 19. század végétől a 20. század 
végéig folyamatosan és hitelesen dokumentálják a város külön-
böző, meghitt részleteit, bizonyítva, hogy azok mindig is lenyű-
gözték a szemlélőt. Egy bármikor megrendezhető kamarakiállítás 
anyagát köszönthetjük bennük, amelynek a Veszprém–Balaton 
2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvényei különleges aktua-
litást adhatnának.

Bognár Kálmán olajfestményei 1895-ből és 1897-ből az egy-
kori mozgalmas veszprémi gabonapiacot, a Rákóczi tér lebontott 
északi és nyugati oldalát örökítik meg az azóta megsemmisült zsi-
nagógával, átvonuló szekerekkel, fogatokkal. Gerstner Ödön az 
1900-as évek elején a plein air festészet modorában, de rendkívü-
li érzékenységgel és atmoszférateremtő tisztasággal festi a számos 
veszprémi helyszínt a várral, Margit-romokkal, Városházával, a 
jezsuita templommal, a Séd patakkal. Az 1920-as évekre datálód-
nak Szabó László várnegyedet, Pettkó Zsigmond Püspökkertet és 
Páris Erzsébet várbeli kapukat, az Ostromlépcsőt ábrázoló művei. 
Az 1930-as, 1940-es éveket képviselik Schweitzer Teréz Szent Mi-
hály-székesegyházat festő nagyméretű olajfestményei. Az 1960-as 
évekre tehetők Barabás Gizella mára eltűnt vízimalmokat, a várhoz 
vezető utcákat őrző munkái. Csizmadia Zoltán 1964-től két évtize-
dig cserélte fel budapesti életterét veszprémire; a szintén két évti-
zedig Veszprémben alkotó Bojtor Károly művei az 1970-es éveket 
képviselik. A veszprémi születésű Ircsik József kubisztikus képeinek 
folyamatosan fő témája volt a város, főként annak utcái, míg Mend-
lik Lajos a veszprémi művésztelepen az 1980-as években készítette 
a várost ábrázoló munkáit. Dobroszláv József szép Téli vedutáját ez-
zel szemben egyelőre nem tudjuk pontosan datálni. 

A felsorolt művészek általában Képzőművészeti Főiskolát vé-
geztek, de többen megfordultak külföldön is. Nem az ismert, nagy 

mesterek közé tartoznak, több esetben azt sem tudjuk, milyen kö-
rülmények között, milyen inspiráció hatására születtek alkotásaik, 
mégis különösen kedvesek veszprémi tematikájuk, városképeik 
sajátos, meghitt hangulata, különleges varázsa miatt. Kivételesen 
értékesek azokban az esetekben, amikor mára már megsemmisült 
vagy átépített, átalakított helyszínekről tanúskodnak. Kiemelke-
dik közülük az említett Gerstner Ödön (1882–1952) munkáinak 
művészi színvonala és a városhoz való szoros kapcsolódása miatt. 
Nemcsak Veszprém szülötte, hanem a tehetséges kortárs szob-
rászművész, Csikász Imre barátja is volt, és hozzá hasonló módon 
élvezte báró Hornig Károly püspök támogatását. Az eredetileg 
rézmetsző szakon végzett �atal művész neki köszönhetően tanul-
hatott Münchenben (1902–1905) és Párizsban (1905–1907). A 
gyűjteményünkben őrzött egyedülállóan üde, fénytől lélegző ak-
varelljei erre az időszakra, a századelőre tehetők. Már közvetle-
nül a budapesti Iparművészeti Főiskola elvégzése után, 1902-ben 
kiállítása volt Veszprémben, Párizsból is ide tért haza, itt nyi-
tott műtermet 1907-ben. A múzeumban őrzött levelezése Lacz-
kó Dezsővel élete személyes gondjaiba is bepillantást enged: az 
egyikben egy festményét ajánlja megvételre 1931-ben a Városhá-
zának, kikötve, hogy az összeg tíz százalékát tartsák vissza Csi-
kász Imre síremlékére. Be kell ismernünk, hogy Gerstner Ödön 
neve ma már ismeretlen szülővárosában, életműve, alkotásai jog-
gal érdemelnének több �gyelmet, komolyabb kutatást. Szívesen és 
méltán látnánk a többi Veszprémet festő alkotóval együtt egy te-
matikus tárlaton a jövőben.

Tevesz Mária

Kismesterek Veszprémből

Veszprémi látképeket, városrészletek ábrázolásait keresve a Laczkó Dezső Múzeum Képzőművészeti gyűj-
teményében kirajzolódik azoknak a festőknek az egészen népes csoportja, akik életük folyamán vagy annak 
egy szakaszán a nagy múltú városhoz kapcsolódtak, annak helyszíneit festették. A megörökítés tárgya érinti 
az épített örökség emlékeit – és ebből adódóan nemegyszer mára már megsemmisült épületeket, elpusztult 
malmokat, lépcsőket, tereket – vagy éppen a természeti táj csodálatra méltó szögleteit, mint amilyen a Séd 
völgyét, partvidékét megidéző számos alkotás.

Mendlik Lajos: Pajta utca

Páris Erzsébet: Veszprém, Ostromlépcső
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Felesége Csomay Piroska volt, a rangos emlékezetű Csomay Kál-
mán építő- és építkezőmester lánya, s ő maga számtalan Veszp-
rém-elevenítő rajzával hagyta közöttünk keze nyomát, sziporkázó 
szellemiségét. (Néhány évvel ezelőtt rajzainak kiállítását is láthat-
tuk a Laczkó Dezső Múzeumban. E kiállítás megnyitásakor idéz-
tem fel Jánossy alakját.)

Évtizedekkel ezelőtt találkoztam először vele a Magyar 
Iparművészeti Főiskola kerámiaműhelyében. Fejét kissé leszeg-
ve, nyugtalanul toporgott, amikor belépett közénk. Sokáig nem 
szólt semmit, csak nézte az ott található munkákat, majd lassan 
megszólalt, kezével rajzolt a levegőben, és fokozatosan lelkes 
magyarázatba kezdett. Olyan összefüggések rendszerébe emel-
te a látottakat, amelyekről addig alig hallottunk, úgy méltatta 
a kerámia előnyeit, építészeti adottságait, benne rejlő értékeit. 
Szuggesztív egyéniség volt. Tudott démoni, sztoikus nyugalmú, 
vibrálóan csapongó, türelmetlen, elnéző, vadul alkotó, simoga-
tóan tanári lenni.

A hatvanas évek közepén jártunk, és Jánossy Györggyel ek-
kor fogalmaztuk meg az étkezési edények és burkolatok oktatá-
si programját. Így utólag egészen világosan látom, hogy ebből a 
programból nőttek ki a magyar edénykultúra legszebb alkotá-
sai, ekkor született meg a hazai burkolattervezés, és a honi adott-
ságokból ez idő tájt virágzott ki a magyar kerámia azóta sem 
túlszárnyalt korszaka. Jánossy György szerepét ebben a legma-
gasabbra értékelem. Ő még a háború előtti ismeretek birtokában 
olyan fontos eredményekre hívta fel a �gyelmünket, melyekről mi 
az ötvenes években nem tanulhattunk.

Jánossy ebben az időben kórházakat épített. Szinte tapint-
ható képszerűséggel jelenítette meg a gyógyítás, az élet, a halál, 
az emberi szervezet működése, az anatómia és az összes élettani 
funkciót befogadni képes építészeti feladatok összefüggéseit. He-
teket töltött azzal, hogy a műtőkben, kórtermekben �gyelte az ott 
folyó munkát, hogy megértse, milyen térhatárolókkal foglalhatja a 
legjobb keretbe a kórházi funkciókat.  

Akkoriban indult el a szimpozion mozgalom, mely az egyes 
szakmáknak hatalmas lendületet adott. A Fészek klubban hir-
dettük meg első találkozóinkat. Ebben Jánossy felesége, Csomay 
Piroska vállalta az organizáció feladatát, és ő szervezte havi gya-
korisággal összejöveteleinket. Ötven-nyolcvan résztvevő látogat-
ta rendszeresen ezeket a klubesteket, és egyre izgalmasabb és a 
rendszer eresztékeit egyre több ponton kikezdő hozzászólások 
hangzottak el. A rendszerváltozás előestéjén szűntek meg az ösz-
szejövetelek, mert átcsapott rajtuk a politika. Szinte csak ekkor 
eszméltünk rá, hogy látens előkészítői voltunk mi is a rendszer 
összeomlásának.

Jánossy Györgynek fontos szerepe volt ebben a szellemi er-
jesztő mozgalomban. Bölcs megjegyzéseit mindenki komolyan 
megfontolta. Keveset szólt, inkább �gyelt, de mindig a megfele-
lő pillanatban hallatta szavát. Hozzászólásaival azon volt, hogy 
bármiről legyen is szó, azt mindig az egész emberi környezet ré-
szének tekintsük. Jánossy mindig megtalálta azokat a pontokat, 
amelyeknek összerendezéséből sikerült betölteni a széttartó törek-
vések között keletkező fehér foltokat.  

Egy példával kísérlem meg ezt megvilágítani: Borsos Miklós 
legjobb alkotásait kőből faragta, előminta nélkül, belső látással. 
A későbbi szobrot benne látta a kőtömbben, és csak a felesle-
get faragta le róla. Jómagam mint keramikus a képlékeny, puha 
agyagban nem találtam a későbbi alkotást, és Borsos tanításával 
csaknem zátonyra futottam. Jánossy építészgondolkodása adta 
kezembe a megoldás kulcsát: a keramikus üregeket zár falak közé, 
amint az építész is. Az alkotás értelmét többé nem az önmagá-
ba zárt érték elérésében láttam, hanem a térhatároló formák és az 
üregek összefüggő rendszerének megértésében. 

A szobrász és az építész szemléletének különbözősége ve-
zetett rá erre, és egyszerre nyilvánvalóvá vált az, hogy a nagy 
művészeti korszakokban hogyan állt össze „zenekari” művé sok 
alkotó munkássága, és miért lebegnek parttalanul remekmű-
vek is korunk zűrzavaros környezetében. Csak a legnagyobbak – 
mint Jánossy György is – képesek ezekbe a mélységekbe vezetni 
az utódokat. 

Schrammel Imre

A városrajzolóA városrajzoló
Jánossy Györgyöt, a magyar építőművészet egyik legnagyobb hatású mesterét akár veszpréminek is 
tekinthetnénk, sok-sok szállal kötődik a városhoz. Építészkörökből tudható, hogy Jánossy benne volt a 
veszprémi egyetemet tervezők teamjében.
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A régi Veszprém emlékezete
Talán igaz sem volt, hogy mezítláb, kis gatyában kószáltunk az 
akkori veszprémi Búzapiac tér környékén meghúzódó szűk kis ut-
cákban, ott, ahol hajnalonként a Radovics pék kemencéjéből – ez 
mintha a Kőkép utcában lett volna – előólálkodott a frissen sütött 
kenyér illata, ott, ahol a Szarvas vendéglőből esténként, de már 
délutánonként is előtántorogtak a besörözött polgárok és proletá-
rok, ott, ahol az utcák sáros bőre alól mindenünnen elővicsorog-
tak az időtlenül kopár dolomitsziklák.

Talán igaz sem volt, mondanám, ha nem látnám itt Jánossy 
Györgynek a régi Veszprém emlékezetét idéző rajzain ugyan-

azokat a görbén a dombokra kapaszkodó utcákat, ugyanazokat 
az ablakszemű házakat, amelyeknek a helyén ma gimnázium, a 
hotel, az áruházak kockatömbjei terpeszkednek. Vagy az a rút, 
egykori kommunista pártszékház, amiből nem is tudom, mi lett 
mostanára.

Amint ezeket a rajzokat nézegettem, felrémlett előttem, hogy 
a Rádli bácsi, akkoriban a városka egyetlen taxisa, is ott lakott va-
lahol a Cserháton, hogy a Buhimban ott húzódott meg a Matics 
néni kocsmája, s hogy a Jutasi út elején, majdnem szemben az Er-
zsébet szállóval, volt egy hosszú, lapos ház, amelyben a Csomayék 
éltek. Aztán újabb és újabb régen tovatűnt helyek és helynevek 
villantak elém: Angelimajor, Sintérdomb, Püspökkert, Jeruzsá-
lemhegy, Temetőhegy, Méhes, Kálistó.

De fölidézi emlékeimben ez a kiállítás magát a rajzolót is. 
Hiszen akkoriban ismertem meg én is Jánossy Györgyöt, ami-
kor ezek a rajzok készültek. Gimnazista voltam már, amikor elő-
ször találkoztam vele, s mondhatom, rendkívüli hatással volt rám. 
Nem tudtam megítélni, milyen építész, hiszen alkotásairól akkor 
még jóformán semmit sem tudtam. Nem tudtam, milyen építész, 
ám azt azonnal megéreztem, hogy a szellem világának olyan ka-
puit nyitogatja előttem, amelyek a vele való beszélgetések nélkül 
talán mindörökre zárva maradnának.

Hadd utaljak az itteni alkotások némelyikén található év-
számokra: az ötvenes évek második felében, a hatvanas évek 
elején keletkeztek ezek a veszprémi rajzok. Amikor a múlt még 
nagyon is jelen volt minálunk, s az esztelen erőszak valami torz 
jövőbe próbált belehajszolni bennünket. A magyar történe-
lem egyik legsötétebb időszaka volt ez: az egyetemes szemfény-
vesztés, a gátlástalan hazudozás, a vérengző rettenet időszaka. 
Magam is a megalázottság és a kilátástalanság bugyrában ver-
gődtem, s hogy sikerült kikecmeregnem onnan, abban fontos 
szerepe volt annak, hogy megismerkedtem Jánossy Györggyel, s 
hogy hallgathattam az ő bölcselkedéseit. Atyai vagy baráti sza-
vait ugyanaz jellemezte, mint ezeket a rajzokat. Természetes-
ség, tiszta forma, ráció, perspektíva. Kevés nagy hatású tanítóim 
egyikének tekintettem őt, s tudom, hogy szerte az országban so-
kan vannak, akik ugyanígy néztek föl rá. És nemcsak az Ipar-
művészeti Főiskolán végzettekre gondolok, ahol hivatalosan is 
tanított, hanem mindazokra, akik így vagy úgy kapcsolatba ke-
rültek vele. Mert művészként, építészként is elsőrangúnak szá-
mított, de valójában tanító volt ő. Olyan egyetemes műveltségű, 
zseniális tanító, aki nemcsak ismereteket adott át tanítványai-
nak, hanem látásra, gondolkodásra, alkotásra – egyik kedvenc 
szavával: kreativitásra – ösztönözte őket.

Ezeket a régi Veszprémet idéző képeket látva persze hal-
ványuló emlékeinknél, lokálpatriotizmusunknál, személyes 
vonzalmainknál jóval tágasabb régiókba és messzeségekbe is el-
kalandozhatnánk. Elkezdhetnénk például boncolgatni, hogy mit 
is jelent az, hogy város? Házak és utcák csoportja? Emberek ki-
sebb-nagyobb tömege? És mitől válik várossá egy házcsoport, 
egy embertömeg? Meg nem mondhatnám. De Arisztotelész azt 
írta: törvényt kellene hozni, hogy egy városban tízezernél több 
ember ne lakhassék. Mert ott, ahol már ennél többen laknak, 
nem ismerhet mindenki mindenkit. S ahol az emberek nem is-
merik egymást, ott nem is törődik egyik a másikával. S ezt már 
én teszem hozzá: nem is becsüli egyik a másikat. Ott mindenki a 
maga kis pecsenyéjét sütögeti – rendszerint a másik ember orra 
alá eregetve a füstöt. 

Az arisztotelészi bűvös tízezer persze inkább csak példá-
zat arra, amire Jánossy György minta lehetne. Ha házat, várost 
építünk, ne csak magunknak építsük. Ha valamit megsejtettünk 
a Mindenség titkaiból, nyissuk ki rá másoknak a szemét. És ha 
egyáltalán élünk, nagy tévedés azt hinnünk, hogy csak magunk-
nak élünk. 

  Balogh Elemér

Tovatűnt gyermek- és i�úkorom egyre ködösebb messzeségekbe olvadó emlékeit idézik kétszeresen is itt 
körben ezek a rajzok. 
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Ircsik Józsefről
Ircsik József  (1932–1986) az a veszprémi festőművész a 20. században, akinek legfőbb, szinte kizárólagos 
témáját adta szülővárosa. A múló időt és az állandóságot jelenítette meg festményein. E sorok írója 
személyes ügyévé lényegíti át a vélekedéseket, és immár művészettörténeti, szakesztétikai koordinátákat ad 
a legszemélyesebb emlékeknek is.

Ircsik József 54 évesen, �atalon halt meg, olyan készületlenül, mű-
vészetében talán még befejezetlenül is, hogy adódik a kérdés, elju-
tott-e a beteljesülésnek, az érésnek, a befelé fordulásnak arra a ritka, 
idősebbeknél is eléggé ritka minőségére, ahol a vélemény, a vizuális 
nyelv és művészeti közlés meggyőződéssé, és a rá emlékező írás ér-
tékeléssé, csak őt jellemző hangulattá, értékítéletté áll össze. 

Formaképzései letisztultak, erőteljes kontúrokkal szabályo-
zottak. Indulása éveiben mesterétől, Kmetty Jánostól kapta meg 
művészi karakterét, amely híveit is, s ha voltak, ellenfeleit is meg-
világította és beárnyékolta. De a később festett művek sem sza-
kadtak el a nagy hatású mestertől; kitűnő tanulmányok és főként 
lokális tartalmú remeklések idézik meg a Magyar Képzőművésze-
ti Főiskolán eltöltött évek tanulságait. Természetesen a főiskola 
inkább ihletője, mint tárgya e tanulmányoknak, a formás tartal-
maknak és a tartalmas formáknak. Ircsik nem „feldolgozza”, ha-
nem „újraéli” a kort, melyben az építmények mint az idők tanúi 
szerepelnek. Exteriőr képein közvetlenül vagy közvetetten, képi 
jelbeszédekkel idézi meg mestereit, a barátságot és tiszteletet, me-
lyet i�úkora óta megőrzött irántuk. Miként másik mestere, Ber-
náth Aurél, ő is egyforma „grandezzával” fogadott minden kezdőt 
és minden hírességet. 

Ircsik József a Veszprémben töltött évek után, amikor már 
egy évtizede élt Budapesten családjával, hétfőnként vonatra vagy 
buszra szállt, hogy elutazhasson a „szerelmes Bakony” fővárosába, 
a Buhimba festeni; egy riporteri kérdésre lakonikusan így vála-
szolt, mert „itt vagyok itthon...”

A Fényes Adolf Teremben rendezett egyik kiállításának 
megnyitóján Oelmacher Anna festő, művészeti író, kritikus mon-
dott beszédet. Ennek a művésztársnak is az „élethű” ábrázolás-
technika, az erősen kontúrozó eljárás és a tömör nagy felületek 
biztos komponáltsága volt a legfőbb jellegzetessége. Megnyitóbe-
szédében de�niálta is a helyet, ahol a rokon szemléletű Ircsik Jó-
zsef élt, és élete nagy részét töltötte: 

„Azért a veszteségért, hogy barátai, itteni pályatársai társa-
ságát igen gyakran nélkülözni kénytelen: szíve szerinti kárpótlása 
– Veszprém” – majd így folytatta: „Erre a megnyitóra két okból is 
szívesen vállalkoztam. Egyrészt, mert Ircsiket igen jó festőnek tar-
tom; másrészt, mert ő is azok közé tartozik, akik a fényes szellők 
hitét hordozzák magukban.” 

Mint ismert, „[a] Fényes szelek 1968-ban készült és 1969-
ben bemutatott színes magyar �lmdráma Jancsó Miklós rende-

zésében. A �lmforgatás fő helyszíne a veszprémi várnegyed és a 
Szent Benedek-hegy volt… A bentlakásos internátus létesítésével 
megteremtették a tanulás, az értelmiségivé válás esélyét a szegény 
sorsú, többnyire paraszti származású gyerekeknek. A Népi Kollé-
giumok Országos Szövetsége (NÉKOSZ), a népi kollégiumi mozga-
lom a negyvenes évek közepén indult. Az egész korszakot jellemzi 
a Sej, a mi lobogónkat című NÉKOSZ-indulóból elhíresült szószer-
kezet: „»fényes szelek« (…) számos kiváló ember került ki az egy-
kori kollégisták közül.”

Talán közelebb jutunk a méltányossághoz és a méltatásokon 
túli igazsághoz, ha inkább a festményeiből olvassuk ki Ircsik életét 
és egyéniségét, azt, amit adott és ígért, azt, amit tett s amit tehetett 
volna, ha tovább él, mindazt, amit a művészetét befogadók megis-
mertek, becsültek és szerettek benne, amit várva vártak s várhat-
tak is tőle.

Az Ircsik-festészet lényegét vizsgálva maradjunk egyetlen 
képnél és a Jancsó Miklós-i Fényes szelek helyszínénél. 

 Ircsik József az egész lényét fogva tartó tájélményt öntötte az 
önmaga formálta sajátos ábrázolástechnikába, beépítve a érzékel-
hető szerkezetbe. Ircsiknél minden megtartja formáját, és úgy töltik 
be a teret az irány- és ritmusváltó épületek. Nyilvánvalónak látszik, 
hogy Ircsik e képét az emberi tartózkodás és csatlakozás tekinteté-
ben a Kmettyvel közös őshöz, Cézanne-hoz való szigorúbb művészi 
ragaszkodással alkotta. Kmetty János művészetelméletében követ-
kezetesen, elméletigényes gyakorlatában csak a kezdeti időkben kö-
tődik a Cézanne-ideálhoz. Ircsik József a Veszprémi vár című képén 
a színes képi hatás két alaptípusát alkalmazza; az elemekre bontást 
(az előtérben) és a tömbös színépítkezést (a közép- és háttérben) a 
kölcsönhatás elvének azonosságában. Ircsik a komponálásmódjá-
ban is használ cézanne-i képelemet, esetünkben egy mélyzöldekből 
álló árkos mélyedést az előtér fái, házai és a középtérben magasodó 
várhegy építményi formavilágának összekapcsolásához, a képele-
mek sajátos kohéziójaként.

Ircsik szuverén művész. Mély és dekoratív színeivel, sommá-
zott formáival, a konstruktív törekvésekkel csak részben hozható 
kapcsolatba egykori mestere, Kmetty János geometrizáló látás-
módjával. A Kmetty-mű témája; festő a plein airben. A képépí-
tésben semmi közös nincs Ircsik és mestere között. Kmetty az 
építmények úgynevezett erővonalai mentén továbbfuttatott for-
maképzésekkel és felületosztásokkal él, Ircsik azonban valós téri 
kiosztásokat követ.

Ircsik József Veszprémi részlet a várral festménye részben 
másik mesterével, Bernáth Aurél Riviéra című képével is mu-
tat festéstechnikai és formaképzési rokonságot a vár felmagaso-
dó épületegyüttesének szerkezettani (tektonika) és színre�exbeli 

Veszprémi részlet a várral. Olaj, farostlemez. 60 x 70 cm Falusi utca. Olaj, farostlemez. 50 x 72 cm
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Bojtor Károly művészete
Bojtor Károly (1933–1999) 1963-ban végezte el Budapesten a Magyar Képzőművészeti Főiskolát Pap Gyula és 
Domanovszky Endre mesterek növendékeként. Veszprémben volt az első önálló kiállítása a helyi egyetemen, 
majd a Várgalériában 1997-ben láthatták festményeit. 2000-ben emlékkiállítást rendeztek tiszteletére 
a Művészetek Házában, 2006-tól 2013-ig a veszprémi Mestermű Galériában voltak együtt a kulcsművei, 
ma már ez utóbbi helyen állandó kiállítása látható. „Bojtor Károly művészete azért rokonszenves és nagy 
igényű, mert úgy hallatszik messzire, hogy cseppet sem hangos” – írja Czinke Ferenc a kiállításról szóló 
tájékoztatóban. A festő szelíd, merengő, elemző töprengéseit tekinthetjük meg a Mestermű Galériában.

E sorok írója Bojtor Károlyt személyesen nem ismerte, műveit an-
nál inkább. Bojtor neve Veszprémben fogalom volt, elhalmozták 
a megbecsülés megannyi jelével. Mátraverebély szülötte életének 
utolsó húsz évét töltötte a Bakony fővárosában. Az 1960-as évek 
második felében kapott egy új műteremlakást Veszprémben, ké-
peinek jelentős része itt készült.

Bojtor Károly olyan művész, akinek nincs szüksége külön 
alkalomra, hogy fel�gyeljünk rá, és kifejezzük előtte Veszprém 
mit sem csökkenő tiszteletét, kedves bakonyi városán kívülről is, 
a más megyék és a főváros vele közös szellemi családjából is felé-
je sugárzó ragaszkodást és köszönetet. Újraértékelve, egybevetve 
és szembesítve korai művészetét a későbbivel, stílusbeli és mi-
nőségi különbségek állapíthatók meg köztük: a kezdeti üde-friss 
fogékonyság, a nagybányai paletta színeinek, klasszikus kompozí-
cióinak alkalmazása az elsőben, Bojtor Károly-i sablonmentesség, 
az ismétlések elkerülése a másikban.

Nem a vizuális ítélőképesség mérlegelése vagy a két korszak 
megbékéltetése a tárgya ennek a mostani írásnak, nincs is szükség 
rá. A tüzetes vizsgálat és a különbségek hangsúlyozása, boncol-
gatása helyett a bölcs döntésnek el kellett érnie oda, hogy Bojtor 
életművét egészében kell látnia, és értékítéletét meghoznia. A két 
alkotói időszak voltaképpen a hagyomány, a klasszikus értékek 
őrzése és a megtartva-megújítva folytatás, a nemzeti-nagybányai 
jellegzetességhez való ragaszkodás is. Nem maradi és nem túlha-
ladott, minthogy a művészetben meghaladott nincs, csak időtálló 
másság van. 

De mi is az a „bojtori”? Mert van ilyen, most már bővülve és 
meggazdagodva, többszólamúra hangolva. Ha az egészre, Veszp-
rém megye képzőművészetére gondolunk, Ircsik József színe is 
benne ragyog, az ő hangja is benne zeng a képkölteményekben; 
Egry Józse�el, Udvardi Erzsébettel, Bognár Zoltánnal, Újhelyi 

Gáborral, Lugossy Endrével, Kovács Bélával, Nagy Emerenciával, 
Kiss Lászlóval, „szimisz”-szel és a Magyar Képzőművészeti Főis-
kola további neveltjeivel, szólva itt a rajztanárképzők kiemelkedő 
végzettjeiről (művésztanárok) is, akiknek festészetében, gra�kái-
ban tegnapra emlékeztető, holnapra utaló vonások elegyednek 
napjaink „poszt-különös”, hol izgató vagy megnyugtató művé-
szetével, hol a bosszantó művészkedéssel. Korunk nagy törekvői 
és törtetői ők, nem a legnagyobbak sorában, de a legnagyobbak 
társaságában. S még néhány további nagysággal kiegészülve me-
gyeszerte: művészettörténészekkel, művészettörténet szakos kö-
zépiskolai tanárokkal, művészetelméleti szakírókkal, tudósokkal 

megfogalmazásában. Ircsik távlati ábrázolásában a plasztikus ku-
bizmusból hasznosító prizmaszerű síkokkal és a vár misztikumba 
hajló monumentalitásával, tompított színakkordjaival expresz-
szívvé is teszi a képet. A várfalakat �nom valőrök, a vegetáció 
zöldjéből áradó színre�exek szövik együvé, de az előtér színeinek 
kiragyogtatásával kontrasztos is a kompozíció a városrészlet vö-
röslő tetejű házaival. Mindezek a színviszonylatok igazak Bernáth 
képére szintúgy, csak itt a narancs-kék a komplementer pár a köz-
beékelődő kékesszürke sziklafalak és a narancsszínű építmény s 
az út relációjában.

Életműve „ircsiki fejezetére” tekintve akár tételmondatként 
is kijelenthető; Ircsik József a nép-nemzeti, a paraszt-polgári világ 
építészeti szépségeinek konstruktív fegyelmű, dekoratív festésze-
ti előadója, aki színhangoltságaiban mind a kifejezés-, mind az 
ábrázolástechnikai jellegzetességeket egyéni módon tartja szem 
előtt. A látványelemek geometriai rendszerébe dekoratív színsí-
kok feszülnek. Építészeti formái tömör megfogalmazásúak, le-
tisztultak, csak néhány úgynevezett járulékos elemmel ékesít 
(stukkátori, épületszobrászati motívumok). 

Az épülettagozatok szűkülő és táguló térviszonylatokat ha-
tároznak meg. Forma- és méretváltásai, a paralel falsíkok szín- és 
fényazonos foltritmusai gazdagítják a képeket. A homloksíkba 
forgatott mélységi házfalak Barcsay Jenő és az analitikus kubiz-
mus jellegzetességeire utalnak. Az eresz- és alapvonalak meg-
nyugtató vízszinteseire festett hullámvonalakkal, az építmények 
éleinek párhuzamosan tartott függőlegeseivel kelt időn túli ér-
zetet a festő, melybe olykor egy-egy ágaskodó fa mozgásképze-

te vegyül. Ircsik képeinek többségében az elmúlás képi, szín- és 
formajelrendszerében fogalmazza meg az egyetemes létállapoto-
kat. A házak térviszonylatai a realitás érzetét keltik (távlati tor-
zulatok nélkül is), noha redukált a szín- és formaviláguk. Színei 
sávonként egyöntetűek, egyenletes felhordásuk rendet sugall, a 
színválasztások kifejezőek, imponálóan atmoszférikusak. Festőnk 
a várost övező tájból keveset láttat, jobban érdekli a házak forma-
világa, az épületek elrendezettsége (pl. közös udvarú kettős ház a 
téli utcaképen). A többnyire „plasztikusan kubisztikus veduták” 
egy szűk körű, ám gazdag tematika részei. 

A Napló Veszprém megyei napilapban több ízben is beszá-
moltak Ircsik József pályájának alakulásáról, kiállításairól. A mű-
vészt a város híres szülöttei között tartják számon. A Veszprémi 
Szemle várostörténeti folyóiratban és kapcsolt kiadványaiban is mél-
tatták szakmai szerepléseit, családja veszprémi kötődéseit. Jelentő-
sebb alkotásai: Malom a Séden, Egyedül, Barokk kapuk, Téli Balaton. 
Veszprémben több alkalommal is bemutatkozott (1962, 1967, 
1970, 1975, 1980, 1987), de voltak kiállításai a már említett Fényes 
Adolf Teremben és Győrben is. Örömmel vállalt egyéni kiállításo-
kat Veszprémben és Budapesten (1966, 1968), valamint Győrben 
(1987). Emlékezetes kiállításairól szólva különösen fontosnak tar-
totta, hogy gyűjteményes anyagát is szülővárosában mutathatta be. 

A Művészetek Háza 1994-ben nyitotta meg azt az emlék-
szobát, melyben Ircsik József festőművész és megbecsült barátja, 
Bognár Zoltán gra�kusművész pályájának képei láthatók. 

Szűcs István Miklós

Műemlék, vázlat. Farost, olaj, 23 x 30 cm
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és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE), a 
Magyar Művészeti Akadémiának (MMA) tagjaival. Bojtor Károly 
egy-egy remeklése fölér a legnagyobbak országos, sőt nemzetközi 
szintjéig. Itt említhető meg a Veszprém megyei nagy triász: Bog-
nár – Bojtor – Ircsik. Az ő magaslataikra csak kevesen jutottak a 
művészet előbb említett „lokális” gyakorlói közül, ám azért min-
den időben egyik is, másik is oda-odaér a „hármak” mellé.

El Greco, a művészettörténet nagy alakja és Bojtor is bra-
vúros egységteremtő, kiemelő-alárendelő, a kifejezés-, ábrázolás-
technikában sikeres „képköltő”. El Grecóról azt tartották, képének 
sikere abban van, hogy egy fakereszt letört darabjával festette 
őket, és javítania sem kellett, mert ezáltal „minden festékfolt Isten 
akaratának felel meg”. Az anekdota már önmagában is beszédes: 
mintha a művészi hevületben fogant látomás egy szakrális erő ha-
tására bontakozna ki a helyenként elnagyoltnak tűnő staccatós 
formákból. Különösen így van ez Bojtor Károly Pietà című képén 
az expresszív színsávok szálkás felrakásában. Isten jelenvalóságá-
ban úgy munkálkodik Bojtor is a vásznán, mintha az Atya azért 
teremtette volna a művészeket, hogy alkotásaikban ők is átélhes-
sék a teremtés csodáját. Mindkét képen erőteljes fénypászmákban 
láthatók az események; az isteni gondviselés Magdolnát meg-
tisztítja bűneitől, illetve a Fájdalmas Anya és �a, Jézus vállalja és 
bejárja a számukra és az emberiség megváltására kijelölt utat, me-
lyen a haladás olykor labilis, máskor stabilis érzeteket kelt. Grecó-
nál a földi halandóságra utaló koponya legördülni látszik a szent 
könyvről, Magdolna kezével követi, igyekezve megállítani annak 
mozgását. A Fájdalmas Anya stabil tartásban, ölelőn fogja a Fiú 
lehanyatló fejét. Magdolnától jobbra a borostyán mint az örök-
lét szimbóluma, lebegve-tapadva kúszik az ég felé. Mária kendője 
mint égi fény és szent sátor borul kettejük fölé, és védi a külde-
tést elszenvedőket. A képek tónusokban gazdagon és hideg-meleg 
színellentétekben lobogó környezetben, hasonló ecsetmozgással 
fejezik ki a katartikus lélek- és létállapotokat, akár visszhangjai is 
lehetnének egymásnak. 

A szakrális tartalmakon túl olyan műalkotást is találunk a 
Bojtor-œuvre-ben, melyet a mester és a tanítvány egyaránt jegyez-
het témájában. A �atal művész lelkesedve dolgozhatott kitűnő 
mesterei biztatására, és bátran áthághatta a korábban sérthetetlen-
nek vélt törvényeket, konvenciókat. Domanovszky is egy ideig ter-
mészetes, régi mestereket megidéző szituációban festette alakjait, 
míg elérkezett a változás az ő piktúrájában is; a dekoratív előadású, 
transzponált képi világ. A tárgyak és �gurák már nem a külső világ 
másai, hanem átalakulnak, megváltoznak a kifejezés érdekében. Sa-
játos expresszivitásában felismeréseket sorakoztatnak, de köznapi 
és művészi értelemben vett szépségeket is közvetítenek. 

Domanovszky 1960-ban megalkotta a rendkívül könnyed, 
eredeti és egyéni Halászat című gobelin vázlatát. Festői erények-
ben és erőben gazdagon tárja elénk a fénnyel átitatott színvilág 
atmoszféráját, a kobaltkékek, kékeszöldek és a vörösek, naran-
csok közegében és a komplementerek (kiegészítő színek) feszült-
ségével. Fejlett színítéletekkel gazdag környezetben, könnyedén 
létrehozott festőiséggel ígér pozitív tartalmakat és eredményes 
halászatot a feltekintő �gura. Nem minden tanulság nélkül való 
a kompozíció. A vízbe vetett háló átellenében feszül a fölfénylő 
(„színes”) fehér vitorla. A domináns háromszögek csúcsai, melyek 
a balról jobbra emelkedő diagonálisra illeszkednek, optimista ér-
zettartalmakat közvetítenek.

Bojtor is remekelt a Halász című képével, még az előbbi-
vel megegyező évben. Kitűnően transzponálta a maga világá-
ba a festői újításokat a képhordozó farostlemez színébe. A kép a 
környezet fojtott légkörében egy halász mozdulatsorát összeg-
zi a dőlt vitorla fehérjének kontrasztjában. A halászbárka hosz-
sztengelye balról jobbra, negatív hatást keltve ereszkedik, miként 
a feszes vitorla mögötti víztömeg sötét sávja is nyomatékosítja 
ezt az érzést. Az előbbieket fokozza az oldalra billentett, labilis 
bárkára való nagymérvű rálátás és a halász lefelé irányuló nézé-
se. Negatív alapérzetet kelt a bojtori barnák (umbra és sziéna) 
szordínós hangoltsága is, törtkékekkel (ultramarin) és sárgák-
kal itt-ott megvillantott színvilága. Imponáló a hozzánk közeleb-
bi kar megfestése kiemelő és közelítő angolvörössel. Bojtor színes 
szürkéket fest, kerüli a monokróm hatástényezőket. Az elmélyült 
szemlélődés hozza elő több más képén is a csak rá jellemző szín-
szöveteket. A Domanovszky által megfestett téma még többször 
is visszatér a bojtori életműben a csónakban álló �gura motívu-

mával. „Krisztussal is rokonságot mutat az alak, mely a legtöbb 
képen feltűnik, az emberhalász szakállas alakját önkéntelenül is 
visszaidézik a képek.”

A mester és tanítvány remekléseit tekinthetjük a Csodálatos 
halászat evangéliumi történetének előképeként és rákövetkezése-
ként is. Példáinkban fordított sorrendben, a reményvesztettség és 
a sikeres halászat megjelenítésével. A halfogás már önmagában is 
beszédes jelkép. A festmények kifejezésre juttatják, hogy a gyar-
ló ember fontos szerepet kapott Isten tervének megvalósításában. 
Érdemes volt követnie Bojtornak is azt a mestert, akinek példájá-
ra ilyen esztétikai siker koronázza képi halfogását. Domanovszky 
hatására készítette el képét, s megérezhette, hogy ő is egy különös 
szeretet hálójába került. Bojtort tehetsége és „hittel tartott hiva-
tástudata” tette alkotóvá, a hit – remény – szeretet legfőbb isteni 
erények birtokában. Péter és Krisztus követésének útján járhatott 
Bojtor Károly is, amikor bejelentette: „A te szavadra kivetem a 
hálót.” A tanítvány ezzel azt is bizonyította, hogy alkalmas a „mű-
vész-apostoli” szolgálatra. Noha az ő képein az „…[i]dillnek nyo-
ma sincs, a gazdagon árnyalt színvilágra sem a derű a jellemző, 
de mindegyik kompozíció megnyugtatóan kiegyensúlyozott, a tér 
és a tömeg viszonya áttekinthető és tiszta. Ezekből az összefüggé-
sekből bontakozik ki a pálya különös volta” (Aradi Nóra művé-
szettörténész). Bojtor Károly egy tévéinterjúban ars poeticáját így 
fogalmazta meg: „Állást is szeretnék foglalni ezekkel a képekkel… 
örök emberi érvényű a küzdés és a hit, hogy az emberi tennivaló 
mindig előbbre és följebb viszi a létet” (uo.).

„Sokat és folyamatosan dolgozott. Százával készültek toll-
rajztanulmányok egy-egy kéztartáshoz, pontosan megtervezte 
tájképeinek színárnyalatait, eleve kiküszöbölte a véletlen alakzato-
kat, az esetleges hatásokat. Még sincs nyoma spekulációnak, nem 
érezzük a napi festőmunkát megelőző roppant feszültséget. Szin-
te ösztönös hömpölygésben követi egymást kép kép után, mindig 
túllépve az elért eredményen és folytatva a már megtett út min-
den mozzanatát. Így alakult ki a pályakép különös belső egysége 
és ívelése” (Aradi Nóra művészettörténész).

Mióta Veszprémben megnyíltak a kiállítások, melyeket mél-
tatásunk, megemlékezésünk elején már említettünk, a helyi saj-
tóban és szakmai körökben a �gyelem középpontjába kerültek, 
gyakran írtak a kiállítókról, de szinte szájról szájra is ment a hí-
rük. Így Bojtor Károlyról is jelentek meg nagy számban cikkek, 
híradások napilapokban és folyóiratokban. Ezek mindig elisme-
rőek, sőt lelkes hangúak voltak, elragadtatással beszéltek Boj-
tor Károly piktúrájáról és véleményformáló megnyilatkozásairól: 
„Mosolygott az önjelölteken. Azért valami valódi legyen, valami 
festő a sok művész között – gondolta csak legtöbbször. A felké-
szülteket, igényeseket szerette.” 

Sírja a budapesti Farkasréti temetőben van. Emlékének meg-
őrzését szolgálja a Bojtor Károly Alapítvány Veszprém közhasznú 
szervezete (elnök: Tál Ferenc). A kuratórium ítéli oda az emlék-
díjat, melyet évenként a város kulturális közéletében kimagaslóan 
tevékenykedő személynek adnak.

Szűcs István Miklós

Bojtor Károly: Halász (1960, farost, olaj)
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Kifogyhatatlan lendülettel dolgozik, folyamatosan új sorozatokon 
gondolkodik, és ez az energia átsugárzik a képeken is. Műtermébe 
lépve nem egy, de legalább kettő vagy három készülő kép vázlata-
it és vásznait láttuk a már több tucat kész gra�ka mellett; őszi nagy 
kiállítása a Művészetek Háza Veszprém Várgalériájában lesz látható.

Az erdélyi gyökerek, Kolozsvár, Kalotaszeg, Gyergyószár-
hegy, a nagybányai festészet – mind hatással voltak művészeté-
re, képi világa ezeken az alapokon bontakozott ki, jutott el olykor 
egészen az absztrakcióig, de mindvégig megtartotta a �guralitást 
is. (A �guralitás annyira meghatározó volt számára, hogy 2004-
ben öt művésszel közösen létrehozták az F Csoportot. A csoport 
tagjainak művészetében közös a – nevükben is szereplő – fi-
gurális [F] ábrázolásmód.) 

Veszprém mindig is közel állt a szívéhez, a város különleges 
hangulata és földrajzi elhelyezkedése gyakran jelenik meg fest-
ményein. Ez a kivételes atmoszféra egy, az utóbbi években készült 
absztrakt városképsorozaton túl olyan munkáin is felbukkan, me-
lyek az egyedülálló találkozások hangulatát idézik fel, mint pél-
dául a Rozé, Rizling és Jazz Napok Óváros téri összejövetele. A 
Rozé, Rizling (2019, olaj, vászon) című képén sok minden sűrűsö-
dik: ritmus, zene, motívumok, rétegek. A �guralitás és absztrak-
ció rétegei, melyek kontrasztja azonnal szembetűnik. A színpad, 
a büfék épületei, a tér fényei, a távolban álló embercsoport a fest-
mény absztrakt rétegéhez tartoznak. A szó jelentése elvonatkozta-
tás, a lényeges tulajdonságok elkülönítése, kiemelése. Kádár Tibor 
a képen a miliőt kisebb és nagyobb foltokkal ábrázolja, a színpad 
maga egy nagy sárgás, fehér fényfolt, melyet néhol tör csak meg 
egy-egy szürke, barna, halvány vonal. A színpadon állók is szinte 
beleolvadnak a fénybe, pont ezzel a foltszerű ábrázolással külö-

nülnek el a kép előterében álló vagy ülő �guráktól, akiket Kádár 
határozottabb körvonallal emel ki a környezetből. (Különösen 
szép részlete a képnek a jobb alsó sarokban látható, asztalon álló 
pohár és az asztalon megjelenő tükröződés.) Az embereket körül-
vevő környezet művészi átlényegítése adja meg a kép hangulatát, 
mondhatnánk zeneiségét, hiszen egy esti jazz koncertet és annak 
közönségét ábrázolja.  

Az átlényegítés egy veszprémi városképén is megjelenik: a 
Dózsaváros egyik utcáját látjuk, háttérben a veszprémi várral. A 
Dózsaváros (2019, olaj, vászon) című képre is jellemző, hogy abszt-
rahálja a természetet vagy akár az épületeket. A sötétebb barnákkal, 
szürkékkel, néhol feketébe átforduló részletekkel ábrázolt Bene-
dek-hegyen szinte lebeg a vár. A légies kékesszürkén lehelet�nom 
vonalakkal jelzett épületek, a Szent Mihály-bazilika tornyai a ho-
mogén, sápadt kék ég felé törnek. Ennek a kép felső harmadában 
megjelenő lebegésnek az ellentéte az alsó harmadban látható lakó-
házak és utcarészlet súlyosabb tömbszerűsége. Az utca maga szinte 
egyetlen szürkés folt, azonban a jobb és bal oldalán álló épületek, 
nádtetős házak részletgazdagabbak. Kádár Tibor egy korábbi be-
szélgetésünk során nagyon pontosan megfogalmazta, mit is jelent 
az a fajta átlényegítés, mely ezen a munkán is tetten érhető: „Konk-
rét kép nincs. Minden kép absztrakt. Attól a pillanattól, hogy meg-
festek egy tájat, az a táj már nem táj, hanem festékből összeállított 
vonal, vonalritmus, szín, színfolt, negatív-pozitív terek, kiegészí-
tő színek egysége. Ezek az úgynevezett képzőművészeti nyelv jelei, 
amelyek az alkotáson manifesztálódnak.” Ennek a sajátos nyelvnek 
a kialakulásában szerepe lehetett az európai tanulmányútjainak. A 
Hollandiába, Angliába, az Isztria-félszigetre tett látogatásait követő-
en �gyelhető meg képein a táj ábrázolásának megváltozása. A szí-
nei is gazdagodnak, és az absztrakció is előtérbe kerül.

Kádár Tibor veszprémi tematikájú képei tökéletes példái an-
nak, hogy „�guratív” és „absztrakt” nem zárja ki egymást, hiszen 
mindkettő a képzőművészeti nyelv része. Tökéletes arányérzékkel 
találja meg a kettő között azt az egyensúlyt, melynek köszönhető-
en a kép nem billen sem egyik, sem másik irányba, ugyanakkor 
jellemző lesz rá egyfajta látomásos ábrázolásmód.

Dohnál Szonja

Kádár Tibor 1990 óta él Veszprémben, a város művészeti életének több mint harminc éve meghatározó alak-
ja. Hosszú éveken keresztül tanított nemcsak Magyarországon, hanem Kolozsváron és Bálványoson is. A 
Gizella-díjas művészt mindenki ismeri a városban, hiszen számtalan kiállításon láthattuk és láthatjuk majd 
a közeljövőben is képeit.

Átlényegítés
Kádár Tibor veszprémi képeiről

Dózsaváros (2019, olaj, vászon)

Rozé, Rizling (2019, olaj, vászon)
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Az emlékezet képei
A Zombor mellett lévő Csonoplyáról származó Szajkó Istvánról tudjuk, hogy a szabadkai élete mellett van 
neki egy másik is; több mint húsz éve már, hogy a bakonyi Lókúton alakított ki elvonulásra és alkotásra 
alkalmas környezetet. Tetten érhető ez az alkotásainak motívumaiban és színeiben is. A dunai csónakok, 
az akárha fémből kiöntött tengerbe benyúló mólók, a szabadkai kerékpárosok mellett már régóta ott 
vannak képein a Bakony hars zöldjei is.

Több hasonló felfogású képét ismerem, mint az itt bemutatott, 
a polgármesteri irodában kifüggesztett pasztell. Ezek Szabadká-
hoz és Palicshoz kötődnek, a város és fürdőtelepülése jellegzetes 
motívumaival, a szecessziós városházával, a Raichle-palotával, a 
gimnáziummal és a nagytemplommal, a szintén szecessziós pa-
licsi víztoronnyal és a Bagolyvárral, meg a tó partján álló hatal-
mas, kék Zsolnay-vázával, Tolnai Ottó szövegeinek is visszatérő 
motívumával. Előttük, mellettük, körülöttük pedig a szabadkai 
kerékpárokkal. Ezek mellett a szabadkai képek mellett bukkant 
fel egyszerre csak néhány veszprémi, amelyeket a város jellegzetes 
utcái, épületei és domborzata ihlettek. A Szabadka után egy másik 
városra irányuló festői tekintet erős jelzései ezek.

A veszprémi képen világosan beazonosítható motívumok az 
érseki palotára néző házsor a várból, a végében a piaristák temp-
lomának sziluettjével, a völgyhíd biztos kézzel meghúzott vonalai, 
a jezsuita templomrom, István és Gizella nagyra nőtt szoboralak-
ja a város felett. Körülöttük számtalan nyugtalan vonal, köztük 
további házak, házsorok elmosódó látványai, mintha egymásra 
íródó, egymást folytató és átíró, felülíró kézírások, karcolódások, 
vésetek, megtett útvonalak lassan törlődő nyomai, felvázolt tervek 
és fűvel benőtt valóságok találkoznának itt. Meg a vonuló felhők a 
város felett. 

Valamiféle imaginárius térben találkoznak ezek a motívumok 
egymással, az emlékezet egyenetlenül bevilágított raktáraiból ke-
rülnek elő, és felismerhetően szép formáikkal, ugyanakkor egy-egy 
meghökkentő színnel és a pasztellkréta ördöngösen gyors, várat-
lan irányokba cikázó vonalaival kelnek életre képként. Nem realista 
ábrázolások, sem a modernség városképei, nem is a groteszk víziók 
vagy az annyira divatos, játékosan torzított képek közül valók.

Olyanok, mintha benyomások összegzései lennének a fes-
tő emlékezetéből, a város jellegzetes, mesterségbéli tudással és az 
egykorvolt polgárok igényességével megalkotott építményei, a 
helyhez kötődés megingathatatlanul komoly közös nevezői. 

Kínálja magát a nosztalgia mint értelmezési keret. És való-
ban érvényesülhet ez az érzés a befogadásban, akár azokéban is, 

akik ezekkel a látványokkal élőben is naponta találkozhatnak. Ne-
hezen meghatározható vágy az elmúlt iránt. De ezek a motívu-
mok a velünk élő múlt ikonikus jelei, nem múltak el, túlmutatnak 
a nosztalgián. A festő épp ezt a velük való együtt létezésünket lát-
tatja, hogy az emléknyomok, a bejárt utak, az olvasottak, a megél-
tek bennünk rögzült nyomai között ott vannak ezek az otthonossá 
vált formák is, felismerjük őket néhány kézvonásból. 

Akkor is látjuk őket, ha nem nézzük.
Ladányi István

Veszprémi tekercs
Ismerem a házakat, amelyek megjelennek Györgydeák György Veszprémi tekercsének rajzain. Nem esik ne-
hezemre első látásra beazonosítani őket. Az ablakok, az ajtók, a homlokzatok díszítései a helyükön vannak. 
Itt élek köztük, emlékeim, történeteim kötődnek hozzájuk. Szilárdan állnak a valóságban. 

Györgydeák György gra�káin azonban megmozdulnak, kibúj-
nak a párhuzamos vonalak közül, rakoncátlankodnak, folyama-
tos mozgásban vannak. Abba a tartományba lényegültek át, ahol 
a valóságos vonalaknál valami többre van szükség az örökkévaló-
sághoz. Györgydeák a saját látásmódján át életre kelti, karakteressé 
teszi őket, de ezzel egy időben hasonítja is őket egymáshoz. Épü-
letrajz-sorozata révén kialakul egy soha nem volt Veszprém, ami-
ben inkább jólesően csodálkozva (talán vágyakozva) járunk, mint 
ismerősen. A vizionárius mesélőember így látja a várost. Történe-
tek, lehetőségek, esélyek lebegtetik a vonalakat. A megszokott, ve-
lünk élő épületek elmosolyodnak, fészkelődnek, �cánkolnak.

A 2007-ben készült képek alkalmazott gra�kák, kevésbé el-
vontak a valóságtól jobban elrugaszkodó képeken megfejtésre 
váró �guráknál, amik erősebben kívánják, hogy szabad asszoci-
ációinkkal elfogadjuk az alkotó számunkra felkínált játéklehető-
ségét. Ki a tekercs célközönsége? A Veszprémet jól ismerők, akik 

otthonosságot éreznek a képek láttán? Vagy azok, akiket a mese-
belivé varázsolt házak csalogatnak, hogy meglátogassák a várost? 

A képek feliratai pontosan rögzítik, mit látunk. A sorozat 
(mint egy városnéző séta) a várból indul. A gombafonalakhoz, in-
dákhoz hasonló vonalakkal egymáshoz kötött épületek a teker-
csen így következnek egymás után (Györgydeák György tusrajzok 
alá írt címadásai szerint): Szent Mihály Székesegyház, Nagyprépos-
ti Ház, Dubniczay Ház, Püspöki Palota Érseki Rezidencia, Piarista 
Rendház és Templom, Tűztorony, Várkapu, Városháza, Veszprémi 
Takarékpénztár Háza, Szecessziós Polgárház Országos Takarékpénz-
tár, Szecessziós Polgárház Kinizsi Ház, Pető� Színház, Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár, Megyeháza, Laczkó Dezső Múzeum.

Györgydeák György a tekercsen látható épületeken kívül ké-
szített még tusrajzot a Veszprém Megyei Levéltárról, a Pósa-ház-
ról, a (Rákóczi utca, Óváros tér, Vas Gereben utca sarkán álló) 
szecessziós lakóházról, az Oliva étteremről (ez a kép 2001-ben 
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készült), az Angolkisasszonyok Sancta Maria Nevelőintézetéről, a 
Balassa–Cseresznyés-kúriáról, a Davidikumról, egy újabb képet a 
Laczkó Dezső Múzeumról, a Vár utca 3. számú házról és a Padá-
nyi Biró Márton iskoláról. Korábban, 1994-ben, a Géczi Jánossal 
közösen készített Fegyverengedélyben iniciálészerűen és Veszprém 
térképét élénkítve már megjelentek a veszprémi házakról készített 
rajzok (például a székesegyház, a várkapu, a Városháza, kabóca, 
kutyát sétáltató szerző, a Csomay-strand térképe és más apró jelek 
között). A kötetben látható épületeket még egyszerűbb vonások-
kal ábrázolja Györgydeák. 

A képek fekete-fehér tusrajzok. Az ábrázolt épületeket nem 
eredeti környezetükben látjuk. A tekercsen egyfajta felsorolás, ka-
talogizáció számára kivágott, kiragadott képek – az itt láthatókra 
külön felhívja a �gyelmet, ezeket fontosabbaknak tartja másoknál. 
Magányosak, csak ritkán szegődik melléjük társul egy-egy kócos fa, 
kicsit bumfordi fenyő (a piarista rendháznál, a Laczkó Dezső Mú-
zeum első képén és a Megyeházánál), de a fentebb említett fonalak, 
vonalak mégis egységbe fonják őket. Önálló történeteik is van-
nak, és együttesen is szövik a város történetének szövetét. A Lacz-
kó Dezső Múzeumról két kép is készült (az első változatot látjuk a 
tekercsen), mintha a másodszori ábrázolás idejére megnőtt volna 
az épület, élő szervezetként változott volna. A mozgás, a változás le-
hetősége tulajdonsága ezeknek az épületeknek – folytonos időbe-
liséget is ábrázol a nem egyenes vonalakkal Györgydeák. Archivál, 
archaizál, de még inkább időtlenné teszi a megörökített házakat.

Gopcsa Katalin házportréknak hívta ezeket a képeket. György- 
deák György mélyen látó karakterizálásának köszönhetjük, hogy 
láthatóvá válik személyiségük. Ezek a házak szerethetők. Gyerekko-
rom néhány mesekönyvének illusztrációit idézik fel bennem, első-
sorban Szecskó Tamás Fecskék és fruskák-könyveket kísérő rajzait. 
Nosztalgiát ébresztők, i�úkori emlékeket idéznek fel elképzelt me-
sékkel együtt. Aki ismeri Györgydeák György munkásságát, az 
épületrajzok szemlélése közben sem tud elvonatkoztatni az alkotó 

egyéb gra�káitól, a nonszensz versek világlátásához hasonló képi 
világ játékaitól. A „fegyelmezettebb” házábrázolásokban is érezni 
szeretné a gyerekrajzok féktelenségét, szabadságát a ra�nált míves-
séggel együtt, a látható és az élettel telíthető ábrázolás mezsgyéjén.

A Padányi iskola képe nem szerepel a tekercsen. Ha hosz-
szabban szemléljük a rajzot, észrevehetjük, hogy a homlokzat szo-
borfülkéibe szobrok helyett igazi györgydeáki bübük kerültek. 
Talán ez a két bübü segít a többi rajz megértésében is: a házaknak 
azért nincsenek párhuzamos és merőleges vonalai, azért „táncol-
nak”, mert belülről a bübük feszegetik őket. Érezhető, hogy bübük 
lakják mindegyiket.

Kovács Gáborján

Falak
„A mennyezettől a padlóig furcsa, csodás festmény borította a falakat. Leírhatatlanul különös és titokzatos 
volt. [...] Volt benne valami ősi és borzalmas; nem volt emberi. Varázslatos volt; gyönyörű és trágár” (W. 
Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja).

Kovács Endre (1947–2020) fotóművész több mint fél évszáza-
dot átfogó munkásságában számos helyszín (Svájc, Olaszország, 
Budapest, Balaton), műfaj (portré, táj- és városkép, színházi fotó, 
csendélet) és technika (polaroid és digitálisan manipulált fotók, 
videó) kapott helyet. Miután az 1990-es évek elején Alsóörsre 
költözött, néhány kilométerre a megyeszékhelytől, Veszprém is 
óhatatlanul az életművének a részévé vált: többek között a Dózsa-
várost és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár épületét is fényké-
pezte, de a városhoz kapcsolódó legjelentősebb munkája Szilágyi 
László Lackóhoz és a Miklós utca 18. számhoz köthető.

Amikor a Veszprémbe érkező látogató leereszkedik a várból 
a völgybe, átmegy a Séd patak felett, és elsétál a Margit-romokig, 
valószínűleg nem sejti, hogy a történelmi emlékek között, a ren-
dezett kisvárosi miliőben csak egyutcányira van egy punk fes-
tőművész, Szilágyi László Lackó (1966–2007) egykori lakásától. 
A hely nemcsak azért érdekes, mert az extravagáns avantgárd al-
kotó itt élt, hanem azért is, mert a rá jellemző expresszív, vad stí-
lusával annak összes falát a padlótól a mennyezetig befestette. A 
falak ugyan egy lakás legtartósabb részei, de az idővel együtt pe-
reg a vakolat, az emlékekkel párhuzamosan pedig megfakulnak a 
festékek színei. A Miklós utca 18. falai Kovács Endrének köszön-
hetően, még ha egy más formában is, de örökké fennmaradnak: 
a lakásról készült képek 2010-ben jelentek meg a Szilágyi László 
Lackó – Kovács Endre fotóesszéje című könyvben. 

A fotóművész a falfelületek fényképezésekor olyan elődök-
höz kapcsolódott, mint Brassaï, aki falra és falba vésett �gurá-

kat és jeleket örökített meg Párizsban, vagy Minor White, aki 
málló vakolatokban keresett vizuális metaforákat. Kovács End-
re velük ellentétben egy privát térbe lépett be, és egy személy 
tudat- és érzésfolyamának ösztönös megnyilvánulásaival szembe-
sült – ugyanakkor ő is nyomok, jelentések és szimbólumok után 
kutatott; egy-egy részletben találta meg az egészet, és be-, illetve 
újrakeretezte a kis felületek ellenére is monumentális látványt a 
fényképezőgép lencséjén keresztül. Enteriőrök, alakok, feliratok, 
közelképek, ecsetvonások, töredékek: ezekből állnak össze Ko-
vács Endre érzékeny meg�gyelései, amelyek máskülönben talán 
láthatatlan titkokat mutatnak meg. Walter Benjamin A műalko-
tás a technikai reprodukálhatóság korában című esszéje óta vitatott 
kérdés, hogy a technikai reprodukció képes lehet-e egy műalkotás 
aurájának az átadására. Kovács Endre képei nem annyira a műal-
kotás(ként is értelmezhető lakás), hanem a hely gyönyörűséges és 
félelmetes világának auráját érzékeltetik, a lehető legközelebb ke-
rülve a benne rejlő, akár az őrületet is magában foglaló mélységek 
megsejtéséhez.

Az albumnak egyfajta (ellen)párja a Hit és látás kötet, amely-
ben az érzéki színekkel és szenvedélyes gesztusokkal szemben az 
alsóörsi református templom fehér falainak minimalista, me-
ditatív fekete-fehér absztrakciójával találkozunk; Kovács Endre 
képein a két párhuzamos világ mégis találkozik az alkotás és a te-
remtés aktusában.

Gáspár Balázs

Fotó: Kovács Endre 
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Kovács Endre:  
Dózsaváros, második nap 007
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Mert egy kézikönyvet 
takar a név, pontosab-
ban a két név. Olyan 
kiadványt, amelynek 
megjelenését fokozott 
várakozás övezte. Az 
1960-as évek első fe-
lében fogant meg az 
ötlete, fogalmazódott 

meg a koncepciója, és gyűjtötték hozzá az 
anyagot. Középiskolásként a pápai Türr 
István Gimnázium matematika-�zika ta-
gozatán már őszinte elismeréssel beszélt 
a kezdeményezésről irodalomtanárunk, 
dr. Tungli Gyula. És elő�zetőket gyűjtött a 
diákok köréből is. Így lehettem 1967-ben 
büszke tulajdonosa a Veszprém megye iro-
dalmi hagyományai című kötetnek, ami 
hosszan kísérte az életemet. Nem vesz-
tettem el, vigyáztam rá, sőt jegyzeteltem 
is bele. Akkor ajándékoztam el a kötetre 
vágyakozó barátomnak, amikor hozzáju-
tottam a negyedik, jelentősen bővített ki-
adásához. Ugyanis a könyv ma már szinte 
felfoghatatlan sikert ért el, alig több mint 
másfél évtized alatt négy kiadást ért meg. 
1969-ben, majd 1976-ban újra megjelen-
tették, 1984-ben pedig a kortárs szer-
zőkkel kiegészített változata került ki a 
nyomdából.

Vajon mi lehet a titka a könyvnek, a 
könyv elsöprő sikerének? Kezdjük a szer-
zőkkel, Harmath Istvánnal és Katsányi 
Sándorral, végre feloldva a fogalmi rej-
télyt. A két fér�ú városunk ismert, köz-
tiszteletnek örvendő polgára volt, ki-ki 
a maga szakterületén, ám azonos céllal, 
elszántsággal. Harmath István 2023-ban 
lenne százéves, ám 1986 óta hiányát kell 
éreznünk. A Veszprémi Piarista Gimnázi-
umban tanult, amelynek 1950–64 között 
a diákokat az irodalom szeretetére nevelő 
tanára lett. Majd szakfelügyelőként végez-
te munkáját, s került baráti kapcsolatba az 
1964-ben Ceglédről Veszprémbe, a megyei 
könyvtár igazgatóhelyettesévé kinevezett 
Katsányi Sándorral. Mindkét �atalembert 
szenvedélyesen érdekelte a helytörténet, 
elsősorban a kedves és nagy múltú dunán-
túli táj gazdag irodalmi hagyománya. S 
felmérték, közös kutatásukkal hiányt pó-
tolnak, hiszen e kiterjedt témakörről ki-
zárólag résztanulmányokat olvashattak az 
érdeklődők, összefoglaló jellegű mű még 
nem jelent meg. Ugyan 1931-ben Sziklay 
János író, újságíró szülővárosa iránti hó-
dolattal kiadta Veszprém város az iroda-

lomban és a művészetben című könyvét, 
ám az kevesekhez jutott el. Magánkönyv-
tárakban beccsel őrizték, a közkönyvtárak 
példányait kizárólag helyben tanulmá-
nyozhatták az olvasók. Sziklay munká-
ja fontos forrást jelenthetett Harmath 
Istvánnak és Katsányi Sándornak, akik 
Sziklayhoz hasonlóan irodalmi szöveg- 
gyűjteményt hoztak létre a helységenként 
közölt életrajzok, egyéb irodalmi emlékek 
ismertetése mellett. És, korántsem mel-
lesleg, gondosan válogatott a kötet fény-
képanyaga, amire Sziklaynak nem lehetett 
módja könyve kiadásakor.

„Kézikönyvünk összeállításával gya-
korlati célt kívántunk szolgálni: segíte-
ni azoknak, akik Veszprém megyében az 
irodalmi hagyományok ápolásán fáradoz-
nak, tanároknak, nevelőknek, könyvtá-
rosoknak, népművelőknek. Ez a szándék 
határozta meg az anyag kiválasztását és 
elrendezését” – fogalmazták meg Az olva-
sóhoz intézett bevezetőjükben. A könyv 
első három kiadásának évei alatt a szerzők 
további kutatásaival egyre gyarapodott a 
kötet anyaga, és az olvasói észrevételek-
re, javaslatokra, kiegészítésre egy bővített 
megjelentetéssel nyílt mód. 1984-ben Ba-
logh Ferencné könyvtáros (aki szakmai 
pályafutása különleges élményeként em-
lékezik vissza a kötet keletkezésére) szer-
kesztésében, Simon István költő (az i�abb 
nemzedékek számára mond-e valamit e 
név?) valóban gondolatébresztő, poéti-
kus előszavával, a Horizont Közművelődé-
si Kiskönyvtár 10. köteteként a Veszprém 
megyei Tanács VB művelődésügyi osz-
tálya kiadásában jelent meg a „hasznos 
könyv”, miként azt Simon István jellemez-
te. Példányszámát is érdemes megörökíte-
ni: ötezer példányt nyomtattak belőle, ami 
az előző kiadásokhoz hasonlóan rövid idő 
alatt elfogyott. A két szerző azon érzése 
igazolódhatott, hogy ebben „a szülőföld 
szeretete, az értékes hagyományok megis-
merésének és ápolásának vágya nyilatko-
zott meg”.

Ennek a korábbiakhoz képest je-
lentősen kibővített kötetnek a veszprémi 
anyaga lett a legterjedelmesebb, elsősor-
ban a kortárs alkotók életrajzaival tették 
teljesebbé. Guden 1079–80-ban kelt ado-
mánylevelével indul a Veszprém címszó, 
és mint a leg�atalabb irodalmár, Géczi 
János író, költő rövid biográ�ájával zá-
rul. Az anyaggyűjtés precizitását jellemzi, 
hogy az egy évre rá megjelenő kézi-

könyvben már szerepel Géczi 1983-ban 
kiadott Léghajó és nehezéke című verses-
kötete. Az akkori kortárs névsor olva-
sásakor néha elszomorodunk. Közülük 
többen már nincsenek köztünk, csupán 
emléküket őrizhetjük, műveiket vehetjük 
le könyvespolcunkról, s olvashatjuk azo-
kat fájón, nosztalgiával. Csupán néhányat 
közülük: Garai Gábor Veszprémi képes-
lapok című versével írta be nevét váro-
sunk irodalomtörténetébe, Kemény Géza 
Veszprém-versei, így a Veszprémi anziksz 
sorai: „István, Gizella ősi vártán, / mögöt-
tük völgyhíd: kőszivárvány…” a szívünk-
be vésődtek ugyanúgy, mint Széki Patka 
László Völgyhíd-Hölgyhíd című versreme-
ke. És a közelmúltban elveszítettük Botár 
Attilát, az akkori névsorból még hiányzó 
Brassai Zolit is…

De örüljünk azoknak, akik az 1984-
es névsorból velünk lehetnek még, talán 
sokáig formálva Veszprém kulturális arcu-
latát: Balogh Elemérnek, Péntek Imrének, 
Ircsik Vilinek, Paczolay Gyulának. Mű-
veik méltó helyre kerüljenek egy újonnan 
szerkesztendő Veszprém az irodalomban 
munkacímű kötetbe, széles rétegekhez, a 
tanulói�úsághoz is szóló irodalmi olva-
sókönyvbe. Mert az utóbbi évtizedekben 
jelentősen bővült a Veszprém-irodalom 
köre az újabb kutatási eredményekkel és 
a városunkban élő vagy ahhoz számta-
lan szállal kötődő írók, költők alkotásai 
révén. Az irodalomtörténeti dokumentu-
mok, legendák, leírások, költemények új-
bóli szemelvényes közlése a régi magyar 
nyelv varázsával hathatna a Veszprémre 
vonatkozó ismeretek gyarapítása mellett, a 
friss művek pedig a város ihlető közegéről, 
szellemi életéről vallanának. 

Bár a Harmath–Katsányi kézikönyv-
ben szereplő életrajzok kibővítve vagy 
éppen átdolgozva helyet kaptak az 1998-
ban kiadott, Varga Béla főszerkesztésével 
jegyzett Veszprém megyei életrajzi lexikon-
ban és a 2001-ben két kötetben megjelent 
Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon-
ban, s néhány éve magánkiadásban került 
ki a nyomdából Sziklay János könyvének 
reprintje, egy új veszprémi összefoglaló 
jellegű irodalmi mű, kézikönyv megalko-
tása időszerűnek mutatkozik.

2023 nevezetes évnek ígérkezik 
Veszprém újkori históriájában. Maradan-
dó emléke lehetne ez a könyv is.

Ács Anna

A Harmatkacsányi. Így emlegetjük, egy néven, alig tudatosul bennünk, hogy két személy húzódik meg az 
egy mögött. Mert összeforrt a két név, valóságos fogalommá nemesült. Több mint fél évszázada ekként hasz-
náljuk a közbeszédben. Nem kell hozzá semmiféle magyarázat, egyértelmű számunkra, amit jelöl. Vagy 
mégsem? Talán csak az idős, illetve idősödő nemzedéknek, az én korosztályomnak? De félre a kétellyel: 
hiszem, hinnem kell, a bennünket követők is tudnak a Harmatkacsányiról. Nem csupán hallottak róla, és 
esetleg már kézbe is vették, hanem használják, alkalmanként, netán rendszeresen.

A Harmath–Katsányi  
Veszprém irodalmáról

Séd, 2021. 1. sz., 15. old.

Pedig alig kell felemelni a tekintetünket, alatta – többnyire – ko-
szorúk függenek száraz, ám márciusban még friss virágaikkal. Így 
van ez több mint egy évszázada, az emlékezet, az emlékeztetés 
minden épületfelújításon, történelmi korszakon átívelő. Mert aki-
nek az emlékére készült, nemzeti történelmünk ikonikus szemé-
lyisége, Pető�  Sándor. És különösebb indokot sem kellett keresni 
a tábla állításához, mert a költő valóban kötődött Veszprémhez, 
megfordult városunkban. Nem egy ízben, többször is rövid éle-
te során. A helyi emlékezet és a Pető� -biográ� a egyaránt számon 
tartja ezeket az alkalmakat, bár olykor némi kétkedéssel. Felte-
hetően 1839 májusában áthaladt városunkon Ost� yasszonyfára 
menet, 1841 júliusában is Veszprémen át vezetett az útja. Rá egy 
évre novemberben Veszprém a keletkezési helye Vadon című ver-
sének. A szabadságharc évében meg is szállt a Stingli fogadóban. 
Az 1848. március 5-éről 6-ára virradó éjszakát töltötte Veszprém 
akkoriban legnagyobb és legelőkelőbb, a megyeház közelében álló 
fogadójában. Nem egyedül, hiszen i� ú feleségével érkezett. A láto-
gatás céljáról csupán találgatásaink vannak, arról Pető�  nem tett 
említést naplójában. És barátja, az akkor éppen Veszprémben ját-
szó színész, Szuper Károly sem. Február végén induló dunántú-
li utazásuk során valószínűleg Pető�  öccsét, Istvánt lepték volna 
meg Palotán, azaz Várpalotán, aki 1845-től mészárossegéd volt a 
településen. De őt nem érték el, feltehetőleg Városlődön dolgo-
zott akkortájt, ezért Veszprémben kerestek szállást. Március 5-én 

a Pető� -ünnepségeken, s tudtak arról, hogy a Jókai elnökletével 
alakult Pető�  Társaságnak 13 évig titkára, 1906-tól pedig alelnöke 
volt. Szenvedélyesen gyűjtötte a költő relikviáit, irodalmi esteket 
szervezett a létrehozandó Pető�  Ház javára, Pető� -köteteket jelen-
tetett meg. 

A budapesti Pető� -szobor, majd 1909-től a Pető�  Ház a köl-
tő kultuszát erősítették, szerte az országban köztéri műalkotá-
sok, táblák sora kezdte őrizni Pető�  emlékét. Ebből a folyamatból 
Veszprém sem maradhatott ki. Utcát neveztek el róla, 1896. de-
cember 27-én pedig Pető�  Kör alakult a Jeruzsálemhegyen. 

Még 17 évet kellett várniuk a veszprémieknek arra, hogy 
táblával örökítsék meg Pető�  veszprémi látogatásának emlékét. 
Endrődi Sándor barátjától, Óvári Ferenctől, az 1905-ben ala-
kult veszprémi Színpártoló Egyesület elnökétől indult az ötlet. Az 
emléktábla elkészítésére a szülővárosának egyre több elismerést 
szerző tehetséges i� ú szobrászművészt, Csikász Imrét kérte fel. 
Csikász 1910-ben már készített egy emléktáblát a várbeli piarista 
gimnázium falára, e műfajban is bizonyította képességeit. Az is-
kola egykori növendékét, Batsányi Jánost ábrázolja a bronzrelief a 
veszprémi piaristák Ányos-önképzőkörének felkérésére. Csikász, 
érezve szülővárosa szeretetét, nagy gonddal készítette elő és vé-
gezte munkáját.

Ha utunk Veszprém belvárosában a Mackó cukrászdától a megyei könyvtár felé vezet, szinte észre sem vesz-
szük az egykori Stingli fogadó, a későbbi Korona Szálló falán levő emléktáblát. Mert megszoktuk, hogy ott 
van, illő helyen, tudjuk, kit ábrázol, s talán még a szövege is ismerős nekünk. A veszprémieknek ez termé-
szetes, a turisták � gyelmét meg felhívják rá az útikalauzok. 

Csikász Imre Pető� je
Csikász Imre: Pető�  Sándor-domborműves emléktábla.
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Az „egyik legrégibb, legnevezetesebb  
és legkülönösebb város”

Veszprém-jelenetek Cholnoky László prózájában

Cholnoky László, jóval ismertebb testvéreihez, az újságíróhoz, Viktorhoz és a földrajztudóshoz, Jenőhöz 
hasonlóan viszonylag korán, húsz-huszonegy éves korában, 1900 körül elhagyta szülővárosát, hogy a szá-
zadfordulós fővárosban boldoguljon – kezdetben joghallgatóként, majd hivatalnokként, később, 1906-tól 
pedig szabadfoglalkozású íróként. 

Az első világháború előtt és a háború alatt 
publikált a Veszprémmegyei Újságban, éle-
te vége felé, 1926-ban pedig rövid időre 
szerkesztője volt a kérészéletű, csak tíz szá-
mot megélt veszprémi képes hetilapnak, 
a Magyar Életnek, de személyes kapcsola-
ta elköltözése után tulajdonképpen meg-
szűnt Veszprémmel. Kalandos írói karrierje 
során azonban több elbeszélésében és re-
gényében megidézte i�úkorának helyszí-
neit, köztük a vármegyeszékhelyet vagy az 
1954-ben Balatonfüredhez csapott Arácsot 
is, ahol a családnak birtoka volt. Az első ne-
vezetes említés A dióherceg című kisregény-
ben található. E. T. A. Ho�mann Diótörő és 
Egérkirályának furcsa magyarítását sokáig 
Cholnoky Viktorénak hitte a szakirodalom, 
de mára megnyugtató módon tisztázták 
a szerzőséget. Cholnoky Veszprémbe he-
lyezte át az eredeti történet cselekményét, 
a helyszínt egy-két bekezdésben bemutató 
prológusban pedig a címben olvasható jel-
zőkkel jellemezte a várost.

Cholnoky László első kötete (Berta-
lan éjszakája) 1918-ban, első regénye (Pi-
roska) pedig 1919-ben jelent meg. Bár a 
lexikonszócikkek és az életrajzi összefog-
lalók megemlítik, a kettő között kiadott 
Oberon és Titánia című füzetes regény 
már-már feledésbe merült. A szöveget az-
óta nem adták ki, az eredeti kiadás szinte 
beszerezhetetlen. A könnyed történetben, 
amely jócskán elmarad Cholnoky ma is 
értékes munkáinak színvonalától, egy vi-
déki kastélyban vakációzó társaság min-
dennapjaiba kapunk betekintést. A regény 
kulcsjelenete a történések előtt évtize-
dekkel, Veszprémben, a tűzvész évében 
játszódik. A tűzvész alatt egy légyott ere-
jéig újból egymásra találó szerelmespár 
„nászából” születik Zalaváry Emma, aki az 
Oberon és Titániában beleszeret Geleméry 
Istvánba – saját unokatestvérébe. A roko-
ni kapcsolatot felfedi a narrátor az olvasó 
előtt, de rejtve marad a szereplők előtt.

„A nyolcvanas évek elején Veszprém 
még nem volt kikelve régi arcából, a perifé-
riákon itt-ott már feltünedezett az újítás…” 
– kezdi Cholnoky narrátora az – író sze-
mélyes élményein alapuló – leírást, amelyet 
a Zalaváry-Geleméry szerelem, majd a nő 
és a fér� elválásának, a nő boldogtalan há-
zasságának, majd a tűzvészkor történő ta-
lálkozás leírása-elmesélése követ.

Cholnoky László, aki előszeretet-
tel plagizálta önmagát, de jelentetett meg 
saját neve alatt Cholnoky Viktortól szár-
mazó szövegeket-szövegrészleteket is, 
1921-ben újból megjelentette az Oberon 
és Titániát, de ezúttal Szeptember címen, 

és folytatásokban a Magyarság című bu-
dapesti napilap hasábjain. Jól láthatóan 
átdolgozta a szöveget (például jelentősen 
bővítette a felvezetést), de ez nem tartotta 
vissza a jobboldali napilap „ellenlábasát”, 
az Új Nemzedéket attól, hogy egy rövid-
ke írásban óriási leleplezésként tálalja az 
esetet. Mivel Cholnokyt éppen a veszpré-
mi jelenet újbóli megjelenése előtt „érték 
tetten”, a szerző kivágta a részletet a szö-
vegből, de a behelyettesített új epizódban 
– lerövidítve, a tűzvészepizód elhagyásával 
– lényegében újramesélte a fordulatot.

Amikor Cholnoky másodszor is újra- 
közölte a regényt (ezúttal A szerelem bete-
gei címen a Tolnai Világlapja regénymel-
lékletében, 1922-ben), részben meghagyta, 
részben visszaalakította a legfrissebb va-
riánst. Erről azonban csak az bizonyo-
sodhat meg saját szemmel, aki felkeresi a 
Pető� Irodalmi Múzeum könyvtárát, ahol 
Illés Endre hagyatékában megtalálható a 
regény bekötött változata. A szöveg sem 
más közgyűjteményben, sem az interneten 
nem elérhető. 2021 első felében egyik pél-
dánya rövid időre felbukkant az egyik on-
line könyvesboltban – ennek köszönhető, 
hogy legalább címlapképe megtekinthető.

Nem kell azonban szomorkodnia an-
nak, aki szívesen olvasna arról, hogyan 
is emlékezett vissza Cholnoky László a 
szülővárosra és az azt pusztító tűzvészre! 
Ugyanis a széles(ebb) körben hozzáférhető 
regény, a Kísértetek (1926) első könyvének 

ötödik fejezetébe kisebb változtatásokkal 
„átmentette” az Oberon és Titánia szö-
vegrészeit, kiegészítve a Szeptember egyes 
részleteivel is. A legutolsó jelentősebb 
Cholnoky-regény így egy teljesen új sze-
replőkkel benépesített veszprémi imagi-
nárius térbe és cselekménybe ágyazta be 
a tűzvészjelenetet, de a város nevét – 19. 
századi nagyregényeket imitálva – jótéko-
nyan kipontozta. Tegyük hozzá, a Chol-
noky família híréből adódóan a korabeli 
olvasónak nem telhetett sok időbe felol-
dani ezt a kódot. Ez a regény nem hagyott 
kétségeket az események valóságtartalmát 
illetően, hiszen a tűzvész leírásához a szer-
ző a következő lábjegyzetet illesztette be: 
„Mindez nem a regényírói fantázia túlzott 
szüleménye, hanem valóság. Az egyik du-
nántúli városról van szó, amely 1894-ben 
valóban porráégett.” Kisebb szépséghiba, 
hogy Cholnoky László egy évet tévesztett: 
a korabeli veszprémi tűzvészek közül az 
1893-asra célozhatott.

A hét éven át formálódó és többféle 
környezetben felbukkanó jelenet is arról 
tanúskodik, hogy Cholnoky László a tá-
volból is kapcsolatban állt szülővárosával. 
Ha a kisebb elbeszéléseiben és regényei-
ben archivált emlékképek nem is váltak az 
irodalomtörténet emlékezetes szövegré-
szeivé, hasonló helyi értéken kezelendők, 
mint Csáth és Kosztolányi Szabadkáról 
szóló fragmentumai.

Wirágh András

Kép fölötti kép
Hol. Ez a hely. Ez az idő. Ez a város. Kövek, jól faragott bazalt. Fent és 
lent. Mikor. Itt és ott, kívül és belül, az emlékezetben és a feledésbe. 
Valamikor rég. Rég a múlt, rég a jelen, a jövő. A kezdetben rejlő végki-
fejlet. Elszökő, két kihagyó lélegzet között kuporgó idő.

Botár A�ila verseiről

Az idő tériesült elrendezésben. Tél és nyár. 
Sárguló lomb ágvégein virág. Kő és szét-
porló kövek. Egy igen és egy nem. Versvi-
lág bináris elrendezésben.

A bináris jelleg mindenféle jelentés 
alapstruktúrája. Semmi sem több végső 
gyökerénél fogva a „nincs és a van” hatá-
rán, mint egy igen és egy nem egymásra 
tekintése. Lényegi különbségként az azo-
nosság alapmetaforája. Az azonosságon 
alapuló metafora. Metafora, ami azonos-
ságon alapul. Valami azonos valamivel. 
„Hogy mivel és mi…” 

A város a rendezettség képzetével je-
lenik meg, utak, lépcsők, átjárók, keresz-
teződések, a házak éle, a tűzfal ötszöge, 
völgy, kolostor, hegygerinc, lépcsőfokok, 
„lefelé kettő, felfelé kettő”. Vershelyzet, rit-
mus és rím, prozódikus megfelelések, a li-
nearitás rendje, ahogy azt a nyelv, a szó, a 
szavak megkövetelik, meghatározzák. Te-
remtik és leképezik, leképezik és teremtik. 
Belakható világ. Földi város és az égi vá-
ros. Valami valaminek a megfelelője.

A kontextus adott. A jelenség- és je-
lentésvilág síkján mutatja meg magát. „A 
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A 2019-ben elhunyt veszprémi költő élet-
művében fellelhetők olyan versek, amelyek 
– konkrétan vagy utalásszerűen – Veszp-
rémhez, a város egy-egy részletéhez kö-
tődnek. Botár Attila itt felemlített néhány, 
egy-egy utcát, teret, szobrot is felidé-
ző műve magától értetődően nem „útle-
írás-részlet”. Sokkal inkább a hely által is 
megidézett emlékképek, múltbeli tapasz-
talások, pillanatnyi érzelmi hatások, csa-
lódások és vágyak viszonyrendszere – és 
kevés öröm, inkább belenyugvó, szem-
lélődő állapot leirata. Ez az alkotói ma-
gatartás, a viszony a környezetéhez, saját 
sorsához, életeseményeihez szinte nem 
változott: mind a korábban írott (Ba-
kony-falú őszben), mind a később meg-
jelent verseiben (Délre nézők, Kavics dal) 
nyomon követhető.

A versek különböző élethelyzetben 
jöttek létre: tartalmukban a veszprémi lét, 
a városi élmények – még inkább az azok 
által és az adott élethelyzetben kiváltott  
re�exiók – hatását kapjuk. 

A térben és időben azonosítható ver-
sek gondolati tartalma azonnal kitárul, és 
történelmi, mitológiai, lét�lozó�ai élmé-
nyeket oszt meg az olvasókkal: „s a jég-

tűz edzett bálványoknál durvább szelet, e 
hiperbóreuszi vésőt, kisiklatni nyakszirt 
ma sem átall” (Délre nézők). Vagy a Ba-
kony-falú őszben című versben: „És zizze-
nek: tegnapi holnap, / az utca göbös ujja 
forgat, /a tűztorony múló vörhenye, / vé-
set latin, hullott gesztenye: / találkozunk – 
örökiziglen.”

Ez utóbbi versében azt a bonyo-
lult, többrétegű rendszert tárja fel, amely-
ben részben saját sorsának alakulásáról, 
veszprémi jelenlétéről, részben a város 
– mint tőle független, ám jelenvalóságá-
ban megkerülhetetlen világ – hatásáról ír: 
„Táblához hív valami emlék. / Valami ár-
nyékmakacs jelen / szólongat s én sutto-
gok: jelen.”

Hogy kerültem ide? Miért vagyok itt? 
– hiszen „Gomolygó fényen átszüremlik, / 
hogy éltem máshol, éltem eddig – / Se itt-
anyám, se itt-születtem”. A kényszerből vál-
lalt élethelyzet belenyugvó elfogadása vagy 
tudatos vállalása? Talán az utóbbi. A város 
„lassú megszokással vállal”, „munkál mun-
kámon”, „dolgát teszem ésszel” – olvasható 
a fent idézett versében, és hasonló tartal-
mú viszonyt fogalmaz meg a Kavics dalban: 
„akárki vagy: kavicsa vagy / e városnak”.

Maradni vagy menni? Feladni vagy 
elfogadni, belenyugodni és vállalni? Ezek 
persze „költői” kérdések, de ezekben a ver-
seiben rendre felmerül az „itt” és „most” 
vállalása, ha úgy tetszik, a helytállás erköl-
csi szükségszerűsége: „az élek esti, koc-
kaszürke szutykát / szirom fedi. Nyom- s 
iránynál erősebb / ilyenkor vágyunk: lép-
ni innen el” (Délre nézők). Választ talán a 
Bakony-falú őszben című versben kapunk: 
„A vadon is fürkész, méreget, / cserét latol, 
én a kenyeret / vékonyítom a vacsorához. / 
Öten vagyunk. No meg a város. / Pillanatra 
vállalt, megszokott, / míg melegszem, törő-
döm, kopok. / Sorsából sorsunk nem illan 
el. / Csak csöndesen. Mint falban a panel.”

Talán a legrejtélyesebb és különösen 
szép költői képeket tartalmazó, Veszpré-
met megidéző verse A Séden innen s túl 
a Séden. A bibliai utalásokat tartalmazó 
műben („Angyalnégyes a Betekints-völgy 
/ kolostoránál, szinte látják, / helyet keres, 
hegedűin tört, / violaszín, rozzant cirádák, 
/ s kezd az angyalnégyes zenébe”) talán a 
költő valóságos személyét is érintő hatá-
sokkal találkozhatunk. A lelki kiüresedést, 
a �zikai lét sanyarúságát a megváltás ígé-
retével oldja: „temetné, de nem kell temet-

sík három betű, és nincs rajt döccenés, ke-
reszteződés, kanyar, vad hurok”. A di�e-
renciálatlanból lép elő a rendezettség, a 
jelentésesség kontextuális adottsága, és 
lesz „térképvászon s tereprendezés”. Mutat 
fel teret és időt, lesz felidézhetősége, elso-
rolhatósága, elhelyezhetősége, lesz költé-
szethely és vershely. 

Az illanóból tákolni. Az innen és a 
túl határán állni. Innen is és túl is. Se nem 
innen, és nem is túl. A túlnan, a meg-
foghatatlan, az illanó a kétféle szemben-
állás kölcsönös egymásra tekintésében. 
Küszöb. A lehetőségek határa, az átlépés 
lehetősége. Szóba foglalni, hangot adni 
a szótlanságnak, a nyelvből táplálkoz-
va elrugaszkodni a nyelvi adottságtól, a 
kimondhatóval az elmondhatatlan felé, 
a képi világ túlhajtott attraktivitásától el-
jutni, átlépni lecsupaszított lényegiségü-
kig, megidézni a képiség képletességét, 
„képtelenségét”, átszakítani a jelentéses-
ség síkját, a di�erenciálatlanból visszatér-
ni a di�erenciálatlanba, eljutni a jelentés, 
az értelmezhetőség kaleidoszkopikus sok-
színűségéhez. Lendületet venni a megtor-
panáshoz. 

A kontextus adott, a kontextus elha-
gyásának szándékában, az időben rendet 
teremtő nyelvtől való elrugaszkodás-

ban, a mindenség kaotikus egyvelegének 
megidézésében, kilépve a szemantikai és 
szintaktikai térből a helyre, amely „nem 
pontja a térnek”.  

A leképezés lineáris rendjében a me-
tafora is elveszíti súlyát, mint a kő, mint a 
szó. A kő szétporlad, morzsalékká válik a 
galambok begyében, vagy löttyedt bitu-
men alól fénylik elő. A „személytelenített 
utód” hangja tompa szavakat hallat: „igen, 
talán, persze, nem, nem”. „Ásott kútba te-
metve” a csillagképek, elúszó ökörnyál, 
juharlependék, abroszra zökkenő zöld ma-
darak, képi világban hordozható varázslat, 
az igeidők mágiája, a megnyíló távlat má-
giája, a kiterjedés mágiája, a végtelen tér 
és idő romantikus mágiája, a személyesség 
mágiája, a szavak mágiája, az égi és földi 
varázslat. Eltűnőben a mitikus egykor, a 
tér kék pohara összetört. „Atlantisz veze-
tékes vize a széteső világ réseiben.” 

A rend devalválódása a rend elégte-
lenségét is jelenti. A kő mint metafora, a 
galamb mint metafora, a kenyér, a bor, a 
szem, csíra, a megőrölt mag, az út, a ház, a 
tenger, küszöb, a versek egy örök túllévőt 
magukba foglalni szándékozó képi vilá-
ga egymásra vetülő terek sokaságát hoz-
za létre. A fel- és megidézés szekvenciális 
elrendeződése jórészt érvényét veszíti. Az 

idő tériesült elrendezésben mutatkozik. 
„Elvadult geometriák tolonganak fedik” 
egymást. Haladás, hátrálás a kölcsönö-
sen gravitáló egymásra hatásban egy végső 
szingularitás felé. Csupán a lét, a létezés, 
a teremtés megfejthetetlen, kibogozhatat-
lan és örökkévaló mágiája felé. A lehetőség 
és a lehetetlen határán állva. Kép a képen. 
(„…nagy esőszeles ablakok tárulnak rá 
végtelenünkre ajtónak vélt tömlöckövek 
zárkózott arca hamuszürke”)

A gravitációs végpont eseményho-
rizontján, kívül az időn, és az időn belül, 
helyen, ami pontja a térnek, metaforikus 
közeg metaforájaként, személytelen sze-
mélyesedésben, túl határköveken, van és 
nincs között határtalanul, maga a költő. 
Egyszerre szék és egyszerre ülep. Költé-
szethely és vershely.

Hol. Ezen a helyen. Itt. Most valami-
kor. Most, ami régvolt. Két szívdobbanás 
között. Kilégzés és belégzés köztes helyén, 
az üveghegyen innen és túl, csorbult fé-
men, az élet túlélhetetlen ércén, a lüktetés 
centrumában, a bolygó mély szíve körül. 
A földön és az égen. Ebben a városban. 
Ezen a helyen.

„A Séden innen s túl a Séden.” 

Horváth András

„Az emlékezésről…? A szánkban szétárad a kis madelein íze. Gyermekkori tájékok kerülnek elő a maguk 
puha körvonalaival, fantasztikus méreteivel és gyönyörűséges-mitikus történéseivel. Szagok, fények, 
tapintások. Az emlékezésről beszélni: a személyesről, a megfoghatatlanról értekezni.  Hisz azután mentális 
képernyőnkre úsznak az emberiség nagy közös képei, árkádikus tájai – mintha csak saját személyes 
emlékeink lennének. Emlékek, tudás, képzettársítások, álmok, szorongások, nyugtalanságok, vágyak, 
félelmek …képek. …[A]z emlékezet elvesztése önmagunk elvesztése: emlékek nélkül – mint Macondóban1 
– »az ember a tulajdon énjét sem ismeri föl többé«. A közös emlékezet elvesztése elválaszt a másiktól, a 
tudásvesztéssel pedig emberlétünkből zuhanunk ki.”2

Három veszprémi Botár-vers
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ni; / három nap a föltámadáshoz, / mint 
az esztendő három napból, / s három éjből 
magyar mesékben, / kimondatott, s velünk 
csatangol / a Séden innen s túl a Séden –”.

Végül egy negyedik vers (Mint nyájas 
utalás) részletével idézzük fel Botár Attila 
költői törekvéseinek összefoglalását: 

„[M]ert minden részben az egész ta-
nyázott –: / a szem-szőlő egy hegyoldal 
gerezdet, / tüzét-mézét mint nyájas utalás, 
/ idézhet fel, amúgy nyelveden reszket / a 
torkod lénye, kis magyar danász.”

 Bakcsi András

1. Gabriel García Márquez Száz év magány 
című regényének helyszíne

2. Bán András: Bevezető néhány elégikus 
műhöz. Az emlékezésről. Kiadta a Magyar 
Alkotóművészek Országos Szövetsége, 
Budapest, 2000. augusztus

Zalán Tibornak ajánlott Idézőjelben című 
– nem mellékes mozzanat: 1991. már-
cius végén keletkezett – költeményében 
sommázza így, ezzel az (ön)ironikus vers-
beszéddel saját egzisztenciális és intellek-
tuális léthelyzetét a lírai beszélő. A vers A 
káosz angyala című, 1993-as, Budapesten 
napvilágot látott kötetében jelent meg. A 
megszólalás és a megjelenés dátumai je-
lentéshordozó mozzanatok: versanyaga 
ugyanis az otthontól és a hazától való eltá-
volodás veszteségélményétől az újrakezdés 
gondolati önszerveződéséig tartó lelki utat 
tükrözi; referenciális értelemben a bácskai 
„hazá”-tól (Bácsmegyei Napló) a veszprémi 
„ház”-ig (Veszprémi tél) terjedő távolságot.

Nagyon mélyről indul az ön(hely-
zet)értelmező versbeszéd. „Elölről kezde-
ni az egészet? / Ige nélkül. Tanulni: honnan 
– hová” – hangzik a kérdés, illetve az in-
tonáció a Finis Bohemiae első soraiban, 
majd Szenteleky Kornél Bácskai éjjel című 
versének „romantikátlan” képeire és sors-
képletére („Szép magyar sors”) asszociál a 
lírai beszélő (Bácsmegyei Napló); végigve-
zet bennünket szépen az otthon és a haza 
feladásának ironikus, keserű és gyötrelmes 
stációin: hosszúverses visszatekintésekkel, 
palimpszesztekkel, önidézetekkel és -vari-
ációkkal. Valahol a – kisebb ciklusokból és 
kollázsokból szerveződő – kötet „három-
negyedénél”, a fentebb idézett Idézőjelben 
című költeményben történik meg a katarti-
kus átbillenés: a szülőföldi otthon jelentette 
és formálta identitás feladása, s egy másik-
nak, a távozó énjének felvállalása. A „ház” 
és a „haza” jelentéstartományai is itt csúsz-
nak végérvényesen össze. A káosz angyala 
alkotja és hozza létre e szövegkörnyezetben 
a „végelszámolás” versbeszédét, a múlttal 
való leszámolás nyelvi alakzatait. 

A kötetnyitó vers „hová” kérdésé-
re a Veszprémi tél adja a választ. A Vissza-
számlálás című rövidtörténet („organikus 
próza”) beszélője pedig leltároz a múlt-
ban, felvázol és értelmez egy reá építhe-
tő jövőt, rákérdez történéseire, alakjaira, 
kapcsolataira a jelen érdekében: „Mi folyik 
itt szakadatlanul? Mi értelme volt, mi van? 
Mintha kihátrálnánk a létből, levesből. 
Mögöttünk terhes asszonyok jönnek lassú 
menetben. Visszafelé, de azért haladunk. 
Ami közeledik, tulajdonképpen távolodik.”

Egy már megboldogult irodalomtör-
ténész/kritikus nevezte tanulmányában az 

e�éle évszakverseket – mint a Veszprémi 
tél is – „történelmi telet” idéző, megjele-
nítő verseknek: köztük, a műfaji sorban, 
Vörösmartytól Nemes Nagyon át Parti 
Nagyig 20. századi klasszikusok és bács-
topolyai pályatársak művei. A veszprémi 
történelmi és egzisztenciális télben „jég-
csapok [vannak] / az elme mondattanán”. 
S erre a „most tél van és csend és hó és 
halál” vízióra, annak ritmusára és keserű 
optimizmusára utal a következő, Éjszakai 
műsor című (Márton László Távolodónak 
ajánlott) költemény:

(…)
Szex and roll és halál.
Gerjednek, zúgnak a hangfalak.
Ólmos idő és egy Mercédesz tájszólás-

ban.
Valami összeáll, mégis funkcionál.
Kádnyi víz, terhes óceánidő.
Mohó enzimek szerelik optimizmu-

som. 
(…)

Aztán jönnek az Amerika- és a rock 
& roll-versek, Blues az óceán felett. „Had-
ban álltam a világgal és a költészettel. El-
mentem Amerikába is, hogy az egyik 
utolsó �atalkori illúziómmal is leszámol-
jak: az amerikai álommal. Egy egész ciklust 
sikerült összehoznom ezekből a tapaszta-
latokból. Ami újdonság, hogy a fő védje-
gyem, a hosszúverseket odahagyva, egy 
ciklus röviddel (miniversekkel) rukkoltam 
elő” – mondja erről a költő egy 2005-ös in-
terjújában (Szépirodalmi Figyelő, Fenyvesi 
Ottóval Prágai Tamás beszélget).

Ezek után a Tele van a memória 
(2012) valóban a „hazatalálás” és az „új-
raalkotás” szövegtereit jelentik költésze-
tében, noha 2009-ben megjelenik még 
(otthon, vagyis Zentán) a Halott vajda-
ságiakat olvasva első kötete (2018-ban 
a második), de a perspektíva már „on-
nansó”, azaz „innenső” – ha Veszprém-
ben vagyunk, amelynek tere és világa már 
a „biztos hely” képzeteként jelenik meg a 
versbeszédben. A múlt már távolról szem-
lélt jelenségei (vajdasági magyar irodalmi 
élet, újvidéki rádió és műsorok, barátok) 
mellett sorra feltűnnek az új város terei új 
kötődésekkel, új társakkal: És közben, a 
Corvinban (Horváth Balázs emlékére), Ősz 
a Buhimban (Géczi Jánosnak) etc. És ezen 

a talajon, környezetben, világban (tájban, 
hazában etc.) átíródnak régi poétikák, 
vers- és szöveghelyek, olyanok is, mint a 
Maximum rock and roll, a „vadnak szület-
tünk” kontextusa a Helter Skelterben.

Tanulságos, ahogy erre az intellek-
tuális és referenciális értelemben is „nagy 
út”-ra, az otthon-haza-ház relációk ösz-
szefüggéseire, egybeoldására, a veszprémi 
„ház/haza” „összekollázsolására” a Némely 
részletek (2009) feljegyzéseiben re�ektál:

„Én már csak itthon, Veszprémben 
szeretek üldögélni. Kicsit úgy vagyok az 
élettel és a dolgok állásával, mint Jim Jar-
musch Broken Flowers (Hervadó virágok) 
című �lmjének főhőse, Don Jonhston, az 
egykori »hősszerelmes« agglegény, aki 
csak üldögél otthon a tévé előtt, és nem 
kívánkozik sehová se. Csak egy váratlan, 
rendkívüli esemény tudja felkavarni: egy 
szép napon kap egy titokzatos rózsaszín 
levelet, melyben arról értesül, hogy vala-
hol van egy húszéves �a, akiről addig nem 
tudott. Hosszú nógatás és vonakodás után 
aztán mégis elindul, hogy egy-egy virág-
csokorral végigjárja egykori nőismerőseit.

[…]
Néhány évvel ezelőtt Pesten is elsza-

kadt a cérna. Már oda se szeretek járni. 
Ha hivatali teendőim mégis oda szólíta-
nak, dolgom végeztével, az első busszal 
vagy vonattal hazaindulok. Nem bírom a 
nyomulást, a tolakodást, a tömeget. Mint 
mondtam, én már nem szeretek sehová 
se menni. Esetleg csak haza, Bácstopolya 
felé, anyámhoz és a húgomhoz, vagy az 
Adria felé. Ezeket az utakat még valahogy 
elviselem. Újabban Szekszárd és Baja felé 
járok a Délvidékre, végig a tolnai, mező-
földi lankákon: Simontornya, Cece, Vajta, 
Bikács, Nagydorog, Kajdacs (ahol a leg-
jobb dinnyék teremnek), Szedres, Bo-
gyiszló, Gemenc, a szekszárdi Duna-híd 
(ahol 2005-ben a júliusi hőségben lerob-
bant a kocsim, épp a Dombosfestre igye-
keztem)…” (Némely részletek).

Talán ez az esszé, amely célkitűzése 
szerint Fenyvesi Ottó költészetének Veszp-
rém-jelentéseiről szól, maga is „összekol-
lázsolt”, ami nem véletlen. Hiszen maga az 
értelmezett költészet is az eljárás, a kollá-
zsolás legmagasabb szinten művelt alkotói 
tere. Kollázsművészet: kollázsműterem.

      
Bence Erika

„Mindennapi apokalipszisünket add meg nekünk ma, / segg alá rejtett magyaroknak, / nehéz hitünkben 
megmaradni, / add meg nekünk, add meg / mindennapi tudathasadásunkat”, miközben „Hamlet tombol / 
egy vidéki súgólyukban, / vaksin pislog a siserehad, / a Rádióban: tíz perc líra, hegyitangó”.

Otthon, ház/haza, kollázs
Veszprém Fenyvesi O�ó költészetében
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Tolnai Ottó 
Veszp-rémképe

Az idézett hosszú prózavers Tolnai Ottó egyik legismertebb, Wil-
helm-dalok, avagy a vidéki orfeusz című, először 1992-ben megjelent 
kötetében található. E kötetkontextust azért tartom fontosnak ki-
emelni, mert a kiadvány címe is jelzi azt a legfőbb konnotációt, ame-
lyet Tolnai Veszprém képéhez köt. Ez pedig a vidékiség, a peremlét. 
Ez az a vonás, amely révén a Balaton-közeli város Tolnai Ottó szá-
mára némi otthonosságérzetet adhat, vagy legalábbis könnyen 
felidézi számára a vidékiség és peremlét tapasztalatát ugyancsak 
közvetítő vagy legalábbis e jegyek által jellemzett Vajdaságot. A két 
térség Tolnai térképén mintha csak egymás szomszédjai lennének.

Erre utal egy másik kötet és annak egy verse is. A 2001-es 
Balkáni babér című kötet Veszprémi vers című költeményéről van 
szó, amely a Tolnai-életmű egyik alapképét közvetíti, ugyancsak 
Veszprém és a Vajdaság kapcsolatát téve szorossá. A vers közpon-
ti helyszíne a veszprémi állatkert, ahol a lírai én egy ottani �atal 
gondozóval beszélget többek között az Eszékről Veszprémbe me-
nekített állatok hogylétéről, valamint a �amingókról, amelyek-
ről a következőt lehet megtudni: „mind kevesebb veszprémben a 
�amingó / […] / veszprémben nem szaporodnak / legfeljebb teszi 
hozzá az i�ú állatkerti munkás / ha tükörtermet tudnánk biztosí-
tani nekik / ha tükrökkel sokszorosítanánk őket”. A vers keretein 
belül a képet Tolnai nagyon izgalmas módon festi tovább: „a ki-
sebbségi költőknek / (kisebbségi költő vagyok kisjugoszláviából) / 
a kisebbségi költőknek is tán éppen ez lenne a feladatuk / tükörte-
remmé lenni / tükörtermet alkotni / bálteremnagyságút a kisebb-
ségnek / biztosítani a tömeg illúzióját / a maradáshoz / biztosítani 
a szaporodáshoz / végre egy testhezálló feladat”. Ez a megírt 
Veszprémhez kötődő �amingókép Tolnai Ottó egyik legmeghatá-
rozóbb, legtöbbet idézett motívuma lett.

Ráadásul nem is a teljes dunántúli város vált a vajdasági 
szerző életművének és a vajdasági irodalomnak a fontos helyszí-
névé, hanem konkrétan a veszprémi állatkert. Egy másik szabad-
kai szerzőt idézek röviden azért, hogy megmutassam, nem is csak 
Tolnai �amingóképe öröklődik a vajdasági irodalmi művekben, 
hanem a hozzá kapcsolódó helyszín is. Lovas Ildikó Meztelenül a 
történetben című, 2000-ben megjelent első regényében olvasha-
tó, hogy az (ön)elbeszélő a születésnapján állatkertbe ment a �á-
val. „Azért cipeltem őt oda, mert egy kicsit otthon akartam lenni, 
amire csak a �amingók által kerülhetett sor. Ők a költészet rózsa-
szín útján kerültek a mi bácskai életünkbe […].”

Veszprém és a veszprémi állatkert Tolnai Ottó számára meg-
határozó helyszín mintájául szolgált. Az irodalmi térképen Vajda-
ság szoros szomszédságában található „Vészprém” az otthonosság 
érzését kelti a kisebbségi szerzőben, s a Tolnai szerzősége révén 
itt, a Vajdaság földrajzi határain túl megszületett irodalmi kép a 
vajdasági szövegek egyik legtöbbet idézett és használt irodalmi to-
poszává vált, Veszprémet e módon is szorosan kötve e régióhoz.

Szarvas Melinda

Természetesen szó sincs arról, hogy a vajdasági 
irodalom meghatározó és rendkívül sokoldalú 
szerzője, Tolnai Ottó a műveiben Veszprémről 
rémes képet festene. Inkább az lehet az olvasó be-
nyomása, a rengeteg konkrétumnak tűnő ismerte-
tőjegy ellenére is, hogy a város egy sajátos verziója 
az, amely Tolnai írásai révén meg- és felismerhető. 
Ebben az értelemben, a kvázi kifordítottság okán 
beszélek rémképről ennek az esszének a szűk ke-
retei között. Hogy hol található ez a Tolnai-féle 
Veszprém? A válasz a tukacs konrád történelmi 
csataképfestő című versben olvasható: „[V]alahol 
a balaton közelében / valami vész nevű városnál / 
vész vagy prém már nem is emlékszem / igen va-
lami vészprém a balaton bal partján / szóval ott”.
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Kovács Endre: Les Intellos 0029 (részlet)
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Weissbrunni hétköznapok
Bozsik Péter: Jelentés a Kór Házából. Forum Könyvkiadó Intézet. Újvidék, 2017

A Jelentés a Kór Házából című, 2017-ben megjelent Bozsik-kötet három különálló kisregényt tartalmaz, 
melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz, s műfaji szempontból is mindegyik a levélregény kategóriába 
sorolható én-elbeszélés.

Az első történet főhőse, Ariel a�éle nagy-
világi szélhámos-csavargó, akitől a szerző 
még több áttéttel is elkülöníti magát, hi-
szen Ariel e-mailjei az előszó szerint egyik 
barátja, Bütyök (alkalmi színész és wakafa-
ragó mester) közvetítésével jutottak el hoz-
zá. Weissbrunn azonban mindhármójuk 
életében közös pont; a szerző és barátja „92 
óta a városban laknak, s maga Ariel is ide 
szokott hazalátogatni. A kötetben szerep-
lő második levélkorpusz címe Weissbrunni 
levelek, ami nem csupán véletlen allúziója a 
Mikes írta Törökországi leveleknek. A cím-
zett tudniillik itt is egy elképzelt nagynéni, 
akinek a sokkal valósabbnak tűnő vajma-
gyar tizenkét éven keresztül írja leveleit. A 
képzett beteg bizonyos M-nek írott történe-
tei szintén Weissbrunnban játszódnak, ami 
– nyilván nem árulok el titkot – Veszprém 
német neve.

Weissbrunn eszerint mindhárom, 
valós életrajzi elemekkel telített kisre-
gényben fontos szerepet játszik; hátteret 
nyújtva egyfelől a bennük leírt emlékek-
nek, eseményeknek, másfelől színhelyét 
adva magának az írásnak is. Weissbrunn a 
Bozsik-próza szubjektumának létközege-
ként, félig-meddig imaginárius, ám annál 
valóságosabbnak tűnő kisváros – s mint 
ilyen, a legbosszantóbb hétköznapi meg-
próbáltatások világa.

Weissbrunnban „minden kapkodva 
kezdődő nap az ördögé”, még a kormány 
feje is csak azért látogat a városba, hogy a 
várnegyed lakóinak életét egy teljes nap-
ra ellehetetlenítse. Nem mintha egyébként 
nem volna elegendő kihívás minden egyes 
nap önmagában, hiszen a várdomb olyan 
meredek, hogy egyetlen otthon felejtett te-
lefon elveszi az ember teljes életkedvét (ar-
ról nem beszélve, hogy az alkalmi tüntetők 
kifosztották a kocsmát is). A weissbrunni 
piac péntekente rothadó testek zajongó ká-
osza, ahol „nem tudnak már egy tisztessé-
ges sült kolbászt sem megcsinálni” (NB. a 
másnapot egyébként is a sör gyógyítja leg-
jobban). Weissbrunnban szerdánként van 
az ügyintézés napja, bár ettől függetlenül is 
egyfolytában sorban áll az egész város; „ha 
valaki kényszervállalkozó, valamint alapít-
vány- vagy egyesületi vezető, és még saját 
folyószámlája is van”, akkor évente legalább 
200 órát. Ha az ügyintézés idejére elindí-
tott mosógépünk épp addigra mondja fel 
a szolgálatot, mire – nyolc nap elteltével – 
végre kiérnek a vécészerelők is, annak csu-
pán örülhetünk. Unikális építészeti relikvia 
Weissbrunn közepén „papjánosfasza”, mely 
a�éle memento mori is a királynék városá-
ban, ahol a „hízásnak indult indulatos po-
éta”, noha az utcán látott gimnazista lányok 
keltette enyhe merevedés látványát elége-
detten konstatálja, a közszeméremre való 

tekintettel – mintha épp csak zsebkendőért 
nyúlna – mégiscsak kénytelen megfrics-
kázni jobb heréjét. Weissbrunn megpró-
báltatásokkal teli világának kitüntetett 
bugyra a „cholnoky ferenc kórház” (per-
szehogyfáj ápolónő otthona), ahová a lírai 
én, mint a�éle „fatalista zombi”, visszaté-
rő jelleggel vonul be – mígnem neurotikus 
hipochonderből valódi „képzett beteggé” 
válik, aki szégyen- s félelemérzet nélkül, 
immár egy szál Nabokovval érkezik a so-
ron következő kontrollvizsgálatra.

A kötet három darabját az emigráció- 
élmény szintén erősen köti egymáshoz, 
illetve a belőle fakadó identitásválság és 
állandó szorongásérzés (a gyermekkori 
székletvisszatartás képeitől kezdve a ren-
dőri motozás farzsebvizsgálatig). „Le-
hetetlen létforma a hontalan. Mert húz 
vissza a sokak által legnagyobbnak tekin-
tett korlát, a család, ahol pedig élsz, idegen 
maradsz mindörökre. Vajdaságban ma-
gyar(országi), Weissbrunnban vajdasági. 
Otthon hazaáruló, itthon idegen.” Habár a 
mű alapvetően az ironikus távolságtartás 
igényével íródott, az emigráció traumájá-
nak valódi súlya újra és újra átüt a szöve-
gen. „[A] távozásra végül […] egy mártott 
anyag vitt rá. […] elszívtatok egyet, majd 
még egyet […] elindultál a közeli kúthoz, 
hogy igyál, mert a fűtől még szomjasabb let-
tél, de nem találtad. ám nem találtál vissza 
a többiekhez sem. és akkor olyan páni fé-
lelem lett úrrá rajtad, hogy üvölteni tudtál 
volna, de nem merted magadra fölhívni a 
�gyelmet. onnantól mintegy idegesítő hát- 
térzene zakatolt a fejedben: meddig tart ez 

még, meddig?” „(fölbomlott a személyisé-
ged, pár órára skizofrén lettél, mondta ké-
sőbb, azóta elhunyt buddhista barátod)”.

A kötet �ktív hős-elbeszélőit tekint-
hetjük tehát e felbomlott tudatállapot 
„életre kelt darabjainak” is. Míg Ariel a 
menekülési vágy delíriumának foglya ma-
radt, addig Bütyök, honvágyának enged-
ve, visszaköltözik a Bácskába, mint ahogy 
az elképzelt nagynéninek címzett levelek 
is olvashatók a „titkos, tudaton túli szálak” 
szöveginkarnációiként, melyekkel minden-
ki kötődik a hazájához. „Ha ezek a szá-
lak elszakadnak, vagy elszakítják őket, az 
ember ezt a legbensőjébe való fájdalmas 
sebészeti beavatkozásként éli meg.” A kép-
zett beteg visszatérő nyavalyái, s a hozzájuk 
kapcsolódó �zikai fájdalmak metaforikus 
értelemben már ezt az elszakadásfolyama-
tot is megjelenítik – mígnem egyszer csak 
azt mondják neki, meggyógyult („írás-
ban: a beteg jelenleg urol teendőt nem igé-
nyel”). A többi közhely mellett működni 
látszik tehát az idő gyógyító ereje is, hiszen 
huszonöt év után nincs az a gyüttment, aki 
a maga fóbiáival és különcségeivel együtt 
ne kezdene mégiscsak odatartozónak tűn-
ni. Innen nézve viszont Weissbrunn (ném. 
„fehér kút”) városa nagyon is joviális szí-
nezetet nyer, hiszen benne a „keresett kút”, 
igaz „más nyelven és más betűkkel írva”, de 
mégiscsak megtaláltatott. 

„Mit lehet erre mondani? Hogy min-
den valóság a �kció műve? Vagy fordítva? 
Hogy is van ez? Nem emlékszem.”

Lovizer Lilla

Ladányi István egy olyan nemzedék tagja, amelyben magától értetődő, 
hogy egy irodalmár mindent csinál, ami kapcsolódik a magyar 
nyelvhez: szerkeszt, tanít, fordít és – ha ideje engedi – költ. Ezen 
tevékenységeinek kiemelt helyszíne Veszprém, amely a szépirodalmi 
munkásságában is megjelenik. A továbbiakban néhány Veszprém-
motívumot szeretnék kiemelni az életművéből, rámutatva az egyik 
jelentésképződési folyamatra.

Honját a hazában
Ladányi István Távolságmutató (Vár Ucca Tizenhét 13.) 
kötetének néhány Veszprém-vonatkozása

Ladányi 1996-ban megjelent Távolság-
mutató című kötetének Veszprém-kezdő 
ciklusában a város a megújulás tereként 
tűnik fel: „Végtére is egyfajta megújulás ez 
a helyzet. Az otthoni mindennapi tárgyak, 
cselekedetek itt mássá válnak, különös-
ként élem meg mindegyiket” (52. o.). Az 
elbeszélő a kávéfőzés aktusában ismeri fel 

a régi és az új otthon közötti evidens kü-
lönbséget: „(…) otthon �nomabbra da-
ráljuk a szemeket” (52. o.). A megújulás 
tere a menekülés végpontjaként jelölődik 
ki a szövegben: „(…) nekem menedékem 
(…)” (51. o.). A szerző tudatosan játszik 
rá a menedék szó kettős értelmére: egy-
részről értelmezhető a menekülés folya-
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matának záró tereként, másrészről pedig a 
megnyugvás, a biztonságos létezés helyszí-
neként. Ez a kettős értelem lép működés-
be, az elbeszélő nem konkretizálja egyik 
jelentést sem. Az, hogy mi elől menekül, 
szintén talányos, történelmi tudásunk se-
gítségével azonban sejthetjük, hogy való-
színűleg a szerbiai katonai besorozás áll a 
háttérben, de a szöveg erre nem tesz konk-
rét utalást. Az olvasónak azonban nincs 
hiányérzete, mert az elbeszélés az ottho-
nosság érzése körül forog, nem annak 
körülményei körül. Az elbeszélő megpró-
bálja elhelyezni magát egy új térben, amit 
ugyan menedéknek tekinthet, de otthoná-
nak aligha. A jelenbe rekedtség, a múlt és 
a jövő szétfoszlása, azaz a teljes idő birtok-
lásának elvesztése (az a tudat, hogy csak a 
jelenben tud kapcsolódni a térhez, annak 
múltjához kevésbé) fejeződik ki a követ-
kező sorokban: „Számomra alig jelent va-
lamit ezeknek a házaknak a múltja, nem 
az enyémek még, nézem, de nem látom 
őket” (52. o.). A város históriájához való 
kapcsolódás hiánya azonban ideiglenes-
nek tűnik fel a szövegben. Az elbeszélő azt 
állítja, hogy még nem az övé ezeknek a há-
zaknak a múltja. A „még” szócskában az 
a reményteli várakozás fejeződik ki, hogy 
egyszer birtokba veheti a városi múltat, és 
megteremtődhet az otthonosság érzése is: 
az a pillanat, amikor a tér már nemcsak 
menedék, hanem otthon. Amikor az elbe-
szélő nem menekültje, hanem lakója a vá-
rosnak. 

A Majdnem esszé című szövegben a 
szerző tovább bonyolítja a városhoz való 
viszonyát. A szövegben nyoma sincs a 
„még” szócska reményt keltő jelentésének, 
igaz, elismeri, hogy sokkal összetettebb a 
várossal való viszonya, mint hogy el tud-
ná azt mondani. A viszony komplexitása 
azonban nem az otthonosság érzetének ki-
alakulása felé mutat. Az elbeszélő önma-
gára továbbra is jövevényként hivatkozik: 

„Jövevény vagyok ebben a városban. Jö-
vevény ezen a vidéken, jövevény ebben az 
országban is” (60. o.). Az otthonnélküli-
ség érzését kiterjeszti az elbeszélő az egész 
országra. Ebből a szempontból a városban 
lévő otthontalanság az egész országban 
való otthontalanságot hivatott kifejezni. 
Az elbeszélői hangot ennek megfelelően a 
szenvtelenség, a rideg tárgyilagosság ural-
ja. A szöveg elején egy célt fogalmaz meg 
magának: helytálló mondatokat alkotni a 
városhoz való viszonyáról. Ezzel a rideg 
tárgyilagossággal jelenti ki a következőket 
is a városról: „Ez a város folyton beszél. 
(…) Következésképpen ez a város folyton 
hazudik” (61. o.). Az otthonosságérzés ki-
alakulásának lehetetlenségét is kimondja 
az elbeszélő: „Nem hiszek a múltban” (62. 
o.). Ez a kijelentés alapjaiban rengeti meg 
az elbeszélő otthonosságérzésről s mint-
egy a szerzői identitásról alkotott konst-
rukcióját: a város házainak múltjához való 
kapcsolódást jelölte ki a ciklus elején an-
nak beteljesüléseként. E szövegben szakít a 
korábbi koncepcióval, a vágy helyébe egy 
újabb lép: „Azt akarom, hogy le se szar-
janak” (63. o.). A kataklizmák átvészelése 
nem jelenti azt, hogy újabbak ne követ-
kezhetnének be. A szöveget alkotó szerző 
megképzése lehetetlennek tűnik, s ennek 
a traumának a rögzítettsége talán a Ladá-
nyi-próza legfontosabb jellemzője.

A prózaciklus elbeszélője folyama-
tosan a haza-otthon-menedék hármasa 
körül forog. A nyelv segítségével igyek-
szik birtokba venni azt az új teret, amely 
szűkebb értelemben Veszprém, tágabb ér-
telemben pedig Magyarország. De kérdés, 
hogy a kényszerű létváltás tapasztalata az 
idegené lesz-e vagy a városlakóé? A Veszp-
rémmel való viszony artikulálása eredmé-
nyes-e?

Egy későbbi Ladányi István-versben 
már teljesen más lesz a helyhez való vi-
szonyulás alapja. A 2017-es N 47.04456, E 

17.88793 című vers címében, GPS-enig-
maként, a Veszprém közelében található 
római villagazdaságra, Balácára utal. Ez a 
helyszín- és koordinátaválasztás már ön-
magában is a múlttal való sikeres kapcso-
latfelvétel bizonyítéka. Feleleveníti a latin 
műveltséget, amely kultúránkat átszövi, 
másrészről pedig kettősen is játszik a ko-
ordinátákkal: egyrészről a számok mögé 
rejti a vers tereként funkcionáló Balácát, 
másrészt pedig arra utal, hogy ezek a szá-
mok bárki számára ugyanazt jelentik, hi-
szen a tájékozódás egyezményes jelei. Ez 
a kettősség, hogy az új tér egyszerre képes 
egyéni és közösségi jelleggel hatni, még 
nem jelent meg a Távolságmutatóban. A 
verset szerző üzenetet vél felfedezni a táj-
ban: „a dombok karéjának rajzolatában / a 
földhasadékban, az elszivárgó vizekben, a 
feltörő áradásban / a ligetfüzérben, a sza-
bálytalan fasorban, alvó galagonyabokor-
ban” (Ex Symposion, 2017. 96. sz. 12.). Úgy 
tűnik, mintha az én harmóniában állna az 
őt körülvevő tájjal, otthonosan érzi magát 
benne. A része. Nem feledkezik meg azon-
ban azokról az időkről, amikor ő maga is 
jövevényként gondolhatott magára: „el-
ment / és egyetlen pillanat alatt elfeledték / 
valaki mondta a nevét / és senki nem em-
lékezett, milyen volt az arca / melyik volt 
azok közül, akik itt jártak / azok közül, 
akik elmentek / elpusztult vagy elköltö- 
zött / keresi-e valahol a szerencséjét” (Ex 
Symposion, 2017. 96. sz. 12.). 

A versalkotó a balácai térben rálel 
 arra az otthonosságra, amelyet számá-
ra – úgy érezte – Veszprém nem nyújtott 
korábban. A térben és időben állandónak 
tűnő villagazdaság – „leszakadva a számba 
vett tértől, a megmért időtől” – időtlennek 
látható. 

Hornok Máté

Városerózió
Géczi János: Fegyverengedély. Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest. 1994. Ill.: Györgydeák György

A Fegyverengedély olyan szöveg, amely savként fut végig egy város arcán. Az írás erózió, a felszín (az em-
lékezeti retus) szisztematikus pusztítása. Belemar, felhasítja, roncsolja, töri, tépi, újrarendezi, akárha egy 
kollázs: bújik elő a réteg alól az, ami már maga is réteggé érett.

Egymás mellé kerül a szívkagyló (95) és 
a bakonyi honvéd holtteste (127). Mutat-
ják magukat, de mutatják egymást is. A 
�gyelem mélyre megy: „vasárnapi sugár-
zás röntgenezi a teret” (13). Az előhívás 
aktusa pedig már a mágiánál neszez. A 
városra olvasott sorok átlényegítik a teret, 
beférkőznek az utcák közé, egyre távolabb 
tolják az összemesélhető elemeket. A meg-
írhatóság kérdése végigkíséri, kísérti az 
elbeszélőt. A lap könyörtelen (6), a gra�t 
tüske (16b), a betű méreg (110), lesben 
áll a tükörgepárd (132a). A képlékenység 
azonban formáért, névért kiált, működnek 
a vonzás szabályai. Új interferenciák kö-
zött hasonul a város. S talán az sem vélet-
len, hogy a lexikoncikkeket összekötő séta 

ideje mindig átmeneti idő. Hajnal vagy 
éjszaka. Amikor a történés, az alakulás a 
misztikummal keveredik. A Vár utca 1. 
szám alatti Szent Flórián-szobor Cholnoky 
Viktor arcába játszik át, ami Géczi János 
majdani hatvanéves képmását tükrözi rá 
Várnagy Ildikó kékmázas szobrára (88). A 
kakasmandikó átvalósul az Esterházy- és 
Szőcs-szövegből az elbeszélő kertjébe (77; 
210). A kóbor macskákra rászínezi az eső 
a kaszárnyák vörösét (159). Démonikus, 
ahogy a város megmozdul. Magáévá teszi 
és összecsiszolja az arcéleket. 

A felszabdalt tér réseiből kibugy-
gyanó �gurák elrajzoltak. Rémmesékben 
vannak ilyenek, vagy épp Cholnoky Vik-
tornál. Határlények: Csavargó (25), kurti-

zán (27), a vak nősziromgyűjtő (50), sellő 
(103), angyal (171), a macskás Nofretu 
(208b), a ketrecek alatt görbülő csókás asz-
szony (212) feltűnésükkel, mozgásukkal 
egy alternatív városvetületet adnak köz-
re. Ami eddig háttérben volt, most elő-
renyomul. S nem csak a �gurák. Nevet s 
ezzel történetet kapnak a térség növényei 
és állatai. „Egyébként pedig Veszprém a 
legszebben parkosított köz-európai város. 
Növényekkel emlékszik múltjára: a lebon-
tott zsinagóga helyén vadcitrom terem, a 
volt püspöki jószágkormányzóság udvarán 
csöpp atlanti cédrus, a Gizella-udvarban 
pedig évről évre kihajt, hiába fagyasztja el 
a bakonyi tél, a virágozni nem tudó, két 
gránátalmafácska (173).” 
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A természet szüntelen jelel. A civili-
zált ember azonban elfelejtette a kódokat. 
A regény pontosan ott kezdi el feltárni a 
történeteket, ahol a kollektív tudás meg-
szakad, ahol a város önde�níciója hiányos. 
A Fegyverengedély idegenvezető. Min-
den sorával közli: idegenek vagyunk sa-
ját kultúránkban. De közli azt is, hogy az 
elbeszélő is idegenkedik saját városától. 
Rögtön a második szócikk az Adriára nyit. 
Tehát a város mellé beszél. Ahogy a későb-
biekben is a növények és állatok határokat 

megbontó kapcsolódási hálózata jelen-
ti az életrajzi elbeszélő számára a szöké-
si irányokat. Kifelé-befelé. Az elmozdulás 
indexei a világ minden tájáról összehor-
dott saját kertben az otthonosság autonóm 
közegévé válnak. Enklávé. A ki/elszakadás 
mindenkori lehetősége.

Géczi János egyik alapvető poéti-
kai elve a kilépés. Az örök elmozdulás. 
Elmozdítás. A tolvajlás. És itt nem első-
sorban egy posztmodern technika ér-
vényesítése értendő, hanem egy olyan 

mitologéma működtetése, ami Hermész 
nevében kapcsolja össze a lopást az iroda-
lommal: „zsebemben ott szorongattam a 
tobozt, ami azóta is az asztalomon guggol 
a görög ónixtojás mellett, s várom, hogy 
megnyíljon egyszer a melegben” (93). Tu-
lajdonképpen ezeknek a kivárt egyszeri 
megnyílásoknak, valamint időtlen ottlevő-
ségeknek a históriája a Fegyverengedély is. 
Aprózott tükör arról, épp kinek a mozdu-
lataiban mocorgunk. 

Pintér Viktória

Fenti sorokat Tóth Aladár a Nyugat 1925. évi 18. számában fo-
galmazta meg a zenekritikai attitűd fundamentumaként. Jelen 
értekezés előtt kisebbfajta kutatómunkát végeztem a magyar ze-
nekritika különböző válfajairól, volt és jelenlegi helyzetéről. Min-
denfajta cikket elolvastam e témában, és mindenhol azt találtam, 
hogy az érdemi magyar zenekritika Pernye Andrással és Kroó 
Györggyel együtt hunyt el. Ők voltak az utolsó nagy mohiká-
nok, akikre a legnagyobb előadóművészek is felnéztek, kritikáikat 
meg- és elfogadták, az ő gondolataiknak hitelt tudtak adni. Ma-
napság legtöbbször érdemi kritika nélkül folyik itthon a zeneélet, 
az önjelölt véleményvezérek (mint e sorok írója is) legtöbbször 
nem kapnak rendes kritikai oktatást, mivel ezt csak a zenetudo-
mányi képzéseken tanítják. Ezáltal az olvasók és a kritika tárgyát 
képező művészek sem feltétlenül fogadják meg (el nem ítélhető 
módon) ezeket a kritikákat.

Felmerülhet a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán ze-
nekritikára. Személyes véleményem szerint elkerülhetetlen, 
hogy létezzen ez a műfaj. A szakma és a közönség érdeke is, 
hogy érdemi visszajelzést kapjanak. Ezáltal tud fejlődni a ze-
nésztársadalom.

A műről
„Kedves városomnak, Veszprémnek, István király tisztele-

tére, az 1000 éves magyar államiság emlékére, és mindenekelőtt 
nagyszüleim emlékének ajánlom az egész misét. Kovács Atti-
la 1999.” A fenti sorok a Veszprémi mise 2000. augusztus 19-én 
megtartott ősbemutatóján készült hanganyagból összeállított CD 
borítóján olvashatók. A premiert leszámítva a mű még egyszer, 
2003-ban Belgiumban szólalt meg nyilvánosság előtt. Mindkét 
alkalommal a Mendelssohn Kamarazenekar működött közre, az 
első koncerten a Liszt Ferenc Kórustársaság énekelt Kollár Kál-
mán vezényletével, a másodikon három belga kórus fogott össze a 
mű előadására, őket Kováts Péter vezényelte, akinek információm 
szerint ez volt a karmesteri bemutatkozása.

Volt szerencsém a kritikaírás folyamata közben Kovács Atti-
lával személyesen is beszélgetni. Egy rendkívül érzékeny, komoly 
és a magasművészet iránt mélyen elkötelezett embert ismerhet-
tem meg. Megtudhattam tőle, hogy több évig külföldön dolgozott, 
hogy munkásságának egyik fő vetülete a jazz-zongorázás, hogy 
zenetörténeti előadásokat is tart, és hogy számos színpadi kísérő-
zenét, musicalt és rockoperát papírra vetett már. Klasszikus érte-
lemben vett kompozíciókat (tehát miséket, szimfonikus műveket 

stb.) azonban keveset írt. Ezek közül is a szívéhez legközelebb álló 
mű a Veszprémi mise.

Elmesélte a mű megírásának mély, személyes indíttatását, 
és hogy a kompozíciós munka olyan gyorsan haladt, hogy ösz-
szesen három nap alatt írta meg a teljes művet. Nagyon megha-
tó volt, ahogy a bemutató után tapasztalt pozitív visszhangokról 
és a kompozíció utóéletéről mesélt. Megemlítette, hogy Már� 
Gyula nyugalmazott érsek atya Az Istenkeresés útjain címmel 
megjelent kötetében is szót ejtett a bemutatóról és magáról a mi-
sekompozícióról.

Innen is szeretném megköszönni Kovács Attilának a kelle-
mes beszélgetést, valamint hogy rendelkezésemre bocsátotta a mű 
kottáját, illetve a veszprémi és a belga koncertekről készült hang-
felvételeket. A továbbiakban szeretném röviden és tömören be-
mutatni a Veszprémi misét a zeneelmélet-tanár, a karvezető és a 
zenehallgató percepciói alapján.

A zeneelmélet-tanár
A mű felépítése megfelel a hagyományos misekompozí-

ciónak: egy rövidebb, da capós szerkezetű Introitusszal indul, 
a tétel végén rövid kódával. Ezt követően a mise úgynevezett 
állandó tételeinek (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Osanna-Be-
nedictus, Agnus Dei) megzenésítését halljuk. A vonós kama-
razenekar egy szólisztikus oboaszólammal bővül, ezenkívül 
négy énekes szólistát (szoprán, alt, tenor és basszus) igényel a 
mise megszólaltatása. 

A felhangzó zene stiláris meghatározása igen nehéz: sok egy-
mástól eltérő elemmel találkozunk a partitúrában. A barokkos és 
bécsi klasszikus hatások mellett megjelenik a késő romantika és a 
�lmzene érzete is. 

A karvezető
Első benyomásom szerint mind a szoprán szólista anyaga, 

mind a szoprán kórusszólama elképesztően nehéz: végig olyan 
magas fekvésben járnak, hogy képzetlen énekes a siker kevés re-
ménye mellett birkózik megszólaltatásukkal. A felvételeken hall-
ható, hogy sem a szólisták, sem a kórusok nem boldogultak hiba 
nélkül az interpretációval. További probléma, hogy a belső szó-
lamok is kiegyenlítetlenek: a tenor többször is a basszus szólam 
alatt jár, amire ritkán találunk példát a zenetörténetben. A három 
alsó szólam sokszor indokolatlanul ugrál, s a szoprán és az alt 

„A művészeti kritika és essay legmagasabb nézőpontból tekintve, a kritikus (…) egyéniségének irodalmi 
megnyilatkozása. Ennek az irodalomnak is a benne megnyilatkozó szellem egyéni kiválósága adja meg a 
minden időkre szóló, örök értéket. Azonban minden író (…) olyan kifejezési formát választ, mely tőle az 
egyéni megnyilatkozás végső célján belül más közelebb fekvő célok kitűzését követeli. Ezek a közelebbi célok 
szükségszerűen eltakarják a kritikusnak egyéni, személyes megnyilatkozására irányuló törekvését, úgy, hogy 
az szinte csak az öntudat alatt él tovább, míg a »közelebbi célok«, az öntudat előterében állva, önmegtagadó 
alázatot és tárgyilagosságot parancsolnak arra, aki megvalósításukra törekedik.”

A zenekritika,  
avagy egy kompozíció három nézőpontból
Kovács A�ila: Veszprémi mise (Missa Vesprimiensis), 1999



 S
éd

 •
 2

02
1.

 3
. s

zá
m

31

között sokszor túl nagy a távolság, ami kiegyenlítetlenné teszi a 
hangzást. Általában véve is elmondható, hogy a szólamvezetés sok 
esetben öncélú, aránytalanul megnehezítve az előadók dolgát.

A zenehallgató
A negatív vélemények után zárásként hadd adjak számot a 

pozitívumokról. A Veszprémi misének tagadhatatlanul van egy at-
moszférája, ami leginkább a kellemes hangzású harmonizálásnak és 

a lírai dallamoknak köszönhető – utóbbiak megszólaltatásában az 
oboa jeleskedik. A ciklus messze legjobban sikerült tétele a Credo, 
amelyet a többi tételnél jóval könnyebb elénekelni, és jó hallgatni!

Nem véletlen, hogy a műnek pozitív fogadtatása volt. Teljes 
mértékben átérezhető a szerző inspirációja, mely könnyen ma-
gával ragadja a hallgatót. Nagyon szép emléke ez Veszprém zenei 
történelmének, melyet a krónikák örökké meg fognak őrizni. 

Lukács Elek

A magyar 
költészet napja a 
virtuális térben 
1964 óta április 11-én ünnepeljük minden 
évben a magyar költészet napját. Így volt 
ez idén is. És ahogy ezt a két mondatot le-
írtam, azonnal kételyeim támadtak: ünne-
peltük?

A veszprémi kulturális intézmények 
kreatívok voltak: megtalálták a módját, 
hogy a hagyományos rendezvényeiket ho-
gyan tudják a járványhelyzet okozta kény-
szerű korlátozásokhoz alkalmazkodva 
megújítani és online közvetítések segítsé-
gével az emberekhez eljuttatni. A szerve-
zők részéről megjelent nyilatkozatok azt 
tükrözték, hogy részükről ugyanúgy ün-
nep volt ez az esemény, mint más években, 
és mindent elkövettek, hogy a láthatatlan, 
ki tudja, hol levő hallgatóság is így érezze. 
A kérdés inkább az, hogy lehet-e otthon 
szorongva, karanténban vagy már lába-
dozva, egyedül ülve egy képernyő előtt 
ünnepelni? Fel tudja-e idézni a sok nemes 
kezdeményezés azt a hangulatot, amit egy 
ünnepi előadás előtt érezni a még zsibon-
gó nézőtéren és a műsorok utáni örömteli 
beszélgetések közben? Az utólag is visz-
szanézhető műsorok kiterjesztik-e vajon 
az ünnepi érzést az időben, vagy inkább 
hétköznapivá teszik az eseményt? A 2021-
es veszprémi programokat nézve nem tu-
dok egyértelmű válaszokat adni. 

A színes paletta az ételhez és italhoz 
mellékelt, kortárs költőket népszerűsí-
tő könyvjelzőktől az amatőrök versmon-
dásán át az ünnepélyes versösszeállításig 
terjedt. A Vers elvitelre című könyvjelzős 
ötletet nagyon jó kezdeményezésnek tar-
tom: az ünnepet becsempészte a hétköz-
napi rutinunkba, az elnevezésével egy 
pillanatra meghökkentette és mosolyra 
késztette mindazokat, akik találkoztak 
vele. Ezzel pedig oldotta azt a megközelí-
tést, hogy a költészet napja csak egy szűk 
rétegnek szól, és talán olyanok is elolvas-
tak egy-egy verset, akik utoljára az iskolai 
magyarórán találkoztak az irodalommal. 
Azt hiszem, hogy a Művészetek Háza és 
Veszprém–Balaton 2023 Zrt. közös akci-
ója jó irány afelé, hogy Veszprém és kör-
nyéke kulturális fővárosként mindenki 
számára vonzó legyen.

A Pető� Színház összeállítása sok né-
zőt vonzott. A hozzászólások alapján ez 
a külső helyszíneken forgatott, szavala-
tokat és megzenésített verseket egyaránt 

tartalmazó műsor tökéletesen megfelelt a 
költészet napi műsorhoz fűződő nézői el-
várásoknak. 

A Pannon Egyetem három, egymás-
tól teljesen eltérő online előadást ajánlott. 
Patka Heléna József Attila-műsora eredeti-
leg gyerekeknek szóló pódiumműsor, me-
lyet Veszprémben is láthattunk 2016-ban. 
A videós változat bátran ajánlható bármi-
lyen korosztálynak. 

Az egyetem YouTube-csatornáján 
megtekinthető az erre az alkalomra ké-
szült két saját produkció. Lohonyai Zoltán 
saját verseit és dalait adta elő, Nagy Fe-
renc bőgőn kísérte. Ez volt az az előadás, 
ahol nagyon éreztem, hogy egészen más-
hogy reagáltam volna rá, ha személye-
sen tudom meghallgatni, és máshogy így, 
hogy hiányzott a közönség – és nemcsak 
nekem, hanem a művésznek is. Előadó-
ként biztos nagyon nehéz kezelni ezt a 
helyzetet, hogy egy képzeletbeli hallga-
tóságnak kell játszani, de engem nagyon 
zavartak a levegőbe elszálló összekötő 
szövegek és a helyben levő egy-két ember 
tapsa. Sajnálom, mert a dalok/versek tet-
szettek, de minduntalan kizökkentem az 
általuk megteremtett hangulatból. 

Annál nagyobb élmény volt számom-
ra Herczeg Dia, Prejczer Kata és Franczia 
Dániel műsora. Nem tudom, hogy állan-
dó trióról van-e szó vagy alkalmi társulás-
ról, de a képernyőn keresztül is érezhető 
volt a hármójuk között meglevő összhang. 
Herczeg Dia kifejező és manírok nélküli 
versmondása tökéletes harmóniában volt 
társai saját szerzeményű zenéjével, egyik 
sem tolakodott a másik elé. Nekem ez az 
előadást tette ünneppé a költészet napját, 
még akkor is, ha nem április 11-én, hanem 
május elején láttam. 

                  
Schreiber Márta

Érzelmi  
vakcina –  
avagy mi végre  
olvassunk verseket?
Eötvös Károly Megyei Könyv-
tár, költészet napja online. 
2021. április 9–13. 
A költészet napja április 11-én van ugyan, 
de rendkívüli időkben a megoldás is rend-
kívüli: idén például kaphattunk verset 

elvitelre, vagy regisztráció ellenében on-
line követhettük az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár ajándékát, Nyáry Krisztián elő- 
adását. És hogy az is megtalálja, aki későn 
ébred, április 9–13. között élt a lehetőség.  
Meg a meglepetés is, nekem legalábbis, 
hiszen Nyáry Krisztián, az író, az iroda-
lomtörténész helyett Nyáry Krisztiánt, az 
analitikust kaptuk. Azzal adott valódi se-
gítséget, amiben szintén pro�: bemutat-
ta, hogyan segít a versek társasága. Mint 
mondta, legalább tizenöt indok bizonyítja 
a „versvakcina” hatékonyságát, és ezek kö-
zül jó néhányat sorra is vett. 

Én eddig úgy voltam vele, hogy han-
gulathoz választottam verset, most meg 
kiderült, tuti hatékony a fordított sorrend 
is, ha kedvezni szeretnénk magunknak; 
még járványügyben is segít a versolvasás. 
Ezért nevezhető a hatás érzelmi vakciná-
nak. Mert a vers úgy is működik, mint 
egy vakcina. Kicsit bővebben: mások szűrt 
vagy legyengített érzelmi tapasztalata-
it adja át, általuk én, az olvasó megisme-
rem a világot, és amikor kritikus érzelmi 
helyzetbe kerülök, akkor felvértezve nézek 
szembe bármilyen sokkal, nehézséggel. Ha 
felkészületlenül ér bennünket egy érzelem, 
lehet, hogy nem tudjuk feldolgozni, de mi-
vel a vers társadalmi méretben rögzíti a 
tapasztalatokat, segít nekünk. Mások ér-
zelmei által értjük, érintjük meg a világot, 
érdemes hát a költészetet a mindennapja-
inkba becsempészni! 

Példákkal is illusztrálva hallottuk, 
hogy a költészet hosszú ideje kíséri az em-
beriséget, létezett az ősközösség idején, és 
azóta is minden civilizációban, tehát tár-
sadalmi és élettani funkciója is van. A köl-
tészet hatása közösségépítő, hidat teremt 
generációk között, fejleszti a koncentrált 
gondolkodást, akár a meditációt is helyet-
tesíti, mert képes fókuszált �gyelmet te-
remteni. A vers ritmusa civilizáció előtti 
időkből ível át, az énekelt vers stimulál-
ja az agyat, és képes ismeretlen idegpá-
lya-kapcsolatokat teremteni. Fejleszti a 
memóriát, az önre�exió képességét, nyelvi 
képességeinket. A játékosság és a mások 
bőrébe helyezkedés segítségével javítja a 
kreatív képességeket is, az intuíció révén 
pedig könnyebbé teszi még a tudományos 
összefüggések megértését is. A vers öröm-
forrás mindennap.

Velem együtt április 13-ig ötvenket-
ten hallgatták, nézték meg online Nyáry 
Krisztián költészet napi előadását a me-
gyei könyvtár linkjén – főként hölgyek. 

Őrsi Ágnes
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Egy kis  
Latin-Amerika 
Kelet-Európában
Búzás Csaba koncertje  
a Pannon Egyetemen  
2021. május 4-én, felvételről

1769-ben ismerkedtem meg Búzás Csabá-
val… – kezdhetném a szokásos módon a 
felvezetőmet, de ha nem akarom elviccel-
ni a dolgot rögtön az elején, akkor valóban 
el kell gondolkodnom azon, milyen régóta 
zenélünk együtt Veszprémben. 

Nem emlékszem már, miért pont en-
gem talált meg a Gyöngyhalász Latin Ze-
nekar megürült basszistapozíciójára, de 
tény, hogy az új kihívástól most is – mint 
már annyiszor – vérszemet kaptam, és igent 
mondtam. Sokéves aknamunkájának kö-
szönhetően ma már nagybőgőzöm a zene-
karban, de ez eleinte nem volt egyértelmű.

Az első benyomásom Csabáról mint 
emberről és zenészről az volt, hogy ő egy 
amolyan folkzenét gyűjtő csodabogár, aki 
valószínűleg rengeteg írott kazettával ren-
delkezik, amiket állandóan hallgat, rend-
szerez, elemez és tanul, valamint minden 
pénzét utazásra és műgyűjtésre költi olyan 
helyeken, ahol mások legfeljebb a homokos 
tengerpartot és a koktélokat ismerik. Hogy 
mennyire nem tévedtem egy betűt sem, az 
nem sokkal később vált világossá. Első lá-
togatásom alkalmával a legszembeötlőbb 
a fali polcokon sorakozó rengeteg kazet-
ta, valamint a lakás összes szabad felületén 
és zegzugaiban található, megnevezhetet-
len csörgő, zengő, sípoló hangszer volt, 
amelyek egy részének a mai napig nem je-
gyeztem meg a nevét, de mentségemül fel-
hoznám, hogy kettőnk közül ő a szerelmese 
a latin-amerikai hangszereknek. Én csak a 
lelkes és támogató nagybőgős vagyok.

Csaba egyéniségét színesíti, hogy ma-
gyar népzenét is játszik nagybőgőn a Szent-
gáli Bandában. Ez ehelyütt azért fontos 
információ, mert kísérletezik magyar nép-
dalok feldolgozásával latin zenei köntös-
ben. A projekt neve Búzás Banda, érdemes 
lesz erre a csapatra is oda�gyelni a jövőben.

A rendszerváltás idején hazánkban 
megjelenő andoki indiánok révén ismer-
kedett akkoriban mindenki a latin-ame-
rikai zenével. Csabát magával ragadta ez 
a muzsika, tanult is tőlük zenélni, majd 
a Los Andinosban bővítette a tudását. 
Utcazenélés argentin indiánokkal, egy 
kis örömzene Bécsben chilei zenészek-
kel, majd pár év gyűjtőmunka, kolum-
biai, karib-térségi, spanyol, venezuelai 
zenék tanulmányozása, és miután 1999-
ben hazatért Veszprémbe, megalakította a 
Gyöngyhalász Latin Zenekart. 

Hatalmas repertoár az övé. És ezek-
ben a zenékben az a zseniális, hogy egyedül 
játszva is ugyanúgy élvezhető, mint nagy 
létszámú zenekarral. A címben említett 
koncerten is egyedül lépett fel, gitárral, har-
monikával, pánsípokkal, és minden dalhoz 
fűzött egy kis mesét. Miniatűr tájékoztatóit 

�gyelve hamar rájön az ember, hogy bújta-
tott tanítással van dolgunk, kis fejtágítóval, 
hogy a hallgató kicsit közelebb kerülhessen 
ezekhez a valójában számunkra tájidegen 
dalokhoz, a messzi-távoli kultúrához, a fur-
csa harmóniákhoz, hangszerekhez. És mű-
ködik. Volt tapasztalatom Csabi háta mögül 
�gyelni a közönséget több alkalommal, és 
szembeötlő az életkorbeli sokszínűség mel-
lett, hogy az első pár dallal meg tudja fogni 
a plénum �gyelmét, és képes az érdeklődést 
fenntartani a koncert végéig. Az élő zene 
hatását pedig tovább tudja növelni az au-
tentikus öltözékkel, színpaddíszítő elemek-
kel, különböző ezerszínű drapériákkal, és 
olyan hangszerek szétpakolásával a színpa-
don, amik csak díszletként szolgálnak. Tel-
jes show-t képes csinálni egyedül is, igazi 
átéléssel.

Az egyetemi koncertjén sorrendben 
hallhattunk dalt Teneriféről, Peru Amazo-
nas menti vidékéről, hallhattunk venezuelai 
joropót, egy dalt Bolíviából, brazil szambát 
spanyolul és magyarul, bolíviai dalt, ami-
ről megtudtuk, hogy ha többtagú a zenekar, 
akkor kettészedett pánsíppal játsszák a dal-
lamot úgy, hogy az egyik hangot az egyik 
zenész fújja, a következőt meg a másik (így 
azért nem könnyű egy dallamot elfújni), 
kubai csacsacsát, mexicói mariachi-dalt, 
egy Sting-szerzeményt Mercedes Sosa fel-
dolgozásában, ami a Fragilidad (Fragile) 
volt, chilei dalt, spanyol rumba-�amencát, 
végül a Maria Isabelt. 

A koncertélményt még az sem tud-
ta elrontani, hogy közönség nélkül volt 
kénytelen megszervezni az egyetem, de a 
tömeg tombolását a jelen lévő stáb kitű-
nően hozta. Bízzunk a legjobbakban, hogy 
mielőbb élvezhetjük a latin zenét élő kon-
certen is Búzás Csaba és a Gyöngyhalász 
Latin Zenekar előadásában!

Nyakas Krisztián

Csak játék? 
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. 
Pannon Várszínház. Rendező: 
Vándor� László. Bemutató: 2018. 
január 27. 

Dosztojevszkij. Bűn és bűnhődés. Olvas-
ni sem egyszerű, ad absurdum színpadra 
vinni. A Pannon Várszínház kísérletet tett 
rá. A Raszkolnyikovot játszó Szelle Dávid 
ezt mondja az előadás elején: „Hát meg tu-
dom tenni? Dehogyis. Csak játszom. Ez az. 
Játék.” Ezekkel a félmondatokkal kijelöli az 
előadás esztétikáját: játék az egész, ahogy a 
műfaj is jelzi, alternatív krimi. De valóban 
ez a kulcs a regénykolosszus színpadra vi-
teléhez? A játék, a krimi? Mindenesetre a 
Pannon Várszínház alkotói emellett tették 
le a voksukat, így én is ezen a szemüvegen 
keresztül vizsgálom az előadást. 

Az első és legszembetűnőbb jellem-
zője ennek a játéknak a 2 óra 40 perces já-
tékidő. A hosszú időtartam nem könnyíti 
meg a nézői befogadást: az előadás nem 
húzza meg érdemben a regény szövegét, 

nem helyez ki hangsúlyokat, nem értelmez 
az elhagyásokkal vagy nyomatékokkal. Az 
előadás olvasói módon próbálja meg le-
követni a regény eseményeit. Feltehetjük 
a kérdést: ha ez így van, akkor miért nem 
olvassuk el inkább a regényt? 

Hogyan segíti a nézőt az előadás, ha 
a színészi játék széttartó? Az előadás a lé-
lektani dráma és a zenés színház két széke 
között a pad alá esett. Pedig a regénybe-
li levelek és belső beszédek kihangosítá-
sa kézenfekvő megoldásként tűnik fel, a 
zenés betétek akár szervesülhetnének is 
az előadásban, ha nem jellemezné a kom-
pozíciót az aránytalanság. A zenés részek 
elnyúlnak, többször visszatérnek, és je-
lentésük nem dúsul az ismétlődéssel. A 
színészi játékra a deklamálás, harsány szö-
vegmondás jellemző. Ez a fajta játékstílus 
ellene megy a belülről építkező mélylélek-
taniságnak, amely Raszkolnyikov belső vi-
lágát legjobban kifejezhetné. 

Szelle Dávid szájából kevéssé hitele-
sek az egzisztenciális létbizonytalanságban 
vergődő Raszkolnyikov szavai. Igaz, hogy 
az előadás környezete sem segíti ebben őt: 
a díszletezés esetleges, a korábbi előadások-
ból visszatérő díszletelemek külön-külön 
világokat képviselnek, az előadás látvány-
világa nem koherens. Nem könnyíti meg 
a színész dolgát az sem, hogy pont a gyil-
kosságjelenetből hagyták el Raszkolnyikov 
belső beszédét, amely érzékletes képet ad 
a �atal diák szenvedéséről, gyötrődéséről. 
A gyilkossága pedig motiválatlan marad, 
azon felül, hogy meg lett említve: Raszkol-
nyikov anyagi gondokkal küzd. Ez azonban 
nyilván nem elég ok. Fontos eleme tragikus 
elhatározásának, hogy ideológiát is gyárt a 
gyilkosság köré: joga van a jogtalansághoz. 
Hogy az előadás ezt a keretezést utólag te-
szi meg, azt eredményezi, hogy a néző úgy 
érezheti: Raszkolnyikov utólag gyárt ideoló-
giát, hogy tisztára mossa magát, mintegy re-
lativizálva bűnét. Értelmezésemben ez nem 
így van, az előadás mégis ezt sugallja. Érzé-
sem szerint ezzel éppen a regény legizgal-
masabb motívumát súlytalanítja az előadás: 
mégpedig azt, hogy Raszkolnyikov gyilkos-
sága igazolható, és alapjaiban forgatja fel a 
tradicionális bűn- és büntetésértelmezésün-
ket. Meglehet, hogy éppen ez az elbizonyta-
lanítás lenne a darab létrehozóinak a célja?

Hornok Máté

Kimondhatatlan 
többlet
Dosztojevszkij 200 – Dosztojevszkij 
kelet- és közép-európai olvasatai. 
Nemzetközi komparatisztikai kon-
ferencia. Pannon Egyetem, MFTK,  
2021. január 28–29. Szervezők: 
Szávai Dorottya, S. Horváth Géza 

Konferenciáról írni nem könnyű feladat. 
Főleg olyanról nem, aminek végighallgatá-
sa után füzetnyi vázlat várja, hogy meder-
be tereljék. 
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Szentpály Miklós a Litera irodalmi 
portálon izgalmas enumerációt ad közre 
a kétnapos eseményről. Pontos, inspiratív, 
összeszedett, hiánytalan. Az én szövegem 
más irányait épp ez a tudósítás teszi lehe-
tővé. Szeretném az előadások összehangzó 
mondatait valamiképp egy szöveggé for-
málni (kikacsintás Mészöly Miklós Hamis-
regényére), ezzel is mutatva, milyen sűrű 
szövésű gondolati háló alakult ki a két nap 
előadásainak keresztmetszetében. 

Fecseg a felszín, hallgat a mély – írja 
József Attila. De mi van olyankor, ami-
kor a mélység fecseg, amikor alulról tör 
fel a létmoraj? Dosztojevszkij fecsegé-
se! Micsoda sűrítés! (Pilinszky János id. 
Horváth Kornélia). Ez a bőségben meglá-
tott esszencia párbeszédbe lép a heidegge-
ri „fecsegés” fogalommal, oda mutat, ahol 
a mindennapi megértés „előáll” (Hor-
váth Kornélia ért. M. Heidegger). S talán 
épp ez az a pont, ahol Bahtyin polifoni-
kus regényértelmezése megtalálta az utat 
a Dosztojevszkij-szövegekhez. Hiszen 
az áradó, stilisztikailag rontott, lerántott 
nyelv (alsó szólamok), a dialogikus el-
beszélésben az idegenség megtapaszta-
lása (Papp Ágnes Klára) és a másik felől 
inspirált önmegértés az interperszonális 
keresztény antropológia (Horváth Géza) 
olvasatában teszi láthatóvá az egyén alaku-
lástörténetét. 

Az alsó szólam, a térdre rogyasz-
tott nyelv a megértés terét (is) radikalizál-
ja. Pilinszky János egész költészete azon a 
vesztőhelyen formálódik meg, ahol Dosz-
tojevszkij várt a kivégzésre (Szávai Doroty-
tya). A vesztőhely mint az önvesztés helye, 
nyelvi széthullással jár. Ennek tükrében a 
(modern) regény mindig alakulás. Kirillov-
nak nincs egy ép mondata (Horváth Géza). 
Erre a nyelvi törésre lesz �gyelmes Pilinsz-
ky János, Esterházy Péter (Szávai János), 
Hamvas Béla (Reichmann Angelika), Mó-
ricz Zsigmond (Papp Ágnes Klára), Rai-
ner Maria Rilke (Burján Ágnes), Gárdonyi 
Géza (Kovács Gábor), Takács Zsuzsa (Szá-
vai Dorottya), Mészöly Miklós (Horváth 
Géza, Molnár Angelika)…

A megbicsakló létezés �ziológiás „tü-
nete” a reszketés: anagrammatikus fordu-
lattal az ember keresztet, vagyis feladatot 
kap a szorongásban. A Dosztojevszkij-re-
gényeket úgy is olvashatjuk, mintha a „só-
várgás, bánat, szorongás” jelentésű tászká 
és a „kétségbeesés, csüggedés” jelenté-
sű otcsájányije fogalmát akarnák újraírni 
(Natalia Fatajeva). Az új szó a Karama-
zov testvérekkel érkezik (Varga Béla, id. 
Dukkon Ágnes). A Dosztojevszkij-szöveg 
apadhatatlan korszerűsége talán éppen 
abban van, hogy a szó szemantikai terét a 
nyelv meta�zikai dimenziójába tágította. S 
ez a feszültség, a keletkezésben lévő nyelv 
dadogása (Pilinszky János id., Burján Ág-
nes) készteti az „én”-t a világ újramegne-
vezésére, s ezzel önmaga azonosítására. 
Ez a kierkegaardi ugrást előkészítő léte-
semény először óhatatlanul kirajzolja az 
egyént a világból. Mered ki az életből (Lu-
kács György id. Földes Györgyi). A két-
ségbeesés azonban nem negatív előjelű 
(Kontra Attila ért. S. Kierkegaard), hanem 
egy szükségszerű fordulat inzultusa. Maga 

ez az inzultus lesz a Dosztojevszkij-regé-
nyek áttörést, dimenziótágítást sürgető 
drámája (Horváth Ágnes), az időből kilé-
pés ünnepe (Dukkon Ágnes ért. H. G.  
Gadamer).

A szorongás késztetése a vallomás 
(Szávai Dorottya, Nagy István), vagyis egy 
előállítható én-narratíva felé nyomja az 
egyént. A legfontosabb Dosztojevszkij-hő-
sök mind írnak: Aljosa, Ivan, Sztavrogin 
(Szávai János). A regényhős tehát kere-
si saját megnyilvánulásának nyelvi formá-
ját, saját szólama van. A vallomás azonban 
meghaladja ezt a kereső állapotot, a nyelv 
ilyenkor már tart valaki felé. Súlyt kap az 
irányzéktól. Az odafordulás a megnyilatko-
zásban magát a szubjektumot teszi látha-
tóvá. A tettenérés zsigeri anatómiáját adja 
ilyenkor az irodalom, ezzel együtt a léte-
zésnek olyan eseményeit állítja elő, amikor 
a kimondhatatlan többlet mutatkozik.

Pintér Viktória

Dosztojevszkij 
200

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij 
200 éve született, a jeles esemény alkalmá-
ból a Pannon Egyetem Modern Filológiai 
és Társadalomtudományi Kara nemzetkö-
zi komparatisztikai konferenciát rendezett 
2021 elején – a tudományos tanácskozás 
anyagából most jelenik meg az Iskolakul-
túra tematikus száma (2021/4.).

Az előadások fókuszát Dosztojevsz-
kij kelet- és közép-európai olvasatai, az 
intertextualitás által létrehozott komplex 
jelentésmező adja: a hazai és nemzetkö-
zi referenciák kirajzolják az életmű még 
feltárásra váró területeit az irodalomtudo-
mány számára. Az egyik jól kitapintható 
problémakör az isteni kegyelem, megváltás, 
megválthatatlanság témaköreit járja körül, 
mely Pilinszky és az orosz alkotó számára 
is kulcskérdés volt. Az egymástól látszó-
lag távol eső szerzők, gondolkodók között 
Szmeskó Gábor tanulmánya teremt kap-
csolatot („Válasza az alázat”: Pilinszky és 
Dosztojevszkij), az itt elkezdett gondolatme-
netet a tragikusan �atalon elhunyt költő, hi-
toktató Kontra Attila teljesíti ki kárhozatról 
és üdvösségről szóló írásával (Dosztojevsz-
kij hatása Pilinszky János kárhozatról szóló 
elmélkedéseiben). A vallás és hit emberre 
tett hatásáról beszél Burján Ágnes szövege 
is (Rilke és Dosztojevszkij); a modern ember 
itt leírt, egyre pregnánsabban megnyilatko-
zó kétségei nyilatkoznak meg az „emberfe-
letti ember” nietzschei gondolatában, mely 
Papp Ágnes Klára elemzésének központi 
gondolata (Az „emberfölötti ember” dilem-
mája Móricznál. Dosztojevszkij- és Nietz-
sche-hatások a Sáraranyban). 

Az összeállítás másik vezérmotívu-
ma, a recepciótörténet kevéssé ismert te-
rülete sajátos közép-kelet-európai (vagy 
kelet-közép-európai, de a megnevezés kü-
lönbségeiben rejlő identitásalkotó elkép-
zelésekre most nem térek ki) kánont tár fel 

az olvasó előtt. Gárdonyi kisregényeinek 
jellemző prózapoétikája éppúgy idetarto-
zik (Kovács Gábor mutatja meg ezt a Ki-ki 
a párjával mintáján), mint Babits esszéisz-
tikája, ami európai kontextusba helyezi a 
20. század elejének megváltásigényét, aho-
gyan azt Nagy István is megvilágítja rövid 
írásában. Lovizer Lilla a Ho�mann felő-
li olvasat lehetőségeit villantja fel, míg S. 
Vandan Zaya a húszas évek magyar Dosz-
tojevszkij-kultuszának kiadói hátterét, a 
Révai Irodalmi Intézet munkásságát helye-
zi előtérbe, mint olyan tényezőt, ami több 
vizsgálatra is érdemes lenne. Földes Györ-
gyi analízise az orosz szerzőt interpretáló 
ideológiai, �lozó�ai, elméleti megközelíté-
sek sokszínűségét a Vasárnapi Kör, Lukács 
György és Lesznai Anna különböző műfa-
jú írásain keresztül illusztrálja, egy sajátos 
élet- és világérzés lenyomataként.

A vázlatos áttekintés csak jel-
zésszerűen tudta ábrázolni azt a szelle-
mi, gondolati gazdagságot, ami a tárgyalt 
korszakra és a kutatói kérdésfeltevésekre 
egyaránt jellemző. Számos további vizsgá-
lat iránya rajzolódik így ki, a potenciális 
Dosztojevszkij-kutatások egész tárháza.

Az Iskolakultúra lapszáma a Nemze-
ti Tehetség Program (NTP) támogatásával 
jelent meg.

Somogyvári Lajos

Elvarázsolt 
kastély
Húszéves a Kabóca Bábszínház, és ha a jár-
vány rájuk is zárta most egy ideig az ajtót, 
az internet Covid-mentes terében virtuá-
lis sétára invitálnak kicsiket és nagyokat a 
színház világának elvarázsolt kastélyában.

„Húszévesek lettünk. Egy színház 
életében ilyenkor hatalmas ünneplés du-
kál, de a barátokkal, szerettekkel töltött 
közös tortázás helyett nekünk most a ma-
gányos visszaemlékezés jutott. A húsz, 
hivatásos működéssel telt évre azonban 
méltó módon kell emlékeznünk, mi ennek 
most egy rendhagyó módját választottuk. 
Járjátok végig velünk virtuális túrán-
kat, hogy teátrumunk fontos állomásai-
nál időzhessünk egy kicsit, nézzétek meg a 
professzionális színházzá érés előadás- 
díszletekben és bábokban megfogalmazott 
lépcsőfokait.”

A magnak, mely televényre hull, 
nincs szüksége leleményre. Elég neki a 
szerencse. Leleményre a sivatagi zuzmó-
nak, a kősziklában gyökeresedő fácská-
nak van szüksége, a semminél alig többől 
kicsikarni az életre valót. Úgy vagyunk 
most, járvány idején, hogy ami kultúra, az 
mind sivatagi zuzmó, kőmorzsoló fács-
ka; keserves sors, de hősies is. Az „ólálko-
dó semmi ellen szól, pöröl”, mint minden 
igazi, szorongó szerelem. Ez jutott eszem-
be, míg – már megint – ámuldozva baran-
goltam a Kabóca virtuális világában; ez a 
mindenen úrrá levő, hősies kreativitás.

Képzeljenek el egy világot, ahol min-
dent, szó szerint mindent, mennyezettől 
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padlózatig, ajtótól falig, faltól ablakig úgy 
borít el a szín, a forma, az ötletek végte-
len káprázata, mintha minden falon, aj-
tón, ablakon, mennyezeten, padlózaton az 
alkotó öröm színes pillangói billegnének. 
Már maga az ötlet, hogy ebben a szűkös, a 
kicsi színház létezésével elhalmozott tér-
ben bejárjuk az időt, húsz évet a születés-
től a sivatagi virágzásig! És vannak persze 
bábok, vannak díszletek, ezerféle portéka 
ebben a hajdani izgalmaktól szinte tánc-
ra perdülő, csilingelő bazárban, de amiről 
most inkább írni szeretnék, az az alkotó 
képzelet és kéz mindent meghódító jelen-
léte. Olyasféle, ahogyan a fény van jelen és 
a levegő.

Már az „előtérben” – körbe, fel-le 
mozgat a panorámafunkció – ott állnak, 
ott köszönnek ránk a cifra, mesés öltö-
zékek, welcome, mondják, de az sem baj, 
ha úgy értjük, hogy: Isten hozott! A kis 
lépcsővel együtt ereszkedik a fal, a fallal 
együtt ereszkednek a képek a kicsi társu-
lat – talán – tányérokra festett arcképeivel. 
A „pihegő szalon” kanapéinak friss mo-
hazöldje, a függöny lilája, vöröse, színek, 
formák, anyagok sokasága, melyek fölött 
az éppen csak félbehagyott munka szorgos 
emléke lebeg.

Embereké, akik – vélhetjük – percek-
kel ezelőtt még itt ültek, szabtak, varrtak, 
festettek, teremtették a varázslatot, amely 
apró tárgyak, kellékek, plakátok, paravá-
nok százainak formájában patakzik körü-
löttünk, a lábunk alatt, a fejünk felett, és 
persze a fejünkben is tovább, tovább.

A „gombok és cérnák” kamrácská-
ja a falra szép perspektivikus rövidülés-
ben felapplikált képernyővel, a képernyőn 
egy darabka klip egy előadásból, mozgás, 
ének, szavak, emberek, főleg emberek, 
akik nélkül nem lenne itt csak a szekrény, 
csak a vasalódeszka, a varrógép ipari fe-
hérsége. És a „passzázsban” A hét király�, 
trailernek írják, én inkább emléknek mon-
danám, láttam egykor én is, ott vagyok én 
is képzeletben, amikor volt még valami 
boldog békeidő.

Nem lehet ezt mind végigmondani. 
Az állvány lábán az okker cipőt, a párnák 
és bútorok színpompáját, a faliórát, a töl-
cséres gramofont és a színpadot, a nézőté-
ren a bábokat �gyelő bábokat, igen, főleg 
a bábokat, akik úgy hancúroznak, ku-
kucskálnak, merengenek, szeretnek, duz-
zognak, táncolnak és énekelnek minden 
szögletben és minden pillanatban, mint-
ha mind a mesék barlangjából özönlöttek 
volna elő, hogy vírustól vert életünket teli-
halihózzák boldog, édes ünnepükkel.

Hogy is mondták a kezdet kezdetén? 
„…[N]ekünk most a magányos visszaem-
lékezés jutott.” Hát nem. Sokkal, sokkal 
több jutott. Aki jót akar, ne rohanja végig 
egy szuszra ezt az elvarázsolt kastélyt, húsz 
évnek ezt a leleménytől hemzsegő játék-
terét. Aki jót akar, beosztja napokra, hogy 
minden napra jusson egy kevés abból a 
többől. Meglátják majd, ez a szivárvány-
ba öltözött kabócás kaland mint püföli el a 
hátát a pandémiának.

Asztalos István
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Jegyzetek emlékekből
Ispánki József Szent István és Gizella szobráról

A világ és hazánk nagy és kisebb városaiban, több helyen állnak olyan szobrok, melyek szinte ikonikus véd-
jegyeivé váltak az adott településnek. Közhely, mégis ebben a körben lehet hivatkoznunk a New York-i Sza-
badság-szoborra (1886) vagy a riói grandiózus Megváltó Krisztus monumentumra (1931), melyek bárhol 
bukkannak is fel – pusztán látványukkal –, azonnal a szobroknak helyet adó nagyvárosokra is gondolunk. 

De ha maradunk hazánkban, akkor is izgalmas példákat találunk. 
Ellentmondásos a helyzet Budapesten, mert a Gellért-hegy tetején 
és oldalán, egymástól talán pár száz méterre két olyan emlékmű 
is elhelyezkedik, melyek (s ez ízlés kérdése) a főváros jelképeivé is 
váltak. 1947 óta áll a hegy tetején a Kisfaludi Stróbl Zsigmond által 
mintázott, úgynevezett felszabadulási szoboregyüttes, későbbi és 
mai nevén Szabadság-szobor, mely évtizedekig meghatározó jelké-
pi erővel bírt, de e sorok írója véleménye szerint ma már legalább 
ilyen fontossága van a Jankovits Gyula által készített és 1904-ben 
felállított Szent Gellért-emlékműnek... Ám példának hozhatjuk a  
Székesfehérvár centrumában elhelyezkedő 10-es huszárok emlék-
művét, melyet 1939-ben avattak fel, és amely Pátzay Pál munkája, 
s ha már Pátzay, akkor megemlíthető a Pécs főterén álló Hunyadi 
János-lovasszobor, melyet 1956-ban adtak át a nyilvánosságnak, s 
mindkét mű is egyben városszimbólummá vált. Végül hadd említ-
sek meg két, időben közelebbi és nem ellentmondás nélküli példát. 
Somogyi József legendás Martinász című szobrát 1960-ban avat-
ták fel Dunaújvárosban, s a mű évtizedekre bekerült még a város 
címerébe is, noha, mint tudjuk, a szobrász – eredetileg 1953-ban 
mintázott munkáját – nem is ide szánta. Mégis itt találta meg vég-
leges – és a megszokott köztéri szobor helyzetéből messze kiemel-
kedő – jelentőségét az alkotás. S ha már Somogyi, akkor ugyanez a 
helyzet hódmezővásárhelyi Szántó Kovács-szobrával (1965), amely 
ugyan szintén a város világát is meghaladó, ám mégis a várost is 
jellemző nagy jelképi erővel bír. 

Egész Magyarországon nem tudok még egy példát, amikor 
egy szobor ennyire azonosulna a város szellemével, történelmé-
vel, a város építészeti szerkezetével(!), mint Ispánki József István és 
Gizella szobra Veszprémben. Mindebben az is közrejátszik, hogy 
e köztéri szobor elhelyezésénél, helye meghatározásánál (építész 
Bretz Gyula), felállításánál alapvető kérdésekben kiemelkedően jó 
válasz született 1937–38-ban, a mű készítésének, és 1939-ben, a 
mű avatásának évében, illetve azt megelőzően. Ez a jó válasz pedig 
a szobor és architekturális, urbanisztikai környezete összeilleszté-
se. Az elmúlt évtizedekből is sok példát tudunk hozni arra (saj-
nos, azt hiszem, Veszprémből is), hogy nincs harmónia a szobor és 
környezete között, hogy nem jó helyre telepítik a művet, hogy fel-
borulnak az arányok, s egy szobor vagy nagy lesz, vagy kicsi, hogy 
stílusában disszonáns a kapcsolata a környezetével. Nos, ebből 
a szempontból kivételes e mű pozíciója, mert sikeres az elhelye-
zése, igaz – ha lehet ezt a szót használni – bombasztikus a kisze-
melt és megtalált terület, tér, a Várfok utca vége s annak mellvédje.  
Egyrészt egy műemléki környezetben tett elmélkedő séta végén 
áll előttünk így a két nagy tekintélyt sugárzó személyiség, igen jól 
megtalált magasságban. Nincsenek profánul „egy szinten” velünk 
(később, máshol rosszul alkalmazott felállítási – szinte divattá váló 
– koncepció), de nem is emelkednek olyan magasságba, ahol már-

már mitikus, ködös látványként volna módunk szemlélni őket. 
Másrészt ez a lezárás egyben nyitás is, illetve átvezetés a természeti 
karaktert sugárzó túloldali mélység, völgy irányába.

Ispánki József egy nagy generáció kitűnő képviselője, akinek 
jól ismerjük életútját, aki azok közé tartozik (1906-ban született), 
akik a két világháború között pályájukon jól és gyorsan indultak, 
akinek meghatározó volt (a mindkét művészeti főiskolán folyta-
tott tanulmányokat követően) a római ösztöndíj, majd akinek tö-
rést okozott a második világháború, ezt követően az új agresszív 
kultúrpolitika, ám aki erős belső tartással és kevés megalkuvással 
mégis a pályán maradt, s jelentős művésszé vált.

1992-ben bekövetkezett haláláig szerte az országban sok 
köztéri alkotása született (szobrok, domborművek), de az ő sze-
mélyére is jellemző, amit Veszprém városával kapcsolatban ál-
lítottunk, nevezetesen tehát, hogy e kettős szobra nemcsak 
Veszprémnek, de magának a szobrásznak is ikonjává, emblema-
tikus szobrává vált, és lehet, hogy esetében is igaz (erre is van 
több példa), hogy az első köztéri mű színvonalát később nem 
sikerült megismételnie. Persze, aki 32 évesen egy ilyen művet 
alkot, az bizony – ismét divatos kifejezéssel – magasra tette a lé-
cet. Ugyanakkor természetesen ismét hadd emeljük ki a törések 
imént emlegetett meghatározó voltát, s tényszerűen pedig azt, 
hogy hosszú pályája során kivételesen igényes, elmélyült és ere-
deti éremművésszé vált. Érmei �nom és mindig eredeti plasztici-
tást mutató megmintázásai, kivételesen szép betűkultúrája, nem 
utolsósorban tematikai gazdagsága, portréérmek esetében karak-
teres ábrázolásai a 20. század második felének egyik legnagyobb 
magyar éremművészévé avatják úgy és éppen akkor, amikor a 
magyar éremművészet jelentős minőségi magasságokba tör, hála 
többek között a soproni érembiennáléknak, melyek 1977-től sor-
jáznak, s melynek fődíját már 1981-ben ő nyerte el.

Ám itt sincs új a nap alatt, ugyanis jeles veszprémi szobrá-
nak avatása előtt épp érmeivel arat olyan nagy sikert a párizsi vi-
lágkiállításon, 1937-ben, hogy kitüntetésben részesül (Diplome 
d̓ Honneur). Különös összjáték, hogy ugyanezen a kiállításon 
Pátzay Pál épp egy ott felállított Szent István-szobrával nyeri el 
ugyanezt a díjat. Így, amikor Erdey Dezsővel, Jálics Ernővel és 
Madarassy Walterrel együtt (csak Madarassy �atalabb nála) 1937-
ben indul a Szent István–Gizella-szoborpályázaton, akkor ugyan 
ő az egyik leg�atalabb pályázó, ám már nemzetközi sikerek is áll-
nak mögötte.

A megvalósult mű értékei ma is példaértékűek, különösen, 
ha �gyelembe vesszük, hogy milyen nagy mennyiségben állítot-
tak fel azóta országszerte Szent István-emlékműveket, -szobrokat, 
-portrékat különböző jubileumok alkalmából. A sok indulattal 
teli művel szemben Ispánki József szoboregyüttese máig (és va-
lószínűleg fennállása végtelen idejéig) őrzi rendíthetetlen nyu-
galmát. Hiába van kard a király kezében, annak olyan különleges 
pozíciót talált a művet készítő művész, hogy sem támadást, sem 
védekezést nem asszociáltat a szemlélőben, hanem tudatos, hit-
ben fogant magabiztosságot, elmélyültséget. S még valamit, 
amiről Szent István Imre �ához intézett intelmeiben, annak V. ré-
szében („Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról”) így beszél: „.. 
ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéle-
tet, ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy.” Igen. 
Ez az igazság iránti felfokozott vágy és ez a meggyőző türelem az, 
ami sugárzik e szoborból, mind Szent István, mind Boldog Gizel-
la arcáról, tartásából. 

Szerencsés város Veszprém. Sok minden oka van ennek. 
Egyik oka, hogy ez a szobor az övé, ezen a mágikus helyszínen.

Feledy Balázs
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Pátzay-növendék volt egykoron
Pán Márta: Ellipszis (2000); Lencse 2, Korong B-2 (1999). Művészetek Háza, Modern Képtár – 
Vass László Gyűjtemény

Vajon létezik-e Ellipszis a térben? Nem… De egy bizonyosan mégis: a Modern Képtár – Vass László Gyűjte-
mény kertjében. Pán Márta (1923–2008) ugyanis ezt a címet adta inox krómacél térplasztikájának.  

Mediterrán városokra jellemző kis térkép-
zésben jelenik meg az installáció. Pán Már-
ta az ellipszist – a kúpszelet egy típusát –, 
tehát egy síkidomot transzformált térbe-
li ellipszoid alakzattá. A márványposzta-
mensen megjelenő plasztika szimbiózisban 
él a környezet helyzetteremtéseivel: opálos 
fényű fémfelülete visszatükrözi a rávetülő at-
moszférikus fény-árnyék hatásokat.  

A művésznő szobrászati imagináció-
ját következetesen realizálja, építi a térben. 
Anyaghasználata, melyet mindenkor megfelel-
tet a szobor belső rendezőelvének, változatos. 
Szobrait az általa jól ismert térbe komponálja. 
Választott formája mindig re�ektál a körbeve-
vő természeti vagy urbanisztikai miliőre. Úgy 
installálja térkompozícióit, hogy azok mintegy 
uralják és vezessék a tér energetikai mezőit. 
„Az építészet hatja át szobrászati gondolkodá-
somat. A szobrászat az építészet komplemen-
tere, ugyanazon ritmus és arányok uralják” 
– vallja Pán Márta. 

A szobrásznő szemléletmódjában asz-
szimilálta a japán metabolikus építészet elve-
it, mely a „60-as évek újdonsága volt. A jelen 
– és a jelenben létezők – folyamatos változá-
sát, áramlását, mozgását képezi le a metabo-
lizmus mint utópisztikus építészeti irányzat, 
mely Kenzō Tange (1913–2005) strukturalista 
várostervező építész nevéhez és generációjá-
hoz fűződik. 

Pán Márta szobrai különösen kedveltek 
Japánban (Tokió, Hakone Szabadtéri Múze-
um). A természetet absztrakt módon leképe-
ző japán zen-kert, valamint a kövek, sziklák 

rendszerét vízzel társító kínai taoista tájkert szemléletmódját, 
a fengsuj elveit implicit alkalmazza. 2001-ben Akihito császár 
Praemium imperiale-díjjal tüntette ki a művésznőt. 

A Művészetek Háza látogatóit az Ellipszis mint konceptu-
ális signum fogadja. Bár az Ellipszis megszerzése a Vass László 
Gyűjtemény részére és inventarizációja korábban történt, mint az 
intézmény megnyitása, az acélplasztika – vélhetően a művésznő 
szándékával egyezően – ideális elhelyezést nyert. A Modern Kép-
tár megnyitója (2003. június 7.) alkalmából a műgyűjtő Veszprém 
városának ajándékozta a térplasztikát. 

A művésznő szobrainak és kisplasztikáinak többségét geo-
metriai vagy morfológiai elnevezéssel és opusszámmal jegyzi 
œuvre-jében. Lencse 2, Korong B-2, mint a kiállítótér állandó da-
rabjai szabályos és aszimmetrikus gömbszerű, ívelt formák, me-
lyek hordozzák organikus eredetüket. Az integritás tiszta érzetét 
fokozzák a fényes – gondos csiszolású – márványfelületek. 

Duna című, érmékből, öt darab korong formájú bretagne-i 
rózsaszín gránitból készült térkompozíciója hullámszerűen ösz-
szekötve, hömpölygést érzékeltetve átszűri a fengsuj Víz-elem 
szimbólumát. Az 1991-ben készült műalkotást a művésznő Buda-
pestnek ajándékozta, azzal a kéréssel, hogy a Duna-parton helyez-
zék el. Kérését az egykori fővárosvezetés – nagyon sajnálatosan 
– nem teljesítette, így a továbbra is Duna címet viselő szobor 
Grenoble városában lelt otthonra. 

Növények, biológiai részformák analitikus vizsgálata jellemzi 
Pán Márta Franciaországban készült korai rajzait. Ezen organikus 
formák áthatásai, kapcsolódásai absztrakt megjelenésűek. 

A Kröller-Müller Múzeum, Otterlo megrendelésére 1961-
ben készítette el első lebegő szobrát Sculpture �ottante címmel. A 
szoborpark egy kisméretű tavában vízre bocsátott object rejtett 
illesztései mentén forog. (Anyaga plexiüveg, poliésztergyanta és 
alumínium.) 

Pán Márta intenciója az épület térképzésével, arányaival 
harmonizáló épületplasztika és szobrászat létrehozása volt. Or-
ganikus formái a klasszikus balett mozdulatindításának, mozdu-
latsorainak logikájával paralel. 

1956-ban Marseille-ben a Festival de l’Art d’Avant-garde a 
társművészetek modern metszéspontját helyezte fókuszába. A Le 
Corbusier tervezte La Cité radieuse (épült: 1946–1952) tetőte-
raszán mutatta be Maurice Béjart (1927–2007), a neoklasszikus 
balett páratlan mestere két balettpremierjét, melyek egyikét Pán 
Márta Le Teck című – indiai tölgyből készült, őslény állkapcsára 
asszociáló, nyitható – szoborkompozíciója (1956, Centre Pompi-
dou, Párizs) inspirálta, és mely a koreográ�a tényleges része is volt. 

Pán Márta – Marta Pan – az absztrakt szobrászat magyar szár-
mazású, majd franko�l művelője. Gallé Tibor magániskolájának 
növendékeként indult művészeti pályája, majd 1946-tól a Képzőmű-
vészeti Főiskolán Pátzay Pál volt mestere. 1947-től Franciaországban 
élt. Korzikán Charles Barberis mellett sajátította el a faszobrászat 
technikáját. Párizsban Le Corbusier tanítványa, itt ismerkedett meg 
André Wogenscky építésszel, későbbi férjével. Művészeti kollaborá-
ciójuk egyik jellemző emléke a mai Fondation Marta Pan – André 
Wogenscky épület- és kertkomplexuma Párizs közelében. …Pátzay- 
tanítvány volt egykoron, és Párizsban lett sikeres. 

Huber Lilla Mária

Séd, 2019. 6. sz., 13. old.

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

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

2019. november 23. – 2020. február 29

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

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

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

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

kelhető módon elemelik attól a talajtól, ami a hétköznapokban oly 

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

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

Mórocz Anikó
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Séd, 2019. 5. sz., 18. old.
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Első belekezdés
Áttűnések. Összefonódások. Széttartások. Vágyott rend.

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

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

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

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

Negyedik belekezdés
Absztrahálok. Kiszolgáltatott, szűk keresztmetszetek.

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

Séd, 2019. 4. sz., 38. old.

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

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

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

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

Séd, 2019. 1. sz., 36. old.

Pardon
A Modern Képtár 
Veszprém és a régió 
extravagáns élményt 
kínáló kiállítóhelye. 
A különleges térkép-
zést három épület, a 
középkori alapokat is 
magába foglaló eklek-
tikus architektúrák tér-
kapcsolata adja, egyedi 
színhelyként modern 
és kortárs festmények, 
gra� kák, kisplasztikák, 
szobrok bemutatásá-

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

Az i� ú Vasarely a Podolini-Volk-
mann stúdióban fejlesztette kitűnő rajz-
készségét. Realista komponálási metódu-
sát hamarosan egy új művészi repertoár 
gazdagította: a Bortnyik Sándor szabadis-
kolájában megismert művészi stilisztika. 
Bortnyik a weimari Bauhaus progresszív 
szemléletét és oktatási elveit kívánta meg-
honosítani Magyarországon, melynek sa-

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

Séd, 2018. 4. sz. 19. old.

…legmélyedbe szorulva…
Á� ekintés/Monochromia – válogatás Lakner László életművéből. 

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

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

A minimalizmus mindig dimenziót nyit. Brutalitásával, � nomságával, aszkézisével vagy játékosságával, 
a tapasztaltból való kitépettségével, karakteres esztétikai jelenlétével. Figyelmet fókuszál, kérdéseket dob, 
kontextusokat hagy el és kíván, asszociációkat hív elő. Ha négyzetre vagy köbre emelik, ha az alkotó egyszerre 
redukál motívumot, matériát, színt, az érzéki elvonatkoztatás kivételes intenzitása kezd működni.
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Jobb híján szavakkal próbálom leírni a nehe-
zen verbalizálható, szinesztéziás, holisztikus 
helyzetet, hogy Somody Péter festő, Veszprém 
szülötte és Pécs lakója, egy mediterrán karak-
terű-szellemű ember mit művel és miben ré-
szesít minket. Mindkét város és az alkotó régi 
jó ismerőseként, a Mediterráneumhoz erősen 
vonzódó pannon alkotótársként egyértelmű 
volt, hogy csak a fenti pillérekre építhe-
tem-építhettem alábbi soraimat.

Belső tájak, szín-erőterek
A múló időből megragadott, megélt kegyelmi pillanatok kép-
pé rendeződései előtt állunk, olykor szinte benn a képben, annak 
erőterében. Latin szín-terek, ízek, illatok, mediterrán atmoszféra, 
az anyag átlényegülése érzetekké, gondolatokká és fordítva, a spi-
rituális és emocionális tartalmak kikristályosodásai a matériában. 
Somody Péter festő, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kará-
nak professzora napi feladatnak tekinti a festést, sürgető kény-
szert érez a nyomhagyásra, sok kép, szín- és faktúra-együttállás 
ott tolul a fejében. „Sietni akarsz, de látod, hogy lassú vagy” – szól 
a kiállítás mottója, mely arra utal, hogy az expresszív festés kez-
deti lendületét sok apró dolog fékezi, mint a mélyülő homokban 
vagy sárban elakadó, elnehezülő lábakat… Somody szinte nap 
mint nap, évtizedek óta feladja magának a leckét, kívülről �gye-
li önmagát, hogy aztán intenzív szemlélődését képekbe sűrítse. Ez 
a cselekvő, tevékeny nézés újabb és újabb megválaszolandó festői 
kérdéseket, vizuális problémákat generál. 

A fehér vászon provokatív, szigorú kvadratúrája előtt állva 
vallatod az egymás mellé, egymás fölé kerülő színeket és anya-
gokat, tér és idő rétegeit, szellem és lélek layereit. Hagyod, hogy 
megküzdjön egymással gondolat és indulat, múltbéli és mai ön-
magad, lendület és megtorpanás, a külső és a belső világ a színek 
erőterében. A megőrzött véletlen maradandó testet ölt, az idő az 
anyagba dermed, és a kép mint önálló entitás saját útjára indul. 
A festmény is te vagy, egykori és mai önmagad, igen, akaratod el-
lenére megőrzi az előzményeket, a tegnapi ecsetgesztusban, fes-
tékhenger-gördítésben ott van szinte az összes korábbi jelhagyó 
szándék és mozdulat.

A megragado� pillanat és az elengede� kép
Az időnek, az anyag hely- és szerepkeresésének kitett képfelület 
törvényszerűségei hasonlatosak a fentebb már emlegetett medi-

terrán világ történéseihez. Nem történeti-társadalmi analógiák-
ra gondolok, hanem a latin ember viszonyára a világhoz. Mert 
ugye abban egyetértünk, hogy miként az ittlét feletti öröm ünne-
pe az évszázados enyészetben patinázódott falak menti teraszon 
elköltött �nom étel és ital, úgy a megírt-megénekelt pillanatok és 
a jóízűen megfestett kép is az. Bizony mindez valamiképp együtt 
van Somody Péter festészetében, szín- és anyagrétegeinek kelet-
kezésük és némileg virtuális karakterük ellenére több közük van 
az organikus világ esetlegességéhez, mint ha egyszerű kortárs képi 
algoritmusokként szemlélnénk őket. 

Szavak a kimondhatatlanra
Ha elfogadjuk, hogy a festészet is egy nyelv, melyen ittlétünk-
ről dadogunk, dalolunk vagy kiabálunk, akkor az is nyilvánvaló, 
hogy ennek a nyelvnek a szavai a színek, foltjaink, vonalaink, me-
lyeket sebként vagy könnycseppként ejtünk, érzéki simogatásként 
vagy életigenlő mosolyként viszünk a vászonra. Somody léleg-
ző-lüktető, transzparens vagy egymásba olvadó, máskor egymást 
takaró, egymásból következő (vagy egyáltalán nem következő) 
képelemei a kimondhatatlanság szavai, melyek eleven monda-
tokká állnak össze festményein. A kép nem azért hordozza tehát 
ennek a verbalizálhatatlan nyelvnek a titkát, mert előlünk kíván 
elrejteni valamit, hanem mert éppen feltárni szeretne, megnyit-
ni, létrehozni. Angolul az ine�able szó jelenti a kimondhatatlant, 
nem a megtiltottat, eltitkoltat tehát, hanem a szavakkal ki nem 
fejezhetőt: Somody Péter expresszív, asszociatív, játékos szavakra 
épített képi világa olykor ismerősnek tetsző szavak szótárából, de 
folyamatosan frissülő, üde festői mondatokkal nyitja a nyarat.

Tolnay Imre

Szín-terek utasa
Nem lehet véletlen a sok együttállás, hogy Pannónia két legmediterránabb városának, az északibb 
Veszprémnek és a délibb Pécsnek „közös �a” 2021 májusában, egy minden korábbinál szokatlanul 
bezártabban megélt tavasz végén „felszabadulva” osztja meg velünk mediterrán vásznait.

Séd, 2019. 6. sz., 20. old.

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

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

Az építészeti munkák meghatároz-
zák mindennapjainkat, mert házakban 
élünk, akármilyen településen, falun, vá-
roson, házak között zajlik életünk, mégis 
nehezen tudunk mit kezdeni az építészet-
tel mint „olyannal”. Nemigen tudunk róla 
beszélni, Bruno Zevi rendkívüli éleslátás-
sal fejti ki ennek nehézségeit, a közönyt, 
és meg kell vallanunk, túl sokat nem vál

tulajdonképpen diszkrét fotók, homlokzati 
rajzok és alaprajzok mutatták az adott tech
nológiával készült házak képeit. 

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

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

Ennek a jelentős személyiségnek a 
tevékenységét, munkásságát, aki a sa
ját maga által tervezett és épített házban 
1945-ben egy bombatalálat következté

Somody Péter: „sietni akarsz, de látod, hogy lassú vagy” – Művészetek Háza,  
Csikász  Galéria, 2021. május 21. – július 3.
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Gerstner Ödön levele Laczkó Dezsőhöz, 1931. december 10.


