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Somody Péter alkotása

2 sinkó istván
 Foltok, formák, konyhák
 „Sietni akarsz, de látod, hogy lassú vagy.” Somody Péter kiállítása. 

Művészetek Háza, Csikász Galéria, 2021. május 21. – július 3.
4 Fürj Katalin
 Az érzékenység regiszterei
 IV. Lélektől lélekig Érzékenyítő Fesztivál. Petőfi Színház, 2021. július 

16–18.
6 lovizer lilla
 Leghálátlanabb dolog a világon az anyaság –  

vagy mégsem?
 Badu mama gyermekei. Kabóca Bábszínház, 2021. június 13.
6 asztalos istván
 A lehetetlen megkísértése
8 Berta-szénási panna
 Fe-héér, fe-ke-te
 Pepita. A Kabóca Bábszínház előadása. 2021. június 27.
9 asztalos istván
 A mélység titka
 Gréta. Kabóca Bábszínház. A. Gregusova Gréta című könyve 

alapján írta: Markó Róbert. Rendező: Markó-Valentyik Anna. 
Látványtervező: Bartal Kiss Rita. Zeneszerző: Cseri Hanna. 2021. 
június 13.

10 ladányi ibolya
 Hotel Menthol
 Fenyő–Novai–Böhm–Korcsmáros: Hotel Menthol (musical). Ren-

dező: Vándorfi László. Pannon Várszínház, 2021. június 21.
11 Fürj Katalin
 Sampanszkoje, pazsalujszta!
 Carol Rocamora: Kezed örökké szorítom. Rendező: Oberfrank Pál. 

Latinovits–Bujtor Játékszín, 2021. június 29.
11 katona lajos tamás
 Cholnoky Jenő és…
 Cholnoky Jenő és a Balaton. Laczkó Dezső Múzeum, 2021. június 

26. – 2021. december 15.
13 tóth károly
 Kicsi és nagy
 Klimó Károly kiállítása. Művészetek Háza, Modern Képtár, Vass 

László Gyűjtemény. 2021. május 29. – július 31.
16 Feledy Balázs
 Táj megvilágításban
16 Bartuc Gabriella
 A megvilágított táj
 Axel Matthes – Klimó Károly: Táj megvilágításban.  

Vass Gyűjtemény katalógusai 23. Kiadó: Művészetek Háza, 2021
17 palágyi sylvia
 Romok – oszlopok – gondolatok – emlékképek
 Stock. Korinek Gergely kiállítása. Művészetek Háza,  

Dubniczay-palota. 2021. június 12. – július 11.
18 Durst György
 Self Timer
 Ujj Zsuzsi: Self Timer. Művészetek Háza, Dubniczay palota,  

2021. július 21. – szeptember 12.
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20 Tevesz Mária
 Az ismeretlen festő: Ős-Nagy István
21 Huber Lilla Mária
 A futurizmus jegyében
 Mihály Gábor: Fortuna-kút (1988). Veszprém, Fortuna-udvar
22 Kulcsár Ágnes
 A lakótelepi nagy kép
23 Schreiber Márta
 Kemény Zsófival
 Olvasólámpa Kemény Zsófi költő, író, slammerrel. Művészetek 

Háza, Dubniczay-palota, 2021. június 29.
23 Király Viktor
 Visszatérés a Parnasszusra, avagy kultúrfröccs a pandémia 

után (szünetében)
24 Ács Anna
 Nyáresti Olvasólámpa
 Olvasólámpa. Beszélgetés Ladányi Istvánnal. Dubniczay-palota, 

2021. július 15.
24 Józsa Márta
 Az Emlék Iskola
27 Durst György
 Az üzenet
 Trianon sebei. Megemlékezés a Magyarokért Kanadában Egyesü-

let felkérésére. Az összetartozás napja 2021. A Pannon Várszínház 
közreműködésével. Szerkesztő-vágó: Szücs Kitti. Zene: Teleki 
Gergő és Kovács Attila. Szerkesztők: Vándorfi László és Géczi 
János. Videofilm

27 Kovács Attila
 Gitár és a dirty tones
 Gitáros esték. Pannon Egyetem, 2021. április 20.
28 Haász János
 Akarják a boldogságot, hogy eljöjjön hamar
 Vad Fruttik-koncert. Budapest Park, Budapest, 2021. június 4.
28 Rostetterné Nagy Rita
 Palotakoncertek 1.
 Világ körüli utazás – a Pulzus Vonósnégyes koncertje. Érseki  

palota díszterme, 2021. június 21.
29 Lovizer Lilla
 Nolite iudicare
 Elmúlt időkből. Tóth Péter–Baranyi Ferenc: Isteni pokol (kantáta) 

– ősbemutató. Arthur Honegger–Paul Claudel: Johanna  
a máglyán (oratórium). Hangvilla, 2021. június 07.

29 Rostetterné Nagy Rita
 Napfényes karácsony
 Veszprém Város Vegyeskara és a Győri Filharmonikus Zenekar 

oratóriumestje. Hangvilla, 2021. június 24.
30 Somody Zsuzsa
 Közösségben a közönséggel
30 Őrsi Ágnes
 Újra a Kisfaludy Teremben
 Veszprémi Szemle 61. szám. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 

Kisfaludy Terem, 2021. június 25.
31 Farkasné Molnár Csilla
 A Szaléziánum színes világa
 Tízéves a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, Vár u. 31.
31 Pálmann Judit
 Varga Béla emlékezéseiről
 Varga Béla: Életem, emlékeim. Veszprémi Szemle Várostörténeti 

Közhasznú Alapítvány, 2021 (Veszprém: OOK-Press). Veszprémi 
Szemle Könyvek, ISSN 2060-6109; 13.

32 Praznovszky Mihály
 „Egy kivénhedt vers-hályogkovács”
33 Feledy Balázs
 Szabadságról madárnyelven
 Szabadságról madárnyelven. Szilvásy Nándor festményei a Várga-

lériában. Könyvbemutató és kiállításbúcsúztató a Várgalériában. 
Művészetek Háza, 2021. június 5.

33 Martinovics Tibor
 Római kori alapokon
 Palágyi Sylvia és Kirchhof Anita: Balatonfüred római kori települései 

és falfestményei. Kiadta: Balatonfüred Városért Közalapítvány és 
Klar M. Kft. 2021. A kötetet Szelényi Károly fényképei illusztrálják

33 Őrsi Ágnes
 Családfa
 Rybár Olivér: A Cholnoky család története. A Veszprém–Balaton 

2023 Európa Kulturális Fővárosa program Cholnoky-projektnyi-
tója. Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár, 2021. július 23.

34 Kisberzsenyi-Nagy György
 Képre hangolva
 A veszprémi Sportuszoda. Tervezők: Fejér Tervező és Mérnök- 

iroda Kft. (Felcsút), konzorciumpartner, INCORSO Építész és 
Építő Műhely Kft. (Budapest)

36 Farkasné Molnár Csilla
 Születő fesztivál
 A 120 éves magyar film ünnepe: Magyar Mozgókép Fesztivál. 

Veszprém, Balatonalmádi, Balatonfüred. 2021. június 23. – 26.  
A Nemzeti Filmintézet és a Veszprém–Balaton EKF 2023  
rendezvénye

37 Szajki-Vörös Adél
 Szerelmesfilm, 2021
 Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre. R.: Horvát 

Lili. Magyar Mozgókép Fesztivál. Vár, 2021. június 26.
37 Vondervisztné Kapor Ágnes
 Lélegezni
 Éden. Kocsis Ágnes filmje a Magyar Mozgókép Fesztiválon.  

Hangvilla, 2021. június 26.
38 M. Tóth Antal
 Barokk kamarazenei ünnep a Veszprémvölgyben
 VII. Veszprémi Régizenei Napok. Jezsuita templom, 2021. július 21.
39 Rostetter Szilveszter
 Hivatásos műkedvelők
 A Budapest Bach Consort hangversenye. Régizenei Napok.  

Jezsuita romtemplom, 2021. július 23.
40 Csabai Máté
 Kották a múzeum elfelejtett raktárából
 Veszprémi Régizenei Napok. Jezsuita romtemplom,  

2021. július 18–26.
41 Rostetterné Nagy Rita
 Mindig Dowland, mindig fájdalom
 Semper Dowland semper dolens – Tóth Emese Gyöngyvér és Nagy 

Csaba estje. Veszprémi Régizenei Napok. Jezsuita romtemplom, 
2021. július 22.

44 Baka István gúnyrajza
  

         Számunkat Gáspár Gábor fényképeivel illusztráltuk.

Tartalom
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Ritkán látható a mai magyar kiállítási palettán – s a kiállítótermekben – olyan derűs, színes világú festészet, 
mint Somody Péteré. Játékos, felszabadult képek, vibráló, technikailag is izgalmas felületek jellemzik az 
utóbbi évek – elsősorban az utolsó két év – munkáiból válogatott tárlatot.

Foltok,  
formák, konyhák

Somody már a kezdetektől az organikus abszt-
rakt festészet elkötelezettje, olyan alkotó, aki 
ugyan szívesen keveri az egyes irányokat az 
absztrakción belül, mégis zömmel a lágy for-
mák híve.

A Csikászban bemutatott műegyüttes 
legfontosabb tanulsága – ha és amennyiben ér-
demes egy kiállításból tanulságokat leszűrni –, 
hogy a folt-, forma-, vonalegyüttesek haszná-

lata sajátos ritmikát, ritmusrendszereket képes létrehozni anélkül, 
hogy ezt az egységet bármilyen más – külső – elemsorral meg-
bonthatnánk. Somody dallamvilága – mert erősen zenei hatású a 
képek nagy része – a népdalokéhoz hasonlatos. Az újabb stílusú, 
nem az ereszkedő, hanem az emelkedő dallamívekhez.

Bármely képet emeljük is ki a kiállításról, van egy pontos 
kotta, melyet ugyanakkor nagyon szabadon variál, s mindig a 
folt-forma redukcióban jelenít meg. Konyhaképein, mert ebből 
néhányat itt is szerepeltet, van ugyan néhány utalás a valóság, a 
látvány utáni feldolgozás irányába (edény- vagy gyümölcsfor-
mák, konyhaabroszminták), mégis az egész egy nagy, általános 
érzéstömeget jelenít meg az étkezés apropóján. Általánosság-
ban kijelenthető, hogy Somody festészete szubsztilis, érzéki és 
emocionális. Ez akkor is igaz, ha néhány nagyobb festményén 
elragadja ez az érzelmi, emocionális gesztus, és kissé nyers for-
mák, megoldatlanabb felületek is ott maradnak. Ugyanakkor 
az, ahogy Somody a kitakarás, a maszkolás folyamatát érzéke-
nyen, szabadon kezeli, nem görcsös, merev, tökéletességre tö-
rekvő, hanem inkább játékos, megengedő módon használja ezt 
a technikai segédelemet, az szívderítő, mert tökéletesen illeszke-
dik az általa képviselt felszabadító jellegű szemlélethez. Ugyan-
ez mondható a szívesen használt zománc – vagy épp vízüveg 
– anyagának képbe építésére és a többrétegűséget eredménye-
ző plexi összekapcsolására a hagyományos vászon képfelülettel. 

Ezek az izgalmas anyagjátékok, a többértelműséget vagy épp a 
folt-forma továbbgondolását segítik.

Képein vissza-visszatérő motívumok a spatulák, a megre-
pedt tojáshéjak, a labdaszerű gömbök, persze mindezek csupán 
érzetek, nem konkrét utalások. 

Somody saját világot épített fel, melynek gyökerei persze 
nem ismeretlenek a magyar festészet elmúlt 70 évétől kezdődően. 
Ez a derűs és formákra, foltokra épített festészeti nyelv már fellel-
hető volt az Európai Iskola néhány jeles képviselőjénél, majd át-
öröklődött Somody vállalt mestere, Keserű Ilona munkásságába. 
Ugyanakkor Somody ezt a hagyományt saját képi világának ki-
alakításához használta fel, s talált rá egy csakis rá jellemző s a mai 
képzőművészeti világban már összetéveszthetetlen egyéni hangra.

Ezt a derűs, egyéni hangot látjuk – s belül talán hallhatjuk is 
– Somody Péter Csikász galériabeli kiállításán.

Sinkó István

„Sietni akarsz, de látod, hogy lassú vagy.” Somody Péter kiállítása. 
Művészetek Háza, Csikász Galéria. 2021. május 21. – július 3.

Séd, 2021. 3. sz., 37. old.
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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 fi 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 megragadott  pillanat és az elengedett  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 fi 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 ineff 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 fi a” 2021 májusában, egy minden korábbinál szokatlanul 
bezártabban megélt tavasz végén „felszabadulva” osztja meg velünk mediterrán vásznait.

Séd, 2019. 6. sz., 20. old.
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Molnár Farkas 
Molnár Farkas – Megfagyott 
emlékek/BAUHAUS 100.  
Művészetek Háza, Csikász  
Galéria. 2019. október 19. – 
2019. november 27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gopcsa Katalin

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

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

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

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

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

Somody Péter: „sietni akarsz, de látod, hogy lassú vagy” – Művészetek Háza, 
Csikász  Galéria, 2021. május 21. – július 3.
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A Petőfi Színház IV. 
Érzékenyítő Fesztivál-
ja – bár megrázóan ko-
moly témákat érintett: 
családon belüli bántal-
mazás, kihívással élők, 
gyermekvállalás – az 
idén sem vállalkozott 
a magyar társadalmat 
megosztó kérdések 
felvetésére. A kínálat 
bőséges volt: nagyszín-
padi produkciókon 
kívül a Fagyöngy Egye-
sület prevenciós elő- 
adásai, érzékenyítőcs-
ke programok gyere-
keknek, kiállítás, tánc, 
felolvasószínház Módri 
Györgyi, Kőrösi Csaba, 
Oberfrank Pál, Gaál 
Attila Csaba és Hor-
váth Csenge közremű-
ködésével és kibeszélő 
programok Kardos 
Klára klinikai szak-
pszichológus, Keller-

né Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes és 
Oberfrank Pál igazgató vezetésével.

A három nagyszínpadi produkció a 
párkapcsolatsémára építve fogalmazott 
meg különböző kérdésirányokat. Szá-
momra a legizgalmasabb a Katona József 
Színház Duncan MacMillan Lélegezz című 
előadása volt (r. Forgács Péter). A darab 
témája látszólag egyszerű: két fiatal dilem-
mája arról, szabad-e gyermeket vállalni, 
ha nem biztos, hogy igazán ismerjük egy-
mást; ha mindenhol párkapcsolati aknák 
vannak elrejtve, pláne a mai világban. 

A gyerek megszületése végül felfog-
ható lenne életreceptként, a gyermekvál-
lalás igenléseként, ha a szöveg mélyebb 
rétegei (például az, hogy pont nem akkor 
születik meg, amikor tervezik) nem nyit-
nának bonyolultabb, filozófiai-ontológi-
ai értelmezési lehetőségek felé, távolról 
megidézve az emberiségdrámákat, még 
ha a transzcendens világszint csak köz-
vetve van is jelen. Gyermekvállalás egy 
apokaliptikus végjáték fenyegetésében. 
Csak éppen az eszkimók olvadó jégtáblá-
kon, plasztikhegyek között bukdácsolnak. 
„Anyának érzem, ó, Ádám, magam” – egy 
21. századi fiatal pár minitragédiája. Van-e 
(egyénként és emberiségként) választá-

sunk? A létezés groteszk bája: szabad aka-
rat vagy genetikailag kódolt fajfenntartási 
ösztön irányítja döntéseinket, miközben 
hétmilliárd ember lassan (?) elpusztítja a 
bolygót? Van valamilyen transzcendens 
céltételezés? Bízhatunk bízva, vagy bioló-
giai és bibliai rendeltetésünk – szerelmünk 
– szülői ösztöneink kiteljesítése helyett a 
szaporodás, egyben a fogyasztás és a min-
dent elborító füst és szemét elleni küzdel-
met kellene választanunk? 

Személyes és általános emberi sors 
kettősségének felmutatása nyilvánul meg 
a rendezésben is: egyrészt a darab üdítően 
szabad dramaturgiai megoldásaiban, tér- 
és időkezelésében, ahogy a szereplők, akik 
egyszerre kidolgozott és parabolisztikusan 
általánosítható karakterek, egyetlen pad-
szerű díszletben (kellene jelentést látnunk 
benne?) egyik jelenetből lazán átlépnek 
a másikba; vagy ahogy a játékidő utolsó 
harmadában felgyorsul a cselekmény: vál-
laltan klisészerű, mint maga az élet, ahogy 
megállíthatatlanul halad a végkifejlet felé; 
másrészt a helyzetek, a viszonyok kidol-
gozottságában. Pálos Hanna és Vizi Dávid 
alakítása igazi bravúr: végig a színpadon, 
gyors váltásokkal, erős jelenléttel mutatják 
meg a kapcsolataknák között lavírozó pár 
humorral átszőtt vergődését. A nő szere-
pe kidolgozottabb: az alakítás az érzelmek 
széles skáláját járja be a lelkes tervezgetés-
től a fájdalmas depresszióig. 

Más műfajú, jól megírt társalgási víg-
játék az Orlai Produkció fesztivált záró 
előadása (Stefan Vögel: Egy apró kérés, r. 
Rába Roland), amelynek kérdésfeltevé-
se akár a rendezvény mottója is lehetne: az 
együttérzés könnyein, részvevő pillantáso-
kon, a szeretet verbális hangoztatásán túl 
hajlandó lennél-e valódi áldozatra, ha egy 
embertársadnak igazán szüksége lenne a 
segítségedre? Odaadnád-e az egyik vesédet 
(azaz: kilépnél-e komfortzónád biztonságos 
kényelméből), ha ezt kívánná a helyzet? 

Az osztrák szerző drámája azonban 
nem terheli nézőit a téma komolyságát 
hangsúlyozó színpadi megoldásokkal: az 
egyedi alapötlet kapcsolati kliséken ke-
resztül, sok humorral, helyzet- és jellem-
komikumra épülő jelenetekkel, érdekes 
ötletek klipszerű pörgetésével halad a vég-
kifejlet felé. A karakterek inkább figurák; 
nincsenek igazán nagy érzelmeket, szen-
vedélyeket felkavaró jelenetek – klasszikus 
vígjátéki stílus (bár azért egy Molière…). 

A színészek (Szávai Viktória, Járó Zsuzsa, 
Debreczeny Csaba, Mészáros Máté) ruti-
nosan, jó tempóban, a gegeket, poénokat 
hatásosan kijátszva alakítják szerepüket. 
Ha a fesztivált egy kellemesen szórakozta-
tó programmal kívánta zárni a színház, ez 
a darab jó választás volt.

Annál nagyobb hiányérzetet hagyott 
bennem az Újszínház előadása (r.: Dörner 
György), Gyurkovics Tibor Császármor-
zsa című abszurdja; bár lehet, hogy a „gro-
teszk” megfelelőbb műfaji besorolás lenne: 
van linearitás, kauzalitás és fejlődés a cse-
lekményben; egyes figurák már majdnem 
karakterek: van múltjuk, körülhatárolha-
tó motivációik; és a nyelv sem nélkülözi 
a logikát. Vajon miért vette elő a rendező 
Gyurkovics 1994-ben írt drámáját? Talán 
azért, mert – az előadás zárlatából ítélve – 
látott benne egy számára kedves gondola-
tot: hogy egy férfi és egy nő kapcsolatában 
a szeretet minden nehézségen átsegít? A 
család megtartóerejének dicséretét? 

Bevett gyakorlat napjainkban a drá-
mák szövegének vágása, a jelenetek át-
rendezése, akár vendégszövegek, rögzített 
improvizációk beillesztése; átiratok, rep-
rízek keletkeznek, egy kiemelt gondolat, 
értelmezés köré épül fel az előadás, nincs 
ezzel semmi baj. Ha elég nagy a változta-
tás, nem árt új címet adni a produkciónak. 
A szerzői utasításoktól való eltérés egye-
nesen ajánlott (az alkotófolyamatban jobb 
megoldások keletkezhetnek.) Az azonban 
nem elegáns, hogy egy mű „üzenetével” 
homlokegyenest ellenkező tartalmat, fó-
kuszt kapjon az előadás. 

Az első problémát az okozza, hogy 
a díszlet pontosan, egyben pontatlanul 
követi a szerzői utasítást: „Egyszerűen 
berendezett, szív alakú szoba. Szemben 
duplaheverő, azon félig ülve, félig fekve, 
mint a bábok, Tomi és Kati.”1 Az általam 
kiemelt szavak a stilizáció irányába való 
elmozdulás igényére utalhatnak; külö-
nösen a 2. felvonás elején az „ugyanaz a 
szoba, fekhelyekkel körbetapétázva” uta-
sítással együtt. (Lehet, hogy egy jó nagy 
ágy középen – amelyben nem vagyunk 
egyedül, mert együtt kell élnünk a múltad-
dal és a jeleneddel, Szívem – önmagában 
megoldaná a helyzetet.) Mindebből csak 
a realista szobabelső marad egy csomó 
funkciótlan bútordarabbal. 

Stílus és regiszter eldöntetlensége 
jellemzi a rendezői koncepciót: a realista 

Az érzékenység  regiszterei
Az ember úgy van kódolva, hogy csak korlátozottan tudjuk átérezni mások fájdalmát. E genetikai adottságunk 
nélkül naponta az együttérzés keresztjére feszíttethetnénk a töméntelen szenvedés láttán: háborúk által 
meggyötört, a puszta életüket menekítő emberek; éhező gyerekek; különbözőségük, származásuk, bőrszínük 
miatt kirekesztett embertársaink; a társadalom perifériáin tengődők, akik mellett nap mint nap elvonulunk 
tömött bevásárlókosarainkkal… Hosszú a sor.

Séd, 2020. 4. sz., 6. old.
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Az idén harmadik alkalommal rendezték meg az érzékenyítő fesztivált a Veszprémi Petőfi  Színházban. 
A megnyitón Oberfrank Pál igazgató és Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes, a programsorozat 
ötletgazdája beszélt az alkotás, a színház gyógyító, személyiség- és lélekformáló szerepéről, az empátia 
fontosságáról. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Érzékenyítő Fesztivál. Petőfi  Színház. 2020. július 16–19.
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Diótörő, Egérkirály 
és a projektor meséje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

A fesztivál ötletét Kellerné Egresi 
Zsuzsannának, a színház igazgatóhe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

A darab szórólapján is kártyákon 
feltüntetve látjuk a színészeket és jel-
lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak 
gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a 
családban is vannak gyengébb és erősebb 
személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak 
úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-
használunk, minden kártyának van ereje, 
minden kártya számít. Az előadásban 
is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint 
szimbólumot, ahogy minden szereplő jó 
és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. 
Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, 
hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-
két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-
dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert Séd, 2020. 2. sz., 6. old.
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szeretné magát különböztetni a fi lmtől az-
zal, hogy ezzel a lényeges változtatással él. 
Ezáltal sokkal nagyobb hangsúlyt kap a 
kapitány történetszála, aki játékidőben is 
közel azonos időt tölt a színpadon, mint a 
szerelmesek. Míg az első felvonás közép-
pontjában egyértelműen a szerelmesek 
állnak, addig a második felvonásban az 
előadás fókusza egyértelműen a kapitány 
felé fordul, és a rá irányuló fi gyelem nem 
is alaptalan: olyan morális döntéshelyzetbe 
kényszerül, amely valóban izgalmas. Dön-

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

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

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

Hornok Máté

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Herth Viktória

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

Séd, 2018. 3. sz. 29. old.
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Szép a harc, szép ez az emberi lét Szilvásiné Csordás Éva ön-álló estje. Veszprém, Agóra VVMK, 2018. május 2. Sokszor hallottuk már Sz. Csordás Évát verset mondani az elmúlt időkben, hol nagyon jól, hol kevésbé sikeresen, de mindig nagy odaadással és szenvedé-lyesen. Ez az odaadás önálló estjének minden pillanatát áthatotta. A legna-gyobb magyar költők szavaival szinte megelevenítette életének és változó gondolatvilágának útját gyermekkorától napjainkig. Két veszprémi költő, Tungli M. Klára és Búzás Huba egy-egy verse is elhangzott az esten. A műsor szerkezete átívelte az emberi élet sorsfordulóit, a tu-datot meghatározó lét boldog és szomorú pillanatait. Hol pajkos gyermekként, hol ábrándozó ifj úként, lázadó fi atalként, majd megfáradt, aggódó anyaként és jövőt, nemzetet féltő emberként hullottak a szavak. Előadásmódjából a régi, szen-timentális érzelgősséget lassan-lassan elkoptatta a napok hordaléka. Az idő, ami felnevelte s a tragédiák sora összezsugorí-totta az éveket, s keményebbé tették őt is. A versek segítettek túlélni a fájdalmakat, s mindez letisztult, szépen szóló hangon jelent meg az esten. Egy jól szerkesztett műsor lehetőséget ad az előadónak, hogy szinte egész életéről szóljon a versek nyelvén, hol szelíd, hol erőteljes hangon, reálisan, külső szemlélő szemével néz-ve. Érezhettük az örök vívódást a jó és a rossz között, az öröm és a bánat között, az örök vívódást a gyermeki lény és a felnőttkor el nem múló ábrándozásaiban. De valahogy ott táncolt mindig a gondo-latok között az örök félelem, ahogy Nagy László versében megidézve mondta. „Nem vagyok jó, nem vagyok jó senkinek / rámugatnak égiek és földiek/ De kell-e az ember, kell-e az igaz szó ma valakinek? Az ember a legcsodálatosabb lény, ha van bátorsága igaz hittel, szép szavakkal szól-ni és hitet adni, még ha néha reményét veszti is. Mert aggódnunk kell nap mint nap nemcsak szeretteinkért, de a jövőért, a nemzetért is. Csordás Éva is feltette keményen, szilajon szólva a nagy kérdést Búzás Huba költeményét mondva. „hát mondd, maradunk-e magyarnak vagy elenyészik a nemzet, / ki fogja beszélni e nyelvet 3000-re?” S a felgyülemlő feszült-séget, melyet az előadó és a közönség egyaránt érzett, mivel is lehetett volna oldani jobban, mint egy-két lágy, szerel-mes szóval, melyek újra reményt adtak az egymásra találásra. Hiszen a „szépség koldusa” is rövid megnyugvásra talált a Szinva-patak partján ülve, mire gon-dolataiban eljutott odáig: „Visz a vonat, megyek utánad, / talán ma még meg is talállak”. Különös egymásra találása 

volt ez versnek és előadónak. A múló idő őt is edzette, csiszolta, és a letisztult hang lágysága reményt sugallt. Berzevici Zoltán gitárjátékával szelíden kísérte a szövegeket. Időt hagyott néha az előadó-nak egy-egy nagyobb levegővételre, de a versek dinamikájához makacsul ragasz-kodott a komor és a gyengéd akkordok harmóniájával. Ki tudja, az évtizedek során felgyorsult és rohanó világunkban honnan volt ereje oly sokszor megújulni, hittel újra kezdeni és csiszolni előadómű-vészetét Évának. Lelkesedéssel adta át tapasztalatait fi atalabb nemzedékeknek is. Gyermekeket, ifj akat nevelt a vers sze-retetére. S ha néha el is fáradt, neki is ott volt a természet igaz szeretete, az erdők, a vizek, melyek körülölelik az embert, s van erejük minden tavasszal megújulni. Csendesen, alázatosan, még ha bántja is őket az ember. S az a fajta alázat, mely-lyel Csordás Éva immár évtizedek óta közelít a versek világához, ezen az estén előadó-művészetében is hűen tükröző-dött. S ereje honnan is lehetne? Csakis a verssorokból. Ahogy Szilágyi Domokos szavaival zárta műsorát: „Szép a harc, szép az emberi lét, / üt is, hogy edzzen, izzítja küzdelmem tüzét.” S ahogy múlt az idő és peregtek a verssorok, mi, hallga-tók úgy tártuk ki egyre jobban szívünk kapuját, hogy befogadjunk minden értünk is szóló szép gondolatot. A műsor végén a szépszámú közönség szűnni nem akaró vastapsa jelezte, hogy ezen az estén lelkünk összeért. Köszönet érte.Molnár ErzsébetVers-transzformáció A szőlőszem. Turek Miklós versszínházi monodrámája, a Pannon Egyetem Kultúra-szervező Csoportjának szer-vezésében. Pannon Egyetem, E kamara, 2018. március 6. A versszínházi előadások érdekes élményt tudnak nyújtani, hiszen két műnem ke-veredik egymással. A líra a papírra vetett költői képekbe formált gondolatok által beszél, a színháznál pedig szükség van hús-vér emberekre, akik életre keltenek egy másik világot a színpadon. Ha ez a kettő sík összetalálkozik, akkor valami-nek a szerepe átformálódik, ez pedig nem más lesz, mint a vers.A két műnem találkozása kapcsán érdemes fi gyelembe venni az előadás témájához kapcsolódó, az általános műveltségünkhöz tartozó alaptudást. Ha olyan ember tévedne be az előadásra, aki az égadta világon semmit sem tud Petőfi  Sándorról, a nevét sem hallotta, az valószínűleg úgy ül ott végig a széken, hogy azt sem tudja, mi történik. Persze, nehéz olyan embert találni, aki még nem 

hallott Petőfi  Sándorról, de ha mégis lenne ilyen személy, az biztos nem köt ki egy róla szóló versszínházi előadáson. Mindezt csak azért hoztam szóba, hogy érzékeltessem, mennyire más lenne a helyzet, ha egy dráma kerül színpadra. Ott az előadás szövege egy történetet mesél el, amiből megtudjuk a szereplők nevét, megismerjük (jobb esetben) a személyiségek fontos jellemzőit, kapunk egy világosan értelmezhető, összefüggő történetet. (Persze nem minden színházi irányzatnál ilyen egyszerű a helyzet...) A versszínháznál a versek összefűzésénél jórészt hozott anyagból kell dolgoznunk.A monodráma szövege ennél az előadásnál negyvenkét versből áll, néme-lyikből csak részleteket hallhatunk. Lé-nyeges, hogy Turek Miklós nemcsak ki-állt a színpad közepére és mozdulatlanul elszavalta az adott versrészleteket, hanem színészi játékkal is élt. Ha csak kiállunk elszavalni egy verset, akkor is színészke-dünk, de legtöbbször csak a hangunkkal tesszük ezt. A versszínházi előadásnál azonban teljesen más dolgot tapasztalha-tunk. A szöveg mellé, hogy létrehozhas-suk a színházi hatást, elengedhetetlen az előadásmód, vagyis a hangsúly, a mimika, a gesztikulálás. Ezek nélkül a szöveg nem nyer jelentőséget. A színésznek nagyon aprólékosan fi gyelnie kell arra, hogy mi-lyen hangsúllyal, milyen arckifejezéssel és milyen mellékcselekedet kíséretében adja elő az alkotásokat. A Toldi Előhangjának felhangzásakor a színész egy könyvet tart a kezében, mintha felolvasná Arany híres művének sorait. Majd leült az asztalhoz, és az Arany Jánoshoz című verset levél-ként megírva jeleníti meg, mintha Petőfi  épp most írná jó barátjának a dicsérő levelet. A Petőfi -versek monodráma szövegévé transzformálódtak az előadás-ban. A líra háttérbe szorul, a szöveg egy életpálya bemutatásának rendelődik alá a színházi hatást megteremtő közegben. A transzformáció megtörtént, a verszövegből színház lett. Egy dolgot hiányoltam: azt a szenvedélyt, amely a Petőfi -versek szinte minden sorában végigsöpör. Jakab Krisztina

Érzékenyítés Levél apámhoz; A nővérek; A mi Józsink; Erzsike. Érzékenyí-tő fesztivál. Veszprémi Petőfi  Színház, 2018. április 23–25. A Veszprémi Petőfi  Színház az évad vé-géhez közeledve egy teljesen új kezdemé-nyezéssel állt elő, az Érzékenyítő feszti-vállal. Mi is ez? Miért kell egy színházba érzékenyítés? Mitől lesz ez fesztivál? No és persze hogyan kell vagy lehet érzéke-nyíteni?A fesztivál ötletét Kellerné Egresi Zsuzsannának, a színház igazgatóhe-
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lyettesének és művészeti főtitkárának köszönhetjük. A fesztivál négy estét, négy előadást foglal magában. Azonban min-den este, minden előadáson belül valójá-ban kettőt láthatunk, és a néző feladata, hogy megtalálja az összekötő szálakat. Ebben azonban megkapunk minden segítséget. A fesztiváljelleget az adja, hogy az előadások után a néző nincsen magára hagyva a gondolataival, az érzéseivel és a kérdéseivel. A segítséget a feldolgozáshoz Kardos Klára klinikai szakpszichológus és a nézők egymásnak adják, némi pezsgő és sütemény társaságában. A közönség reak-ciója egyértelműen pozitív a monodrámá-kat illetően, a többség egyöntetűen kijelen-tette, hogy több ilyen előadást szeretne látni. Az emberek láthatóan fogékonyak az ilyen jellegű érzékenyítésre, és szükség is van rá a mai világban. Sokan eltávolod-tunk a saját érzéseinktől, nem szentelünk időt annak, hogy igazán átéljük az esemé-nyeket, amelyek velünk történnek.Miért kell épp egy színházba ilyen érzékenyítés, hiszen azt gondolnánk, hogy ott valójában mindig az történik. Mi is akkor valójában az érzékenyítés? Érzékenyítésnek nevezhetjük mindazt a tudatos vagy tudattalan, tervezett vagy spontán befolyásolást, nevelést, mely attitűdalakító hatásával odafi gyelésre, empátiára és a „normálistól”, a megszo-kottól való eltérés elfogadására nevel. A színházi közeg tökéletes erre a célra. Az egyéni élettörténetek bemutatásával – melyek valós személyekről szólnak, valós életekről, épp olyanokról, mint a miéink – tökéletesen el lehet érni, hogy a nézők a színházteremből kilépve, az ott látottakat, hallottakat feldolgozva már máshogyan nézzenek a körülöttük lévő világra és emberekre. A darabok látványvilága, a színpad „áthelyezése” is ezt segítette elő. A színpa-dot megtoldották egy, a közönség soraiba benyúló kötényszínpaddal, így hozva testközelbe a látványt. A díszlet minden esetben egyszerű, már-már minimalista, amelyben a hétköznapi tárgyak jelentés-hordozókká váltak.A fesztivál első két előadása a Levél apámhoz és A nővérek Cseh Judit rende-zésében, melyek Lengyel Nagy Anna igaz történetein alapulnak. A színpadot meg-látva az ember kissé el is bizonytalanodhat előzetes elvárásaihoz képest. Rendkívül kicsi a díszlet, egy apró „szobából” áll az egész, melyet lámpasorral kirakott, vilá-gító keret szegélyez, körbezárva a teret. A szoba közepén egy darab szék áll, üresen. Az előadás azzal kezdődik, hogy besétál a monodráma főszereplője, Egri Kati, a kö-zönségnek háttal leül a székre, és belekezd a történetébe. Fokozatosan, mondatról mondatra fordul a nézőtér irányába. Az édesapjához beszél, neki „ír” egy levelet. Annak az édesapának, akivel egész életé-ben egyszer találkozott, egy légvédelmi riadó során, a véletlen műveként.Mesél a gyerekkoráról és a nehézsé-gekről, melyeken keresztül kellett mennie, közben a kezét tördeli, időnként pedig elrejti őket – szégyelli a munkától megvi-selt kinézetét. A 20. század megpróbálta-

tásai és a szegényes körülmények között eltöltött évek súlya érződik a szavakban. A történet bizonyos részeinél hanghordozá-sa megváltozik. Olykor elhalkul, néhány mondata félbeszakad, eljut a sírás határáig, majd röpke csend után folytatja. Ez az asszony rengeteg dolgon keresztülment, az éhezéstől a bántalmazásig, de mind-végig kitartott. Férjhez ment, családot is alapított, bár az igazi szerelmet sohasem találta meg. A történet végéhez közeledve kiderül, hogy a levél címzettje évek óta halott. Mégis ír neki a lánya, aki szintén élete végéhez közelít. Egy apához, aki sose volt mellette. Egri Kati alakítása magával ragadó, és egy pillanatig se érezzük, hogy valaki más életéről mesél.Rövid szünet után Egri Márta, Egri Kati nővére veszi át a színteret A nővérek főszereplőjeként. A színpadon egy lehelet-nyivel több díszlet. Eltűnik a zárt és rideg „kockaszoba”, helyét nyitottabb tér veszi át, mintás paravánokkal, kis székkel és egy üres ruhásfogassal. Egri Márta egy doboz ruhával érkezik meg, leül a kis székre, és válogatni kezd a ruhaneműk között. A nővéréről kezd el mesélni, és a köztük lévő szoros kapcsolatról. Nem sokkal később már a nővére párjáról beszél, Jánosról, aki ennek a bonyolult szerelmi három-szögnek a középpontjában áll. Mindkét nő ugyanazt a férfi t szereti, a férfi  pedig viszontszereti őket, csak nem ugyanúgy. Ez a bonyolult, családon belüli viszály mindenki számára maradandó sérüléseket okoz, valahogy mégis elsimulnak a problé-mák – bármilyen furcsa –, éppen emiatt a sokoldalú szeretet miatt.A második monodráma kissé más hangvételű, mint az első volt, sokkal sze-lídebb, vidámabbnak is hat, hiába ennyire szívfacsaró a téma. Ez Egri Márta előadá-sának is köszönhető, aki energikusan, sokat gesztikulálva, mégis lélekkel játsz-sza el a magára maradt testvér szerepét. A történet előrehaladtával egyre inkább érezzük, mekkora teherré váltak az élete során meghozott döntések ezzel a két személlyel kapcsolatban, akik a legtöbbet jelentették neki a világon. Mérhetetlen szeretet, fájdalommal vegyítve, amit Egri Márta játékával őszintén és hitelesen tu-dott megjeleníteni.A fesztivál második napján A mi Józsink és az Erzsike című darabokat lát-hattuk, Keresztes Tamás és Pelsőczy Réka rendezésében. A mi Józsink egy igazi jó elvtárs! Láthatunk egy mélyszegénység-ben és nélkülözésben élő vidéki fi út, aki a szemünk láttára utazza be a világot, és válik elégedett, boldog idős emberré. A mi Józsink nehezen, de kijárta az általános iskolát, majd alkalmi munkákból élt, míg-nem a katonaság után a párt felfi gyelt rá. Nem az elvei vagy a nézetei miatt, éppen ellenkezőleg. A ranglétrán való felfelé lép-delése éppen naiv, lelkes munkaszereteté-nek volt köszönhető, kérdés nélkül végezte a munkáját, bármi is volt az. Epres Attila meggyőző és magával ragadó játékát, mint utólag elárulta, az édesapjának köszönheti, az ő fi nom tájszólásából, és történetmesé-lési technikájából merített. Ez az életsze-retet, mindenen átütő boldogság és soha 

el nem múló remény köti össze őt az est másik főszereplőjével.Nehogymá’, kiáltja Erzsike, akinek ez a szemlélet végigvonul az életén. Egy elvei-ért és értékeiért körömszakadtáig küzdő, sok szoknyás asszony elevenedik meg előt-tünk Lázár Kati tolmácsolásában. Nehogy-má’ éppen az ő lánya ne gyógyuljon meg! Nehogymá’ ő ne találja fel magát Pesten! Az átlagember számára különös ragasz-kodással és vehemenciával nem tudja elfogadni, hogy a lánya halálos beteg. Nem engedi el egy pillanatra sem a kezét, és a csodálatra méltó színes, hangos életigenlé-sével reményt hoz az egész kórteremnek, s a lányával együtt győzik le a betegséget. Miért érzékenyítés? Talán mi soha nem értettük volna meg, mit jelent az asszony számára a közössége, a családja és az a példátlan összetartás, amely köztük van. Talán zavart volna minket a csöndes, szomorú, fertőtlenítőszagú kórteremben egy hangos, akaratos asszony a megannyi látogatóval. Nem értettük volna, miért akar nekünk is adni abból a levesből, amit az imént főzött, hiszen mi nem vagyunk a családja, de mégis – neki mindenki számít, mindent megoszt. Talán megértjük, talán legközelebb könnyebben elfogadjuk, mert megmutat-ták nekünk egy történet másik oldalát, egy emberi életnek azt az oldalát, amely mások előtt árnyékban maradt – eddig.Balla Anett és Rádli VivienItt  senkinek sincs jó lapja Családi játszmák. Az Orlai Produkciós Iroda vendég-előadása. Érzékenyítő feszti-vál. Veszprémi Petőfi  Szín-ház, 2018. április 28. A Családi játszmák előadás megadja a drámai élvezeteket, minden szereplőnek megvan a saját drámája, érdekes és izgal-mas, ahogyan kibontakoznak az össze-tett karakterek. Az előadás azt a kérdést intézi a nézőhöz, hogy a nekünk osztott kártyákkal hogyan tudunk boldogulni az életben.A darab szórólapján is kártyákon feltüntetve látjuk a színészeket és jel-lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a családban is vannak gyengébb és erősebb személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-használunk, minden kártyának van ereje, minden kártya számít. Az előadásban is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint szimbólumot, ahogy minden szereplő jó és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert 
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Szép a harc, 
szép ez 
az emberi lét 
Szilvásiné Csordás Éva ön-
álló estje. Veszprém, Agóra 
VVMK, 2018. május 2. 

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

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

Molnár Erzsébet

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

A versszínházi előadások érdekes élményt tudnak nyújtani, hiszen két műnem ke-veredik egymással. A líra a papírra vetett költői képekbe formált gondolatok által beszél, a színháznál pedig szükség van hús-vér emberekre, akik életre keltenek egy másik világot a színpadon. Ha ez a kettő sík összetalálkozik, akkor valami-nek a szerepe átformálódik, ez pedig nem más lesz, mint a vers.A két műnem találkozása kapcsán érdemes fi gyelembe venni az előadás témájához kapcsolódó, az általános műveltségünkhöz tartozó alaptudást. Ha olyan ember tévedne be az előadásra, aki az égadta világon semmit sem tud Petőfi  Sándorról, a nevét sem hallotta, az valószínűleg úgy ül ott végig a széken, hogy azt sem tudja, mi történik. Persze, nehéz olyan embert találni, aki még nem 

hallott Petőfi  Sándorról, de ha mégis lenne ilyen személy, az biztos nem köt ki egy róla szóló versszínházi előadáson. Mindezt csak azért hoztam szóba, hogy érzékeltessem, mennyire más lenne a helyzet, ha egy dráma kerül színpadra. Ott az előadás szövege egy történetet mesél el, amiből megtudjuk a szereplők nevét, megismerjük (jobb esetben) a személyiségek fontos jellemzőit, kapunk egy világosan értelmezhető, összefüggő történetet. (Persze nem minden színházi irányzatnál ilyen egyszerű a helyzet...) A versszínháznál a versek összefűzésénél jórészt hozott anyagból kell dolgoznunk.A monodráma szövege ennél az előadásnál negyvenkét versből áll, néme-lyikből csak részleteket hallhatunk. Lé-nyeges, hogy Turek Miklós nemcsak ki-állt a színpad közepére és mozdulatlanul elszavalta az adott versrészleteket, hanem színészi játékkal is élt. Ha csak kiállunk elszavalni egy verset, akkor is színészke-dünk, de legtöbbször csak a hangunkkal tesszük ezt. A versszínházi előadásnál azonban teljesen más dolgot tapasztalha-tunk. A szöveg mellé, hogy létrehozhas-suk a színházi hatást, elengedhetetlen az előadásmód, vagyis a hangsúly, a mimika, a gesztikulálás. Ezek nélkül a szöveg nem nyer jelentőséget. A színésznek nagyon aprólékosan fi gyelnie kell arra, hogy mi-lyen hangsúllyal, milyen arckifejezéssel és milyen mellékcselekedet kíséretében adja elő az alkotásokat. A Toldi Előhangjának felhangzásakor a színész egy könyvet tart a kezében, mintha felolvasná Arany híres művének sorait. Majd leült az asztalhoz, és az Arany Jánoshoz című verset levél-ként megírva jeleníti meg, mintha Petőfi  épp most írná jó barátjának a dicsérő levelet. A Petőfi -versek monodráma szövegévé transzformálódtak az előadás-ban. A líra háttérbe szorul, a szöveg egy életpálya bemutatásának rendelődik alá a színházi hatást megteremtő közegben. A transzformáció megtörtént, a verszövegből színház lett. Egy dolgot hiányoltam: azt a szenvedélyt, amely a Petőfi -versek szinte minden sorában végigsöpör.

Jakab Krisztina

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

A Veszprémi Petőfi  Színház az évad vé-géhez közeledve egy teljesen új kezdemé-nyezéssel állt elő, az Érzékenyítő feszti-vállal. Mi is ez? Miért kell egy színházba érzékenyítés? Mitől lesz ez fesztivál? No és persze hogyan kell vagy lehet érzéke-nyíteni?A fesztivál ötletét Kellerné Egresi Zsuzsannának, a színház igazgatóhe-
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lyettesének és művészeti főtitkárának köszönhetjük. A fesztivál négy estét, négy előadást foglal magában. Azonban min-den este, minden előadáson belül valójá-ban kettőt láthatunk, és a néző feladata, hogy megtalálja az összekötő szálakat. Ebben azonban megkapunk minden segítséget. A fesztiváljelleget az adja, hogy az előadások után a néző nincsen magára hagyva a gondolataival, az érzéseivel és a kérdéseivel. A segítséget a feldolgozáshoz Kardos Klára klinikai szakpszichológus és a nézők egymásnak adják, némi pezsgő és sütemény társaságában. A közönség reak-ciója egyértelműen pozitív a monodrámá-kat illetően, a többség egyöntetűen kijelen-tette, hogy több ilyen előadást szeretne látni. Az emberek láthatóan fogékonyak az ilyen jellegű érzékenyítésre, és szükség is van rá a mai világban. Sokan eltávolod-tunk a saját érzéseinktől, nem szentelünk időt annak, hogy igazán átéljük az esemé-nyeket, amelyek velünk történnek.Miért kell épp egy színházba ilyen érzékenyítés, hiszen azt gondolnánk, hogy ott valójában mindig az történik. Mi is akkor valójában az érzékenyítés? Érzékenyítésnek nevezhetjük mindazt a tudatos vagy tudattalan, tervezett vagy spontán befolyásolást, nevelést, mely attitűdalakító hatásával odafi gyelésre, empátiára és a „normálistól”, a megszo-kottól való eltérés elfogadására nevel. A színházi közeg tökéletes erre a célra. Az egyéni élettörténetek bemutatásával – melyek valós személyekről szólnak, valós életekről, épp olyanokról, mint a miéink – tökéletesen el lehet érni, hogy a nézők a színházteremből kilépve, az ott látottakat, hallottakat feldolgozva már máshogyan nézzenek a körülöttük lévő világra és emberekre. A darabok látványvilága, a színpad „áthelyezése” is ezt segítette elő. A színpa-dot megtoldották egy, a közönség soraiba benyúló kötényszínpaddal, így hozva testközelbe a látványt. A díszlet minden esetben egyszerű, már-már minimalista, amelyben a hétköznapi tárgyak jelentés-hordozókká váltak.A fesztivál első két előadása a Levél apámhoz és A nővérek Cseh Judit rende-zésében, melyek Lengyel Nagy Anna igaz történetein alapulnak. A színpadot meg-látva az ember kissé el is bizonytalanodhat előzetes elvárásaihoz képest. Rendkívül kicsi a díszlet, egy apró „szobából” áll az egész, melyet lámpasorral kirakott, vilá-gító keret szegélyez, körbezárva a teret. A szoba közepén egy darab szék áll, üresen. Az előadás azzal kezdődik, hogy besétál a monodráma főszereplője, Egri Kati, a kö-zönségnek háttal leül a székre, és belekezd a történetébe. Fokozatosan, mondatról mondatra fordul a nézőtér irányába. Az édesapjához beszél, neki „ír” egy levelet. Annak az édesapának, akivel egész életé-ben egyszer találkozott, egy légvédelmi riadó során, a véletlen műveként.Mesél a gyerekkoráról és a nehézsé-gekről, melyeken keresztül kellett mennie, közben a kezét tördeli, időnként pedig elrejti őket – szégyelli a munkától megvi-selt kinézetét. A 20. század megpróbálta-

tásai és a szegényes körülmények között eltöltött évek súlya érződik a szavakban. A történet bizonyos részeinél hanghordozá-sa megváltozik. Olykor elhalkul, néhány mondata félbeszakad, eljut a sírás határáig, majd röpke csend után folytatja. Ez az asszony rengeteg dolgon keresztülment, az éhezéstől a bántalmazásig, de mind-végig kitartott. Férjhez ment, családot is alapított, bár az igazi szerelmet sohasem találta meg. A történet végéhez közeledve kiderül, hogy a levél címzettje évek óta halott. Mégis ír neki a lánya, aki szintén élete végéhez közelít. Egy apához, aki sose volt mellette. Egri Kati alakítása magával ragadó, és egy pillanatig se érezzük, hogy valaki más életéről mesél.Rövid szünet után Egri Márta, Egri Kati nővére veszi át a színteret A nővérek főszereplőjeként. A színpadon egy lehelet-nyivel több díszlet. Eltűnik a zárt és rideg „kockaszoba”, helyét nyitottabb tér veszi át, mintás paravánokkal, kis székkel és egy üres ruhásfogassal. Egri Márta egy doboz ruhával érkezik meg, leül a kis székre, és válogatni kezd a ruhaneműk között. A nővéréről kezd el mesélni, és a köztük lévő szoros kapcsolatról. Nem sokkal később már a nővére párjáról beszél, Jánosról, aki ennek a bonyolult szerelmi három-szögnek a középpontjában áll. Mindkét nő ugyanazt a férfi t szereti, a férfi  pedig viszontszereti őket, csak nem ugyanúgy. Ez a bonyolult, családon belüli viszály mindenki számára maradandó sérüléseket okoz, valahogy mégis elsimulnak a problé-mák – bármilyen furcsa –, éppen emiatt a sokoldalú szeretet miatt.A második monodráma kissé más hangvételű, mint az első volt, sokkal sze-lídebb, vidámabbnak is hat, hiába ennyire szívfacsaró a téma. Ez Egri Márta előadá-sának is köszönhető, aki energikusan, sokat gesztikulálva, mégis lélekkel játsz-sza el a magára maradt testvér szerepét. A történet előrehaladtával egyre inkább érezzük, mekkora teherré váltak az élete során meghozott döntések ezzel a két személlyel kapcsolatban, akik a legtöbbet jelentették neki a világon. Mérhetetlen szeretet, fájdalommal vegyítve, amit Egri Márta játékával őszintén és hitelesen tu-dott megjeleníteni.A fesztivál második napján A mi Józsink és az Erzsike című darabokat lát-hattuk, Keresztes Tamás és Pelsőczy Réka rendezésében. A mi Józsink egy igazi jó elvtárs! Láthatunk egy mélyszegénység-ben és nélkülözésben élő vidéki fi út, aki a szemünk láttára utazza be a világot, és válik elégedett, boldog idős emberré. A mi Józsink nehezen, de kijárta az általános iskolát, majd alkalmi munkákból élt, míg-nem a katonaság után a párt felfi gyelt rá. Nem az elvei vagy a nézetei miatt, éppen ellenkezőleg. A ranglétrán való felfelé lép-delése éppen naiv, lelkes munkaszereteté-nek volt köszönhető, kérdés nélkül végezte a munkáját, bármi is volt az. Epres Attila meggyőző és magával ragadó játékát, mint utólag elárulta, az édesapjának köszönheti, az ő fi nom tájszólásából, és történetmesé-lési technikájából merített. Ez az életsze-retet, mindenen átütő boldogság és soha 

el nem múló remény köti össze őt az est másik főszereplőjével.Nehogymá’, kiáltja Erzsike, akinek ez a szemlélet végigvonul az életén. Egy elvei-ért és értékeiért körömszakadtáig küzdő, sok szoknyás asszony elevenedik meg előt-tünk Lázár Kati tolmácsolásában. Nehogy-má’ éppen az ő lánya ne gyógyuljon meg! Nehogymá’ ő ne találja fel magát Pesten! Az átlagember számára különös ragasz-kodással és vehemenciával nem tudja elfogadni, hogy a lánya halálos beteg. Nem engedi el egy pillanatra sem a kezét, és a csodálatra méltó színes, hangos életigenlé-sével reményt hoz az egész kórteremnek, s a lányával együtt győzik le a betegséget. Miért érzékenyítés? Talán mi soha nem értettük volna meg, mit jelent az asszony számára a közössége, a családja és az a példátlan összetartás, amely köztük van. Talán zavart volna minket a csöndes, szomorú, fertőtlenítőszagú kórteremben egy hangos, akaratos asszony a megannyi látogatóval. Nem értettük volna, miért akar nekünk is adni abból a levesből, amit az imént főzött, hiszen mi nem vagyunk a családja, de mégis – neki mindenki számít, mindent megoszt. Talán megértjük, talán legközelebb könnyebben elfogadjuk, mert megmutat-ták nekünk egy történet másik oldalát, egy emberi életnek azt az oldalát, amely mások előtt árnyékban maradt – eddig.

Balla Anett és Rádli Vivien

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

A Családi játszmák előadás megadja a drámai élvezeteket, minden szereplőnek megvan a saját drámája, érdekes és izgal-mas, ahogyan kibontakoznak az össze-tett karakterek. Az előadás azt a kérdést intézi a nézőhöz, hogy a nekünk osztott kártyákkal hogyan tudunk boldogulni az életben.A darab szórólapján is kártyákon feltüntetve látjuk a színészeket és jel-lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a családban is vannak gyengébb és erősebb személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-használunk, minden kártyának van ereje, minden kártya számít. Az előadásban is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint szimbólumot, ahogy minden szereplő jó és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert 
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Szép a harc, 
szép ez 
az emberi lét 
Szilvásiné Csordás Éva ön-
álló estje. Veszprém, Agóra 
VVMK, 2018. május 2. 

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

A darab szórólapján is kártyákon 
feltüntetve látjuk a színészeket és jel-
lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak 
gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a 
családban is vannak gyengébb és erősebb 
személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak 
úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-
használunk, minden kártyának van ereje, 
minden kártya számít. Az előadásban 
is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint 
szimbólumot, ahogy minden szereplő jó 
és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. 
Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, 
hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-
két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-
dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert 
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Ez a mottója a Pannon Várszínház idei rendezvénysorozatának. „A lét elviselhetetlen könnyűsége” – 
mondhatnám vidoran. De nem tehetem, mert a vírus elérte, hogy komolyan vegyük: óvatosabban váltunk 
jegyet nagyobb létszámú rendezvényekre; maszkban ülünk a nézőtéren; a Szegedi Kortárs Balett újra 
közönségdíjas, „telt házas” előadásán csak minden második széken ülhettünk; és a „sztrímelés” szó (így 
magyarosan) biztos bekerül majd A magyar helyesírás szabályai 13. kiadásába.

A létezés eufóriája
Ilyen körülmények között különösen fontos, hogy a nehéz helyzet-
be került színházi és táncos szakma mellett közönsége (a Veszprém 
Tv nézőivel együtt 4200-an látták az előadásokat) és támogatói ki-
tartsanak. Nekik, a rendezvényt kétszer megszervezni kényszerülő 
stábnak, valamint a művészeknek – akik sokszor a fennmaradásért 
küzdve készültek fel a fesztiválra – mondott köszönetet a színház 
igazgatója, Vándorfi  László fesztiválzáró beszédében. 

Krámer György az idén is izgalmas, a zsűri által is magas szín-
vonalúnak ítélt produkciókat hívott meg, és – a kísérő rendezvé-
nyekkel együtt – olyan bőséges volt a kínálat, hogy lehetetlen volt 
mindenhova eljutni: voltak fi lmvetítések, a „Köszönjük, Magyaror-
szág” pályázat által támogatott produkciók, valamint tematikusan 
a programhoz kapcsolódó kiállítások, például „A fi úk a lányokkal 
táncolnak reggelig” című fotókiállítás a Laczkó Dezső Múzeumban. 

Gáspár Gábor (Gégé) a kezdetektől fényképezi a fesztivál 
előadásait. Nem szimplán dokumentumfotókat készít: a kompo-
zícióban, a plánokban, a technikák, a témák, látószögek kiválasz-
tásában tetten érhető személyes érintettsége, látásmódja. Optikája 
keresi a tökéletes tartást, a kidolgozott, egyedi mozdulatokat-gesz-
tusokat, vagy azokat, amelyek izgalmasan szabályos szeleteket 
hasítanak ki a térből. Gyönyörködik bennük. A mozdulatokban, 
nem a testekben. A nyilvánvaló meztelenség helyett a megfejten-
dő arcot választja. Fekete háttérből kezek, lábak, önkínzásig töké-
letesített pozíciók: a tartásban manifesztálódott maximalizmus. 
Pillanatokba sűrített mozdulatsorok, a mozdulatlanná szelídített 
idő. A mesterségbeli tudás iránti tisztelet, a kreatív ötletek ün-
neplése. Lőrinc Katalin elképesztő állóspárgája. Frenák-táncosok 
kötélen, állványzaton. Lendület. Átszellemült jelenlét: a pillanat 
megélése, belsővé válása. A szenvedély szívbe markoló, zsigere-
kig ható transzállapota Horváth Csaba és Ladányi Andrea gyö-
nyörűséges fotóján (személyes kedvencem). A sötét háttérből 
fénykörvonalakkal kimetszett két táncos szürreális látomássá ol-
vadó mozdulatai (másik kedvencem). A jól megválasztott színes 
vagy fekete-fehér technikák: a drapéria anyagának lila költészet-
té nemesülése; a felfelé nyújtózkodó kezek fölött a kompozíciós 
egyensúlyt megteremtő füst gomolygása. Impresszionista képeket 
idéző montázs egymásba mosódó pasztellszínei; majd ellenpont-
ként: pop-art bőrkanapé és műanyag rózsák rikító élénkpirosa. A 
táncfolyamból kimerevített, karakterábrázolásig pontos portrék, 
például Ladányi Andrea festékkel teleszórt, összpontosításba mé-
lyülő arca, (kéz)tartása. A meztelen test elmosódott hátteréből ki-
élesedő arc. Még hosszan sorolhatnám, de inkább mindenki nézze 
meg személyesen, november 30-ig még látható a kiállítás.

Maguk az előadások jellemző keresztmetszetét adják a ha-
zai kortárstánc-törekvéseknek, és kirajzolni látszanak bizonyos 
tendenciákat. A legszembetűnőbb, hogy egyre több társulat mű-
ködik kísérletező, alkotó műhelyként: a klasszikus balett, de még 
a klasszikus modern iskolák mozgásrendszerét is maguk mö-
gött hagyva a megtanulható mozdulatok biztonságos végességét 
a bizonytalanabb, de a szabadság korlátlanságát ígérő kísérle-
tezés végtelenségével cserélik fel. Emellett a megírt-betanult 
koreográfi ák helyett a táncosok maguk is formálják a nyitott, 
változásra-megújulásra kész táncnyelvet, teret engedve az imp-
rovizációnak; majd az így kialakult szekvenciákat, jeleneteket 
strukturálják (egyéb szcenikai elemekkel, mint a zene és a vilá-
gítás) egységes kompozícióvá. Ez persze nem jelenti azt, hogy a 
néző könnyen megfejthető, követhető előadást kap: a koreográfu-

sok, úgy tűnik, szent borzadással zárkóznak el a történettel „ösz-
szecsirizelt” (Kosztolányi) produkciók létrehozásától. Ebben a 
posztdramatikus táncszínházi struktúrában mozaikos szerkezetű, 
egymáshoz lazán kapcsolódó jelenetekből építkező, mozgásmotí-
vumokból összefűzött, főleg hangulatokat, atmoszférát, érzeteket 
közvetítő, olykor enigmatikusan többértelmű vagy az értelmezés-
nek kifejezetten ellenálló, izgalmas előadások születnek. Mindez 
nem növeli a kortárs tánc közönségének létszámát, hiszen a kő-
színházi előadások egyértelműségébe (bár vannak kivételek) be-
lekényelmesedett néző nem szívesen lép ki a komfortzónájából, 
hogy jegyet vegyen egy előadásra, amely túlzottan megterheli a 
szürkeállományát. 

Ami (újra?) jellemző tendencia, hogy az előadásokban sok a 
„tánc”. John Ashford, az Aerowaves (ernyőszervezet az európai kor-
társ tánc népszerűsítésére) létrehozója idézi fel egy interjúban, hogy 
az utóbbi tíz évben (Európában, Magyarországon kevésbé) „jó ide-
ig ódivatúnak számított, ha az ember ténylegesen táncot akart lát-
ni”. („Ez tánc, mivel táncos képzettségem van. Ha csak állok egy 
asztal mögött, és beszélek, az akkor is táncelőadás.”)(1) A táncosok 
szakmai tudása szintén fontos kritérium, de a klasszikus vagy mo-
dern iskolák tanult mozgásrendszerének (teljes) dekonstruálásával. 
Vagyis kellenek a sokszor akrobatikus készségek, a jelenlét, az ener-
gia, de nem kellenek például a balettosan „szép” mozdulatok. 

Tematikusan több előadás kapcsolódott a bezártság-korláto-
zottság, a dominanciaharc, az érvényesülésért folytatott küzdelem 
kérdésirányaihoz. Mindjárt az első napon két egymást követő, a 
kortárs tánc nagyon különböző felfogását képviselő darab: a Sze-
gedi Kortárs Balett Bernarda Alba háza és a Frenák Pál Társu-
lat Cage című produkciója; emellett mindkettőben meghatározó 
szcenikai megoldás a díszlet.

A Bernarda díszlete átlátszó plexiház, benne a fénytech-
nikai eljárások izgalmas tereket hoznak létre. Juronics Tamás 
elmondása szerint a táncdramaturgia nem a Lorca-dráma cse-
lekményét követi, inkább a bezártság fülledt, elfojtott vágyaktól 
terhelt atmoszférájának, az egymásnak feszülő szándékok kivál-
totta harcoknak a megjelenítése a darab. Azért a dráma egyes 
elemei felismerhetők: az anya tánca indítja a cselekményt; Pepe 
Romano, a csábító is megjelenik egy inkább érzelmes-akrobati-
kus, mint szenvedélyes jelenet erejéig (Manuel de Falla lendüle-
tes, főleg fúvósokra és vonósokra hangszerelt zenéje itt egészen 
elomló, romantikus-fi lmzeneszerű); a legidősebb és a legfi atalabb 
lány alakja is megidéződik, különösen az utóbbi tragikus harca a 
kiszabadulásért. A fekete ruhás lányok ezen túl nem egyénítettek. 
A sokszor kórusszerűen, imponáló tánctudással előadott, mo-
dern tánc(balett)-kontakt-néptáncos alapú koreográfi a a plexifal 
támasz-kontaktfelületként való használatával kiegészítve jelleg-
zetesen juronicsos világot hoz létre. Úgy tűnik, a fesztiválon ez a 
táncnyelv távolodott el legkevésbé a modern tánc és koreográfi a 
klasszikus értelmezésétől. Erős előadás, melyben a fekete ruhák, a 
kontaktosan lekerekített-tompított mozdulatok, a balettosan szép 
tartások, a forgások, a mozgáskórusok a bezártság költészetté sti-
lizált lírai látomását teremtik meg, amely csak az irodalmi téma 
kontextusában van mai világunkra vonatkoztatva; a díszlet pedig 
az értelmezést erősíti. Szép zárlat, ahogy a megvilágítás láthatóvá 
teszi az érintésektől maszatossá homályosodott házfalat. 

Frenák ketrecében is sokszor menekülnének a szereplők 
körkörös mozdulatokba (leszűkített térben ez a test ösztönös re-
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szeretné magát különböztetni a fi lmtől az-
zal, hogy ezzel a lényeges változtatással él. 
Ezáltal sokkal nagyobb hangsúlyt kap a 
kapitány történetszála, aki játékidőben is 
közel azonos időt tölt a színpadon, mint a 
szerelmesek. Míg az első felvonás közép-
pontjában egyértelműen a szerelmesek 
állnak, addig a második felvonásban az 
előadás fókusza egyértelműen a kapitány 
felé fordul, és a rá irányuló fi gyelem nem 
is alaptalan: olyan morális döntéshelyzetbe 
kényszerül, amely valóban izgalmas. Dön-

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

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

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

Hornok Máté

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Herth Viktória

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

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

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

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

Molnár Erzsébet

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

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

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

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

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

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

Jakab Krisztina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balla Anett és Rádli Vivien

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

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

A darab szórólapján is kártyákon 
feltüntetve látjuk a színészeket és jel-
lemzőiket. Ahogy a pakliban is vannak 
gyengébb és erősebb kártyák, úgy ebben a 
családban is vannak gyengébb és erősebb 
személyiségek, ugyanakkor tudjuk, csak 
úgy nyerhetünk, ha minden kártyát fel-
használunk, minden kártyának van ereje, 
minden kártya számít. Az előadásban 
is kártyáznak, kijátsszák a kártyát mint 
szimbólumot, ahogy minden szereplő jó 
és rossz lapja, tulajdonsága is megjelenik. 
Az anya lapjaiba beletekintve megtudjuk, 
hogy mindent kontrollálni akar, mert bé-
két szeretne karácsonykor, az apáéból pe-
dig, hogy sosem volt jó apa és jó férj, mert 
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díszlet és megoldások (például az első fel-
vonás takaró alá rejtett naturalista hatá-
sú szexjelenete) után elég nehéz reálban 
elhinnünk azt az abszurd helyzetet, hogy 
egy idegen nő sertepertél a lakásban, a fe-
leség pedig egy szót sem szól ellene. Nyil-
ván ez másféle megközelítést igényelne 
a színészi játék tekintetében is. Hasonló 
következetlenség jellemzi a kellékhasz-
nálatot: levegőt eszünk/iszunk, majd víz 
van a pohárban, amikor szemközt öntjük 
a férfit, ám üres „császármorzsás” edényt 
nyomunk az arcába. A szöveget elolvas-
va tényleg vannak nehéz rendezői dönté-
sek: be kell-e vállalni, hogy a végén folyik 
a mocsok a szereplőkön és a színpadon? 
Mert az nyilván másfajta előadás lenne.

Az eredeti dráma ugyanis nem a férfi 
és nő között lévő szeretetről, a család min-
den akadályt elsöprő hatalmáról szól, ha-
nem azt a kérdést járja körül, hogy van-e 
esélye a társadalom, a tradíció által pre-
ferált családeszmény megvalósulásának 
a mai (akkori: a szöveg igényelne némi 
frissítést) világban. A férfinézőpontú drá-
ma Tamás, a főszereplő (Jánosi Dávid) di-
lemmáját jeleníti meg: a férfiét, aki lázad a 
társadalom ellen, mert az belekényszeríte-
né az „egy nő – egy férfi” családmodellbe, 
ezzel korlátozva szabadságát (a telefonban 
megbúvó titkos hatalom ezt ellenőrzi: fe-
nyegeti-e veszély a társadalom legkisebb 
sejtjének működését). Pedig, bizonygatja 
Tamás, a férfit más fából faragták, mint a 
nőt, aki számára a gyöngédség, a szeretet, 
a fészek megtartása preferencia. A férfi bi-
zony néhány év után megunja a nő testét, 
nem érez vágyat; ő azért bonyolódott vi-
szonyokba a különböző (arche)típusokat, 
motivációkat jelképező nőkkel: a magány 
elől menekülő Ágival (Timkó Eszter), a 
szép, de közönséges, tragikus múltú, sze-
xuális szolgáltató Annával (Orosz Csen-
ge), a hajlékony-formálható Csillával 
(Koncz Andrea), a családi elnyomásból 
kilábaló Máriával (Esztergályos Cecí-
lia), hogy vágyai kihűlése nehogy széttép-
je ezt a kapcsolatot („Teérted volt, Kati… 
Megcsaltalak, hogy megőrizzem a szerel-
met…”). Tamás a feltétel nélküli anyai sze-
retetre vágyik (némi oidipuszi felhanggal), 
ezt keresi kapcsolataiban; „sok kedves nő-
ből próbálja összeállítani” elveszített édes-
anyját (de „nem futja az időből” – erre 
utalhat Cápa 3 a végén?). Ezt sugallja a 
zárlat pietà-képe és a központi motívum: a 
császármorzsa.

Ezzel az elméletével egyedül Kati, a 
feleség (Nemes Wanda) ért egyet, aki – női 
nézőpontból bicskanyitogató (Csilla ki is 
nyitja) – önfeladással, szerelemből hajlan-
dó ezzel együtt élni („És így boldog va-
gyok. Ki vagyok öntve egy öntőformába: 
te vagy az”). Archetípus. Dosztojevszkij 
Szonyája („Nagyon kellene szenvedned, 
Tomi”), a Platonov Szásája. A polifoni-

kusan egymással feleselő szereplői szó-
lamokat tovább árnyalja a két idős nő: a 
személyisége integritását cölibátussal vé-
delmező Nóra (Szabó Zsuzsa; kár, hogy 
poénosra vett szerepértelmezése, nyávo-
gásig poentírozott beszédmódja idézőjelbe 
teszi ezt a jelentős szólamot, és megfosztja 
a színésznőt egy erős alakítás lehetőségé-
től) és a szabad szerelmet hirdető („Szök-
jünk meg innen, Sanyi! Kizsigerelnek! 
Tenyészállat leszel! Apa! Férj! Háziúr!”), 
de szintén magára maradt Zsuzsa (Tordai 
Teri), akinek az életszemlélete a legköze-
lebb áll Tomiéhoz, ezzel felülírva a gen-
der-sztereotípiát – ki is veti magából a 
társadalom. 

Bizony, az eredeti dráma vége kö-
zel sem az a felhőtlen harmónia és kaca-
gás, ahogy az előadás zárul: nyitva hagyja 
a kérdést, hogy van-e ennek a meggyötört 
párnak esélye saját és a kapcsolat sebeinek 
a begyógyítására. A telefonvonal végén 
pedig csak a (kizökkent?) idő: magunkra 
maradtunk, nincs segítség.

A kiegészítő programok közül két 
előadás foglalkozott a családon belü-
li erőszak témájával. A Topolcsányi Lau-
ra által írt szöveg (cím nélkül) arra hívta 
fel a figyelmet, milyen nehéz felismerni a 
környezetünkben élő, rejtőzködő bántal-
mazottakat. Életszerű helyzetek és karak-
terek, jól megírt dialógusok; lehet, hogy 
érdemes lenne egy még hatásosabb szín-
házi formát (talán a monodráma és mond-
juk, az orchideák?) találni ennek az erős 
anyagnak. 

Ahogy az Orlai Produkció Apád előtt 
ne vetkőzz című előadása (Péterfy-No-
vák Éva regényét színpadra alkalmazta és 
rendezte Tasnádi István) igyekezett kife-
jező drámai formába önteni a megrázó, 
sokszor az elviselhetetlenségig kegyetlen 
és nézőpróbálóan kényelmetlen szöveget, 
amely hét valódi interjú anyagát sűrítet-
te három generáció két tagjának drámájá-
vá, középpontjában két megnyomorított 
ember: nagyapa és unoka természetellenes 
kapcsolatával. Az előadás retrospektív nar- 
ráció, monologikus és dialogikus jelene-
tek egymásba fonódása; az elviselhetőség 
határait sokszorosan átlépő (többször úgy 
éreztem, kevesebb is sok lenne), natura-
lisztikusan aprólékos (kell, hogy ennyi-
re?) szöveget Péterfy Bori és Pataki Ferenc 
tolmácsolta elemi erővel. Kár, hogy a sá-
tor nappali világosságában a fénytechni-
ka mint hatáselem nem gazdagíthatta az 
előadást. 

Külön említést érdemelnek azok a 
programok, amelyek kihívással élő művé-
szeket szólaltattak meg. Tóth Károly Más-
kép-Tánc című kerekesszékes produkciója 
a korlátok közé szorított embernek a tel-
jesség megélésére való törekvéséről, a kitö-
rés lehetőségeiről szól (nem erre vágyunk 
mindannyian?) – a lehetetlen megkísér-

tésének költészete, az életöröm ünnepe. 
Személyisége is ilyen: derűs, bizakodó, 
tele életéhséggel, ahogy kemény munká-
val napjait megszervezi, ahogy örülni tud 
minden sikernek; ahogy – a nehézségek 
ellenére – elvégezte az ELTE történelem 
szakát, majd a KRE-n színháztudomány 
szakos diplomát szerzett. Pedig a sors nem 
volt kegyes hozzá: három hónapos korá-
ban egy lejárt szavatosságú védőoltás meg-
betegítette. 

A táncművész Katona Imre is né-
hány pillanat alatt, tragikus balesetben 
veszítette el egyik lábát, egyben min-
dent, amiért addig kisgyermekkora óta 
dolgozott. Segíteni akart, azért szállt ki 
a kocsiból. Nem adta fel művészi álma-
it. Elragadó humorérzékkel mesélt a hi-
vatal packázásairól az egészségügynek 
a gyógyulást a hivatalos út betartása ér-
dekében hátráltató útvesztőjében; majd 
pohártartónak használta a lábprotézist  
(Tóth Karesznek „csajozós karfája” van a 
tolószékén), és megtiltotta, hogy köny-
nyeket ejtsünk („az embert tisztelni kell, 
nem sajnálni” – mondja Gorkij); hát csak 
titokban szakadt meg a szívem, és maradt 
a humor, az önirónia és az önbizalom táp-
lálta bizakodás által meghatározott, erős, 
fegyelmezett, céltudatos személyiség tisz-
teletteljes csodálatából és a reményből 
táplálkozó katarzis. 

A végén megkérdezte, vannak-e 
problémáink. Akkor egy kicsit újra átérté-
kelhettük saját életünket – ez is érzékenyí-
tés. Oberfrank Pál a program zárásaként 
még beszélt a színház, a művészet gyó-
gyító erejéről, és arra kért mindenkit: ha 
nem tudunk vagy nem akarunk másokon 
segíteni, legalább ne ártsunk egymásnak. 
Azt gondolom, ez jó célkitűzés volna tár-
sadalmunk minden szintjén. A fesztivál 
pedig talán nyithatna új témák irányába 
is: lehetne még színesebb (akár szivárvá-
nyosabb?); hiszen oly sok embertársunk 
érdemelné meg a figyelmet, együttérzést, 
elfogadást. Még csak a vesénket sem kelle-
ne felajánlani.

Jut eszembe: annak a tehetséges fia-
talembernek szüksége lenne úgy 50 millió 
forintra, hogy egy olyan protézist vehes-
sen, amellyel tovább haladhat a teljesebb 
élet felé.

Fürj Katalin

Jegyzet:
1 Gyurkovics Tibor: Császármorzsa; Gyur-

kovics Tibor: Színművek I. Kráter Kiadó, 
2003.  

Az érzékenység  regiszterei
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A távoli Afrikában la-
kik egy anya három 
kisfiával. Noha a lehető 
legegyszerűbb körül-
mények között élnek, 
mégis minden pilla-
natban varázslat és 
boldogság veszi őket 
körül az anya hajá-
nak köszönhetően, ami 
olyan hosszúra nőtt, 
hogy nem csupán az 
időjárás viszontagsá-
gaival szemben tudja 
megvédeni őket (s az 
egész falut is), de azzal 
fognak halat a folyó-
ban, azon ugrándoz-

va játszanak és bújócskáznak napközben, 
s az ringatja álomba őket esténként. Ám a 
fiúk egyszer csak megnőnek, s elhagyva az 
anyai házat, ki-ki útnak indul, hogy valóra 
váltsa álmait. Először úgy tűnik, minde-
gyik gyerek megtalálja a maga számítását 
valahol a nagyvilágban – ám előbb-utóbb 
mégiscsak mindegyikük valamilyen bajba 
kerül. Ekkor jut eszükbe újra az édesany-
juk, aki addig mindig a biztonságot jelen-
tette számukra, s most is hozzá kiáltanak 
segítségért. Az anyai fül természetesen 
azonnal meghallja a segélykérő kiáltáso-
kat, s egyetlen kincsét, a haját feláldozva, 
mindegyik gyereket ki is tudja húzni a baj-

ból. Miután haja egy részéből halászhálót, 
másikból ejtőernyőt, a harmadikból meleg 
téli ruhát készít a gyermekeinek, ő maga 
kopasz fejjel éldegél tovább az afrikai fa-
luban. Csakhogy, mivel most már minde-
gyik fiúnál ott van a mágikus haj, álmában 
az anya minden éjjel újra együtt lehet 
gyermekeivel egy olyan varázslatos világ-
ban, ami még szebb és vidámabb, mint a 
régi közös életük volt. 

A szüzsé tehát valóban követni látszik 
azt a triádikus sémát (harmónia – harmó-
nia felbomlása – harmónia helyreállítása 
[egy magasabb, szellemi szinten]), mely a 
romantika, különösen például Novalis me-
séire jellemző, s amelynek megvalósítható-
ságát a költészet transzcendentális jellege 
szavatolja. A bábadaptáció azonban nem 
ezt a fajta patetikus utópiát valósítja meg. 
Itt a három fiút igazi honvágy fogja el, s a 
veszélyekből megmenekülve, mind haza is 
térnek anyjukhoz Afrikába. A hajdanvolt 
idill így épp azáltal állítódik helyre, hogy 
mindazt a szolgálatot, amit régen a varázs-
latos hajköteg jelentett, most már maguk a 
fiúk tudják majd elvégezni.

A történet tehát hibátlan: kellően 
mesés, ugyanakkor megható és tanulsá-
gos – kerek egész. A színpadi megjelenítés 
szintén bravúros, pazarul igényes a dísz-
lettervezés, és a fekete háttér előtt életre 
keltett színpompás világ látványos és ötlet-
gazdag; a történet sodrása kicsiket és na-

gyokat egyaránt magával ragad. Említésre 
méltó furcsaság viszont, hogy a darabban 
egyedüliként felismerhető nyelv az angol; 
ami a történet megértését egészében véve 
természetesen nem zavarja, a kisebb gye-
rekeket azonban igen, hiszen hallják, de 
nem értik a szereplők beszédét. Emiatt 
hasznos lehet, ha a közönségbeli anyukák 
felkészülnek egy esetleges „szinkrontol-
mács” szerepkörre (is).

Lovizer Lilla

Zavarba ejtő. Ha bővebben kellene kifejte-
nem: nagyon zavarba ejtő. Ebben összegez-
hetem a legfőbb benyomásomat a Kabóca 
Bábszínház produkciójáról. És bár nem 
mondhatom, hogy húsz éve bábelőadások-
kal kelek és fekszem, azt igen, hogy soha a 
Kabóca ilyen messzire nem ment a kísér-
letezésben, soha ekkora kockázatot nem 
vállalt, úgy tűnik tehát, hogy a társulat vál-
lalkozó szellemét és kreativitási készleteit a 
járvány nem apasztotta le.

Maga a történet is összetettebb, mint 
az a bábelőadásoknál megszokott. Cím-
adója Badu mama, az anya, sőt bizonyos 
értelemben az Anya, az Eredet, akinek vé-
delmező ereje a világot átfogó gyönyörű 
és emberfeletti hajkoronájában rejtezik. 
Nagyon finom utalás, hogy a játék elején, 
amikor ez a csoda még teljes, Badu mama 
hajánál fogva lekötözve nevelgeti három 
gyermekét, vagyis áldozatos anyasága 

egyszerre teszi csodálatosan teljessé, de 
ugyanakkor rabbá is az asszonyt.

A színhely: Afrika, a képi világ, a 
zene és természetesen a bőrszín félreért-
hetetlenné teszi a kiindulást. A kiindulást, 
mert a három fiú bár együtt, de végül még-
is három különböző irányban vág neki a 
világnak, hogy a siker és kudarc ágboga-
in át végül az eredethez visszataláljanak.  
Az egyik Amerikába ér, New Yorkba, ahol 
meggazdagodva végül pénzeszsákjain tró-
noló, dollár után hajszolódó milliomosként 
vágyik többre, mindig többre, a lehetet-
lenségig. A másik fiú jellegzetes migráns. 
Gitárjával egy német kisvárosba csöppen, 
ahol bár megvigasztalja és táncra perdí-
ti a derék bürgereket, közbelép a minden-
ható állam, és a policáj betiltja az éneket 
és a táncot. Csend marad utána és nyomo-
rúság. Csak a csecsemő bömböl vigasztal-
hatatlanul. És a harmadik, aki óceánjáró, 

törékeny csónakjukon végül magára 
maradva sodródik a határtalan vízen, a 
harmadik hatalmas és könyörtelen halász-
hajóval – kínaival talán? – ütközik össze 
szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. 
Végül bálna nyeli és köpi ki őket, míg nem 
marad se hal, se hajó, csak a végveszély.

A végveszély, amit Badu mama anyai 
szíve megérez, hogy aztán kalandjaiba 
már-már belepusztuló gyerekeit csodála-
tos, világnyi hajkoronájának feláldozásá-
val menekítse ki a bajból, míg végül maga 
kopaszon, ékességétől és életerejétől meg-
fosztva éppen csak megéri a három tékoz-
ló megtérését az eredethez, a gyökerekhez, 
az egyetlen helyhez a világon, ahol otthon 
lehetnek. Hogy aztán a játékot záró gyö-
nyörű dal altató-e vagy siratás, azt ki-ki el-
döntheti maga.

Ennek a közel sem hibátlan, kissé ta-
lán nyers, itt-ott egy kicsit talán elkapko-

Leghálátlanabb dolog  
a világon az anyaság – vagy mégsem?

A lehetetlen megkísértése

A Badu mama gyermekei Dina Velikovskaya About a Mother (Pro mamu) című, többszörös díjnyertes 
animációs filmjének bábadaptációja. Az alig több mint hétperces kisfilm (https://vimeo.com/416460138) az 
anyai sors időtlen történetét mondja el hagyományos népmesei elemekkel fűszerezve, s bizonyos értelemben 
a korai német romantika alkotásfilozófiai nézeteinek megfelelően.

Badu mama gyermekei. Kabóca Bábszínház, 2021. június 13.
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A magyar tengerről szóló, az ötvenes évek hangulatát idéző 
fi lmválogatást is hol máshol mutathatták volna be, mint a Bala-
ton partján. A Filmarchívum komoly gyűjteményt őriz azokból 
a fi lmfelvételekből, amelyek a Balaton változatos arcát, városai-
nak sokszínűségét és halászatának látványos sajátosságait örökí-
tették meg. Az alkotások műfaja legalább annyira változatos, mint 
maga a téma. A ritkán látott propagandafi lmekből érdekes kép 
rajzolódott ki a magyar tömegüdültetés fejlődéséről, az ismerős 
helyszínek és a régi strandeszközök pedig sokakban felejthetetlen 
emlékeket ébreszthettek. 

A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum jóvoltából egy 1961-
es történelmi dráma mozipremierje is a Filmpiknik füredi hely-
színére került: a digitálisan restaurált Katonazenét először 2020. 
szeptember 4-én láthatta a Balaton Mozi közönsége. Az egyik 
legelső színes, szélesvásznú magyar fi lmet Marton Endre rendez-
te, az operatőre pedig az a Hildebrand István volt, akit az előzetes 

tervek szerint a bemutató előtt köszöntöttek volna, ám a 91 éves 
operatőr nem tudott részt venni a füredi vetítésen. A Kossuth-dí-
jas művész nevéhez köthetők többek között olyan klasszikusok, 
mint A kőszívű ember fi ai, az Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zol-
tán, a Psyché vagy A pogány Madonna.  

Szintén csak Füreden volt látható a Szép csendben című fi lm. 
Az elsőfi lmes Nagy Zoltán érzékeny drámája nem a megszokott 
módon dolgozta fel a szexuális zaklatás témáját, ugyanis vádirat 
helyett kérdéseket tett fel, valóban szépen, csendesen. 

A Tagore sétányon tartott záró vetítés előtt Káel Csaba úgy 
fogalmazott: fontos bejelentés előtt állnak, ugyanis előrehaladott 
tárgyalásokat folytatnak Veszprémmel és Füreddel. Nagyon sze-
retnék, hogy a fi lmek jelenléte megmaradjon ebben a régióban, 
Füred pedig egyfajta cannes-i szerepet töltene be a jövőben.

Mórocz Anikó

Jó egy hete minden reggel, ahogy a busz felkapaszkodik velünk a Hangvilla előtti dombra, mindkét kisfi am 
ugyanazzal az izgalommal jelenti be fennhangon, s tekintet nélkül az eff éle rendbontáshoz egyébként nem 
szokott, álmosan pislogó utazóközönségre: „Anya, anya, nézd csak, ott az a hely, ahol a mesék életre kelnek!”

Köztudomású tény, hogy a 4–6 év közti gyere-
kek olykor igen sommás összegzésekre ragad-
tatják magukat, ezúttal viszont úgy hiszem, 
éppen fején találták a szöget. Hiszen a bábjá-
ték a mesemondás olyan valóságosabb formá-
ja, amelyben a báb mintegy plusz közvetítő 
eszközként a gyermeki fantáziavilág felé, még 
inkább azt segíti, hogy a gyermek maga is be-
lehelyezkedhessen az adott mese univerzu-

mába. A Kabóca Bábszínház szervezésében megrendezett XVII. 
Veszprémi Mesefesztivál pedig éppen ezt a misztériumot vitte ki az 
utcára a nagyközönség elé.

Már maga a helyszín is igazi mesevilágot idézett meg az 
„építkezős játéktér” mellett, a hatalmas, színes körforgókkal s a 
fákról lógó, polipszerű lények szélfútta szalagkarjaival is, melyek 
között Az Óriás mesék gólyalábas főhőse szintén otthonosan lép-
kedhetett, jókedvre derítve minden arra járót. A szervezés egyik 
legfőbb erénye éppen az volt, hogy nem preferáltak egyetlen kor-
csoportot, s a programok legtöbbje egyformán nyújtott jó szóra-
kozást a közönség apraja mellett még a nagyjának is. Kifejezetten 
az utca sokféle népének szánt előadás például a Tintaló Társulás 
Horgászni tilos című, több értelemben is szellemes darabja, mely-
nek egyetlen bevallott célja a nevettetés – és amelyet, tegyük rög-
tön hozzá, ezúttal is maradéktalanul elért. Ugyanebbe a korhatár 

nélküli kategóriába sorolható a Volt egyszer egy… című egyszemé-
lyes produkció, mely olyan magas művészi igényességet képvisel 
nem csupán a színészi játék, de vizuális élmény tekintetében is, 
hogy gyermeket-felnőttet egyaránt magával ragad. Megint más tí-
pusú, ám hasonlóan látványos előadás a Perdül című kortárstánc 
produkció, melynek előadója egyetlen szál piros rózsát – mintegy 
a női lét princípiumát – személyesítve meg, a zene és a tánc szim-
bolikus nyelvén meséli el saját, időtlen történetét.

De más tekintetben is rendkívül színes mesevilág tárult a 
közönség elé; mintha a szervezők feltett szándékuk szerint is egy-
szerre akartak volna teret adni a lehető legtöbb alkotói trend-
nek. A Mimó és Csipek az erdőben című mesejáték hősei például 
rögtön a fenntartható gondolkodás alapértékeit sajátíttatták el a 
gyerekekkel. Nem kizárt, hogy több szülő is hálás szívvel gondol 
vissza arra a pataklakó potykára, amelyik a „zuhanyozás vs. kád-
ban fürdés” örök és drámaian súlyos vitatémáját tisztán lelkiis-
mereti kérdéssé változtatta át minden, napi szintű elkoszolódásra 
hajlamos lurkó fejében. 

Újabb, teljességgel tanulságmentes övezetet jelentett szom-
bat délelőtt a kufl ik és varázsgombák lakta, valóban kissé psziche-
delikus történeteket felvonultató, elhagyatott rét világa. Dániel 
András nagy sikerű gyerekkönyvsorozatának történeteit eleve 
sokkal inkább tarthatnánk a hagyományos varázsmesék paródiá-
jának, melyekben nincsenek igazi veszélyek vagy megoldásra váró 

Fenntarthatóságtól a kufl i-
kupacig, kortárstól a folklórig
XVII. Mesefesztivál a Kabóca Bábszínház szervezésében. 
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Nemcsak keresni kell, hanem érteni is a 
felénk küldött üzeneteket. Meg kell tanul-
nunk a gagyik közül kiválasztani a jót, a 
lélekemelőt. Tele van már a virtuális pos-
taládánk. Talán túl sokan is vannak, akik 
most akarják megmutatni „művészetüket”. 
De jó lenne a csendet is megszokni, hiszen 
sokszor többet mond, mint bármi más.

 Elfogadott dolog már napjainkban 
a művészetek okosgépeken való közve-
títése, ám az élő előadások varázsát nem 
pótolhatja semmi. A közönség reakciói 
hiányoznak az előadóknak is. Kellenek a 
közös élmények, mert előadó és hallgató 
egymásra van utalva a felemelő pillanatok 
megteremtésében. Kellenek a találkozások, 
a taps, mely erőt és biztatást ad. Kell a né-
zőterek zsongása és a csend is a széksorok 
között, ha magunkra ismerünk egy-egy 
mondatban. Kérjük hát meg szép szóval a 
Moirákat, ezeket a különleges istennőket, 
úgy fonják életünk fonalát, hogy ne csak a 
virtuális térben találjon egymásra közön-
ség és előadóművész. Mert szükségünk 
van az együtt megélt közös élményekre, 
melyek erőt adnak nekünk.

Molnár Erzsébet

Szempillantások 
A Kabóca Bábszínház You 
Tube-on elérhető felvételei

https://www.youtube.com/watch?v=_Zy-
li1Juq-8&list=PLR5_lMyo07mWQl-
7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=1; 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=w3qM-H7rB2I&list=PLR5_
lMyo07mWQl7h2ouWXTh-C7Risds-
r3&index=2;

https://www.youtube.com/watch?v=-
vzS11RkU2ro&list=PLR5_lMyo07mWQl-
7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=3;

https://www.youtube.com/watch?v=Hk-
FJIkLcTQM&list=PLR5_lMyo07mWQl-
7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=4;

https://www.youtube.com/watch?v=oE-
1TgHIxTto&list=PLR5_lMyo07mWQl-
7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=5;

https://www.youtube.com/watch? 
v=hvSDK4D-UaE&list=PLR5_
lMyo07mWQl7h2ouWXTh-C7Risds-
r3&index=6;

https://www.youtube.com/watch?v=clx-
RM2l2WwE&list=PLR5_lMyo07mWQl-
7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=7;

https://www.youtube.com/watch?v=EQz-
Ttdv4BeI&t=7s

A karantén első hetében digitális úton 
érkezett a Kabóca Bábszínház és három 
veszprémi költő (Bozsik Péter, Géczi János 
és Kovács Gáborján) cinkos összeesküvése 
a hirtelen ledermedés ellen. Nyolc szem-
pillantásnyi klip: képek, versek, a játék és 
gondolat szabadsága.

Nehéz ügy, és talán nem is kell küsz-
ködni vele: a műfaji besorolással. Mond-
hatjuk gyermekverseknek őket, hiszen 
szinte kivétel nélkül valamiféle gyermeki 
látásnak adnak hangot és képet. A gyer-
meki látás azonban gyakran nagyon nem 
gyermeki világra néz. Mint leginkább 
Bozsik Péter két, Mondom az apának… 
című és kezdetű etűdje, két villanás, gye-
rekszáj, de kíséri képeken összekoszolt 
óceán és a balkáni háborúk fojtogató, 
olykor szinte szürreális agresszivitása.

Máshol a játékosság teremt légkört 
és gondolatot. Kovács Gáborján Ádázá-
zig albokolt című halandzsája, mely – mint 
a legjobb halandzsák mindig – tartalmaz 
annyi magyar tövet, toldalékot, hogy már-

már érteni véljük, miközben – talán a zene 
miatt is – belehallani vélünk némi kelta 
színezetet. A bekeretezett üveglapot szerte 
Veszprémben megsétáltató Miller Patrik 
kezében az üveg bármit befogad, bármit 
visszatükröz, ebben az esetben leginkább 
talán a szándékot, hogy a karantén szoba-
fogságából a valóságos és az átvitt értelmű 
tágasságba átpillantsunk rajta.

Géczi János szövege, Ez egy vers, a 
legjobb kabócás hagyománynak teremt 
teret, az átalakulásnak. Ezúttal egy verses 
papírlap képes bármiből bármivé lenni, 
miközben a papírra rótt vers egy igazi mű-
vész finom exhibicionizmusával, ártatlan 
önzésével, bájos öntudatával mond mono-
lógot önmagáról. Világot teremt, miként A 
térre én… kezdetű etűd tündére, aki a tér-
re padot állít, rügyet fakaszt, általában ő 
szereli össze ezt a madárfüttyös, patakcso-
bogásos világot, melynek végül – réti vi-
rágok közt, kicsiny piros szívvel a kezében 
– maga áll a közepén.

Nem enged a terjedelem ennél töb-
bet. De a köszönetet még megengedi. 
Köszönet a három költőnek. Köszönet 
Bartal Kiss Ritának, Benkő Zsuzsanná-
nak, Berta Csongornak, Csörögi Gábor-
nak, Fekete Ágnesnek, Miller Patriknak, 
Nagy Krisztinának, Pál Hunornak, Szí-
vós Rékának, Szőke Kavinszki And-
rásnak koncepcióért, zenéért, bábért, 
versmondásért. Köszönet a nyolc szem-
pillantásért gyerekszemmel a felnőtt vi-
lágra. Köszönet a legfontosabbért, azért, 
hogy miközben a világ magára gombolta 
a szűkösséget, ők kinyitottak nyolc kicsi 
ablakot egy világra, ahol nincs vírus, ha-
nem öröm van és bánat, szépség és ször-
nyűség, de mindig, mindenek felett az 
alkotó szellem szép szabadsága van. A 
legjobb vakcina, ha a lelket ledönti lábá-
ról a szükség.

Asztalos István

1911, Olaszország, Velence, Szent Márk tér,  
Prokurátori Palota. Bricsesznadrágban Cholnoky Jenő földrajztudós
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Károly Fiú teknősbékával című, 180 centiméteres alkotása. A meg-
bízó Veszprém Város Tanácsa. Az agyagmodell bírálatából kide-
rül, hogy a megbízó kérésére a mű nem 180, hanem 200 centis 
lesz – volt olvasható épp a Sédben, Gopcsa Katalin tollából. A tek-
nősbékás fi únak ezt követően nyoma veszett. 

Viszont 1960 szeptemberéből megmaradt a levéltárban Radó 
Károly Lenin ligetbe szánt, cím nélküli díszkútja agyagmodelljé-
nek zsűrizéséről a dokumentum. A gipszmodell zsűrizési okmá-
nyán sem szerepel cím, viszont az év novemberében, a bronzba 
öntési szerződésen már mint Guggoló fi ú szerepel. Ez a „guggoló” 
cím alakult át az évek során golyózóvá. Csuhai remekül értelmezi 
a golyót követő tekintetet, a kéz gurító mozdulatát. Én valószínű-
leg azért nem látom ezt ilyen pontosan, mert valahol a távolban 
a teknősbékát keresem. Egyébként épp olyan nagyra tartom ezt a 
zsánerszobrot, mint a szerző. 

Apropó zsánerszobor. Örömmel olvastam a Halaskofa kap-
csán a mai helyzetről írt vitriolos, de pontos gondolatát: „Zsáner-
szobron akkoriban persze nem kizárólag tüchtig cukiszobrokat, 
szájbarágós fi gurális giccseket, ötnegyedesre felnagyított vitrin-
fl ippeket értettek, hanem sokszor modernizáló, az absztrakció 
vagy a geometria felé hajló, korszerű díszítőszobrokat, amelyek a 
legtöbb esetben körültekintő mérlegelés után kerültek saját terük-
be…” Abban is egyetértünk, hogy persze „ebben az időszakban is 
felálltak a köztereken pocsék szobrok”. Nagyon örülök, hogy Ró-

zsa Péter „egytömbű” Halaskofáját, a közvélekedésben méltatlanul 
mellőzött kőszobrot is egyformán nagyra tartjuk.

Tizenkettedik gondolatként hangsúlyoznám, hogy a szer-
zőnek sok egyedi, eredeti meglátása van a veszprémi szobornék 
kapcsán. Csak halkan merem bevallani, hogy például még sosem 
fogalmaztam meg magamnak az egyszerű és egyértelmű tényt, 
amit Csuhai István leírt: R. Kiss Lenke Zsuzsija – bármelyik ol-
daláról nézzük – gúlába foglalható. Az sem jutott még sosem az 
eszembe, hogy Andrássy Kurta János Fiatalok című kompozíció-
jának szereplői televíziót néznek. De ahogy olvastam, hihető, elfo-
gadható az ötlet. Hiszen a fi atalok számára készült lakótelepen áll 
a szobor 1963-tól, amikor a tévénézés a szórakozás, kulturálódás 
modern eszköze volt.

De nem szeretném – tizenharmadik gondolatként –, ha a 
könyv értékelése két szobormániás párbeszédévé válna. Így meg 
kell dicsérnem az OOK-Press nyomdában készült, természetesen 
puha fedelű kiadvány megjelenését, a tiszta tördelést, a könnyű 
kezelhetőséget, a szerző által készített szép fotókat.

Végezetül meg kell kérnem Csuhai Istvánt, hogy folytas-
sa veszprémi szoborvadászatát. Lenne is zárásként egy ajánla-
tom: szívesen olvasnám, milyennek látja a megyei könyvtár előtt, 
a Kálvária-domb lábánál virágok között, fák alatt álló következő 
„szobornét”, az Almaszedő lányt, Csontos László alkotását.

Herth Viktória

Hinné az ember, hogy vannak online nem való dolgok a világon. Online nem lehet disznótorost enni. Nincs 
online fodrász, online csók, online üzemmódban unokát babusgatni sem lehet. Luca napjáig azt mondtam 
volna, hogy online bábszínház sincs, vagy ha van, akkor az milyen, de már nem mondom. Igenis van online 
bábszínház, ha nem is egészen olyan…

Színház a teknő hátán
Ha nem is egészen 
olyan, mint az igazi. 
Mert az ürességtől szó 
szerint kongó teremből 
szomorúan hiányoznak 
a cinci gyerekhangok, 
az izgatott közbekia-
bálások, a játéktérre 
édes szabadsággal be-

totyogó kis szökevények, egyszóval az élet-
nek az a fele, amit a legodaadóbb színpadi 
munka sem tud létrehozni. Amit létre tud, 
azt viszont létre is hozza.

Maga a történet nem mond újat, nem 
is ez a dolga. Úgy lehetünk mi, kereszté-

nyek a betlehemi Kisjézus történetével, 
mint az ókor görögjei a mitológiájukkal. A 
ránk maradt görög tragédiákból mindössze 
egy világi tárgyú, a többi a mitológiát me-
séli el fáradhatatlanul, újra meg újra. Nem 
ismerték volna a görögök Elektra történe-
tét? Tanító célzattal kellett volna megint és 
megint a fejükbe verni? Dehogy. Hanem a 
mitológiájuk az identitásuk része volt, nem 
volt görög mitológia nélkül, mint ahogyan 
nincs keresztény a betlehemi istálló, a há-
romkirályok, jámbor pásztorok és fényes 
angyalok, gonosz Heródes és mindenek-
előtt a barmok közt szendergő gyerme-
kecske nélkül. Aki Isten egyszülött fi a.

Ez a mi nagy történetünk, az a cso-
dálatos benne, hogy nem kell hívőnek len-
nünk ahhoz, hogy értsük és azonosuljunk 
vele. Ami nagy szerencse, mert nagy baj 
lenne, ha ez a mélyen a középkorban gyö-
kerező pásztorjáték nem élne meg a kö-
zépkor mára nyomtalanul eltűnt, feltétlen, 
naiv, gyermeki hite nélkül. Nem kell hívő-
nek lenni ahhoz, hogy megértsük a Szent 
Család betlehemi éjszakájának üzenetét, 
azt, hogy a gazdagok bezárták előttük szí-
vüket és házaikat, de a szegény megnyi-
totta azt, amije volt: a meleg istállóját és a 
még melegebb lelkét. Nem kell hívőnek, se 
középkorinak lenni ahhoz, hogy megért-
sük az uralomért bármire képes főhatalom 
– Heródes király – gyilkos indulatát, mint 
ahogyan azt is értjük, hogy nem éri el a 
kard azt, akit angyalok védenek, már akár-
mi legyen is az az angyal. És bár tudván 
tudjuk, hogy a földi történet miféle véget 
ér, mégis már-már hívő lélekkel örven-
dezünk a Szent Család megmenekülésén, 
bárha az arany, a tömjén és a mirha, amit 
Egyiptomba magukkal visznek, baljóslatú-
an tömöríti össze a mit sem sejtő kisfi ú el-
jövendő sorsát.

Kovács Gáborján ezúttal alkotói alá-
zatból mutatott példát, nem akart új já-
tékot írni, engedte, hogy szabadon keljen 
életre a népi hős, a népi hang és a népi 
morál, ahogyan azt Szerb Antal a János 
vitézzel kapcsolatban írta. A betlehemes 
játékok naiv, iskolázatlanságában is megej-

Regö rejtem. A Kabóca Bábszínház betlehemes játéka. Szöveg: Kovács Gáborján. 
Bábok: Várszegi Kata. Rendezte: Rumi László. 2020. december 13-án, Luca napján
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A magyar tengerről szóló, az ötvenes évek hangulatát idéző 
fi lmválogatást is hol máshol mutathatták volna be, mint a Bala-
ton partján. A Filmarchívum komoly gyűjteményt őriz azokból 
a fi lmfelvételekből, amelyek a Balaton változatos arcát, városai-
nak sokszínűségét és halászatának látványos sajátosságait örökí-
tették meg. Az alkotások műfaja legalább annyira változatos, mint 
maga a téma. A ritkán látott propagandafi lmekből érdekes kép 
rajzolódott ki a magyar tömegüdültetés fejlődéséről, az ismerős 
helyszínek és a régi strandeszközök pedig sokakban felejthetetlen 
emlékeket ébreszthettek. 

A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum jóvoltából egy 1961-
es történelmi dráma mozipremierje is a Filmpiknik füredi hely-
színére került: a digitálisan restaurált Katonazenét először 2020. 
szeptember 4-én láthatta a Balaton Mozi közönsége. Az egyik 
legelső színes, szélesvásznú magyar fi lmet Marton Endre rendez-
te, az operatőre pedig az a Hildebrand István volt, akit az előzetes 

tervek szerint a bemutató előtt köszöntöttek volna, ám a 91 éves 
operatőr nem tudott részt venni a füredi vetítésen. A Kossuth-dí-
jas művész nevéhez köthetők többek között olyan klasszikusok, 
mint A kőszívű ember fi ai, az Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zol-
tán, a Psyché vagy A pogány Madonna.  

Szintén csak Füreden volt látható a Szép csendben című fi lm. 
Az elsőfi lmes Nagy Zoltán érzékeny drámája nem a megszokott 
módon dolgozta fel a szexuális zaklatás témáját, ugyanis vádirat 
helyett kérdéseket tett fel, valóban szépen, csendesen. 

A Tagore sétányon tartott záró vetítés előtt Káel Csaba úgy 
fogalmazott: fontos bejelentés előtt állnak, ugyanis előrehaladott 
tárgyalásokat folytatnak Veszprémmel és Füreddel. Nagyon sze-
retnék, hogy a fi lmek jelenléte megmaradjon ebben a régióban, 
Füred pedig egyfajta cannes-i szerepet töltene be a jövőben.

Mórocz Anikó

Jó egy hete minden reggel, ahogy a busz felkapaszkodik velünk a Hangvilla előtti dombra, mindkét kisfi am 
ugyanazzal az izgalommal jelenti be fennhangon, s tekintet nélkül az eff éle rendbontáshoz egyébként nem 
szokott, álmosan pislogó utazóközönségre: „Anya, anya, nézd csak, ott az a hely, ahol a mesék életre kelnek!”

Köztudomású tény, hogy a 4–6 év közti gyere-
kek olykor igen sommás összegzésekre ragad-
tatják magukat, ezúttal viszont úgy hiszem, 
éppen fején találták a szöget. Hiszen a bábjá-
ték a mesemondás olyan valóságosabb formá-
ja, amelyben a báb mintegy plusz közvetítő 
eszközként a gyermeki fantáziavilág felé, még 
inkább azt segíti, hogy a gyermek maga is be-
lehelyezkedhessen az adott mese univerzu-

mába. A Kabóca Bábszínház szervezésében megrendezett XVII. 
Veszprémi Mesefesztivál pedig éppen ezt a misztériumot vitte ki az 
utcára a nagyközönség elé.

Már maga a helyszín is igazi mesevilágot idézett meg az 
„építkezős játéktér” mellett, a hatalmas, színes körforgókkal s a 
fákról lógó, polipszerű lények szélfútta szalagkarjaival is, melyek 
között Az Óriás mesék gólyalábas főhőse szintén otthonosan lép-
kedhetett, jókedvre derítve minden arra járót. A szervezés egyik 
legfőbb erénye éppen az volt, hogy nem preferáltak egyetlen kor-
csoportot, s a programok legtöbbje egyformán nyújtott jó szóra-
kozást a közönség apraja mellett még a nagyjának is. Kifejezetten 
az utca sokféle népének szánt előadás például a Tintaló Társulás 
Horgászni tilos című, több értelemben is szellemes darabja, mely-
nek egyetlen bevallott célja a nevettetés – és amelyet, tegyük rög-
tön hozzá, ezúttal is maradéktalanul elért. Ugyanebbe a korhatár 

nélküli kategóriába sorolható a Volt egyszer egy… című egyszemé-
lyes produkció, mely olyan magas művészi igényességet képvisel 
nem csupán a színészi játék, de vizuális élmény tekintetében is, 
hogy gyermeket-felnőttet egyaránt magával ragad. Megint más tí-
pusú, ám hasonlóan látványos előadás a Perdül című kortárstánc 
produkció, melynek előadója egyetlen szál piros rózsát – mintegy 
a női lét princípiumát – személyesítve meg, a zene és a tánc szim-
bolikus nyelvén meséli el saját, időtlen történetét.

De más tekintetben is rendkívül színes mesevilág tárult a 
közönség elé; mintha a szervezők feltett szándékuk szerint is egy-
szerre akartak volna teret adni a lehető legtöbb alkotói trend-
nek. A Mimó és Csipek az erdőben című mesejáték hősei például 
rögtön a fenntartható gondolkodás alapértékeit sajátíttatták el a 
gyerekekkel. Nem kizárt, hogy több szülő is hálás szívvel gondol 
vissza arra a pataklakó potykára, amelyik a „zuhanyozás vs. kád-
ban fürdés” örök és drámaian súlyos vitatémáját tisztán lelkiis-
mereti kérdéssé változtatta át minden, napi szintű elkoszolódásra 
hajlamos lurkó fejében. 

Újabb, teljességgel tanulságmentes övezetet jelentett szom-
bat délelőtt a kufl ik és varázsgombák lakta, valóban kissé psziche-
delikus történeteket felvonultató, elhagyatott rét világa. Dániel 
András nagy sikerű gyerekkönyvsorozatának történeteit eleve 
sokkal inkább tarthatnánk a hagyományos varázsmesék paródiá-
jának, melyekben nincsenek igazi veszélyek vagy megoldásra váró 

Fenntarthatóságtól a kufl i-
kupacig, kortárstól a folklórig
XVII. Mesefesztivál a Kabóca Bábszínház szervezésében. 
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Nemcsak keresni kell, hanem érteni is a felénk küldött üzeneteket. Meg kell tanul-nunk a gagyik közül kiválasztani a jót, a lélekemelőt. Tele van már a virtuális pos-taládánk. Talán túl sokan is vannak, akik most akarják megmutatni „művészetüket”. De jó lenne a csendet is megszokni, hiszen sokszor többet mond, mint bármi más. Elfogadott dolog már napjainkban a művészetek okosgépeken való közve-títése, ám az élő előadások varázsát nem pótolhatja semmi. A közönség reakciói hiányoznak az előadóknak is. Kellenek a közös élmények, mert előadó és hallgató egymásra van utalva a felemelő pillanatok megteremtésében. Kellenek a találkozások, a taps, mely erőt és biztatást ad. Kell a né-zőterek zsongása és a csend is a széksorok között, ha magunkra ismerünk egy-egy mondatban. Kérjük hát meg szép szóval a Moirákat, ezeket a különleges istennőket, úgy fonják életünk fonalát, hogy ne csak a virtuális térben találjon egymásra közön-ség és előadóművész. Mert szükségünk van az együtt megélt közös élményekre, melyek erőt adnak nekünk.

Molnár Erzsébet

Szempillantások 
A Kabóca Bábszínház You 
Tube-on elérhető felvételei

https://www.youtube.com/watch?v=_Zy-li1Juq-8&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=1; 

https://www.youtube.com/wat-ch?v=w3qM-H7rB2I&list=PLR5_lMyo07mWQl7h2ouWXTh-C7Risds-r3&index=2;

https://www.youtube.com/watch?v=-vzS11RkU2ro&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=3;

https://www.youtube.com/watch?v=Hk-FJIkLcTQM&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=4;

https://www.youtube.com/watch?v=oE-1TgHIxTto&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=5;

https://www.youtube.com/watch? v=hvSDK4D-UaE&list=PLR5_lMyo07mWQl7h2ouWXTh-C7Risds-r3&index=6;

https://www.youtube.com/watch?v=clx-RM2l2WwE&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=7;

https://www.youtube.com/watch?v=EQz-Ttdv4BeI&t=7s

A karantén első hetében digitális úton érkezett a Kabóca Bábszínház és három veszprémi költő (Bozsik Péter, Géczi János és Kovács Gáborján) cinkos összeesküvése a hirtelen ledermedés ellen. Nyolc szem-pillantásnyi klip: képek, versek, a játék és gondolat szabadsága.Nehéz ügy, és talán nem is kell küsz-ködni vele: a műfaji besorolással. Mond-hatjuk gyermekverseknek őket, hiszen szinte kivétel nélkül valamiféle gyermeki látásnak adnak hangot és képet. A gyer-meki látás azonban gyakran nagyon nem gyermeki világra néz. Mint leginkább Bozsik Péter két, Mondom az apának… című és kezdetű etűdje, két villanás, gye-rekszáj, de kíséri képeken összekoszolt óceán és a balkáni háborúk fojtogató, olykor szinte szürreális agresszivitása.Máshol a játékosság teremt légkört és gondolatot. Kovács Gáborján Ádázá-zig albokolt című halandzsája, mely – mint a legjobb halandzsák mindig – tartalmaz annyi magyar tövet, toldalékot, hogy már-

már érteni véljük, miközben – talán a zene miatt is – belehallani vélünk némi kelta színezetet. A bekeretezett üveglapot szerte Veszprémben megsétáltató Miller Patrik kezében az üveg bármit befogad, bármit visszatükröz, ebben az esetben leginkább talán a szándékot, hogy a karantén szoba-fogságából a valóságos és az átvitt értelmű tágasságba átpillantsunk rajta.Géczi János szövege, Ez egy vers, a legjobb kabócás hagyománynak teremt teret, az átalakulásnak. Ezúttal egy verses papírlap képes bármiből bármivé lenni, miközben a papírra rótt vers egy igazi mű-vész finom exhibicionizmusával, ártatlan önzésével, bájos öntudatával mond mono-lógot önmagáról. Világot teremt, miként A térre én… kezdetű etűd tündére, aki a tér-re padot állít, rügyet fakaszt, általában ő szereli össze ezt a madárfüttyös, patakcso-bogásos világot, melynek végül – réti vi-rágok közt, kicsiny piros szívvel a kezében – maga áll a közepén.Nem enged a terjedelem ennél töb-bet. De a köszönetet még megengedi. Köszönet a három költőnek. Köszönet Bartal Kiss Ritának, Benkő Zsuzsanná-nak, Berta Csongornak, Csörögi Gábor-nak, Fekete Ágnesnek, Miller Patriknak, Nagy Krisztinának, Pál Hunornak, Szí-vós Rékának, Szőke Kavinszki And-rásnak koncepcióért, zenéért, bábért, versmondásért. Köszönet a nyolc szem-pillantásért gyerekszemmel a felnőtt vi-lágra. Köszönet a legfontosabbért, azért, hogy miközben a világ magára gombolta a szűkösséget, ők kinyitottak nyolc kicsi ablakot egy világra, ahol nincs vírus, ha-nem öröm van és bánat, szépség és ször-nyűség, de mindig, mindenek felett az alkotó szellem szép szabadsága van. A legjobb vakcina, ha a lelket ledönti lábá-ról a szükség.

Asztalos István

1911, Olaszország, Velence, Szent Márk tér,  Prokurátori Palota. Bricsesznadrágban Cholnoky Jenő földrajztudós
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dott előadásnak számos szép és nyilvánvaló 
értéke van. Jó történet, kacskaringós, de kö-
vethető, a játék alapját adó animáció rend-
kívül elvont világához képest konkrétabb, 
megfoghatóbb, a mindennapokkal azono-
síthatóbb, szép dramaturgi munka Nagy 
Orsolyától. Remek bábok. Látványos képek. 
Gyönyörű fények. Grosschmid Erik kiváló 
látványtervező munkája. Remek zenék, kü-
lönösen az afrikai motívumok, jellemeznek, 
szituációt teremtenek, helyén van mind. 
Őszinte köszönet a zeneszerző Kiss Erzsi-
nek és munkatársainak, Pápai Istvánnak és 
Dudás Zsombornak. Jó előadás ez, csak za-
varba ejtő. Nagyon zavarba ejtő.

Mert minden mást felülír és meg-
határoz a társulatnak az a döntése, hogy 
kiadja a kezéből minden (báb)színházak 
pótolhatatlannak gondolt eszközét: a nyel-
viséget. Ebben a nagyjából órányi előadás- 
ban egyetlen magyar szó sem hangzik el. 
Vagyis van szó, vannak mondatok, de „af-
rikaiul” és angolul és németül és (talán) 
kínaiul, vagyis úgy van némi szövege a 
játéknak, hogy az alkotók biztosak lehet-
tek benne: a kisgyermek korú publikum 
egy árva szót sem fog érteni belőle. Eltelik 
egy kis idő, mire a felnőtt néző ráébred: itt 
nem lesz váltás, ez most már így marad. 
Istenkísértés, csak azt mondhatom. Mert 
bár az alkotók bízvást számíthattak arra, 
hogy a felnőtt kíséret nyújt majd némi se-
gédkezet az érthetetlenségben elveszett 
kicsiknek, képtelenség lehetett pontosan 
kiszámítani, hogy ez mire lesz elég. Egy 
bizonyos: bár a bábszínház közönsége kis-
sé zajosabb a felnőtt színházakénál, ezúttal 
az átlagot is messze meghaladta a nézőté-
ren fel-felerősödő duruzsolás. A kérdések 
és fordítások alapzaja, gondolom. 

De nyilvánvaló, hogy ez nem lehet 
elég. Képtelenség és nem is tisztességes 
egy előadás érthetőségét egy határon túl a 
gyerekeket kísérő felnőttek beavatkozásá-
ra bízni. Vagyis, ha a társulat következete-
sen hű akart lenni saját döntéséhez, akkor 
a szinte teljesen feladott nyelvi jelentés 
helyére olyan intenzív, kifejezőerőben 
annyira gazdag, átütő nem nyelvi eszköz-
rendszert kellett állítani, ami elmond min-
dent, elmondja azt is, amit ezúttal nem 
mondanak el a szavak.

És az a helyzet, az ebben az előadás-
ban az elképesztő, hogy megcsinálják! 

Megcsinálják a bábok maximumra tur-
bózott gesztusaival, a hangerővel, hang-
súllyal, a hangok színezetével, vagyis egy 
olyan nyilván hihetetlenül fárasztó báb-
színészi jelenléttel, amihez foghatóra ka-
bócás múltamban talán csak Danny Bain 
egyszemélyes produkcióiban tudok visz-
szaemlékezni. Ebben a játékban minden, a 
fények, a képek, a zene, de mindenekelőtt 
a színészek jelenlétének ereje azt a lehetet-
len küldetést próbálja beteljesíteni, amit a 
jelentéssel bíró szavak nélkül maradt szín-
ház számára a jelentéssel bíró előadás lét-
rehozása jelent. Álljon itt a nevük abban 
a különbséget nem tevő, betűrend szerin-
ti sorban, ahogyan a színlap is – nagyon 
helyesen – megjeleníti őket: Bartos Ág-
nes eh., Benkő Zsuzsanna, Berta Csongor, 
Csörögi Gábor, Miller Patrik, Szívós Réka. 
Álljon itt a rendező, Varsányi Péter neve, 
aki mindezt összefogta. Az előadás végén 
hosszú, meleg taps köszöntötte őket. Ezút-
tal is csatlakozom hozzá. Szívből.

Hogy hibátlan-e az előadás? Nem. 
Bizonyára sok részletet lehetne finomítani, 
a kiindulásul szolgáló animáció mindent 
mindenné átalakító, csodatévő lehetősé-
geivel az ezen a téren egyébként igazán 
erős Kabóca sem tudott mindig verse-
nyezni. Talán lehetett volna a történeten 
is simítani, különösen a halászhajó – bál-
na – harmadik fiú környékén. De félre az 
okoskodással! Ennek az előadásnak a sor-
sa nem a végső részletek végső tökéletes-
ségén múlik, hanem azon, hogy a nyelv, de 
nem nyelv, a beszél, de nem beszél har-
madfokú egyenletét, a pótolhatatlan pótlá-
sának feladatát meg tudják-e oldani.

Én, a felnőtt azt mondom: igen. Na-
gyon nagy kérdés, a legnagyobb, a legiz-
galmasabb, hogy mit válaszolnak erre a 
gyerekek. Ha van a Kabócának kedve, ere-
je hozzá, hogy ezt egy kicsit megkutassa, 
olyan tapasztalattal lehet gazdagabb, ami 
nem egyszerűen egy előadásról, hanem a 
bábjáték határainak lehetséges kiterjeszté-
séről szól.

Hogy a történet végén alszik vagy 
meg is halt Badu mama? Hogy belefáradt 
csak vagy bele is pusztult az áldozatba, 
hogy elkalandozott csemetéit az Ere-
dethez visszavezesse, s közben kiragad-
ja őket a halálos kelepcékből, melyekbe 
ilyen-olyan csillagaikat követve belesé-
táltak?  Nem tudom, pedig nem mind-
egy. Miközben az Agóra csodákkal telített 
kis világában a három vándor kalandja-
it néztük, Németországban, Belgiumban, 
Hollandiában ezrek otthonát semmisí-
tette meg az ár, Kaliforniában országnyi 
területeken tombol a tűzvész, Tokióban 
közönség nélkül rendezik meg a járvány 
sújtotta olimpiát. Azért van ez így, mert 
mi, az Anya tékozló gyermekei mesz-
szire kalandoztunk az Eredettől. Hogy 
van-e utunk visszafelé, hogy mire vissza-
térnénk, várnak-e még bennünket bárha 
holtra fáradt, de mégis élő, feléleszthető 
gyökerek, kinő-e még a valaha oly káp-
rázatos hajkorona a mi nagy, közös Badu 
mamánk fején? Nem tudom, pedig ez az, 
ami végképp nem mindegy. 

                                                                                                                                                      
        Asztalos István
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Az előadás igazi főszereplői azonban a szí-
nek és főként a kontrasztjaikban rejlő le-
hetőségek látványos megragadása voltak. 
A színpad leginkább egy kuckóhoz hason-
lított, ahol a fekete és fehér szín ellentétét 
a kisebb felületeken és elrejtett zugokban, 
zsebekben megbújó harsány színek összjá-
téka emelte ki. A „piros”, a „kék”, a „zöld”, 

a „sárga” varázsszavakra előbukkanó fol-
tok a közös játék lehetőségének különböző 
téri formáit tárták elénk. Szín, tér és hang 
kergetőzéseibe belefeledkezik gyermek 
és felnőtt egyaránt. A színpad puha, lágy 
rejtekhelyeinek izgalmas és káprázatos 
hangulatot adott az ének és a különböző 
hanghatások ütemes ritmusainak válta-
kozása. A szavak és dallamok egyszerűek, 
jól utánozhatóak, és a többszöri ismétlé-
sek ellenére is tartogatnak újabb és újabb 
felfedezésre váró területeket. A föld néha 
ugat, néha nyávog. Kézzel, lábbal egyaránt 
tapintható, megszólaltatható, és kérdése-
ire egy fűcsomó felel bárány vagy éppen 
egy boci hangjával. A színek, az állatok, 
a felületek, a textilanyagok sokszínűsége 
és sokfélesége teremti meg az interaktív 
játszótér számtalan csodáját. A szalagok, 
cipzárak, tépőzárak feloldják a határvona-
lakat az élő és élettelen, az egyszínű és tar-
ka, a változó és az állandó világok között.  
Az ismeretlenben való tapogatózás dara-
bosságát érezni a színészek mozdulatain, 
amihez képest üdítően hat a közös táncje-
lenetek hajlékony, egymásba kapaszkodó 
akrobatikája. A mozgás itt is egyet jelent a 

változással, a díszlet a cselekvés által vál-
tozik, a történet is e szerint halad. A vége 
szinte meghatározhatatlan, hiszen a négy 
fő elem, a föld mint a fűzöld textilfoltok, 
a víz mint a kéken csillogó szaténszala-
gok, a tűz mint a piros bohócorrok és a le-
vegő mint a sárgán izzó napkorong örök 
játszótársak maradnak, akik nappal fehér 
díszletben, míg éjszaka fekete háttérrel 
szolgálnak egymásnak. A színészek meg-
hajlása a történet és a színdarab végét is 
jelölhetnék, azonban itt ez leginkább a ka-
tarzis pillanata, amikor a kisgyermekek 
végre birtokba vehetik a játék terét, kipró-
bálhatják a mozgató szerepét, és tovább ír-
hatják a színek játékának meséjét.

A Pepita című előadás 2012-ről 
2021-re frissített verziója örök érvényű, 
és az emberi kíváncsiság számára kifogy-
hatatlan elemek felhasználására épül. Ki-
váló közvetítője az empátia, a szeretet és a 
közös játék fontosságát hangsúlyozó kul-
turális élménynek. Gyermekek számára 
segítség a fontos kérdések megtalálásában, 
míg szülőknek támogató a jó válaszok 
megfogalmazásában.  

Berta-Szénási Panna

Fe-héér, fe-ke-te
A Kabóca Bábszínház egy már régebben is játszott előadás felújított változatát mutatta be a négy év alatti 
gyermekek, szüleik és nagyszüleik örömére. Vesztl Zsófia, a darab rendezője magyartanár szakon végzett az 
ELTE-n, és ezt követően fordult a színház, illetve a bábszínház felé, kiegészítve tudását a klasszikus indiai 
Bharatanátjam táncművészet gyakorlataival. A darab dramaturgfeladatait Sőregi Melinda látta el, míg a 
látványért Csóka Eszter, a zenei élményért Koltai Katalin felelt. A két szerepet Benkő Zsuzsanna és Taba 
Dorottya Lucia játszották el.

Pepita. A Kabóca Bábszínház előadása, 2021. június 27.
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Minden kívánságom így teljesüljön! A 
Gréta című előadás éppen arról szól, hogy 
VII. Jeffrey Sterling, Somerset reménybe-
li címzetes grófja, vagyis Kisjeff hogyan 
jut el az egyik mélyből a másik mélybe, 
hogy onnan aztán fel- és még annál is fel-
jebb emelkedjék. Mind a mély, mind a 
magas kettős értelmű. Kisjeff kiköpött ha-
sonmása papájának, ő is olajipari kocká-
zatelemző akar lenni, jövőjét olaj, benzin 
és kerozin aromás illata lengi be, fejében 
mint technológiai antológiában állnak 
szoros összeszerelési rendben a fúrótorony 
alkatrészei. Ez a mély, a nagyon mély, mert 
ez az apja sikereitől elkápráztatott kiskö-
lyök maga is készen áll arra, hogy gátlásta-
lanul nekirontson egy világnak, amit nem 
ismer, ami ott lenn, egy egészen más értel-
mű mélyben szorongva várja, hogy a két 
korábbi katasztrófát követi-e harmadik. 
Ha a két Sterlingen múlik, követi. 

Történik azonban, hogy repülőgépük 
a tengerbe zuhan, és a haldokolva süllyedő 
Kisjeffet megmenti „valaki”, akinek talán 
meggyilkolni lenne inkább oka: Kisgréta, a 
bálnalány. Így jut ez az olajfekete álmai- 
ból alázuhant gyerek le, egy egészen más 
értelmű mélybe, a megismerés, a megértés 
és a megszeretés mélységeibe. Ahol a fele-
lősség születik.

A történetet Markó Róbert Andrea 
Gregusova Gréta című könyvétől inspirál-
va írta, és az inspiráció helyes szó itt, mert 
a könyv és a darab különbségei nagyok. 
Ami egyáltalán nem baj, hiszen megma-
radt a lényeg, a természet, az óceán vilá-
gának megmentése az emberi szeméttől, 
ami a színpadon az olaj. Most, amikor 
vagy a huszonnegyedik órában vagyunk, 
vagy már a huszonötödikben, semmi sem 
lehet égetőbb kötelesség, mint rázni és 
rázni a vészcsengőt, hogy a kicsik, akik 
ötven év múlva egy „szép, új világban” él-
nek esetleg nagyon nehéz életet, időben 
szembesüljenek a bajjal és a teendővel. Jó 
cél, bár nehéz mese.

A mély tenger császárnője, Nagy- 
gréta, úgy dönt, hogy Kisjeff – akit a had-
ügyér cápa boldogan kettéharapna – in-
duljon útnak, hogy lássa, amit látnia kell. 
Bölcs döntés, mert a megismerés hallatlan 
erejére alapoz, arra, hogy amit ismerünk, 
amit a saját szemünkkel láttunk, azt nehe-
zebben pusztítjuk el, viszont könnyebben 
vállalunk érte felelősséget. Az előadásnak 
talán ez a mélytengeri utazás a legkriti- 
kusabb és legszebben megoldott része.  
Ma, amikor a televíziók a technika min-
den csodáját bevetve, egymással versengve 

prezentálnak káprázatos mélytengeri ké-
peket, istenkísértésre vállalkozik, aki 
megpróbál legalább valami hasonlót egy 
művelődési ház ezúttal talán egy kicsit túl 
tágas színpadán újrateremteni. Az előadást 
rendező Markó-Valentyin Anna és a lát-
ványt tervező Bartal Kiss Rita szinte a le-
hetetlent kísérti. Szinte. Mert az eredmény 
fényes, a szó szoros értelmében, hiszen el-
sősorban a fények kiváló, olykor egészen 
meghökkentő kezelése teremt közeget, a 
Nagy Kékség fényekben, színekben vib-
ráló, irizáló pompázatosságát.  A közön-
ség és Kisjeff egy ütemre tátja el a száját, és 
bár ez a viszonylag hosszú rész történés-
ben szegényes, látványban annyira gazdag, 
hogy senki nem veszi észre a múló időt.

Ebben nagy szerepük van a bábjai-
kat testükkel kiegészítő színészek gondos 
munkájának. Még a nagy testű, tehát szük-
ségszerűen nehezen mozdítható bábok-
nak (VI. Gréta [Nagygréta] – Szívós Réka; 
Kisgréta – Benkő Zsuzsanna; Rettenetes 
Ruda – Csörögi Gábor) is van saját moz-
gáskultúrája, a kisebbek pedig valósággal 
lubickolnak a mese és az óceán otthonos 
közegében (Kegyelmetes Klausz – Taba 
Dorottya Lucia; Akármilyen Miroszláv, 
kakashal – Berta Csongor). Berta Csongor 
különösen elemében van, némiképp ani-
mációkra hajazó mozdulatai élénkek, haj-
lékonyak, az elmaradhatatlan „jópofa kis 
fickót” maradéktalanul előállítja. Kisjeff 
(Miller Patrik) pedig, aki éppenséggel egy 
számára minden szempontból idegen kö-
zegben jár, hullámzó, az úszást szinte hi-
bátlanul imitáló mozdulataival válik egyre 
otthonosabbá a mély világban.

A mély világban, mely nemcsak 
pompás, de súlyosan sérült is. A „sűrű, 
fekete víz”, az olaj utáni hajsza víz alatti 
palotákat és életeket tesz tönkre, Kisgré- 
tát árvává, Nagygrétát özveggyé teszik 
az egymást követő katasztrófák. Minden 
okuk meglenne tehát, hogy az „illetékte-
len behatolót” Rettenetes Ruda fogai közé 
adják, kettéharapás általi halálra. De nem 
teszik, és ez a mese talán legfontosabb ta-
nulsága: a nagylelkűség, a megértés ereje. 
Mert nemcsak Kisjeff érti és ismeri meg a 
világot, amelybe a fúróhegy gépi szenvte-
lenséggel behatol, hanem a mély világ is 
megismeri őt. Kisgréta még meg is szereti. 
Ez, a természetnek ez a nagyvonalú, még 
egyszer, talán utoljára megbocsátó gesz-
tusa az, amit nekünk, embereknek viszo-
noznunk kellene végre.

Szép előadás, de korántsem hibát-
lan. Olykor az elkerülhetetlennél talán 

tolakodóbb, harsányabb a nevelő szándék, 
egy kicsit oldottabb, finomabbra hangolt 
formája a didaxisnak nem gyengítette, 
hanem erősítette volna az üzenetet. Erre 
lettek volna kiválóan alkalmasak a da-
lok. Ehhez a történethez nagyon jól illik a 
zene és az ének, ami azonban ezúttal hal-
ványra sikerült, vélem én, a nem zenész. 
Ahogyan van a történetnek nagyon hatá-
rozott, végig stílusban tartott képi vilá-
ga, úgy zenei világa – vélem én – nincsen. 
Nagy kár, mert átgondoltabb, a koncep-
ció lényegéhez tartalmasabban hozzáiga-
zított dallam- és versvilág éppen azokat a 
nagy tanításokat tehette volna élménnyé, 
amelyek most néhány csikorgóan didak-
tikus mondatukkal a torkunkon akadnak. 
És – vélem én – egy, a színészeket erőtel-
jesebben támogató zenei alap segíthette 
volna az intonáció tisztaságával küszködő 
színpadiakat, mert így – vélem én – olykor 
bizony hamisan szólt a dal.

És végül: nem biztos, hogy szeren-
csés döntés volt Nagyjeffet, az olajkuta-
tási kockázatelemzőt, a grófot, a lordot, a 
nagy embert ennyire epizodistává tenni. 
Mivel nem követte fiát a mélybe, nem osz-
tozhatott kalandjaiban, megvilágosodásá-
ban sem. Nagyon nehéz elképzelni, hogy 
ez a mindvégig tutajon ücsörgő olajbo-
lond megértőbb döntéseket hoz majd csak 
azért, mert fia látott, megismert, megsze-
retett valamit, amit ő maga nem. Meny-
nyire szép, a történet lényegéhez mennyire 
hűséges lehetett volna a pillanat, amikor 
a mély tengerek császárnője, akitől szin-
te mindent elvettek a Nagyjeffhez hasonló 
lelketlen pénzeszsákok, éppen a fia életéért 
reszkető apa szeme láttára teszi meg azt, 
amit az emberek az övéivel soha. A kegye-
lemnek, a megbocsátásnak, az új esélynek 
ez a pillanata adhatta volna meg a katar-
zist és a boldog véget: a reményt, hogy 
ezentúl jobb lesz a világ.

Az előadástól a tengerek világának 
néhány valóban szép képével búcsúzunk. 
A költőien szép valóság hitelesíti a me-
sét, álmélkodnak is a gyerekek a nézőté-
ren, és a felnőttek velük mosolyognak a 
maszk alatt. Nagy szükség lenne rá, hogy 
a mosolyból elszánás fakadjon. Mert egy 
fél hajszálra vagyunk attól, hogy ezek-
nek a gyanútlan kicsiknek nagyon nehéz 
és szenvedésekkel teli életük legyen. Vagy 
egy fél hajszállal már túl is vagyunk rajta. 
És ez nem mese, Kisjeff, ez nem mese. Aki 
nem hiszi, kérdezze meg David Attenbo-
rough-t.

Asztalos István

A mélység titka
Valamennyi idővel ezelőtt Jackről, a megmentőről írva beszéltem arról a reményemről, hogy egyszer nem 
azt látjuk majd a Kabóca színpadán, hogyan menti meg a hős az emberek piszkos kis ügyeit a „gonosz” 
honvédő állatoktól, hanem az ellentettjét. Azt, hogy jön egy hős, megmenteni a természetet. Már ami még 
menthető…

Gréta. Kabóca Bábszínház. A. Gregusova Gréta című könyve alapján írta: Markó Róbert. Rendező: 
Markó-Valentyik Anna. Látványtervező: Bartal Kiss Rita. Zeneszerző: Cseri Hanna. 2021. június 13.
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Fenyő Miklós és Novai Gábor zenés da-
rabja most, a bezárt színházak évada vé-
gén kitűnő választásnak bizonyult. Az 
egyszerű szerkezetű, de örök érvényű slá-
gerekkel teli rock and roll musical való-
ban egy nyári színházba illő produkció, 
akár családi musicalnak is nevezhetjük. A 
sztori lényege talán közismert: az unatko-
zó testvérek, Zsilett és Frufru egy éjszaka 
ugyanazt az álmot látják, varázsnapszem-
üvegével megjelenik Mike, aki barátaival 
a fantasztikus hangulatú Hotel Menthol-
ba tart. A két tini is csatlakozik a csapat-
hoz, majd az úton csupa érdekes figurával 
találkoznak, akik alaposan felrázzák addig 
igencsak egyhangú lelkivilágukat. A sze-
relmi szálak kissé összekuszálódnak, de 
a legnagyobb csalódásuk az, hogy hiába 
értek úti céljukhoz, a hotelban éppen le-
kapcsolják a fényeket, mert éppen meg-
szüntetik. Meg kell menteni – a szerelem 
és a rock and roll erejével. 

Vándorfi László rendezése több 
szempontból sikeres. Biztos kézzel nyúl 
a musical műfajához, és nagyon jól dönt, 
amikor az eredeti librettóhoz ragaszko-
dik, és ha támaszkodik is bizonyos színhá-
zi előzményekre – a címhez a Szentivánéji 
álomra utaló alcím párosul –, az elég szub-
limáltan van benne az előadásban. A pár-
beszédek pörögnek, az itt-ott már kicsit 
közhelyes poénok nem kapnak fölösleges 
hangsúlyt, ami szintén a játék javára válik. 
Az énekszámok, köztük a legendás Limbó 
hintó, az Isztambul, a Casino Twist jó tem-
póban követik egymást. A dalok előadásá-

nak színvonala nem egyenletes, de a stílust 
minden szereplő maradéktalanul hozza. 
Az igényes koreográfiát élményszámba 
menően adja elő a népes szereplőgárda, 
olyannyira, hogy a produkció vége felé a 
közönségből többen is felpattannak tvisz-
telni.

A díszlet minimális, ami önmagában 
nagyon jó, de érdemes lett volna esetleg 
több színnel, némi csillogással attraktí-
vabbá tenni. A színpadképet ugyanakkor 
a szokásos retró stílusjegyeken túlmutató, 
igényes jelmezek mégis igen látványossá 
teszik, és egy olyan gondolati síkot hoznak 
az előadásba, ahol a néző szívesen időzik, 
mintha ő is feltette volna azt a bizonyos 
napszemüveget. Zsilett kosztümje sze-
rint nem más, mint Travolta a Grease-ből, 
Frufru pedig Judy Garland az Ózból. Meg-
jelenik Marilyn Monroe, Elvis és sok más 
sztár, akárha saját poszterükről sétáltak 
volna be az előadásba. Ez a játék látható-
an a színészeket is inspirálja, és nemcsak 
a jelmezt viselik, hanem egy csipetnyit az 
adott karakterből is magukra vesznek. 

A színészgárda erősen összeková-
csolódott csapatként viszi színre a pro-
dukciót, és a hangulattól, a pillanat adta 
körülményektől is függ, ki mit tesz aznap 
hozzá. A show-t ezen az estén Kovács Ág-
nes Magdolna vitte el, aki könnyedén, ele-
gánsan alakította Csacsacsát a második 
felvonásban.

Mike szerepében Egyed Brigittát lát-
hatjuk, aki ezúttal egy nyüzsgő, de ma-
gabiztos figuraként állítja elénk a hőst. 

A színésznő kellő erőt tud mozgósíta-
ni ahhoz, hogy végig irányítsa a színpa-
di történéseket, felpörgesse vagy leállítsa a 
megfelelő pontokon. Sajnos hangja most 
nem szolgálta maradéktalanul, a mélyebb 
hangfekvésekben nem igazán jött át.

Soós Máté Bátor igazi felfedezés. 
Megnyerő énekhangja és a fentebb di-
csért, finoman megjelenített Travolta-fi-
gura emlékezetessé teszi őt minden néző 
számára. Bízunk benne, hogy a pályakez-
dő színészt még számos szerepben vi-
szontláthatjuk, és megtalálja helyét a 
magyar színházi életben.

Simonyai Lujza (Frufru) énekhang-
jával is helytállt, és fiatalságával hitelesen 
hozta a naiv tinilány karakterét. Holczer 
Réka (Mokka) dekoratív Monroe-jelme-
zében erős színpadi jelenlétével, tánctu-
dásával nagyban hozzájárult az előadás 
hamisítatlan rock and roll hangulatához.

Németh Ádám határozottan sármos 
a kissé ügyetlen Bringaként, jól megold-
ja az egyébként nem túl hálás szerepet. A 
végkifejletre Keresztesi László is nagyon 
szimpatikussá teszi a bizonytalan, zű-
rös előéletű Prézlit (Presley-öltözékben). 
A színes-kedves kavalkádban a Kárpáti 
Barbara által alakított Klipsz karcosabb 
karaktere ellenpontként működik, ezál-
tal dinamikusabbá válik az összhatás. A 
sokaságból Egri Zsófia és Szelle Dávid 
párducmintás párosa is az erősebben kari-
kírozó, távolságtartóbb játékkal tűnik ki.

                    
Ladányi Ibolya

Hotel Menthol
Ma, több mint húsz évvel a budapesti ősbemutató után már elmondhatjuk, hogy a Hotel Menthol musicalként 
is kiállta az idő próbáját, sőt a mai fiatal előadók nagyon is érzik a stílust, és hitelesen tudják színpadra 
varázsolni azt a felfokozott tvisztpartihangulatot, amely nélkül ez a darab bizony megfeneklik.

Fenyő–Novai–Böhm–Korcsmáros: Hotel Menthol (musical). Rendező: Vándorfi László. Pannon 
Várszínház, 2021. június 21.
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Carol Rocamora drámája Anton Csehov és 
szerelme/felesége, a színésznő Olga Knip-
per több mint 400 levelét dolgozza fel. Két 
egymásba fonódó sikertörténet: az egyre 
népszerűbb drámák írója és az ezek sze-
repeiben egyre sikeresebb színésznő táv-
kapcsolata. (Csehov korábban azt írta egy 
barátjának, hogy hajlandó lenne meghá-
zasodni, ha neje Moszkvában élne, míg ő 
vidéken. „Ígérem, kiváló férj leszek, csak 
adj nekem egy feleséget, aki nem jelenik 
meg életem egén mindennap, mint a hold!” 
Megkapta.) Ritka, szenvedélyes találkozá-
sok; vágyakozás, némi féltékenység; levelek 
sikerekről, átmulatott éjszakákról Moszk-
vában, és a pálya csúcsát jelentő nagy drá-
mák: Sirály, Ványa bácsi, Cseresznyéskert 
születéséről a jaltai házban, miközben egy-
re fogy az életerő: felemészti a megfeszített 
munka, a jaltai éghajlat és a tuberkulózis. 

Azt, hogy Oberfrank Pál rendezése 
kimozdítja az előadást a szöveg felkínálta 
felolvasó-színházi keretek közül, már a dísz- 
let jelzi: osztatlan térben Csehov íróasztala, 
Olga öltözőasztala, székek, egy kerti pad – 
két gazdag élet egymás mellé zsúfolt díszle-
tei, amelyek között szabadon mozognak a 
szereplők, mintha a távolság ellenére állan-
dóan jelen lennének egymás világában. Az 

asztalokon öt gyertya: meggyújtásuk jelzi 
az évek múlását. A sokáig funkciótlannak 
tűnő díványhoz a halál, a betegség képzete 
kapcsolódik: a szerelmi együttléteket tánc 
jelzi. (Lám, mennyi döntést kell egy rende-
zőnek meghoznia.) Egy kivetítőn korabe-
li helyszínek és a kor ikonikus alakjai, akik 
rendre feltűnnek a pár életében: Tolsztoj, 
Gorkij, az énekes Saljapin, az író drámáit 
sikerre vivő rendező, Sztanyiszlavszkij. 

Levelek felolvasása, retrospektív nar-
ráció, dialógusok, megidézett Csehov-szö-
vegek, melyek elemelik a levélváltás 
hétköznapi beszédhelyzetét: az előadás jó 
tempóváltásokkal egyensúlyoz felolvasó-
színház és valódi interakció, realizmus és 
stilizáció határán. A két színész rutinos 
biztonsággal mozog a más-más jelenlé-
tet igénylő helyzetek között. Varga Szilviá-
nak különböző hangjai vannak a szerelem, 
a szakmai irigység, a lelkifurdalás, az ag-
godalom és a fájdalom kifejezésére. Ala-
kítása különösen emlékezetes, mikor a 
Csehov-drámák nőalakjait idézi meg. 

Kőrösi Csaba igazi átváltozómű-
vész. Szerepeit (a Wikipédia szerint eddig 
130-at) igényesen, pontosan fogalmaz-
za, legyen az ízes beszédű népi figu-
ra, táncos komikus, öntudatos káderből 

meghunyászkodó szolgává átlényegü-
lő házmester (Édes Anna); a Kabaré ti-
tokzatos Konferansziéja vagy Puck a 
Szentivánéji álomban. Most szokatlan sze-
repkörben láthatjuk. Visszafogottan ala-
kítja a szerelmes férjet, játékának sokféle 
árnyalata van a reményteljes vágyakozás-
tól a kételkedésen át a csüggedt beletörő-
désig; a gyermek fogantatása és elvesztése 
körüli bizonytalanságot, aggodalmat, 
megaláztatást, keserűséget és tehetetlen 
ragaszkodást képes egyetlen arckifejezés-
be sűríteni. A végére a szemünk előtt ala-
kul át erejét vesztett, levegőért kapkodó 
(amúgy középkorú) öregemberré. 

Csehov utolsó erejével pezsgőt kér 
(„Sampanszkoje, pazsalujszta!”). Ahogy 
megyünk kifelé, a kivetítőn az özvegy idé-
zi fel az író alakját. Csehov örök, mi csak 
egy kihasított időpillanatban voltunk tanúi 
élete egy szeletének, vagy amit a dráma 
megmutat belőle. Bár nem Sirály-szintű 
mű, mégis jó volt ott ülni végre a Játék-
színben a párás, 40 fokos levegőben (a lég-
kondi a zúgás miatt nem működik előadás 
közben, kedves nézőtársak), és nem a 
technika távkapcsolt minket össze szerel-
münkkel, a színházzal.

Fürj Katalin

Sampanszkoje, pazsalujszta!

Vajon érti-e a mai interneten-zoomon-messengeren kommunikáló néző (főleg, ha az „y”, „z” generáció tag-
ja), hogy mit jelentett Csehov korában a távkapcsolat? Kézzel, pacákat folyató mártogatós tollal (hol van még 
1943, amikor az Argentínába menekült Bíró László szabadalmaztatta találmányát, a golyóstollat?) megírni 
a levelet, feladni postán; hetekig várni a válaszra, amely olykor elvész a kézbesítés útvesztőjében; egyszerre 
megkapni három feltorlódott levelet, amelyeket három másikban kétségbeesetten követeltünk (párhuza-
mos postai monológok); miközben a feladó jelene és érzelmei rég múlttá változtak talán.

Carol Rocamora: Kezed örökké szorítom. Rendező: Oberfrank Pál. 
Latinovits–Bujtor Játékszín, 2021. június 29.

Cholnoky Jenő és…
Cholnoky Jenő és a Balaton. Laczkó Dezső Múzeum, 2021. június 26. – 2021. december 15.

A Múzeumok éjszakája rendezvényen nyitották meg a Cholnoky Jenő és a Balaton című vándorkiállítást 
a Laczkó Dezső Múzeumban. A tárlat a földrajztudós születésének 150 éves évfordulójára készült, de a 
pandémia miatt csak most sikerült bemutatni a nagyérdeműnek. A kiállításon a Laczkó Dezső Múzeum, a 
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma és a Magyar Földrajzi Múzeum tárgyai láthatóak. Később az 
utóbbi két múzeumban is megtekinthető lesz a kiállítás. 

Általában, mikor megnézünk egy kiállítást, 
nem is gondolunk bele, hogy milyen ne-
héz volt azt megtervezni és kivitelezni. Sok 
esetben a kiállítás is olyan, mint egy színhá-
zi darab, az építésével folyamatosan változik 
az arculata, úgy kell megkomponálni, hogy 
legyen bevezetése, tárgyalása, befejezése, és 
amikor a látogató kimegy a kiállításról, vigyen 
magával néhány információt, gondolatot. 

Fontos kritérium, hogy akár egyetlen történet vagy egyetlen sze-
mély bemutatásának is logikusnak és látványosnak kell lennie.

Jelen esetben különösen nehéz feladatuk volt a szakembe-
reknek, mert Cholnoky olyan ember volt, aki után nagyon kevés 
személyes tárgy maradt fenn; nem gyűjtött kőzeteket, ősmarad-

ványokat, mint barátja, Laczkó Dezső, hanem természetföldrajzi 
jelenségekkel és hidrológiával foglalkozott; tudományos mun-
kái pedig folyóiratokban, utazókönyv vagy monografikus művek 
formájában jelentek meg. Ráadásul színvonalas kiállítást kellett 
tervezni, mert a bemutatandó személy városunk szülötte és nem-
zetközileg elismert földtudós volt. 

Ezért szükség volt egy olyan történetre, ami a kiállítás mát-
rixát adta. Fontos kritérium volt a választásnál, hogy a téma 
meghatározó legyen Cholnoky életében, kapcsolódjon a munkás-
ságához, érintse azokat a helyszíneket, ahol szívesen töltötte pihe-
nését, és ahol hobbijának, a festészetnek áldozhatott. Mik jöhettek 
számításba? Tudjuk, hogy életének legnagyobb részét Budapesten 
és Kolozsváron töltötte, 1896–1898 között Kínába is kiutazott, a 
legkedvesebb kutatási területe mégis a Balaton és környéke volt, 

Séd, 2020. 6. sz., 25. old.
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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

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 
beékelt egyházi tulajdon volt.

A feltárt templomromot ő azonosította az oklevelekből rég-
óta ismert Szent Miklós-templommal, jóllehet a ciszterci Békefi 
Remig történész 1907-ben még a Temetőhegyre lokalizálta ezt a 
városrészt.

A feltárt épületnek szinte csak az alapfalai maradtak meg, 
sőt helyenként a barokk korban (1747) ráépített kálváriastációk-
kal vagy kőbányászattal még ezeket is elpusztították. Az egyhajós 
templom – a kutató szerint – egyenes szentélyzáródással, Ny-i vé-
gén toronnyal épült. Bejárata a hajó D-i oldalán nyílott. A torony 
DNy-i sarkát támpillér erősítette. A román hajó D-i külső falán 
két darabból álló vörös homokkő párkányrészlet még eredeti he-
lyén állt. Alapozásmaradványok alapján, a hajó ÉK-i sarkába a 
szószéket, a DK-ibe a keresztelőmedencét feltételezte. A 13. szá-
zadban a templom gótikus szentéllyel bővült. A román szentély 
É-i oldalához sekrestyét, ennek Ny-i oldalához – több fázisban 
készült – csontházat építettek. A hajó D-i falának a szentélyhez 
közelebb eső felét kívül két eltérő méretű és a hajófalba nem be-
kötött pillérrel támasztották meg. A padlót 18x18x4 cm-es tég-
lalapokkal burkolták, de ezekből már csak igen kevés – főként a 
sarkoknál – volt feltárható. A templomból a színek egész skáláját 
mutató freskótöredékek és ablaküveg-töredékek is előkerültek. A 
hajó belsejében, az É-i fal közepénél egy, a padló alá süllyesztett, 
kőből épült kis fülkére találtak, amelyben 46 darab késő középko-
ri fémtárgyat rejtettek el.

Az ásatás során sírokat is feltártak. Miután ezekből Salamon 
(1063–1074) és Kálmán (1096–1116) királyok pénzei is előkerül-
tek, Rhé a templom építését – tévesen – a 11. századra feltételezte.

A Szent Miklós-szeg első okleveles említését 1237-ből ismer-
jük. Az 1333/1335. évi pápai tizedlajstrom szerint a templom plé-
bánosa, Gergely 70, 57, majd ismét 70 kisdenárt fizetett. 1454-ben 
Bertalan volt az egyház plébánosa.

Az 1515-ben Veszprémben tartott egyházmegyei zsina-
ton elrendelték, hogy az úrnapi körmenet egyik állomása a Szent 
Miklós-plébániatemplom legyen. Az oltáriszentség fölé tartott bal-
dachin négy rúdját a Keresztelő Szent János-templomtól a Szent 

Miklós-templomig a várbeli Mindenszentek-egyház prépostja, a 
somogyi és a zalai főesperes, valamint az örsi prépost vitték, a Szent 
Miklós-templomtól pedig a hantai prépost, a segesdi, a budai és a 
fehérvári főesperes. (Itt a magyarázata tehát a már említett, a 20. 
századig megmaradt és Rhé Gyulának is szemet szúró szokásnak.)

A veszprémi püspökség 1524-es urbáriuma szerint Zenth- 
mykloswczaya-ban 6 jobbágy szolgálta a püspököt: Ács (Alch) 
László, Kovács (Kowach) György özvegye, Ágota, Dörgicsei 
(Dergychey) Máté, Mészáros (Mezaros) Antal, Szabó (Zabo) Ist-
ván és Tóth (Thoth) János. Kötelesek voltak a veszprémi várban 
a Középhíd (Kezephyd) alatti árkot folyamatosan megtisztítani 
és kijavítani. Továbbá a kalodát megújítani, vagy újat csinálni, 
attól függően, hogy mennyire használódott el. Továbbá portán-
ként egy szekér hordóabroncsot szerezni és beszállítani a veszp-

A Szent Miklós-szeg temploma

Veszprém, a feltárt templomromok és a kálvária stációi. Cholnoky Jenő ajándéka, 1931. szept. 21-én, valószínűleg az ő felvétele (LDM Régészeti Adattár ltsz. 3194.)

Veszprém, a Szt. Miklós-templom romjai az ásatás kezdetekor. Kralovánszky Alán 
felvétele, 1978 (LDM–Régészeti Adattár ltsz. 18 193/1978., Fotótár R/3234.)
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szakmai kapcsolatai és baráti kötelékei pedig A Balaton és környé-
ke tudományos tanulmányozása című program alatt mélyültek el 
igazán.

A kiállítás bejáratában Cholnoky Jenő édesanyjának L’amour 
nevű kutyája fogadja a látogatót. A kiállítás falain végigkísérnek 
minket Cholnoky festményei, melyeken a Balaton-felvidéki és ba-
konyi tájakat, épületeket láthatjuk. 

A sok képanyaggal illusztrált poszterekről megismerjük a 
Balaton-kutatási programot, ami meghatározza az egész kiállítás 
hangulatát. Továbbhaladva több óriásira felnagyított fotón Chol-
nokyt és kutatótársait: Laczkó Dezsőt és Lóczy Lajost láthatjuk, 
akik életéről szintén találunk ismertetőt. A posztereken több kül-
földi paleontológus képével is találkozunk, akik aktívan közremű-
ködtek a Balaton-kutatásban.

A nagy terem közepén – jelezvén, hogy merre tovább – egy 
balatoni expedícióról láthatunk életképet, amelyen Lóczy Lajos 
vezetését követi hét társa. Az expedíciót egy korabeli fotóról ele-
venítették meg, amelyen az látható, hogy a befagyott Balaton je-
gén sétálva műszeres méréseket végeznek. 

A hátsó teremben egy teljes falfelületet kaptak Cholnoky 
Jenő tagságairól szóló oklevelei. Később megtudtam, hogy elké-
pesztő mennyiségű szervezetbe választották be, és azoknak csak 
egy töredékét tudták a kiállításon bemutatni. Ugyanitt kaptak he-
lyet a Laczkó Dezső által gyűjtött ősmaradványok és ásványok is, 
melyeket egykoron még ebben az épületben őriztek. Az ősmarad-
ványokat a kutatóprogram idején gyűjtötte, többségét Veszprém-
ben, például a kavicsfogú álteknőst is. A kiállított ősmaradvány az 
eredeti hiteles másolata. A terem másik oldalán két kinagyított fo-
tón templomromok tűnnek fel, melyeket Cholnoky is lefestett. Az 
eredeti festmények mellettük láthatók, ahogy a földtudós festőáll-
ványa, kellékei, valamint a fényképezőgépe is. 

A kiállításon helyet kapott Lóczy Lajos legendás malomkő 
asztalának rekonstrukciója is, számtalan Cholnoky-különlenyo-
mattal együtt. Az asztal Lóczy Lajos arácsi birtokán számtalan 
tudományos vitát volt kénytelen végighallgatni. Eredetije ma a 
tatai Geológus Kertben látható. A „kis szoba” falain Cholnoky 
budapesti házából, valamint a kolozsvári irodájából láthatók fo-
tók, valamint Cholnoky feleségének, Fink Idának Tömi kutyája is 
megjelenik. 

A tárlók falain több alkalommal is láthatunk részleteket Ló-
czy Lajos és Laczkó Dezső levelezéseiből. Az eredeti levelek nagy 
része a múzeumban található, ezeket Rainer Pár dolgozta fel.

Cholnoky Jenőt 1940-ben a Magyar Érdemrend Középke-
resztjével is kitüntették, amit szintén megtekinthetünk.

Végezetül egy veszprémi takarékpénztári tisztviselő, Péti 
Szilveszter 1910-es években készített képeit nézhetjük meg a vetí-
tő segítségével. A képeket a Balatonról és környékéről készítette.

Összefoglalva, a kiállítás szöveges információinak mennyi-
sége, színvilága és méretezése tökéletes. A tárlaton látható Chol-
noky-festmények és a kivetített képek visszarepítenek az 1900-as 
évekbe. A tárlat megállópontjai harmonikusan illeszkednek egy-
máshoz. A három földtudós kapcsolatáról kiderül, hogy nem csak 
szakmai kapcsolatban voltak egymással, hanem mély barátság kö-
tötte őket össze. 

Általában igaz, hogy egy kiállítás anyagában terjedelmi és 
egyéb okok miatt nem lehet mindent kiírni. Ezért, aki igazán sze-
retné megismerni a három földtudós kapcsolatát, az 1900-as évek 
eleji Veszprémet vagy Laczkó Dezső és Lóczy Lajos levelezését, az 
kérjen tárlatvezetést Rainer Pál főmuzeológustól, aki a kiállítást és 
annak ismertetőjét készítette!

Katona Lajos Tamás
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Kicsi és nagy

A Klimó Károly mun-
kásságát ismerőknek 
nem hathat meglepe-
tésként, hogy a társ- 
művészetek, így az iro-
dalmi alkotások, versek 
és prózai művek inspi-
rálták egy-egy soroza-
tát. Pályája indulásakor 

is számos könyvillusztrációt készített, de 
később is alapos, tájékozott „olvasó” volt, 
számos általa kiemelkedőnek vélt alko-

tó művei (Antonin Artaud, Franz Kafka, 
Thomas Bernhard és sokan mások) inspi-
rálták egy-egy korszakát. A 2021 nyarán 
megnyílt, rejtélyes módon Kicsi és nagy 
című veszprémi kiállítása bevezető szöve-
gében maga Klimó mondja el, hogy Matt-
hes erőteljesen poétikus, esszéversnek is 
beillő szövege szinte azonnal, annak ol-
vasása után hatott rá. Ezért is mondható 
szerencsésnek a körülmény, hogy Matthes 
esszéje a megnyitóval egy időben megje-
lenhetett, így a magyar közönség is megis-
merheti ezt az írást.

Matthes hozzájárulása a Klimóval így 
közös kiadványhoz egy hat fejezetre ta-
golt, irodalmi idézetekkel gazdagított és az 
ember, természet és táj viszonyát vizsgá-
ló, irodalmi és művészetelméleti szövegek 
mély ismeretét tükröző, ám végső soron 
saját, szubjektív tájbenyomásait rögzítő 
esszé. Feltűnnek benne a világ- és a német 
irodalom klasszikusai (Petrarca, Goethe, 
Heine), de magyar szerzők (Hamvas Béla, 
Márai Sándor) is, akik egyenként és kü-
lön-külön is bizonyítják, hogy az európai 
kultúra képviselőit már évszázadok óta 
foglalkoztatja az ember és a természet, il-
letve a természetből az ember által megis-
mert és „domesztikált” táj leírása. Matthes 
pedig ezeket a kapcsolatokat vizsgálja a 
szövegekből előtűnő emlékek alapján, 
amit kiegészít egy-egy szubjektív utazá-
si élmény (Erdély, Harz-hegység, Marok-
kó, Szilézia) fel-feltűnő személyes emléke. 
A német szerző panteisztikus, egységre 
törekvő, de nem ad sehol teljes képet, a 
kihagyásokkal és elhallgatott részletekkel 
dolgozik, ami hozzájárul szövegének – a 
magyar irodalomban leginkább Mészöly 
Miklós írásmódjához hasonlító – szimbo-
likus értelmezési lehetőségeihez. Joachim 
Ritter német filozófus tételét is visszhan-
gozza Matthes írása, hogy az ember által 
megismerhető, felfogható táj minden eset-
ben „az érző és érzékeny szemlélő számá-
ra a látványban esztétikailag megjelenő 
természet”.

Itt, ezen a ponton kapcsolódik leg-
erőteljesebben Klimó képciklusa Matthes 
írásához. Klimó gesztusokra építő, fes-
tékrétegekkel operáló alkotásai ezeket a 
természeti elemeket idézik meg, és nem a 
konkrét tájleírásokat. Semmi esetre sem 
tekinthetők tájképnek, de a művész szub-

jektív reflexióinak sem. Nem kételkedhe-
tünk a festő saját attitűdjére vonatkozó 
állításaiban: itt nem illusztrált, hanem a 
szöveg legmélyebb rétegeit akarta vizu-
álisan megnyitni az olvasó számára. A 
német író pedig a tájak mögött felsejlő 
anyagi tartalmakat metaforikus értelem-
ben, de erős hangsúllyal jeleníti meg: a 
nap fénye, a föld ásványai, a tűz lángja és 
annak árnyéka fontos visszatérési pontok 
írásában. Klimó képein ezek a sötét, ma-
gyar festészetben gyakran földszíneknek 
nevezett fényelnyelő matériák kavarog-
nak, és bennük időnként felvillannak az 
ásványi ércek (arany, ezüst) hatását keltő 
felületek és az azokat létrehozó ecsetvo-
nások. A festő nem elvesz, hanem mindig 
hozzáad. Nem illusztrál, hanem értelmez. 
Gesztusai tudatosan kis méretre redukál-
tak, de a kiállítótér csendje megnöveszti 
őket. Nem újdonságot állít, hanem az ősi, 
megismert és megélt természeti elemekről 
és a rájuk vonatkozó emberi tapasztala-
tokról mond újat.

Sok helyen kék gesztusok is feltűnnek 
Klimó képein. Matthes szövege alapján ez 
a szín az ég szimbóluma. A kínai termé-
szet- és művészetfilozófia szerint minden 
matéria csak megtűrt elem az ég alatt. Az 
ég adja meg mindennek a léptékét, a távol-
ságot, a mélységet, az atmoszférát. A kék 
gesztusok Klimó műveiben is hangsúlyos 
helyet kapnak, de nem tolakodók, nem 
uralkodnak. Sokkal inkább csak befura-
kodnak a mélyebb, öblösebb ecsetvonások 
közé, ám minden megjelenésük alkalmá-
val létrehoznak egy olyan belső ritmust és 
összehangzást, amely betelíti a hordozó fe-
lületet, és létrehozza a léptéket magát.

A kiállításon a festmények címek 
nélkül, önmagukban állnak, nincsenek 
kiállítási címkék sem. A falon olvasható 
bevezető sorok megfelelően magyarázzák 
a művész szándékait, aki nem akar újra 
és újra magyarázatot adni, csak újraélni 
a természet és a művészet ősi közösségét, 
annak mágikus terével és hiedelmeivel.

Tóth Károly

A Monostorapátiban élő, idén nyolcvanötödik születésnapját ünneplő mester, Klimó Károly a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem korábbi festőtanára, a kortárs magyar festészet egyik doyenje, élő klasszikusa, a máso-
dik világháború utáni lírai absztrakció és informel hazai irányzatának egyik kiemelkedő képviselője. Most 
megnyílt új kiállítását régi német ismerőse, a Földényi F. Lászlón keresztül megismert Axel Matthes író, 
könyvkiadó nyitotta meg. A kiállítás megnyitásával egy időben megjelenhetett a Művészetek Háza kiadá-
sában – Földényi Júlia értő tolmácsolásában – Matthes Táj megvilágításban (Durchgeleuchtete Landschaft) 
című, Klimó Károly Veszprémben is látható műveinek reprodukcióival kísért kiadványa.

Klimó Károly kiállítása. Művészetek Háza, Modern Képtár, Vass László Gyűjtemény.  
2021. május 29. – július 31.

Séd, 2019. 6. sz., 13. old.
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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 fi nomság. Mondhatnánk, hogy női fi -
nomság, de ez nem fedné teljesen a valóságot. 
Sokkal inkább emberi. Mérhetetlenül, felfog-
hatatlanul, mégis egyszerűen emberi. Oly bo-
nyolultnak tűnik, mint maga az élet, aminek 
számtalan megjelenési formáját képtelenek 
vagyunk a korlátlannak tűnő szuperszámító-
géppel, az agyunkkal befogadni, holott egysze-
rűen csak csodálnunk kellene. Beleköltöznünk 
a végtelenbe, ami ki tudja, miért, de a legben-
sőségesebb otthonunk is egyben.

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

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

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

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

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

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

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

Mórocz Anikó

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

Első belekezdés
Áttűnések. Összefonódások. Széttartások. Vágyott rend.

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

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

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

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

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

Negyedik belekezdés
Absztrahálok. Kiszolgáltatott, szűk keresztmetszetek.

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

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

Messzebbről opál, jótékony opál. Opál a semmi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Földesi Barnabás

Zér0demonstráció

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

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

közreadja: Tóth Gábor, 2009 (print)

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

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

17/im-glad/

Séd, 2019. 1. sz. 36. old.

 S
éd

 •
 2

01
9.

 1
. s

zá
m

36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

élményét a moiré-hatású faktúrán a színek 
izzása fokozza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Takács Erzsébet

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

Séd, 2018. 4. sz. 19. old.
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…legmélyedbe szorulva…
Átt ekintés/Monochromia – válogatás Lakner László életművéből. Művészetek Háza –Vass László Gyűjtemény. A kiállítás megtekinthető 2018. október 27-igLakner 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 Petőfi -portré magánya; furcsa módon éppen ebben az átme-neti, szinte prózai térben él talán legjobban ez a vad pirosból kinéző, gyötrött, „…árnyak súlyával” kék-zölden sovány, izzó szemű, sápadt arc.) A sokféle – sárga, kék, piros, lila, terrakot-ta, napsárga, szürke, fehér, mélybarna – monokronitás vibráló színvilágot teremt. „...Ami minket / egymáshoz csapott, / most szétesik...” A válogatás sokirányú, széttartó, pontosan közvetíti a művész hatalmas életművének domináns vonásait: a kísérlete-ző, mindig újat kereső attitűdöt (Lakner Lászlótól saját bevallá-sa szerint semmi nem áll távolabb, mint egy megtalált stílust egy életen át ragozni), a töredékek, nagyítások, kivágatok segítsé-gével a tapasztalati és imaginárius világban szabadon kalando-zó, időpillanatokat, motívumokat összekötő művészi beszédet. Találkozunk több cím nélküli informel alkotással, hozzájuk ha-sonló, ugyanakkor betűkkel, szavakkal, idézetekkel intellektua-lizált képekkel (pl. Duchamp-sorozat, Sator Arepo, Képzeletbeli /Képes levél), fi gurális ábrázolással (pl. Ima, Kettős fej), megtalált tárgyakkal (pl. Magyar furulya, Kínai esőkabát), geometrikus és a szerkezeteket oldó kompozíciókkal. Mintha Lakner László életére, életművére is igaz lenne az a zen történetmodell, amely így szól: „Seng-kuang kapálás közben kettévágott egy gilisztát. – Nézzétek – mondta a többieknek –, kettévágtam egy gilisztát, és mindkét vége mozog. Vajon melyik-ben van az élete? – Mestere, Ce-hu válaszul felemelte a kapáját, rábökött az egyik, majd a másik felére, végül a kettő közti közre is, azután visszaindult a kolostorba.” (Ford. Terebess Gábor.) Lakner László magyarországi pályája, művészi jelenléte ambivalensnek tűnik. Bár 1958-tól folyamatosan szerepelt kiállításokon – ki-emelten pl. a társadalmi és művészeti életet megbolydító 1966-os Ernst Múzeum-beli Stúdió kiállításon, az Iparterv-tárlatokon, a Velencei Biennálén –, 1976-ig, külföldre költözéséig egyetlen önálló kiállítása volt 1969-ben, a Kultúrkapcsolatok Intézetében. Ismertebbek voltak plakátjai, mint festményei és „kombinált” ké-pei (nemzetközi plakátpályázat nyertese is volt 1972-ben), s úgy érezhette, hogy – mint a „tűrt” kategóriába sorolt alkotónak – fes-tőként nem nyílik távlat előtte. A külhoni művészet felé számos élmény, tanulmányút, ösztöndíj nyitott közvetlenül utat (Olasz-ország, Bécs, Velence, az NSZK, Svájc), ébren tartva az igényt, hogy az itthoni közegben érthetőn túl az egyetemes ars és ingéni-um világában is megtalálja otthonát. Az aacheni Ludwig Múzeum 1974-es meghívása, a berlini DAAD Künstler-program ösztöndíja lendítette át egy új élettérbe új kihívások közé: miután az NSZK-ban letelepedett, azután lett egyetemi oktató, lépett tovább New Yorkba, kapott meghívásokat nemzetközi kiállításokra, s nem utolsósorban ezen választott világa hozta meg – ismét egy ismerős modell – a hazai fi gyelmet és kitüntető recepciót: a felkéréseket, a Kossuth-díjat, a Prima Primissima-díjat, a gyűjtők és a kanonizá-ló művészettörténészek érdeklődését.Imponálóan gazdag életművének intellektuális frissességét jelzi a stiláris és megközelítésbeli gazdagság, a szürnaturalizmus, szürrealizmus, dada, pop-art, hiperrealizmus, koncept art, com-bined painting, gesztusművészet körárama, és legfőképp az, ahogy 

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

A veszprémi kiállítás nagyjából az utóbbi három évtized anyagából válogatva született, a jelzett gazdagság egyes vonulata-it kiemelve. Dominánsan vannak jelen a szinte durva festékalapba húzott, karistolt, nyomott szavak, szövegek; fi ktív írásra, amorf há-ló(zato)kra, öngyógyító (?) mandalákra emlékeztető, réteget rétegre építő, sokszor szinte egyvonalas lendületűnek érezhető kompozíci-ók, az árnyalatok gazdagságát, felsejlő motívumokat „megevő”, ma-gába simító rácsos felületek. Mintha egy belső szem látott világával találkoznánk, sokszorozó mantráival, fi nom játékaival. Szűkszavú-ság, záruló tér a végtelen határolt jelzéseivel, artisztikus vonalrajzok, önmagukba forduló dallamok. „De zsugorodik már a hely, hol állsz: / Hova, most hova, te árnyéktalan? / Emelkedj. Tapogass fölfelé. Vé-konyabb, elvéthetőbb, fi nomabb leszel.” A rendezők a teremjárás közepébe, félútra helyeztek két ön-magába zárt, a többi műtől néhány szempontból eltérő, egymással felhangjaikkal beszélő képet. A behunyt szemű, fi nom terrakot-tába simuló arcot ábrázoló Ima című alkotás alig látható élesség-gel bontja a monokróm érzetet könnyszerű kékjeivel, míg mellette a Sator-négyzet, a híres talányos palindrom újraalkotása felidé-zi a mindenfelől olvashatóság szépségét, a betűiből épített la-tin anagrammákat (O PATER, ORES, PRO AETATE NOSTRA / Ó, Atya, imádkozz korunkért! ORA, OPERARE, OSTENTA TE, PASTOR / Imádkozz, dolgozz, és mutasd magad, pásztor!), s a két kép együtt – s bizonyos értelemben a kiállítás egésze – számom-ra azt a gondolatot is előhívja, amely a Lakner Lászlónak oly fon-tos Paul Celan egyik költeményében szólal meg: „Te, legmélyedbe szorulva, / kilépsz magadból / mindörökre.”Vondervisztné Kapor ÁgnesAz idézetek Paul Celan verseinek részletei Terebess Gábor, Kántás Balázs, Oravecz Imre, Lator László fordításában.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vondervisztné Kapor Ágnes

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

A minimalizmus mindig dimenziót nyit. Brutalitásával, fi 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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Táj megvilágításban

A megvilágított táj

Persze, hogy nem lehet másként kezdeni az írást, mint hogy mindig öröm betérni a Vass Gyűjtemény 
bukolikus kisebb-nagyobb tereibe, katartikus mindig újra bepillantani a 20. századi magyar piktúra 
megújhodásának folyamatába, a forma megújítása, a szín ökonomikus alkalmazása, a vonal teremtő 
erejének csillogása teljesítményeibe.

Számtalan olvasata létezik egy szövegnek a befogadó tekintetétől függően. Így soha nincs teljes olvasat, 
mert mindig kiemelünk valamit, ami eltakar másokat. De így van jól, mert ha létezne mindent átfogó 
értelmezés, megszűnne az alkotás titka, megfoghatatlansága, irracionalitása, talán éppen az a dimenziója, 
amitől alkotásnak minősül.

Ezúttal a felső szinten egy olyan kiállí-
tás nyílt május utolsó napjaiban, melynek 
alkotója ugyan éppen a gyűjteményben 
meghatározóan jelen lévő festői gondol-
kodástól radikálisan eltérő œuvre-t te-
remtett, ám a minőségek sosem kioltják, 
hanem erősítik egymást.

Hogy Klimó Károly 85 éves, az el-
képzelhetetlen. A művész évtizedek óta 
felszabadult, mondhatnám laza és oldott 
kommunikációjával, meghatározó mű-
vésztanári tevékenységével s nem utolsó-
sorban friss, eleven, folyamatosan elvont, 
érzelem- és indulatgazdag festészeté-
vel egy mindig a fiatalokhoz is közel álló 
szemlélet képviselője. Nagy generáció tag-
ja. A 20. század hatvanas éveinek elején 
sorra-rendre indultak a pályán a később 
szinte iskolateremtő mesterek: Gyémánt 
László, Szabó Ákos, Lakner László, Bak 
Imre, Deim Pál, Sváby Lajos, akik adott 
esetben egymástól nagyon eltérő elkép-
zelések megvalósítói lettek. Klimó Károly 
érlelődési folyamata viszonylag hosszabb 
volt a Képzőművészeti Főiskola elvég-
zése után. Majdnem negyvenéves, ami-
kor első önálló kiállítását rendezi, viszont 
már a hetvenes évektől egy olyan nagyon 

személyes felfogás markáns képviselője, 
amellyel szinte egymaga tör utat a kortárs 
magyar festészet dzsungelében. Festőisé-
gének nincs nagyon hagyománya a ma-
gyar piktúrában, ő maga intenzíven figyeli 
a kortárs nyugat-európai jelenségeket, fon-
tos számára Soulages, Tàpies munkássága. 
Meghatározóan osztrák, német területen 
mozog otthonosan. Elvont, az informelt 
képviselő, mindig feszültséggel teli szín-
gazdag, expresszív festészetének értéke-
ire inkább figyelnek fel külföldön, mint 
itthon. Indulatgazdag, eleven világa miatt 
ösztönös művésznek gondolhatnánk, de ez 
tévedés. Éppen az művészetének egyik ér-
téke, hogy rendkívül tudatosan dolgozik, 
aminek egyik forrása olvasottsága, művelt-
sége. Nem véletlenül foglalkozott illusztrá-
lással sem, megújítja ezt a műfajt deviáns 
képi értelmezéseivel. Foglalkozik Kafkával, 
Artaud-val, s már a kilencvenes években 
kiállítja rajzait, melyek Marquis de Sade 
műveihez készültek. Ezt a Sade-sorozatot 
1992-ben kiadta a müncheni Matthes und 
Seitz kiadó. Régi tehát a festő barátsága 
Axel Matthes könyvkiadóval, akinek Táj 
megvilágításban című írása kapcsán készí-
tette el a most bemutatott műegyüttesét, s 

akivel való ismeretségét Földényi F. Lász-
lónak köszönheti. 

Aki szemléli az egyéni technikájú 
munkákat, jó, ha előbb nemcsak kézbe ve-
szi a megjelent kiadványt, de legalább bele 
is olvas a szerző, Axel Matthes igen ösz-
szetett, burjánzó, hatalmas műveltségről 
és különös természetszemléletről (-imá-
datról!) tanúskodó írásába. Klimó Károly 
pontosan írja: „Elképzelhetetlen számom-
ra az a szempont, hogy hagyományos vagy 
tárgyias módon lehetne közeledni ennek 
az írásnak a szelleméhez.” Természetesen 
nem is a hagyomány, s nem is a tárgyias 
megközelítés irányítja a festő kezét, tuda-
tát, hanem az erős empátia, a baráttá vált 
kiadó mély gondolatiságának érzelmi és 
intellektuális túlfűtöttsége, melyre szin-
te szerzőtárssá nőve építi rá feszültség-
gel, mozgalmassággal, sötét hangoltságú, 
ám fénnyel telített munkáit. Klimó Ká-
roly életkora lehet, hogy annyi, amennyi, 
de vibráló festői praxisában nincs sem-
mi nosztalgia, semmi múltba révedés, ha-
nem mindez egy kortárs festői intellektus 
(hang)súlyos jelenléte.

Feledy Balázs

Kivételesen élénk, aktuális párbeszédbe 
kezdett Klimó Károly festőművész Axel 
Matthes müncheni német író, könyvki-
adó Táj megvilágításban című művészetfi-
lozófiai tanulmányával, ami a magyar 
kultúrában leginkább Hamvas Béla elkép-
zeléseivel rokon. Matthesnél is a természet 
ártatlansága a fontos, az őszinte rácsodál-
kozás, a tekintet, ami rávetíti a másikra 
önmaga vetületeit. Földünk a mi múzeu-
munk – vallja Matthes: „Az égbolttal kon-
kurálni lehetetlen most, ma és egyáltalán.” 
„Az ég a saját fényével formálja a tájat. Ez 
általa válik festménnyé és műalkotássá.”

A festő és az író, a két rokon lélek 
párbeszédéből egy könyv is született Táj 
megvilágításban címmel, a Veszprémi Mű-

vészetek Háza kiadásában abból az alka-
lomból, hogy a festményciklusból kiállítás 
nyílt Kicsi és nagy címmel a Vass László 
Gyűjteményben 2021. május 29-én.

Klimó számára a szöveg – akárcsak a 
táj – meditáció és koncentráció, csend- 
zóna, egyfajta vég és új kezdet, amit még 
érdekesebbé tesz az a körülmény, hogy a 
koronavírus-járvány idején született meg 
ez a festményciklus. A könyv utóiratában 
a festő kifejti, „a tanulmány szellemével 
való azonosulás és a szenvedély vezette” 
ezeknek a megjelent, illetve kiállított ké-
peknek, rajzoknak a létrehozásában. Hoz-
záfűzi: „Az én munkáim kiváltképp egy 
réteget igyekeznek megragadni Axel Matt-
hes írásának gondolatvilágából. A fényből 

Axel Matthes – Klimó Károly: Táj megvilágításban. Vass Gyűjtemény katalógusai 23. 
Kiadó: Művészetek Háza, 2021
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és árnyékból, éjszakából, az ismétlődő haj-
nalokból gyúrt világ szimbólumokba sű-
rítése volt a célom, vizuális attribútumok 
segítségével.” A fény titokzatos jelensége a 
mai napig nem veszítette el a varázsát. Kli-
mó perspektíva nélküli vörös, barna, kék, 
fekete ciklusában apokaliptikussá válik. 
Akárha egy holt tájra, egy kiégett bolygóra 
érkeznénk, ahol alig akad már fű, fa, virág. 
A tudomány, a technika átformálja, elfog-
lalja az egész Földet, amit mintha űrhajó-
ból látnánk Klimó képein. Axel Matthes 
mondta a kiállítást megnyitó beszédében, 
hogy Klimó egy „űrhajó”. Mintha űrhajó-
ból nézné a Földet a festő. Valahogy úgy, 
ahogy távozóban Isten is láthat utoljára 
bennünket. Vagy ahogy először pillantja 
meg azt a másik világot. „Képei áradó pár-
beszédet jelentenek a fény és a sötétség kö-
zött.” Klimó a Földet meghagyja földnek, 
az alapot sötétnek. Ezt a sötét anyagot for-
mázza a fénnyel. „Ráncok, gödrök, redők, 
inak, erek, orr – csakis ezek által válik a táj 
egységessé és teljessé. Fény nélkül min-

den magányos. A fény övezi a sötétséget” 
– magyarázza Matthes.

Én még azt is megkockáztatnám, 
hogy Klimó mintha valamiféle lefagyasz-
tott vulkánkitöréseket festene absztrakt 
képein. Lefagyasztott lávát, tüzet. Ezzel 
a lefagyasztással kizárja az időt mint té-
nyezőt. Ez a jegelés, mélyhűtés annyira jól 
sikerül, hogy néhol már akár korcsolyáz-

hatunk is fekete Földjének vörösből kékre 
váltó járataiban. 

Felmelegedés vagy jégkorszak? 
„Amit ma a természettel művelünk, az a 
természet megcsonkítása” – rója fel tanul-
mányában Matthes. Éppen ezért úgy véli, 
a természet szeretete nem korlátozható a 
rajongásra, mert az valójában etika. 

Ezzel az izgalmas párbeszéddel a két 
mester, a két rokon lélek arra figyelmeztet 
mindenkit, hogy elodázhatatlanul szem-
be kell néznünk önmagunkkal, azzal, amit 
teszünk és amit nem teszünk meg a Föld 
védelmében, pedig kötelességünk lenne. 
Szembe kell néznünk a világgal. Újra meg 
kell tanulnunk nézni az égboltot, a fákat, 
a csillagokat. Ilyen értelemben találó a ki-
állítás címe: Kicsi és nagy. Az égbolthoz, a 
természet nagyságához képest kicsi a fest-
mény, amit az ember alkot. Ám ez az al-
kotás naggyá nőhet, ha valaki benne látja 
meg a mindenséget.

Bartuc Gabriella

Romok – oszlopok  
– gondolatok – emlékképek

Korinek Gergely Stock című kiállítása 2021. június 12-én nyílt meg a Dubniczay-palota Várgalériájában. A 
bemutatott képek négy nagyobb téma köré csoportosulnak. Ezek közül az egyik az Ókori romok sorozatcímet 
viseli. Az alábbi gondolatok ezekhez a képekhez kapcsolódnak.

A Korinek Gergely képein látható „ro-
mok” vagy inkább oszlopok régi isme-
rőseink. Felidézik számomra például a 
Szentkirályi–Détshy-féle Az építészet rövid 
története című alapmű (Budapest, 1959) 
fedőlapját. Valamennyi azon látható osz-
lop Róma város egykori fórumán, a Forum 
Romanumon emelt templomok „romjai”. 
Előtérben az isteni testvérpár, Castor és 
Pollux, háttérben pedig az egykori levél-
tár, a tabularium előtt Vespasianus és Sa-
turnus templomának oszlopai láthatók. 
A három templom közül legkorábban Sa-
turnusé készült el, századokkal Krisztus 
születése előtt, majd az isteni ikreké. Leg-
későbbi a Vespasianus császár tiszteletére 
szentelt templom a Kr. u. 1. század máso-
dik feléből. Ezek a templomromok szinte 
valamennyi Rómáról szóló kiadványban 

megjelennek, emblematikus építészeti rek-
vizitumai egy letűnt, de a nagyvárosi Ró-
mával ma is együtt élő, együtt „lélegző” 
világnak, s emellett nyilván nagyon „foto-
gének” is! Egyébként Vas István is leszö-
gezte: „Rómában is legszebb a rom.” (Vas 
István: Ez az út…)

Az antik templomépítészet meghatá-
rozó szerkezeti elemei közé tartoznak az 
oszlopok. A rómaiak átvették a görögöktől 
a dór, a ión és a korinthoszi oszloprende-
ket, majd megalkották saját változataikat. 
A korinthoszi, illetve a ión és a korintho-
szi oszlopfőkből létrehozott kompozit osz-
lopfők legfőbb ismérve a csipkézett szélű, 
stilizált akantuszlevél. Amíg a görögök 
vagy a rómaiak a korinthoszi oszlopfők 
megalkotásához a természetben látot-
taktól haladtak a kőbe faragás felé, addig 

mi (magamra és kortársaimra gondolva) 
fordítva tettük meg ezt az utat. Ismertük 
az emlékanyagot vagy annak egy részét, 
azután, amikor már lehetett, megláttuk 
a Campidoglióról, az egykori Capitoli-
um-dombról a fórum felé haladva az ott 
burjánzó, néha éppen virágzó növény ha-
talmas vagy a földből éppen kibújó példá-
nyait. A reveláció erejével hatott! Ott volt! 

Stock. Korinek Gergely kiállítása. Művészetek Háza, Dubniczay-palota.  
2021. június 12. – július 11.

Korinek Gergely: Ókori romok 9. 
(Fotó: Navratil Ferenc)

Korinek Gergely: Ókori romok 8. 
(Fotó: Navratil Ferenc)

A Triznya Mátyás balácai kiállításához készült 
leporelló címlapja
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A kiállítást megnyitom! Kell-e ennél többet mondanom Ujj Zu-
zsi képeiről? Lehet-e többet mondanom? Érdemes-e többet 
mondanom?

Beszélhetnék a képek keletkezéstörténetéről, a messzi múlt-
ba visszanyúló barátságunkról, lehetnék szószátyár intimpista 
visszaemlékező. 

Beszélhetnék a képekről, meg-megállva egy-egynél, kiemel-
hetném a fekete-fehér kompozíciók merész képkivágásait, fel-
említhetném a szürke árnyalatait, és elmerülhetnék a szexualitás, 
az elnyomott nőiség képekben megnyíló vallomásaiban, a kap-
csolatok állott „pocsolyájába bedobott” kő verte hullámaiban. A 
szemérmes nőből kifakadó, magát kitakaró képek sorozatától, a 
boszorkányostól a halálos szerelemig.

Beszélhetnék a költőről, a későn felfedezett fotográfusról, 
akinek munkáihoz hasonló nem született a nyolcvanas években, 
de korábban és később sem sok. 

Női testet így leképezve meg tán egy sem.
Elmélyedhetnék a képek mögöttes jelentésében, párhuza-

mot vonhatnék a gender manapság divatos vitáival, a kiszolgálta-
tott női sorsok reprezentásainak felidézésével Frida Kahlótól Janis 
Joplinig, akár Ladik Katiig.

Lehetnék kalauza a nézőknek, a kiállítás látogatóinak, és le-
hetnék kései szónoka a művésznek, aki későn, túl későn kapta 
meg az elismerést. 

Felfedezték, számos kül- és belföldi sikere után itthon, 
Veszprémben is. 

Ez talán némi elégtételt jelent, de díjra – ahogy én ismerem 
mintegy ötven éve Zsuzsit – sohasem vágyott. 

Szerelemre mindig. 
Dalai és képei erről a vágyról vagy ennek hiányáról szólnak.
Ezeket mind el lehetne mondani, de amiről nem lehet be-

szélni, arról hallgatni kell.
Hallgatásom Aragon versét idézve válik teljessé.

Zsalugáter Zsalugáter Zsalugáter Zsalugáter 
Zsalugáter Zsalugáter Zsalugáter 
Zsalugáter Zsalugáter Zsalugáter 
Zsalugáter Zsalugáter Zsalugáter 
Zsalugáter Zsalugáter Zsalugáter Zsalugáter Zsalugáter Zsalugáter 
Zsalugáter? 

A kiállítást megnyitom.

Durst György

Self Timer
Ujj Zsuzsi: Self Timer. Művészetek Háza – Dubniczay palota, 2021. július 21. – szeptember 12.

Ez az! Felismertük! Vitruviusnál, Julius 
Caesar és Augustus császár építészénél, a 
Tíz könyv az építészetről című mű szerző-
jénél olvashatjuk a korinthoszi oszlopfő 
hagyomány szerinti keletkezését: „Egy ko-
rinthoszi… szűz, megbetegedett és meg-
halt. Temetése után dajkája összeszedte 
edénykéit, amelyekben annak a szűznek 
életében kedve telt, és kosárba rakva a sír- 
emlékhez vitte őket és a tetejére téve… egy 
tetőcseréppel fedte be. A kosarat véletle-
nül egy akanthosz gyökere fölé tette. Idő-
közökben a közepén reá nehezedő súly 
nyomta akanthoszgyökér tavasztájban le-
veleket s indákat hajtott, hajtásai a kosár 
oldalai mentén növekedtek, és a cserép 
sarkainak terhétől kényszerítve kénytele-
nek voltak kifelé volutákba hajlani. Ekkor 
a síremlék mellett elment Kallimakhosz [a 
szobrász]…, felfigyelt erre a kosárra és kö-
rülötte a növekvő levelek bájos voltára, s 
mivel gyönyörködött annak módjában és a 
forma újdonságában, ennek hasonlatossá-
gára csinált  a korinthosziaknál oszlopokat 
és határozta meg szimmetriáikat.” (Vitru-
vius 4, 1, 9-10 – fordította: Gulyás Dénes) 

Korinek Gergelynek azonban nem 
volt célja, nem állt szándékában az oszlop-
fők valósághű, minden részletre kiterjedő 
megfestése. Függetlenül attól, hogy milyen 
is volt az eredeti mintakép, inkább ha-

sonlítanak nála azok a dór vagy a toszkán 
oszloprendek párnatagból és négyzetes le-
mezből álló fejezetmegoldásaira. 

A déli tájakon, így Rómában is, éle-
sek, lángolóak a fények, és mélyek az ár-
nyékok. Szabó Ferenc jezsuita költő így 
buzdította barátját, Triznya Mátyást, a fes-
tőt, a híres „Triznya-kocsma” névadóját:

...
„Szíved szemével lásd a létezőket
hogy esengnek öröklétre vágynak
add át tüzét a mediterrán nyárnak
adj nékik új életet – csodást
örökítsd meg a lángolást
vedd fel a képbe mentsd meg őket
mielőtt szürkülnek a színek” 
                          (Szabó Ferenc: 
 Mielőtt szürkülnek a színek)

Azt hiszem, pontosan ezt tette Ókori ro-
mok sorozatával Korinek Gergely is. De 
pontosan melyik templom maradványairól 
is van szó? A tizenegy képből álló sorozat 
legtöbb darabján (1–5., 7., 9–10.) az oszlo-
pok elrendezése, a tőlük balra mutatkozó 
valamiféle nyílás árulkodó. Ha jól meg-
nézzük a Szentkirályi–Détshy-féle könyv 
címlapfotóját, a háttérben pontosan lát-
juk, igaz, kicsit messziről, s kicsit más né-
zetből a Vespasianus-templom oszlopait, 

gerendázatát és tetőzetének egy részét is. 
Az oszlopoktól balra festett bejáratszerű-
ség pedig nem lehet más, mint a tabulari-
um-levéltár hatalmas árkádsorának egyik 
íve. Korinek Gergely alapforrása tehát a 
római Forum Romanum ezen részlete 
volt, de hogy mi is volt a konkrét, soro-
zatalkotásra ösztönző mű (könyv, plakát, 
fotó stb.) a képek alapján és a téma ked-
veltsége miatt nehezen lenne kideríthető.

S hogy számomra miért is fontos 
ez, a kiállítás képei által megidézett né-
hány Róma városi „rom”? Többek kö-
zött azért is, mert emlékeztetnek első 
találkozásomra a Forum Romanummal. 
Ugyanis az egykori egyetemistának úgy 
kellett számot adnia a fórum hajdan volt 
épületeiről, hogy csak térképek, diaké-
pek segítségével szerezhette meg indexbe 
(leckekönyvbe) kerülő, érdemjegyekkel 
elismert tudását. S amikor először állt 
meg az a bizonyos, frissen végzett régész 
Róma város fórumának mellvédjénél, 
örömmel és boldogan állapította meg, 
hogy minden úgy van, ott áll, ahol tanul-
mányai alapján „lennie kell”!

Végezetül egy vallomás: szeretem Ró-
mát! Szeretem romjait, szeretem oszlopait 
a valóságban és a képeken is!

                                                                                                     
Palágyi Sylvia
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Az ismeretlen festő: 
Ős-Nagy István

A Laczkó Dezső Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye több jelentős művészi hagyatékkal büszkélkedhet, 
amelyek maguknak a művészeknek vagy az örökségüket gondozó hozzátartozóiknak a jóvoltából 
gazdagítják a múzeumot. Ezek között szerepelnek az Évszázad Kiváló Fotóművésze díjjal kitüntetett 
Tóth István számottevő mennyiségű fotográfiái, Géczi János József Attila-díjas író és képzőművész 
kollázsai, hasított plakátjai, képversei, valamint a Munkácsy-díjas Veszprémi Imre szobrászművész 
számos alkotása és vázlata. Ős-Nagy István festőművész (Pestszentlőrinc, 1913 – Steinach, 2004) több 
száz festménye és grafikája is nemrégiben került a kollekcióba, de az említett, ismert alkotókkal szemben 
az ő neve igencsak idegenül cseng még a hazai, 20. századi művészetet ismerő közönség előtt is. Az 1956-
ban Svájcba emigrált művész szép sikereit pedig számos díj és elismerés bizonyítja külföldön. Gazdag 
hagyatéka nemcsak művészi szempontból vár feldolgozásra, de életrajzának adatai, sorsának fordulatai 
is kutatásra várnak.

Fővárosi születése ellenére gyökerei 
édesanyja szülőhelyéhez, egy vidé-
ki településhez, a Veszprém megyei 
Ősi községhez kapcsolják, olyannyi-
ra, hogy 33 évesen, 1946-ban művé-
szi előnévként vette fel a falu nevét, és 
szignói bizonyítják, hogy következete-
sen használta azt egészen haláláig. Ez 
a forma különböztette meg az azonos 
nevű kortárs erdélyi festőtől. 

Munkásságát tekintve az emig- 
ráció előtti időszak egyik gyakori té-
máját, élményanyagát a tájképek – ak-
varellek és olajfestmények – alkotják, 

amelyeken vidéki falvak, majorok jelennek meg, meghitt hangula-
tú részletekkel, piros tetős, fehérre meszelt falú házakkal. Egyér-
telműen realista hagyományt követnek, a nagybányai iskola plein 
air festészetének örökségét hordozzák. Zsennyei festményei alap-
ján feltételezzük, hogy alkothatott az ottani művésztelepen, de 
látképei megörökítenek fővárosi és szentendrei helyszíneket is. 
Ennek az időszaknak az anyagát jelenleg főként a sárvári Nádasdy 
Múzeum őrzi, ahol a művésznek 1986-ban kiállítása volt. 

Másik jellemző, korán megmutatkozó műfaja, amellyel már 
az Iparművészeti Főiskolát frissen elvégezve kivívta az elismerést, 
a portré volt. Ennek köszönhetően nyerte el az Országos Magyar 
Képzőművészeti Társulat Jelinek-díját 1943-ban. A keresett port-
réfestőt elhalmozó megbízások között szerepelt Serédy Jusztinián 
hercegprímás arcképének megfestése, amely viszont megpecsé-
telte a művész sorsát: 1948 után ennek következtében nem kapott 
kiállítási lehetőséget. 

Ha az életút eseményei hiányosak is, a képek nyelve nem 
leplezi a mellőzése miatt az ismeretlent választó művész pályáján 

1956 után bekövetkezett gyökeres változást. Természetes, hogy a 
svájci közegben tájképei megváltozott vidéket mutatnak, a lan-
kás dombok, jellegzetes hazai faluképek átadják helyüket a magas 
hegyek közé szorított tóparti települések festőiségének. A rangos 
portrémegrendelések is folytatódnak idegenben, a megélhetést 
biztosítva. Radikálisan megváltozik viszont ebben az új közegben 
művészetének nyelve: a korábbi posztimpresszionista szemléletet 
felváltják a modernizmus törekvései, széles teret engedve a tech-
nikai és műfaji-stilisztikai kísérletezés szabadságának. 

A korábbi természetelvű, realista ábrázolás, a posztimpresz-
szionizmus laza ecsetkezelése egyrészt a formákat lebontó kubista 
szellemiség felé fordul, másrészt megjelennek benne a nonfigu-
ratív tendenciák, a geometrikus absztrakt elemek. Paul Klee előtt 
tisztelgő 1962-es képe bizonyítja, hogy ismerte a híres svájci mes-
ter műveit. Ő maga hol színes formákból, hol csupán foltokból 

Az idő szimbóluma, 1970

Jobaházi parasztház

Önarckép, 1965
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építi nonfiguratív képte-
reit, és a vastag festékfe-
lületet változatos módon 
dolgozza meg. 

A másik fontos ten-
dencia, a svájci festészet 
korábbi művészeti kon- 
textusától sem idegen, 
vizionárius-szürrealista 
látásmód az 1970-es évek-
ben bontakozik ki festé-
szetében. Az absztrakt 
kompozíciók színfoltja-
in átsejlenek a felismer-
hető, reális részletek, a 
sajátos, álomszerű világ 
szürreális absztrakt vízi-
ók formájában jelenik 

meg. Az említett kifejezési formák közé jól körvonalazható, ön-
álló ciklusok illeszkednek, mint a kizárólag három színt haszná-
ló ezüst-arany-fekete kompozíciók szériája 1962 és 1965 között, 

valamint az 1967 és 1980 között többször is felbukkanó Fekete ég, 
illetve Világos ég sorozat. Ez utóbbiak az emberi sors egziszten-
ciális kérdései felé fordulnak szemlélődő, nemritkán pesszimista 
hangnemben. A megfogalmazás nemegyszer kozmikus időtlensé-
get sugall.

A meghatározó, nagy tendenciák mellett megtaláljuk az exp-
resszív, naturalista vagy plasztikusan konstruktív jellemzőket is, 
mintha a művész bizonyítani szeretné, hogy otthonosan, köny-
nyedén mozog ezeknek az irányzatoknak a kifejezési formáiban 
is. Jóllehet a festő életrajza és művészi pályaképe kutatásra vár, jól 
körvonalazódik benne széles stilisztikai skálán mozgó, különböző 
áramlatokat magába fogadó kísérletező hajlama, amely nem köte-
leződik el egyetlen irányba, hanem – a külföldön kitágult horizont 
következtében – sokszínű, egyéni hangú művészetet teremt.

Tevesz Mária

A futurizmus jegyében
Az avantgárd stílusirányzatai közül a futurizmust az olasz temperamentum indította el és emelte 
világszínvonalra. 112 évvel ezelőtt Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944) alapította meg a mozgalmat.

Az európai identitás egy-
séges mitologikus világ-
képe mint preformáció 
a 18. századtól fokozato-
san felbomlott. Az antik 
mitológia – és keresztény 
allegória – által formált 
világ- és művészetkép 
klasszicitása oppozícióba 
kerül a modernitás tech-
nicista esztétikájával. 

Ez az ellentét figyel-
hető meg Mihály Gábor 
szobrászművész (1942–) 
veszprémi alkotásán is: a 
Fortuna-kút szoborkom-
pozíción. A Fortuna-ud-
var központi jelensége a 

görög Tykhé, a római Fortuna modern pendant-ja, vízmedence 
feletti posztamensen, dór oszlopon jelenik meg. 

A nőalak, mint modern Fortuna, bal kezében önmaga ki-
csinyített mását tartja – utalván a fogadalmi, votív ajándékok 
protoreneszánsz ikonográfiájára. Jobb keze vízzel teli bőrtöm-
lőn, hosszú, összecsukott szárnyai a megsokszorozott palástleplek 
felett emelkednek. A bonyolult csőrendszerek vízi istenségekre, 
vízfolyamokra asszociáltatnak, és egyben a bőségszaru egyfajta 
távoli képi derivációi. A bőségszaru – cornucopia – hagyományo-
san Fortuna attribútuma. (E köztéri szobor előképe a budapesti 
Flamenco Hotel felkérésére készült – a varieték világát közvetítő – 
háromalakos, festett fa szoborkompozíció: Flamenco, 1983.)

A Fortuna-kút alkotói folyamata során metaforahalmozást 
alkalmaz a művész. Egyidejűleg (vagy elsősorban) megjelenít egy 
andalúz flamencotáncost, konzekvensen és részleteiben is követ-
ve a spanyol folklór által megkövetelt ruha-, cipő- és hajvisele-
tet. Büszke testtartással, provokatív tánclépésben előrenyújtott bal 
lába a befejezett táncmozdulatot követő indító alappozíció lendü-
letében hullámoztatja a flamencoruha-szegélyt.   

A túlhangsúlyozottan erotikus nőalak a férfilelket az érzékiség 
anyagi formájában rabul ejtő jelenség. Fiziognómiája, fedetlen keb-
le és testarányai rokonítják az afrikai törzsi művészet termékeny-
ségidoljaival, felidézve Pablo Picasso Avignoni kisasszonyok című 
kubista kompozícióját (1907, Museum of Modern Art, New York). 

A Fortuna-kút mintegy neofuturista köntösben jelenik meg; 
a megsokszorozott ruhafodrok a mozgás dinamikus érzetét kel-
tik. A kubizmus princípiumát, a prizmaszerűen felbontott – ese-
tenként elforgatott, majd újjáépített – geometrikus képszerkezetet 
a futurizmus egyes útjain követi. A Fortuna-kút kürtőrendszere 
Fernand Léger (1881–1955) mechanikus humanitását is felidézi. 
Stilisztikája hasonlatos Fortunato Depero (1862–1960) festészeti 
és formatervezői kézjegyéhez. A teátrum és kabaré világában já-
ratos Depero életművében a fantasztikumot a futurizmus tech-
nicista szemléletével társítja. Fejek és csövek című tempera hatású 
olajképét (1945, Mart, Trento e Rovereto) a robot humanoiddá té-
tele és inverze: a humánum elgépiesítése jellemzi. 

Az egykori László Károly Gyűjteményben – Dubniczay-pa-
lota, Morandini-terem – ugyancsak találkozhattunk Depero egy 
alkotásával: Kompozíció alakokkal (grafika, 1930 k.). Az antik mo-
rálfilozófia kapcsolódását A három filozófus reneszánsz képi to-
poszához Depero zseniálisan interpretálja. 

Mihály Gábor Fortuna-kút szoborkompozíciója ahhoz a 
líneához tartozik, melyre dinamikai-tematikai szempontból 
Sascha Wiederhold (1904–1962) nagyméretű alkotása is fel-
fűzhető. Egykor a Dubniczay-palota lépcsőfordulójában nyert 
elhelyezést a progresszív berlini Galerie Der Sturm köréhez 
tartozó művész dinamikus hieroglifákkal gazdagon benépesí-
tett, expresszív színvilágú variété-triptichonja. A pezsgő berlini 
művészeti életben meghonosodott Scheiber Hugó (1873–1950) 
dekoratív kompozícióin kristályosította ki a kubizmus és futu-
rizmus vizuális örökségét. 

Az erdélyi származású szobrász, Mihály Gábor a Dési-Hu-
ber Körben, majd a Képzőművészeti Főiskolán képezte magát. 
Munkácsy- és Kossuth-díjas művészként szobrászati életművében 
elsődleges helyet foglalnak el a sportolók és olimpikonok dinami-
kus mozgásának plasztikái: Olimpia – Kerékpározók (1993, Lau-
sanne), Formula–1-es autóversenyzők szoborportréi (Mogyoród). 
Jelentősek a magyar történelem és művelődéstörténet kiválóságait 
megörökítő historizáló portréi, valamint emlékművei: Arany Já-
nos (2017, Nagyvárad), Ezredéves Emlék (2000, Szarvas). Mihály 
Gábor a Veszprémi Művész Céh tagja volt 1997-től 2006-ig. A 
belvárosban lévő Fortuna-kút kivitelezése művészbarátjával, Ba-
bos Lászlóval (1947– ) együtt történt, a szignatúrákat pecsétszerű 
bevésés örökíti meg. 

Huber Lilla Mária

Mihály Gábor: Fortuna-kút (1988). Veszprém, Fortuna-udvar

Paul Klee emlékére, 1962
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Szóval nézegettem a veszprémi Halle u. 
5. számú ház 30 méter magas tűzfalán 
készülő falképről a fotókat. Zavaros, de 
majd kialakul – mentegettem a készítőket 
nagy jóindulattal. Aztán elkészült a mű, 
és ugyanolyan zavaros maradt. Legalább 
már egyértelművé vált, hogy egy kézilab-
dameccs egy pillanatát örökíti meg. A té-
mával nincs is semmi probléma, csak a 
kivitelezés sikeredett nagyon gyengére. Ha 
egy festményen valamit konkrétan, fotó-
hűséggel kívánunk ábrázolni, akkor bizony 
azt tisztességesen meg kell rajzolni. Eláru-
lom, hogy a kezeket jól ábrázolni még a 
gyakorlott művészeknek is komoly feladat. 
Ennél csak a lábfej a nagyobb kihívás. 

Ez esetben a kép egy fotóról készült, 
de a nagyítás során a formák, foltok tel-
jesen eltorzultak, és ezek korrigálására 
nem volt meg a képesség. Hiába, no, nem 
olyan egyszerű 50–100-szoros nagyítás-
sal dolgozni! A felhők bongyorulatai is su-
tán merevre sikeredtek, pedig itt a festői 
szabadság rajzi kötöttségek nélkül szár-
nyalhatott volna. Az egésznek az egyetlen 
pozitívuma, hogy a színek nem rikítóak, 
kellemesen beilleszkednek a környezetbe.

Vajon milyen ábrázolás illik egy lakó-
telepi tűzfalra, ami a fal sivárságát ugyan 
megbontja, de mégsem idegen a környe-
zettől?  Milyen témák, és főként, milyen 
festési stílusban? Láttam már képeket ma-
gyarországi roma faluról, helyi roma fes-
tők által kipingált házakról, és teljesen 
helyénvalónak találtam, hiszen ezek létre-
hozását elsősorban a naiv festőkben mun-
kálkodó ősi díszítő ösztön késztette (no 
meg valami idegenforgalmi haszon remé-
nye is). Egyértelmű volt, hogy összetartoz-
nak: a házak, a falképek, a lakók.

Úgy tűnik, kezd divattá válni a házak 
festése, legalábbis sokan próbálkoznak. 
Nemrég Tihanyban tiltották be realiszti-
kus hattyúk felfestését egy házfalra, ezzel 
sokak felháborodását kiváltva. Úgy látszik, 
Tihanyban szigorúan veszik és őrzik a falu 
hagyományos arculatát – nagyon helyesen!  

Bajorországban Oberammergau fa-
luban is jártam, ahol szinte minden házat 
nagyméretű népművészeti ihletésű jelene-
tekkel, motívumokkal díszítettek. A leg-
több kép alkotója a Zwinck nevű festő volt. 
Ekkor jöttem rá, hogy amit ma klasszikus 
giccsnek tartunk, az tulajdonképpen a né-
met népművészetből szüremkedett be ha-
zánkba német telepesek hatására. Tőlem ez 
a túldíszített, édeskés népi művészet távol 
áll, de hát ez német sajátosság és kuriózum 
– így kell nézni. Természetes, hogy a pu-
ritánabb magyar népművészeten nevelke-

dettként először szörnyülködtem, de aztán 
beláttam, hogy ezek a képek is a kultúrájuk 
szerves részei, és ösztönös díszítő- és köz-
lésvágy szülte őket.

Visszatérve a veszprémi falképhez: 
ez egy borzasztó nehéz műfaj, és renge-
teg a buktatója. Nagyon nagy a felelőssé-
ge annak, aki ilyet készít, és annak is, aki 
ezt engedélyezi. Ahogy házakat sem lehet 
csak úgy ötletszerűen felhúzni, kizárólag 
szigorú városképi előírások betartásával, 
úgy az egész hatalmas tűzfalat beborító 
festmények legalább olyan szigorú elbírá-
lás alá kellene hogy essenek. A lakótelepi 
nagy falak sivárságának a megbontása fes-
téssel akár jogos igény is lehet. Javaslom ez 
esetben, hogy preferálják az absztrakt stí-
lust, mert az közelebb áll az egzaktabb épí-
tészeti formákhoz. Az ennél bonyolultabb, 
realisztikus ábrázolásoknál inkább hívják 
ide Banksyt vagy más hasonló kvalitású 
művészt! 

Tudom, szeretnék, ha az EKF a lehe-
tő legtöbb öntevékeny, lelkes amatőr moz-
galmat, tevékenységformát felkarolná, és 
mindenkinek megadná a kreatív energiák 
megélésének örömét, de talán nem ez len-
ne ezeknek a megfelelő terep. Ha például 
valaki szeretne mint hegedűművész bemu-
tatkozni, hát megengedhető, legfeljebb a 
közönség szétszéled. Aki meg festeni sze-
retne, annak adjanak egy vásznat vagy egy 
darab papírt, de ne egy 300 négyzetméte-
res tűzfalat! 

A Westprememural nevet viselő 
projekt a Veszprém–Balaton 2023 Eu-

rópa Kulturális Fővárosa támogatásával 
és a Lélektér Alapítvány koordinálásával 
valósult meg. A képet Mentha (Ozsváth 
Gergely) és IKE (Moravetz Ákos) „graffi-
tiművész-páros” festették. Szerintem nem 
egy egészen más profilú, amúgy fiata-
lok edukációjával foglalkozó szervezet-
nek (Lélektér Alapítvány) kellene teljesen 
szabad kezet adni a város vizuális képét 
meghatározó projektek esetében. Az ilyen 
nagyszabású, a város (lakótelep) arculatát 
sok időre, akár hosszú évtizedekre meg-
határozó akcióknál nagyon körültekintő-
en kellene eljárni. Nem elég a lelkesedés. 
Szakemberekkel kell véleményeztetni a 
terveket. 

Nem érzékelem, hogy az EKF csapata 
elgondolkozott egyáltalán ezeken a problé-
mákon. Vajon fel vannak készülve a retten-
tő vegyes színvonalú művészeti alkotások, 
az önjelölt művészek bemutatkozására? 
Van-e a fesztivál menedzserei között a kép-
zőművészethez, a vizuális kultúrához értő 
szakember? Netán úgy gondolják, ehhez 
nem is kell szakértelem, hiszen ehhez min-
denki ért? Esetleg mindegy, csak sok prog-
ram legyen, mindenki részt vegyen benne? 
Nem tudom, hogy mi a jó válasz, hiszen az 
EKF az egész város (régió) közös ünnepe 
kell hogy legyen, s ez a teljes szabadságot 
jelenti. Ez talán rendben is van így, és talán 
az is rendben lenne, ha sikerülne Veszp-
rémnek olyan új arculatot adni, mely élhe-
tőbbé, szerethetőbbé tenné a városunkat.

Kulcsár Ágnes

Sokáig gondolkoztam, hogy szóvá tegyem, ne tegyem. Tulajdonképpen egész nap dohoghatnék a környeze-
temben (no meg persze a Facebookon) látható gyengécske, sőt sokszor szörnyű dilettáns „művészeti alko-
tások” miatt.  Nagy önuralom szükségeltetik, hogy az ember csendben maradjon, főleg, ha érzékeli, hogy 
olykor ezek a silány kivitelű munkák milyen sok ember tetszését nyerik el.  „Csodálatos!” „Még több ilyen 
kellene Veszprémbe!” – lelkendeztek. Nos, ezen a ponton éreztem, hogy muszáj tollat ragadnom, és elmon-
dani a véleményem.

A lakótelepi nagy kép
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Kemény Zsófival

Olvasólámpa Kemény Zsófi költő, író,  
slammerrel. Művészetek Háza, Dubniczay- 

palota, 2021. június 29.

A járvány miatti kényszerű szünet után újraindul-
hattak az Olvasólámpa sorozat rendezvényei. A 
meghívott vendégek sorában Vörös István költőt 
ezúttal a talán a fiatalabbak körében jobban is-
mert Kemény Zsófi követte.

Az eseményt minden résztvevő örömére nem zárt térben, ha-
nem a Dubniczay-palota udvarában tartották meg. Bár a már 
korábbról jól ismert olvasólámpa ott volt a beszélgetés helyszí-
nén, a hangulatot most nem ez határozta meg, hanem a jóleső 
lombsusogás és a beszélgetésbe bele-beleszóló szajkó. Azt hi-
szem, hogy talán a helyszín is szerepet játszott abban, hogy egy 
rendkívül jó hangulatú, közvetlen beszélgetésnek lehettünk ré-
szesei. Előzőleg megnéztem már Kemény Zsófi egy-két koráb-
bi interjúját, de ennyire oldottnak és lazának még nem láttam. 
Vidám és mosolygós volt, néha kicsit zavarban, amit elütött egy-
egy poénnal, esetenként derűsen ki-kiszólt a jelen levő család-
tagjainak vagy a közönségnek is. 

A sorozat hagyományaihoz híven a megszokott író-olvasó 
találkozókhoz képest sokkal kevesebb kérdezz-felelek párbeszéd 
hangzott el, és arányaiban sokkal nagyobb szerep jutott a vendég 
által felolvasott szövegeknek. Igazán kár, hogy nincs nagyobb is-
mertsége és látogatottsága ezeknek az esteknek (ez nem a szer-
vezők hibája), mert ez az eseményfelépítés nagyszerű alkalom 
lehetne arra, hogy azok is kóstolót kapjanak egy-egy alkotó mű-
veiből, akik ezeket még nem ismerik alaposan. 

A rövid életrajz és bemutatás után a vendég sokoldalúságát 
tükröző blokkok következtek. Annak ellenére, hogy még csak 27 
éves, találkozhattunk már vele zenészként, slammerként, rapper-
ként, költőként, íróként és forgatókönyvíróként is. A most felolva-
sottak és a néhány már korábban is ismert szöveg alapján nekem 
úgy tűnt, hogy a műfaji különbözőségek ellenére van néhány 
elem, ami közös: ilyen például a témaválasztása, ami sokszor re-
flektál az aktuális élethelyzetére, legyen szó a young adultba sorolt 
Én még sosem című első regényéről vagy a harminchoz közeledő 
fiatal nő slames öniróniájáról. Nem került szóba a napi politika, 
de a közéleti érdeklődés és a hazájához való kötődés szintén kéz-
zelfogható sokszor a szövegekben. 

Bár a slamszövegek olvasásakor azt mondta, hogy szokat-
lan számára ez a szituáció, mert slamelni elsősorban versenye-
ken szokott, ez a lendületes előadáson egyáltalán nem érződött. 
Többektől hallottam már azt a véleményt, hogy a slam a hallgatók 
számára könnyű műfaj, mert könnyed és szórakoztató szövegek-
ről van szó. A most elhangzott szövegek viszont azt bizonyítot-
ták számomra, hogy ez csak részben van így: a poénok, a nyelvi 
játékok, az irodalmi utalások és az egyéb asszociációk annyira 
gyorsan követték egymást, hogy néha mire magamévá tettem az 
egyiket, már lemaradtam a következőről. 

Általános tapasztalat, hogy a slammerek jelentős része a köl-
tészet felé is elmozdul. Így történt ez Kemény Zsófi esetében is. 
Érdekes volt, hogy bár a műfaj más volt, a felolvasáskor még érző-
dött a slames lendület.

A korábban megjelent regényekből most nem hangzottak el 
részletek, csak a korábban az Élet és Irodalomban megjelent tár-
cákból, melyek az új könyv gerincét adják. A sajátos stílusú írások 
hőse Au(rél), a kelet-európai kudarchős. 

Rendkívül érdekes vállalkozás lehet Arany János balladáinak 
válogatása és slames kommentekkel kísérése. Ebből sajnos nem 
hallottunk semmit, pedig biztos alkalmas arra, hogy a magyar- 
órán elővéve a fiataloknak megmutassa Arany korszerűségét.

Az elhangzottak alapján egyértelmű számomra, hogy érde-
mes lesz a jövőben is figyelnünk Kemény Zsófira.

Schreiber Márta

Visszatérés a Parnasszusra
avagy kultúrfröccs  
a pandémia után (szünetében)

Különösen izgalmas volt a gondolat, hogy a nagy 
bekaranténozódás után végre lehet megint kultúr- 
eseményt látogatni, így azután felvillanyozódva 
készülődtem a Művészetek Háza Olvasólámpa so-
rozatának aktuális előadására, Kemény Zsófi est-
jére. A hangulatot még tovább fokozta, hogy két 
idősebb gyermekemet is sikerült rávennem arra, 
hogy jöjjenek velem – hiszen ki tudná megszólíta-
ni a kis- és nagykamaszokat, ha nem egy 27 éves 
rapper-slammer-költőnő?

Várbamenés, Dubniczay-palota, udvar, atmoszféra: hát megint 
van ilyen is! Nézőből nincs sok, de kevésnek se mondanám a lét-
számot, nagyrészt ismerős arcok, elvétve egy-két fiatal. Ez mond-
juk meglepő: több olyan ismerőst is látok, akiknek az enyéimhez 
hasonló korú gyermekeik vannak. De azért nemcsak én hoztam a 
rokonságot: mint elég gyorsan kiderül, Kemény Zsófi anyukája és 
nagymamája is jelen van. Családias a hangulat.

Azután Kilián László megpödörte kackiás bajuszát (valójá-
ban nem pödört, ezt csak amolyan hatáskeltésként mondtam), és 
az est lovai közé csapott (hogy teljessé váljon a huszáros képza-
var). Az Olvasólámpa koncepciója az, hogy kerüljön a mű a kö-
zéppontba, olvasson is kicsit az a szerző, ha már annyit írt.

(Bájdövéj szerzőt olvastatni mindig is érdekes kísérlet volt, le-
gyen szó Nyugat-matinékról vagy átkosbeli író-olvasó találkozók-
ról. A szerző ugyanis nem mindig jó előadó: Babitsot egyenesen 
kiröhögték a kortárs műkedvelők, aztán megszokták, hogy furcsán, 
szinte énekelve olvassa fel a műveit, de érdekes orgánuma volt Weö-
res Sándornak vagy Pilinszkynek is.) Visszavetésként a közbevetés-
ben azért álljon itt a megállapítás, hogy egy slammernek feltehetően 
van rutinja a közönség előtti megnyilatkozásban. (Aztán persze van 
a másik oldal is: a jó orgánumú, az előadásban többé-kevésbé lubic-
koló, de legalábbis kivirágzó szerzők, pölö Esterházy vagy Gyurko-
vics Tibor. Szóval izgalmas, hogy mit kapunk egy ilyen helyzettől. 
Atyám, nem elég, hogy ez kortárs, él, de még ide is jön, és beszél 
meg olvas?! Több dolgok vannak földön és egen, Horatio…)

Kemény Zsófi esetében van miből válogatni: slam, vers, pró-
za egyaránt szóba jöhet, és jön is pontosan ilyen sorrendben. És 
akkor persze fel is vetődik a kérdés, hogy mi is a különbség slam 
költemény (főleg egy reprodukált, ad abszurdum írásban rögzített 
slam költemény) és egy lírai vers között, és akkor persze erre to-
vábbra sem születik megnyugtató válasz. Nem mintha a közönség 
különösképpen nyugtalankodna…

Az este bájos pillanata volt, amikor a költőnő (éppen a lírá-
nál tartottunk) improvizatív lábjegyzettel látta el művét bizonyos 
távol-keleti gasztronómiai elnevezések helyes (szótári) és szemé-
lyes élményekből fakadó kiejtésének különbözősége kapcsán. Fel-
horgadt bennem a magyartanár: ez olyan, mint könyvbe írni!!! 
– de nézőként tetszett a kislányos zavar, a szinte mentegetőző ma-
gyarázat (mintha bárki ki tudta volna ejteni helyesen a jelenlévők 
közül a leves nevét, és lelepleződött volna a „csalás”).

A szövegek jól működtek. A prózák esetében Kemény Zsófi 
készülő kötetéből is kaptunk ízelítőt, így megvalósult az est jö-
vőbe mutató jellege is. És az én számításom is bevált: fiam nem 
utálta teljesen az egészet, lányom pedig kifejezetten fellelkesült a 
kortárs, ráadásul fiatal költővel való találkozástól. Kemény Zsófi 
néhány szavával sokkal közelebb hozta őket az irodalomhoz, mint 
egy magyartanárral való évtizedes együttélés (ez amúgy különö-
sebben nem meglepő). Szóval végül a valóságban is lett könyvbe 
írva, és egy dedikált kötet boldog tulajdonosává vált lányommal 
és a világból nem egészen kiábrándult fiammal térhettem meg 
otthonomba. Minden kétséget kizáróan kijelenthetjük, hogy ezért 
(is) simán megérte kihagyni a német-angol Eb-nyolcaddöntőt. 

Király Viktor
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Kellemes meglepetésként kisebb tömeg fogadott a patinás in-
tézmény udvarán. Barátok, ismerősök, akiket jó volt újra látni, 
és számomra ismeretlenek, szokatlanul több középkorú és fia-
tal, mint máskor. A széksorok előtt asztal, mellette olvasólámpa 
a maga szinte hihetetlen valóságában. A korai nyáresten szükség 
sem volt a fényére, ám a rendezvény címét volt hivatott ez alka-
lommal is érzékeltetni. Aztán megtelt az asztal mellé kihelyezett 
két szék, elfoglalta helyét az a két férfiú, akik miatt elzarándo- 
koltunk a rekkenő melegben a várba. A Művészetek Háza igaz-
gatóhelyettese, Kilián László köszöntötte őket, s beszélt az Olva-
sólámpa sorozatról, annak sikeréről. Örömét fejezte ki, hogy a 
program az internetes térből szabadtéri rendezvényként végül a 
valóságos térbe juthatott. Hangsúlyozta, a műveké lesz a főszerep 
ezúttal is a szerző előadásában, kissé leszűkítve a szerzőhöz társult 
kérdező feladatkörét. 

Nem kellett bemutatnia a két férfiút, az fölösleges lett volna, 
hiszen mindketten városunkban élnek több évtizede, közismert 
személyiségei Veszprémnek. Amikor megemlítette, már szere-
peltek korábban ebben a sorozatban, csak fordított szerepben, 
rádöbbentem, mit hagytam ki egykor. Valamilyen, mára már el-
feledett ok miatt nem hallhattam, amint Ladányi István kérdezi 
Bozsik Pétert, és Péter olvas fel a saját műveiből. Most Péter lett a 
kérdező, István pedig a válaszoló és felolvasó. Mivel nem vethet-
tem össze ezt a programot a régebbivel, alapnak gondoltam a ha-
sonló felépítést. Bizonyára nem tévedtem nagyot. Péter szavaiból 
rögvest kiderült, közösen dolgozták ki az est vázát. Ez így is illik, 
hiszen barátokról van szó, akiket összekötött személyes sorsuk és 
a hivatásuk. Péter szerint olyan régóta barátok, hogy akkor még 
Ladányi azt sem tudta, hogy barátok lesznek, szóval középiskolás 
koruk óta. Összekötötték őket egyetemi tanulmányaik, az újvidé-
ki egyetem magyar tanszéke, a hasonló gondolkozás, a költészet 
ereje. Már a beszélgetés elején kiderült, az előre meghatározott 
sorrendtől eltérnek, de ez nem okozott fennakadást, nem szakí-
totta meg az est menetét. Sőt személyesebbé tette, a barátságukat 
jellemezte. 

Ladányi, egyéniségéből eredendően, szerényen vallott iro-
dalmi érdeklődése kezdeteiről, költői pályájának ívéről. Kevés 
szóval is láttatni tudta velünk azt a bensőséges világot, amely-
be belenőtt a Vajdaságban, majd kényszerűen elszakadt onnan. 
Ténylegesen azonban a háború, annak következményei sem sza-
kíthatták el szülőföldjétől. Visszajár, tanít, publikál, fordít szerb és 
horvát nyelvből, bár ezúttal fordításairól alig esett szó, azok kies-
tek a fókuszból ezen az esten. A háború emléke versfolyamai- 
ban kísért maradandóan. Mint mondta, „nincs oda a közéleti köl-
tészetért”, szorongás fogja el e témájú versei felolvasásakor. At-
tól tart, nem fogják érteni, vagy nagyon is értik, amit írt. A barát 

Bozsik erre határozottan kérte: „ne szorongj!”.  És alig vehettük 
észre szorongását, és értettük verseit. A hajmáskéri Kacó-hegyi 
kutyasétáltatását is kísérte a hadgyakorlat, a harci helikopterek 
látványa, hangzavara, felidézve gyermekkora kutyáját. Emlékver-
sek című kötetéből több verset válogatott, vallva: emlékeinket pre-
koncepcióink szerint alakítjuk. A Tizenötödik menet című verse 
döbbenetes erejű a szülőföldről, a háttérben meghúzódó egy-
fajta pátosszal, az emlékek köré font direkt mondatokkal. Teljes 
csöndben hallgattuk, valóban egy verses regényt éreztünk benne. 
Ladányi meglepett bennünket újabb versei tudatosan semleges, 
koordinátaszerű címadásával. Ezek a szövegei egyértelműen he-
lyekhez kötődnek.

 Az esten természetesen szó esett Ladányi mesteréről, Tolnai 
Ottóról is. Bozsik azzal a gondolattal vezette be ezt a részt, hogy 
senkit sem ismer, aki annyi Tolnai Ottót olvasott volna, mint La-
dányi. Hétéves kora óta, a Jó Pajtás című lap irodalmi rovatától 
olvassa Tolnai, „a kanizsai költő” műveit, mondta el Ladányi. Kez-
detben semmit sem értett belőlük, de olvasta, mivel érezte azok 
súlyát. Ezúttal Tolnai Balaton című, 1967-ben írt verséről való 
esszészövegével tisztelgett mestere előtt.

Bozsik még két kérdést akart feltenni Ladányinak, az idő 
azonban későre járt, így azok elmaradtak. A közönség sem kér-
dezte a két férfiút, mert az est hatása alá kerültünk. Maradandó-
an. Bozsik nem játszotta túl a szerepét, kérdései, megjegyzései 
helyénvalók voltak. Ladányi úgy volt képes beszélni élete, pályája 
bizonyos szakaszairól és felolvasni a műveit, hogy figyelmünk – a 
meleg ellenére – egy percre sem lankadt. Elgondolkodtatóan kel-
lemes esténk volt.

Ács Anna

A július közepi kánikulában a veszprémi vár zö-
mök épületei is alig óvtak meg bennünket a ránk 
telepedő hőségtől. De ez sem tartott vissza attól, 
hogy el ne bandukoljak a Művészetek Háza egyik 
rendezvényére. S nem azért, mert végre, a pandé-
mia enyhültével ismét lehettek programok. Persze 
azért is, nem tagadhatom. Kellenek az új élmé-
nyek, kellenek a személyes s nem kizárólagosan 
internetes találkozások, beszélgetések. Sokunknak 
igényünk van rá, a sok hónapos bezártság után fo-
kozottan. Engem főként a rendezvény témája von-
zott, tudom, másokat is. 

Nyáresti 
Olvasólámpa

Olvasólámpa. Beszélgetés Ladányi Istvánnal. 
Dubniczay-palota, 2021. július 15.

Az Emlék Iskola
Nincs egyszerűbb feloldozása e szöveg címének 
annál, mint ami az esten kiderült: Ladányi tényleg 
(bár a krónikásnak is nehéz ezt elhinnie, pláne ko-
molyan vennie) egy Emlék Iskola nevű intézmény-
ben járta ki a négy elemit a vajdasági, Magyarkani-
zsa közeli Adorjánban. E közlés beszélgetőtársát, a 
terepet és annak fogalmi abszurditásait jól ismerő 
Bozsik Péter költő-szerkesztőt is meglepte. Vélhe-
tően olyasfajta partizános emlékezés lehet a közel-
múlt hőseiről a jugoszláv névadó kultúrában, mint 
amilyen a keleti blokkban sokkal ismerősebben 
csengő ismeretlen katona, mint a névtelen hős ál-
talános szimbóluma.

Gondolkodásában már nagyon korán jelen volt a kétely, hogy em-
lékei voltaképpen nem is valósak, gyanús volt, hogy az ember va-
lamilyen prekoncepció szerint alakítja a múltat, így nem véletlen, 
hogy már huszonéves korában írt verseiben is emlékrekonstruk-
ciókat végzett – válaszolta Ladányi István Bozsik Péter kérdésére, 
amely szó szerint így hangzott: van-e valami hozzáfűznivalód ah-
hoz a mondathoz, hogy ebbű’ a gyerekbű’ pap lesz? Utalásként arra, 
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hogy a hatvanas évek mitikus Bácskájában sok minden megtör-
ténhetett, de azért az mégsem volt triviális, hogy egy falusi elemis-
ta érdeklődése az ábécé elsajátítása után csaknem átmenet nélkül 
Tolnai Ottó felé forduljon. Pedig de, azóta olvas Tolnait, amióta ol-
vasni tud – erre az egyszerű magyarázat pedig az, hogy Magyarka-
nizsán tanuló bátyja egyszer hazavitte a Jó Pajtás nevű diáklap egy 
példányát. Ennek irodalmi rovatában volt egy sorozat, melyben vaj-
dasági magyar költőket mutattak be, a szóban forgó számban ép-
pen Tolnai Ottót. Említette volt a testvére, hogy kanizsai költőről 
van szó, ez keltette fel a hétéves nebuló érdeklődését, hogy nocsak, 
olyasvalaki is írhat verset, aki innen, a közelből való. Később kide-
rült, hogy Tolnai magát Adorjánt is megírta az egyik Gerilladal-
ban. Senkit nem ismerek, aki annyi Tolnai olvasott volna, mint te, 
mondta Bozsik, érdemi cáfolat erre az állításra nem is született. Az 
intim teret igénylő Olvasólámpa sorozat eseménye ezúttal az untig 
ismert biztonsági megfontolások miatt szabad téren tartatott meg, a 
közönségnek így sem kellett nélkülöznie a bizalmas információkat. 
Például kiderült: a költő-beszélgetőtársakat diákkori barátság (és sok 
egyéb mellett az Ex Symposion szerkesztőségében való harmincéves 
közös munka) köti össze, a nulladik pont a pelyhedző állú Bozsik 
szakállirigysége volt későbbi évfolyamtársa akkor jóval szignifikán-
sabb maszkulin megjelenése miatt; e pubertáskori intermezzót az 
egyetemi évek követték, amikor versenyt ásták bele magukat az Új 
Symposion hagyományaiba, és vált egyik közös érdeklődési pont-
jukká Tolnai Ottó költészete. Ahogy az avantgárd hagyomány is. 
És még egy dolog, amelytől nem lehet eltekinteni: közös ok miatti, 
nagyjából közös idejű és történetű emigráció egy olyan országból, 
amely ma már történelem. Ezért olvasta fel első szövegként Ladá-
nyi (Bozsik határozott kérésére) az 1990. augusztus 2. című, Kuvait 
lerohanása alkalmából írott verset. A szerző – mondja – nincs oda 
a közéleti költészettől, olykor attól szorong, hogy nem értik a szö-
veget, másszor meg attól, hogy túlságosan is megértik, jobban sze-
reti körbelőni a témát, mint egy az egyben megnevezni. Miközben 
mondjuk az a két sor, miszerint: „reggelre eltűnt egy ország / még 
mondják mondatban a nevét” indokolttá teszi a felütést. Egy kész 
tények elé állító hajnali lerohanás lenyomatáról van szó, jusson er-
ről eszébe bárkinek bármi. Sokunknak fog. Nem szereti a politikai 
költészetet, de a polisszal való foglalatosságokat igen, pláne azokat, 
amelyek történelmi szituációra mutatnak rá – érvelt az antré oksze-
rűsége mellett Bozsik.

„Gyönyörű siratóvers a Balaton, a szabad vers apostolait, 
mestereit, példaképeit siratja a magyar tenger partján, Kassákot 
és Füst Milánt, aztán Kodályt és Sinkó Ervint, és sorolja tovább 
mindazokat, akiket az az év addig elvitt. Az 1967-es nyár balato-
ni közérzete, víziója a symposionista avantgárd perspektívájából, 
körülötte a tömegnyaraltatás lehangoló világával és a tévében futó 
táncdalfesztivállal.” (LI: Balaton, Tolnai ’80) 

A mestertől Ladányi nem engedett sokáig eltérni, az idézet 
abból a szövegből való, amelyet Tolnai Ottó nyolcvanadik szüle-
tésnapjára írt 2020-ban. A feladat egy kedvenc Tolnai-mű meg-
idézése volt. Az elemzett vagy inkább reflektált mű az 1968-as, 
eredetileg a Valóban Mi Lesz Velünk című, Domonkos Istvánnal 
közös Tolnai-kötetből való. (Később a Valóban mi lesz velük más 
formátumban jelenik meg; a korra és az Új Symposionra jellemző 
tipográfiai kísérletek olykor bizonytalanná teszik a hivatkozást.) 
Az emlékező szöveg közlésének első helye a Könyvesmagazin. 
Maga a Balaton című Tolnai-vers pedig akkor íródott, amikor La-
dányi négy-öt éves lehetett; olvasható ez a szöveg a személyes em-
lékezést megelőző idők előtt való tisztelgésként is.  

Ahogy az esten felolvasott Ladányi-versek is, melyekért a szer-
ző mintha minduntalan, talán filológusi önkontrolltól elnyomot-
tan elnézést kérne. ’94-es verseskötetében (Emlékversek) úgy érezte, 
el is köszön a költészettől, utolsónak gondolt versei az emigrálás/
áttelepülés környékén születtek (az esten nem hangzott el, de ta-
lán kézenfekvő megállapítás, hogy az emigrálás nem tesz jót a 
versírásnak), mostanság találkozott újra szerző és műfaj. Meg is 
lepődött – mondta –, hogy az estre költőként hívták meg. Ladá-
nyi mester elhagyta a hezitálós korszakát, jellemző volt rá az az 
attitűd, hogy most akkor ezt írjam-e meg, vagy ne írjam; ennek 
az ironikus játéknak megvolt a maga funkciója, tette hozzá Bozsik 
Péter, mondván: míg a szerző ezen lamentált, egyre elevenebb 
szövegei születtek. 

„[T]irátok várt a civilizációs fordulat, / hogy csak akkor ver-
jetek meg bennünket, / ha megérdemeljük, / meg kellett tanul-
notok, / hogy ne üssétek meg az anyánkat, / ballonkabátot viselni 
és nyakkendőt kötni,  / megtanulni, hogy konzervatív, / hogy 
elektromágneses, pozitív meg negatív,  / világbéke, termelőesz-
közök, önigazgatású szocializmus, / el nem kötelezettek, Makari-
osz, Kuba, Kennedy, / bevezetni az áramot, a vizet, mélyre ásni a 
vízaknát, / és novemberben betakarni a vízórát meg a csöveket” 
(LI: Tizenötödik menet, 2014).

A versben Ladányira nem jellemzően zeng, csörög egyfajta 
pátosz és tisztelet – állította Bozsik, aki szerint a szöveg lenyomata 
annak, hogy a vajdasági parasztvilág a 19. század egyfajta emléke-
zete, másfelől akár egy verses regény felé is tovább írható a szöveg. 
Ladányi szerint sem ördögtől való a gondolat. Poétikailag számos 
dolog izgatja, például a magyar, a horvát és mondjuk a képregé-
nyek nyelve közötti átjárásból adódó kifejezési formák. Ám sokat 
gondolkodik azon, hogy minél egyenesebben, direktebb monda-
tokban beszéljen versben vagy prózában azokról a visszatérő em-
lékekről, amelyek a kifutó generációt idézik meg: a döngölt padlós 
szobák lakóiról, akiknek meg kellett tanulniuk még az ezredfor-
dulót, akár a mobiltelefont is. Miközben ugyanők voltak, akik el-
adták a faluban az utolsó lovat. 

Józsa Márta
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Az üzenet
Trianon sebei. Megemlékezés 
a Magyarokért Kanadában 
Egyesület felkérésére. Az 
összetartozás napja 2021. A 
Pannon Várszínház közremű-
ködésével. Szerkesztő-vágó: 
Szücs Kitti. Zene: Teleki Ger-
gő és Kovács Attila. Szerkesz-
tők: Vándorfi László és Géczi 
János. Videofilm. 

A Magyarokért Kanadában Egyesület felké-
résére készült a Pannon Várszínház színé-
szeinek közreműködésével a Trianon sebei 
című verses-zenés műsor. Az alkotók élő 
színpadi előadásnak szánták, ám a járvány 
miatt nem juthatott el a társulat Kanadá-
ba, és így egy kissé hosszúra nyúlt videoklip 
formájában „üzenetként” jutott el az egye-
sülethez a megemlékezés. Nemrég felkerült 
a színház YouTube-csatornájára, így a szé-
lesebb közönség számára is nyilvánosan el-
érhetővé, megnézhetővé vált.

A bevezető szöveg – a város polgár-
mesterének gondolatai – az összetarto-
zás napját a világ magyarsága ünnepeként 
említi. Az alkalomhoz illőnek gondolt 
versösszeállítás a stáblistában foglaltak 
szerint Vándorfi László és Géczi János 
munkája. Külön zenei szerkesztő nincs fel-
tüntetve, vélhetően a szerkesztő-vágóként 
megnevezett Szücs Kitti, aki a zenei szöve-
tért is felel.

Régi filmes rutin, hogy a jobb meg-
ítélhetőség kedvéért lehalkítva, némán 
nézem meg elsőként az elém kerülő moz-
góképet. A képek is beszélnek, a plánok 
váltakozása, a kamera mozgása, a légi 
felvételek, a mostanában egyre többször 
alkalmazott drón segítségével készült 
trükkös képek; a vágás erényei és hibái 
egyértelműen kiderülnek. Ezeket egészíti 
ki a hangoldal – szöveg, zene, zajok, zöre-
jek –, végső soron ezek összessége jelenti a 
filmet, együttesen fejtik ki a hatást a néző 
számára. A film tehát komplex médium, 
és egyben maga az üzenet. Ezért érdemes 
képi világát is a vizsgálat tárgyává tenni.

Ha a hangsávot kikapcsolom, ak-
kor egy közelebbről meg nem határozha-
tó ország turisztikai reklámfilmjeként is 
felfogható a mű. A virágos réttől a zor-
don havasokig, a folyóktól a vízeséseken 
keresztül a tengerig, a mézet gyűjtöge-
tő méhecskétől a fülesbaglyon keresztül a 
szürkemarha-csordáig jutunk.

Templomtornyok, keresztek, emlék-
helyek, félig romba dőlt várak, kivágott 
fák, kastélyok, szarvasok, nyilazó magya-
rok, tiszavirágzás, gémeskút, csikósok, 
gomolygó felhők, naplemente. Utcák és 
terek, a környező és távoli országok vá-
rosainak képe, olvadó gleccserek, ledőlt 
fák és sziklafalak sorjáznak. Mindezek fá-
rasztóan vibráló váltakozása, lassítások és 
gyorsított felvételek követik egymást. Nem 
pihenhet a szem, de a fül sem jár jobban; 

a szövegeket gyakran váltja, aláfesti a zon-
gora játéka, és, sajnos, végigkíséri az egész 
filmet. Kéne egy kis csönd néha! A snittek 
nagyobb része kölcsönzött, technikai mi-
nőségük eltérő, fényben szegény amatőr és 
profi felvételek követik egymást. A mű vé-
gén felsorolt forrásmegjelölések szerint a 
világ minden tájáról készült felvételek fel-
használásával készült a kisfilm. Mint egy 
vegyes tál, amiből mindenki szemezhet 
kedvére, bár azt már végképp nem értem, 
hogy a tibeti dallamnak mi köze lehet Tri-
anonhoz.

Ez a fárasztó képhalmaz nehéz-
zé teszi az üzenet befogadását, a triano-
ni békekötés következményeként elcsatolt 
országrészekben élők fájdalmának átélé-
sét, megértését. Embert egyébként sem lá-
tunk, legfeljebb mint díszletelem bukkan 
fel néha-néha egy alak. Sajnos összhatását 
tekintve nem mentes a film a múltba réve-
dő nosztalgiától, hamis pátosztól. Az üze-
net lényege így elvész számomra, a haza 
hiánya és szeretete legfeljebb a versekben 
jelenik meg. Jobban járt volna mindenki, 
ha azokat élő előadásban ismerhette volna 
meg a kanadai magyarság.

 
Durst György

Gitár  
és a dirty tones 
Gitáros esték. Pannon Egyetem, 
2021. április 20. 

A több mint egy éve tartó világjárvány arra 
kényszerít előadókat, hogy kamerák előtt 
online, virtuális közönség előtt adjanak 
hírt magukról, próbálják megmutatni: van-
nak és zenélnek. Ezek a „video-stream”-ek-
ben, interneten közvetített koncertek 
távolról sem adhatják azt az érzetet, amit 
egy élő előadás nyújt, de érthető az a vágy, 
hogy, még ezt is felvállalva, hangulatot lop-
janak a számítógépek, okostelevíziók előtt 
ülő láthatatlan közönségük számára. Így 
történik ez a Pannon Egyetem Kulturális 
Csoportjának Gitáros esték című soroza-
tában is, ezen az estén Czuczor Tamás és 
Nagy Gergely hangversenyén. 

Igazi „unplugged” a hangulat: két gi-
tár, egy erősített akusztikus és egy Fen-
der elektromos gitár (vagy klón, ezt nem 
tudtam a film alapján eldönteni), szájhar-
monika és ének szól – két szimpatikus 
előadót hallani. Czuczor Tamás extrover-
táltabb személyiség, Nagy Gergely kedve-
sen visszafogott, viszont játéka – időnként 
egymaga adja a teljes kíséretet – ízes, na-
gyon stílusos, tényleg jó zenész képét 
mutatja. Czuczor Tamás nagyon otthon 
van a blueséneklésben, a dirty tones-okat 
(szándékoltan hamiskás érzetűre intonált 
énekhang) teljesen jó arányérzékkel ke-
veri a dallamokba, akusztikus gitárjátéka 
„csak” kíséret, viszont szájharmonika- 
(„szájherfli” a zenészzsargonban) szólói 
autentikusak, még akkor is, ha az erősítő-
je néha erős intermodulációs torzítással 

adja vissza az egyébként tiszta hangokat. 
A megszólaltatott 13 dalban Nagy Gergely 
kísérete többnyire feledtetni tudja az eb-
ben a stílusban egyébként nagyon fontos 
dobok hiányát, szólói hitelesek, időnként 
borzongatóan jók. Nem tudom, meny-
nyire a sajátjai ezek az improvizációk, ha 
nem azok, akkor tisztességesen interpre-
tált „koppintások”, ha sajátjai, akkor ebben 
a stílusban abszolúte színvonalasként érté-
kelhetőek. Nem állítom, hogy minden pil-
lanata tökéletes a koncertnek, hiszen élő 
– ahol mindig van egy-egy lankadó pilla-
nat –, és ráadásul a közönség hiánya miatt 
nincs igazi visszacsatolás (kivéve, ami-
kor pár lelkes szervező a háttérből buzdít-
ja őket), nincs igazi tét, igazi adrenalint 
termelő lelkesedés, de mindezeket figye-
lembe véve is jó a zenei élmény, még az én 
más stílusokhoz, zsánerekhez szokott ze-
nei érzékem számára is.

A Route 66 című szerzeménnyel indí-
tanak. Ez a bluesban is etalonnak számí-
tó darab nagyon jó indítás, és jó a gitár- és 
a harmonikaszóló is. Egy kicsit befejezet-
len érzetű a második – ugyancsak blues 
– kompozíció, így aztán a harmadikként 
megszólaló Melissa című darab kifejezet-
ten élő éneke és Nagy Gergely gitárbetétjei, 
cifrázatai már a teljesség érzetét adják. A 
Blind Faith közismert Can’t Find My Way 
Home című balladisztikus dala és benne 
a stratocasteres hangzású, overdrive-olt 
gitárszóló, itt-ott a steel-guitar countrys 
hangzásának érzetével igazán helyén van 
az énekkel együtt. Két Beatles-dal követke-
zik, az egyik, a mindenki által ismert Here 
Comes The Sun a maga egyszerűségével azt 
sugallja: kicsit máshogy, kis egyéni ízt le-
het belevinni, de ennyi. Több mint 60 éves 
zenék, amiket szabad szeretni, de sok min-
dent nem lehet velük kezdeni. Az ezt köve-
tő Led Zeppelin-dal előadásában, amelyik 
dal azért már keményen a rock műfajába 
tartozik, érdekes módon nem volt zava-
ró a dob hiánya, talán azért, mert az ének- 
és gitárszólók is jók voltak, és a két srác jó 
stílusérzékkel elegyítette a gitárduóhang-
zásba azokat. Számtalan feldolgozásban 
hallottam már Bob Dylan All Along the 
Watchtower című szerzeményét, ha jól em-
lékszem, Jimi Hendrix is zseniálisan nyúlt 
anno a zeneszámhoz. Sajátos az ő feldol-
gozásuk is, itt-ott ugyan ritmikai pontat-
lanságokat érzek, időnként kicsit szétesően 
darabos a megszólalás, viszont megint 
csak jó az ének, és az oktávos és időnként 
már-már virtuóz gitárszóló mégis kelle-
mes érzetet sugall. Doc Watson Deep Ri-
ver Blues című kompozíciója tradicionális 
blueszene, tényleg ízesen hangzik, korhű 
szájharmonikástul, érdes bluesos énekmo-
dorostul és gitárszólóstul – még a kisebb 
ritmikai hibák ellenére is – szerethető kon-
certszám. My Day Of Sorrow – az egyet-
len saját dal az est folyamán, meglepően 
érdekes dallam, kicsit bossa nova érzettel. 
A nagy szeptimen történő befejezéssel si-
került megsimogatniuk a zenészlelkemet, 
a szinte Toots Thielemans-féle szájharmo-
nika-hangzás meg jóleső ráadás, hiszen ő a 
pop-jazz műfaj igazán nagy harmonikása. 
Következik még egy dal egy rejtélyes vo-
natról, már-már rock and rollos érzettel, 
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majd a Sweet Home Alabama – egysze-
rű harmóniavázán megszólaló finom ze-
nei készségeket tükröző gitárszólókkal és 
énekkel, végül a Little Wing címmel elő-
adott – ismét autentikus gitárszólókkal 
felpezsdített – lassú rockszerzeménnyel 
zárul az est. 

Elmarad a taps meg a vastaps, de 
nyugodtan odaképzelhetjük, hiszen egy 
jól összeállított műsorral érezhetően ösz-
szeszokott zenészeink kellemes estét va-
rázsoltak a virtuális valóságunkba. Aki 
teheti, hallgassa meg a YouTube-on, nem 
fog csalódni. 

Kovács Attila 

Akarják a 
boldogságot, 
hogy eljöjjön 
hamar
Vad Fruttik-koncert. Budapest 
Park, Budapest, 2021. június 4. 
Hogy eljöjjön végre.

Hatszáztizennégy nap. Ötvenmillió 
másodperc. Decibelek nélkül. Hatvanöt-
millió szívdobbanás. Csak hatvanmillió, 
koncertek nélkül, decibelek nélkül.

Vizsgadrukk. Hinni lenne jó. Eszelős 
vágyakozás. Eszetlen aggódás. Mint elsi-
vatagosodott tájakon pipacsok és orgonák, 
kiszikkadt hallójáratok, érzelmek aszálytól 
repedezett felszíne. Véresre sebezte szán-
kat. Leállt a rendszer, rávérzett a kín. 

Hatszáztizennégy nap után volt ismét 
nagyszínpadi koncert a fővárosi zenei élet 
ikonikus helyén, a Budapest Parkban. Dü-
höngő pokol, pogány ünnepély. A buli íze 
a szánkban.

Hagyd kinn a valóságot, mondja a 
Park. Van mit kint hagyni. Egy évet, töb-
bet is, tizenöt-tizenhat hónapot. Har-
mincezer áldozat emlékét. Arra gondolni 
inkább, hogy jobb lesz holnap. Nem, a 
holnap nem elég. A mának kell jobbnak 
lennie, az ittnek és a mostnak. Ötezer em-
ber, egymillió-egyszázezer ember, ötmil-
lió ember. Tudják, mi lenne jó, tudjuk, mi 
lenne jó. Mert végignéztük, ahogy minden 
szépen lassan szétesik.

Június első hétvégéjén Vad Frut-
tik-nagykoncerttel indult újra az élő zene 
Budapesten. Nem ez volt az első kon-
cert Magyarországon a hivatalosan csak 
zenés-táncos rendezvényeknek nevezett 
koncerteket és fesztiválokat betiltó-elle-
hetetlenítő szabályozás enyhítése óta, de 
mégis: az, hogy Vad Fruttik, és az, hogy 
Budapest Park – ikonikus zenekar, ikoni-
kus helyszínen tette nyilvánvalóvá, hogy 
az élet még egy zökkenéssel közelebb ke-
rült a rendes kerékvágáshoz.

Milyen lesz újra a koncertélmény? 
Milyen lesz újra, majdnem két év után 
nagyszínpadra állni? A koncert előtt hang-
falak előtt és mögött járva is szokatlan 

érzéseket látunk, feszengés, izgulás, vizs-
gadrukk. Vizsgadrukk és vágyakozás és 
aggódás. Hogy minden működik-e ilyen 
keretek között úgy, ahogy lassan két éve 
működött? Tesztje ez az emberi létnek és 
az alkotói létnek egyaránt, annak a pró-
bája, hogy hogyan is teremtjük meg ezt 
a benti valóságot a kívül hagyott helyett, 
amikor az a kívül hagyott már egy teljesen 
másik valóság, mint másfél-két éve volt. 

Aztán elkezdődik a koncert, és a 
dolgok a helyükre kerülnek. Helyük-
re csúsztatják őket, helyükre csúsztatják 
a hangokat. A magasság egyre magasabb, 
akármerre nézünk, boldogságot látunk. 
Boldogságot akarunk. Ezres tömeg, mi-
kor volt ennyi nem focipályán, hanem 
kulturális rendezvényen, zenés-táncoson, 
háromnegyed évvel ezelőtt, huszonezer 
áldozattal ezelőtt. Akarjuk a boldogságot, 
hogy eljöjjön hamar. Most. Poszttraumás 
stresszből robbanunk ki, akik zenélnek, 
azok is, akik hallgatják, azok is. Hogy túl-
éltük, hogy itt vagyunk, itt lehetünk. Túl-
éltük a járványt, nemcsak a vírust, hanem 
azt, ahogy kizökkentünk a valóságunkból, 
a mindennapjainkból, bezárva az otthon 
nevű részbe, a panelrengetegbe. Azt szin-
tetizáljuk magunknak, hogy lehetünk még 
boldogabbak.

Nemcsak koncert volt a Vad Fruttik 
nagyszínpadi koncertje, hanem kísérlet is. 
Hogy működnek-e, működhetnek-e úgy 
a dolgok, mint a nagy világjárvány előtt, 
hogy lehet közösség az emberből újra. És 
bár egy kísérletből nem lehet messzeme-
nő következtetésekre jutni, úgy tűnt, mű-
ködnek a dolgok, ahogy működtek, és az 
embernek mintha még fontosabb lenne 
a másik, a vele egy táborba tartozó, mint 
amilyen fontos volt. Nem sokkal a délszláv 
háború lezárása után jártam Szarajevóban, 
az a fajta görcsös boldognak lenni akarás 
és türelmetlen élni vágyás jutott eszem-
be a koncerten, amit akkor és ott érez-
tem. És ez fontos, nagyon fontos egy olyan 
korban, amikor az ember mind gyakrab-
ban érzi azt, hogy nincs már miben hinni. 
Hogy van még, amiben, és vannak még, 
akikben lehet hinni.

  Haász János

Palota-  
koncertek 1.
Világ körüli utazás – a Pulzus Vo-
nósnégyes koncertje. Érseki palota 
díszterme, 2021. június 21.

Végre élőben hallgathattunk kamarazenét 
ezen a nyárestén! Óvatos félház fogadta a 
fellépő művészeket, akik könnyed esti ze-
nélésre érkeztek hozzánk. A hosszú leállás 
után egy rövid, szünet nélküli körülbelül 
egyórás élményt kaptunk, különböző vo-
nósnégyesek egy-egy tételét hallhattuk. 

A Világ körüli utazás címmel a szer-
zők földrajzi tartózkodási helyére utaltak 
az előadók. Lesták Bedő Eszter koncert-
mester kalauzolta végig a hallgatókat az 

utazás állomásain. Ez a „világ” Európa egy 
kis szegletére korlátozódott, nagyjából az 
Osztrák–Magyar Monarchia területén ma-
radtunk.

Beethoven op. 18-as ciklusának 4. 
darabja nyitó tételével indult utazásunk. 
Már a szerző származása is utalhat a nem-
zetköziségre. 29 évesen, már Bécsben 
komponálta a c-moll vonósnégyest. Igazi 
Sturm und Drang darab, drámai felütések 
utalnak a szerző életének nehézségeire, a 
süketség visszafordíthatatlanságának felis-
merése erre az időszakra tehető. A tételre 
dinamikai sokszínűség volt jellemző, szép 
pianók szóltak, az unisonók gyönyörűen 
összesimultak, az előadók cinkos összeka-
csintásokkal adták át egymásnak a dalla-
mokat. 

Haydn op. 76-os ciklusa 2. darab-
jának 2., lassú tétele következett. Utazá-
sunkban a mai Magyarország területére, 
Eszterházára érkeztünk, Haydn itt kompo-
nálhatott szabadon ebben az időszakban. A 
vonósnégyes műfajának atyjaként tartjuk 
számon Joseph Haydnt, az ő keze nyomán 
vált a divertimentóból külön műfajjá a vo-
nósnégyes, amely a kamaraművek csúcs-
kompozíciójává vált, a műfajban betöltött 
szerepe a szimfóniáéval azonos, tételrend-
je és egyéb felépítése is ahhoz hasonló. A 
triós formájú lassú tétel első része pizzicato 
kísérettel az I. hegedű által játszott dallam. 
A Trio ötletes, zenei poénokban bővelkedő, 
igazi, Haydnra jellemző humoros zene.

Ismét visszatérünk az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia ausztriai területére, 
Salzburgba. A 16 éves Mozart D-dúr Di-
vertimentójának (K.136.) III. tétele virtuóz 
tétel, a szikrázóan tehetséges fiatal Mozart 
az itáliai utazásai során gyűjtött tapasz-
talatok mellett Joseph és Michael Haydn 
műveit is tanulmányozta, mindkettő-
jük példája nyomot hagyott ezen a diver-
timentón.

Képzeletbeli utazásunk során ismét 
Bécsben találjuk magunkat, Brahms op. 
51-es ciklusa 1. darabjának II. tételével. 
Az este folyamán ez volt az első rossz vá-
lasztás. A tétel előzmény nélkül nehezen 
indult, kicsit szétesett, és túl vaskos volt, 
tempóingadozások is jelezték, ez a tétel 
nem alkalmas egyedüli eljátszásra.

Dvořák kapcsán elméletben az ame-
rikai kontinensre is mehetnénk, de az el-
hangzó op. 105. Asz-dúr vonósnégyesének 
nyitó tétele már a szerző visszatérését kö-
vetően ismét Prágába visz minket. Cseh 
népies zene, érdekes ritmikai megoldá-
sokkal, jólesett hallgatni. Ezután még két 
részletet is eljátszottak a vonósnégyesből 
– talán nem kellett volna. (Közben oda-
hallatszott a Margit-templom esti Angelus 
harangszava.)

Visszatértünk Haydnhoz, búcsú-
zóul két kellemes és humoros tételt hall-
hattunk, az Esz-dúr vonósnégyes Scherzo 
tételében (p. 33. No.2. III.) beírt glissan-
dókkal. A G-dúr vonósnégyes (op. 33. 
No.5. IV.) záró tételében a 3. variációban 
pedig a ritkábban hallható mélyvonós szó-
lamok játszották a dallamot. Ráadásként 
egy újabb Haydn-tételt játszott, a Kvin-
ten vonósnégyes záró tételével búcsúzott a 
Pulzus Vonósnégyes.
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Kellemes estét tölthettünk az érseki 
palota dísztermében. A vonósnégyes ka-
marazenei műfaj, „szobazene”, a helyszín 
kiváló ehhez a bensőséges házimuzsikálás-
hoz. A műfaj azért született, hogy műked-
velő muzsikusok tudjanak együtt zenélni. 
Akinek volt lehetősége ezt a műfajt ját-
szani, sokszor úgy érzi, hogy sokkal jobb 
játszani, mint „csak” hallgatni. Ebben a 
környezetben a hallgatóság jobban be tud 
kapcsolódni a muzsikálásba, látja, érzi a 
zenészek mozdulatait, arcjátékát, egymás-
ra figyelését, együtt lélegzését. Köszönjük, 
hogy a műfaj kereteinek megfelelő helyszí-
nen élvezhettük a Pulzus Vonósnégyes vi-
lág körüli utazását.

Rostetterné Nagy Rita

Nolite iudicare 
Elmúlt időkből. Tóth Péter–Bara-
nyi Ferenc: Isteni pokol (kantáta) 
– ősbemutató. Arthur Honegger– 
Paul Claudel: Johanna a máglyán 
(oratórium). Hangvilla, 2021. 
június 7. 

Dante halálának évfordulóit tekinthetjük 
akár Az isteni színjáték keletkezésünne-
peinek is, hiszen az író nem sokkal halála 
előtt fejezte be élete főművét. Tóth Péter 
az idei, 700. évforduló alkalmából kompo-
nált kantátát, melynek librettóját Baranyi 
Ferenc írta saját Pokol-fordítása (Taran-
dus Kiadó, 2012) és egyéb Dante korabe-
li versek felhasználásával. A négyszereplős 
mű valójában a tiltott szerelem motívu-
ma köré szerveződik, mint ahogy az Isteni 
pokol cím is a földi szerelemben megta-
pasztalt pillanatnyi mennyország s az azt 
követő örökös bűnhődés metaforájaként 
értelmezhető. Ennek megfelelően Dante és 
Vergilius találkozása után rögtön a Pokol 
második körébe nyerhetünk bepillantást, 
ahol a költő a közismert „gátlástalan sze-
retők” csoportjából kiváló, szorosan egy-
máshoz simulva sodródó párra figyel fel, s 
őket szólítja meg. Francesca és Paolo tra-
gikus szerelmi históriája a középkor mé-
lyen vallásos erkölcsi dogmái és az ember 
szabad akarata, illetve saját érzelmei- 
nek való kiszolgáltatottsága közt feszülő 
drámai ellentét tökéletes példája. A bünte-
tés igazságossága mellett történetük tehát 
nem lehet mentes a pátosztól s az őszinte 
szánalomtól sem – a darabot működtető 
teljes zenei ezköztár (az operaáriát idéző 
lírai betétek vagy a férfikar dörgedelmes 
hangjai) szintén hitelesen és hatásosan 
rendelődik alá ennek a célnak.

A Claudel–Honegger-féle Johan-
na-adaptáció mintegy drámai anamor-
fózisként abból az egyetlen nézőpontból 
közelíti meg Jeanne d’Arc alakját és élet-
történetét, melyből valódi jelentősége 
származik. A haldoklók előtt – úgy mond-
ják – utolsó órájukban végigvonul éle-
tük minden eseménye, s a közeli befejezés 
végleges értelmet ad nekik. Ez a gondolat 

határozza meg tehát a szüzsé rendhagyó 
szerkezetét, mely a megégetés előtti utolsó 
pillanatokban, a máglya előtt álló Johan-
nával indít, s innen halad időben vissza-
felé a boszorkánypertől a francia király 
megkoronázásán át a lány kisgyermekko-
ráig, ahová megérkezve a darab – ismét a 
mű első jelenetének folytatásaként – Jo-
hanna megégetésével zárul. Claudel igye-
kezett minél nagyobb teret hagyni a zenés 
elemeknek is: a kórus alkalmazása, vala-
mint a szövegben előforduló számos re-
petíció, a recitálható latin kifejezések is a 
zenés hatáskeltő eszközök megmutatkozá-
sát segítik elő.

A szünet nélkül nagyjából egyórás 
előadás igazi, magával ragadó zenei él-
mény, melyből legfeljebb az vonhat le 
valamicskét, ha a hatalmas előadói appa-
rátushoz képest nyilvánvalóan szűk tér kö-
vetkeztében a hangszerkíséret túlságosan 
gyakran nyomja el az ének- és beszédhan-
gokat…

Lovizer Lilla

Napfényes  
karácsony
Veszprém Város Vegyeskara 
és a Győri Filharmonikus 
Zenekar oratóriumestje. 
Hangvilla, 2021. június 24. 

Kint nyár eleji forróság, bent, a Hangvil-
la koncerttermében kellemes hűvös. Az 
elmaradt karácsonyi koncertre érkezett a 
közönség. 

Erdélyi Ágnes – a kórus karigazga-
tója – köszöntő gondolataival kezdődött 
az este. Szavai utaltak rá, hogy a Föld déli 
féltekéjén ilyen idő van karácsonykor, ne-
künk most nem kell odautaznunk, hogy 
átérezzük az ottani karácsonyok hangu-
latát. A mi karácsonyunk a legsötétebb 
napokban van, míg ez a júniusi este a leg-
világosabb időszak. Vártuk a feltámadást, 
a pandémiától való megszabadulást, így 
most pont fél évvel karácsony után, vagy 
a jövő karácsony előtt, Keresztelő Szent 
János ünnepén (Szent Iván éjszakájának 
estéjén) a legnagyobb fényességben ün-
nepelhetjük a Megváltó születését, és a 
húsvét és pünkösd megélt ünnepe után 
örülünk a megváltásnak és a lélek műkö-
désének.

A műsor nem tipikus karácsonyi mű-
veket tartalmazott, hanem általánosabb 
kereteket adott az ünneplésnek. Beethoven 
Karfantáziája karácsonyi műsorba kerülé-
sének az oka, hogy a szerző 1808 karácso-
nyára komponálta, és a végén felhangzó 
szövegben olyan magasztos költői képek 
szólalnak meg, amelyek bármely ünnepre 
alkalmassá teszik. A „fantázia” elnevezést, 
mely egy műfaji megjelölés is egyben, a 
zongoraszólam jelenléte indokolja. Kaden-
ciaszerű improvizatív zongoraszólammal 
indul a mű, melyet Beethoven a bemu-

tatón rögtönzött, csak később írta le. A 
Hangvilla Steinway zongoráját ezen az es-
tén Füzesséry Zoltán, a grazi Művészeti 
Egyetem professzora szólaltatta meg, aki 
több évet töltött Veszprémben, a Doh- 
nányi Ernő Zeneművészeti Szakközépis-
kola zongoratanáraként. A hosszú leállás 
után ez volt az első fellépése a világszer-
te koncertező művésznek. Jól állt neki 
a rögtönzésszerű zongoraszóló indulás, 
majd a különböző hangszeres szólamokkal 
való párbeszéd. Később először a zongo-
rán szólalt meg az Örömóda dallamának 
testvére, Beethoven egy korábbi dalának 
– a Bürger versére komponált Gegenlie-
de – dallama, ezt variációszerű feldolgo-
zás követte, csatlakoztak hozzá egyenként 
a fafúvósok, utána az egész zenekar, hogy 
a fokozás a kórus megszólalásával érje el 
tetőpontját. A műben a kórusból kiemel-
kedő szólisták – ezen az estén a Nemze-
ti Énekkar művészei – is megszólalnak. 
Emelkedett hangulatban ért véget a mű, az 
Örömóda-előtanulmány mű himnikus dal-
lamához – mely a kezdetektől végigkísé-
ri a beethoveni életművet – a Karfantázia 
esetében Christoph Kuffner költeménye 
társult. Kiváló előadásban hallhattuk ezt a 
nem egyértelműen a legkiválóbb Beetho-
ven-művek között számontartott alkotást, 
mely fantázia, zongoraverseny és kantáta 
furcsa egyvelege.

Az est második műve a „francia ha-
tok” mesterének, Francis Poulencnek Glo-
ria című oratóriuma volt. A karácsonyi 
angyalok ezzel a felkiáltással köszöntötték 
a pásztorokat, később a katolikus litur-
giában a mise állandó részei közé került. 
A kantátaszerű misekompozíciókban is 
már több részre tagolták a szerzők a hosz-
szú szöveget. Poulenc hattételes művet 
alkotott kórusra, zenekarra, az angyalhan-
got egy szoprán szólista, az előre beharan-
gozott Zemlényi Eszter betegsége miatt 
a Karfantázia szólista szextettjében már 
hallott Széll Cecília énekelte. Poulenc na-
gyon jellegzetes stílusa elsősorban az erős 
zenei ellentétekre támaszkodik. A har-
mónia a Stravinsky-féle disszonancia és a 
buja, érzéki akkordmenetek között mozog; 
erőteljes ellenpont, sarkos kifejezésekben 
váltakozik a lírai dallamkezeléssel; a dina-
mika is igen szélsőséges. Poulenc meste-
rien használja ezt a színes zenei palettát 
az érzelmek széles skálájának kifejezésé-
re, a lírai derűtől a fergeteges vidámságig. 
A Gloriát az amerikai Koussevitzky Ala-
pítvány rendelte meg. A szentmise sza-
vai összetéveszthetetlen frissességgel és 
elevenséggel szólalnak meg ebben a mű-
ben. Egyes kritikusok a bemutató után azt 
írták, hogy ez a szentségtöréssel határos; 
Poulenc így válaszolt: „Írás közben azokra 
a Crozzoli-freskókra gondoltam, amelye-
ken a nyelvüket kinyújtják az angyalok, és 
néhány ünnepélyes kinézetű bencés szer-
zetesre, akiket egyszer láttam focizni.” 

A mű hat rövid tételre tagolódik. Rö-
vid bevezetés után a kórus pontozott rit-
mussal lép be a „Gloria” szóval. Ebben a 
tételben ez a szó sokszor ismétlődik.  
A második tétel, a „Laudamus Te” Poulen-
cet játékos hangulatban találja, a zenekari 
bevezetés rezeseken való hangsúlyos meg-



 S
éd

 •
 2

02
1.

 4
. s

zá
m

30

szólalása után a kórus javarészt hangpárok-
ra oszlik – szopránok és tenorok, altok és 
basszusok –, rövid, fülbemászó dallamok 
váltakoznak. Majd csendes uniszónóban 
megszólal a „Gratias agimus te”, mely csen-
des szakaszt újra a játékos zenei megoldá-
sok visszatérésszerű megszólalása zárja.

A kifejező harmadik tételben, a 
„Domine Deus”-ban a szoprán szólis-
ta vágyakozó dallamát halljuk, a kórus 
mellékszerepet kap. Ezután hirtelen rö-
vid és pörgős a „Domine Fili Unigenite” 
megzenésítése, a negyedik tétel. A zene-
kari bevezető egy gyerekfilm kísérőzené-
je is lehetne. Az ötödik tétel a „Dominus 
Deus, Agnus Dei” – rövid zenekari be-
vezetés után a szoprán szólista és a kó-
rus együtt szólal meg, lírai kifejezéssel. A 
hatodik tételben a „Qui sedes ad dexte-
ram Patris” szavak szólalnak meg a kórus 
énekében uniszónó. A béke és a derű jel-
lemzi a mű ezen sugárzó szakaszát. Majd 
az „Ámen” szót megelőlegezi a szoprán 
szólista. Ezután lírai szakasz következik 
a záró szövegrész felszabdalva megszóla-
ló szövegeire. A végső nyugalom helyreáll 
az utolsó „Ámen” megszólalásával. Pou-
lenc humorérzéke és életszeretete átsüt 
minden zenéjén, bármennyire is ünnepé-
lyes a szöveg. Az egyik barátja azt mond-
ta róla: „Van benne valami a szerzetesből 
és az utcagyerekből.” A Gloria ragyogóan 
fejezi ki ezeket a tulajdonságokat, az ün-
nepélyesség és a huncut dússág magával 
ragadó keverékével. Ennek a káprázatos 
Poulenc-műnek megható és magával ra-
gadó előadását hallhattuk ezen az ünnepi 
estén. Széll Cecília gyönyörű lírai meg-
szólalásai, a zenekar és az énekkar briliáns 
és játékos előadása a remek Medveczky 
Ádám irányításával, kinek minden szín-
padra lépése már önmagában ünneppé 
varázsolja a hangversenyt, együtt járultak 
hozzá a közönség örömteli ünnepléséhez.

A karácsonyi ünnepi hangversenyen 
szokásos közös éneklés – a Mennyből az 
angyal – ezen a nyári estén elmaradt, de 
a másik hagyományosan felhangzó mű, 
a feltámadás örömét hirdető Halleluja – 
Händel Messiásából – most különösen 
időszerűnek tűnt a visszarendeződés re-
ményének, a járványos idő várható végé-
nek közeledtével. Ez a mű koronázta meg 
a napfényes karácsony koncertjét.

Rostetterné Nagy Rita

Közösségben  
a közönséggel
„[N]em akarok újat… jobbat… kifejezőb-
bet keresni…” – írja a Veszprémi Petőfi 
Színház weboldalán Oberfrank Pál szín- 
házigazgató. Ennek a mottónak az üzenetét 
erősíti a Színház 2019 őszén útjára indított 
Petőfi Szalon című beszélgetéssorozata is.  
Életre hívója és ötletgazdája Kellerné Egre-
si Zsuzsanna igazgatóhelyettes, aki egyben 
a szalon háziasszonya és műsorvezetője. 
A sorozat célja, hogy a nagyközönségnek 

bemutassa a színház különleges, sokszínű 
világát, és megismertesse az ott folyó hát-
térmunkát, annak értékeit.

A színház aulájában a pandémia előtt 
havi rendszerességgel jelentkező progra-
mokon számos olyan „láthatatlan” színhá-
zi szakmáról esett már szó, melyek iskolai 
képzésben nem tanulhatóak, ugyanakkor 
nélkülük elképzelhetetlen a teátrum mű-
ködése.

A szalonbeszélgetések azon túl, hogy 
bepillantást nyújtanak a kulisszák mögé, 
érzékletesen láthatóvá teszik azt is, hogy a 
Petőfi Színház egy olyan szakmai műhely, 
ahol a különböző területeken dolgozók 
összehangolt munkával, nagy empátiá-
val és tudásuk legjavával szolgálják, ami 
mindannyiuk számára a legfontosabb, az 
előadást és a művészetet.

A program példaértékű emberi, szak-
mai életutakat tár a közönség elé. A spe-
ciális munkaterületeket az ott dolgozók 
különböző generációinak legjobbjai mu-
tatják be. A vendégektől ugyanakkor nem 
csupán a színházi munka összetettségé-
ről kapunk képet. Fény derül arra is, hogy 
az évek során mennyit változott, fejlődött, 
alakult az adott mesterség, alkalmazkodva 
napjaink igényeihez, felgyorsult ritmusá-
hoz, a korszerű technikai megoldásokhoz. 
A beszélgetések tehát színháztörténe-
ti szempontból is értékes információkat 
hoznak felszínre, melyek egy-egy találko-
zó végén a vendégek által megfogalmazott 
jelmondatokban értékes emberi-szakmai 
üzenetként is megjelennek.

Az értékközvetítés mellett a szerve-
zők célja volt, hogy felhívják a figyelmet a 
„színházcsinálás” kivételes mesterségeire, 
és kedvet ébresszenek irántuk, ezzel is se-
gítve a szakmai utánpótlást. Az elmúlt két 
évben volt már szó többek között a súgó, 
a rendezőasszisztens, az ügyelő, a világo-
sítók, hangosítók, színészek, szervezők, 
értékesítők, gazdasági szakemberek felelős-
ségteljes és nélkülözhetetlen munkájáról.

A színház vezetése a pandémiában 
is megteremtette a lehetőséget arra, hogy 
a járványügyi szabályok betartása mellett 
találkozhassanak a közönséggel, így példá-
ul a legnehezebb időszakban online közve-
títéssel tették elérhetővé az érdeklődőknek 
a Petőfi Szalont, továbbá egy rendkívüli 
alkalommal Veszprém belvárosában, sza-
badtéren is jelentkezett a program.

Legutóbb ismét „közösségben a kö-
zönséggel” szervezték meg az eseményt a 
Veszprémi Petőfi Színház aulájában, ahol 
a régi idők elismert, legendás műszaki 
vezetője, Perlaki Róbert és a Veszprémi 
Petőfi Színház jelenlegi műszaki vezető-
je, Kondrik István kalauzolta az érdeklő-
dő közönséget a színház műszaki világába. 
A szakma változásairól, szépségeiről és 
nehézségeiről Kellerné Egresi Zsuzsanna 
igazgatóhelyettes beszélgetett vendégeivel. 
A rendezvényen többek között szó esett a 
már elkezdődött színházi rekonstrukcióról 
is. A másfél órás programról tévéfelvétel 
készült, amely – a többi Petőfi Szalonnal 
együtt – a Veszprém TV mellett várhatóan 
a Magyar Televízió kulturális csatornáján 
lesz látható.

Somody Zsuzsa

Újra a Kisfaludy 
Teremben
Veszprémi Szemle 61. szám.  
Eötvös Károly Megyei Könyv-
tár, Kisfaludy Terem, 2021. 
június 25. 

A Veszprémi Szemle alkotóközössége nem 
csak kiszolgálja, rendre fel is kelti olva-
sói érdeklődését. Igaz ez a 61. számra is, 
amelyben nem az összecsengő játékos-
ságot, a témák más-más megközelíté-
sét tapasztalhatjuk, de többször is előjön 
az „aha” érzés. Ilyennel találkozni Busics 
György írásában, melynek címe: A veszp-
rémi Szent György-kápolna és néhány 
Veszprém megyei középkori templom alap-
rajzi méretezése a korabeli mértékegység-
ben. Hogy ez nem csak az építéstörténet 
követhetősége miatt fontos, idézzük az író 
meggyőződését: Elődeink önálló hossz-
mértékrendszert használtak, egy független 
állam polgáraiként ténykedtek. 

Karlinszky Balázs értekezéséből – Kö-
zépkori települések Márkó területén – hi-
ányzik egy adat; ha hozzáférhető, jó lenne 
tudni, mekkora lakosságszámot jelentett 
a korábbi több település? Hányan élhettek 
egy-egy faluban, amely képes volt templo-
mot építtetni, fenntartani? 

A főszerkesztő, Földesi Ferenc „aha” 
anyaga 1735–1764 közötti veszprémi vég-
rendeletekről szól. Férfiak, nők, házasok és 
özvegyek végrendelkeztek örökhagyóként, 
üzentek az utókornak – 23 tétel szerepel a 
tanulmányban. Valamennyi megtalálható 
volt Veszprém város tanácsüléseinek jegy-
zőkönyvében. Az iratok beszélnek hitről, 
vagyoni helyzetről, emberi kapcsolatok-
ról, meg arról is, ki mit érhetett el. Például 
a 12 nő és 11 férfi „testáló” tanúi a végren-
delkezésnél kivétel nélkül az erősebb nem-
ből kerültek ki, nő egyetlenegy sem volt 
közöttük.

Érdekes három kiadvány került a 
Könyvszemlébe, és ugyancsak a főszer-
kesztő írt a Nekrológ rovatba egy hosz-
szúnak számító anyagot. Kivételes életutat 
méltatott vele. Ismerősei többsége Gyuri 
bácsinak hívta a Veszprémi Szemle hűséges 
olvasóját és szerzőjét, egészségügy-törté- 
neti, intézménytörténeti munkák szerző-
jét, számtalan könyv, tanulmány, fotó-
dokumentáció alkotóját, a kiemelkedő 
színvonalú pályamunkák készítőjét. 
Veszprém város Pro Urbe-díjjal ismerte el 
legidősebb helytörténészét, Hogya Györ-
gyöt, aki 98 éves korában, Farkasgyepűn 
fejezte be földi pályafutását.    

Őrsi Ágnes        
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A Szaléziánum 
színes világa
Tízéves a Szaléziánum  
Érsekségi Turisztikai Központ,  
Vár u. 31. 

„A veszprémi vár közelgő megújulása mi-
att a különleges liturgikus és barokk terei, 
interaktív kiállításai, gyógynövénykert-
je, hegedűkészítő műhelye idén nyáron 
utoljára látogathatók” – adja hírül honlap-
ján az intézmény. Kell ennél jobb reklám? 
Aki még nem járt az intézményben, most 
feltétlenül pótolja az elmaradt látogatást, 
mert jelenlegi formájában csak a turisz-
tikai idény végéig, augusztus 29-ig fogad 
látogatókat városunk egyik leghangulato-
sabb, legegyedibb környezettel rendelkező 
kulturális intézménye!

A Szaléziánum igazi jutalomfalat: ha 
a turista eléggé kíváncsi, és érdeklődve be-
kukkant a kapun, a miliő máris rabul ejti! 
A név első hallásra talán kissé hivatalos, 
talányos, de a mögötte felépült kulturális 
és turisztikai tartalom érdekes, különleges 
és élményt adó. 

2011. október 29-én nyílt meg az  
intézmény, a névadó Szalézi Szent Ferenc 
a 16–17. század fordulóján élő francia  
püspök, teológus, író és egyházszervező, 
akit az írók, újságírók védőszentjének tar-
tanak. 

A kialakuló interaktív, családbarát 
látogatóközpont célja vállaltan a vallá-
si turizmus erősítése, ám célközönségük 
nem kizárólag a vallásos emberekből áll. 
Kiemelt törekvés, hogy a nem vallásos 
emberek érdeklődését is felkeltsék a ház 
története, Veszprém és az egyház össze-
fonódó története, valamint a művészeti 
értékek iránt. Látogatóik értesülhetnek a 
közelben működő települések (Zirctől Sü-
megen át Keszthelyig) vallási turisztikai 
nevezetességeiről is, de az intézmény tö-
megkommunikációs pontként gyűjti és to-
vábbítja az egyházmegye híreit is.  

Bíró–Giczey-házként ismeri a hely-
történet az épületet, melyet 1730-ban Pa-
dányi Biró Márton építtetett, majd Giczey 
kanonok bővítette emelettel. „Madaras 
házként” emlegették a régi veszprémiek a 
szépséges madaras barokk szekkók (vako-
latfestmények) miatt. 

Egy törvény (a kárpótlási törvény) 
tette lehetővé, hogy az egyház visszakér-
je államosított ingatlanait, egy ötlet (Mail 
József egyházi helynök ajánlása nyomán 
indult a „nyitott ház” projekt) és egy si-
keres uniós pályázat – ez a hármas volt az 
intézmény bölcsője. 2008-ban elkészült a 
pályázat, melynek sikere révén 747 mil-
lió forint állami és pályázati, valamint 134 
millió forint egyházi támogatásból meg-
újult az épület, és ezer négyzetméteren 
létrejött egy elegáns terekkel bíró kulturá-
lis és turisztikai intézmény. 

A megnyitón elhangzott, hogy Veszp-
rém elődöktől kapott öröksége megbecsü-
lésének, felmutatásának új állomása lehet 

az intézmény. Egy nyitott ház, mely párbe-
szédet folytat a katolikus hívekkel és a nem 
vallásos emberekkel egyaránt1. Márfi Gyula 
érsek reményét fejezte ki, hogy a ház egy-
fajta szentély lesz, jobb, értékesebb ember-
ként távozik, aki ide ellátogat. Az épület 
nyitásának tiszteletére szentmisét mutattak 
be, és megszentelték a tereket. 

A falak közt kiállítótér, vetítőterem, 
előadások, kisebb koncertek tartására al-
kalmas helyiség és büfé is helyet kapott. 
Látványműhelyek működnek: ostyasütő, 
gyertyaöntő és Sümegi Elemér hegedűkészí-
tő műhelye, mely egyedülálló élményt nyújt. 

Panorámás belső udvarral és gyógy-
növénykerttel is büszkélkedhet az in-
tézmény. A gyógynövénykert szervesen 
kapcsolódik Szalai Miklós esperes, a ha-
limbai füves pap szellemi hagyatékának 
ápolásához, akinek emlékszoba őrzi mun-
kásságát.

Barokk kori kottatár, miseruha-gyűj-
temény, az egyházmegye ritkán látható 
értékeit bemutató kiállítások, és még so-
rolhatnánk, mennyi minden található a 
régi falak közt.   

Fennállása során Pálfalviné Ősze Ju-
dit, az intézmény vezetője irányítása alatt 
ezer szállal kapcsolódott a Szaléziánum a 
város kulturális életéhez, akár az adven-
ti programokra, gyermeknapi rendezvé-
nyekre, a Szent Mihály- és Gizella-napok 
eseményeire, az Ars Sacra fesztiválra, a 
Múzeumok éjszakájára vagy épp a Kabó-
ciádéra gondolunk, s a keresztény kultú-
ra őrzésén túl példásan szolgálja a nemzeti 
kultúra gondozását is.

Az ötéves születésnapra sikerült el-
érni a százezer látogatót. Reméljük, a 
megújulás után is arra készteti majd a Sza-
léziánum nyitott kapuja a vár látogatóit, 
hogy ne robogjanak végig a Hősök kapu-
jától Gizella és István szobráig és vissza, 
hanem bátran térjenek be ide és a többi 
intézménybe is, hogy különleges élménye-
ket vihessenek magukkal Veszprémből.

1 Dr. Mail József érsekségi helynök gondo-
latai, Napló, 2011. október 31.
                                                                                                                                                      

Farkasné Molnár Csilla

Varga Béla  
emlékezéseiről
Varga Béla: Életem, emlékeim. 
Veszprémi Szemle Várostör-
téneti Közhasznú Alapítvány, 
2021 (Veszprém: OOK Press). 
Veszprémi Szemle Könyvek, 
ISSN 2060-6109; 13. 

2021. június 25-én, az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár Kisfaludy termében a hőség 
ellenére, barátai, kollégái, tisztelői részvé-
telével mutatták be a 92. évében lévő Var-
ga Béla kötetét. Életem, emlékeim címmel, 

a Veszprémi Szemle Várostörténeti Köz-
hasznú Alapítvány kiadásában saját költ-
ségén megjelentetett szép kivitelű könyvet 
vehettek a kezükbe az érdeklődők. A kötet 
az OOK-Press Kft. színvonalas munká-
ját dicséri ismét. Varga Béla mindig han-
goztatta, számára az a könyv, ami kemény 
fedelű és kötött. Ez a kiadvány minden 
szempontból teljesíti az elvárásait. A kötet 
mindössze 150 (25 számozott, 125 számo-
zatlan) példányban jelent meg. 

A szerző Praznovszky Mihállyal, a 
könyv egyik lektorával közösen mutatta be 
a kiadványt (a másik lektor Balogh Ferenc-
né, nyugalmazott igazgatóhelyettes volt). 

A mű szerkezete kettős: kronologi-
kus és tematikus bontásban ismerkedhet 
meg az olvasó a szerző és családjának tör-
ténetével, a gyermekkor, az ifjú- és fel-
nőttkor szép-szomorú időszakával, a sok 
küszködéssel. A Varga család küzdelme-
iről, a felmenőkről és közeli-távoli csa-
ládtagokról szívszorítóan ír Varga Béla. 
A dunántúli táj, Kemenesalja, Mezőlak és 
Pápa, valamint környéke meghatározó volt 
egész életében. Pápán járt a katolikus pol-
gári fiúiskolába az 1941–45 közötti évek-
ben, majd a háború alatti és utáni időkben 
meghatározó élményeket szerzett: bombá-
zások, a front áthaladása, földhöz jutás, a 
paraszti lét küzdelmei.

Varga Bála szakmai életútja 1950-
ben indult. Húszévesen került a magyar 
könyvtárügybe, Budapesten könyvtáro-
sokat képző tanfolyamon vehetett részt, 
majd az akkori Népművelési Miniszté-
rium kinevezte a Békéscsabai Körzeti 
Könyvtár módszertani könyvtárosának. 
Egész életére kihatással volt az az egy Bé-
késcsabán töltött év. Lipták Pál, a könyvtár 
akkori vezetője vonzotta a környék szel-
lemi életének kiválóságait, a könyvtárban 
pezsgő kulturális élet zajlott, amelyhez ha-
sonlót sok év múlva Varga Béla is megva-
lósított Veszprémben. 1951-ben visszatért 
Pápára, az ottani körzeti könyvtárba. Szer-
vezte a környékbeli falusi könyvtárakat, 
segítette a kulturális programok meg-
tartását. A következő évben már Veszp-
rémben dolgozott, a minisztérium által 
1949-ben az országban elsőként alapított 
körzeti könyvtárban. Az 1952. évi minisz-
tertanácsi határozat előírta, hogy a váro-
si és körzeti könyvtárak összevonásával a 
megyeszékhelyeken megyei könyvtárakat 
kell létrehozni. Ezzel elindulhatott egy év-
tizedeken át folyamatosan fejlődő megyei 
könyvtári hálózati rendszer megteremtése.

Varga Béla hosszan elemzi visszaemlé-
kezésében a járási könyvtári, majd a három 
évtizedes megyei könyvtárigazgatói tevé-
kenységét. 1961–1991 között töltötte be ezt 
a beosztást. Elődeire büszke, kortársait, kol-
légáit szeretettel említi, méltatja. Elgondol-
kodtató, hogy lett 1968-ban végül Eötvös 
Károly Megyei Könyvtár az intézmény neve.

A kutatás, kiadványszerkesztés a szer-
zőt szakmai életútjának elejétől vonzotta, 
támogatást, segítséget kapott nagy tudású 
kollégáitól, barátaitól. Igazgatói működé-
se alatt szerkesztésében számtalan helytör-
téneti, helyismereti és szakmai kiadvány 
jelent meg. A jelen kötetben megtalálható 
bibliográfia Varga Béla gazdag publikációs 
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tevékenységét mutatja be. 15 évig szerkesz-
tette – a kiadás anyagi hátterét is megszer-
vezve – a Bakony-balatoni kalendáriumot.  
Kiemelendő a Veszprém megyei életrajzi és 
kortárs lexikon, Veszprém város lexikona 
2009-ben jelent meg. Azóta is folyamato-
san építi, szerkeszti az online térben a szó-
cikkeket, javítja és bővíti az adatsorokat. 
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár adat-
bázisai között az érdeklődők megtalálhat-
ják, kereshetik Varga Béla munkáit.

Rövid terjedelemben, őszintén vall a 
politikai tevékenységéről.

A kötet lezárásaként ismét a család 
kerül középpontba: feleségével 66 évig él-
tek házasságban, a 2020-ban elhunyt Zsu-
zsa asszony hiánya átjárja az írás minden 
sorát. A veszteség nagy, de az új nemzedé-
kek, gyerekek, unokák, dédunokák enyhít-
hetik ezt a fájdalmat.

A felsőörsi „birtok”, a Kishegyi úti 
zártkerti terület adott felüdülést immár 
hat évtizede. Először faház, aztán téglából 
lakóház épült, gyönyörű kert szépíti a kör-
nyéket. Varga Béla szakmai életútjához is 
szervesen hozzátartozik Felsőörs: számta-
lan „könyvtáros-találkozó” zajlott itt életé-
nek aktív és nyugdíjas időszakában is.

A kötet jelentős második részében a 
mellékletek találhatók: 2010-ben a 80 esz-
tendős Varga Bélát köszöntötték munka-
társai, volt pályatársai, barátai. A megyei 
könyvtár két kiadvánnyal köszöntötte nyu-
galmazott igazgatóját: Beszéljenek a szavak 
és Beszéljenek a képek (mindkét kötet fe-
lelős kiadója e sorok írója volt akkori me-
gyei könyvtárigazgatóként). Szeretettel és 
tisztelettel (nagy titokban) készültek ezek 
a kiadványok, és a pályatársak azon írásai 
is mély barátságról, megbecsülésről tanús-
kodnak, amelyeket akkor küldtek Varga 
Béla köszöntésére. Ezeknek a szövegek-
nek egy részét olvashatják most a kötetben. 
Mindkét kiadvány megtalálható a megyei 
könyvtár helyismereti gyűjteményében.

A visszaemlékezéssel bepillantást en-
ged a szerző az életébe, szakmai életútja 
szervesen összefonódott Veszprém megye 
könyvtárügyével. Ami talán kimaradt a 
kötetből, az is érdekes lehet. Igazgatóként 
nyitottsága az újra: napjainkban azt mon-
danánk, a civil szervezetek fogadása, pél-
dául az intézmény kapcsolata a Veszprémi 
Magyar–Finn Egyesülettel, akik azóta is 
partnerei a megyei könyvtárnak, de a kül-
földi és belföldi tanulmányutak, a kollégák 
szakmai és emberi segítése, az innováció, 
ami nélkül nem fejlődött volna az Eötvös 
Károly Megyei Könyvtár.

Ahogy Varga Béla írta: „Az időbe-
ni és más tévedés lehetősége tehát az élet-
korommal egyenes arányban növekszik, 
…előfordulhat, hogy bizonyos dolgok és 
események, amikre én most megpróbálok 
visszaemlékezni, esetleg nem ugyan- 
úgy maradtak meg bennem, mint bárki 
másban…”

 A kis példányszám ellenére a me-
gyei könyvtár gyűjteményében már több 
példány várja az érdeklődőket, olvasókat. 
Keressék, forgassák szeretettel e kötetet, 
mindenki tegye hozzá a maga emlékeit.

Pálmann Judit

„Egy kivénhedt 
vers-hályogkovács” 
A teljes életmű talán: nyolc Széki Patka 
László-könyv van előttem. Az egyik nagyon 
különleges, ha jól látom, még a stencil-
korszakból származik 1975-ből. A megyei 
könyvtár adta ki, sorozatcíme: Fiatal me-
gyei költők: Patka László. A másik 1997-es, 
a cím már egyértelműen utal a költő örök 
témájára: Amorgosz. Ez sem testes kötet, 
de a két évvel későbbi válogatott versek, 
amelynek a címe Verselfogatás – feltéte-
les szabadlábra helyezéssel, már negyed-
század termésének a javát adja, ahogyan a 
költő válogatta. A 60 vers cím az elmaradt 
születésnapi jubileumi kötet lenne, 2008 a 
dátuma, a költő hatvanadik születésnapját 
köszöntené, maga dolgozott rajta, de csak 
hagyaték lett. 2010-ben újabb válogatott 
verseskötet jutott el az olvasókhoz (Átége-
tett ég) a vers és a költő örökkévalóságának 
jegyében. Van még ezenkívül néhány, ha 
nem is sok kötete, az Amorgosz ciklus foly-
tatása, vagy kezdetekből kettő is: Madár-
jóslat/Időkerülő (1981, Botár Attilával) és a 
Vers – köröztetés vérdíjjal (1992). 

Így hát, legalábbis kötetteljességében 
valamennyire megnézhetem, hogy Pat-
ka hogyan viszonyul a Városhoz, amely-
ben felnőtt életét gyakorlatilag letöltötte, 
de bizonyos életmeghatározó jelensége-
ket azonnal megéreztem. (Nem volt ne-
héz…) Hogy ti. újra és újra felbukkannak 
benne a gyermekkori győri emlékek. A 
másik értelemszerűen Amorgosz, ez a ki-
csiny sziget, amelyet a költő végső mene-
déknek nézett ki magának, úgy is élte ott 
át ismétlődő nyarait, mígnem lassan rá 
kellett jönni, hogy a Paradicsom már el-
veszett. Még örülhetett, hogy menekültek 
szerencsétlen serege nem lepte el ezt is, de 
aztán megtapasztalhatta, hogy az unifor-
mizálódó, mindent s mindenkit leroha-
nó globálturizmus az idillnek véget vetett. 
Amorgoszon többé már nem kötnek ki a 
Patka-féle argonauták hajói.

Találtam – még ha ciklusba nem is 
szedett – utazásverseket, amelyek főleg ab-
ból adódtak, hogy a szerző mint hivatalnok 
szervezte a megyei testvérvárosi kapcsola-
tokat, s ez okból utazhatott Leccébe. Ismét 
Dél, de most Itália, megtetőzve azt néhány 
adriai kalanddal. Közben Európa, városok, 
pillanatok, rögzült élmények – lélekben.

De én Veszprémet keresem, vajon a 
sajátos látásmódja: a nyelv ezernyi játéka, 
a játékra való azonnali készsége, a szójá-
tékok és az irónia hogyan őriztette vele a 
várost. Én csak úgy látom, hogy Veszp-
rém nem téma és nem ihlet, hanem ott-
hon és munkahely, és a helyi irodalmi élet 
teljes átélése. Nincs olyan felolvadás ben-
ne, mint Győrben vagy a görög szigeten. 
De a Veszprém ihlette versek a legjobbak 
közé sorolandók. Fájdalmasan szép a pár 
sor, amit Szilágyi Lackó halálára írt, vagy 
a másik, a verstengerben-versárvízben 
fuldokló város. Egy ciklust állított ösz-
sze Krétai ősz – Veszprémben címmel, de 
ez tán csak versszületési helymegjelölés, 
ebben igazán csak egy konkrét, de nem 
akármilyen veszprémi élményvers lett. 

Ez A Münnich tér mementója, amelyből 
a gyanútlan fiatal versolvasók (!) fel sem 
ismernék, hogy ez valamikor egy veszp-
rémi tér neve volt (igaz, a veszprémiek 
sem használták, tán egyedül Pap János). 
A vers dátuma 1990, nyilvánvaló, hogy 
miféle szabadság jókedve-reménye íratja 
vele afféle ködös álomként, hogy miként 
lehet egyszer majd egy város politikailag 
beszennyezett főterét igazi térnek hasz-
nálni. Komolyan és komolytalanul, kö-
zösségi létben és élményekben gazdagon. 
A versét ő maga olvasta fel 1990. augusz-
tus 17-én egy művészeti projekt alkalmá-
ból a húszemeletes tövében. Magam sem 
tudom, hogy hitt-e ebben, hogy ez lehet-
séges, legalábbis azzal a játékkal, amit ő 
javasol, álmodik-e versben. Mára kide-
rült, hogy ez csak a költő reménye, s mint 
tudjuk, ezek a költői álmok nagyon ritkán 
teljesednek be. (Ezen írás címe is ebből a 
villoni zárásból származik.)

Ugyanilyen szarkasztikus veszpré-
mi versjáték (dátum nélkül, de tudjuk az 
időpontot), már sokkal indulatosabb s egy 
kötőből kiváltképp erős szavakat kivál-
tó érzelmi lávakitörés: M. M. mester em-
lékműve Brusznyai Árpádról a Megyeház 
téren, Veszprémben. Amikor ez a bizo-
nyos M. M. mester (ezt is tudjuk, ki ő), 
aki a Brusznyai-emlékművet egy Radnó-
tit s vele a magyar költészetet megszent-
ségtelenítő s eltorzított költői sorral véste 
tele. Merthogy neki az a bizonyos versbéli 
„csecsszopó” illetlen volt, helyette legyen 
csak a „csecsemő” szó odakalapálva. Bor-
zalmas dolog volt, egy amúgy is nagyon 
erőltetetten értelmezhető szobor körü-
li vitában, többen is szót emeltek ez ellen, 
és szerencsére lett is eredménye. Az akkor 
már hanyatlóban lévő M. M. mester, akit 
a költő „gőgös és öntelt embernek” nevez, 
csak levésette ostobaságának hírhedt jelét. 
A vers azért annál többet mutat, mint egy 
helyi vihart kavaró esemény, hiszen már 
mögötte akkor tisztán felsejlett az, ami-
ről a költő, éppen mindennapos hivatali 
létében pontosan ítélkezhetett: „A magát 
mindenki fölé helyező szépelgés bárkit ki-
közösít, aki kételkedni merészel egyedül 
üdvözítőnek nyilvánított fölkentségében” 
(Prózává áttördelve).

Ne csodáljuk hát, ha Széki Patkát 
nem érték Veszprémben olyan versélmé-
nyek, mint Győrben, vagy az istenek föld-
jén, Amorgoszban. A Pap János-i 25 év 
kisvárosi szorítása elfojthatott benne, vagy 
egyáltalán, ki sem alakított olyan költői 
léthelyzetet, amelynek eredményeként to-
vább építhette volna az életművét. Amúgy 
sem volt az a típusú költő, aki képes lett 
volna alkalmi versek megfogalmazására, 
leszámítva a pályakezdő „pol-beat” verse-
it, de hát ki nem forradalmár ifjúkorában, 
főleg egy antiforradalmár hatalom szorí-
tásában. Legfeljebb a Veszprémi Irkában 
olvashatjuk őt, de akkor sem lép túl az ön-
magát s helyét kereső költő szerepén. Szá-
mára a lét és a világteljesség megismerése 
volt az, ami felé törekedett nagyon mély, 
morális és filozófiai alapon megfogalma-
zott, olykor szenvedélyes, olykor (ön)iro-
nikus verseiben. A város számára csupán 
a hely, ahol mindezt megvalósíthatta, s ha 
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olykor felemelte a fejét a kézirataiból, ak-
kor látta meg otthona érdekes s költőnek 
való jelenségeit.

Így születhetett a Völgyhíd-Hölgy-
híd verse is rímjátékokkal megrakottan, 
amelyben ez a látványos építmény alkalom 
arra, hogy onnan szétnézve megérezze, 
ez a hely az Veszprémben, ahonnan őt az 
emlék s a varázslat idők és távolságok fölé 
röpteti. Évszázadok peregnek a soraiban, 
megnevezve és sejtetve, költő elődök előtt 
hajol meg utalásaival, s magasan évezre-
dek fölé szárnyal, amihez a lehető legjobb, 
vagyis egyetlen kiindulópontja, elstarto-
lási helye csak a Völgyhíd lehet, s csak itt, 
Veszprémben.

Praznovszky Mihály

Szabadságról 
madárnyelven
Szabadságról madárnyelven. 
Szilvásy Nándor festményei 
a Várgalériában. Könyvbe-
mutató és kiállításbúcsúztató 
a Várgalériában. Művészetek 
Háza, 2021. június 5. 

Mint ahogy oly sok mindent, ezt a progra-
mot is átírta a koronavírus-járvány. 

Az elmúlt évben jelent meg a Szilvásy 
Nándor (1927–2011) grafikusművész fest-
ményeire összpontosító kis kötet, amely 
a művész képeiből, krokijaiból, grafikái-
ból tartalmaz egy összeállítást, kiegészít-
ve P. Szabó Ernő művészettörténész, Tóth 
Ferenc makói múzeumigazgató, Gop-
csa Katalin művészettörténész, Szilvásy 
Nándor, valamint e sorok írója szövege-
ivel. A kiadványból kiderül, hogy amel-
lett, hogy a művész a 20. század második 
felének egyik legkiválóbb tervezőgrafiku-
sa, plakáttervezője volt, milyen igényes és 
friss festmény œuvre-t is létrehozott élete 
utolsó két évtizedében, Révfülöpön törté-
nő letelepedését követően. Továbbá az is 
kiderül, hogy milyen „kitűnő tolla” volt, 
vagyis milyen magas színvonalúan írt esz-
szét, emlékezést, kiállításmegnyitót, sőt 
verset (!) is. A kötetben – melyet e sorok 
írója szerkeszthetett és állíthatott össze a 
művész özvegyével, Szalontay Ágnes grafi-
kusművésszel – még két rövid írás olvas-
ható, Bakos István grafikusművésztől és 
Árendás József grafikusművésztől, akik 
Szilvásy Nándor jeles kollégái és tisztelői. 

A kötet megjelenésével nagyjából 
egy időben a művész özvegye megkötött 
egy olyan megállapodást a Művészetek 
Háza Veszprém igazgatójával, Hegyeshal-
mi Lászlóval, hogy a már itt őrzött nagy 
értékű plakátanyag mellett egy ugyancsak 
igen jelentős festménykollekciót a Művé-
szetek Háza gyűjteményének adományoz. 
E képanyagból, illetve annak sűrítményé-
ből nyílt volna meg a Dubniczay-palota 
Várgalériájában Szilvásy Nándor kiállítá-
sa a művész születésnapjához igazítva az 
elmúlt év novemberében, azonban erre 

már nem kerülhetett sor. A kiállítást Doh-
nál Szonja és Áfrány Gábor igényesen, az 
adomány jelentős darabjaira koncentrál-
va meg is rendezte, de azt hosszú hóna-
pokig nem lehetett látogatni. Végül június 
elején kaptak lehetőséget az érdeklődők, a 
művész tisztelői és barátai arra, hogy im-
már egy finisszázs keretében megismer-
kedjenek a kiállítási kollekcióval, valamint 
ennek keretében kerülhetett sor az emlí-
tett kiadvány bemutatására, megvásárlásá-
ra, s az esemény a Veszprém JAM Session 
közreműködésével – vezető Szakács Tibor 
– hangulatos, atmoszferikus rendezvénnyé 
vált. A bemutatón Hegyeshalmi László, 
Szalontay Ágnes, Dohnál Szonja és Áfrány 
Gábor adott tájékoztatást az adományozás-
ról, a kiállításról, jómagam is szólhattam, 
megjegyezve például, hogy a Szabadságról 
madárnyelven P. Szabó Ernőtől származó 
tanulmánycím, s elhunyt kollégánknak ez 
az írása olvasható a kötetben. 

Bizonyossá vált, hogy Szilvásy Nán-
dor univerzális tehetsége egy teljes élet 
keretében, több irányban is kibontakoz-
hatott, hogy meghatározó grafikusi mun-
kásságát követően ironikus, lendületes, 
jelképekkel teli, színgazdag expresszív 
festészetével is a 20–21. századi magyar 
képzőművészet megkerülhetetlen alkotó-
ja. Emlékét és életművét így folyamatosan 
őrzi Veszprém.

Feledy Balázs

Római kori  
alapokon
Palágyi Sylvia és Kirchhof 
Anita: Balatonfüred római 
kori települései és falfestmé-
nyei. Kiadta: Balatonfüred 
Városért Közalapítvány és 
Klar M. Kft. 2021. A kötetet 
Szelényi Károly fényképei 
illusztrálják 

Hogy éltek itt, a Balaton-felvidéken, a 
pannóniai provincián több mint kétezer 
évvel ezelőtt a római telepesek? Milyen 
volt akkor a szőlőtermesztés, a fürdőkultú-
ra, mivel díszítették otthonaikat? Mit keres 
az itteni épületeik falán az Egyiptomból 
származó, rezet tartalmazó kék festék? 
Egyáltalán, a különböző villákban élők 
tartották-e egymással a kapcsolatot?

Ezekre a kérdésekre is választ ad Pa-
lágyi Sylvia és Kirchhof Anita Balatonfü-
red római kori települései és falfestményei 
című helytörténeti könyve, amelyet júni-
us végén Balatonfüreden, a Figula Borte-
raszon mutattak be a szerzők. A szűkebb 
környezetünk római kori emlékeit feldol-
gozó kötet a 2017-ben megjelent, a római 
kori temetőkből, sírokból előkerült lelet- 
anyagot bemutató kiadvány folytatása, 
amolyan hiánypótló könyv, amely a keve-
sek által ismert villákat, falfestményeket 
mutatja be. 

A Balaton-felvidéken sok római kori 
emlék ismert, ezek elsősorban az 1–4. szá-
zadból származnak. A balatoni táj termé-
szeti környezete, klímája, termőföldjei, a 
vízfolyások tették vonzóvá a római telepe-
sek számára ezt a vidéket. A szőlőt min-
denképpen ismerték, sőt művelték is, bort 
is készítettek belőle. Voltak luxustárgyaik, 
és egészen biztos, hogy a különálló birto-
kok érintkeztek egymással.

1969-ben jelent meg Magyarország 
régészeti topográfiája, ebben összesen 25 
lelőhelyet regisztráltak, közülük 11 római 
kori, amikhez még a téglaépítő kemen-
céket hozzáadhatjuk. Gyakorlatilag új le-
lőhely nincs. Komoly probléma, hogy az 
elmúlt évtizedekben az építkezések alkal-
mából nem jelentettek be leleteket, való-
színűleg félve a régészeti ásatásoktól. Most 
lényegesen nagyobb ismeretanyagunk len-
ne. Azért a siskei templomrom a könyv 
főszereplője, mert 1964–65-ben egyedül 
itt volt egy jelentősebb ásatás, akkor derült 
ki, hogy a középkori templom falai egy ró-
mai villára épültek – jegyezte meg Palágyi 
Sylvia.

Pedig lelet éppenséggel lenne, még 
a Balaton vize alatt is lehetnek római kori 
emlékek, valamint kérdéses a Balatonfü-
red és Tihany között található néhány ha-
lomsír, amiről feltárás nélkül a régészek 
nem tudják eldönteni, hogy őskoriak vagy 
római koriak.

A római mesterek sablonok alapján 
építkeztek, mintakönyvekből dolgoztak. 
Az itt előkerült falfestmények párhuzam-
ba állíthatók a Balácán találtakkal, hiszen 
azonos mintakönyvet használtak, annak 
ellenére, hogy különböző mesterek dol-
goztak a villákon. A perspektivikus ha-
sábmintát a falakon, a mennyezeten és a 
padlókon is előszeretettel alkalmazták, 
ideális esetben hat rétegből állt a falfest-
mény. Egy stukkótöredéken vadászjelenet 
jelenik meg, érdekessége, hogy a száraz-
földi jelenet mellett egy tengeri és egy mo-
csári is látható – mondta Kirchhof Anita 
a könyv bemutatóján, amelynek elkészíté-
sében közreműködött a Veszprém Megyei 
Laczkó Dezső Múzeum vezetősége. 

        
Martinovics Tibor

Családfa
Rybár Olivér: A Cholnoky csa-
lád története. A Veszprém–Ba-
laton 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa program Cholnoky- 
projektnyitója. Laczkó Dezső 
Múzeum Látványkönyvtár, 
2021. július 23. 

A járvány okozta programcsúszás olyan 
aktualitást adott az EKF 2023 Cholno-
ky-projektnyitójának, amit jobban tervez-
ni sem lehetett volna; a Cholnoky család 
történetét a róluk szóló kötet egyik fősze-
replője, Cholnoky Jenő születésnapján si-
került bemutatni. 
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A fiatal szerző, a veszprémi szüle-
tésű Rybár Olivér rendkívüli feladatra 
vállalkozott; öt éven át kutatott, gyűjtött 
mindenféle adatot – visszaemlékezése-
ket, leveleket, jegyzeteket, fotókat – hazai 
és határon túli múzeumokban, könyvtá-
rakban, családkutató egyesületeknél, hogy 
összeállítsa a 14. századig visszavezethető 
Cholnoky família családfáját. Rybár Oli-
vér, mint ahogyan meg is jegyzi, nem tör-
ténész, hanem geográfus. Földrajztanár 
is, aki már diákkorában OTD-konferen-
cián hívta fel magára a figyelmet kutatási 
témáival. 

Sok ismert személyiséget adott az 
országnak a Cholnoky család; tagjai ki-
emelkedő szereplők voltak az irodalmi, 
földrajzi, egészségügyi, jogi, művészeti 
vagy mérnöki pályán, azzal együtt, hogy 
a nemzetközi porondon is megállták a 
helyüket.  A kötetben a legismertebbek – 
Cholnoky Jenő földrajztudós, Cholnoky 

Viktor és László írók, ifj. Csolnoky Ferenc 
orvos, Cholnoky Béla botanikus, Cholno-
ky Margit operaénekes és Vitéz Cholnoky 
László kémikus – mellett több mint félszáz 
családtag részletes életrajza olvasható, és 
hogy egy napi aktualitást is említsünk; a 
tokiói olimpia magyar bajnokcsapatának 
tagja volt a vitorlázó Cholnoky Sára is.

Elhangzott a kötetről, hogy nevezhet-
nénk Cholnoky-családlexikonnak is, mi-
vel tudományos ismeretterjesztő jellegű. 
Minden érdeklődő haszonnal forgathatja, 
hiszen a családi legendárium bemutatása 
után a 17. századtól napjainkig követi vé-
gig a família életét, tagjainak munkásságát. 
Soha nem közölt fotók is kerültek a lapok-
ra ezekről a szép, okos emberekről, akik 
életükkel, tevékenységükkel bizonyították 
napról napra, hogy a magyarság és az eu-
rópaiság összetartozik. 

Látva a fényképeket, olvasva a pon-
tosan végigvezetett egyéni sorsokat, a 

rengeteg dátumot, tényt, elszorul az em-
ber szíve; mennyi minden maradhatott 
ki a barátságos méretű kötetből! A Chol-
nokyak mindig sokat tettek az asztalra, 
mérvadó emberek voltak, akikkel bizo-
nyára sok minden megesett; rejtve marad-
tak a sztorik, amelyekben résztvevők vagy 
szemlélődők lehettek. Persze az ellenőriz-
hetetlen szóbeszéd nem fér össze a tudo-
mányos igényességgel, amivel A Cholnoky 
család története készült, meg el sem tudom 
képzelni a szerző lelkiállapotát, aki nem 
egyetlen drágakövet kellett hogy bemutas-
son, egész marokkal kapott belőle. 

A Veszprém Megyei Honismereti 
Egyesületnek köszönhetően lehet közkincs 
a kötet, és ha rajtuk és a szerzőn kívül még 
valakit megemlíthetnék, hát a lektorra, 
Hudi Józsefre szavaznék – az ő munkája 
sem lehetett mindennapi.

Őrsi Ágnes

Képre hangolva
A veszprémi Sportuszoda. Tervezők: Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. (Felcsút),  
konzorciumpartner: INCORSO Építész és Építő Műhely Kft. (Budapest)

Veszprém megyeiként végigkísérte sportéletem a fűzfői ötven-
méteres. A megye nagy úszóreménységei zarándokként jártak a 
Balaton-parti városba, hogy érezzék az ötvenes feelinget. Csak 
ott volt. A sportélet mellett az uszoda és a hozzá tartozó szauna-
élet jelenti ma is a közösségi érintkezés egyik legközvetlenebb 
szegmensét. 

Szaunázós éveim alatt többet tudtam meg a város önkor-
mányzati perpatvarairól és kórházi műhibákról a szauna izzasztó 
légterében, mint bárhol azóta is. A megyeszékhely sokéves böjtje 
érett most (valódi) épületté. Arra, hogy a minőségre utaló jelző 
zárójelek közé került, reflexszerű szakmai dilemmáim adtak okot. 
Rövid írásomban a jel feloldására teszek kísérletet, megnyugtat-
va építészeti ízlésem, azaz arra, hogy itt minden rendben. Egy 
uszoda hiányzott, hát egy uszodát építettek. Csak halkan jegy-
zem meg a finom áthallást az egykori Csomay-strandra a Völgyi-
kút utcában. Egy strand hiányzott, Kálmán bácsi saját költségen 
épített egyet. Csak éppen a hely meg a helyzet adekvátsága, illetve 
önértéke között tűnik fel némi különbség. Ezt a párhuzamos fo-
nalat most elengedem a terjedelem okán. Az uszodáról: minde-

ne megvan, amitől egy mai hiánypótló uszodát használni lehet. 
Van méltó előtere, ahol végre megjelenhetett Lugossy Mária eddig 
jól eltakart módon raktárban őrzött Rheia kő-üveg-bronz szob-
ra, van modern öltözője, ötvenméteres medencéje, szaunavilá-
ga, jól működő gépészete, és van divatos ruhája is. Talán épp ez 
az, ami a zárójeleket szülte. Áttekintve a kortárs hazai sportléte-
sítmények palettáját (például budapesti Dagály uszoda, 1. kép), a 
jelenség igazán érdekes. Építészként mélyen átérzem a dilemmát. 
Van egy nagy tér, bonyolult technológiával, óriási felületekkel, és 
„valamilyennek” kéne láttatni. A vágy kényszeredetten kortárs-
sá kezd kódolódni. Az, hogy épületről van szó, inkább nehezíti a 
dizájner dolgát. Könnyen adja magát a lehetőség, hogy tárgyként 
tekintsünk az amúgy az építészet territóriumába tartozó ügy-
re. A tárgyat csak csomagolni kell. Eladhatóvá kell tenni. Nem 
kell bíbelődni építészeti problémákkal, a felület mögött lévő terek 
használatából adódó minőségi különbségekkel, a külső téri kap-
csolatok használati lehetőségének átgondolásával vagy a wellness-

„Színes képek közt kis világot,
sok tévedést, csepp igazságot” 
(Goethe: Faust)

1. Duna Aréna/Napur Architect Kft. 2016  
(http://napur.hu/ferencz-marcel/tervek/dagaly-uszoarena/)

2. Signal Box/Herzog & de Meuron 1994 (https://www.archdaily.
com/256766/flashback-signal-box-herzog-de-meuron)
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rész tájra, Bakonyra tájolásának, illetve az itteni pihenő külső téri 
kapcsolatalakításának lehetőségével. Találni kell a felületnek egy 
jól azonosítható és elmesélhető jelleget, ami gyorsan detektálható-
vá teszi egy város közbeszédében. 

Jelen épülettárgy (az uszoda terminológiám szerint még in-
kább épület, és nem tárgy, de ezt tudjuk be régimódiságomnak) 
esetében gyakran hallom a könnyen azonosítható „reluxa”, „ár-
nyékoló” hasonlatot. Félő, hogy amilyen gyorsan megtörténik a 
felfedezés élménye, olyan gyorsan üressé is válik, és új megfejte-
nivalókat keresnek a jelentést vadászó látogatók. Hogy van-e je-
lentéstartaléka? Egyáltalán kell-e, hogy legyen ilyen tartaléka – ez 
legyen mindenki házi feladata az előttünk álló időkre. Létezik az 
épületeknek is családfája. Jelen esetben a cikk szerzője az 1994-
ben, a Herzog–de Meuron építészpáros által tervezett és 1998-ban 
megépített baseli transzformátorállomásban (2. kép) látja ennek 
az épületcsaládfának a gyökerét. Az épületről készített képek vil-
lámgyorsan befutották világ körüli útjukat. Szerte a világban szü-
lettek az ezt követő években hasonló megjelenésű épületek, és a 
baseli transzformátorállomás gyorsan tipológiai toposszá vált az 
építészképzések konzulensi praxisában. A svájci épület rézkö-
penyét a funkcióból származó fizikai jelenség, a Faraday-kalitka 

okozatként szülte, ami ráadásul még gyönyörű is lett. Esterhá-
zy Péter írta József Attila verseivel kapcsolatban: „ráadásul még 
rímelnek is”. Könnyen adná magát az olcsó párhuzam: ráadásul 
még úszni is lehet benne! A svájci épületnél elsődleges a tér, a hely 
és a használati mód immanens tulajdonsága, a fizikai alapvetés, és 
csak másodlagos, következményszerű a megjelenés. A csábító ké-
pek miatt az építészek gyorsan elfelejtették az okot, és csak a bur-
kolat, csomagolásszépség naiv bája maradt. Az elmúlt 23 évben 
megszámlálhatatlan átírása született az ősnek, de csupán annak 
felületi megjelenése okán. Azok a belemenések, amik a felületté 
válás folyamatát próbálják értelmezni, és abból releváns, helyzet- 
és következményszerű eredményt hozni, nagyon ritkák. A veszp-
rémi csomag sem ezt a kivételt látszik erősíteni. A kép csábítása 
még erősebb, és itt is kezd átcsúszni az építészet a terméktervezés 
világába. 

Az önkormányzati portálon olvastam, hogy egy városi kon-
zultáció eredményeképpen döntötték el, hogy a ház hová épül-
jön. Ezek szerint a szavazó lakosság zöme a Tesco és OBI épülete 

mellé szerette volna tenni, egy nem éppen kedvező tömegközleke-
déssel rendelkező helyre, a vásárlás, a sport és a pihenés összehan-
golásának vágyával. Ez az elég erőltetett kapcsolat kódolódik át az 
új épület tipológiájára is. A téri dobozarány viszont így illeszkedik 
a meglévő környezeti arányrendszerbe, egyúttal mutatva ruhá-
ja mintázatán a különbözni vágyást is. Az archetípusként feltéte-
lezett reluxahomlokzat gesztusában rejlő időben változtathatóság 
lehetősége és ennek high-tech kivitelezése gyorsan emelné át az 
épületet a kortárs magyar építészet érvényesebb szféráiba (a je-
lenség tanulmányozható Jean Nouvel párizsi arab központjának 
homlokzatán). De az elemek itt csavarral rögzítettek, és a válto-
záshoz átépítés kell, azaz itt mégiscsak időben állandó építészeti 
elemről van szó. Akkor ez most csomagolás vagy homlokzat, vagy 
a kettő együtt, vagy egy ismert példa generált módosítása, vagy 
egy narratíva megjelenésbe transzformálva, vagy mi? Ezt a kér-
dést itt megint csak nyitva hagynám a személyes töprengés lehe-
tőségének. 

Félreértés ne essék, itt nem a kákán is csomót kereső örök el-
lenzék sirámairól van szó, hiszen az uszoda ténye önmagában is 
ünneplésre ad okot, sokkal inkább a kortárs helyzetté váló menet-
rendszerű mulasztások említéséről. Mulasztáson itt főképp az ösz-
szetett városi szövetbe, a megfejthető táji helyzetbe való integrálás 
hiányát, az uszoda belső és külső tereinek immanens tulajdonsá-
gaiból következő térszövést, illetve azoknak a kortárs építészeti 
gondolatoknak megjelenését értem, amik láthatatlan gombostű-
kkel illesztenék az épületet a város építészettörténeti tablójára. 
Most csak a „ráfogásokat” látom. Egy jól fényképezhető, szépen 
becsomagolt terméket, amit könnyen meg lehet érteni és képként 
publikálni. De a gyönyörű képek mögött gyakran válik homályos-
sá a valóság.

 Kisberzsenyi-Nagy György 
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Születő fesztivál
A 120 éves magyar film ünnepe: Magyar Mozgókép Fesztivál. Veszprém, Balatonalmádi, Balatonfüred.  
2021. június 23. – 26. A Nemzeti Filmintézet és a Veszprém–Balaton EKF 2023 rendezvénye

Nem lehetett panaszuk a szervezőknek, a Covid lecsendesülése nyomán éledező kulturális élet kiemelkedő 
eseménye lett a filmfesztivál, annak ellenére, hogy a vetítéseken a részvételt védettségi igazolványhoz kötöt-
ték a jogszabályok. Maszkot nem kellett viselni zárt térben sem, és ez üdítő momentuma volt a mozizásnak, 
a térség filmbarátai örömmel csemegéztek a széles kínálatból. Hogy a filmes szakmát mennyire sikerült 
„vidékre” csábítani, arról a szervezők tudnának mesélni, ám ha a vendégek jó tapasztalatokkal, kellemes 
élményekkel tértek haza, akkor remélhetjük, hogy jövőre is sokan visszatérnek. Amikor Csuja Imre kávézik 
a Skorpióban, és Káel Csaba sétálgat a várban, az már jelez valamit…

A filmkínálat, a me-
rítés fesztiválhoz 
méltóan széles volt. 
Premier előtti vetítés, 
friss nagyjátékfilmek, 
animáció, dokumen-
tumfilm, kisjátékfilm, 
rövidfilm, tévéfilm – 
népes volt a mezőny. 

Évfordulókra (Jancsó, Szindbád) és távozó 
művészlegendákra (Törőcsik Mari, Janko-
vics Marcell) is kiterjedt a szervező stáb 
figyelme, ahogy elegáns gesztus volt az 
életműdíjasok egy-egy filmjének bemuta-
tása is. Utóbbiak intenzívebb jelenléte jót 
tett volna még a fesztiválnak, több találko-
zás, köréjük épülő események révén. Be-
reményi Gézából is csak Balatonfüredre 
jutott egy beszélgetés…

 Ahány szervező stáb, nyilván any-
nyiféle filmválogatás. A hangsúlyos, fon-
tos filmeket nagyjából láthattuk minden 
műfajban. Persze, jó lett volna Enyedi Il-
dikó nagy várakozással övezett Feleségem 
történetét a műsorban látni, de a cannes-i 
bemutató miatt ez nem volt lehetséges. 
Mundruczó Kornél (a filmalap támogatá-
sa nélkül, de magyar gyártóval is forga-
tott) Pieces of a womanje vagy épp Fliegauf 
Bence – a Berlinalén a Természetes fénnyel 
egy időben díjazott, legjobb mellékszerep-
lő Ezüst Medvéjét (Kizlinger Lilla) elnyerő 
– Rengeteg – Mindenhol látlak című filmje 
azért színesíthette volna a palettát Gothár 
Péter Hét kis véletlenjével együtt. Hiányol-
tam a nagy természetfilmes, Török Zoltán 
legújabb alkotását (Vadlovak – Hortobágyi 
mese) is. 

A játékfilmek, premierek kerültek 
esti időpontokra, a doku és a többi – be-
mutatkozásra kevesebb lehetőséget kapó 
– műfaj a kora délutáni műsorsávban 
volt látható. Pont ezért talán érdemes lett 
volna a kialakított műsorblokkokat még 
több helyen, még többször műsorra tűzni, 
hogy nagyobb esélyt kapjanak a közön-
séggel való találkozásra, ahogy ezt néhány 
játékfilm esetében és animációs-kisfil-
mes válogatással meg is tették a szerve-
zők. Mivel szerdán és csütörtökön üresen 
árválkodott az egyébként hangulatosra 
berendezett Óváros téri fröccsterasz, jó 
lett volna akár itt folyamatosan pörgetni 
ezeket az izgalmas, friss alkotásokat (rö-
vidfilm, kisjátékfilm stb.).  

Alakult, gazdagodott tavaly óta a 
programkínálat. Nagyon jó ötletekkel egé-
szült ki és indult a valódi fesztivállá vá-
lás útján az idei esemény. Bizonyára jól 
sikerült a Jancsó-séta a várban az egyko-
ri forgatás emlékére, és egyéb kulturá-
lis műfajokban sem volt hiány (kiállítás, 
könyvbemutató), bár a fesztiválhangulat 
fokozására ezekből több is elkelt volna. 

Hiányérzetem volt a fesztivál záró ve-
títésén (Felkészülés meghatározatlan ideig 
tartó együttlétre), jó lett volna kis összeg-
zést hallani, szívesen megtapsoltam volna 
– gondolom, több száz nézőtárssal együtt 
– a díjazottakat, ha a szervezők úgy ala-
kítják az időbeosztást. Így csak egy vetítés 
volt – igaz, Muszatics Péter bevezetőjével.

Három város szolgált helyszínként, és 
bármennyire gondosan igyekeztek elosz-
tani a szervezők az eseményeket, Veszp-
rémben ismét bebizonyosodott, hogy nem 
állunk jól a helyszínek terén.

Az eső miatt meghiúsult várbeli vetí-
tésnek (Spirál) nem volt esőhelyszíne, mert 
az Agórában és a Hangvillában is film pör-
gött ugyanekkor. (Milyen jó lenne, ha lenne 
végre valódi mozija városunknak! Tudom, 
külön univerzum, de ilyen nagyszabású 
eseménynél talán lehetne a pláza mozijá-
val is tárgyalni.) A másik ide kívánkozó 
megjegyzés: 24-én közel százan maradtunk 
le a Toxikoma Hangvillában tartott vetíté-
séről, mert megtelt a terem. Ma már nem 
lehet technikai akadálya annak, hogy akár 
fél órán belül egy másik helyszínen/terem-
ben is elkezdődjön a film vetítése. Nagyon 
sokan voltunk kíváncsiak erre az alkotásra, 
még annak ellenére is, hogy a programfü-

zet napi bontásából ez a bemutató egysze-
rűen kimaradt. Más kérdés, hogy ha már 
létezik egy kötelező regisztrációs folyamat, 
talán hasznos lett volna rákérdezni a film-
választásokra, felmérni az előzetes részvé-
teli szándékot. Az egyébként igényes, jól 
forgatható programfüzetnek is jót tesz még 
egy kis csiszolás, hogy még inkább segítsé-
gére legyen a tájékozódni kívánóknak – és 
most elsősorban a napi bontás táblázatára 
gondolok. Amilyen izgalmas és kerek volt 
a Szindbád bemutatásának 50. évforduló-
ja köré épített eseménycsokor – újszerűek 
a Krúdy ízeit kínáló programok, ahol film 
és gasztronómia találkozott –, annyira saj-
nálatos, hogy a pontos időpontok még nem 
voltak meg lapzártakor. 

Múlt évben a háromnapos filmpik-
nik volt az első (egyébként üdítően jól 
sikerült) kísérlet a filmművészet térsé-
günkbe csalogatására, idén immár fesz-
tivállá nőtt az esemény. Sokoldalúbb, 
színesebb és egy nappal hosszabb lett. Fő-
próbahétnek tituláltam magamban, mert 
van még sok finomítani, csiszolni való 
ahhoz, hogy elmondható legyen: igazi, 
nagy mozgókép-fesztivál részesei lehet-
tünk. Aggodalomra nincs ok, a színhá-
zi kifejezéseknél maradva van még egy 
„sajtóbemutató” – gondolok itt a 2022-
es fesztiválra, és utána jöhet a nagybetűs 
Premier 2023-ban. A filmbarátok tábo-
ra pedig hálásan és kíváncsian várja a 
következő attrakciót, azzal a komoly re-
ménnyel, hogy a jól bejáratott Magyar 
Mozgókép Fesztivál 2023 után is része ma-
radhat az életünknek. 

Farkasné Molnár Csilla

Séd, 2021. 1. sz., 30. old.
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fűtve, mint hogy tudományosan igazolja, 
a Nap vagy a Föld kering-e a másik körül. 
Ez a törekvése kis híján az életébe került, 
1633-ban fölötte is az inkvizíció ítélkezett.

A Pannon Csillagdában – a látoga-
tóközpont ezt a szép nevet viseli –, ké-
nyelmes moziszékben, Közép-Európa 
egyik legkorszerűbb digitális planetáriu-
mában, egy nyolc méter átmérőjű kupo-
la alatt ülök. Indul a vetítés, Bárány László 
rendező-operatőr Acta Galilei című film-
je pereg. Csillagrendszerek örvénylenek, 
bolygók suhannak körülöttem, a napkitöré-
sek hevét szinte a bőrömön érzem. De ez itt 
most más és több, mint egy bárhol átélhető 
planetáriumi varázslat. „A film egyedülálló 
technikával készült, az egyik első olyan do-
kumentumfilm a világon, amely nemcsak 
animációkat, de – magyar technológiai fej-
lesztések eredményeként – forgatott film- 
anyagokat tudott kupolafelületű vetítőfe-
lületre alkalmazni” – olvasható a csillagda 
honlapján. A térélmény tökéletes. Nem né-
zője, hanem résztvevője vagyok a történet-
nek, Velence, Padova, Róma utcáin és terein 
járok, belépek a firenzei Galilei Múzeum 
kapuján, fölkapaszkodok a Vatikáni Ob-
szervatórium lépcsőin, érzem a víz illatát, 
ahogy csónakban suhanunk a Firenzét át-
szelő Arno folyón. A Santa Maria Sopra Mi-
nerva kolostor templomában megrendülten 
hallgatom az idős, beteg, megtört tudóst. 
Szavai súlyosan koppannak a kövezeten, és 
még sokáig visszhangzanak: „Én, Galileo, 
fia a néhai Vincenzo Galileinek Firenzéből, 
hetvenéves, személy szerint ítéletre rendelve 
előttetek térdepelek, generális Inkvizítorok. 
Eretnekség gyanújával ítéltettem el, mivel-
hogy állítottam és hittem, hogy a Nap a vi-
lág középpontja és mozdulatlan, és a Föld 
nem a középpont. És mozog a Föld. Őszinte 
szívvel és hamisítatlan hittel megtagadom, 
elátkozom és megvetem a fent említett té-
vedéseket és eretnekségeket, és minden más 
eretnekséget és szektát, amely ellenkezik a 
Szent Egyházzal.”

Pedig Galilei vallásos emberként soha 
nem fordult szembe az egyházzal, csupán 
egy tudományosan cáfolható dogmát vi-
tatott. Kíváncsi és türelmetlen felfedező-
ként, akinek szívét rabul ejtette az „arany 
tüzekkel kirakott felséges boltozat”, a csil-
lagok birodalma. Mélyen hitt Istenben, és 
a világot egy mindenható mester csodála-
tos alkotásaként írta le: „(…) Ahhoz, hogy 
tekintetünket az odafelvalókra szegezzük, 
a természet nagy könyvére kell figyelnünk. 
Minden, amit ebben a könyvben olvasunk, 
egy mindenható művész munkája (…).” 
Nem volt ő a tudomány és a vallás hábo-
rújának eretnek élharcosa, amint állították 
róla a későbbi korokban, ám intellektuális 
fölényével és nyers szókimondásával szá-
mos ellenséget szerzett egy olyan történel-
mi időszakban, amikor a gyanú árnyéka is 
életveszélyessé válhatott. A személyes sér-
tettségektől, sötét intrikáktól sem mentes, 
politikai felhangokkal átszőtt per végén 
tanainak visszavonására kötelezték, mű-
veit betiltották, őt magát élete végéig tar-
tó, szigorú házi őrizettel büntették. Nyolc 
esztendő adatott még neki háza zárt kapui 
mögött, munkába temetkezve, miközben 
fokozatosan megvakult.

Hazafelé autózva Bárány László a 
film születésének körülményeiről mesél. 
A szervezés nehézségeiről, jogdíjakról, 
forgatási engedélyekről és a találkozások, 
interjúk öröméről. A kupola „vásznán” 
megszólaló Thomas B. Settle professzorról, 
a firenzei Galilei Múzeum munkatársáról 
és Paul Mueller professzorról, aki a Vati-
káni Csillagvizsgálóban állt a kamerája elé. 
Sárneczky Krisztiánról, a Pannon Csillag-
da munkatársáról, meg persze a többiek-
ről, akik itthon és külföldön csapatként 
segítették a munkáját. Elárulja végül, hogy 
kamaszkorában tengerésznek készült, de 
csöppet se bánja, hogy más irányt vett az 
élete. Ismeretterjesztő filmjei, amelyek-
nek sorában az Acta Galilei műfajteremtő 
unikumnak számít, kivétel nélkül „szívből 
jövő dolgok”. Azt gondolom, nincs az a ka-
pitányi híd, ami ennél többet érhetne.

S. Bonnyai Eszter
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Végre egy film, amely a bizonytalanságot 
választotta önmeghatározóként. Mi a va-
lóság? Vajon az én valóságom találkozik a 
másikéval? Amit gondolok, amit teszek, az 
valóságos vagy sem? És ha netán minden 
klappolna, akkor vajon a szerelem lehet 
valóságos?

A Felkészülés meghatározatlan ideig 
tartó együttlétre című filmben nincsenek 
nagy megmondások az életről, nem kell a 
szereplők kinyilatkoztatásait, életbölcses-
ségeit hallgatni, a film matat a fikció és a 
létező között. Lebegtet. „Olyan részletesen 
kiszíneztem, hogy végül magam is azt hit-
tem, megtörtént” – mondja a női főszerep-
lő, és ezzel meg is adja a film tónusát.

Végre, végre egy film, amiben a tör-
ténet erejét a kétely adja. Álomszerűen 
haladnak az események, bizonytalanok va-
gyunk, hogy mindaz, amit látunk, meg-
történt-e egyáltalán. A ködös, nyirkos 
Budapesten az átható tekintetű doktornő, 
aki a film elején úgy esik össze, mintha ab-
ból nem is lenne észhez térés, ez a von-
zó nő egyáltalán valóságos-e? Mi tudunk 
többet a szereplőknél, vagy ők tudnak töb-
bet nálunk? Nagy erénye a filmnek, hogy 
mindez nem válik műfajává, nem a fikció 
ismert elemeit erőlteti, csupán hozza az 
emberben lévő bizonytalanságot, a létbe 
vetett magányosságunkat, ezt az egész ta-
lányt, amit életnek szokás nevezni, ezért 
egészen realisztikus világot épít fel. A le-
pukkant hazai egészségügy, a nem túl 
jóindulatú kollégák, az albérletek, a pszi-
chológus közhelyei, az okoskodó embe-

rek, a szürke főváros, a bárhol, bármikor 
felbukkanó kétértelműségek mind-mind 
ismerősek. Na meg hogy kit érdekel a va-
lóságom rajtam kívül?

Semmi sem biztos, a két főszereplő-
ről nem tudjuk, igazat mondanak-e. Va-
lójában kerülgetik egymást, vagy csak a 
képzelet játéka mindez? A megszokotthoz 
képest úgy és annyira léteznek csak, mint 
egy leírt mondat valósága.

(Az alaptörténet: az Egyesült Álla-
mokban élő Márta [Stork Natasa] egy orvo-
si konferencián összetalálkozott a kolléga 
Jánossal [Bodó Viktor]. Hogy mi történt ott 
közöttük, nem tudni, mindenesetre Már-
ta biztos benne, hogy a férfival megbeszél-
tek egy találkozót a Szabadság híd lábánál. 
Amikor a férfi nem jelenik meg a rande-
vún, a nő úgy dönt, hogy az ígéretes ameri-
kai szakmai karriert otthagyja, hazajön egy 
budapesti albérletbe, egy hazai kórházba, és 
elkezdi felkutatni a férfit, megkeresni a sze-
relmet. A filmben a férfi lányát egyébként 
a veszprémi kötődésű, még pályakezdőnek 
számító, de a vásznon nagyon is jelen lévő 
Ladányi Júlia alakítja.)

Nem tudjuk, a szenvedélyes szex 
megtörténik-e közöttük, pedig látjuk, 
ahogy a kopár szobában a két ellentétes 
sarokban ülve, zihálva, kimerevedett pu-
pillával nézik egymást, aztán szuszogásuk 
egyre közelebb és közelebb ér. Kell-e létez-
nie a kiszemelt férfinak, aki a vágyakozás 
célpontja? Kell-e bármilyennek is lennie? 
Van személyisége? Vagy csak a nő keresi 
a maga sodródásából a kiutat? Meg kell-e 
találni a választ a megmagyarázhatatlan 
vonzalomra?

A kamera egészen belemászik a 
főszereplő nő arcába, hosszan időzik rajta, 
nem történik semmi, csak néz, és mi néz-
zük a tekintetét. Nézzük a révedezését, a 
bőr pórusait, úgy és olyan közelről, ahogy 
csak ritkán, kitüntetett pillanatokban. Lát-
juk a kis sebet a szája fölött, elidőzünk a 
szemén, ami annyira közel jön, hogy néha 
már mintha nem is egy szemet néznénk, 
hanem egy fénytörést vagy csak magát a 
mélységet.

Stork Natasa jelenléte halk, finom, 
érzéki és bársonyos. Révedező tekintete át-
hat mindent, vele sodródunk a filmben, 
visz magával, jó vele menni. Bodó Viktor 
eszköztelenül hozza a nő képzeletbeli férfi-
jét. Semmi manír meg színművészjáték, 
csak van, mint egy alapvetés. 

Aztán a filmrendező majdnem el-
rontja az egészet. Egy ponton meghátrál, 
és elveszítjük ezt a finom rezgést, a törté-
net elkezd történetként működni. Mintha 
Horváth Lili eldöntötte volna: na jó, akkor 
ezek ketten, a férfi meg a nő tényleg van-
nak, nincs bennük semmi titokzatosság, és 
megmondja, hogyan alakul a kapcsolatuk. 
Ez ugyan egyáltalán nem ritka megoldás a 
filmekben, de itt mégis nagyon fájdalmas. 
Sehogy sem akaródzik visszazuhanni ebbe 
az unalomig ismert és próbálgatott párkap-
csolati nyavalyába, ami úgy általában van. 
De a rendező hagy egy kis menekülő utat, 
legalább egy esélyt a nézői ellenállásra, így 
aztán a film végét akár hagyhatom lógni a 
levegőben. Mert jobb a bizonytalanság.

Martinovics Tibor
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fűtve, mint hogy tudományosan igazolja, 
a Nap vagy a Föld kering-e a másik körül. 
Ez a törekvése kis híján az életébe került, 
1633-ban fölötte is az inkvizíció ítélkezett.

A Pannon Csillagdában – a látoga-
tóközpont ezt a szép nevet viseli –, ké-
nyelmes moziszékben, Közép-Európa 
egyik legkorszerűbb digitális planetáriu-
mában, egy nyolc méter átmérőjű kupo-
la alatt ülök. Indul a vetítés, Bárány László 
rendező-operatőr Acta Galilei című film-
je pereg. Csillagrendszerek örvénylenek, 
bolygók suhannak körülöttem, a napkitöré-
sek hevét szinte a bőrömön érzem. De ez itt 
most más és több, mint egy bárhol átélhető 
planetáriumi varázslat. „A film egyedülálló 
technikával készült, az egyik első olyan do-
kumentumfilm a világon, amely nemcsak 
animációkat, de – magyar technológiai fej-
lesztések eredményeként – forgatott film- 
anyagokat tudott kupolafelületű vetítőfe-
lületre alkalmazni” – olvasható a csillagda 
honlapján. A térélmény tökéletes. Nem né-
zője, hanem résztvevője vagyok a történet-
nek, Velence, Padova, Róma utcáin és terein 
járok, belépek a firenzei Galilei Múzeum 
kapuján, fölkapaszkodok a Vatikáni Ob-
szervatórium lépcsőin, érzem a víz illatát, 
ahogy csónakban suhanunk a Firenzét át-
szelő Arno folyón. A Santa Maria Sopra Mi-
nerva kolostor templomában megrendülten 
hallgatom az idős, beteg, megtört tudóst. 
Szavai súlyosan koppannak a kövezeten, és 
még sokáig visszhangzanak: „Én, Galileo, 
fia a néhai Vincenzo Galileinek Firenzéből, 
hetvenéves, személy szerint ítéletre rendelve 
előttetek térdepelek, generális Inkvizítorok. 
Eretnekség gyanújával ítéltettem el, mivel-
hogy állítottam és hittem, hogy a Nap a vi-
lág középpontja és mozdulatlan, és a Föld 
nem a középpont. És mozog a Föld. Őszinte 
szívvel és hamisítatlan hittel megtagadom, 
elátkozom és megvetem a fent említett té-
vedéseket és eretnekségeket, és minden más 
eretnekséget és szektát, amely ellenkezik a 
Szent Egyházzal.”

Pedig Galilei vallásos emberként soha 
nem fordult szembe az egyházzal, csupán 
egy tudományosan cáfolható dogmát vi-
tatott. Kíváncsi és türelmetlen felfedező-
ként, akinek szívét rabul ejtette az „arany 
tüzekkel kirakott felséges boltozat”, a csil-
lagok birodalma. Mélyen hitt Istenben, és 
a világot egy mindenható mester csodála-
tos alkotásaként írta le: „(…) Ahhoz, hogy 
tekintetünket az odafelvalókra szegezzük, 
a természet nagy könyvére kell figyelnünk. 
Minden, amit ebben a könyvben olvasunk, 
egy mindenható művész munkája (…).” 
Nem volt ő a tudomány és a vallás hábo-
rújának eretnek élharcosa, amint állították 
róla a későbbi korokban, ám intellektuális 
fölényével és nyers szókimondásával szá-
mos ellenséget szerzett egy olyan történel-
mi időszakban, amikor a gyanú árnyéka is 
életveszélyessé válhatott. A személyes sér-
tettségektől, sötét intrikáktól sem mentes, 
politikai felhangokkal átszőtt per végén 
tanainak visszavonására kötelezték, mű-
veit betiltották, őt magát élete végéig tar-
tó, szigorú házi őrizettel büntették. Nyolc 
esztendő adatott még neki háza zárt kapui 
mögött, munkába temetkezve, miközben 
fokozatosan megvakult.

Hazafelé autózva Bárány László a 
film születésének körülményeiről mesél. 
A szervezés nehézségeiről, jogdíjakról, 
forgatási engedélyekről és a találkozások, 
interjúk öröméről. A kupola „vásznán” 
megszólaló Thomas B. Settle professzorról, 
a firenzei Galilei Múzeum munkatársáról 
és Paul Mueller professzorról, aki a Vati-
káni Csillagvizsgálóban állt a kamerája elé. 
Sárneczky Krisztiánról, a Pannon Csillag-
da munkatársáról, meg persze a többiek-
ről, akik itthon és külföldön csapatként 
segítették a munkáját. Elárulja végül, hogy 
kamaszkorában tengerésznek készült, de 
csöppet se bánja, hogy más irányt vett az 
élete. Ismeretterjesztő filmjei, amelyek-
nek sorában az Acta Galilei műfajteremtő 
unikumnak számít, kivétel nélkül „szívből 
jövő dolgok”. Azt gondolom, nincs az a ka-
pitányi híd, ami ennél többet érhetne.

S. Bonnyai Eszter
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Végre egy film, amely a bizonytalanságot 
választotta önmeghatározóként. Mi a va-
lóság? Vajon az én valóságom találkozik a 
másikéval? Amit gondolok, amit teszek, az 
valóságos vagy sem? És ha netán minden 
klappolna, akkor vajon a szerelem lehet 
valóságos?

A Felkészülés meghatározatlan ideig 
tartó együttlétre című filmben nincsenek 
nagy megmondások az életről, nem kell a 
szereplők kinyilatkoztatásait, életbölcses-
ségeit hallgatni, a film matat a fikció és a 
létező között. Lebegtet. „Olyan részletesen 
kiszíneztem, hogy végül magam is azt hit-
tem, megtörtént” – mondja a női főszerep-
lő, és ezzel meg is adja a film tónusát.

Végre, végre egy film, amiben a tör-
ténet erejét a kétely adja. Álomszerűen 
haladnak az események, bizonytalanok va-
gyunk, hogy mindaz, amit látunk, meg-
történt-e egyáltalán. A ködös, nyirkos 
Budapesten az átható tekintetű doktornő, 
aki a film elején úgy esik össze, mintha ab-
ból nem is lenne észhez térés, ez a von-
zó nő egyáltalán valóságos-e? Mi tudunk 
többet a szereplőknél, vagy ők tudnak töb-
bet nálunk? Nagy erénye a filmnek, hogy 
mindez nem válik műfajává, nem a fikció 
ismert elemeit erőlteti, csupán hozza az 
emberben lévő bizonytalanságot, a létbe 
vetett magányosságunkat, ezt az egész ta-
lányt, amit életnek szokás nevezni, ezért 
egészen realisztikus világot épít fel. A le-
pukkant hazai egészségügy, a nem túl 
jóindulatú kollégák, az albérletek, a pszi-
chológus közhelyei, az okoskodó embe-

rek, a szürke főváros, a bárhol, bármikor 
felbukkanó kétértelműségek mind-mind 
ismerősek. Na meg hogy kit érdekel a va-
lóságom rajtam kívül?

Semmi sem biztos, a két főszereplő-
ről nem tudjuk, igazat mondanak-e. Va-
lójában kerülgetik egymást, vagy csak a 
képzelet játéka mindez? A megszokotthoz 
képest úgy és annyira léteznek csak, mint 
egy leírt mondat valósága.

(Az alaptörténet: az Egyesült Álla-
mokban élő Márta [Stork Natasa] egy orvo-
si konferencián összetalálkozott a kolléga 
Jánossal [Bodó Viktor]. Hogy mi történt ott 
közöttük, nem tudni, mindenesetre Már-
ta biztos benne, hogy a férfival megbeszél-
tek egy találkozót a Szabadság híd lábánál. 
Amikor a férfi nem jelenik meg a rande-
vún, a nő úgy dönt, hogy az ígéretes ameri-
kai szakmai karriert otthagyja, hazajön egy 
budapesti albérletbe, egy hazai kórházba, és 
elkezdi felkutatni a férfit, megkeresni a sze-
relmet. A filmben a férfi lányát egyébként 
a veszprémi kötődésű, még pályakezdőnek 
számító, de a vásznon nagyon is jelen lévő 
Ladányi Júlia alakítja.)

Nem tudjuk, a szenvedélyes szex 
megtörténik-e közöttük, pedig látjuk, 
ahogy a kopár szobában a két ellentétes 
sarokban ülve, zihálva, kimerevedett pu-
pillával nézik egymást, aztán szuszogásuk 
egyre közelebb és közelebb ér. Kell-e létez-
nie a kiszemelt férfinak, aki a vágyakozás 
célpontja? Kell-e bármilyennek is lennie? 
Van személyisége? Vagy csak a nő keresi 
a maga sodródásából a kiutat? Meg kell-e 
találni a választ a megmagyarázhatatlan 
vonzalomra?

A kamera egészen belemászik a 
főszereplő nő arcába, hosszan időzik rajta, 
nem történik semmi, csak néz, és mi néz-
zük a tekintetét. Nézzük a révedezését, a 
bőr pórusait, úgy és olyan közelről, ahogy 
csak ritkán, kitüntetett pillanatokban. Lát-
juk a kis sebet a szája fölött, elidőzünk a 
szemén, ami annyira közel jön, hogy néha 
már mintha nem is egy szemet néznénk, 
hanem egy fénytörést vagy csak magát a 
mélységet.

Stork Natasa jelenléte halk, finom, 
érzéki és bársonyos. Révedező tekintete át-
hat mindent, vele sodródunk a filmben, 
visz magával, jó vele menni. Bodó Viktor 
eszköztelenül hozza a nő képzeletbeli férfi-
jét. Semmi manír meg színművészjáték, 
csak van, mint egy alapvetés. 

Aztán a filmrendező majdnem el-
rontja az egészet. Egy ponton meghátrál, 
és elveszítjük ezt a finom rezgést, a törté-
net elkezd történetként működni. Mintha 
Horváth Lili eldöntötte volna: na jó, akkor 
ezek ketten, a férfi meg a nő tényleg van-
nak, nincs bennük semmi titokzatosság, és 
megmondja, hogyan alakul a kapcsolatuk. 
Ez ugyan egyáltalán nem ritka megoldás a 
filmekben, de itt mégis nagyon fájdalmas. 
Sehogy sem akaródzik visszazuhanni ebbe 
az unalomig ismert és próbálgatott párkap-
csolati nyavalyába, ami úgy általában van. 
De a rendező hagy egy kis menekülő utat, 
legalább egy esélyt a nézői ellenállásra, így 
aztán a film végét akár hagyhatom lógni a 
levegőben. Mert jobb a bizonytalanság.

Martinovics Tibor

Vannak filmek, ame-
lyek nagy hatással 
vannak rám, de nem 
akarom többé látni 
őket, vagy legalább-
is egy ideig nem. Leg-
többször azért, mert 
megterhelőek. Kevés 
ilyen film van. A koor-

dinátarendszer másik végpontján befoga-
dóként – és ezzel sejthetően nem vagyok 
egyedül – azok a filmek szerepelnek, ame-
lyeket bármikor, bármennyiszer újra tud-
nék nézni. Ilyen film lett számomra Horvát 
Lili rendező második nagyjátékfilmje. 

Még tavasszal, a pandémia x-edik, 
lelkileg lehúzó hullámában láttam a Mo-
zinet streaming-oldalán a Felkészülést, 
és olyan volt, mint amikor kisüt a nap és 
tényleg tavasz lesz, pedig idén eléggé el-
húzódott. Frissességével, őszinteségével, 
a szerelem többféle arca, szenvedései és 
szépségei széles palettájának megfestésé-
vel elvarázsol. Ráadásul ritka zsáner, ami 
mostanában kezd talán újra életre kelni: 
romantikus dráma. Nehéz műfaj, cinikus 
hozzá már a világ, de a film ezt a kihívást 

is elegánsan átugrotta. Már a címét is ked-
veltem.

Miközben egy egészen high con-
cept alapötletre épül: Márta (Stork Nata-
sa) negyvenéves idegsebész, aki Amerikát, 
remek állását, magánéletét hátrahagy-
va visszarepül Budapestre egy férfi mi-
att. Egy kinti konferencián találkoztak 
anno, s Márta alig várja, hogy találkoz-
zanak a megbeszélt ponton, ami amúgy 
az ő kedvenc helye: a Szabadság híd pesti 
hídfőjénél. A nő azonban hiába vár: Já-
nos (Bodó Viktor) nem jelenik meg. Már-
ta nem hagyja magát, megszállottan megy 
az után, akiről azt érzi – és mint kiderül, 
talán jól érzi –, hogy a sorsa. Végre meg-
találja a férfit, ráköszön, a másik azonban 
szenvtelenre vett arckifejezéssel közli vele: 
fogalma sincs, ki ő, sohasem látta koráb-
ban. És ekkor Márta elájul.

Innen indulunk, s ami ezután tör-
ténik, az a film több dimenziójában ha-
lad tovább: Márta a saját épelméjűségét 
kérdőjelezi meg, s azt, hogy vajon nem 
akarta-e ezt a kapcsolatot annyira, hogy 
már beképzelte magának. Ennek ellenére 
állást vállal a kórházban, ahol a férfi dol-

Ettől (is) film a film.
Kevesen tudnak 22 percben, alig-be-

széddel, a nyilvánvaló elbeszélő montázs-
tól elszakadva, gazdag ökonómiával egy 
derengően reneszánsz szépségű lény életé-
nek távlattalanságáról úgy beszélni, mint 
Kocsis Ágnes. Amikor a lélek és az élettér/
közeg korlátozottsága/korlátoltsága olyan 
szorosan összefüggő, hogy nehéz érezni, 
mi az ok és mi az okozat. Ha a 18 kép egy 
konzervgyári lány életéből című rövidfilm-
jének „történetét” elmondanám, nem 
lennének érthetőek az előbbi mondatok. 
Közelebb visz a lehető validitáshoz, ha a 
cselekménnyel összefüggésben értelmezni 
próbáljuk az elbeszélésmódot is: a stabil, 
tiszta beállítások szikár, ritmikus soroza-
tát, az állandó félközeli-kistotál érzetet, a 
színek és a hangok világát, a terek nyitott-
ságát és zártságát, a tárgyak sűrűségét és 
viszonylatait a keretek között, az ismétlő-
dések lényegi változásait, az egyedi módon 
„kiszóló” képi kompozíciókat, a szereplő-
választást, az egyetlen kameramozgás és 
egyetlen premier plán szerepét a film vé-
gén. Mikor van az életben egyszerűen csak 
lineáris történet?

A Mozgókép Fesztivál utolsó napján, 
este – némileg hálátlan státuszban, Horvát 
Lili filmjével párhuzamosan – vetített, közel 
két és fél órás Éden című alkotás esetében 
is igaznak érzem az említett szempontokat. 
Néhány szereplőre fókuszáló, kevés derű-
vel, mosolytalanul, helyenként karcos iró-
niával beszélő, erős képi világú, visszatérő 
helyszíneken mozgó és azokból hangsúlyo-
san kiszakadó, szentimentális slágerekkel 

gozott. Egy másik szinten egyre többször 
találkozik Jánossal, aki szintén orvos. A 
film végig bizonytalanságban tart minket 
azt illetően, hogy mi lesz ebből – ahogy 
ezt a cím is jelzi. Mert az életben tudjuk, 
mi lesz egy induló kapcsolatból? Egyálta-
lán, tudjuk, mi lesz akkor, amikor meg-
pillantunk valakit, és hatással lesz ránk? 
Ezért nagyon életszerű Horvát Lili filmje, 
mert a kiszámíthatatlanságában a saját 
életünkre és a szerelemmel kapcsolatos 
kérdésfeltevéseinkre ismerünk. Ki ez? 
Mit akarok én tőle? Mit akar tőlem? Lesz 
velünk valami? Van közünk egymáshoz? 
Bízhatok benne? Mi maga a vonzalom, 
több-e ez, mint vonzalom? Valameny-
nyi, a szerelemmel kapcsolatos releváns 
kérdésfeltevés ott van jelen finoman, nem 
didaktikusan a történetben és a szereplők 
tekintetében.

Mert a film egyéb erényei mellett a 
legkiemelkedőbb a castingja. Bodó Vik-
tor és Stork Natasa tökéletes választás a 
párra, akik sallangmentesen, letisztult já-
tékkal képesek megmutatni, milyen a visz-
szafogott, bátortalan közeledés, a félelem 
és a vonzódás keveréke, ami mögött való-
di érzelmek, vágy és szenvedély robban-
na. Igazi szerelmesfilm, és vannak igazi 
meseien szép pillanatai. Nekem a járdán 
együtt sétálós a kedvencem, játékos zené-
jével együtt.

Szajki-Vörös Adél

szíven szúró vagy zsibbasztó, lassú tempó-
jú, pillanatokat kitartó filmszöveg – ismerős 
együttállás Kocsis Ágnes filmjeinek ismere-
tében. A rendezői „kézjegy” felől közelíteni 
talán mégsem érdemes („ismét egy hosszú, 
depresszív, nyomasztó, bár megrázó, kicsit 
hideg film”), mert akkor úgy jár az alko-
tás, ahogy a főszereplő, Nagy Éva, aki az őt 
vizsgáló orvosok és a „Védjük meg a Földet 
most” meghatóan naiv aktivistái számára is 
egy „eset”, ami egyre gyakoribb, mondhat-
ni tipikussá váló; vagy úgy járhatunk mi, 
mint a Makranczi Zalán által játszott te-
kintélyes cégszemély, akinek minden szusi 
egyforma, vagy mint Gyuri (Bocskor-Sal-
ló Lóránt), Éva testvére, akinek „az egyik 
teknős, a másik is” alapon édes mindegy, 
hogy Álteknőccel vagy Sziával hadoná-
szik Évával vitatkozva. Figyelnek, de „nem 
figyelnek eléggé” – miként egy darabig a 
másik főszereplő, az atipikus pszichiáter 
sem, aki aztán állását eldobva, de hivatá-
sát megtartva egyre jobban próbál figyelni, 
eljutva a „szeretném tudni, mit érez” gon-
dolat intelligens ostobaságától „...a szoká-
sos terápia magánál nem megy” mondatig 
– s tovább. 

A film arra hív, hogy valóban nézzük 
meg, és gondolkodjunk.

Könnyen összeszedhetőek a téma 
égető aktuálközhelyei: az emberi lét már 
nem természetes, ahogy a város sem az; 
a nem emberi lények vesztésre állnak; a 
vadállatok élve üveg mögé vagy felszúrva 
üveg alá kerülnek, esetleg ablaknak repül-
nek, gasztronómiai ínyencségként futnak 
be karriert, általában mindent elborítanak 
ábrázolásként: tabletet, papucsot, pizsam-
át, a gyerekszoba falát és ágyát plüssként, 
az emberi bőrt tetkóként, hiszen olyan 
cukik; nincs már szennyezetlen tér; a 
„túlérzékeny” ember – aki nem tud alkal-
mazkodni – pusztul, esetleg jelképes vagy 
konkrét zárt dobozba kerül kommuniká-
ciófosztottan; sok a tudás és a tudomány, 
kevés a szeretet. Mindez persze a többség 
számára még élhető (ahogy a Pál Adrienn 
című filmben elhangzik: „Meg kell szokni. 
Csak nem mindegy, hogy milyen áron”), 
sőt élvezhető, de élnek itt olyanok is, mint 
Éva, akik, ha kimennek a szabad levegőre, 
fuldokolnak. (És itt kitérhetnénk a lélegzés 
kultúrtörténetére a jógától Wim Hofig.) 
A film azonban nem róluk szól általában, 

„…szerintem egy jó történet nem elég.” (Kocsis Ágnes)

Szerelmesfilm, 2021

Lélegezni

Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre. R.: Horvát Lili. 
Magyar Mozgókép Fesztivál. Vár, 2021. június 26.

Éden. Kocsis Ágnes filmje a Magyar Mozgókép Fesztiválon. 
Hangvilla, 2021. június 26.
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hanem konkrétan egy nőről, aki éppen 
állandó légszomjban kínlódik konkrét és 
elvont érintések nélkül, aki az orgazmu-
sig eljuthat egyedül, de az intimitásig („…
az intimitás több, mint a szex”) nem, akit 
egy, az „életét feláldozó” frusztrált és a 
maga módján ugyancsak szenvedő testvér 
segít – miközben szeretne élni úgy, ahogy 
szerinte szép. Az elbeszélésmód erre fi-
gyeltet. Ahogy bízni kezd és néha moso-
lyogni, pillanatokra közelikben megszépül, 
alkot, táncol, várakozik. A Tarkovszkij 
Sztalkerének pohármozgatós (vagy csupán 
mozgós?) zárójelenetét idéző intertextus 
mechanikus volta azonban nem ígér cso-
dát vagy annak illúzióját.

A látvány – ahogy világunk is – tele 
van szigorú geometriával, háromszögek-
kel, téglalapokkal, keretekkel, szabályos 
üvegekkel, kalickákkal, akváriumokkal, 
láthatóan és alig láthatóan zárt terekkel, 
a kamera gyakori alsó, esetenként szer-
zői nézőpontja (operatőr: Tóth Widamon 

Máté) dominánssá teszi ezeket az érzete-
ket. A színek – még a tavasz tónusai is – ál-
talában hidegek, szürkéskékek, fakók. Az 
az áttetsző gyönyörű kék, amelyet Éva gye-
rekkorában és életének utolsó pillanataiban 
látott, csak számára él, a néző kirekesztett. 
A hangkulissza árnyalt, és néha agybántó-
an kibírhatatlan – ami jó. Egyetlen kina-
gyított pillanat szerepel a filmben, amikor 
érzékeny, szabálytalan, ám organikus geo-
metria, meleg színek, finom fények, társ és 
katarzis együtt jelennek meg: a koncert, a 
zene percei, amikor a főszereplő még azt is 
elfelejti, hogy szkafander van rajta. 

Az Édenben van Éva (Lana Barić), 
de nincs Ádám, van viszont Jónás And-
rás (Daan Stuyven) pszichiáter, aki nem 
kerül egy cet hasába, csak nézi és bekere-
tezi kislánya bálnarajzát, és – mint név-
rokona – változik, sokat tesz, de bizonyos 
összefüggésben mégis tehetetlen. A film 
elgondolkoztat a címről – az édenkertben 
valószínűleg nincs evolúció és Darwin, 

egymás felfalása, keret, téglalap, zártság, 
magány, újraélesztés, hányinger, permet és 
amalgám; mintha az emberiség egyik leg-
nagyobb életidegen fikciója lenne az élet-
ben. A szűk kis tisztás, a fák, madárhang 
és csend, a régen eltávolodott édesanya ru-
hája, az első igazi érintés, az első tegezés, a 
pár nyugodt lélegzetvétel abban a néhány 
másodpercben Budapest kellős közepén, 
azaz Éva életének legboldogabb pillana-
ta abszolút vagy relatív? Itt nem született 
meg az éjben örülő kettős magány, mint a 
Csongor és Tündében, de mégis él egy suta 
lélekvezetés és egy öntörvényű bátorság. 
Legalábbis úgy tűnik.

Az állatok hozzák a csodát: az Éva er-
kélyére együtt repülő, leülő madarak és a 
film utolsó képeként a nézőkre ezúttal nem 
az üveg mögül, hanem a szabad sötétség-
ből tekintő, lebegő tintahal, akinek három 
szívéből kettő a lélegzést segíti, és akinek 
vére gyönyörű kék lesz, ha oxigén telíti.

Vondervisztné Kapor Ágnes

A koncertnek A Café Zimmermannban, zenék egy lipcsei kávéház-
ból címet adták, utalva az egykori Leipzig leghíresebb kávéházá-
nak gazdag zenei életére. Az 1723-ban a városba került Johann 
Sebastian Bach (1685–1750) a Tamás-templomi szolgálata mel-
lett 1729-ben átvette és 1739-ig vezette Georg Philipp Telemann 
(1681–1767) által alapított, diákokból álló, világi zenét játszó ze-
nekart, a Collegium Musicumot. Az együttes, amellyel általában 
kortárs olasz, német zenét adott elő, és saját világi kantátáit, fris-
sen szerzett csembalóversenyeit mutatta be, hetente kétszer fel-
lépett a Café Zimmermannban vagy annak kerthelyiségében is. 
A Bach által rendezett hangversenyek a leírások szerint általában 
kétórásak voltak.

A Concerto Armonicót Spányi Miklós csembalóművész ala-
pította zeneakadémiai hallgatóiból 1983-ban. Máig is ő a művé-
szeti vezető, bár az amszterdami és a mannheimi Zeneművészeti 
Főiskola régi zene tanszakának tanáraként ideje nagy részét kül-
földön tölti. 2015-től az együttes a koncertmester, Homoki Gábor 
hegedűművész irányításával folytatja munkáját.

A műsort Georg Friedrich Händel (1685–1759) G-dúr Con-
certo grossójával (Op. 6. Nr. 1.) kezdték. A tizenkét műből álló so-
rozat (HWV 319-330) első opusa rendkívül népszerű, a barokk 
kamarazene afféle slágere. Két hegedűből és csembalóból álló tri-
óra, illetve négyszólamú vonószenekarra és continuóra íródott. 
Most a művet nyolc művész adta elő. A szólókat Homoki Gábor, 

Kivételes zenei élményben volt részük azoknak, akik az immár hetedik alkalommal megrendezett Veszprémi 
Régizenei Napok keretében ellátogattak a Veszprémvölgyben álló jezsuita romtemplomba, ahol a Concerto 
Armonico adott hangversenyt Georg Friedrich Händel, Carl Philipp Emanuel Bach és Antonio Vivaldi 
műveiből.

Barokk kamarazenei ünnep 
a Veszprémvölgyben
VII. Veszprémi Régizenei Napok. Jezsuita templom, 2021. július 21.
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Jobbágy Boglárka és Spányi Miklós játszotta, a tuttit – 18. száza-
di elnevezéssel a ripienót (a szó eredeti jelentése: „maradék”, „töl-
telék”) – két hegedűből, brácsából, csellóból és nagybőgőből álló 
együttes szólaltatta meg. Remekül. A lelkes és szakértő közön-
ségnek nem maradhatott kételye afelől, hogy ez a minimumra 
redukált létszámú, tökéletes stílusbiztonsággal zenélő, kiegyensú-
lyozott hangzású együttes mindenben optimális a mű előadására.

Az este egyik csúcspontja ezután következett. Carl Philipp 
Emanuel Bach (1714–1788), J. S. Bach második fia 1738-tól mint-
egy harminc éven át Nagy Frigyes szolgálatában állt Berlinben. 
1768-ban került Hamburgba a helyi latin iskola, a Johanneum 
kántoraként és a város főtemploma zeneigazgatójaként működött. 
(A zeneirodalom „hamburgi Bach”-nak nevezi.) A 18. század má-
sodik felének egyik jelentős, nagy hatású német zeneszerzője, a 
zenei klasszicista stílus megalkotója vált belőle, aki 60 évnyi zene-
szerzői munkásságának ideje alatt több mint ezer művet kompo-
nált. Műveinek Spányi Miklós és a Concerto Armonico elismert, 
avatott előadója. A svéd BIS Records közreműködésükkel lemezre 
vette C. P. E. Bach összes billentyűs versenyművét, köztük a most 
előadott Wq 16. számú G-dúr csembalóversenyt is. Az etalonnak 
tekintett felvétel elnyerte a magyar Gramofon-díjat. A háromtéte-
les versenymű előadása nagy sikert aratott: a lelkes és szakavatott 
publikum a szólistát, a 17–18. század billentyűs zenéje tudós taná-
rát és a közreműködő kamaraegyüttest egyaránt ünnepelte.

A szünet után az olasz barokk egyik legnagyobb alakjának, 
Antonio Vivaldinak (1678–1741) három műve hangzott el. Bach 
a nála mintegy hét évvel idősebb itáliai mestert nagyra becsül-
te, több művét bemutatta és átdolgozta. Nem kizárt tehát, hogy a 
Café Zimmermannban gyakran hangoztak el Vivaldi-kompozí-
ciók. Vivaldi hat viola d’amorére írt versenyműve közül az utol-
sóval, az a-moll concertóval (KV 397) kezdtek. A háromtételes 
(Allegro – Largo – Allegro) mű szólóját az együttes tagja, Jobbágy 
Andor játszotta. Ennek a műnek az előadását különösen vártam, 
mert egykori szegedi brácsatanárom, Perényi Pál, aki híres vio-
la d’amore-játékos volt, sokat mesélt a különleges, előadói szem-

pontból kényes hangszer lehetőségeiről, korlátairól, a frazeálás 
speciális szabályairól. A barokk kor népszerű, a kortársak szerint 
„különösen bájos szerelmi hegedűjének” a játszó húrjait a D-dúr 
hármashangzat hangjaira (A, D, a, d’, fisz’, a’, d”) hangolták, tehát 
igazán a D-dúr és az a-moll hangnemű művek előadására volt 
alkalmas (utóbbi esetben az 5. húr áthangolásával). A mostani 
előadás tetszett, a művész kitűnő muzsikus. A hangzás azonban 
kissé szárazabb, jellegtelenebb volt az általam elképzeltnél. Talán a 
templom akusztikai adottságai nem voltak optimálisak?

A műsort a háromtételes (Allegro non molto – Largo – Al-
legro), vonósokra komponált d-moll concertóval (RV 128) folytat-
ták. A kissé színtelen első tétel után a súlyos második és a viharos 
sodrású harmadik tétel előadása méltán váltotta ki a hallgatóság 
elismerését. A hangverseny hivatalos programja Vivaldi egyik ké-
sői művével, a két hegedűre, vonósokra és continuóra írt D-dúr 
versenyművével (RV 513) zárult. A szólókat Homoki Gábor és 
Jobbágy Boglárka játszotta. Az együttes a művet nagyon jól adta 
elő – valódi örömzenét produkáltak. Az előadás mívessége, a tö-
kéletes hangzási arányok, a stílusbiztonság az előadást maradandó 
zenei élménnyé varázsolta. 

A siker nagy volt. Az együttes az ünneplést két ráadással 
köszönte meg. Először a programban előadott, vonósokra ké-
szült concerto II. és III. tételét ismételték meg – némi változta-
tással. A műsorban a mű klasszikus barokk stílusban hangzott el. 
Most mintha elszabadultak volna az indulatok: Vivaldi zenéjét a 
muzsikusok más köntösben, felszabadultabban, inkább a roko-
kó életgazdagságával, szinte mannheimi zenekari stílusban in-
terpretálták. Második ráadásként a művészek Händel Concerto 
grossójának utolsó, kétrészes gigue tételét adták elő. energikusan, 
felszabadultan, boldogan. 

A veszprémi jezsuita romtemplom ezen az estén, ha nem is 
az egykori lipcsei Zimmermann kávéházzá, de a barokk vonós ka-
marazene templomává nemesedett.

                                    
M. Tóth Antal

Hivatásos műkedvelők
A Budapest Bach Consort hangversenye. Régizenei Napok. Jezsuita romtemplom, 2021. július 23.

A hangverseny igazi meglepetés volt. Noha már hozzászokhattunk ahhoz, hogy a Veszprémi Régizenei Napok 
koncertjein az volna a meglepetés, ha lenne olyan hangverseny, amin nincs meglepetés, a pénteki koncert az-
zal együtt, hogy csupa kiváló muzsikus igazi örömzenélése volt, nem volt izgalmaktól mentes. 

A napközben tartott helyszíni próbán például nem derült ki, hogy 
az együttest megvilágító reflektorok a közönséggel épp szem-
ben ülő zenészeknek olyannyira a szemükbe világítanak, hogy az 
elégtelen háttérvilágítás miatt a kottáikból nem látnak semmit. 
Az első „műsorszám” tehát a reflektorok megfelelő beállítása volt, 
melyhez a rendezőknek többször is le és fel kellett kurblizniuk a 
refiket, amit akkora lelkesedéssel és igyekezettel végeztek, mintha 
valami kintornás versenyre készülnének…

Végre elkezdődött a hangverseny. John Stanley The Fall of 
Egypt című oratóriumnyitányának első akkordjai szinte sokkolták 
vagy inkább elkápráztatták a nem túl nagy számú hallgatóságot 
a régi hangszerek – mai hangszerek volumenéhez, hangszínvi-
lágához szokott fülünk számára – „újszerű”, lágy és mégis erő-
teljes, minden fémes hatást nélkülöző puha és mégis tekintélyt 
parancsoló hangzásával. Az együttes hangszerei ugyanis korabeli 
hangszerek, a 18. században készültek (ill. azoknak kópiái), ava-
tott kezekben tehát egészen autentikus hangzással kényeztetnek 
minket. A jezsuita romtemplom mint helyszín szintén segít ben-
nünket visszaröppenteni néhány évszázaddal (ami mai agyament 
világunkban bizony nagy ajándék), ideális miliőt jelent, de akad-
tak akusztikus problémák: a boltíves mennyezet alatt ülő muzsiku-
sok közül azok, akik a boltív felénk néző hajlata alatt játszottak, túl 
hangosak voltak azok számára, akik épp a hangvisszaverődések fó-
kuszában ültek. Ha a hallgató hátrébb tudott menni egy méterrel, 
ez a probléma megszűnt. Ha lett volna fadobogó, amin játszhattak 
volna, sokat segített volna a nem kívánt hangok elnyelésében.

Maga az együttes 2009-ben alakult, négy hegedűsből, egy-
egy brácsásból, csellistából, bőgősből és theorba- (basszuslant-) 
játékosból áll, Bozzai Balázs vezetésével. Hozzájuk csatlakozik a 
csembaló mellől vezénylő Szokos Augustin.

Az est gerincét képező G. F. Händel-művek mellett az angol 
késő barokk zene képviselőinek, Stanleynek, Avisonnek, Smith-
nek és Wesleynek műveivel ismerkedhettünk meg. (Bach „Wohl-
temperiertes Klavier” D-dúr fúgájának – egyébként pompás 
– zenekari átirata kakukktojás volt a szünet utáni félidőben.) 

Az előadás felvet egy kényes kérdést: Händel korának – Bach 
mellett – másik nagy géniusza volt. Ám ezen az estén azt hallhat-
tuk, hogy az ún. „kismesterek” itt felcsendülő művei sem tech-
nikájukban, sem ihletettségükben, sem szellemességükben, sem 
– megkockáztatom – a zseniális ábrázolásképesség területén nem 
tűntek alacsonyabb osztályúaknak Händeléinél, nevük miért csak 
a régi zene területén igencsak otthonosan mozgók körében tűnik 
ismerősnek?...

Szokos Augustin fölényes biztonsággal vezette a zenei fel-
adatot hangszere mellől. Minden idegszálával benne volt a zene 
folyamatában, minden rezdülésével irányította azt. Ha a muzsiku-
sok olykor a játék hevében eltúlzott hangzásképet hoztak volna, 
azonnal visszafogta őket (például Stanley Zimriből idézett dalá-
ban), briliánsan irányította a hangulati feszültségkeltés érdekében 
egymással szembeállított, nyugalmat árasztó énekszólam és pon-
tozott ritmikájú, izgatott zenekari anyag egyidejűségének folya-
matát, például Händel Estherének tenoráriájában.
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A műsor szerkesztése változatos volt: egy-egy zenekari tétel 
tagolt két-három áriát, melyeket két kiváló fiatal, elsősorban régi 
zenére szakosodott énekes, Kalafszky Adriána (szoprán) és Var-
ga-Tóth Attila (tenor) adtak elő. Mindkét rész végét duett zárta.

Mindkét énekesről elmondható, hogy hangjuk lírai, lágyan 
csengő, nem túl nagy, ám régi zenéhez ideális, technikájuk brili-
áns, légzés- és rekeszizom-technikájuk pazar, s tökéletesen együtt 
tudnak élni a – többnyire bibliai ihletésű – szövegek tartalmával a 
zenekari bevezetések és befejezések alatt is. 

A régi zene műveléséhez egyfajta megszállottság szüksé-
ges. A piacorientált kulturális (ne mondjam popkulturális) szfé-
rában ebből megélni ugyanis nem lehet. Vagyis, amit csinálnak, 

az misszió a szó legnemesebb értelmében, hiszen nem múzeum, 
nemcsak előássák a feledés homályából a múltat, hanem azt tar-
talmukkal együtt tárják a mai emberek elé – s a tartalom örök, 
szól a mindenkori mának: Isten és az ember szeretete, könyörgés 
Istenhez, fájdalom a halál miatt, szerelem és szerelmi dráma, Isten 
és az ember dicsérete. A mód, ahogyan csinálják, tehát műkedve-
lő: nemcsak abban az értelemben, hogy kenyérkereseti munkájuk 
mellett végzik, hanem az elhivatottság, a lelkesedés viszonylatá-
ban úgyszintén. Csupa hivatásos muzsikus, aki ezen a téren több 
annál! Műkedvelő. Hivatásos műkedvelő!

Rostetter Szilveszter

Kották a múzeum  
elfelejtett raktárából
Veszprémi Régizenei Napok. Jezsuita romtemplom, 2021. július 18–26.

Amikor a hatvanas években Nyugat-Európában, majd néhány évvel később hazánkban is elindult, a régi-
zene-mozgalom valódi lázadást jelentett a romantikába vágyódó klasszikus zenei miliőben. Nagy egyé-
niségek vitték a pásztorbotot – Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt és mások –, akik gyakran nem 
tudtak megegyezni alapvető kérdésekben sem, de ez nem jelentett gondot. Nagyobb volt az öröm afelett, 
hogy kinyílt a zenei múzeum addig ismeretlen, hátsó raktárhelyisége, előkerült egy új repertoár és vele 
egy új tudati-szellemi állapot, amely mintha kiveszne a nyugati emberből. Ebben a tudatállapotban az 
idő kitágul, az én önzés nélkül szemlél, az érzékek megnyílnak és könnyebben beengednek. Nem véletlen, 
hogy a régizene-mozgalom éppenséggel a polgárjogi törekvésekkel és az ellenkultúra virágzásával esett 
egybe. Volt valami a levegőben – ez volt a lényeg.

Ez – a szellem és a tudat kérdése – sokkal fon-
tosabb, mint a régi zene körüli technikai kér-
dések. Az ember sokkal könnyebben elveszíti 
a tudatállapotát, mint a könyveit vagy a kottá-
it. Hogy mit jelent a „historikusan informált 
előadásmód”, azt bizonyára nem kell magya-
rázni Veszprémben. 2013 óta a Veszprémi Ré-
gizenei Napokon számos hazai és nemzetközi 
előadó mutatta meg, hogyan szólnak a kö-
zépkor, a reneszánsz és a barokk hangszerei, 
mennyire kardinális, hogy a lantra bélhúrok 
kerüljenek, vagy hogy a muzsikus a frazeá-
lásban a korabeli gyakorlatot kövesse. Ezek-
ről véget nem érő viták folynak immár több 
évtizede szakmai körökben, de a végső kérdés 
mégis az: sikerül-e megidézni azt az atmoszfé-
rát, amelyben a megszólaló művek születtek. 
És nem mellesleg: sikerül-e befogadni a kö-
zönségnek azt a zenét, amelyben a három-öt-
hét évszázaddal ezelőtti szellem világlik.

Idén a fesztivál két hangversenyét hal-
lottam: július 18-án a veszprémvölgyi jezsuita 
templomban a nyitóestet, július 26-án a tiha-
nyi apátsági templomban pedig a záróestet.

Az a misztikus érzület, amely a Tasto 
Solo muzsikája nyomán szétáradt, alig léte-
zik már a világunkban. Az együttes Guillermo 
Pérez vezetésével a 13. század végi, 14. szá-
zad eleji spanyol és francia zeneirodalomból 
válogatott a La Flor en Paradis című koncer-
ten, olyan hatásosan, hogy egy pillanatra el-
bizonytalanított abban, hogy a zenetörténet 
tényleg fejlődéstörténet, ahogy arra tekinte-
ni szoktunk. Anne-Kathryn Olsen megmu-
tatta, milyen erő lakozhat egyetlen szólamban 

is, majd misetételek, motetták, szekvenciák és estampidák (kö-
zépkori tánc és zenei forma) nyomán képet kaphattunk róla, mit 

jelentett a többszólamúság megjelenése az európai zenében. Az 
elhangzó művek közül több az északspanyol burgosi monostor-
ban talált Las Huelgas-kódexből származott. Ezeket a műveket 
egy szűk, egyházi rétegnek tartották fenn akkoriban (a korabeli 
Mária-kultuszhoz kapcsolódva), és valóban, a muzsika ereje an-
nak spirituális szintjén lakozott. Az énekesnő tökéletes „médium” 
volt, ahogy a zenekarvezető, Pérez is, az organetto mestere. Ez a 
térdre helyezhető miniorgona, amelyet a játékos bal kezével fújtat, 
a jobbal pedig a manuált használja, hipnotikus hatást tud elérni 
fuvolaszerű hangjával, az orgonapontot könnyedén lehetővé tévő 
kialakításával. Érdemes megjegyezni a virágmetaforát, amellyel a 
középkori zenészek a hangdíszítéses műfajt illették: organum-flo-
rido. 

A változó felállású együttesben David Mayoral ütőhangsze-
reken, Pau Marcos pedig fidulán, térd közé helyezhető, gambasze-
rű vonóshangszeren játszott.

A zárókoncerten néhány évszázadot előreugrunk az időben: 
ez már Bach kora, s a megszólaló muzsikáról akár a híres cselló-
szvitek is eszünkbe juthatnak. A világlátott Francesco Geminia-
ni és párizsi Jean-Baptiste Barrière művészetéhez nem volt olyan 
kegyes az idő, mint a lipcsei kántoréhoz. Pedig Barrière mindent 
megtett, hogy haladjon saját korával: a viola elismert mestere-
ként pionír módon váltott a modernebb csellóra, negyven évvel 
megelőzve a talján vonósmezőnyt, halálakor pedig úgy emlékez-
tek rá, mint hangszere utolérhetetlen mesterére. Geminiani sem 
volt éppen ismeretlen, a 18. században zenei félistenként tisztel-
ték, fennmaradt hegedűkönyve pedig hasznos olvasmány minden 
zenésznek, akit a barokk játék érdekel.

Az ő kettejük, valamint a néhány évvel fiatalabb Joseph 
Dall’Abaco műveiből adott hangversenyt Tihanyban Bruno Coc-
set és Emmauel Jacques. A két francia csellista a Les Basses Ré- 
unies tagja (az együttes az előző napon lépett fel a fesztiválon). 
Többnyire Cocset vitte a prímet, megkapó ornamentumokat, vir-
tuóz megnyilvánulásokat és nagyobb technikai felkészültséget 
tőle hallottunk, Jacques pedig inkább a basso continuo feladatát 
látta el. A 18. századi csellóirodalomban – miként a barokk min-
den hangszeres műfajában – ugyan tetten érhető a tetszésért való 

Séd, 2018. 5. sz., 24. old.

 S
éd

 •
 2

01
8.

 5
. s

zá
m

24

Vegyészmérnökként végzett Veszprémben. 
Festett, verseket írt, kultúrmunkásként 
is dolgozott a megyénél. Majd szakmájá-
ban helyezkedett el, s egy nagyvállalatnál 
sikeres éveket tudhat maga mögött, nem 
utolsósorban angol és horvát nyelvtudá-
sának is köszönhetően. Öt évvel ezelőtt 
vásárolt egy tükörreflexes digitális kame-
rát, s megkezdte sikeres pályafutását a 
természet világában. A célpontokat hosz-
szas válogatás során határozza meg, fejben 
szinte előre megálmodja a képet. Az euró-
pai helyszíneken kívül Új-Zéland, Japán, 
Kanada, az Északi- és a Déli-sarkvidék a 
főbb helyszínei fotóinak. Felvételeinek szá-
ma több tízezer. Számos hazai és nemzet-
közi fotópályázati díj birtokosa. Nemrég 
Olaszországban, a 14. OASIS Nemzetkö-
zi Fotópályázat díjkiosztó gáláján vehetett 
át két díjat is: a Sri Lankán egy buddhista 
zarándokhely sztúpáján készített, makákó 
majmot ábrázoló képért az emlős kategó-
riában az 1. díjat, s ugyanezért a felvételért 
a pályázat fődíját is elnyerte, mintegy hu-
szonnégyezer fotóból.

Egy korábbi, ugyancsak rangos, hu-
moros természetfotó-pályázaton 85 ország 
három-négy ezer beküldött fényképéből 
nyerte el a legderűsebb fotó fődíjat. A kép 
három kuvikot ábrázol. Az egyik az ágról 
leesőfélben van; a másik kettő félrenézve, 
közömbösen ül mellette. Ahogy sokszor 
mi, emberek sem veszünk tudomást társa-
ink problémáiról.

Nem szokványos képeket látunk a fa-
lakon. Tibor minden útra alaposan fel-
készül. Előtanulmányokat folytat a várt 
természeti jelenségekről és a fotózandó álla-
tok életmódjáról. A helyszínen lencsevégre 
kapott tipikus viselkedési formákon, életvi-
teli sajátosságokon túl képeiben mégis több 
van, mint az átlagos természetfotókban.

És innen már eljutunk a színes fény-
képezés esztétikájához és szerepéhez a 
világ jelenségeinek közvetítésében. Fo-
tográfusként 20 éve foglalkozom a szín-
tannal, a színek törvényszerűségeivel. 
Arisztotelész óta a szakirodalom állandó 
vitatémája a színek harmóniája és pszi-
chénkre gyakorolt hatása.

Az átlagember csak azt érzékeli, 
hogy bizonyos színkompozíciók nega-
tív vagy pozitív hatást váltanak ki benne. 
Kércz Tibor kimerevített színegyüttesei-
ben arra inspirál bennünket, hogy például 
a kék-fehér vagy fekete-szürke gleccserek 
látványában ráérezzünk a környezet rideg-
ségére, távolságtartására. Vagy érzelmileg 
hasson ránk a lenyugvó nap által létreho-
zott kontrasztok hívogató bensőségessége.

Tibort különös módon vonzza a hó, a 
jég végeláthatatlan fehérsége. Kevesen tud-
ják, én is csak az utóbbi években jöttem rá, 
hogy a nagy német írófejedelem, Goethe 
a színtan tudományának egyik legrango-
sabb képviselője. Szinte minden jelenségre 
találó és legtöbbször még ma is érvényes 
megállapítást tett. A fehér szerepét a kö-
vetkezőképpen határozta meg: „Az ingerlő 
energiát, amivel a színek szemünkre hat-
nak, meg kell különböztetnünk a fehér kö-
zömbös világosságától.”

Esztétikai hatásában a fehér nem 
rendelkezik önálló arculattal, de éppen 

ezért minden hatással és színnel szemben 
nyitott. Kandinszkij szerint a fehér pszi-
chénkre úgy hat, mind egy nagy hallga-
tás, amely azonban nem halott, hanem tele 
van lehetőségekkel. Kércz Tibor ezeket a 
lehetőségeket használja ki a fehér háttér-
ben ábrázolt állataival, madaraival. Az ál-
latok jellegzetes mozdulatainál maradva az 
énekes hattyúk sárga csőrével, a szamár-
pingvinek fekete foltjaival vagy a hóbagoly 
szemének kiemelésével különös értelme-
zést ad a környezet és az élőlény szimbió-
zisának.

Tibor kompozícióteremtő képességét 
dicséri az Északi-sarkvidék jegesmedvéi-
nek méltóságteljes menetelése a vízszintes 
jégtáblák között. A már méltatott, Sri Lan-
kán készült felvétel az átlós komponálási 
mód egyik mesterpéldánya.

E technikai kitérő után nem szabad 
azonban elfelejtkeznünk a fotóművész fan-
tasztikus madárfotóiról. Ezek a darvak, a 
jégmadár, a rétisas, az énekes hattyúk fajra 
jellemző mozgásharmóniáját adják vissza. 
Az igényesen kiválasztott hátterek már 
csak ráadás ebben a végtelenül összetett 
munkában.

Mi Kércz Tibor sikereinek a titka? A 
téma kiválasztása után alapos felkészülés, 
gépek, kamerák gondos kiválasztása és a 
külkereskedelmi gyakorlatból adódó te-
hetséges szervezés. És a felülmúlhatatlan 
szorgalom. Amint hallottuk, Kanadában a 
hóbagolyról hatezer felvételt készített.

Szerencsés a képek méretének meg-
választása és igényes megjelenítése is.

A művészet az utánzás ösztönéből 
ered, célja az utánzott megismerésének 
öröme – mondta Arisztotelész. Kércz Ti-
bor „utánzóművészete” magas szinten já-
rul hozzá az ábrázolt természeti jelenségek 
megismeréséhez és részesíti környezetét az 
általa nyújtott örömökben.

Szelényi Károly

Könnyek 
művészete 
Ars Lachrimarum, CD-lemez. 
Nagy Csaba – lant, Szászvá-
rosi Sándor – viola da gamba. 
Custos Music, 2018.

„Hullj könnyem, hullj forrásodból! 
Örökkön száműzve, hadd gyászoljak, 
Hol éji, sötét madár zengi bús hírét 
Ott engedj élnem elhagyatva!”

John Dowland: Hullj könnyem – részlet
                      (Villányi G. András fordítása) 

A mai kor totális vitalizmusa nem tűrhe-
ti a nyugodt és békés korok felfokozott 
kultúréletének idegérzékenységét – írja 
Gábor János Debussy művészetét elemez-
ve 1943-ban. Mit kezdünk akkor a lélek 
magányát áhítattal szemlélő és ihletadó 
forrásnak tekintő régebbi korok muzsi-

kájával, szenzibilitásával? Csak kérdések 
vannak, válaszok alig. Egyfajta zárvány a 
régizene, de csak bizonyos nézőpontból 
az. Onnan nézve, ahol a „modern” ember 
áll. Aki elfelejtette, hogy a zene eredendő-
en nem másról szól, mint a rejtett régiók 
feltárásáról, a láthatatlan szemléléséről, 
végső soron Isten megérintéséről. De alig-
ha késhetünk a válasszal. Éppúgy lehetsé-
ges „aktuálisnak”, frissnek mutatkozni a 
régi idők felvett köpönyegében is: a titok 
nem más, mint a személyesség horizont-
jának kiszélesítése, elmélyítése, a rögzí-
tettség állapotától való elrugaszkodás: az 
improvizáció.

Nagy Csaba (lant) és Szászvárosi 
Sándor (viola da gamba) Ars Lachrima-
rum című lemezének zenei anyaga mint-
egy 300 évet ölel föl, olyan kompozíciók 
közül válogat, amelyek a lantművész út-
mutatója szerint a szépség melankóli-
ájának csendes és bensőséges állapotát 
tükrözik: a könnyek művészetét.

Mégsem könnyekkel kezdődik a le-
mez, hanem John Playford (1623–1686/7) 
Faronell’s Division on a ground című da-
rabjával, amelyhez a korabeli Európában 
jól ismert Folia-dallamsor szolgált ala-
pul. A lant kristálytiszta hangjai, a húrok 
finom, de feszes zengése a táncot idézik: 
olyan magával ragadó, emblematikus, 
„végtelen” dallamról van szó, amely a tör-
ténetek szerint valósággal megbabonázta 
a középkori embereket, amikor táncolták 
vagy muzsikálták.

Diego Ortiz spanyol zenesszerző 
nevéhez köthető a viola de gamba-iroda-
lom legkorábbi emléknyoma. A Trattado 
de Glosas című alkotásában bemutatja, 
hogyan, mi módon lehet improvizálni 
akár egy cantus firmusra, akár egy poli-
fonikus műre. A CD-n Recercadas sob-
re La Spagna című műve szerepel, amely 
lantszólóval kezdődik, majd a gamba 
szövi tovább a melankólia szőttesének 
szálait virtuóz módon.

Figyelmet érdemel Ricardo Rognoni 
(1550–1620) „szabadságot” árasztó, lebegő 
távlatokat sejtető, hol merengő, hol izzóan 
lírai, szenvedélyes darabja, az Anchor che 
col Partire, amely az egyik legfigyelemre-
méltóbb mű a lemezen.

Ne feledkezzünk meg Nicola Matte-
is (kb. 1670–1713) itáliai hegedűművész-
ről sem, akinek Diverse bizzarie sopra la 
vecchia sarabanda o pur ciaccona című 
zenedarabja hangzik fel: a majdnem hat-
perces, feltűnően oldott hangulatú harmó-
niacsokrot a szerző „bizarr” variációkkal 
díszítette. Rögtön utána John Dowland 
(1563–1626) következik. A Nagy Csaba ál-
tal előadott Prelude kalauzol el bennünket 
a könnyek dowlandi világáig, s már e rö-
vid kis darab is sejtetni képes az izgalmas 
életművet. John Dowland saját korának 
karizmatikus zeneszerzője, aki a legkisebb 
formákat, motívumukat illetően is erő-
teljes és karakteres tudott lenni, emóció-
it és misztikusságra való hajlamát tekintve 
pedig előképe Henry Purcellnek (1659–
1695), az angol zene fiatalon elhunyt zse-
nijének. A két kitűnő zenész lemezén 
Dowland dalai jelentik az igazi alászállást 
a melankólia és szenvedéssel teli szere-

Séd, 2017. 3. sz., 24. old.

 S
éd

 •
 2

01
7.

 ő
sz

24

Az elsőn a veszpré-
mi Recercare Régi-
zenei Műhely játszott. 
A kezdés előtt fél órá-
val már látszott, hogy 
bizony kevés szék-
sort készítettek be, így 
a fellépők (ez immár 
hagyomány) maguk 

hoztak további, nem éppen kényelmes, 
ám tán épp ezért a középkori viszonyokra 
emlékeztető széksorokat.

A hangverseny címe Jelen – volt. A me-
diterrán és flamand középkor nagyjai, Ma-
chaut, Senleches, Valderebbano, Dufay és 
mások művei mellett kortárs alkotásokat is 
hallottunk olyan szerzőktől, akik munkássá-
gukban a „tiszta forrást” a reneszánsz, illetve 
a középkor dallamaiban találták meg, azok 
dallami és ritmikai, formai és együtthang-
zásbeli elemeiből kialakítva saját nyelveze-
tüket, például Arvo Pärttől, Fumie Sikichitől 
vagy a magyar Faragó Bélától. Kovács Előd 
kiváló narrációjából igazolást leltünk az 
este megszerkesztésének elvére is: „a zene a 
csöndből kiemelkedik, majd hivatását be-
töltve visszatér a csöndbe”. S valóban: egy két 
gambán előadott kontemplatív zene kezd-
te a műsort, amit aztán Dufay szent mártí-
rok feletti Lamentációja zárt le. Az énekesek 
(Király Nóra, Suda Magdolna és Vikman 
Pál) briliáns technikával, bámulatos együtt 
énekléssel és intonációval, nagy átéléssel 

énekelt versei elénk varázsolták és eleven-
né tették – a voltat. Kallai Nóra, Nagy Réka 
és Szászvárosi Sándor, noha három külön-
böző egyéniség, mégis azonos szívvel és fe-
gyelemmel kezelték gambáikat. Az együttes 
motorja mégiscsak a lant (és talán a közép-
kori hárfa), melyeken Nagy Csaba, Remé-
nyi Árpád, illetve Király Réka játszott igen 
fegyelmezetten. Sipos Csaba ezúttal egy kor-
társ marimbadarabot is előadott, Smadbeck 
Ritmusdalát. Ez, valamint a többi, gambák-
ra és lantokra írt modern alkotás repetitív 
muzsika, mint ahogy a középkori dallami 
modellek jó része is hasonló elven szervező-
dik. Kár, hogy az este folyamán a középkor 
épp ezen szerveződésű, motívumait mono-
ton ismételgető orgánumaiból, clausuláiból, 
hoquetusaiból nem hallhattunk. A műsor-
egész így egy kétpillérű hídra emlékeztetett, 
ahol a „volt” és a „jelen” pillérei között csak 
igen haloványan láttam a pilléreket össze-
kötő utat. Mindazonáltal szervesült és a kö-
zépkori mediterránummal meglepő stiláris 
egyezéseket mutatott a műsor folyamán el-
hangzott néhány Zobor-vidéki népdal. 

Másnap este még régebbi zenét hall-
hattunk: Hildegard von Bingen Mária-éne-
keit. A XI. századi bencés apácanő korának 
nemcsak kiemelkedő énekköltője, hanem 
polihisztora is volt, magas rangú világi és 
egyházi méltóságokkal állt szellemi kap-
csolatban, akik az ő tanácsát kérték ne-
héz ügyekben. Énekeit a kitűnő énekes és 

psaltérium-játékos, Tóth Emese adta elő 
a tartalom misztikájának teljes benső át-
élésével. A Cum processit kezdetűt pusztán 
hangszeren szólaltatta meg, megmutatva 
e tipikusan középkori instrumentumnak 
semmihez sem hasonlítható varázsát. Két 
ének (Hodie eterne Deus és Hodie aperuit) 
szólóban hangzott fel, a többiben Kabdebó 
Noémi kísérte brácsán. A brácsa szólamát 
aligha lehet ez esetben virtuóznak nevez-
ni, hiszen többnyire egy-egy hangot tartott 
hosszú perceken keresztül, ám ami bal ke-
zének könnyűséget jelentett, az a vonós ke-
zének annál nehezebb volt: tartani a hang 
erejét, a vonóváltást úgy megoldani, hogy 
az észrevétlen maradjon, bizony nagyon 
nehéz feladat. Látszott, hogy annak ellené-
re, hogy a dallamhordozásban nem vesz 
részt, mégis minden rezdülésével együtt élt 
az énekessel. Tóth Emese sajnos izgulós tí-
pus, akinek a „torkában dobog a szíve” fel-
lépéskor. Csak hát éppen a torka az, amin 
keresztül a hang átjön, s egy-egy apró szep-
lőt ejt az egyébként bámulatos, a transzcen-
dens világot, a keleti világot is fel-felidéző 
dallamosság teljes birtokában lévő, azzal 
közönségét elvarázsolni tudó produkción. 
Összességében ritka, rendkívüli, különös 
produkciót hallottunk, melynek a végé-
re talán nem is taps illett volna, hanem egy 
közösen elmondott imádság.

Rostetter Szilveszter

Régi régizene
A „régizene” eredetileg a dúr-moll tonalitás kialakulása előtti korok többszólamú muzsikájára vonatkozott, 
mára azonban egybemosódva az ún. „historikus előadásmóddal”, régizenének mondunk minden olyan, a 
19. századig bezáróan keletkezett zenét, amelyet nem mai, hanem a keletkezés időszakának „historikus” 
hangszerein adnak elő. A középkor zenéje lassan ezen a körön belül is kezd háttérbe szorulni, legalábbis 
erre utal, hogy igazi középkori és kora reneszánsz muzsikát csak az első két hangversenyen hallottunk.

Az V. Veszprémi Régizenei Napok nyitánya: a Recercare Régizenei Műhely, illetve Tóth Emese  
és Kabdebó Noémi koncertje. Veszprém, Jezsuita műemlék templom, 2017. július 18. és 19.
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Az egész est a jelenlét azon ellent-
mondásosságában fogható meg, amely 
a költészet révén ráfeszül a létezésre, a 
folytonos tettenérés a szikárrá vedlett 
versekben motoz, ugyanakkor a kötetek 
címei azt is mutatják, sziget-magánya 
feloldhatatlan (Önidéző, Öntalálkozó, 
Magánbeszéd). Ott vannak a keserű és szi-
gorú közlések: hogy ő a magyar irodalom 
legnagyobb ismeretlen szerzője (Báthori 
Csaba), hogy Keszthelyi Rezsőt nem érté-
kelte helyén a magyar irodalom (Gyukics 
Gábor), hogy mennyire méltatlanul nem 
kapott semmit (András Sándor), hogy 
elfelejtette az a kánon, amelynek kialakí-
tásáért annyit tett azokban az években, 
amikor a Magvető Könyvkiadó szerkesz-
tője (1974–1993) volt, hogy, Györe Balázs 
könyvének címét parafrazeálva, Keszthe-
lyi Rezső a valóságban is létezik. Lektori 
jelentései, fülszövegei, szerkesztői gyakor-
lata nagyban befolyásolta a mai magyar 
irodalom alakulástörténetét. Különleges 
fejezete ennek a mostani Ex-nek néhány 
Keszthelyi-fülszöveg közreadása. És mi-
lyen jó ez a szó, hogy fülszöveg. A Keszt-
helyi-hallgatás különleges aurájáról, beszé-
des, cselekvő voltáról többször is szó esik. 
arcunk is visszatükröződhet bárhol; / csönd 
nyílása a száj (Régiség). Keszthelyinek a 
meghallhatóság határán, sokszor motyog-
va, elhalkítva közölt tűpontos mondatai 
olyan bizalmi kapcsolatokat szültek, me-
lyek az intimitásnak, a szuggesztív együtt-
létnek ugyanakkora hangsúlyt adtak, mint 
a beszédben való egyetértésnek. Géczi 
János, Ladik Katalin és Tábor Ádám szinte 
egy-élményként mesélik, ahogy nem 
értették, mit mond nekik Keszthelyi arról, 
hogy kiadja-e a Magvető Könyvkiadó a 
kötetüket, vagy sem. Mégsem kételkedtek, 
pedig volt, hogy erre több évig kellett vár-
ni. Evidenciának fogadták el ezt a bizony-
talanságban tartó szájmozgást. Így marad-
tak beszélgetőpartnerek, Ladik esetében 
később társak is.

Legtöbb róla emlékező megjegyez-
te, hogy volt a lényének egy erőteljesen 
érzékelhető, sőt vonzó intenzitása. Kö-
rülvette az a csendben érlelt szótlanság, 
ami nem egyenlíthető a nem-beszéddel, 
ahol a kiiktatás, az eltűnés formázta a 
létet. Abszolút költő, írja Tandori Dezső, 
akinek az Ex hátoldalára rajzolt versét az 
est végén Józsa Márta halkan felmutatja, 
s melyből kiviláglik két, nagybetűvel írt 
szó: VAN, VAN. Ahogy Ladik Katalin az 
Adriának adta vissza Keszthelyi Rezső 
hamvait, úgy húzta tovább, tovább és 
még egyszer alá, a maga legautentikusabb 
módján ezt a van-t.

Pintér Viktória

Régi zene  
hat (és fél) 
tételben 
Veszprémi Régizenei Napok, 
Jezsuita templom, 2016.  
július 19–30.
Idén immár negyedik alkalommal rendez-
ték meg a veszprémi jezsuita templomrom-
ban a Veszprémi Régizenei Napokat, ezúttal 
július 19-e és 30-a között, melynek kon-
certjei kedd-csütörtök-szombati napokon 
voltak, 19 órakor. A fesztivál két kurzusnak 
is teret adott: az első héten Csalog Benedek 
barokk fuvola-, a második héten Szász-
városi Sándor viola da gamba-kurzusán 
mélyíthették el stílusismeretüket, korhű 
játéktechnikájukat a régi zene iránt érdek-
lődő fiatal muzsikusok. A fesztivál ideje 
alatt a barokk játékmódról, a reneszánsz 
kórusmuzsika polifóniájáról, illetve a régi-
zene nemrég elhunyt császáráról, Nikolaus 
Harnoncourtról Csalog Benedek, Vikman 
Pál és Kővári Péter tartottak igen érdekes 
előadásokat.

1. A nyitókoncerten (július 19.) az 
egyébként militáris beállítottságú, a nagy 
Németországot megalkotó II. (Nagy) 
Frigyes udvarának zenéjébe engedett be-
pillantást Csalog Benedek barokk fuvolán 
és Edőcs Fanni csembalón. Nagy Frigyes 
– maga is kitűnő fuvolajátékos – korának 
legnevesebb zenészeivel vette körül magát. 
Udvarában megfordult J. S. Bach is, itt 
dolgozott a 18. sz. közepén a cseh Fran-
tišek Benda és Johann Joachim Quantz (az 
első jelentős fuvolaiskola szerkesztője), a 
gáláns stílus két kiválósága, valamint Bach 
második fia, Carl Philipp Emanuel is. Ez 
idő tájt a súlyos barokk muzsika csipkés 
szegélyű tömbjeit légiesebb, áttetszőbb, 
könnyebben fogyasztható, az elődöktől 
csak a csipkét megőrző dallamosságú, 
olykor csaknem széteső szerkezetű zene 
váltotta fel, melynek további fejlődése 
majd a bécsi klasszika magasságába röpít. 
A berlini udvar ennek az átmeneti stílus-
nak volt otthona. Az udvari muzsikusok, 
Benda és Quantz, számtalan művet írtak a 
császárnak fuvolára. Ezek árulkodnak az 
uralkodó játékának színvonaláról, virtuozi-
tásáról, amellett, hogy a klasszikus szonáta 
útját kövezik nagy szorgalommal. A két 
lassú-gyors tételpárból álló típust felváltja a 
lassú-gyors-még gyorsabb és más formá-
jú háromtételesség, olykor negyedikként 
megjelenik a táncforma is menüett formá-
jában. 

Benda e-moll, Quantz g-moll és D-dúr 
szonátája mellett igazi csemege volt magá-
nak a császárnak a G-dúr szonátája. Maga 
a stílus a kor zenei köznyelvének tökéletes 
ismeretéről tanúskodik, az egyes frázisok 
térben való elhelyezése pedig híven tükrözi 
a császár vonzódását a nagy, oktávon túli 
ugrások iránt, a rendkívül finom ritmikai 
cizelláltság pedig kivételes ritmusérzékeny-
ségre vall, ami a katonaember számára 
igen előnyös tulajdonság. 

Csalog a játék során minden idegszá-
lával a rokokó dallamosság dinamikai ár-
nyalatait fogalmazta meg páratlan intoná-
cióval. A hangszer olykor süvölt, sír, jajong, 
máskor gyöngyözik, csobogó csermelyként 
csörgedez, lenge szellőként kavarog a keze 
alatt. Igazi mester ő, nem véletlenül egy sor 
világhírű zeneakadémia régizene tansza-
kának tanára, akinél a szakmai nagyság 
nagy-nagy szerénységgel és zene iránti 
alázattal párosul. 

Partnere, a fiatal kora ellenére számos 
sikert elért Edőcs Fanni remek kísérőnek 
bizonyult. A basso continuo (számozott 
basszus) jelezte akkordvilág plasztikus 
hátteret nyújtott a szólóhangszer szárnya-
lása számára, kiszolgálta, segítette, olykor 
kiegészítette a zenei folyamatot. A gáláns 
stílussal együtt jelent meg az árnyalt di-
namika is a dallam történetében, amivel a 
csembaló – kötött hangereje folytán – nem 
képes lépést tartani. Ez bizonyítja szá-
munkra, hogy még szó sincs a hangszerek 
egyenrangúságáról, a dallam és kíséret még 
alá-fölérendeltségi viszonyban vannak egy-
mással, a szerzők is e szellemben alkotják 
műveiket. 

Edőcs szólistaként is bemutatkozott 
Carl Philipp Emanuel Bach B-dúr szoná- 
tájának tolmácsolásával. C. Ph. E. Bach 
örökös kísérletező, Joseph Haydn példa-
képe; az ő nevéhez fűződik pl. a mindig 
is kuriózumként meg-megjelenő, ám a 
császári udvarban megtalálható vonós 
zongorára írott egyetlen szonáta is. A mű-
vésznő játéka, noha sodró lendületű volt, 
mégis visszafogott: az egyes lassításoknál, 
fermatáknál történő nyugvópontok kivá-
rása kissé türelmetlenre sikerült, így a zene 
bája, humora némi csorbát szenvedett.

Két apró momentumot kénytelen 
vagyok megemlíteni: egy kedveset és egy 
nem kedveset. Kedves pillanatokat szerzett 
a Quantz mind a 200 szonátáját felvétel-
re előkészítő Csalog Benedek, amikor a 
g-moll szonáta előtt megkérdezte a közön-
séget, hogy most melyik szonáta is követ-
kezik… Kevésbé kedves volt viszont az új-
ságíró kolléga viselkedése, aki a kimondott 
kérés ellenére, miszerint tartózkodjunk 
a fényképezéstől, legfőképp a vakuzástól, 
mert az zavarja a művészt, az egész első 
műsorszámot végigvakuzta, mind a három 
tételt. 

2. A második hangversenyen (július 
21.) francia barokk zenét hallhattunk az 
Ensamble l’Arabesque előadásában. Az est 
valójában a legkiválóbb gambajátékos, 
Kallai Nóra jutalomjátéka volt Győri István 
theorba- (basszuslant), illetve barokk 
gitár-kíséretével, valamint Vitárius Piroska 
barokk hegedűn és Sipos Csaba ütőhang-
szereken való közreműködésével. 

Marain Marais A párizsi Szt. Genové-
va-templom harangjai című műve az angol 
Byrd The Bells című, hasonló ihletésű 
darabjának vonós hangszereken történő 
újrafogalmazása. A háromhangú, harangot 
szimbolizáló, egyre fokozódó sűrűségű 
frázis mind nagyobb fürgeségre kényszeríti 
az előadót, egyre jobban elzsongítja a hall-
gatót. A hegedű és gamba felelgetése, a lant 
akkordjai és dallami variációi hűen idézik 
azt az interferenciát, amit a harangok 
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Hála az égnek van egy-két dolog még a 
mai, poszt-poszt-posztmodern világban, 
ami úgy létezik, hogy nem túl sokan va-
gyunk kíváncsiak rá. Az erdők, a fák, a 
bokrok, a versek és a régizene ilyen dolgok. 
Ha a 2016-os globális statisztikákat nézem, 
ahol a legsűrűbben játszott szerzők, művek 
és egyebek szerepelnek, Händelnél régebbi 
nevet nem találok a listákon. Persze már az 
is luxus, hogy régi korok zenéjét játsszuk, 
törődünk velük, egyáltalán, hogy tudunk 
róluk. Hiszen ott vannak a sztorik, hogyan 
porolta le Mendelssohn és Casals Bachot, 
és hogyan vetette bele magát Sztravinsz-
kij Gesualdo művészetébe. Úgy tűnik, az 
emberek évszázadokig megvoltak a 11–17. 
század zenéje nélkül, mégis – és ez legyen 
most is jelszó – bizonyos szintű luxus felett 
ne süllyedjünk bizonyos szintű luxus alá! 
Őrizzük, hallgassuk és szeressük a régizenét 
– legyen szükségünk rá.

Kővári Péter
A claviorganum a régizene furcsa, de egy-
kor annál hasznosabb öszvére. Egy kicsit 
orgona, kicsit csembaló, sípjai és húrjai 
egyaránt vannak, és a 16. század elején ta-
lálták ki, hogy aztán az utókor el is felejtse, 
hogy valaha létezett. (1460-ból származik 
a legkorábbi forrás egy ilyen hangszerről.) 
Épp ezért különleges, hogy a Mendelssohn 
Kamarazenekar és a Liszt Ferenc Társa-
ság claviorganumot vásárolt közösen. Igaz, 
hogy csak elektromosat – egy sípokkal, hú-
rokkal felszerelt hangszert készíteni akár 
tízszeres költséget is jelenthetne –, amely 
viszont minden tulajdonságában meg 
idéz egy autentikusat. Kivéve persze a súlyt: 
azt aligha mozgatnák olyan könnyedén a 
veszprémi jezsuita templomban.

Kővári Péter július 22-i koncertjét a 
hangszer bemutatásának szenteli, és közben 
az itáliai és az északi reneszánsz világába is 
bepillantást nyerünk. A 15. század elején a 
franko-flamand stílus, a magas szintre fej-
lesztett polifónia komplexitása dívott, majd 
egyre népszerűbb lett az olaszos, költői és 
dallamos zene, aminek tökéletes ötvöze-
te a Kővári által is játszott Girolamo Fres-
cobaldi zenéje. Fantasztikus kirándulást 
jelentenek Pachelbel művei is, akitől egy 
chaconne-t hallottunk. (Ki gondolná, hogy 
ez a régizenei műfaj az Újvilág felfedezésé-
nek köszönheti létét!) 

Kallai Nóra és Regős Júlia
Sainte-Colombe nevét akkor sem felejtet-
tük volna el, ha nem ő Marin Marais 
tanára (akiről pedig Gérard Depardieu 
főszereplésével készült film). Pontosab-
ban szólva: Sainte-Colombe nevét elfelej-
tettük ugyan, de a zenéjét nem. Manapság 
ugyanis egyszerűen csak Monsieur vagy 

Sieur de Sainte-Colombe néven emleget-
jük, bár egyesek tudni vélik, hogy Jean 
volt a keresztneve. (Ráadásul erre statisz-
tikailag is van esély, mert mi más neve len-
ne egy franciának.) A rejtélyes mester a 
kortársak legnagyobb csodálatát vívta ki, 
és nagyban hozzájárult a hangszeres zene 
felvirágzásához.

Július 28-án ennek a szerzőnek szen-
telte koncertjét két viola da gamba-játékos. 
Kallai Nóra sok éve ismert és elismert régi-
zenész itthon, de talán Regős Júliát sem kell 
feltörekvő tehetségnek mondanom. Közös 
muzsikálásuk a mélyére nyúlt Sainte-Co-
lombe zenéjének, felfedezték meditatív ré-
tegeit. A Tombeau Les Regrets, illetve több 
más kisebb darab hangzott fel, az előadók 
kérésére négy tapsszünettel. Jólesik utólag 
azon gondolkodni, hogy miért is van szük-
ség erre az átkozott tapsra, a kicsit ormótlan 
hangorkánra, amivel a legszebb hangokat 
jutalmazzuk. Persze, hogy kell, kell a tet-
szésnyilvánítás, de mégis rokonszenves, ha 
zenészek fontosabbnak tartják a – mai szó-
val élve – szakadatlan „flow-élményt”.

Bruno Cocset és Maude Gratton
Bruno Cocset olyan művész, akinek van 
mondanivalója. Elég nehezen felkutatható 
innen, Magyarországról a francia barok-
kcsellista munkássága (de éves veszprémi 
fellépésére már lehet számítani), az viszont 
az alig beszerezhető felvételeit hallva egyér-
telmű, hogy ugyanazzal a felfedező kedv-
vel áll hozzá a zenéhez, amivel a reneszánsz 
és a barokk komponisták egykor. Mit tud a 
hangszerem? Hogyan jöhet létre egy kom-
pozíció?

Július 27-én Bruno Cocset (cselló) 
és Maude Gratton (csembaló) zenélt, akik 
mindketten a Les Basses Reunies együttes 
tagjai, és ez az összeszokottság, egymástól 
ihletettség érződik a játékukon. Cocset csel-
lójátékának legnagyobb erénye, hogy hatal-
mas érzelmi csúcspontokat és intellektuális 
mélységeket képes megragadni egyszerre, 
és ezzel meg is találja a 16–18. századi zene 
lényegét. A barokk csellón nincsen húrláb, 
egy kicsit alacsonyabban fekszik a játékos-
nak, ezáltal a keze nagyobb utakat tehet 
meg a fogólapon.

Maude Gratton – aki fantasztikus 
szólista a saját jogán, 2015-ben a Müpá-
ban is járt – csembalójátékában pedig min-
denekelőtt az tetszik, ahogy egymás után 
felvillantja a hangszere két jellemzőjét, a 
lehengerlő robusztusságot és a törékeny lí-
raiságot. 

Az est zeneszerzőiről inkább keve-
sebbet tudunk, mint többet. Egy részük 
elsősorban előadó volt, nem komponista, 
így darabjaik rendkívül mutatósak (Jean 
Barrière, Giuseppe Jacchini). Vivaldi stílu-

sa összetéveszthetetlen (egy a-moll szoná-
tát hallunk tőle), és a reneszánsz Ortiz 
is hamar felismerhető. A műsor lényege, 
hogy egy hatalmas ívvel kiépülő atmoszfé-
rát teremtsen. A többtételes szonátákat kü-
lönösen gyönyörűen bontja ki Cocset és 
Gratton, a gyors tételekben virtuóz futamo-
kat mutatnak be. A bélhúrokkal szóló cselló 
hangja izgalmas az allegro, presto és pres-
tissimo részeknél, néha serceg, gazdag fel-
hangokkal szól, és nem olyan steril, mint a 
modern cselló. Gratton több szólócsemba-
lóra írt művet is játszik, Domenico Scarlatti 
természetesen megkerülhetetlen. Az olasz 
mestertől, aki annak idején Händellel pár-
bajozott, és a csembalónál jobbnak bizo-
nyult, két szonátát hallottunk.

A két zenész pedig alig akar elmen-
ni, egymás után adják a ráadásokat, ami 
nemcsak a közönségnek, hanem a régizenei 
fesztivál rendezőinek is hízelgő. Van valami 
a veszprémvölgyi templomban, ami nagyon 
idevalóvá teszi ezt a muzsikát – hacsak nem 
az utóbbi négy fesztiválon vált ilyenné.

Az Orlando Énekegyüttes
Bach a messzi 18. században hosszú kilo-
métereket gyalogolt, hogy hallhassa Buxte-
hude játékát, ma viszont egy-két kattintásra 
van tőlünk Karl Richter, Harnoncourt, Gar-
diner, akiknek tényleg a legjobb Bach-fel-
vételeket köszönhetjük. Csakhogy ez a 
fantasztikus dolog, az internet, szép lassan 
megöli azokat az együtteseket, akiknek se 
idejük, se pénzük imidzsépítésre és lemez-
készítésre.

Ennek ellenére az Orlando Énekegyüt-
tes Vikman Pál karnagy vezetésével él és 
virul, ráadásul kiválóan énekli Montever-
di és Bach műveit a veszprémvölgyi műem-
lék templom homályos, nehezen fotózható, 
de áhítatos belterében. A hangszerek nem 
mindegyike autentikus hangszer, és az éne-
kesek jó része polgári foglalkozást űz, mégis 
az egész valahogy közelebb van egy Ta-
más-templomot idéző élményhez, mint bár-
mi, amit az elmúlt években hallottam.

Amikor 1571-ben V. Pius pápa a le-
pantói csata után bejelentette, hogy Ve-
lence a kegyes Madonna közbenjárásával 
aratott sikert a törökökön, nem nagyon 
vonták kétségbe állítását az emberek. Sőt, 
Velencében hatalmas Szűz Mária-kultusz 
bontakozott ki, és ennek egyik lenyomata 
Monteverdi Laetaniae della Beata Vergine 
(SV 204) című motettagyűjteménye 1620-
ból. Habár Monteverdi a „seconda pratti-
ca” legjelesebb zeneszerzője, ez a motetta 
még a „prima prattica” esztétikai értékeit 
érvényesíti: a harmóniák makulátlansága, 
a kifogástalan konszonanciák jellemzik. (A 
seconda prattica ezzel szemben bátrabban 
él a disszonanciával, ha a fájdalom,  

Régi zene, új zene
Ha az Isten pénz nélkül, csak a zene szeretetéért akarna régizenei fesztivált szervezni, egészen biztosan a 
veszprémieket kérdezné, hogyan kell. Az idén ötéves régizenei napok kéthetes programja tíz koncertből 
állt, és a legjobb hazai előadókat hozta a városba.
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Csalog Benedek ott volt már a jó negyedszá-
zada megrendezett első barokkfuvola-ver-
senyen, amit meg is nyert. A puhaságában, 
hajlékonyságában, behízelgőségében egye-
dülálló hangszer mestere azóta is jelen van 
mindenütt, ahol e hangszer csak egy kis 
szerepet is kap. Nem véletlenül tanít és tart 
mesterkurzusokat Európa-szerte és annak 
határain túl különféle zeneművészeti egyete-
meken, főiskolákon. Idén harmadízben veze-
tett Veszprémben kurzust a régizenei napok 
keretében, de kurzusának zárókoncertje elő-
ször került be a fesztivál főprogramjába. A 
programba kerülés oka talán a hangverseny 
címében is sugallt tartalom: Opera a kolos-
torban. A kolostor jelen esetben a Kolostorok 
Völgyét jelenti, az opera pedig a felhangzó 
anyagról ad tájékoztatást.

A szerzők a 18. sz. első három évti-
zedében alkottak, amikor Lully már nem, 
Rameau még nem uralta a francia opera-
színpadot. A Marais, Campra, Monteclair 
operáiból, illetve kantátáiból választott ári-
ák kísérete fuvola és basso continuo. Éne-
kelt Bodrogi Éva fiatal énekesnő, aki amúgy 
a régi angol zene rendkívüli előadója, de az 
este meggyőzött arról, hogy a nemcsak hogy 
otthon van a francia barokk stílusában is, 
nemcsak varázslatos hanggal és speciális, régi 
zenére képzett technikával bír, hanem átélése, 
sodró lendülete mély nyomot hagy a hallgató 
lelkében. A csembalista Edőcs Fanni és a vio-
la da gambás Nagy Réka (a basso continuo 
játékosai) minden idegszálával követte nem-
csak a két szólista (ének, illetve fuvola) léleg-
zését, agogikáját, alapját adva az olykor igen 
bonyolult ritmikai folyamatnak, hanem egy-
mással is oly mértékű összhangban voltak, 
mintha ikrek lennének – pedig most játszot-
tak együtt először.

A kurzus hallgatói, Domahidi Zsuzsa, 
Fábián Tímea, Hargitai Eszter, Lázár Zsófia 
és Tóth Ágnes nagy felkészültséggel, nagy 
összpontosítással, a kurzuson tanultakat be-
mutatva muzsikáltak hol önfeledten, hol 
kissé izgulva. Mindegyiküknél érezhető a ké-
sőbbi nagy művésszé válás lehetősége, tudá-
suk jól megalapozott, intonációjuk jó hallásra 
vall. Egyéniségük még kialakulóban: meste-
rüket, Csalogot igyekeznek követni előadás-
módjukban, mely valójában káprázatos, igen 
kifinomult, valóban követésre méltó – a ta-
nulás e stádiumában.

Hogy az énekesnő közben egy kicsit 
pihenhessen, Hotteterre, Leclair, François 
Couperin fuvoladarabjaiból hangzottak fel 
részletek.

Természetes, hogy egy nyilvános kur-
zuszáró koncert közönsége a kurzus hall-
gatói köré csoportosul. Azok családtagjai, 
barátai adják a közönség gerincét: rajtuk kí-
vül csak a zeneszerető közönség régizenével 
nagyon fertőzött, igen szűk rétege látogat-
ja azt. Így volt ez most is. Ám biztosíthatom 
azokat, akik hezitáltak azon, hogy eljöjje-

nek-e vagy sem, és nem remélvén, hogy a 
többi hangverseny színvonalával azonos mi-
nőségű produkciókat fognak hallani, végül 
más programot választottak, rosszul tették. A 
színvonal semmivel sem maradt alul a többi 
koncerttel szemben. Sőt!

Rostetter Szilveszter

Amióta nemcsak a középkori, mára a gyakorlatból kiveszett hangszerek rekonstrukciója során újjáéledt 
középkori tánc- és többszólamú zene szélesíti a zenekedvelők által hozzáférhető, amúgy sem keskeny zenei 
palettát, hanem a mai hangszerek 17–18. századi, ún. historikus változatai is a zenetörténészek és vállalkozó 
szellemű hangszeres művészek érdeklődésének fókuszába kerültek, régizenének nevezzük azt is, amikor akár 
egy klasszikus szimfóniát adnak elő korabeli hangszereken.

Újabb régizene
Csalog Benedek barokk fuvolakurzusának zárókoncertje a Veszprémi Régizenei Napokon. 

Veszprém, Jezsuita műemlék templom, 2017. július 26.

Bruno Cocset és  
Maude Gratton hangversenye
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Faximile kiadás. Bal oldalon az énekes szólam alatt a lanttabulatúra hatsoros „kottá-
ja”, a lantos ebből játszik. Jobb oldalon egy háromszólamú mű, az asztal három oldalá-
ra ülve tudják az énekesek olvasni és előadni. Igazi társas zenélésre alkalmas megoldás. 
https://fidelio.hu/klasszikus/o-volt-shakespeare-koranak-legnepszerubb- 
dalszerzoje-152188.html

virtuozitás igénye, de ezt inkább tulajdonítsuk a világi művészet 
kibontakozásának és a hangszerek fejlődésének, mint talmi becs-
vágynak. S nem is mindig az nehéz, ami virtuóz hatást ér el: főleg 
a prímszólam követelt olyan megoldásokat, amelyek nem egysze-
rűek, de nem is olyan mutatósak.

Geminiani opus 5-ös csellószonáta-gyűjteménye szellemes 
tempo rubatókban és fület gyönyörködtető harmóniákban gazdag, 
a francia-olasz hatásokat mutató Barrière műveit érzelmesebbnek 
nevezném. A két szerző műveit ellensúlyozandó a duó Dall’Aba-
co alkotásait intermezzo gyanánt használta, ezekhez Cocset szop-
rángambát vett kézbe. A két korhű cselló nagyszerűen szólt. Hogy 

miben más a barokk cselló, mint modern leszármazottja? A zene-
történet a hangszerek hangosodásának története is, így a barokk 
cselló halkabb, fémesebb hangon szól – a szinesztéziára hajlamos 
olvasók kedvéért: rézvörösen –, nincsen támasztólába, és ami a leg-
fontosabb, több felhangja van. Ezért van, hogy a barokk hangszerek 
halkabban szólnak, de gazdagabban csengenek össze.

Cocset és Jacques műsorát nagy tetszés követte, a két francia 
pedig a ráadásokra tartogatta a legszebb darabokat. Mindkét kon-
cert jóval több volt, mint múzeumi kirándulás: a muzsika meg-
szólalt, a hallgatók dolga volt, hogy belső élménnyé tegyék.

Csabai Máté

Nagy Csabát megfertőzte a középkori zene, aminek művelése filo-
zófia is egyben. Egy számunkra távolinak tetsző kor zenéjét mu-
tatja be a ma közönségének. Társakat keres maga mellé, együttest 
alapít, fesztivált szervez, majd hátrébb lép, és csak az előadások-
nak szenteli magát. Az elmúlt egy-két évben Dowland művészete 
áll előadó-művészeti tevékenysége homlokterében.

Július 22-én estére egy intim hangulatú kétszereplős előadás-
ra kaptunk meghívást. A reneszánsz kor egyik legnevesebb „Orfe-
usza” John Dowland, akinek társasági zenéjéből – szólólantra írott 
darabjaiból, táncaiból és lantdalaiból – kaptunk válogatást Nagy 
Csaba és Tóth Emese Gyögyvér előadásában. 

Nem tudom szavakkal leírni a hely hangulatát, az egysze-
rű fehér és téglafalak befejezetlensége, a falak mellett elhelyezett 
gyertyák imbolygó lángja, a templom apszisára irányított fény-
szórók visszaverődő fénye, ami különös árnyékok játékának adott 
teret, az alkalmi „színpadon” két szék, emberi közelségben az 
előadók, akiknek arcjátékát is követhettük – mind-mind hozzájá-
rult a varázslathoz, amelynek részesei lehettünk.

Három lantdarabbal kezdődött az este. A gyönyörű lát-
ványt nyújtó reneszánsz lantnak kicsi a hangja, lélegzet-visszafoj-
tott csend kell az élvezetéhez. A darabok mintha ott születnének 
előttünk, a díszítések, összekötő futamok az előadó egyéniségének 
tükröződései. A három darab között a sekrestyeajtóból egy-egy dal-
lamot előlegezett meg az énekes.  Kristálytisztán, abban a hang-
nemben folytatódott a lantdarab. Mint a csermely vékony ere, a 
föld alól előbújva megerősödött a többszólamúságban. A harmadik 

darab után foglalta csak el székét Tóth Emese Gyöngyvér, és meg-
szólaltak a melankolikus hangulatú dalok. A szöveget a szervezők 
jóvoltából megkaptuk, hogy nyomon követhessük, bár a zene töké-
letesen megjelenítette a címben is jelzett „mindig fádalom” érzést. 

„Ti mind, kiket a Szerelem és a Szerencse elárult,
Ti mind, kik gyönyörűség álmában, de fájdalomban éltek,
Ti mind, kiknek reményei egyre csak késnek,
Ti mind, kiknek sóhajai-betegségei enyhülésre vágynak:
hallgassatok engem,
legboldogtalanabbat, hogyan énekelem fájdalmamat haldok-
ló hattyúként” – szólt az első dal.

A mai kor embere világos, fényes, egyre magasabb hangoláshoz 
szokott hozzá. Már nincs hangoló, aki egy mai zongorát például 
440 Hz-re hangolna, egyre magasabb az előadók igénye. A fülünk 
ebből csak a világosabb hangzást érzékeli. Ezeknek a daloknak 
az előadása fojtottabb, fakóbb hangon szólt. Először meggyanú-
sítottam az előadót, hogy hamis, ám egyre tovább hallgatva bele 
tudtam helyezni magam ebbe a miliőbe, a különleges díszítések, 
a vibrátomentes, visszafogott, ugyanakkor nagyon természete-
sen áradó hangvétel különös spirituális légkört teremtett. Egyre 
mélyebb levegőket vettem, úgy éreztem, megtelik a tüdőm tiszta, 
friss erővel, és a mindenségre való csendes rácsodálkozás érzése 
fogott el.

Még az előadás felkonferálásában elhangzott a kérés, hogy 
tapssal ne szakítsuk meg a darabok előadását. Nagyon köszönjük 

ezt a kérést. A végén is el tudtam volna képzelni a teljes csendben 
elvonulást. Persze az előadókat megilleti a köszönet, hogy olyan ka-
tartikus élményben részesültünk, ami nem csak a kijáratig tartott.

Rostetterné Nagy Rita

Nagy örömünkre az idei nyáron ismét volt „Régizene” a veszprémvölgyi jezsuita templomban Veszprémben! 
Egy elkötelezett ember elképzelése volt 2013-ban, hogy azóta nyaranta egy héten át különleges koncerteket 
hallgathatunk különleges helyszínen. 

Mindig Dowland,  
mindig fájdalom

Semper Dowland semper dolens – Tóth Emese Gyöngyvér és Nagy Csaba estje.  
Veszprémi Régizenei Napok. Jezsuita romtemplom, 2021. július 22.



 S
éd

 •
 2

02
1.

 4
. s

zá
m

42



 S
éd

 •
 2

02
1.

 4
. s

zá
m

43



 S
éd

 •
 2

02
1.

 4
. s

zá
m

44

Baka István gúnyrajza. Szeged, 1976. április 5.


