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Önarckép tükörrel, 1985

Erős füzet
Ujj Zsuzsi: Első füzet. Budapest, Liget Galéria. 2021. november 1. – december 10.

Ujj Zsuzsi nekem nélkülözhetetlen örök alapemberem. Gyakorlati kapcsolatunk alig egy-két arcba-össze-
futás és mail – érzelmi-szellemi kapcsolódásunk az első érintkezésünk óta szakadatlan, megszakíthatatlan. 
Szeretet első látásra.

Ujj Zsuzsi nekem alapvető nőemberdalok és 
nőemberképek szerzője, többszörösen kifordí-
tott értékrendtől feszülő, csupaszigaz daloké és 
képeké. Nélkülözhetetlen, élethosszi betevő. És 
tényleg: rögtön a gátátszakításakor, az Első fü-
zettel egy életre rendesen betesz az önom-ün-
fam retusált archetípusának. Új kanonizálás lett 
szükséges miatta e téren, ha nem is mindjárt, és 
ha nem is mindjárt hazai földről indulva.

Eredetisége már művészettörténeti toposz. Összetéveszthe-
tetlenül sajátos szövegeit kölcsönvett dallamokra írja – stílusirányt 
teremt velük. Kongeniális képeit kölcsönkért fotóapparátusokkal 
festi – műfajt teremt velük. Az ujjzsuzsizmus minden alkotása, 
legyen az fotó, szöveg, zene – igen, a zene is, a máséból magáé-
vá tett dallamalapra rászegecselt katatón ritmus és fahang, amit 
nincs az a mainstream Bori, aki fölidézni tudna – száz kilométer-
ről fölismerhető. De még ez a jellegzetessége is az őseredetiség 
per se magabízása: minek annyit verzionálni, bármi külsődleges-
séget cifrázgatni, mikor a mindig-egy dráma pofán csapó igazsága 
megismételhetetlenül egyedi.

Lehetne ez a mindig-egy a „szerelem”. Vagy a teljes-for-
ró önazonosság és szomorú-gyanakvó távolság fura kettősségé-
vel hordozott  „én”. Vagy a  „nő” – hisz nálunk Zsuzsi indítja be a 
ma már széles sávon aktív nőművészetet. De a kulcsszó ugyanígy 

lehetne a „test”, a „lét”, a léti látlelet. Végül is leginkább mindez 
együtt: az egy- és ezerarcú állandó dráma maga a „vanás”, test-
ben, szerelemben, énben – nőként, emberként. Hiszen, ha csak a 
nőművészet kiemelést megnézzük közelebbről: ez a szenvedéssel 
teli, kvázi-narcisztikus testfölmutatás Zsuzsi első megihletőjének, 
a fotóperformanszokig vezető revelációja kiváltójának, Hajas Ti-
bornak épp így sajátja.

Legyen minderre tanúnk az Első füzet. A kiadvány és – az 
acb Galéria közreműködésével, a MissionArt Galériával együtt-
működve – a Liget Galériában azonos címen november 1-én 
megnyitott, december 10-ig látható kiállítása.

Dalszöveg + kotta és fotóperformansz együtt, két önál-
ló testként egybefonódva jelenik meg Zsuzsi 1987-es fényképe-
zőművészi debütálását kísérő kiadványában. A dalok szövegét 
elképzelhetetlen anélkül olvasni, hogy közben a belső fül ne hallja 
Zsuzsi nazális monokrómját.

Legzsoltáribb dala – nekem – a Nekem a szárnyamat már 
senki sem szegheti, amiben a boszorkány hitet tesz istennője, Saját 
Tehetsége mellett, amit akár szerelem nélkül, egyedül élve is kö-
vetni akar, egészen addig, mígnem ebben az énekben is hitet tesz 
milliószor megénekelt istene, a Szerelem mellett.

Legoltáribb képe – végül nekem is, a személyesebb vonzalmak 
irányába megkísérelt akaratos részrehajlásaim ellenére – a Tate Gal-
lery által világhíressé tett, a sztárolt, az ikonikus Trónusos, amin a 

Séd, 2021. 3. sz., 37. old.
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Az 1980-as évek vége a korábban bevett 
dogmák megkérdőjelezésének időszaka lett 
mind a magyar, mind a közép-kelet-euró-
pai művészetben. Ez a trend a világ több 
táján is érzékelhető volt, s ekkor kezdő-
dött a globalizáció előszelének tekinthe-
tő tendencia, amely a világban egyszerre, 
párhuzamosan folyó művészeti progra-
mok iránti nyitottságot, annak teljes körű 
megismerését várta el a művészektől és a 
művészeti intézményektől egyaránt. A pa-
radigmaváltások időszaka volt ez: nem 
független a korszak nagy politikai és tár-
sadalmi átalakulásaitól, kissé utópisztikus 
univerzalizmusától. Ennek az időszaknak 
a legjelentősebb kortárs művészeti szem-
léje volt a párizsi Pompidou Központban 
működő Modern Nemzeti Művészeti Mú-
zeum kiállítása 1989-ben, A Föld mágusai 
(Magiciens de la terre), amely az első olyan 
kiállításként vonult be a művészettörténet-
be, amely a Föld minden szegletéből mu-
tatott be olyan képzőművészeket, akiknek 
a művészeti gyakorlata egyfajta egyetemes 
művészetteremtésre, új képvilágok meg-
teremtésére vonatkozott. Ennek leírására 
a kiállítás rendezői a „mágikus” kifejezést 
hívták elő, hiszen az európai kultúrkörben 
ez számított a transzcendenssel érintkező 
világokat leíró legjobb kifejezésnek. Ennek 
az évtizednek az egyetemes korhangula-
tát ragadja meg Ujj Zsuzsi is kis számú, né-
hány év alatt elkészített fotósorozatában. 
Végletesen leszűkített eszköztárral dolgo-
zó, lényegében amatőr fotósként hozta létre 
megrendítő erejű műveit.

Ujj Zsuzsi ezekben a műveiben rend-
szeresen használta a test- és az arcfestést, 
amelyek segítségével egy ősibb, rituális 
művészeti gyakorlathoz kötötte műveit. 
Az utóbbi években az új típusú digitális 

képalkotó lehetőségek fejlődése következ-
tében az egyszerű mobiltelefonos fotózást 
is segítő mesterséges intelligencia arcot 
megszépítő algoritmusai egyre jobban 
hozzászoktatnak bennünket az idealizált, 
világosított arc- és testképekhez. Most egy 
olyan korban élünk, ahol az önreprezentá-
cióhoz elengedhetetlen a retusált, megszé-
pített arckép, amely reklámok tömegé-
ből, a politikai jellegű óriásplakátokon át 
a közösségi és álláskereső oldalokon is tö-
megével virít ránk. Ahhoz, hogy első po-
zitív benyomást tegyünk, szükség van egy 
portréfotóra, amelyet egyfajta biológiai 
útlevélként használunk. Az európai kul-
túra pedig, minden más nagyobb kultu-
rális szférától eltérően, nagyon régóta épít 
az arc használatára, felismerhetőségére, 
egyértelműségére. A bizánci képrombo-
lás korának nyertese, az ikon, a szentkép, 
a kultusztárgy ugyanúgy ott volt a keresz-
tény közösségek központjában, mint ké-
sőbb a középkori uralkodók pénzérmére 
nyomott portréi, amelyek teljes méretében 
helyettesítették a királyt, és kifejezték az 
érme hitelességét. Az arc tehát az európai 
kultúrában a hitelesség mintájává vált. 

A maszk és az arcfestés a 17. századi 
európai udvari kultúrában visszaszorult a 
színjátszás területére, és a színészek arcjá-
tékának, szerepkarakterének kifejezése lett. 
Ahogy a nagy német művészettörténész, 
Hans Belting is megírja az arcképek törté-
netéről szóló könyvében, a nápolyi feje-
delmi udvarban a színészeket már egyfajta 
mágikus képességű személyeknek látták, 
mert képesek voltak arcukat maszkká vál-
toztatni annak átfestésével, illetve a külön-
féle karakterek eljátszásával. A 20. századra 
a maszk visszaszorult a népi kultúra egyes 
rituális területeire (pl. mohácsi busók), il-

letve egyes alternatív művészeti közegek (pl. 
zürichi dada-mozgalom, a Bauhaus színhá-
za) színjátszással érintkező területeire, hogy 
aztán a 20. század második felében az euró-
pai underground mozgalmakban a test és az 
arc megfestésének használata a hiteles arc-
kép, a tömegkultúrában elterjedő, „fogyasz-
tói szép” portré ellenpólusává váljon, s ezen 
keresztül közvetítse mondanivalóját. 

A fotóművészet pedig a 20. század 
során maga volt a hitelesség, hiszen min-
dennél „valósághűbben” tudta rögzíteni az 
éppen fennálló valóságot, és annak történe-
ti lenyomata lett. Ujj Zsuzsi azonban fotói-
ban épp ennek a hitelességnek a kijátszására 
törekedett, amikor arcát és – sok művén 
– testét is fekete-fehér csíkokkal kifestette, 
és ennek a gesztusnak szimbolikus jelen-
téseit is kihasználta. Ez az egy-egy felvétel 
előtt akár órákig tartó test- és arcfestés nem 
a valóság eltakarása volt a kamera elől, ha-
nem direkt szembenézés, egy saját rituális 
alteregó létrehozása és fényképészeti meg-
ragadása. Ahogy Hans Belting is összefog-
lalja, a maszkok nem a szerep eljátszását, 
hanem „az az alóli mentesülést szolgálják”, 
hiszen a maszk az inkognitó vágyát jelenti, 
az anonimitást, amely a „tiltott határátlépés-
hez” vezeti közelebb a művészt és a nézőt. 
Ujj Zsuzsi 1990-es, az esztergomi fotóművé-
szeti biennáléra készült, a testfelületre az arc 
motívumait festő sorozata épp ezt jeleníti 
meg, hiszen épp a meztelen test akt jelle-
gét semmisíti meg felismerhető szem-, orr-, 
szájmotívumokkal. Ugyanígy a Tojásos cí-
met viselő sorozatában is a művészi képte-
remtés mágikus erejének egyszerre rituális 
és transzcendentális oldalát nyitja meg, ami 
az 1980-as évek végének művészeti mozgal-
mait az egész világon jellemezte.

Tóth Károly

Maszk- és testfestés 
Ujj Zsuzsi fotóművészetében

Az 1980-as évek végének magyarországi alternatív művészeti szcénájában számos egyéni hangvételű, 
különleges művészi karakterrel megáldott, a kísérletezés és a művészi képalkotás több dimenzióját � gyelembe 
vevő alkotó indult el. Közöttük különleges helyet foglal el a veszprémi születésű Ujj Zsuzsi, aki dalszerzői és 
előadói karrierje mellett az 1980-as évek végén saját arcának és testének maszkszerű megfestésére alapuló 
fotósorozatok létrehozásával hívta fel magára a � gyelmet. Ujj Zsuzsi 2020 végén vehette át Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának Cholnoky-díját életműve elismeréseként.
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nőistennő mint femina patiensis, megszenvedett zombiként regnál 
a saját – és minden nő – szenvedései és reményei fölött.

Hogy mivel győzött meg a már szinte mainstream Trónusos? 
Banális ügy, de nagyon emberi: a reménnyel. A deszperatív létlátle-
letben rögzült reménnyel. A trónus csontváztestű királynője, igaz, 
nagyon hercig-büszke zombi, de akkor is: már majdnem halott – 
és még mindig úgy tágul a karikásra beütött szeme, mint Giuliet-
ta Masina reményt csillantó utolsó könnyes kipillantása a Cabiria 
éjszakái záróképéből: a fér� , akit a szerelmemnek hittem, kifosz-
tott, megpróbált megölni. Persze. De ha nem haltam meg, hát, itt 
vagyok: itt ülök, nem tehetek egyebet. Ha alig élek, remélek. S míg 
eljön az új hímsátán, aki leránt innen és új kíntáncba visz, uralko-
dom fájdalombirodalmamon, én, a megszenvedett. Őrzöm az élet-
lángot majdnem-halálra kínzott lágersoványan, csontig kifosztva 
Reményországban, ki lehetne hitelesebb uralkodója nálam.

Ebből az üzenetből a füzet majd’ mindegyik fotója hordoz 
valamit: zömükre jellemző a bánatos-büszke, olykor már-már szá-
monkérőn provokatív vagy egyszerűen csak kérdő kinézés a pu-
cér-énből. Az önmaga lényegét saját teste átváltoztatásával – jelen 
kiállítás képein szinte teljes realizmusában – kereső alkotó testfes-
tése egyszerre emlékeztet etióp törzsi harcosra, kisminkelt éjszakai 
görlre, bohócra és kiszolgáltatott, megvert nőre. Kiemelkedik közü-
lük mozgalmasságával, dupla-egy alakjával a kétalakos akciókép: az 
előbb a járdaszigeten ácsorgó, majd az úttesten fekvő zombinő.

A festés nélküli végletes őszinteséget választó képek közül 
szintén két alakjával és cselekményességével ragadja meg a � -
gyelmet a páros kép az Eszter-dal balján. Ezen a főszereplő és egy 
másik nőalak – mondjuk Eszter – szinte egybeforrva ülnek fé-
lig-meddig egymás ölében, Zsuzsi a kamerába nézve, keze a tár-
sa szájára tapasztva. A fotóról valami nagy-nagy aktív összetartás 
sugárzik, amibe egymás vállalása, akár megmentése is belefér.

A jelenlegi kiállítás betekintést enged a füzet háttérmunkájá-
ba: a könyvmakett képeiből, az akkori nagyításokból, illetve azok-
ból a sorozatokból tár elénk fényképeket, amelyekből a füzetbe 
bekerült fotók kiválasztattak.

A kiállítás képei a fotó részleteit, eredeti gazdagabb tónusait 
őrző alapállapotot mutatják, és nem azt a tusrajz-tusfestménysze-
rű, tömörebb felületeket létrehozó, keményebbre vett kidolgozást, 
amiben az alkotó szándéka szerint a gra� kus hatást fokozó mó-
don mutatkoznak a füzet képei.

Az Első füzetből rendezett Első kiállítás anno egy pesti mű-
vészeti, még jobban mondva művészforradalom volt a sok közül. 
Egy „késő újhullámos” veszprémi underground csaj egyéni menete. 
Magánakció, a kevés fölismerő támogató – mindenekelőtt Várnagy 
Tibor – segítségével. Akár a Bizottság-bulik, a Vető, a Gasner, a 
Halas, a Hajas – de ezt a névsort ma már mindenki ismeri. A Zsu-
zsié már valóban majdnem késő: boldogult harmincas korunkban, 
1987-ben áll elő ezzel a mivel is, amit akkor még, a vájt fülűeket le-
számítva, a művészetfogyasztók körében sem akartak vagy tudtak a 
nevén nevezni. Szinte láthatatlanul robbant, hogy aztán nemzetközi 
kiterjedésű hullámaival rezegjen vissza a hazai földre.

És most megünnepeljük a 34. évfordulóját. Méltó és igazságos. 
A fér� , akivel élek, 34 éve kivételes kincseként félti-őrzi-csomagol-
ja-költözteti az Első füzetet – csak vigyázva szabad bárkinek kézbe 
venni. Most melléteszem az én kivételes kincsemet: az acb Galéria 
által megjelentetett és a Hurrican Press által rizográ� al kivitelezett 
száz számozott példányból a Zsuzsitól ajándékba kapott dedikált 
füzetemet. Az egyiket akár be is keretezhetnénk – ha az önkifeje-
zés szabadságának benne megnyilvánuló foka elviselné a gesztust. 
De ez a gátlásoktól mentes, alkotóját minden kategorizálásból újra 
és újra kiszabadító „szamizdat füzetecske”, három és fél évtized ide 
vagy oda, máig nem tűri a vibrálását korlátozó kereteket.

Falcsik Mari

Hommage à Barcsay
Barcsay Jenő a 20. század megkerülhetetlen képzőművésze, a magyar konstruktív festészet iskolateremtő 
mestereként folyamatos hivatkozási alap. Hatása harminchárom évvel a halála után is elementáris. 

Hommage à Barcsay. Művészetek Háza, Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény. 
2021. október 1-től 2022. január 31-ig. Kurátor: Hegyeshalmi László

A művészethez közel lépő ember a világ bármely pontján bízvást 
kezébe veszi Barcsay Művészeti anatómia kötetét, ami az e témá-
jú akadémiák alapműve. Számos idegen nyelven és sok kiadás-
ban jelent meg ez a tudományos alaposságú szakkönyv, amelynek 
képtáblái önálló művészi rajzok. Az első kiadás 1953-ban látott 
napvilágot. Barcsay rajztudását Leonardo da Vinciéhez hasonlí-
tották, s feltehetően azért cipelte haza és kezdte rajzolni az iskolai 
csontvázat, hogy ne kelljen a kor szellemének megfelelő megren-
deléseket elvállalnia. Ez a hozzáállás, a saját művészetének való 
alárendelődés a magánéletében is meghatározó volt, hisz sosem 
házasodott meg, a széles családot, a meleg emberi közösséget ta-
nítványai jelentették számára.

Egyéni, senki máséval össze nem téveszthető stílusa az ana-
tómiai atlasz megjelenésekor már létezett: szigorú szerkezeti 
elemekkel és élénk koloritokkal a konstruktivizmus egy sajáto-
san magyar változatát alakította ki, kiterjesztve � gyelmét a ke-
retezésre is. Tanítványai között ott volt az a Klimó Károly, aki 
október 1-én megnyitotta a veszprémi Vass Gyűjtemény Hom-
mage à Barcsay kiállítását. Klimó Károly is kiemelte mestere 
etikai tartását, aki a Rákosi-diktatúra idején is bátran ragaszko-
dott művészi függetlenségéhez: a háború előtt inkább egy ipa-
ritanonc-iskolában tanított, csak hogy ne kelljen elfordulnia az 
önmaga elé állított mércétől, s erős hajlama, képessége volt a 
művészi megújulásra.
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Korinek Gergely kiállítását már több hónapja 
lebontották, mégis az általa megfestett Róma 
városi oszlopok, örömteli nyugtalanságot 
okozva, gondolataimban azóta is velem van-
nak. A Rómában látott „komoly kőfaragások” 
hatása alól egyébként Vas István és mások sem 
tudták kivonni magukat. 

Vas István Forum Romanum című vers-
ciklusának Ívek, oszlopok… című verse így 
kezdődik: 
„Ti ívek, oszlopok, komoly kőfaragások
Miféle pára száll ma is belőletek…”

     Majd később: 
„Már hűvös és kemény formátok átderengett
A pőre tanterem első latin szaván,
S megsejtvén velem a szépségben a rendet…”
„Ó, rend és képzelet, komoly latin kezesség…”

     És a vers záró sora:
„Örök, kemény arány, édes-szigorú szépség.”

Mi is fogta meg Vas Istvánt ezekben a kőfaragásokban? Komolysá-
guk, hűvös és kemény formájuk, a rend, a kemény arány, végül az 
édes-szigorú szépség. Ezek a kulcsszavak akár egy-egy építészet-
történeti lexikon oszlopokra vonatkozó címszavában is szerepel-
hetnének. A Major Máté-féle szakszótárban például az oszloprend 
„az antik építészetben kiérlelt formaegyüttes”, amelyben az egyes 
elemek kötött rendben, meghatározott arányösszefüggések szerint 
kapcsolódnak egymáshoz. 

Az alaptípusok egyike a korinthoszi oszloprend, ahol az osz-
lopfőt akantuszlevelek koszorúja övezi, amelyből abakuszt (fejle-
mezt) tartó, csigavonalban felcsavarodó indák nőnek ki. 

Bizonyára igaza van Géczi Jánosnak abban, hogy például Ba-
lácán „mindenük megvolt, ami a rómaiaknak szükséges…” (Géczi 
János: Baláca), legalábbis provinciális szinten és egy kicsit más-
képpen. Természetesen voltak oszlopaik is, amelyek a bejáratok 
mellett vagy a különböző udvarokat körülölelő folyosók alapfalai 
fölött vagy mellvédjein álltak, más méretezésben, nem túl szigorú-
an vett szerkesztési elvek alapján. A klasszikus előképekhez képest 
gyengébb, sok esetben átértelmezett kivitelben készültek.

A Balaton-felvidék kedvelt kőanyaga a római kortól a közép-
koron át, egészen napjainkig a permi vörös homokkő. Római kori 

Komoly kőfaragások
A római Forum Romanum oszlopait nemrégiben Korinek Gergely idézte meg a Dubniczay-palota 
Várgalériájában rendezett kiállításán (Séd 33. 2021/4. 17–18.). Ez alkalommal a klasszikus oszlopok 
„kistestvéreit” mutatjuk be, egy olyan kis csoport kőfaragványait, amelyek a provinciális emlékanyagban 
csak a Balaton-felvidékről ismertek, unikumnak tekinthetők. Az öt oszlopfő mindegyike a Laczkó Dezső 
Múzeum gyűjteményébe tartozik, s jelenleg a balácai római kori villa kőtárában látható.

Mély tisztelet, hódolat, azaz hommage. Barcsay 1988-ban 
bekövetkezett halála után Gyarmathy Tihamér megrázó erejű, In 
memoriam Barcsay című képe láttán – ami tán épp Barcsay föl-
di maradványainak sírba tételét ábrázolja – Vass László műgyűjtő 
kérte fel az alkotótársakat Hommage à Barcsay műveik elkészíté-
sére. A művészettörténeti jelentőségű vállalásra olyan művészek 
válaszoltak, mint például Bak Imre, Balogh László, Véra Cardot, 
Deim Pál, Fajó János, Gyarmathy Tihamér, Haász István, Hajdú 
László, Hencze Tamás, Hetey Katalin, Konok Tamás, Lantos Fe-
renc, Marosán Gyula, Maurer Dóra, Vera Molnár, Nádler István 
vagy Paizs Péter. Voltak, akik Barcsay vörös-földbarna színeit ra-
gadták meg, míg mások saját területükről merítkezve készítették 
el hommage-alkotásaikat.

Az 1990-es szentendrei hommage-kiállítás után Barcsay 
születésének centenáriumán, 2000-ben rendezett hasonló témá-
jú tárlatot a veszprémi Művészetek Háza Csikász Galériája, ahova 
a Vass Gyűjtemény darabjai mellett a szentendrei Barcsay Múze-
um kollekciójából is válogattak. A 2021. évi anyag kizárólag Vass 
László gyűjteményének műveiből állt össze, amelyek az átkerete-
zéssel új hangulatot közvetítenek. 

Barcsay éber � gyelemmel tekintett a világ változásaira, ami-
nek vetülete az alkotásain jelent meg, művei pedig beépültek a 
világ alakuló, formálódó művészetébe. Ezt a művészi aurát ismer-
ték fel azok a � atalok, akiknek példát szolgáltatott Barcsay. A hi-
teles művészi pálya azonban nemcsak a tanítványok törekvéseit 
formálta, hanem Vass László magángyűjteményének jellegzetes 
karakterét is. „Amikor kezdő gyűjtőként az idős Barcsay műter-
mében megláttam kései alkotásait, mélyen elgondolkodtam: egy 
ilyen idős ember megelégszik azzal, hogy ezekkel az egyszerű 
motívumokkal fejezze ki magát” – emlékezett a kezdetekre Vass 
László, akinek nemzetközi kitekintései során is igazodási pont-
ként maradtak meg a Vass Gyűjtemény első helyiségében ma is 
látható Barcsay-művek.

S hogy miért nem mindegy, hogy Barcsay képén hol húzó-
dik a vízszintes csík, ami fölött szürke, alatta fekete szín látható, s 
mitől kerül a kép egyensúlyba? Minimális ábrázolása ellenére mi-
től jelent minőséget? Ezek azok a kapaszkodók, amik mentén Vass 
László teljes gyűjteményét felépítette, a múzeum létrehozásával 
pedig felhelyezte Veszprémet a nemzetközi művészeti térképre.

Mórocz Anikó

Séd, 2021. 5. sz., 3. old.
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A gyöngyszemekkel nem versenyezhetnek, de a régészeti feltárásoknak valóban a legapróbb leletei közé 
tartoznak a különböző fémveretek, közöttük például a balácai halomsír kutyanyakörvének és -pórázának 
szegecsei. A veszprémi múzeumban őrzött leletek (összesen 30 darab) leltári száma: 92.5.1-29.

Aprónál is apróbb
A balácai római kori villagazdaságtól észak-
ra eső, földhalommal borított monumentális 
temetkezőhelyet a 18. században Sisak-hegy-
nek, majd Türken higelnek, Likasnak nevez-
ték, és Likas-dombnak ismerjük ma is. Az első 
kettőre magyarázatul szolgál a Nemesvámoson 
az 1980-as években még élő néphagyomány, 
amely szerint ugyanis a nagyméretű földhal-
mot egy török vezér számára sapkában (sisak-
ban) hordták fel. Az utolsó kettő magyarázata 
pedig nem lehet más, mint hogy évszázadokon 
keresztül bele-beleturkáltak a halomba, s esze-
rint ott nem találtak semmit, legfeljebb csak a 
sírépítmény maradványait, a beszakadt bolto-
zat „likait”. A Likas-domb 1985–1987 közötti 
feltárása azután fényt derített a fentiekre. Szó 
sem volt törökökről, sőt vezérről sem, viszont 
az igaz, hogy egy jelentős, római korban itt élt 

család számára készítették nyugvóhelyül a grandiózus mauzóle-
umot, és az is igaz, hogy nagyon-nagyon átkutatták, megbolygat-
ták, kirabolták. Nagyon „likas”, nagyon hiányos volt! Hiányoztak 
a temetkezési urnák, a mellékletek, visszabontották a sírkamrát és 
a boltozott folyosót, a körítőfalat. Szétverték a körítőfal lábazatán 
felállított síroltárokat, s legnagyobb részüket valószínűleg elszállí-
tották a környező települések építkezéseihez. Az egykori földfel-
színbe ásott, feltöltött gödrökhöz azonban nem fértek hozzá. Így 
maradt meg a – valószínűleg korábbi temetkezésekhez tartozó – 
két állattemetkezés is. A nagyobbik gödörben egy felszerszámozott 
lovat, a kisebbikben pedig, nyakörvével, pórázával együtt, egy ku-
tyát égettek el, majd a máglya elhamvadása után a gödröket bete-
mették.

A kutya csontmaradványai között feltárt szegecsek két típust 
képviseltek. Az 1,55-1,65 cm átmérőjű, 17 darab kisebb veretet a 
szélekkel párhuzamosan futó horony díszítette, míg a második, 
1,2-1,9 cm átmérőjű, 13 darabból álló csoport példányainak fe-
lülete díszítetlen volt. Valamennyi veret vékony bronzlemezből 
készült, széleit visszahajtották, felületét, hogy ezüsthöz hasonló-
an csillogjon, ónozták. Mindegyiket bőrszíjra erősítették, a szíjak 
hátsó oldalán apró ellenlemezzel rögzítették.

A római korban tartott kutyáknak volt nyakörve. Ezekbe 
kapcsolták a láncokat, amelyekkel egyrészt féken tartották a ku-
tyákat, másrészt korlátozták mozgásterüket, miként a hozzájuk 
közelítő emberekét is. Ha hihetünk az ábrázolásoknak, ezek a ku-
tyák nem lehettek különösebben kezes állatok. Igaz, a cave ca-
nem (óvakodj a kutyától) típusú ábrázolások éppen az illetéktelen 
egyének behatolása ellen szándékoztak védeni a házat és annak 
lakóit. Petroniust olvasva, ez úgy látszik, elég is lehetett. A belé-
pőt, ahogy idézzük is, valódi sokkhatás érte:

„…egyszer csak hanyatt vágódtam, és majdnem kitörtem a 
bokámat. Ahogy beléptünk ugyanis, mindjárt balra, a portásfül-
kétől nem messzire, egy láncra kötött kutyaóriás tűnt szemünkbe, 
mely a falra volt ráfestve, s fölötte otromba betűkkel ez a fel-
írás állt: VIGYÁZZ A KUTYA HARAPÓS” (Petronius: Satyricon 
XXIX. Fordította: Horváth István Károly).

Hogy volt-e valódi kutya is a házban, vagy elrettentésül való-
ban ennyi is elég lett volna, nem tudjuk.

A Pompejiben feltárt mozaikokon a bőr nyakörveket vö-
rös-barna színű kövekből rakták ki. Fehérek voltak a nyakörv 
kerek vagy négyszögletes veretei. Néha, mint például a Tragikus 
költő házának mozaikján színes kövekkel (ékkövekkel?) díszítet-
ték a szíjat. A balácai szegecsek mára már lekopott, ónozott felü-
lete hasonló hatású lehetett a mozaikokon látható fehér veretes 
nyakörvekhez. 

A balácai, részben elhamvadt állattemetkezés csontmarad-
ványaiból az archeozoológiai vizsgálatok csak egyetlen kutyára 
következtettek. Akármekkora is lehetett az állat, a 30 darab veret 
nem férhetett rá egy nyakörvre, így nem maradt más hátra, mint 
feltételeznünk kellett egy ugyancsak veretekkel kirakott pórázt 
is, annak ellenére, hogy antik párhuzamokat erre a megoldásra 
nem találtunk eddig. A nyakörv-lánc páros ábrázolásához képest 
egyébként is nagyon ritka a nyakörv-póráz együttese a római kori 
anyagban.

1996-ban a veszprémi múzeumban kiállítást szenteltünk a 
római kori halomsíroknak, kocsi- és lótemetkezéseknek Párhu-
zamok és különbözőségek címmel. Az ásatási meg� gyelésekkel 
alátámasztott rajzos rekonstrukciókat megpróbáltuk részben „élő-
vé” tenni, ezért a kiállításon (a múzeum restaurátorait és kiállítás 
rendezőinek munkáját dicsérő) valódi méreteket megjelenítő ló-
szerszám-rekonstrukciók is helyet kaptak, így a balácai hátaslovat 
imitáló, nikecellből kifaragott hátasló, valamint a nyakörvet viselő 
kutya is. Ez alkalommal a póráztól eltekintettünk, viszont a kutya 
nyakörvére felerősítettük a veretek nagy részét. Lám, az apró lele-
tek így illeszkednek az egészhez!

Palágyi Sylvia

Mozaikrészlet a pompeji Tragikus költő házából 
(Guzzo, P. G. – Foglia, A. e P.: Pompei. Napoli, 1998 nyomán)

Az 1996-os kiállítás részlete (Fotó: Nagyvári Ildikó)

Séd, 2020. 6. sz., 23. old.

Jóllehet a Nemesvámos-Veszprémfajsz határában egykor elterülő római kori nagybirtokközpont kilenc 
kilométerre fekszik Veszprémtől, mégis, 1904-től kezdve jelentősen befolyásolta a vármegyei múzeum 
megépítésére, majd bővítésére vonatkozó elképzeléseket. A múzeumi ásatás eredményeképpen feltárt nagy 
mennyiségű leletanyag elhelyezésére a mai napig sem született megnyugtató megoldás.

Összefonódások

1904. november 6-a 
emlékezetes dátum a 
múzeum és Baláca éle-
tében. Ekkor nyílt meg 
a Veszprémvármegyei 
Múzeum első kiállítá-
sa a vármegyeház II. 
emeletén, és ugyan-
ezen a napon értesítet-
ték Laczkó Dezsőt, a 
múzeum igazgatóját az 
első, méltán híressé vált 

�nanszírozási kérdések gátolták a múze
um megvalósulását. Áthidaló megoldás
ként kínálkozott Hornig Károly püspök 
jó szándékú támogatása, amely lehetővé 
tette volna a Belső-Püspökkertben mint
egy 4000 m ² -en a mozaikok, falképek s 
egyéb leletek elhelyezésére a balácai pavi
lon megépítését. Óriási megkönnyebbülést 
jelentett volna ennek az épületnek a meg
valósulása! Egyrészt teljesen új épületet 
nyerhettek volna addig is, amíg megépül 
a vármegyei múzeum végleges épülete, 

Séd, 2020. 4. sz., 2. old.

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

Az archív fotó első két üvegedénye méltán került a felvétel-
re. A mezőszilasi bordás tálnak valószínűleg máig sincs párhu-
zama a pannóniai anyagban. Díszítési módja viszont ismert a 

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

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

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

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

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

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

Római üvegedények 
a múzeum gyűjteményéből
Római üvegedények 
a múzeum gyűjteményéből
Római üvegedények 

Az inotai halomsírok üvegkészletei (fotók: Oszkó Zsuzsa, 2003–2004)

Rajna menti Kölnből és a Duna-parti Brigetióból (Szőny) is. A 

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

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

1. kép: Spirálisan bordázott mély tál, halványkék. Lelőhely: Mezőszi-
las, VIII. halom. Leltári szám: 55.212.37.; szájátmérő: 13,8 cm, talp-
átmérő: 5,9 cm, magasság: 10 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 

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

Az üveg tetszetős áru! Méghozzá szaga sincs (mint a fémnek)! Ezért azután Petronius � gurája, Trimalchio az 
 2016. ősz 2.) S hogy értéktelen 

a múzeum gyűjteményéből

Falfestménytöredék 
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Séd, 2020. 4. sz., 2. old.
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A minap kezembe akadt a veszprémi múzeum 
egyik archív, üvegnegatívról készült fényké-
pe (leltári száma: 2577 – vö.: borító). A római 
gyűjtemény akkoriban legszebb, legértéke-
sebbnek tartott üvegedényei szerepelnek raj-
ta. Valószínűleg láthatók voltak az 1925-ben 
megnyílt vármegyei múzeum (majd Bako-
nyi, később Laczkó Dezső Múzeum) kiállító-
termeiben. A II. világháború után 1951-ben 
megnyílt első, majd 1958-ban és 1964-ben át-
alakított, illetve újjárendezett kiállítás tárlói-
ban is helyet kaphattak. A Veszprém megyei 
leletanyagot bemutató új állandó kiállításokból 
ezek a tárgyak már kimaradtak, mert közben 
Mezőszilast (az egykori Szilasbalhást) Fejér 
megyéhez csatolták, a másik két tárgynak pe-
dig bizonytalan volt a lelőhelye és ismeretle-
nek lelőhelykörülményei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Római üvegedények 
a múzeum gyűjteményéből

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

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

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

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

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

nők,
és ti szalagtalanok, kurta ruhát viselők!”

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska (Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:
K .  P al á g y i S . :  T e r r a k o t t a  V e n u s  s z o b r o c s k a  B a l á c á r ó l .  Z al ai M ú z eu m  1 4 .  2 0 0 5 .  7 5 – 8 0 .

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

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

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

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

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

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

                                         (Fordította: Devecseri Gábor) 

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

Palágyi Sylvia

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

Falfestménytöredék 
szőlőfürtöt szorongató 
gyermekalakkal

Válogatott irodalom:
R h é G y u l a:  A  b a l á c z a i  á s a t á s o k  e r e d m é n y e i .  I n B a l á c z a .  V es z p rém ,  1 9 1 2 .E x  S y m p o s i o n  9 6 . ,  2 0 1 7 .K erény i K á ro l y :  e m ,  e ve e  B u d ap es t,  1 9 8 4 .T renc s ény i- W al d ap f el  I m re:  M i t o l ó g i a .  B u d ap es t,  1 9 6 0 .
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A Venus-szobrocskának pedig nagyon fon-tos szerepet szánhattak a balácai földbirto-kon. Az Itáliához képest szokatlan, kemény telek után jött a Venus által képviselt, az istennő szépségéhez méltó, gyönyörű ta-vasz, kihajtott a vetés, a szőlő, a fű, s a fák is, ahogy Ovidiusnál is olvashatjuk:

„Így a tavasz Venusé. Nincs más, ami illene hozzá:tündököl akkor a táj, s újra kienged a föld.Föld felszíne reped, fűszál hegye gyorsan előtör,szőlőtő duzzadt vesszeje újra kihajt.És gyönyörű Venus is méltó gyönyörű ide-jéhez…”„…általa új a vetés, általa nőnek a fák.”„…ápoltság, ízlés, szép ruha – tőle ered.”„Jöjjetek ezt a nagy istennőt tisztelni, latin nők,és ti szalagtalanok, kurta ruhát viselők!”(Ovidius: Fasti IV, 125–129; IV, 96, 108; IV, 133–134, fordította: Gaál László)

A tavasz áldásaiért könyörgőkön kívül a szépség és a szerelem istennőjét nemcsak a „kurta ruhát viselő” nők tisz-telték, hanem a tisztes matrónák is, akik sokat adtak az ápoltságra, az ízlésre és az ékszerekkel díszített szép ruhákra, azaz a méltó megjelenésre.A veszprémi Laczkó Dezső Múze-umban őrzött, posztamensre állított, hiá-nyos balácai Venus-szobrocska magassága 12,2 cm (leltári száma: 94.1.1.), színe vö-röses-sárgásbarna. A szabálytalan ha-sáb alakú talapzatra helyezett szobrocska felső része deréktól felfelé hiányzik. Két karjából csak a bal alkarja és kézfeje ma-radt meg. Sematikusan ábrázolt bal kezé-vel tartja felső szélén összetekert, lábfejét részben takaró, középen hosszanti ránco-kat vető köpenyét. A bal lábára neheze-dő � gura jobb lábát behajlítva ábrázolták. A hátoldalon a ruha redőzetét és össze-tekert felső részét bevagdosásokkal, mély árkolással jelezték, ahogy egy bemélyített vonal utal a gerincoszlopra is. A jobb és a bal oldal kevésbé részletezett kidolgozá-sú. A szobrocskát készítő fazekasnak, úgy látszik, fontosabb volt az elülső és a hát-só oldal megmunkálása, s nem volt fontos számára az sem, hogy saját ujjlenyomatait eltüntesse. A bal és jobb oldal benyomó-dásaiból a kidolgozás folyamata nyomon követhető. A mester vagy inkább nem túl jártas segédje bal kezébe vette a még kép-lékeny állapotú szobrocskát úgy, hogy hüvelykujja a szobrocska jobb oldalán ha-gyott nyomot, míg bal oldalán a mutató-, középső, gyűrűs- és kisujja. Finomított az arcon, a felsőtesten, azután ráhelyezte a szobrocskát talapzatára. Az illeszkedés el-simítására nem ügyelt különösképpen.Szobrocskánk a Venus pudica ábrá-zolások körébe tartozik, mégpedig a sze-mérmesebb változatok közé. Ezeknél a szobroknál/szobrocskáknál az istennő nemcsak kezével takarja el vénuszdombját, hanem csípőjét és mindkét lábát is kissé le-csúszott lepellel fedi be. A teljesen ruhátlan vagy a félig öltözött Aphrodité-Venus-áb-rázolásokban nem nehéz észrevennünk a klasszikus kor görög szobrászának (Kr. e. 4. század), Praxitelésznek a hatását. Ez a hatás végig követhető a hellénisztikus szobrokon, a görög szobrok római kori másolatain és a római kori utánérzéseken 

át, egészen a császárkori provinciális kis-plasztikai alkotásokig. A római Villa Al-dobrandiniből is ismert, márvány, félig öltözött Aphrodité pudica típusú szobrok jellegzetes vonásai mindenképpen felis-merhetők a balácai Venushoz hasonló, különböző fazekasműhelyekben gyártott pannoniai ábrázolásokon.A balácai Venus-szobrocskát a kísé-rőleletek alapján a Kr. u. 2-3. században készíthették valahol Pannoniában vagy akár a helyi villagazdaság eddig még nem ismert fazekasműhelyében. Palágyi Sylvia

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska (Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:K .  P al á g y i S . :  T e r r a k o t t a  V e n u s  s z o b r o c s k a  B a l á c á r ó l .  Z al ai M ú z eu m  1 4 .  2 0 0 5 .  7 5 – 8 0 .
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Meghatározott napokon havonta vagy különleges alkalmakkor (születésnap, nagykorúvá válás, házasságkötés, hosszú útról hazaté-rés stb.) áldozatot mutattak be, amelynek során megkoszorúzták a háziszentélyben (larariumban) felállított szobrokat, kalácsot, mézet, tömjént, a fogyasztott étel egy részét és bort áldoztak nekik. Utób-biakra Ovidiusnál, a címadó soron kívül is találunk utalásokat: „Jó rokonok, tömjént áldozzatok isteneinknek!” vagy „Hozzatok enni-valót! hálátokat ez bizonyítsa!”1906-ban a gic-hathalmi uradalom nagydémi földjeinek egyikén szántás közben több darabból álló háziszentély-garni-túra látott napvilágot. Ahogy lenni szokott, a tárgyak egy részét széthordták. Az először letétként, majd 1914-ben véglegesen a veszprémi múzeum tulajdonába került tárgyak közül (két bronz-szobor, bronzkancsó, három bronzmécses, bronzfedő, bronzser-penyő) a veszprémi múzeum 1955-ben készült nyilvántartásába már csak egy bronz Lar-, egy bronz Apollo-szobor, egy bronztál (=bronzserpenyő), egy bronzkancsó és két bronzmécses került (leltári számuk: 55.187.1-6, a mécsesek sajnos már csak másolat-ban). A múzeumi átadásnak azonban ára volt. A birtok bérlője, a Frankl család ugyanis nemesi előnevet kívánt ezzel a gesztussal magának szerezni, amelyet meg is kapott. A „széphelyi” előnév ta-láló, beszédes névválasztás volt, mert valóban szépnek tekinthető az a hely, ahol ennyi „szépség” előkerült.

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

rékon megkötött. Fején babérkoszorú, lába állatbőrrel fedett. Baljá-ban (a család javára) bőségszarut tart, jobbjában tálka lehetett.Apollo isten szobrocskájának öltözete mindössze egy tegez-tartó(?) szíjból áll. Legfőbb ékessége felül két tincsbe rendezett haja. Jobb kezében áldozati csészét tart, bal kezében lándzsa lehetett.S hogy kit is tiszteltek Apollóban? A szép, ¢ atal i£ úként ábrá-zolt sokoldalú isten megtestesítette a fényt, ő volt minden szépnek és jónak, jogszerűségnek, a költészetnek, a zenének istene, lelkesí-tő, látnoki tehetség. Hozzá (is!) könyörögtek betegség idején, ahogy Tibullus versében is:„Jöjj el Apolló, s űzd el a zsenge leány nyavalyáját,  kórok hosszú hajú, büszke-nagy istene, jöjj!Higgy nekem és tüstént gyere – nem bánod meg, Apollo:  illesd orvosló ujjal a kedvesemet.Add, hogy sápadt tagjait orvul láz ne apassza,  és foltos se legyen bőre, a szép-halovány,és ami baj még vár s ami bútól fél a szivünk még,  hordja a tengerbe friss habu, fürge folyó.”(Kardos László fordítása)A háziszentély-garnitúra többi tárgyának funkcióját könnyű elkép-zelnünk. Az italáldozatnál használták a kancsót, a tálba az istenek-nek szánt ételek kerültek, a mécsesek pedig a fényt biztosították, s távol tartották az ártó szellemeket. Palágyi Sylvia

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

Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

„Szépövű Laroknak szent kehely öntsön italt!”

Válogatott irodalom:Ovidius (Publius Ovidius Naso): Római naptár – Fasti II, 631., 633., 634. Ford.: Gaál László. Helikon Kiadó 1986. [Prométheus könyvek 12.]Tibullus (Albius Tibullus) 4,4. Ford.: Kardos László. In: Tibullus, Propertius, Ovidius versei. Sziget Könyvkiadó, Budapest, 2000.B. Thomas Edit: A nagydémi lararium. Veszprém, 1965.Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Magyarország Régészeti Topográfi ája 4. Veszprém megye régészeti topográfi ája. A pápai és zirci járás. Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. 169.Palágyi Sylvia katalógusszövege. In: Térjünk a tárgyra! – Get on to the Object! Kiállítás a Laczkó Dezső Múzeum alapításának 100. évfordulójára. A katalógust szerk.: Tóth G. Péter – Schleicher Vera. Veszprém, 2003., 58–59.

Az inotai halomsírok üvegkészletei (fotók: Oszkó Zsuzsa, 2003–2004)

1. kép

Felhasznált irodalom:
K. Palágyi S.: A balácai római kori halomsír kutatása. Balácai Közlemények 4. 1996. 
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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 � gyelmeztet 
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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bányákat azonosítottak Balatonalmádiban, Alsóörsön és Balaton-
rendesen. A római kori településeken eleinte küszöbkövek, ajtó-
félfák készültek ebből a kőanyagból, majd a 3-4. században egyre 
inkább vörös homokkövekből faragták ki az úgynevezett leveles 
oszlopfők túlnyomó részét. Az igényesebb megmunkálást kívánó 
oltárokhoz, síremlékekhez már az 2. századtól kezdve felhasznál-
ták ezt a helyben kínálkozó nyersanyagot.

A korinthoszi típusú oszlopfők egy egészen sajátos, külön-
leges, némiképpen átfogalmazott csoportja jelenik meg a 4. szá-
zadban a Balaton-felvidéken. Ezek az ún. maszkos oszlopfők, 
amelyeknek sem Pannóniában, sem más provinciában nem talál-
juk párhuzamait. Öt oszlopfőből áll ez a csoport. Közülük egynek 
a lelőhelye ismeretlen (ltsz.: 66.248.1.), a többi Balatonakali-Ság-
pusztáról (ltsz.: 55.283.9.), Balatonalmádi-Vörösberényből (ltsz.: 
65.437.1.), ill. kettő Mencshely-Berki-kútról (ltsz.: ÓR 2004. 3.1-
2.) került elő. Az oszlopfők közül egyedül a mencshelyi példányok 
származnak ásatásból.

Az oszlopfők közös jellemzője a húsos levélkoszorú, vala-
mint a hangsúlyosan megfaragott, ívelő, két végén visszapöndö- 
rödő, a néha már csak jelzésszerűen ábrázolt abakusz sarkait alá-
támasztó inda. Íveibe kerülnek azután a maszkok vagy inkább 
fejábrázolások. A fejtető legtöbbször eléri a fejlemezt, de rá is ke-
rülhet arra. Az ábrázolt fejek oválisak, hajuk hátrafelé fésült, fü-
lük csak néhány esetben látszik. A fejek leghangsúlyosabb része 
a szem és az orr. A szájak ábrázolása, úgy látszik, az előzőekhez 
képest kevésbé volt fontos, szinte csak jelzésszerű. Hogy nők vagy 
fér�ak voltak-e az ábrázoltak? Mindkettő lehetséges. 

A maszkos oszlopfők megközelítőleg kocka alakúak és – egy 
kivétellel – nagyjából azonos méretűek. (A mencshelyi oszlop-
fők mérete: 31,5 x 31,5 x 18-21,5 cm.) Az öt oszlopfő közül csak 
kettőnek történt meg az anyagvizsgálata. Az egyik mencshelyi, s 
a balatonakali-ságpusztai minta Balatonalmádi keleti, római kor-
ban működő bányájához köthető, annak ellenére, hogy a két lelő-
hely geográ�ailag a balatonrendesi kőfejtőhöz esik közelebb.

A nyersanyag beszerzésébe a megrendelőnek valószínűleg 
nem sok beleszólása lehetett, bár kétségtelen, hogy a vörös ho-
mokkövek között vannak színbeli (vörös, vörös-barna, lilásvö-
rös) és színmélységbeli (világos- és sötétvörös) különbségek. A 
kőfaragómestereknek viszont lehettek kedvenc bányáik. De hány 

műhely terméke ez az öt oszlopfő? Több műhely jellegzetességeit 
vagy csak egy műhelyben tevékenykedő több mester keze nyomát 
hordozzák? Leginkább a balatonalmádi-vörösberényi oszlopfő 
különül el a többitől. Ez elsősorban a fejlemez teljes hiányában és 
a középen élesen bemetszett levelekben mutatkozik meg, s akkor 
még nem beszéltünk a csak úgy mellékesen megfaragott apró ál-
lat�gurákról sem. A balatonakali-ságpusztai oszlopfőt mérete s 
megnyúlt levelei különböztetik meg a másik négy kőemléktől.

A Balaton-felvidéki „kistestvérek” tehát alig emlékeztetnek 
a nagy birodalmi, sőt görög példákra, a klasszikusnak mondható 
korinthoszi oszlopokra. Sajátos kifejeződései viszont a helyi, pro-
vinciális igényeknek, a mesterek variációs készségének és szakmai 
tudásának.

Palágyi Sylvia

Maszkos oszlopfő Mencshelyről (Fotó: Oszkó Zsuzsa)

Felhasznált irodalom:
Ertel, Christine – Palágyi Sylvia – Redő Ferenc: Die Skulpturen des Stadtgebietes 

von Salla und Mogetiana sowie des Balaton-(Plattensee-)Oberlandes in den Ko-
mitaten Zala und Veszprém. CSIR Ungarn Bd. VIII. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1999.

Palágyi Sylvia – Csirke Orsolya – Futó János – †Hlavay József – Raucsik Béla – 
Szabó Adrienne – Vassányi István: Mining Data from Roman Sandstone Quar-
ries. Acta Archaeologica 57. 2006. 395–422.

Maszkos oszlopfők a Balaton-felvidékről (Rajz: Trexlerné  
Szlezák Judit)
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„A tűz uralkodik felettünk” –  mondta a 
művésznő a veszprémi televíziónak a ki-
állítás megnyitójakor készült interjúban. 
Az általa alkalmazott redukciós égetés lé-
nyege, hogy a kemencéből ki kell vonni 
az oxigént, s különböző kormozó anya-
gokat kell beledobni, ezeken múlik, hogy 
milyen színű lesz a tárgy. És a tűz meleg-
ségén. Villámgyorsan kell cselekedni, egy 
ember nem is tudja elvégezni ezt a mun-
kát. Éveken keresztül a férje segített a mű-
vésznőnek, Bokros László gra� kus- és 
festőművész. Neki köszönhető, hogy Júlia 
keramikus lett, az ő unszolására kezdett 
bele, s azt is ő tanácsolta: „olyat kell kita-
lálni, amit más nem tud!”

Bokros Júliának sikerült olyat kita-
lálnia. A pécsi Zsolnay-gyár eozinmázával 
próbálkozott, de más lett belőle. Hason-
lít, mégsem ugyanaz. Hogy milyen a mű-
vésznő által használt máz, valójában senki 
nem tudja, ez az ő titka mind a mai napig. 

Munkái a legkülönbözőbb színek-
ben pompáznak. A kifejezés nem költői 
fordulat, szemkápráztató a végeredmény. 
Hol vörösben, hol zöldben és − meglepő 
módon, mert e technikában nem meg-
szokott – kékben csillognak Bokros Júlia 
tárgyai. Csillognak, mert a mázas felszínt 

súroló fény tovább alakítja a látványt. A 
megvilágítástól függ, hogy halvány rózsa-
szín vagy vérvörös villanásokat fedezünk 
fel rajtuk, hogy feketének vagy kéknek 
látjuk a tárgyat.

A címben szereplő tűz és fény már 
magyarázatot kapott. Hogy jön ide a víz? 
Bokros Júlia faliképeinek témája szinte 
mindig a Balaton, a víz, halakkal, növé-
nyekkel, hullámzással, örvényléssel. Bár-
milyen meglepő, a kemény kerámián a 
szín, a fény képes megteremteni a víz alatti 
élet misztikus látványát, sőt, még a moz-
gását is. Amikor a Balaton felszínét áb-
rázolja, úgy érezzük, az ezüsthidat ejtette 
fogságba.

A művésznő mesélte, hogy ősi elődei 
e technikában a mórok, arabok. A máz-
ra értette, én képzeletben még messzebb-
re mentem, amikor tárgyainak alakját is 
meg� gyeltem. Némelyik tálkájának for-
mája olyan, mint ősi sírleleteké, minden 
műviséget, túl tökéletesített szabályosságot 
nélkülöző. A gépi pro� zmus helyett a kéz 
egyediségének nyomát viselik.

A veszprémi kiállításon faliképek, 
kisplasztikák, használati tárgyak és ob-
jektek szerepeltek. Olvastam egy értéke-
lést, azt írta a szerző, letisztult formavilág 
jellemzi a művésznőt. Valószínűleg igaza 
van, bár én mást értek letisztultság alatt. 
Számomra éppen az a vonzó Bokros Júlia 
tárgyaiban, hogy képlékenynek tűnnek. 
Úgy érzem, ha hozzájuk nyúlnék, alakít-
hatnék rajtuk. Más művei pedig olyanok, 
mintha most vette volna ki a kemencé-
ből, nem merném megérinteni őket, mert 
még forróak.

Bokros Júlia személyiségéből árad a 
harmónia, így nem meglepő, hogy műve-
iből szintén a harmónia sugárzik felénk. 
Képes volt az elmúlt csaknem 50 év alatt, 
amióta keramikusként dolgozik, a föld, a 
tűz, a víz, a fény erőit saját szándékai szol-
gálatában megszelídíteni.

                                                                                             
Herth Viktória

Tűz és víz, meg a fény
Szeretnék olyan energikus és csillogó szemű lenni 90 évesen, mint Bokros Júlia, akinek szeptemberben 
nyílt születésnapi kiállítása a Dubniczay-palotában. A Művészetek Háza ezzel köszöntötte az ország egyik 
legjobb keramikusművészét.

Balatoni színek. Bokros Júlia kiállítása. Művészetek Háza, 
Magtár Galéria. 2021. szeptember 25. – 2021. október 31.
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Volt, ahol a szekrény 
mögül került elő akva-
rell, volt, ahol a keret-
ből kiesve, raktárban 
gyűrődött, vagy nem is 
gondoltak arra, hogy 
művészetnek számít a 
sokszorosított gra� ka. 
Ugyanakkor sok intéz-

ményben méltó helyen, szemlátomást meg-
becsüléstől övezve találtuk az alkotásokat.

A fellelt 523 mű fele festmény, har-
mada gra� ka, és mintegy 60 kisplasztika, 
dombormű, kerámiatárgy került nyilván-
tartásba. Nagy részük most is ugyanott 
található, mint 2016-ban, de voltak alkotá-
sok, amelyek a Művészetek Háza birtoká-
ba kerültek. Részben azért, mert Veszprém 
kultúrája szempontjából fontosnak minő-
sítette őket a szakmai bizottság – amely 
fel is értékelte a műveket −, részben azért, 
hogy méltatlan helyükről kimentsük őket.

Ezekből az alkotásokból nyílt no-
vember elején kiállítás a Dubniczay-palota 
Magtárában. A tárlat, mivel a Csendnapok 
része, a Csendkiállítás címet viseli, így a 
bemutatott épp két tucat mű speciális te-
matika mentén válogatódott.

A � zikai csendet leginkább tájképe-
ken lehet „meghallani”, amelyek az ön-
kormányzati tulajdonú festmények között 
szép számmal vannak. Nem véletlen: a táj-
kép a legalkalmasabb (hasonlóan a csend-
élethez), hogy a díszítő funkciót ellássa, 
mondjuk egy igazgatói irodában. 

A ’60-as, ’70-es években Veszprém-
ben élt Csizmadia Zoltán csaknem 30, Al-
föld ihlette festményével találkozhatunk 
a városban, s ott vannak még a csodaszép 
kerámia faliképei, amelyek hajdanában a 
Dubniczay-palotában a házasságkötő ter-
met díszítették. Bojtor Károly évtizedekig 
élt városunkban, jellegzetes tompa színvi-
lágú, gyakran misztikus, vallási tartalmú 
képei eleganciát és bölcsességet árasztanak.

Veszprém festője Ircsik József, jelleg-
zetes vedutáiból, a sötét kontúrok közötti 
tiszta színfelületekből a rend, a szabályos-
ság sugárzik. Edvi Illés Panni pár évig 

lakott városunkban, idilli, realista akva-
relljei, amelyeken Veszprém jellegzetes 
zugait örökítette meg, a ’60-as évek kordo-
kumentumai.

Vágfalvi Ottó kevés formával, vál-
tozatos színekkel ábrázolta képein a 
Balaton színeváltozásait. Szerencsé-
re csaknem 20 festménye van az önkor-
mányzat tulajdonában.

A megyében élt két művészetpeda-
gógus-óriás, a pápai A. Tóth Sándor és 
a várpalotai Nagy Gyula festőként is ér-
tékeset alkotott. Az idén elhunyt Fülöp 
Lajos is pedagógus volt és tájképfestő. A 
Csendkiállításon az egyik legszebb, ösz-
szefogott, kubisztikus szerkezetű, gazdag 
színvilágú, Balaton-felvidéki tájat ábrázo-
ló festménye látható.

Bognár Zoltán linómetszetei hol a 
népművészet alapmotívumaihoz nyúlnak 
vissza, hol archaikus elemeket dolgoznak fel. 
Készített portrésorozatot híres művészekről, 
ezek a Lovassy-gimnáziumban (ahol taní-
tott) lévő emlékszobájában tekinthetők meg. 

Ikonikus művésze volt városunknak 
Szilágyi László. „A ’90-es években is a ’80-
as évek újvad festészetét művelte – de a 
saját egyéniségén abszolút átszűrve, nem 
pedig egy régi történetnek a folytatását 
művelte” – írta róla találóan Bordács And-
rea művészettörténész.

Bartha László festő, könyvillusztrá-
tor, díszlettervező külföldön ismertebb, 
mint itthon. Veszprémhez a Pető�  Színház 
révén kapcsolódik, több színdarabhoz ő 
tervezte a díszletet fél évszázada.

Hencze Tamás művészi nagyságát 
nem kell bizonygatni. A megyei könyv-
tárból került a Művészetek Házába 1997-
ben készült szitanyomat-sorozata: jelek és 
gesztusok körtánca.  

A Badacsonytomajon élt Udvardi 
Erzsébet Arany János balladáit illusztrá-
ló sorozatának egy része ma is a megyei 
könyvtár régi szárnyának folyosóját díszíti. 
A Csendkiállításon is látható egy közülük: 
lényegre törő kompozíció jellemzi, és a jel-
legzetesen „udvardis” vegyes technika a 
csipkétől a meg-megcsillanó arany fényéig.

Bárdy Margit virágakvarellje egysze-
rű és elegáns, Bán Magdolna naiv festő 
Szülőhazám című képe a kiállításmeg-
nyitón jelen lévők szerint az Európa Kul-
turális Fővárosa program emblémája is 
lehetne.

A legcsendesebb festmény az én kép-
zetemben Egry Erzsébet Szék és árnyéka 
című képe. A tonettszék és a ráterített dra-
péria árnyéka torzzá törik a padló-fal de-
rékszögében.

Három szobrász képviseli a plasztika 
műfaját: R. Kiss Lenke, Veszprém büsz-
kesége, a klasszikus szobrászat meste-
re, Lugossy László, aki egy non� guratív, 
szimbolikus acélszobrával van jelen. Erdey 
Dezső műveit özvegye ajándékozta a vá-
rosnak. A kiállításon három bronzszob-
ra látható, köztük a méltán híres Vízhordó 
kis változata. (Az eredetiről, a budapesti 
Városligetben felállított szoborról a közel-
múltban épp a Sédben olvashattak.)

Az 523 műalkotásból 24 szerepel a 
Csendkiállításon. Kevésnek tűnik, de tud-
juk, a kevesebb néha több. A tárlat ku-
rátoraként igyekeztem úgy válogatni – a 
csendasszociációk mellett −, hogy azok a 
művészek, akiknek több (néha kifejezet-
ten sok) alkotása van Veszprémben, sze-
repeljenek. Ugyanakkor megjelenjenek a 
legnagyobbak, a nemcsak helyben híres 
művészek. Mert érthető módon a műal-
kotások leltárának készítése során nem 
bukkantunk sem Rembrandt-, sem Picas-
so-képekre. Köztünk élt, köztünk élő alko-
tók művei díszítik intézményeinket.

Herth Viktória

Szekrény mögül kiállítótérbe
2016-ban kapott megbízást a Művészetek Háza, hogy készítse el az önkormányzati intézményekben található 
képzőművészeti alkotások kataszterét. Addig valójában senki sem tudta, milyen és hány alkotás van a város 
birtokában.

Csendkiállítás. Válogatás a városi önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti alkotásokból.  
Művészetek Háza, 2021. november 10.

Séd, 2021. 1. sz., 22. old.
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volt, kapcsolataiban nem nyílt meg könnyen. Alkotásai azonban 
mély őszinteséggel tárják fel belső világát, érzékeny tükörképei 
érzéseinek, gondolatainak, műveiben kitárulkozóan közel enged 
magához. „Mondani akarok valamit az embereknek, s mert a mű-
vészetben hazudni nem lehet: önök megismerhetik a világomat 
szobraimból... A gondos szemlélő mindig megleli a művész gon-
dolatát” – nyilatkozta egy alkalommal a Napló című megyei napi-
lapnak. Aki fenntartás nélkül, nyitott szívvel közelít alkotásaihoz, 
azok számára megnyílnak a titkok, s kialakul a személyes kapcso-
lat a művekkel, s rajtuk keresztül alkotójukkal is. 

Érzelemgazdagsága ellenére R. Kiss Lenke nem mondha-
tó ösztönös alkotónak, tudatosan törekedett arra, hogy művei-

ben megfogalmazza a világhoz való viszonyát, hűen ragaszkodva 
szobrászatról kialakított elveihez. Tisztelte az anyagot, kereste és 
ismerte törvényeit, s mindenek fölé helyezte a mesterségbeli tu-
dást, amelynek ismerete alól, hite szerint, a legnagyobb tehetség 
sem adhat felmentést.

László Péter

Mindkettő ugyanattól a művésztől szár-
mazik, akiről tinédzser koromban azt 
hittem, hogy azonos nevű két különbö-
ző személy, az egyik festő, a másik pedig 
keramikus. Ez egyrészt az én fogyatékos-
ságom, másrészt a mai napig sem találok 
rokon vonásokat Csizmadia Zoltán kerá-
miái és a festményei között, ami biztosan 
nem baj, csak egyik oka lehet a tévedé-
semnek. A választott tárgyaim pedig még 
műfajukon belül is mintha elütnének a 
többi általam látott Csizmadia-műtől. Az 
egyikért a szívem szakad meg, és szirénáz-
va sietnék vele a múzeum restaurátormű-
helyébe. A másik rendben lévőnek tűnik, 
csak valamiért üveges keretbe tették, és a 
(fotón) tükröződésben oda nem illő dara-
bokat látok, ami kissé zavaró.

A művek szerzője Csizmadia Zoltán 
festőművész, keramikus, aki Mátészalkán 
született 1933-ban.

Az első tárgy egy 51 centiméter ma-
gas, mázas, törött, kerámia dombormű. 
Egy kedves fülesbagoly-� ókát ábrázol. A 

plasztika színei lenyűgözőek. A mesebe-
li madár szépen megmintázott teste olyan 
zöld, mint a rózsabogár fénylő szárnya, a 
hatalmas szemei meleg fényű sárga lám-
pák, mögötte az éjszaka, egyiptomi kék, és 
körülötte a keret az erdő sötétzöldje lehet. 
(Ezeket a mázakat csak egy vérbeli varázs-
ló keverhette ki.) Boldogok lehetnének 
azok a kisgyerekek, de talán még a szüleik 
is (hogy a nagymamákról ne is beszéljek), 
akiktől egy ilyen bagoly köszönne el dél-
utánonként az óvodából hazaindulóban. 
Remélem, egyszer majd újjászületik, és a 
neki megfelelő helyre repülhet!

Emlékeim szerint Csizmadia Zol-
tán fali kerámiái sokkal nagyobb méretű-
ek, többségükben embereket ábrázolnak, 
egy részük a pásztorfaragásokon látha-
tó � gurákhoz hasonlítható. Színeikben az 
okkersárga az alap, azonkívül apró foltok-
ban, kis mennyiségben jelenik meg a kék, 
piros, zöld vagy sötétbarna szín. Ezekhez 
képest a kis bagoly „lubickol” a színekben, 
és a megmintázása is más, mint a nagyobb 
méretű munkáké.

A második mű egy 70 x 90 cm-es olaj-
kép, amelynek nincs meg a keletkezési dá-
tuma, de valamiért azt feltételezem, hogy a 
többi veszprémi részleteket ábrázoló művé-
vel együtt ez is az 1970-es években készül-
hetett. Ez a festmény stílusában, színeiben, 
komponálásában jócskán eltér a társaitól. 
A Kolostor a Séd völgyében (Barokk temp-

lom) címet viseli. Olyannak ábrázolja a he-
lyet, amilyennek én sohasem láttam, pedig 
sokszor jártam ott. Ebbe a képbe a szer-
ző belefestette azt a csodát, ami körülbelül 
harminc év elteltével vált valóra, mégpe-
dig azt, hogy ez a hely anélkül lett isteni, 
hogy egyszer is felszentelték volna. Tél végi 
időszakban készülhetett a kép, még kopár 
fákkal, de már olvadó hóval(?) és az épüle-
tet szépen tükröző vízfelszínnel. Az ég és a 
tó kékje között áll álomszerű látomásként 
a templom, ami csak az ablakai miatt lát-
szik templomnak (tornya sincsen), mögöt-
te dombok sötétlenek, amelyek kiemelik az 
épület formáját és � noman árnyalt színe-
it. Nem tudom, Csizmadia Zoltán járt-e 
mostanság arrafelé, hallott-e Nagy Csa-
ba és zenésztársai gyönyörűséges régizenei 
koncertjeiből ott a templomban, esetleg lá-
tott-e kiállításokat ebben a térben, ha igen, 
kíváncsi lennék, hogy viszonyulna ennyi 
idő után a képéhez, vagy ma milyet feste-
ne azon a helyen. Nekem ez a festmény az 
időtlenségen túl azt is elmondja, miképpen 
lássuk meg, hogyan vegyük észre a meglé-
vő, helyben kínálkozó szépségeinket. Főleg 
manapság, amikor amúgy sem utazhatunk 
messzebbre.

Csizmadia-művek a leltár szerint 
szép számmal találhatók Veszprém kü-
lönböző intézményeiben, iskolákban, 
könyvtárban, hivatali szobákban. Talán 
féltucatnyi ezek közül alföldi tanyákat, a 
többségük Veszprém beépített tájrészle-
teit ábrázolja. Néhány képen láthatunk 
embereket is, de ez nem jellemző. Általá-
ban sötétebb tónusokkal, többféle szín-
nel, határozottabb kontúrokkal jelenít 
meg zsúfoltabb városrészeket. Az álta-
lam választott festmény ezeknél sokkal 
visszafogottabb, álomszerűbb, � nomabb 
színekkel megfestett mű. Az a kényszer-
képzetem, hogy valami olyan pluszt adott 
a helynek, ami a kép születésekor még 
nem lehetett ott. 

Ujj Ágnes

Kis hezitálás után a Művészetek Háza tulajdonában lévő alkotások közül választottam, miután a neten 
elérhető katalógusban végignéztem a műveket. Nagyon változatos és korántsem szerény gyűjtemény, számos 
kiváló művésszel. Az óriási kínálat miatt nem volt egyszerű kiválasztanom a nem is egy, de két alkotást. 
(Mert lehetetlen volt csak az egyiket.) 

Egyből kettőt
Csizmadia Zoltán: Fülesbagoly-� óka. 51 x 34 x 6 cm mázas kerámia. Intézménybe kerülés éve: 1974. 
Hársfa tagóvoda; Barokk templom (Kolostor). Olajfestmény. 70 x 90 cm, év nélkül
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Erdey Dezső: A bámészkodó � ú (bronz; 28 x 23 x 15 cm)
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A szólista, a karmester 
és a varázsló

Nem egyedülálló példa, hogy a világklasszis 
szólisták pályájuk közepén-végén karmesteri 
pálcát ragadnak. Magyarországon ennek ki-
fejezetten nagy hagyománya van, gondoljunk 
akár Kocsis Zoltánra, Vásáry Tamásra, Berkes 
Kálmánra vagy akár a Mendelssohn Kama-
razenekar vezetőjére, Kováts Péterre. Nem-
zetközi szinten is megjelenik ez a fenomén: 
Placido Domingo, Daniel Barenboim, Leo-
nard Bernstein – és a listát lehetne még foly-
tatni. Véleményem szerint ennek a jelenségnek 
az lehet az oka, hogy a szólista úgy érzi, elérte 
mindazt, amit hangszeres művészként elérhet. 
A fejében megszólaló zenét nemcsak szólista-
ként, hanem zenekarvezetőként is meg szeret-
né osztani a közönséggel. Ezek a nagy kaliberű 
művészek valóban kiváló, az egyszerű tanult 
zenész által elérhetetlen művészi magasságok-

ban járnak, és ezt a minőséget kívánják a zenekari zenészeken ke-
resztül kifejezésre juttatni.

Azonban nem véletlenül létezik a karmester mint „szakem-
ber”. A karmester szerteágazó feladatait igen nehéz lenne ebben 
a rövid írásban összefoglalni, azonban az általam kritikusnak vélt 
pontokra rá szeretnék közelíteni. A dirigens – talán vitán felül 
álló módon – legfontosabb feladata a próba. A próbákon instruál-
ja a muzsikusokat, osztja meg velük az adott szerző és a saját gon-
dolatait. Nemcsak megtanítja a művet, hanem koncepciót ad és 
szélesebb kontextusba helyezi a lejegyzett hangokat, ezzel gazda-
gítva előbb a zenészeket, később közvetett módon a közönséget is. 
Különböző módszertanok léteznek arra, milyen módon lehet egy 
zenekari próbát megtartani, azonban fontos, hogy a karmester élő 
kapcsolatot alakítson ki a zenészekkel. Utóbbiaknak tudniuk kell, 
hogy számíthatnak rá, a megfelelő időben megkapják a megfelelő 
utasításokat.

Elengedhetetlen módon elérkeztünk a bevezető gondo-
lataimat indukáló karmesteri feladathoz, a vezényléstechni-
kához. Egyetemi karvezetés-tanulmányaim vége felé tanárom, 
a Kossuth-díjas Szabó Dénes az alábbiakat mondta egy ve-
zénylésigyakorlat-órán (szabadon idézve): „a karvezető sikere 
nagyjából úgy oszlik meg, hogy 80 százalék próbatechnika, 15 
százalék vezényléstechnika és 5 százalék szerencse”. Bár a pró-
batechnikához képest a vezényléstechnika 15 százaléka nem 
tűnik soknak, mégis fontos szempontra utal. Egy technikailag 
felkészült karnagyot vagy karmestert nem pusztán jobban eső 
érzés � gyelni, de egy ilyen művész a zenészek játékát is nagy-
ban megsegíti. Ezzel szemben a technikailag képzetlenebb ve-
zénylő nehezítheti a játékosok dolgát.  

A koncert első felében Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
BWV 1042-es jegyzékszámú E-dúr, majd Felix Mendelssohn-
Bartholdy (1809–1847) híres e-moll hegedűversenyét hallgathat-
tuk meg. Az első rész ráadásaként két Bach-szólódarab, sorrend-
ben a BWV 1004-es d-moll partitából a Sarabande, majd a BWV 
1006-os E-dúr partitából a Gavotte en rondeau szólalt meg Baráti 
előadásában. A szünet után Ludwig van Beethoven (1770–1826) 
4. szimfóniája csendült fel. 

Itt említeném meg, hogy a koncert az „A görög Beethoven” 
címmel futott. Egy rövid kutatás után találtam rá a címadás mi-
értjére Batta András egy írásában: 

„A 4. szimfónia közvetlenül az Eroica bemutatója és a Fidelio 
első megfogalmazása után keletkezett, az 5. szimfónia komponá-
lásával egyidejűleg, illetve annak szünetében, 1806-ban. Emezek-
nél könnyebben, gyorsabban, zökkenőmentesebben készült, és 
Robert Schumann szerint úgy aránylik hozzájuk, mint óriások-
hoz egy »karcsú, görög leány«. A »karcsú, görög leányra« azonban 
minduntalan rávetődik az óriások fenyegető árnya, s úgy érezzük, 
hogy a szimfónia mögött félelmetes, nyugtalanító erő rejtőzik.” 1

Összességében nagyon szép és élményt adó koncertet hall-
gathattunk. Az este folyamán felcsendülő művek közül a két 
szóló Bach-kompozíció szólt a legmagasabb minőségben. Baráti 
Kristóf fület gyönyörködtető hangot tud kicsalni hegedűjéből. 
Nagyon kevesek képesek ennyire éneklően játszani, az emberi 
hangot ennyire tisztán visszaadni. De persze a művész játékának 
nem csak a hangszíne ennyire különleges: technikai felkészült-
sége tökéletes, muzikalitása páratlan. Valóban kevesek képesek 
ezt a magas szintet elérni.

Baráti és a Mendelssohn Kamarazenekar leginkább a Bach-he-
gedűversenyben volt összhangban, azonban a Mendelssohn-hege-
dűverseny kicsit nehézkesnek hatott. Az első tételben egyértelműen 
túl hangos volt a fafúvósszekció, míg a zárótétel tempóját Baráti el-
képesztően gyorsra vette (amit ő persze kristálytisztán, precízen és 
muzikálisan oldott meg). A sebességet a zenekar sokszor nem tudta 
követni, a trombiták többször is húzták vissza a tempót.

A Beethoven-szimfónia kettős érzéseket hagyott bennem. 
Lenyűgöző és megdöbbentő volt látni, hogy Baráti partitúra nél-
kül állt ki vezényelni (hozzáteszem, a Bach-hegedűversenyen kí-
vül minden mást fejből játszott!). A két gyors tempójú saroktételt, 
ami határozott, karakteres vezénylési technikát igényelt, kifeje-
zetten jól oldotta meg a karmester. A két belső tétel hallgatása és 
szemmel követése közben azonban az a kérdés fogalmazódott 
meg bennem, hogy a fúvósok hogy tudnak erre játszani. Kevés 
egyértelmű avizót kaptak, a mozdulatok sokkal inkább hasonlí-
tottak varázsláshoz, mint irányításhoz. A koncert után néhány 
zenekari zenészt megkérdeztem erről, akik amellett, hogy kiemel-
ték, mennyire megtisztelő és jóleső érzés Barátival együtt zenélni, 
megerősítettek engem abbéli kételyemben, hogy az ominózus té-
telekben valóban nehezen lehetett követni a dirigenst.

Baráti Kristóf jelenleg 42 éves. Rendkívül hosszú, több év-
tizedes karrier áll előtte. Távol álljon tőlem, hogy az általam is 
tisztelt és igen nagyra tartott művészt kioktassam vagy kéretlen 
tanácsot adjak a számára, azonban kellően � atalnak és a művészet 
iránt teljes mértékben elkötelezettnek és alázatosnak tartom ah-
hoz, hogy képes legyen vezénylésbéli hiányosságait pótolni. Egy, a 
számára is elfogadott és tisztelt karmestertől bizton tudna tanulni.

Lukács Elek
Jegyzet:

1 B atta A nd rá s  1 9 8 1 .  L u d w ig  v an B eeth o v en:  4 .  s z im f ó nia.  A  h é t  z e -
neműve, 3 .  p .  1 4 .

Nem, a cím nem egy, a zenészvilágba transzportált népmese címe, és még csak nem is egy rossz vicc 
főszereplőit idézi. A három személy egy az egyben az est sztárfellépője, Baráti Kristóf Kossuth- és 
Liszt-díjas hegedűművész. A művész a koncert folyamán egyaránt bebizonyította, hogy topkategóriás 
világklasszis hegedűművész, és hogy rendkívül jól tud karmesterként varázsolni a zenekar élén.

A görög Beethoven. Baráti Kristóf és a Mendelssohn Kamarazenekar koncertje. 
 Hangvilla, 2021. szeptember 25.
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A Modern reneszánsz címet kapta a koncert, mely cím nyilvánva-
lóan Oláh Kálmán belső késztetését jelzi a megújulásra, a korral 
való haladásra, hiszen a 3 vázlat Bach csellószvitjeiből és a Mi-
chel Legrand-feldolgozások korunk zenei paradigmáiba ágyazott 
zenei újraértelmezések, míg a Passacaglia zenekarra és jazztrió-
ra originális Oláh-mű. Oláh Kálmán a magyar jazzszcénában az 
intellektuális vonalat képviseli, ebben a tekintetben – szerintem 
– Bill Evans, Dave Brubeck, George Shearing iskolájának követő-
je, ugyanakkor érezhetően jelen van Bach – érthetően – minde-
nekfeletti tisztelete. Egyfajta fúziós, szintetizáló szándék érezhető, 
amikor igyekszik teljesen elmosni az ún. klasszikus zene és jazz 
közötti határvonalakat, és megoldásaiban a kettő együttes hatásá-
val operál. Hangszereléseiben a zenekar esetében nem a big ban-
dek ritmikus fúvóshatásai, inkább egy szólamokkal játszadozó, de 
mégiscsak „zenei szőnyeg szemlélet” tükröződik, bár egy blokk 
erejéig fa- és rézfúvósokkal is kiegészül a kamarazenekar, de eb-
ben az esetben sem késztet senkit a fúvóscsapatok ritmikai e� ek-
tusaira. A jazzérzetet, az obligát improvizációkat egyértelműen a 
trió (Oláh Kálmán – zongora, Balázs Elemér – dob, Barcza-Hor-
váth József – bőgő) biztosítja, amely a Legrand-átdolgozásokban 
kiegészül Oláh Kálmán junior szaxofonossal (a meleg gesztusok 
és a koncert végén elcsattanó puszi mindenki számára nyilvánva-
ló teszi az apa-� ú kapcsolatot).

Három blokkban épül az est tematikája. Elsőként a Bach-
művek átértelmezése szólal meg. Bachot zsenialitása zenei érte-
lemben tévedhetetlenné tette, műveiben szólamokból építkezve a 
polifonikus zene túlszárnyalhatatlanul legmagasabb fokát érte el. 
Hallani Bach-műveket „jazzesen” játszani, engem a hideg is ki-
ráz tőle, de Oláh nem esik ebbe a hibába. Nem „jazzesíti” Bachot, 
hanem mérhetetlen tisztelettel a témáit kölcsönözve originális 
hangszereléssel új – mai – zenei köntösbe öltözteti. Érdekes a pul-
zálás, ahogy a jazz és a zenekar hangszereiből áramló romanti-
kus barokk hatás váltakozik. Természetes eleganciával használja a 
jazz „chord changes” (akkordhelyettesítés) kínálta lehetőségeket, 
miközben a klasszikus barokk ritmikai és zenei érzete megmarad. 
Nagyon átgondoltak a megoldásai, és ez a legnagyobb pozitívu-
muk is. Persze nem tagadja meg jazz-zongorista mivoltát sem a 
bachi groove-okon (harmóniaséma) nyugvó, inkább modális 
jazzimprovizációkban, bőgős társa pedig karakteres, feszített já-
tékkal érzékelteti, hogy ez itt bizony afroamerikai gyökerekből 

táplálkozó mozzanat. A Kováts Péter vezette Mendelssohn Ze-
nekar és Kovács László karmester közös munkája az a stabil ka-
marazenekari háttér, amely teljessé teszi a hangzást. Erőlködés 
nélküli, tiszta érzetet kapunk, és ami feltétlenül pozitívum, hogy 
néhány tag arcán kifejezett öröm látható, ami felszabadultságot és 
tiszteletet is jelent. A zenekar a helyén van.

Az est második blokkja, a Passacaglia zenekarra és jazztrióra, 
teljességgel Oláh Kálmán szerzeménye. A passacaglia elsősorban 
a 17–18. században népszerű barokk műforma. Szabályai szerint 
ostinato basszusra épül, ünnepélyes méltóságból variációkon ke-
resztül virtuóz szólamokkal tarkítva éri el a teljességet. Most is 
bőgőtémából bontódik ki a mű, hogy aztán folyamatosan épül-
ve, hangszerek, hangszerpultok variációival végül elérje a tetőfo-
kot. Zongora és fúvósokkal kiegészített kamarazenekar koncertál 
ebben a nem könnyű műben. A vonósszekció a leginkább barokk 
hatású, a fúvósoknál néha még Gershwin neve is bevillan, a zon-
gora még a barokk érzet mellett is jazzt hordoz. Ahogy épül a mű, 
a jazztrió is egyre inkább előtérbe kerül, majd egy időre teljesen 
átveszi a szerepet. A Balázs Elemér és Barcza-Horváth József fel-
vezette feszített alapra Oláh reagál improvizációival, ismételten 
ötletesen modális a játéka, majd, visszahozva az eredeti témát, 
újra bekapcsolódhat a zenekar. Egy időre visszatér a szóló basz-
szus, amelyre egyre inkább felépülnek az egyes hangszercsopor-
tok, és az ünnepélyes manifesztum után a zongora kis időre ismét 
magára marad, hogy a szinte puritán, elgondolkoztató, komorabb 
érzet után visszaadja a témát a bőgősöknek. A kör bezárul. Nem 
éppen hatásvadász befejezés, de így is jól fogadja a közönség. Az 
előttük kibontakozó zenei folyam minősége meggyőző volt tehát 
számukra.

A harmadik blokk Michel Legrand francia zeneszerző négy 
művének – Summer Knows, Once Upon A Summertime, You Must 
Believe In Spring, Where Is It Written (Yentl) – Oláh Kálmán ál-
tal jazzé átdolgozott változatát hozza. Itt lép színre Oláh Kál-
mán � a szopránszaxofonon, a triót kvartetté egészítve. Eredetileg 
a feldolgozások is énekkel hangzottak, de most – ki tudja, miért 
– változott a felállás. Oláh tisztelete Legrand iránt nyilvánvaló, 
de választása egyben a romantikusan populárisabb műfaj irán-
ti érdeklődését is tükrözi. Talán megérezte, hogy ezek a dalok a 
maguk népszerű dallamaival, romantikájukkal, ismertségükkel, 
átdolgozva még több kaput nyithatnak a jazz amúgy szűkösebb 

Oláh Kálmán és triója, valamint a Mendelssohn Kamarazenekar közös koncertje a Hangvilla telt házas 
nagytermében. Átértelmezett és originális művekben Oláh Kálmán zeneszerzői munkái szólaltak meg jazzbe 
és kamarazenei szövetbe ágyazódva. Közönségük megértette, megérezte a szándékot, siker születhetett.

Korszerű megújhodás
Modern renaissance. Auer Fesztivál, Hangvilla, 2021. augusztus 5.

Séd, 2021. 5. sz., 27. old.
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A klasszikus zene végnapjai
Mozart nyaral. Gilles Apap és a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye 

az Auer Fesztiválon. Hangvilla, 2021. augusztus 7.

Gilles Apap, a most 58 éves hegedűművész veszprémi fellépését nagy várakozás előzte meg, hiszen köztudott, 
hogy páratlan tudású és a legkülönfélébb stílusokban otthonos, játékos kedvű, kreatív művészről van szó, 
akinek a show a létezési formája, s akit Yehudi Menuhin „a 21. század hegedűse”-ként jellemzett. 

Nem csalódtunk benne. Valóban az egész koncert egy nagy show 
volt. Nemcsak ő maga mutatott be mindenféle trükköt a hangsze-
rén (pl. ütőhangszerként kezelte vagy gitározott rajta), nemcsak 
maga fütyült saját hegedűkíséretére, nemcsak az egyik csellista � út 
vette rá a dallam fütyülésére, minek következtében igen mulatsá-
gos füttypárbaj alakult ki, hanem még a közönséget is megéne-
keltette, csakúgy, mint ezt tette Bobby McFerrin, amikor itt járt. 
(A közönség jó partnernek bizonyult).

De haladjunk sorjában.
Már amikor a fúvósokkal kiegészített vonószenekar elfoglalta 

helyét a pódiumon, láthattuk, hogy valóban valami különleges ese-
mény részesei vagyunk, hiszen öltözékük sem a megszokott fekete 
ruha volt, hanem mindenféle-fajta színű pólókban, ingekben pará-
déztak, mintha csak egy kiránduló turistacsapat érkezett volna. 

Kováts Péter, a zenekar koncertmestere bemutatta a vendé-
get, majd a műsort felkonferálván elmondta, hogy az első részben 
Mozart – 16 éves korában írt – A-dúr hegedűversenyét természe-
tesen az eredeti anyagon semmit nem változtatva, a Mozart iránti 
tisztelettel fogják előadni, pusztán a kadenciákban fog majd Apap 
különleges dolgokat bemutatni, ahol viszont a szerző is teret ad 
a szabad improvizációnak. Minekutána várható volt, hogy Apap 
ezen improvizációk során több földrész tradicionális muzsikáját is 
ötvözi majd, a hangverseny a Mozart nyaral címet kapta. 

Megkezdődött a koncert. Apap még kint elkezdett hegedül-
ni, először mintha hangolna, majd bachi motívumokat hallatva, 
lassan beosont a pódiumra, hogy különféle stílusokra jellemző 
egy-egy röpke frázis erejéig avizálja, hogy mi is fog történni, majd 
egyszerre csak beintette a Mozart-hegedűverseny első tételét, amit 
annak rendje és módja szerint el is játszottak. A fúvósgárda ezen 
az esten meglepően egységesen, a vonósokhoz impozánsan alkal-
mazkodva, lágyan szólt, öröm volt hallgatni. A show-ra legfel-
jebb az emlékeztetett, hogy Apap közben fel-alá járkált a zenekari 
tagok között, előtt, mögött vagy mellett, főleg, ha éppen zeneka-
ri közjáték ment. Játéka virtuóz, szellemes volt, tele szuggesztió-
val, intonációjának esetleges pontatlansága nem zavarta. Sem az 
első, sem a második tétel kadenciájában nem hozott a klasszikától 
idegen elemet, jóllehet az improvizációk végének jelzése nem volt 
egyértelmű a zenekar számára, így a tételzárások indítása több-
nyire akadozva indult. Ez nem lett volna baj, hiszen alighanem 
Mozart idejében sem történt ez másképp. Az előadás történelmi 
jelentőségű volt: Mozart ugyanis az eredeti második tétel helyett 
komponált egy másik második tételt a versenyművet megrendelő 
olasz hegedűs, Brunetti számára, akinek az eredeti nem nyerte el 
tetszését. Ezt ma E-dúr Adagióként ismerjük: Apap ezzel a tétellel 
játszotta a művet. 

Ami a harmadik tételt illeti, a Mozart iránti hűség ígére-
te nem teljesült. Attól, hogy Apap a tételt egy, stílusában a mo-
zarti világtól eltérő toldalékkal indította, még tartható lett volna 
az ígéret, ám az, hogy az egyes formarészek közé egy-egy plusz 
szünetet, apró kis geget elhelyezett, magukat a zenekari tagokat 
is meg-megzavarta, ami az interpretáció rovására ment. Ami a 
kadenciát illeti, azt mindennek lehet nevezni, csak kadenciának 
nem. A kadenciának ugyanis egyetlen eleme maradt meg: az imp-
rovizáció. Csakhogy azt egyedül, szólóban kellett volna végezni, 
ám ez esetben a zenekar számára szólamokban leírt, kellő időben 
megszólaltatott, különféle tájakra kalauzoló kísérete fölött impro-
vizált a tétel egyes motívumaira, a „magyaros” motívum példá-
ul hol countryvá, hol szvinggé, hol kelta zenévé változott. Míg az 
első két tételben valóban Mozart-zene szólt, itt a mozarti anyag 
már pusztán ürügy volt arra, hogy minél szórakoztatóbb, minél 
humorosabb, minél bulisabb legyen a show. 

Érdemes elgondolkodni azon, hogy az utóbbi mintegy ne-
gyedszázad folyamán sorra születnek klasszikus zenét felhasználó 
show-műsorok, amire azt mondják, hogy misszió, hiszen ezáltal 
hozzák közelebb a klasszikát a popkultúrán nevelkedett � atalság 
számára (például klasszikusok diszkóritmusban, hogy konkrét 
neveket ne említsek). Valójában inkább arról van szó, hogy minél 
szélesebb fogyasztói kört akarnak bevonni a zeneipar � zetőképes 
vevőkörébe, megfelelő haszon reményében. A klasszikus alko-
tások kecsessége, bája, tartalmi mondanivalója ugyanis ilyenkor 
elvész. Olyan ez, mintha egy Formula–1-es autót akarnánk bemu-
tatni úgy, hogy előtte kivesszük belőle a motort….

Az est második része valóban fergeteges volt, igazi zenei vi-
lágutazáson vehettünk részt, sőt, magunk is részt vehettünk az 
előadásban: az előjátszott dallamokat a közönség Apap kérésére 
szorgalmasan visszaénekelte. Volt ír, kelta, román, francia, ame-
rikai, cigány zene, volt füttypárbaj, volt szving és blues, és per-
sze voltak humoros be- (pontosabban ki-) szólások. A bevezető 
Kreisler: Preludium és Allegro Pugnani stílusában ugyan nem volt 
mentes barokkra aligha jellemző maníroktól, de a folyamat egé-
szébe e manírok még bele is fértek, hiszen ezek voltak azok a 
technikai elemek, melyekkel aztán a szólista bőven élt az est hát-
ralévő részében.

Apap mint hegedűs, valóban kiemelkedő személyiség. Még 
azt sem lehet mondani, hogy hiányozna belőle az alázat. Mégis, 
egyénisége oly erős, maga alá gyűr mindent, amihez hozzányúl. A 
fő különbség más művészekkel szemben, hogy például ha Mozar-
tot játszik, nem ő válik egy kicsit Mozarttá, azonosulva a mozarti 
dramaturgiával, hanem Mozartot változtatja Apappá. 

Az irány, a tendencia veszélyes: ha a ma embere számára a 
klasszikus zenét csak ilyen eszközökkel lehet hatékonyan népsze-
rűsíteni, akkor közel vannak a klasszikus zene végnapjai. Pláne 
egy nemzetközi patinás fesztivál zárásaként!

Egy dolgot végképp nem értek: vajon a zenekarnak – a csel-
listákat kivéve – a második részt miért állva kellett végigjátszania? 
Tán büntetésben voltak? 

Rostetter Szilveszter 
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A hangverseny közvetlen előzménye az volt, hogy az idén nyá-
ron Vashegyi György szakmai irányításával Budapesten létrejött 
a Haydneum – Magyar Régizene Központ. A zenei egyesület fő 
törekvése a barokk, a bécsi klasszikus és a kora romantikus zenei 
korszakok magyar vonatkozású műveinek a felkutatása, terjesz-
tése, népszerűsítése és előadása. Az október 4-i budapesti ünnepi 
nyitó koncertjük teljes programját bemutatták Pécsett és Veszp-
rémben, az Európa Kulturális Fővárosa cím korábbi és leendő tu-
lajdonosa zeneszerető közönségének.

A koncert előtt Vashegyi György elmondta, hogy a 18–19. 
század fordulóján létrejött történelmi veszprémi püspöki (ma ér-
seki) kottatár a korszak egyik legnagyobb és leggazdagabb hazai 
egyházzenei forrásgyűjteménye, amely különösen jelentős a ma-
gyar és a Magyarországon működő zeneszerzők vonatkozásában. 

A hangversenyt Joseph Haydn 1799/1800-ban Ferenc csá-
szár második felesége, a nápolyi-szicíliai származású Mária Te-
rézia császárnénak komponált Te Deumával (Hob XXIIIc, Nr. 2.) 
kezdték. A vegyes karra és zenekarra írt dicsőítő zenemű három-
részes: az első, hosszabb C-dúr Allegro rész (Te Deum laudamus 
– Téged Isten dicsérünk, Téged Úrnak ismerünk) után a Te ergo 
quesumus (Arra kérünk, megváltónk, maradj vélünk) szövegnél 
rövid c-moll Adagio szakasz következik. A kórusdráma utolsó, 
Allegro moderato része ismét az ünnepélyes C-dúrban tündököl, 
az égi és a földi hatalmat dicsőíti, az erő iránti feltétlen hűséget, a 
megalázottak kiszolgáltatottságát, szorongását, a kegyelemért és 
a békéért könyörgést fejezi ki. A mű az In te Domine speravi (Te 
vagy, Uram, én reményem) szavakra írt felkavaró kettős fúgával 
zárul. A Purcell kórus, az Orfeo zenekar a mű előadásával meg-
alapozta az egész koncert magas színvonalát és ünnepélyes han-
gulatát.

Johann Georg Albrechtsberger neve és életműve ma alig is-
mert, pedig a kor egyik legjelentősebb orgonaművésze, egyházi 
zeneszerzője és zenepedagógusa volt. Tanítványai közé tartozott 
Beethoven, Hummel, a pécsi egyházzenész Lickl János és a bé-
csi klasszikus stílus legkiválóbb magyar képviselője, Fusz János 
is. Egyházi komponistaként saját kora nagyra értékelte. Az 1780-
ban énekszólistákra, vegyes kórusra és zenekarra írt h-moll Mi-
serere mei, Deus (Könyörülj rajtam, Isten) művet a szerző az 51. 
Dávid-zsoltár szövegére komponálta. A bűnbánat és a megújulás 
örök emberi szándéka széles hangulati skálán jelent meg. A szó-
listák, a francia Hélène Guilmette szoprán, a norvég Marianne 
Beate Kielland mezzoszoprán, az osztrák Bernhard Berchtold 
tenor és a svájci Stephan MacLeod basszbariton a nemzetközi ze-
nei élet legelső vonalához tartozó oratórium-énekművészek. 

A szünet után egyetlen mű hangzott el, Joseph Haydn öccse, 
Michael Haydn Szent Ferenc-miséje (Missa sub titulo Sancti Fran-
cisci Seraphici, Klafsky I:23, MH 826), amely – hasonlóan Joseph 
Haydn Te Deumához – a császár második felesége, Mária Teré-
zia felkérésére, egy névnapi ünnepségre 1803-ban született. Ta-
lán a császári megrendelőnek is volt szerepe abban, hogy a Szent 
Ferenc-misére kevésbé az egyház által előírt keresztényi alázat és 
áhítat, az egyetemesség és az egyszerűség, a nihil profanum (sem-
miféle világi) elv szigorú betartása a meghatározó. Sokkal inkább 
a pompa, az emelkedettség, az ünnepélyesség, az egyes szöveg-

részek tartalmának gazdag kifejtése, a bensőséges emberi kap-
csolatok árnyalt világa és a túláradó, érzelmileg is hangsúlyozott 
vallásosság. A hosszú, mintegy 40 perces kompozíció – szemben a 
19. század második fele legnagyobb egyházzenészének tartott Mi-
chael Haydn legtöbb művével – nem elsősorban liturgikus hasz-
nálatra készült.

A mű első része az ünneplés és a hála kifejezése. A háromré-
szes Kyrie (Uram, irgalmazz) záró kórusfúgája után a Gloria (Di-
csőség) tételben is övék a főszerep, a Laudamus Te (Dicsőítünk 
Téged) szavaknál az énekes szólisták is belépnek, és a vegyes karral 
felváltva áldják az Urat. Ez után a szokatlanul hosszú, háromne-
gyedes metrumú Domine Deus tételben a hangulat bensőségessé, 
személyessé változik: az énekes szólisták főleg az „unigenite” (egy-
szülött), az „Agnus Dei” és a „Filius Patris” szavaknál a kórussal 
felváltva (responsoriumszerűen) adnak hálát. A tétel fokozottan 
halkuló „irgalmazz nekünk” könyörgéssel zárul. A Quoniam tu 
solus Sanctus (Egyedül te vagy a Szent), a szopránszóló melizmás 
áriája után a hangulat mind jobban felforrósodik, és a tétel pom-
pás „Cum Sancto Spiritu” kettős fúgával és kinyilatkoztatásszerű 
Amennel zárul.

A Credo („hiszek”) a zenés misék legkritikusabb része. Igen 
nagy zeneszerzői (és előadói) feladat az elhangzó hitigazságok 
hiánytalan felmondása, a szöveg pontos értelmezése és az ese-
mények hiteles zenei megjelenítése. Michael Haydn utolsó, mél-
tatlanul ritkán előadott zenekaros miséje ebből a szempontból 
is remekmű. Talán a 18–19. század fordulójának egyik legjobb 
egyházzenei alkotása. Számomra a mintegy tízperces, drámai ívű 
hitvalló tétel állandó, szinte romantikus feszültségével, hangula-
ti hullámzásával az egész este csúcsát jelentette. Az első három 
perc többnyire homofon felsorolás, minimális zenei kísérettel. Az 
„Et incarnatus est” (Megtestesült) résznél minden megváltozik: 
csodálatos csellószólóval kísért énekes együttes adja tudtunkra, 
hogy a Megváltó „emberré lett”. A bibliai történés drámai fordu-
latokkal megy tovább: „Cruci� xus sub Pontio Pilato … passus et 
sepultus est” (megfeszítették, meghalt, eltemették). Most azon-
ban marad az áradó csellódallam és az énekes kvartett vigasztaló 
zsolozsmája. A kórus a vonóskar száguldó futamaival kísérve to-
vább skandálja a hit elveit, lezárva a tételt egy Amen-sorozattal. A 
szokatlanul rövid Sanctus, Benedictus tételek után az Agnus Dei 
(Isten Báránya) hegedűszólója, majd a felszabadult „Adj nekünk 
békét” óhajtás zárta Michael Haydn miséjét.

Hálásak lehetünk a Purcell kórusnak, az Orfeo zenekarnak 
és karnagyuknak, Vashegyi Györgynek a kiváló hangversenyért, 
amelyen megismerhettük a felvilágosodás századának három egy-
házzenei remekművét. 

     M. Tóth Antal

Egyházzene 
a felvilágosodás századából

A Nemzeti Filharmónia 2021/22-es veszprémi évadának első hangversenyén 18. századi osztrák egyházzene 
szólt. Joseph Haydn (1732–1809) C-dúr Te Deuma után Johann Georg Albrechtsberger (1736–1809) 
Misereréjét, majd Michael Haydn (1737–1806) Szent Ferenc-miséjét adta elő a Purcell kórus és az Orfeo 
zenekar. 

Az Orfeo zenekar és a Purcell kórus hangversenye. Vezényelt: Vashegyi György. 
Hangvilla, 2021. szeptember 30.
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Rekviem a Covid-interregnum idején

Veszprém Város Vegyeskara a harmadik hullám lecsengése után, 
késő tavasszal kezdte újra a kórusmunkát. Nyár elején szép kon-
certet tartottak Napfényes karácsony címmel, melyre a felkészülés 
a hosszas kihagyás után meglepően gyorsan haladt. Az emberisé-
get sújtó vírus sajnos „elvitte” a régóta tervezett nyári kirándulást 
Ljubljanába, ugyanis a 21. Europa Cantat fesztivált online formá-
ban tartották csak meg. A nyári szünet után egy szeptember eleji 
edzőtáborral kezdődött újra a munka, melyet egy zene világnapi 
koncert és egy galántai kirándulás követett. A kórus átalakult az el-
múlt időszakban, a hosszú szünet után páran nem tértek vissza, né-
hány új énekes csatlakozott.

Az Orlando Énekegyüttes töretlen erővel dolgozik a régi-
zene népszerűsítésén, műsorukon ritkán találunk a barokk kornál 
később született műveket. Ez az évtizedes elköteleződés egy olyan 
stiláris pontosságot eredményezett, amelynek következtében a Vik-
man Pál vezette együttes méltán veszi fel a versenyt a legnagyobb 
régizenei előadókkal. A kisebb létszámú kórust talán kevéssé té-
pázta meg a vírushelyzet, a nyaranta megrendezett veszprémi Régi 
Zenei Napok keretében, Dörgicsén, Szentbékkállán és Tihanyban a 
müncheni Bach kórus magjával vagy épp Vörösberényben a 15. Ars 
Sacra fesztivál keretében is hallgathattuk éneküket.

A koncert harmadik főszereplője a gyenesdiási illetőségű � atal 
orgonista, Hocz Veronika volt. Veronika a Padányi mellett a veszp-
rémi konzi utolsó kifutó évfolyamában is tanult, ahol orgonatanára 
Kővári Péter volt. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Zeneművé-
szeti Intézetének orgonaművész- és zeneismeret-tanár szakos hall-
gatója, főtárgytanárai Kovács Szilárd Ferenc és e sorok írója.

A koncertet Veszprém Város Vegyeskara kezdte. A Hullik a 
fáról sárga levél kezdetű, Henry Purcell (1659–1695) által kompo-
nált kánont énekelte a kórus a – kissé elrontott – bevonulás közben. 
Ezt követően Halmayné Badacsonyi Márta szavalta Ágoston Julián 
(1909–1969) Főhajtás című versét. Hans Leo Hassler (1564–1612) 
barokk zeneszerző Őszi fák című ötszólamú madrigálját követően 
a Kossuth-díjas, mind a mai napig a pécsi egyetemen tanító Tillai 
Aurél (1930) Immár a nap leáldozott címet viselő katolikus ének-
feldolgozása csendült fel. Golarits Miklós tolmácsolásában Falu 
Tamás (1881–1977) rövid, Út vége című versét hallhattuk, majd a 
szintén Kossuth-díjas Sapszon Ferenc (1952) feldolgozásában a Ha 
vándorútamon a nap leszáll kezdetű protestáns ének szólalt meg. 
Veszprém Város Vegyeskara a tőle megszokott színvonalon tolmá-
csolta a műveket, a választott műsor igényességéért Erdélyi Ágnes 
művészeti vezetőt illeti a dicséret.

Farsang-Törös Krisztina előadásában szólalt meg Juhász Gyu-
la (1883–1937) Szimpozion című verse, amit Hocz Veronika játéka 
követett. Dietrich Buxtehude (1637–1707) e-moll chaconne-ja han-
gulatában tökéletesen illett a koncert műsorába, Veronika igénye-
sen oldotta meg a technikás darabot.

Az Orlando Énekegyüttes műsorát Áprily Lajos (1887–1967) 
Útravaló című verse vezette fel, melyet Gáspár Zsuzsanna adott elő. 
A kórus Manuel Cardoso (1566–1650) Missa pro Defuctis – Int-
roitus, Tomás Luis de Victoria (1548–1611) Versa est in luctum és 
Josquin des Prez (1450–1521) Missa L’homme armé – Agnus Dei 
című művét énekelte. Talán a templomtérben lévő hidegebb levegő, 
talán valami más miatt, de jelen koncerten sajnos hullámzó volt a 
kórus teljesítménye. Mindegyik műben érezhető volt némi megbil-
lenés, de a tapasztalt énekesek mindig meg tudták oldani a kialakult 
helyzeteket. Pozitívumként emelném ki Molnár Zoltán gregorián 
éneklését, szép hangon, kifejezetten stílusosan interpretálta az egy-
szólamú részeket.

A koncert legvégső blokkjának kezdetén Formán Bence elő-
adásában hallhattuk Pilinszky János (1921–1981) Egyenes labirintus 
című versét, majd ezt követően Kodály Zoltán (1882–1967) Pange 
lingua című kompozíciója szólalt meg Veszprém Város Vegyeska-
ra és Hocz Veronika előadásában. A veretes orgonabevezető után 
szépen, méltó módon szólaltak meg a kórustételek. A koncert le-
zárásaként Johann Sebastian Bach (1685–1750) Már nyugosznak a 
völgyek kezdetű korálfeldolgozása volt hallható a két kórus előadá-
sában. Az Orlando a templomtérben, a vegyes kar pedig a karzat-
ról énekelt, ami a nagy távolság és visszhang miatt egy kis lassulást 
okozott. Azonban a temetéseken is énekelt korál szép lezárása volt 
az alkalomnak.

A korábbi évek halottak napi koncertjeihez képest kicsit talán 
minimalistának, vagy talán „óvatosnak” is nevezhető műsor még-
is meghitt pillanatokat tudott eredményezni. A koncert után több 
elégedett hangot is lehetett hallani a közönség soraiból. Az elmúlt 
másfél év szenvedései után a sok elhunyt szerettünk és ismerősünk 
előtt a koncert fellépői méltó módon tudtak tisztelegni.

Lukács Elek

Rendhagyó kórushangversenyt tartottak az Árpád-házi Szent Margit-templomban halottak napja 
tiszteletére. Rendhagyó volt, mert nem a megszokott környezetben, a Hangvilla koncerttermében csendült 
fel a koncert Veszprém Város Vegyeskara és az ország egy neves szimfonikus zenekara tolmácsolásában. 
Rendhagyó volt, mert az Orlando Énekegyüttes is csatlakozott a szervezőkhöz. És rendhagyó volt azért is, 
mert nem egy nagyszabású oratórium szólalt meg, hanem több kisebb kompozíció, melyek elmélyülését 
szépirodalmi alkotások is segítették.

Innen és túl. Veszprém Város Vegyeskara és az Orlando Énekegyü� es koncertje. 
Árpád-házi Szent Margit-templom, 2021. október 29.
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A jazz maga az improvizációra épül, arra az el-
méletre, hogy a hangszerek nem csak azt a célt 
szolgálják, hogy a megírt dallamokat szigo-
rúan, kotta szerint kell eljátszani. Hosszú utat 
tett meg a törzsi, ritmushangszereken játszott 
és énekelt afrikai etnozene a modális jazzig, 
de elég volt neki erre 100 év. Kellett hozzá per-
sze az Európából Amerikába vándorolt népek 
folkzenéje és hangrendszere éppúgy, mint az 
amerikai feketék jellegzetes poliritmikus, vá-
laszolgatós zenéje, mely stílusjegyekből aztán 
kialakult az o�  eates, blue note-os előadás-
mód. A jazzes lüktetésben a hangsúlyok kicsit 
eltolódnak, és a hangok között is kialakulnak 
olyan csúszkálós átmenetek, amelyek kicsit 
megzavarják a tisztán dúr vagy moll hang-
nemhez szokott európai fület. Olyan új stílus 
jött létre, ami ugyan használja a klasszikus eu-
rópai zene hangrendszerét és harmóniáit, de a 
feje tetejére állítja azokat. Összegezve: a kultú-
rák egymásra hatásának nincs híresebb és ne-
mesebb példája, mint a jazz kialakulása. 

Mindezekről s a jazz történetének er-
ről az igen intenzív 100 évéről kaphattunk 
minden részletre kiterjedő és igényes, zenei 
idézetekkel teletűzdelt előadást Kovács Atti-
la veszprémi zongoraművész, komponista és 
jazz-zenésztől. Elindultunk hát a történetme-
sélésben a behurcolt afrikai emberektől, akik-
nek, ha a hangszerét is elvették, kénytelenek 
voltak a fehér ember hangszerét kézbe ven-
ni, s eljutottunk a törzsi zenétől a munkada-
lokon, bluesokon, spirituálékon és gospeleken 
át először a ragtime-ig a század tízes éveire, 
mely még nem volt improvizációs zene, majd 
1920-tól a jazzig. A ragtime még az európai 

kultúrát is „megfertőzte”, s erre példaként Debussyt hozta fel At-
tila az előadáson, akitől játszott is egy zenei idézetet. Az 1910-es 
évek a New Orleans-i jazz kezdete, a dixieland időszaka is volt. 
Az évente megrendezett jazzfesztiválok rendszeres utcai fellépői 
a marching bandák, a menetzenét játszó zenekarok voltak, me-
lyek fúvósai kollektíven improvizáltak a zenei alapra. Ez a dixie-
land kialakulásának időszaka. Mindeközben Jenkins megyében, 
Georgia államban tömegével tanították az elárvult fekete gyere-
keket zenére is. Ez volt a klasszikus jazz létrejöttének nagy kora, 
Louis Armstronggal, Ella Fitzgeralddal, még jócskán bluesgyöke-
rekkel, de ez a zenei világ eljutott New Yorkig, Chicagóig, meg-
fertőzte egész Amerikát, George Gershwint is magát, aki jócskán 
merített ebből a műfajból. 

Jazz age-nek, jazzkorszaknak hívjuk ezt az időszakot, amely-
re a nagyzenekari hangzás és a jump blues zenekarok (kis létszá-
mú blueszenekarok) megjelenése egyaránt jellemző. Megjelenik 
a boogie-woogie. Duke Ellington, Glenn Miller elég ismert ne-
vek ebből a korából a jazznek. Miközben hallgatjuk Kovács Attila 
minden részletre kiterjedő, zeneszámokkal megtűzdelt előadását, 
szinte látjuk magunk előtt azt a kort, érezzük azoknak a zenék-
nek a lüktetését, az éjszakai szórakozóhelyek hangulatát, ahol ez a 
műfaj kinőtte magát. Attila úgy szövi egymásba a jazz nagy kor-

szakainak történeteit, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Pillanatok 
alatt eljutottunk a szvingkorszakig, ami már a jazz második nagy 
időszaka, és az 1930–1940 közötti időt öleli fel. Központja New 
York, műfajában pedig összeszedettebb, ri� alapú, kevesebb imp-
rovizációval és megkomponáltabb zenei részekkel rendelkezik. 
Erősen hat rá a kor tánczenei világa. S ebben a korban születnek 
az úgynevezett jazzsztenderdek is, melyek ma már minden jazzt 
játszó zenész alaprepertoárjában szerepelnek. A kor jazz-zené-
je tehát közelít a mindenki által befogadhatóbb tánczenéhez, de 
mindeközben minőségéből semmit nem veszít. Hallhatunk is pár 
példát hirtelen Erroll Garnertől, Duke Ellingtontól, Cole Portertől 
Kovács Attila interpretálásában.

A jazz klasszikus időszakának itt vége. Megjelenik a modern 
jazz, a bebop. Ez már egy sokkal individuálisabb világ. Kisebb ze-
nekarokkal, több egyéni improvizációs lehetőséggel. Kitárul a 
világ, kevésbé foglalkoznak a zenészek a közönség ízlésével, és töb-
bet az önmegvalósítással, tehetségük és tudásuk kibontakoztatá-
sával. Virtuóz, gyors, igazán művészi zene ez. Charlie Parker, John 
Coltrane, Coleman Hawkins, Max Roach, Teddy Wilson nevét 
említi Attila mint kiemelkedő előadókét. Egyedi hangzású, kiegé-
szítő hangokkal teli harmóniamenetekre végzett vég nélküli hang-
szeres improvizációk kora ez. Példaként Coltrane Giant Stepse 
hangzik el, majd az este folyamán az egyetlen Kovács-szerzemény, 
egy négy harmóniára épülő improvizáció, melynek J. S. Bach az ih-
letője, s a harmóniák azonosak a mű címével: B-A-C-H.

Mivel ennek a kornak a jazze nem igazán népszerű, óhatat-
lanul megérett az újjászületésre. Miles Davis ekkoriban lép a szín-
re és válik a jazz egyik legmeghatározóbb stílusformálójává. Az 
ő stílusa a cool. Hűvösebb, lazább, megfontoltabb zene születik, 
gyakran nem megszokott hangszerelési megoldásokkal (például 
zongora helyett fúvósokkal). Ebben az időben alakul ki a modá-
lis jazz is George Russelnek köszönhetően, az aranykor az ’50-es 
évek végén pedig Dave Brubeck nevéhez köthető, akinek leghíre-
sebb darabját, a Take Five-ot Attila el is zongorázta. 

Zseniális zenék voltak ezek már akkoriban, de a közön-
ség valahogy még ezt sem emésztette olyan könnyen. S erre jött 
a bebop, a gospel és a soul keverékéből kialakult hardbop, szin-
tén Miles Davis nevével fémjelezve. Majd a bebop, a hardbop és 
a modális jazz fúziójával a postbop. Charlie Parker, Bill Evans, 
Wayne Shorter, Herbie Hancock világa ez már, de Davis mindvé-
gig jelen van. Két híres Hancock-szerzemény meg is szólal, a Wa-
termelon Man és a Cantaloupe Island.

Az este utolsó jazztörténeti szakasza a fúziós jazzről szólt. A 
jazz szvinges lüktetése itt már eltűnik. Pro� n kidolgozott groo-
ve-ok, nagy ívű improvizációk jellemzik ezt a kevert stílust, és 
olyan művészek neve fűződik ehhez a korhoz, mint a már koráb-
ban említett Herbie Hancock, aztán Joe Zawinul, Chick Corea és 
Billy Cobham. Említést tett még Kovács Attila a freejazzről, ami 
már tényleg egy nehezen emészthető válfaja a jazznek, valamint 
a latin jazzről is, amiben a latin zenei világ nagyon hangsúlyosan 
megmaradt. Az előadás végén kaptunk egy kis ízelítőt még Cob-
ham és Zawinul egy-egy szerzeményéből, egy latin klasszikusból, 
a � e Girl from Ipanemából, majd kaptunk még két ráadást jutal-
mul a visszatapsért. Nagyon tanulságos és nagyon sűrű este volt. 
Ha így tanítanák középiskolában a jazz történetét, több rajongója 
lenne a műfajnak.

Nyakas Krisztián

Séd, 2020. 5. sz., 10. old.
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Az Auer Fesztivál harmadik napján a Janoska Ensemble hangversenye hangzik fel a Hangvilla nagytermében. 
A mintegy kétórás koncerten a František Janoska által megfogalmazott gondolat – „Zenei célkitűzésünk, a 
zenénk hallgatóságának lelkesítése, egybeesik alapvető szándékunkkal is” – megvalósult. Érezhetően lelkes, 
sőt forró volt a hangulat, az aranylemezes együttes újabb sikert könyvelhetett el magának Veszprémben is.

Janoska-stílusban

A három pozsonyi testvér, František (zon-
gora), Roman (hegedű) és Ondrej (he-
gedű) Janoska, valamint sógoruk, Julius 
Darvas alkotta Janoska Ensemble az álta-
luk „Janoska-stílus”-nak nevezett zenei ér-
telmezésben hozták el a Revolution című 
CD-jük zenei anyagát. Mi is ez a Janoska- 
stílus? Végy nagyon ismert zenei darabo-
kat, néhol többet is, vegyítsd egybe őket 
egy darabon belül, vedd elő az összes le-
hetséges zenei ösztönödet, és improvizáld 
meg ezeket, hol jazzben, hol „csak” úgy, a 
legjobb roma zenei hagyományok alapján, 
fűszerezd meg szimpatikus, néhol talán 
kissé hatásvadász megjelenéssel és játék-
kal, és a közönség „megmozgatása” máris 
biztosított. Ha bárki cinizmust vélne felté-
telezni a fenti mondatomban, téved. Van 
három � vér és egy sógor, kettőjük eseté-
ben (František és Roman) kimagasló zenei 
tehetséggel, összeállnak, hogy egy sajátos 
– sokszor túlfűtött – hangzásvilág segít-
ségével hódítsák meg a koncerttermeket. 
Mondjuk, bejött nekik itt, Veszprémben is. 

Tehát a „Janoska-stílus”! Van három 
magas szintű klasszikus képzésen átesett 
muzsikus, három testvér. A sógoruk játé-
kában az est alapján ez a szint nem érzé-
kelhető, ráadásul időnként ritmusban ki 
is esett a játéka, viszont konferansziénak 
kiválónak bizonyult. Ondrej a klasszikus 
dallamíveket játssza leginkább, ettől nem 
is igen távolodik el, de megkérdőjelezhe-
tetlenül tisztán, nagy átéltséggel. Általában 
Romané és Františeké az intuitív, improvi-
zációs megszólalás. Mindketten nagysze-
rű technikával vagy inkább virtuozitással, 
átgondoltsággal közvetítik zenei gondo-
lataikat. A zongorista a diatonikától nem 
eltávolodva, vertikálisan (a harmóniák 
mentén) rögtönöz, és könnyedén, magas 
technikai tudással képes a klasszikus moz-
zanatokat is közvetíteni. Romantikus alka-
tú zenész, és ő az, aki a hangszereléseket is 
készíti a csapat számára. Roman Janoska 
hegedűje mozog a legszélesebb skálán, a 
klasszikus interpretációtól kezdve a verti-
kális szerkezettől leginkább elrugaszkodó 
hangzásvilágig mindent hordoz, a – nem 
ritkán túldíszített – roma játékmodort is 
leginkább az ő játéka tükrözi. Hegedülése 
virtuozitásra kiélezett, azt hiszem, lehetet-
len lenne több hangot játszani adott idő-
egység alatt, ugyanakkor vannak nagyon 
ihletett pillanatai is. 

A jól képzett muzsikusaink tehát elő-
veszik a mindenki által ismert zenei da-
rabokat a klasszikus, a pop-, a jazz-, a 

népzene világából, és áthangszerelik eze-
ket, sokszor egymásba fűzve őket, aztán 
rögtönöznek rá. Saját bevallásuk szerint 
minden koncertjük más, mindenhol az 
adott pillanat szüli a zenei momentumo-
kat. Én azért érzek egy jó értelemben vett 
megkomponáltságot is. Az eredmény egy 
nagyon pezsdítő hangulatú, már-már szür-
reálisan sűrű zenei szövedék, amelynek a 
legátlagosabb fül sem képes ellenállni, ma-
ximum nem mindig érti. Nem is állt el-
len senki, fütty, taps, ováció kísért szinte 
minden számot. Pár esetben ugyanakkor 
túlzónak éreztem ezt az egymásba kapasz-
kodó, kissé mesterkélten egymásra tolt ze-
nei fráziskavalkádot. Beethoven Cisz moll 
szonátájának és Cole Porter Night and Day 
dalának egymásba épülése František Ja-
noska hangszerelésében érdekes, ugyan-
akkor nekem kissé erőltetett. Bach D-Dúr 
zenekari szvitjéből az Air címen elhíresült 
Overture tétel feldolgozása (ki ne ismerné) 
Roman Janoska szintó és roma hagyomá-
nyokat alkalmazó játékában – bármennyire 
jó is volt – számomra már idegenül hatott. 

Az est folyamán is ez a „Janoska-stí-
lus” zúdult a hallgatóságra, tényleg lehen-
gerlően. A Mendelssohn Kamarazenekar 
csak a koncert legelején, egyetlen darab 
(Mozart: Figaro házassága, nyitány) ere-
jéig jelent meg a színpadon, talán azért is, 
hogy a Janoska Ensemble nevében Julius 
Darvas megköszönhesse a meghívást az 
Auer Fesztiválra, vagy, ahogy ő mondta: 
először jöhettek el Magyarországra, pont 
ide, Veszprémbe. Mit tehet egy veszprémi? 
Meghatódik, bezárja a szívébe a csapatot, 
és érzelmei által vezérelve akkor is tetszene 
minden, ha nem lenne jó. De hát jó, még 
akkor is, ha a PR-fogás, meg ügyes. Ehhez 
is érteni kell ám! A Mozart-nyitány meg 
nagyot durran, a Mendelssohn Kamaraze-
nekar is odateszi, amit tőle elvártak. 

A Janoska csapat nagyon kedveli a 
Beatles-dalokat, több is felhangzik, mind-
járt másodikként Paul McCartney Yester-
day-e, utolsó előttiként a Let It Be, és az 
első ráadásdarabban a Monti-csárdásba 
ágyazott, közönséget énekre sarkalló Hey 
Jude. A maguk kreálta stílustól elvártan a 
megírt hangszerelésre a zongorista Fran-
tišek és a hegedűs Roman „odateszi” az 
– édeskés, vagy ha kell, elvontabb - imp-
rovizációt. Minden pillanatukon érezni a 
hitvallásukat, a közönségért élni és neki ze-
nélni. A zongorista Janoska Hello Prince
című originális kompozíciója egy sal-
sa, amelyet saját tánckedvelő � ának írt. A 

dél-amerikai ritmusvilág természetesen 
mozgatja a lábakat és fejeket, az „imprók” 
is jók, talán itt távolodnak el leginkább 
a diatonikától, az akkordhelyettesítések 
felszabadítják az improvizációs ösztönö-
ket. Szünet előtt egy Csajkovszkij-téma és 
Bizet Carmen-fantáziája hangzik fel, ez 
utóbbi esetén a konferanszié hangsúlyoz-
za: a már eleve magas technikai igényű té-
mára még rátesznek egy lapáttal. Roman 
Janoska meg is tett ezért mindent fölényes 
hangszeres tudásával. A pauza után Kreis-
ler Preludium és Allegro Paganini-stílus-
ban és a korábban már említett Air, Bach 
tollából, következik. Sajnos azt nem tu-
dom, hogy Paganini – az ördög hegedűse 
– hogy játszhatott, de az össz- és a szólójá-
ték is nagyon hatásos, azt hiszem, méltó a 
nagy névhez. 7/8-ban íródott � ának vár-
ható megszületése miatti öröme nyomán 
Roman Janoska darabja, a Leo’s Dance. 
Az aszimmetrikus metrum önmagában 
is érdekes, igazán felfokozottak a rögtön-
zések is. A Let It Be, Lennon–McCart-
ney-dal, valamint Cole Porter Night and 
Day és Beethoven Holdfényszonáta témá-
jának összevonásából származó Cole Over 
Beethoven František Janoska-kompozíció 
zárná a koncertet, ha a közönség hagy-
ná. Persze, hogy nem hagyja. Jön még a 
Monti-csárdás feldolgozása a Beatles Hey, 
Jude-jának beágyazásával és a közönség 
megénekeltetésével, majd újabb taps-
orkánra egy Piazzolla-tangófeldolgozás. 
Na, ekkorra már felkapcsolják a világítást 
a nézőtéren. 

A jelenlegi zenei paradigma lehető-
vé teszi, hogy stílusteremtéssel vagy an-
nak kísérletével valami más születhessen 
a koncertpódiumokon. Egyfajta útkeresés 
is lehet Janoskáék próbálkozása. Szinte ál-
landóan voltak a zenetörténetben törekvé-
sek többféle zenei stílus ötvözésére, hiszen 
a népzene klasszikus zenébe olvadása ele-
ve az, de gondoljunk csak Jacques Loussi-
er Bach-interpretációira a jazz világában, 
vagy az Emerson Lake & Palmer trió, az 
Exception vagy a pozsonyi Marian Var-
ga vezette Collegium Musicum együttes 
rockba ágyazott klasszikus zenei feldolgo-
zásaira. Mindig is voltak, aki kedvelték ezt 
a megközelítést – az utóbbi három eseté-
ben jelen sorok írója is közéjük tartozik –, 
persze voltak olyanok is, akik � ntorogva 
elfordultak. A Janoska Ensemble jelenleg 
� gyelmet érdemlően és sikerrel koncerte-
zik a saját maga által kiérlelt módon. 

Kovács Attila

Revolution. Janoska Ensemble. Közreműködő: Mendelssohn Kamarazenekar.  
Hangvilla, 2020. augusztus 15.
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Cigánylányok kara a Traviatából vagy a Trubadúrból, vagy akár a 
Zümmögő kórus a Pillangókisasszonyból. Miután a cselekmény ré-
szei, nehezen kiragadhatók környezetükből, mert nem elválaszt-
hatóak az előzménytől, és igénylik a folytatást, így inkább csak 
ismeretterjesztés céljából megengedhető kiragadni őket a felvo-
násból. Ezért hát a Nemzeti Filharmónia e� éle műsorszerkesztési 
ötlete nagyfokú dilettantizmusról tesz tanúságot.

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

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

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

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

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

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

Rostetter Szilveszter

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

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

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

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

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

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

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

 
Kovács Attila

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

  „Énnekem ezt a homloknyi országot, ezt a 
kitépett szívnél nem nagyobb hazát, e népet 
és e kor meredekjeit adta sorsomul a lét.” 
Váci Mihály gondolataival hívta szép tájak-
ra, érdekes utazásra közönségét a TIT Váci 
Mihály Irodalmi színpad hat versmondó-
ja az Agóra kamaratermébe. A Szülőföldem 
című műsor hazánk legszebb tájaira vitte 
el a közönséget, a szorosan egymásba ka-
paszkodó hármas egység, a vers, a zene és a 
kép együttes világával. Mert minden műsor 
szerkesztésének megvan a maga sajátos vi-
lága, mely egységet ad a mondanivalónak. 
A műsor szerkesztője, Battyányi-Nagy An-
namária jó érzékkel nyúlt e hármas egy-
ség adta lehetőségekhez. Tükröződött az est 
folyamán az ő hazához fűződő viszonya, a 
szülőföld szeretete. Képekben gondolko-
dott a hazáról, látta maga előtt legszebb tá-
jainkat, s tudta jól, nagy költőink gyönyörű 
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mozgatva nem hagyta lankadni a nézők 
�gyelmét. Ady szerelmi lírájának legszebb 
sorai is hatásosak voltak, a zongorán pedig 
Kovács Attila a tenger hullámainak játékát 
is elhozta a terembe. „Dalol a tenger és da-
lol a mult” – szólt a versben, és hallottuk a 
zongorán. Nagyon jó választás volt, hogy 
a műsoregységek között zongoraszó adott 
nyomatékot a költeményeknek. Ha néhol 
monotonná is vált a versmondás, a mű-
sor végére újra érezhettük a közösen meg-
szólaltatott szövegekben, hogy Ady versei 
mennyire időtállók. Költészete még ma is 
felrázhatja a �atalokat.

 Ezen az estén az is megismerhette a 
költő különös világát, aki eddig nem so-
kat tudott róla. Üzenetét – „őrzők, vigyáz-
zatok a strázsán” – talán a jelen lévő �atal 
hallgatók és előadók is megértették. Az es-
ten a szépszámú közönség az Ady-versek 
elgondolkodtató, varázslatos világában jár-
hatott a versmondók jóvoltából. 

Molnár Erzsébet

Forgószék  
és re�ektorok 
nélkül 
A kérdező: Krámer György – 
Beszélgetőműsor az Utasban. 
Vendég: M. Tóth Antal orvos, 
szakíró, zenetörténész, zenész. 
Utas és Holdvilág Antikvári-
um, 2019. december 17.

Krámer Györgyről tudható, hogy nem 
csak a tánc világa érdekli. Kíváncsi az em-
berekre, szeret beszélgetni, és megválogat-
ja, hogy kivel ül egy asztalhoz. Több sem 
kell egy jó esti beszélgetéshez. 

Illetve, ha jobban belegondolunk 
– vagy végighallgatunk egy ilyen beszél-
getést –, mégiscsak kell hozzá készülni, 
bármennyire is ismerjük a meghívott ven-
déget, háttérbeszélgetéseket kell folytat-
ni az ismerőseivel, esetleg a családjával, 
nyomozni kell a munkája és az élete után, 
akár vele is egyeztetni előzetesen – aztán 
mindezt csak közvetve használni fel, hogy 
a közönség előtt folytatott beszélgetés élő 
legyen, ne látsszanak a készülés nyomai, 
érvényesüljön a helyzet spontaneitása.

Az M. Tóth Antallal folytatott beszél-
getés jól használta az előzetes tudást, meg-
kímélte a beszélgetés alanyát attól, hogy 
maga foglalja össze az életét, a kérdések 
magukba foglalták a rövid pályakép-ösz-
szefoglalókat, amelyekből természetesen 
következtek az érdekesebb részletekre vo-
natkozó kérdések. Az egyéniség, az életút 
pedig bőségesen kínálta a témákat. Beme-
legítésként megtudjuk, hogy a nyolcvana-
dik életévében lévő professzor legutóbb az 
elmúlt héten úszott a Balatonban (ez most 
nem egy megkésett írás, december 17-én 
volt a beszélgetés!), aztán hogy az orvo-
si tanulmányok után miért szerzett még öt 

szakvizsgát, hogy miért nem volt számára 
elég az orvostudomány, miért kellett ehhez 
a zene, hogy aztán szépen sorjában végig-
menjünk az életút fontosabb állomásain, 
illetve legalább érintőlegesen szóba kerül-
jenek a nagy témák, az orvosszakmaiak, a 
zeneiek, a családiak, az emberiek.

A beszélgetés sajátos memóriateszt-
ként is működött, évszámok, nevek a 
múltból, a személyes és a családtörténet-
ből, a zenetörténetből, mindez anekdo-
tákba ágyazva, szellemesen – és soha nem 
tanulságok nélkül. Számos a lehetséges 
példakép, és M. Tóth Antal hajlik is a pél-
daállításra, együttérző képessége is erős, 
példái nem az utolérhetetlen nagyok, ha-
nem az emberségből példát adók. Az első 
nevek egyike a beszélgetés során Orsós Já-
nosé, azé a cigányemberé, aki 1958-ban, 
amikor a félárván maradt, magas, vékony 
i�ú M. Tóthnak az érettségije után segéd-
munkásként pénzt kellett keresnie, a saját 
munkája mellett segítette, hogy végig tud-
ja dolgozni a napot.

Az orvosszakmai határterületek irán-
ti érdeklődése kapcsán (az öt szakvizsga, 
ugyebár) megtudjuk, hogy általában is a 
határokat tartja termékenynek, az izgal-
mas dolgok mindig itt történnek, mondja, 
és már hozza is Bartók és Kodály példá-
ját. Aztán elmondja, miért nem volt elég 
számára először a gyermekgyógyászatban, 
majd az orvosi laboratóriumi ismeretek-
ben, a transzfuziológiában meg a hemato-
lógiában való elmélyedés, és miért érezte 
szükségesnek, hogy a társadalom-orvos-
tan horizontális vetületében is rendsze-
resen szakmai ismereteket szerezzen. A 
két beszélgető arányérzékét dicséri, hogy 
dialógusuk nem csúszik el sem a kívülálló 
számára fárasztó „szakmázás”, sem a talk-
show-k esetében gyakori sztorizgatás, in-
timpistáskodás felé. Miközben jönnek az 
anekdoták és a poénok is a gazdag életút 
különböző területeiről, végig ott van kö-
rülöttünk az orvostudomány és az orvosi 
gyakorlat, a zenetudomány és az aktív mu-
zsikálás – meg az ezekben helytálló ember 
méltósága. Így megvan a helye a beszélge-
tésben a parasztpassióban utolérhetetlen 
Jézusnak, Ménösi bácsinak és az orvostu-
dományi publikációknak, a zenetörténeti 
és a zenekritikai munkásságnak, a számos 
zenekarban bizonyított brácsásnak (persze 
a kötelező brácsáspoénokkal meg a brá-
csások alázatának dicséretével), a gondola-
toknak a zene jelentőségéről a családban, 
a most született dédunoka reménybeli vo-
nókezelési technikájáról elsütött poénnak. 
Aztán szó esik baloldaliságról és libera-
lizmusról, a 19. század elején formálódott 
veszprémi polgári létformáról, Horváth 
János egykor volt székesfehérvári püspök 
zenetudományi munkásságáról és plebejus 
gondolkodásáról („Az az embertípus, akin 
érződik a földszag, az hozzám közel áll…”), 
a munkásemberek felelősségvállalására 
épülő önkéntes véradásról és a transzfuzi-
ológiáról („A mező a fűtől zöld. Mindenki 
kellő felelősséggel tegye meg azt, ami rajta 
áll…”), a hitről, a párkapcsolatról („Ebben 
hiszek.”), a pedagógiáról és a másik meg-
értéséről, a pemetefűcukorkáról (Réthy 
Istvánról és édesapjáról, Réthy Béláról, a 

gyógycukorka feltalálójáról), a veszprémi 
zenei élet nagyjairól, „a veszprémiség stí-
lusjegyeiről” – és még sok minden másról.

Mindezt nem szerényen, nem is sze-
rénytelenül. „Az az enyém, amit megfogal-
mazok”, idézi Keresztury Dezsőt. Pontosan 
fogalmazni, nem motyogni. Ennek szá-
momra ezen az estén a legjobb példája az 
lesz, amikor Krámer könnyű kézzel föltett 
kérdésére, hogy mi a szabadság, először el-
kezdi fejtegetni a válaszát, aztán gyorsan 
megáll, és udvariasan elhárítja a kérdést, 
hogy erre így, kapásból nem tud szabatos 
választ adni. 

Nem könnyű írni egy ilyen beszélge-
tésről, hiszen itt nem művészi produkcióról 
van szó, ahol a szakmai tudást, illetve az ak-
tuális előadást méltatnánk, itt, bármennyire 
is a konkrét beszélgetés minőségéről, érde-
kes, tanulságos stb. voltáról írunk, óhatat-
lanul is az egész emberről fogunk beszélni. 
Az meg már egy másik műfaj.

Kiváló közösségalakító kezdeménye-
zés ez a Krámer-féle talkshow, kellően vál-
tozatos a beszélgetőtársak köre, motivált és 
motiváló moderátorral, szellemesen ala-
kított témákkal. Példa arra, hogy smink-
mesterek, forgószék, re�ektorsorok nélkül 
is működik a beszélgetős műsor, még ha 
nem is show, sőt nem is műsor, „csupán” 
beszélgetés. Csak azt kell felróni a szerve-
zőknek, hogy igen szerény a hírverésük, e 
sorok írójának is többen jelezték utólag a 
professzor úr tisztelői közül, hogy ott let-
tek volna, ha hallanak róla. És valóban saj-
nálhatják, hogy lemaradtak róla.

Ladányi István

Mozart  
és a fortepiano 
Az Orfeo Zenekar és Berecz  
Mihály hangversenye.  
Hangvilla, 2019. december 11.

A Vashegyi György vezette Orfeo Zenekar, 
a régebbi korok zenéjének autentikus meg-
szólaltatásában hírnevet szerzett együttes 
és Berecz András három Mozart-zongora-
versennyel készült a Filharmónia-bérlet-
sorozaton belüli koncertjére. A közönség 
elragadtatása érthető, Mozart szelleme 
mindenkit megérintett. 

Talán Mozart neve a legismertebb a 
klasszikus alkotók közül, ő az, aki legin-
kább beépült a köztudatba. Köszönhető 
ez számos irodalmi és �lmbéli hivatko-
zásnak, a média sokszor bugyután ügyet-
len, légből kapott megfogalmazásainak, és 
a legújabb kutatások szerint a Mozart-go-
lyónak (marcipán!), no meg Milos For-
man Amadeus című �lmjének, amelyik 
ugyan �lmként nagyszerű, de sok köze 
nincs a valósághoz. Ez a 161 cm magas, a 
kulináris élvezeteket, az elegáns öltözéke-
ket kedvelő, sokszor trágár beszédű, furcsa 
nevetésű, külsejében nem igazán vonzó 
személyiség az egyetemes emberi kultúra 
egyik legnagyobb alakja. Minden eszköz-

Séd, 2020. 1. sz., 25. old.
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zel rendelkezik, ami a zenéhez kell: vál-
tozatos fantázia, ötletgazdagság, intuíció, 
hallás, memória, technikai készség és a ze-
néhez való mérhetetlen vonzódás, ennek 
eredménye a rövid, de hihetetlenül gaz-
dag alkotói életút, amely az egyik legna-
gyobb zsenivé teljesíti ki. És teszi mindezt 
a klasszicista stíluson belül, amely hihe-
tetlen formai kötöttségekkel korlátozhat-
ná a zeneszerzőt, de nem őt; zsenije átüti 
ezt a keretet. Mondják, Haydn a vonós-
négyeseket kivéve mindjárt más műfaj-
ba kezd, ha valamiben Mozart megszólal, 
pedig ő is hatalmas alkotó. Csodagyerek-
ként kezdi és csodafelnőttként is távozik, 
még a halála is rejtély, a temetése meg szé-
gyen. Nekem és – remélem – sokunknak 
azon géniuszok egyike, akinek a műveiben 
megszólaló humanizmus örökké hatni fog.     

A mostani hangverseny három, Mo-
zart ugyanazon alkotófázisába tartozó ver-
senyművel ragadja el közönségét. Az F-dúr 
No. 11. K. 413, az A-dúr („kis A-dúr”) No. 
12. K. 414 és a C-dúr No. 13. K. 415 zon-
goraversenyek szólalnak meg a korai kor-
szakából, az 1782–83-as időszakból. Csak 
érdekességképpen, az F-A-C egy F-dúr hár-
mashangzatot formáznak, azt nem tudni, 
hogy ez mennyire szándékos Mozartnál, de 
nekem azonnal szöget ütött a fejembe. 

A virtuozitás, a vidámság, a dallami 
szépség mindhárom műben jelen van, a 
mozarti fordulatok nyilvánvalóak, a hatás 
borzongató és felemelő egyszerre. Érdekes, 
hogy az esten – a korhű hangzás kedvéért – 
Mozart kedvenc hangszerének, egy Anton 
Walter-fortepianónak a pontos másolatát 
hozták el. Sokunk számára ismert Nikolas 
Harnoncourt, aki a Concentus Musicus 
Wien együttesével főleg a barokk művek 
megszólaltatásában jeleskedett, sokszor ko-
rabeli hangszerekkel. A Vashegyi György 
vezette Orfeo Zenekar hasonló szándék 
mentén igyekszik a korabeli hangzásokat 
feleleveníteni, és a mostani koncert alap-
ján ezt nagyon is jól művelik. A fortepiano 
maga már kalapácsmechanikával rendel-
kezik, egyfajta korai zongora, de még na-
gyon csembalószerűen szól, főleg az alsó 
regiszterekben. A kései klasszicista művek-
től kezdve aztán már nem is szólaltatható-
ak meg zongoradarabok ezen a hangszeren, 
hangterjedelme, mechanikája nem alkal-
mas rá. Hangereje, dinamikai tartománya 
messze elmarad a modern kori zongorá-
kétól, ez a piano részeknél bizony hátrányt 
jelentett, a zenekar itt-ott elnyomta a hang-
ját, bennem hiányt ébresztett, pedig 22 éve 
dacára érett, briliáns, szinte érzéki Berecz 
András játéka. Volt még egy – számomra – 
zavaró tényező, a pianista kottából játszott, 
és időnként a lapozás zaja elnyomta a szó-
lóhangszer hangját, de csak egy pillanat-
ra, mert Berecz lenyűgözően magas szinten 
interpretálta Mozart elképzeléseit. Néha 
azért sajnáltam is, mert a hangszere ugyan-
csak elhangolódott menet közben. A – 
most csak vonósokat felvonultató – zenekar 
egységes és egyúttal karakteres is. Persze 
Mozart szelleme kit ne ragadna el, de feltű-
nő, hogy mennyire együtt élnek a zenével, 
mennyire áthatják őket a zenei gondolatok, 
mennyire szeretik ezt a mozarti varázst. 
Vashegyi György karizmatikusan irányítja 

csapatát, a benne lüktető lendület átadódik 
zenekarának, amely maradéktalanul képes 
a karmesteri mozdulatokra reagálni. Pia-
nista és karmester nagyon �gyelik egymást, 
de mindenki megmaradhat szerepkörénél, 
a szólista szabadon szárnyalhat – persze 
a mozarti keretek között –, de fegyelme-
zetten követi az együttes hangzásokat is, a 
karmester pedig pontosan reagál a szólók 
hangulatára és tartatja fenn zenekarával az 
ihletett pillanatokat. Ha a klasszikus zene 
alapgondolata a forma és tartalom egysé-
ge, akkor ez a koncert a tartalom tökéletes 
visszaadásával hódolt a szerzőzseni és a kö-
zönség előtt.

Sajnos jelen keretek között nincs le-
hetőség a részletes mű- és előadás-elemzés-
re, de pár szót mindenképpen kell ezekről 
is ejteni. Az F-dúr zongoraverseny hang-
zásában az alkotás évében elhunyt Johann 
Christian Bach szellemét idézi meg, főleg 
a 2. Larghetto és a 3. Tempo di Minuetto 
tételekben. Kifejezetten vidám, kedélyes a 
hangvétel, a mű megszólaltatása paritásban 
van a zeneszerző szándékával. Az A-dúr 
„kis” zongoraverseny (a „nagy” a K. 448-
as) a legismertebb és leginkább játszott a 
három közül. Az első, Allegro tétel virtu-
óz és élettel teli, a második Andante tétel 
egy Johann Christian Bach-témát idéz meg 
mestere emlékének adózva, a harmadik 
Allegretto, elűzve a keserű gondolatokat, a 
mozarti játékosság rondó formába önté-
se. Már itt „vastapsolt” a közönség, hoz-
záteszem: érthetően. Szünet és a zongora 
hangolása után a Johann Sebastian Bach 
barokkját megidéző, kontrapunktikus szó-
lamvezetéssel alakuló első tételben (Alleg-
ro) és a második Andante tételben a főtéma 
a zenekaré, a zongora inkább átfogó szere-
pet kap, míg a harmadik (Allegro) tételben 
a fortepiano vidám, virtuóz témáit lassabb, 
elgondolkoztató dallamok szakítják meg. 
Borzongok, aztán meghökkenek, mert vala-
mi nem stimmel. Szubdominánson (negye-
dik hang a skálában) „fennakad” a hangzás, 
pedig azon nem szoktak művet befejezni. 
Megnéztem a mű kottáját, Mozart utolsó 
harmóniája a tonikán (alaphang) nyugszik. 
Karmester és szólista bizonytalanul tekin-
tenek egymásra, a közönség tapsa is késik 
egy kicsit. A zenészfülem meg kiszúrja, 
amit a közönség furcsaságnak érez. Iste-
nem, van ilyen, nem értették meg egymást! 
De aztán kitör a taps, és abba sem marad 
Beethoven szólózongora-darabjának mes-
teri tolmácsolása és a K. 449 számú Esz-
dúr zongoraverseny második, Andantino 
tételének felhangzásáig. Talán a legszebb 
Mozart-zongoraverseny. Lehetne méltóbb 
befejezés? Nem hiszem. 

Kovács Attila

Rezes világzene 
A Boban Marković Orkestar
hangversenye. Hangvilla, 
2020. január 20.

Hatalmas hangulat és hangerő, telt házas 
ováció, változatos balkáni muzsika a Mrak 
(Sötétség) című albumot bemutató koncer-
ten. A zenekar új anyaga hatalmas sikert 
hozott az úgynevezett világzenei toplistán, 
és kiérdemelte a legjobb lemeznek kijáró 
címet 2019-ben. Kétségtelenül sodró, ma-
gával ragadó zene. 

Marković Dél-Szerbia roma szárma-
zású szülötte. Bár korán megkapja első 
trombitáját, sokáig húzódozva, viszony-
lag későn kezd el komolyan foglalkozni 
a hangszerével, de egy idő után a mélyen 
szunnyadó tehetség a felszínre tör. Karri-
erjében meghatározó Emir Kusturica, Go-
ran Bregović, valamint az Underground és 
az Arizonai álmodozók című �lm zenéjé-
ben történő közreműködése. Szinte azon-
nal utána a nemzetközi porondon találja 
magát. Zenei képzettsége gyakorlatilag 
nincs, zenei ösztöne annál inkább. Kariz-
matikus egyéniség, megborzongató éneké-
nek hatása alól nem vonhatja ki magát az 
ember. A koncert során is ebből mutatott 
többet, inkább együttesének tagjai, a két 
trombitás, a tubás, a két harsonás, a kivá-
ló szaxofonos, a kimagaslóan jó dobos és 
– érdekes módon – egy külön pergődo-
bos, aki valamiféle elektromos szerkentyűt 
is igazgat, kapják a hangszeres főszerepet. 
Persze fúj is néha, az sem rossz, de az éne-
ke lenyűgöző, tényleg. Hangfekvése mély 
zöngéje ellenére tenori magasságokba is 
repíti, de nem is ez a lényeg. Csak az őste-
hetségek képesek erre a fajta szárnyalásra. 
A roma kultúra dallamvilága, frazeálása, 
előadásmódja, a balkáni ritmusvilág a sa-
játos gesztusokkal, mozdulatokkal nagyon 
hatásos és nagyon jó. Tudom, hogy sok a 
„nagyon”, de tényleg az. Az elszakíthatat-
lan balkáni gyökerek, a zabolátlan ösz-
tönök, a roma világkép egy olyan zenei 
izotópot eredményez, amelyet képtelenség 
lenne nem befogadni. Persze vannak eb-
ben is itt-ott olcsóbb, hatásvadász fogások, 
dallamok és gesztusok is, de ne feledjük, 
honnan ered ez a zene. A roma közössé-
gek, a dél-szerbiai kisváros, a kusza vi-
lág mulatós hangulata, capricciója mind 
benne van ebben a muzsikában, magas 
színvonalra emelve. Tudatosan felépített, 
meghangszerelt, kőkeményen kidolgo-
zott struktúra, amelyik egy pillanatra sem 
nyomja el az intuíciókat. Tanítani lehetne!

Az első szám, még Marković nél-
kül, amolyan ütős fúziós funky rezeseken 
és atompontosságú dobon, hogy a terem 
beleremeg, felforrósodik, és egyben meg is 
alapozza az egész est hangulatát. Én meg 
ámulok: nincs basszusgitár, gitár, billentyű-
sök, mégis teljes komplexitásában kapom a 
funky muzsikát. Az est folyamán végig ez a 
fajta professzionalitás tükröződik a hang-
szerelésekben, azaz a zenei összképben. A 
szaxofon- és trombitaszólók aztán már tel-
jesen a balkáni dallamkincsből származnak: 

Két órában 
100 év zenetörténete

A jazzt az átlag zenehallgató olyan művészetnek tartja, amely nem könnyen befogadható, nem populáris, 
épp ezért az itthoni átlagos rádiók nem is játszanak ilyen zenét, pedig ez a legszabadabban értelmezett, igazi 
muzsika, amit zenész kitalálhatott. 

Kovács A� ila jazztörténeti előadása a Pannon Egyetemen, 2021. október 7.
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A sepsiszentgyörgyi múzeum épülete je-
lenleg felújítás alatt áll, s hogy műtárgyai 
addig se porosodjanak a raktárban, állítot-
ták össze az ottani kollégák ezt a vándor-
kiállítást, amely eddig már Budapesten a 
Hadtörténeti Múzeumban és Szegeden a 
Móra Ferenc, valamint Kecskeméten a Ka-
tona József Múzeumban is látható volt.

A tárlat vezérdarabja az országszer-
te közismert dalban is megénekelt, Gá-
bor Áron által öntött „rézágyúk” egyetlen 
megmaradt, a kézdivásárhelyi Rudolf kór-
ház udvarán 1906-ban, vízvezeték-fektetés 
közben előkerült ágyúcsöve, rekonstru-
ált lafettára szerelve. Az egykori székely 
határőr és tüzér tizedes, az ezermester 
ágyúöntő civilben az asztalosmesterséget 
folytatta. Látható egy általa készített kerek, 
intarziás asztalka is. A Kökös és Uzon köz-
ti csatában (1849. július 2.) hősi halált halt 
honvéd tüzér őrnagyról nem maradt fent 
hiteles arckép. A közismert (a tárlaton is 
szereplő) 1880 táján, rokonainak arcvoná-
sait felhasználva, utólag készült róla.

Az ágyú mellett további nagymére-
tű műtárgyak Sepsiszentgyörgy városa 
és a sepsiszentgyörgyi szabócéh 1848-as 
nemzeti színű címeres zászlai. Utóbbin a 
magyar címer sávjai nem a szokásos vö-
rös-fehér, hanem a zöld-fehér színeket 
mutatják. A címerre helyezett Szent Koro-
na is nemzeti színeinkben pompázik.

A műtárgyak közül közismert ’48-as 
személyiségekhez köthetők Deák Ferenc 
Széchenyi Istvántól kapott pipája, Bem tá-
bornok botja, Kiss Ernő állítólagos nyerge, 
Damjanich aradi bitófája egyik darabjából 
készített ékszer, Kossuth Lajos cigaretta-
szipkája és ravataláról származó babérlevél.

A többi műtárgy jó része is személy-
hez köthető, de ők országosan nem köz-
ismertek, inkább csak a Székelyföld vagy 
a szabadságharc kutatói előtt ismeretesek.  
Ezek részben katonai ruházat vagy felsze-
relés darabjai: pl. szotyori Nagy Ferenc 

Ez a Kiss Ernő honvéd altábornagynak tulajdonított műtárgy is látható 
a Laczkó Dezső Múzeum október 6-án megnyílt időszaki kiállításán, 
amely a Lészen ágyú! címet viseli, s amely a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeum 1848–1849-es ereklyéit mutatja be. 

Medvetáncoltató 
egy aradi vértanú 

nyeregkápáján

Sepsiszentgyörgy város zászlaja, 1848

Székely népfölkelő lándzsája, 1848

Részlet Kiss Ernő aradi vértanú állítólagos nyergéről
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huszár századosi csákója, Csiky Domo-
kos százados gyalogos hadnagy-főhad-
nagyi csákója, Pótsa János huszár őrnagy 
zsinóröve, dálnoki Miklós Péter hadnagy 
puskája, Zathureczky István tarsolya és 3. 
osztályú Magyar Katonai Érdemrendje. 
Továbbá emléktárgyak, börtönemlékek: pl. 
Nagy Dániel őrnagy karperece és fafeszü-
lete, árkosi Pap Ferenc fakupája és villája, 
Zeigler Rudolf bilincset utánzó fa karpere-
ce, Rákótzy-Parchetich Zsigmond ezredes 
vasbilincse stb.

A jeles személyiségekhez kapcsolt 
műtárgyaknak mindig igen nagy divatjuk 
volt. Esetünkben több mint másfél évszá-
zad elmúltával egyes tárgyak hitelességé-
nek eldöntése – adatok hiányában – már 
lehetetlen. Véleményem szerint a népi-
es jeleneteket ábrázoló csontlemez bera-
kásokkal díszített nyereg korábbi ’48-nál. 
Ettől persze még használhatták a szabad-
ságharcban is. A dúsgazdag földbirtokos 
Kiss Ernő birtokában nyilván számos ló-
felszerelés, így nyereg is lehetett. Feltehe-
tően ennél jóval extrább kivitelű darabok 
is. Kérdéses, hogy a délvidéki kötődésű, 
1848/49-ben is főleg ott működő tábor-
noknak volt-e kapcsolata a Székelyfölddel.

Problémás a Mihály Elek gyalogos 
hadnagyhoz kötött 1837 M vállszíjas tiszti 
tölténytáska (kártus). Ilyet ugyanis csak a 
huszártisztek viseltek. A Szentiványi Káz-
mér honvéd őrnagyhoz kapcsolt 1869 M 
és 1892 M honvéd gyalogos századosi csá-
kók – bár ő 1872-ig szolgált a kiegyezés 
utáni M. Kir. Honvédségben is, de alezre-
desként – aligha tulajdoníthatók neki.

A kiállításon bőséges információt 
olvashatunk a Székely Nemzeti Múzeum 
történetéről, gyűjteményeiről, a korabe-
li tüzérség szervezetéről, löveganyagáról, 
Gábor Áronról, az általa készített ágyúk-
ról, az ágyúöntés folyamatáról, a Székely-
föld szabadságharc alatti eseményeiről, 
a megmaradt egyetlen Gábor Áron-féle 
ágyúcső előkerüléséről és hányatott sorsá-
ról, Gábor Áron kultuszáról. Az ágyúk ké-
szítéséről animáció is látható. 

A kiállítás kurátorai Tóth-Bartos And-
rás (Sepsiszentgyörgy) és Závodi Szilvia 
(Hadtörténeti Múzeum, Budapest) történé-
szek, veszprémi koordinátora Fogl Kriszti-
án Sándor történész volt. Az angol nyelvű 
tárgyfeliratokat Sallay Gergely történész ké-
szítette. A kiállítás január 15-ig látogatható 
Veszprémben, majd Nyíregyházán, a Jósa 
András Múzeumban lesz megtekinthető.

(Lényegében teljesen hasonló kiállí-
tás a Laczkó Dezső Múzeum 1848/49-es 
anyagaiból 2018-ban Veszprémben is lát-
ható volt, jelen sorok írójának rendezésé-
ben. Ezek közül egy-két darab a mostani 
kiállításon is szerepel.)

Rainer Pál

Gábor Áron „rézágyúja”
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Városi barlangok
Már általános iskolai földrajzórán is találkozunk a barlang fogalmával, de miután az ember természeténél 
fogva fél a sötétben, és önként nem szeret a föld alá menni, az emberek többségében fel sem merül a kérdés, 
hogy a környékükön van-e barlang, és azt kutatják-e.

 Hogy miért éppen most jött el annak az ideje, 
hogy a Séd folyóirat olvasói megismerkedjenek 
a Veszprém környéki barlangokkal? A Nem-
zetközi Barlangtani Unió kezdeményezésére 
a 2021-es évet a barlangok és karsztok évének 
nyilvánították. Írásomnak nemcsak az a cél-
ja, hogy közöljek néhány adatot a környékbeli 
barlangokkal kapcsolatban, hanem az is, hogy 
népszerűsítsem a barlangászatot, ezt a las-
san feledésbe merülő és központilag nem tá-
mogatott kiváló sportot és kutatási metódust, 
valamint hírt adjak róla, hogy Veszprémben 
idestova 28 éve működik a Veszprémi Egyete-
mi Barlangkutató Egyesület (később VEBE).

Ezt a rövid cikket Eszterhás Istvánnak, 
hazánk egyik legnagyobb barlangászának 
ajánlom, aki 2020. augusztus 2-án, 79 éves ko-
rában hunyt el. Egy különszám sem lenne elég 

ahhoz, hogy munkásságát bemutassam, de annyit mindenképpen 
meg kell említsek róla, hogy a Magyar Karszt- és Barlangkuta-
tó Társulat Vulkánszpeleológiai Kollektívájának volt a vezetője, és 
Európa-szerte közel 3500 barlangban járt és kutatott.

A barlang, a barlangász és a szpeleológia
Barlangoknak nevezzük a két méternél hosszabb, ember által jár-
ható, a Föld szilárd kérgében természetesen kialakult üregeket. 
Magyarországon minden barlang ex lege védett, kezelőjük min-
den esetben a területileg illetékes nemzeti park.

A barlangok feltárói, kutatói és túravezetői a barlangászok, 
akik ezt a tevékenységüket teljesen ingyen, társadalmi munkában 
végzik. Barlangász bárkiből lehet, aki alázattal viszonyul a termé-
szeti értékekhez, szeret felfedezni olyan helyeket, ahol még nem, 
vagy csak nagyon kevesen jártak, és akiben kellő mennyiségű ka-
landvágy van.

A barlangokat sokféleképpen lehet csoportosítani, így a lá-
togathatóságuk szerint is. Az első csoportba azok a barlangok tar-
toznak, melyek szabadon látogathatók, ilyen például a bakonybéli 
Odvaskői-barlang. A második nagy csoportba a lezárt barlango-
kat soroljuk. Ezek között vannak olyanok, melyekben szervezett 

keretek között barlangi túrákat lehet tenni. Ilyenkor be kell � zet-
ni a részvételi díjat a nemzeti parknak, és indulhat is a föld alatti 
kaland. Veszprémhez a legközelebb eső túrázós barlang a Szent-
gáli-kőlik-barlang, amelynek a feltárását 1999-től a Veszprémi 
Egyetemi Barlangkutató Csoport végzi, és a túrákat is ők vezetik. 
A lezárt barlangok között vannak olyanok, amelyek csak a barlan-
got kutató csoport közreműködésével és túraengedéllyel látogat-
hatók; ilyen például a Csatár-hegyi-barlang. Végül vannak olyan 
lezárt barlangok, amelyeket csak kutatási céllal lehet látogatni. 
Ezekbe csak azok a személyek mehetnek be, akik a feltárást vég-
zik, például azért, mert különleges és védendő a barlang élővilága, 
formakincse, vagy azért, mert komoly technikai tudást igényel a 
túra teljesítése.

A barlangok kutatásával a szpeleológia foglalkozik, ami a 
geológia egyik segédtudománya. A kutatás kiterjed a barlang ki-
alakulására, formakincsére (pl. a cseppkövekből vett minták a 
lokális klíma változásaira adnak magyarázatot), a járatrendszerei-
nek a feltárására, élővilágára, klímakutatásra, régészeti, őslénytani 
és kőzettani vizsgálatokra.

A Bakony barlangjai
A Balaton-felvidéken, a Bakonyban és a Keszthelyi-hegységben 
ezernél is több nyilvántartásba vett barlang található (a továb-
biakban összefoglalóan bakonyi barlangokként hivatkozunk rá-
juk). Hogy miért ismerünk ennyi barlangot a környéken, annak 
öt lényeges oka van: 1. a terület fő tömegét jól karsztosodó kő-
zetek építik fel; 2. viszonylag sok a csapadék, ami a karsztosodás 
egyik alapfeltétele; 3. a kontinentális éghajlatnak köszönhető-
en a hőmérséklet-ingadozások is segítenek az üregek természe-
tes tágulásának; 4. a térség a földtörténet során többször változó 
feszültségtérbe került, aminek köszönhetően hatalmas vetőrend-
szerek alakultak ki, és ezek mentén is barlangok nyíltak fel; 5. 
nem utolsósorban pedig sok barlangász élt és él a környéken, akik 
a mai napig kitartóan keresik a víznyelőket, és a már meglévő bar-
langokat a kitöltő üledék kitermelésével bővítik tovább.

A bakonyi barlangok között nagyon ritka az olyan eset, ami-
kor tisztán egyetlen környezeti tényező hozta létre az üreget vagy 
rendszereket. A hegyvidéket az elmúlt 20-25 millió év során sok 
tektonikai hatás érte, aminek következtében a kőzetek eltörtek, és 
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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 � gu-
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 monogra� kus 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.

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 �zetett. 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 (�oth) 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

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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A veszprémi barlangok elhelyezkedése: 1. Csatár-hegyi-barlang, 2. Tekeres-völgyi-kőfülke, 3. Kádártai-forrásbarlang. 
A pontozott vonal a város közigazgatási határát jelzi, a fehér vonal 1 km
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repedések, hasadékok jöttek létre. Ezeket a beszivárgó csapadék, 
a karsztvíz vagy a vulkáni utóműködésnek köszönhető meleg vi-
zek tovább tágították. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy amit 
a víz előzőleg rombolt, máshol vissza is építi, hiszen a beszivárgó 
csapadékvíz a mészkő oldásával telítetté válik, majd később a bar-
langon belül cseppköveket épít. Ezenkívül azt is meg kell említeni, 
hogy a barlangok többségét a felnyílást követően újra betemetik 
a beszivárgó vagy éppen beömlő vizek üledékei, amelyeket a bar-
langászoknak kell kiásni.

A bakonyi barlangok többsége nem éri el a 100 méteres já-
rathosszt, de korántse gondolja senki, hogy annál értékesebb egy 
barlang, minél nagyobb, hiszen egy barlang védettségi fokát a 
benne élő állatok, a formakincs vagy az őslénytani, régészeti lele-
tek határozzák meg. Jelenleg a Bakonyban a leghosszabb barlang-
rendszer a Tapolcai-barlangrendszer (15 km), és a 10. leghosszabb 
barlang a Háromkürtő-zsomboly (360 m).

Veszprémi barlangok
A város közigazgatási határain belül három barlang található, 
melyek közül kettőt csak kívülről, a harmadikat pedig csak en-
gedéllyel lehet látogatni. Ezek a barlangok még a magyarországi 
barlangokhoz képest is kicsik, de ahogy Halász Árpád barlangku-
tató geológus mondta: „A kis barlangok a nagy dolgok hordozói”. 

Csatár-hegyi-barlang
A veszprémi barlangok közül a legnagyobb, kataszteri száma: 
4430-3. A bejárata a csatár-hegyi kápolnától 300 méterre, a Szar-
kaláb utcában található. A barlangot 1960. május 11-én egy lege-
lésző tehén „találta meg” úgy, hogy beszakadt a föld a hátsó lába 
alatt. A tehén tulajdonosa, Happ József elmondása szerint ő és � a 
kitágította a kis lyukat, és létrával lemásztak a hét méter mélységű 
barlangba. Május 14-én Markó László vezetésével kezdték meg a 
barlang felmérését. 

Az első bejárás során csontleleteket találtak, amelyeket Vér-
tes László és Vörös István határozott meg. A csontok kora holo-
cén, többségükben háziállattól, kisebb mennyiségben vadon élő 
állattól származtak. Az első jelentés alapján a barlang 5 méter 
mély és 21 méter hosszú volt. 1965-ben kezdődött meg a barlang 
feltárása, amit a Veszprémi Barlangkutató Csoport végzett. 

1965 és 1991 között a terület többszöri rendezése során egy 
teherautónyi termőfölddel és egy dózerrel próbálták eltüntetni, de 
ez nem sikerült. 1991-ben Gyurmann Csaba és a korábbi veszprémi 
csoport tagjai közösen felmérték a barlang járatait, amiből arra kö-
vetkeztettek, hogy az üreg víznyelőként is működhetett. 1993. ápri-
lis 31-én folytatódott a barlang feltárása. 1993-ban a barlang már 7 
méter mély és 25 méter hosszú volt, a levegő hőmérséklete 10 fok.

A legújabb eredmények alapján a barlang keveredési korró-
zióval keletkezett, de víznyelőként is működött. Az oldásos üre-
gek formáját más � zikai folyamatok alakították tovább. A barlang 
falain több helyen cseppkövek és borsókövek is láthatók, melyek 
hideg vizes képződésre utalnak. Néhol több centiméteres vastag-
ságban hegyitej-kiválás is meg� gyelhető. A barlang jelenlegi hosz-
sza 50 méter, maximális mélysége 14 méter. Kis mérete ellenére az 
ország harmadik legnagyobb dolomitban kialakult barlangja. A 
barlangot 1994-ben lezárták, látogatása engedélyköteles.

Tekeres-völgyi kőfülkék
A Tekeres-völgyi kőfülkék első írásos említése 1935-re nyúlik 
vissza, ezt Bertalan Károly készítette. Ez volt az első olyan bako-
nyi barlangi ásatás, amely a kitöltő üledékekre is kiterjedt. Az ása-
tások eredményeit 1960-ban publikálta dr. Bertalan Károly és dr. 
Kretzoi Miklós a Karszt- és barlangkutatás folyóiratban.

A feltárt üregek többsége nem érte el a barlang minimális 
méreteit, csak a Tekeres-völgyi-kőfülke. Rendkívül fontos jégkor-

A Csatár-hegyi-barlang bejárata (bal) és az alatta levő 
nagy létra és terem 

Borsókövekkel borított falfelület (felső kép) és réteges dolomit 
a felső teremben

Hegyitejes-fülke (előző kép), cseppkövek a barlang falán 
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szaki üledéke miatt megkülönböztetetten védett, kataszteri száma: 
4430-4.

A kőfülkékről azt gondolták, hogy aktív karsztvízjáratok le-
hettek, majd ezeknek a találkozásánál teremként beszakadhat-
tak. Az üreg legalább 4 méter mély, átlagos magassága 1-1,5 méter 
volt. Az ásatás során több korból kerültek elő ősmaradványok, a 
legtöbb a holocén időből (talán a legérdekesebbek az ember- és 
vidracsontmaradványok). A jégkorszaki üledékből rénszarvasfo-
gak és -agancstöredékek, lófogak, valamint rókaállkapocs-töredék 
került elő. Miután ősemberre utaló nyomokat nem találtak (pl. 
tűzrakó hely), úgy gondolták, hogy nagy testű ragadozók hord-
hatták össze a maradványokat. Az üledék kora feltehetően az utol-
só eljegesedésre tehető.

A kőfülkétől nem messze található a Tekeres-völgyi-szikla-
odú, ami már Nemesvámoshoz tartozik, kataszteri száma: 4430-
88. Az ásatások során megtalálták az örvös lemminget is, ami je-
lenleg Skandinávia és Észak-Ázsia tundraterületén él. A kutatók 
szerint ez az üledék minden bizonnyal idősebb, mint a kőfülke 
faunája. A barlang végpontjánál nagyon szűk, kb. 4 méter hosszú 
vízszintes csatorna található, mely egykori karsztvízforrás lehe-
tett. A jelenlegi helyzetéből következtetve az akkori karsztvízszint 
nagyjából 30 méterrel magasabban volt, mint most.

A Tekeres-völgyi barlangok dolomitban fejlődtek, kialakulá-
sukat a hőmérséklet-ingadozás és a karsztvíz oldása szabályozta.

Kádártai-forrásbarlang
A barlang Kádárta település mellett, a Bánya-tó partján található, 
a forrás megtekintése a Kádártai Sporthorgász Egyesület engedé-
lyével történhet.

A Kádártai-forrásbarlang egyedülálló a Bakonyban, mert je-
lenleg az egyetlen aktív patakos forrásbarlangja a hegységnek. Egy 
helybéli elmondása alapján a barlang nagyon � atal, az 1970-es 
években kezdett felnyílni, majd a hivatalos felmérését és nyilván-
tartásba vételét Eszterhás István és kollégái végezték el 1991-ben. 
A barlang annak ellenére, hogy hivatalos felmérés készült róla, 
nem szerepel az Országos Barlangnyilvántartásban.

A horgásztó eredetileg egy működő dolomitbánya volt, ahol 
mindig voltak források, de azok vizét szivattyúval átemelték a Ha-

marászó-völgybe. Egy robbantás következtében újabb források 
nyíltak meg, és ezek több ezer liter/perces hozamával már nem 
bírtak a szivattyúk. Így alakult ki a mai napig működő horgásztó.

A 11 méter hosszú barlang erősen töredezett késő triász 
korú Fődolomitban alakult ki. A járatok magassága 0,7 m és 2,6 
méter között változik, a végponttól 1 méterre a járatok kettéágaz-
tak, és alig félméteres magassággal mentek tovább. A belső terem-
ben kilenc forrásszájat azonosítottak a kutatók.

A forrás vízhozama 1993-ban mért adatok alapján 600 l/perc, 
ami az évszaktól függően változhat, de az utóbbi aszályos idősza-
kokban sem csökkent látványosan a vízhozam. A víz hőmérséklete 
11,5 fok volt, ami meghatározta a barlang klímáját is. A barlangba 
csak tapasztalt barlangászok mehetnek be engedéllyel. 

Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület
1993. április 1-én alakult meg az egyesület, amely a Bakonyi Bar-
langkutató Egyesületek Szövetségének tagszervezete. Több tucat 
barlang feltárását végezték el az utóbbi 28 év alatt. A járvány-
helyzet a barlangászatot is éppúgy sújtotta, mint minden mást, 
de reméljük, hogy a járvány múltával újból nagy erőkkel állha-
tunk neki a bakonyi barlangok kutatásának, amihez várjuk az új 
és régi barlangászok közreműködését. Ha valaki kedvet kapott a 
Csatár-hegyi-barlang megtekintéséhez, vagy csatlakozni kíván az 
egyesület vagy a szövetség munkájához, a szerzőn keresztül kap-
hat további információt.

Katona Lajos Tamás

Jegyzet:
Köszönöm a Kádártai Sporthorgász Egyesület részéről Sándor Lász-
lónak, a Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége elnökének, 
Schäfer István Zsoltnak és Magyar Imrének, hogy segítették a cikk 
létrejöttét.
Fotók: Katona Lajos Tamás

A Tekeres-völgyi-kőfülke

Rénszarvas- (bal) és lófog (jobb) a Tekeres-völgyi-kőfülke 1946-os 
ásatásáról. A leletek a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma 

gyűjteményében találhatók

A Kádártai-forrásbarlangból távozó patak

Felhasznált irodalom:
Schäfer István Zsolt: Jelentés a Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Csoport 1993. évi 

munkájáról
 http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/barlangkutat%C3%A-

1si%20jelent%C3%A9sek/1993/veszpremi_1993.pdf
Bertalan Károly és Kretzoi Miklós: A tekeresvölgyi barlangok Veszprém mellett és 

az örvös lemming legdélibb előfordulása http://epa.oszk.hu/02900/02967/00002/
pdf/EPA02967_karszt_es_barlangkutatas_1960_02_083-094.pdf

Eszterhás István: A Kádártai-forrásbarlang és környéke http://www.barlang.hu/pa-
ges/science/mkbt/vke93/13kadarta.htm
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A Rozé, Rizling 
és Jazz Napok – 
látogatószemmel
Kedves felkérésnek eleget téve írok pár 
sort kedvenc fesztiválomról, a Rozé, Riz-
ling és Jazz Napokról. Az idei évben ti-
zenegyedik alkalommal rendezték meg a 
VeszprémFest kísérőrendezvényeként el-
nevezett fesztivál, amely azonban meglá-
tásom szerint önmagában is tökéletesen 
megállja a helyét. A tíznapos rendezvé-
nyen naponta három együttes kap fellépési 
lehetőséget jellemzően a jazz, szving, soul, 
funky és blues műfajok, valamint ezek 
ötvözeteinek képviselői közül, amihez a 
Balaton borvidékeinek borászai kínálják 
a frissítő, minőségi borokat, és emellé a 
helyi gasztronómiai élet jeles és elismert 
képviselői biztosítják a jobbnál jobb bor-
korcsolyákat.

Boldogan írnék egyenként valameny-
nyi fellépőről is külön-külön, akiket sike-
rült meghallgatnom – jobban mondva, 
akiknek a műsorába sikerült belehallgat-
nom –, de ennek a fesztiválnak az egyik, 
számomra kedvenc különlegessége, hogy 
igen ritkán és akkor is rövid ideig vagyok 
magányos, elmélyült zenehallgató. Ha ma-
gam megyek is, mindig akad egy-egy rég 
nem látott ismerős, barát, akivel a jóleső
beszélgetés máris eltereli a � gyelmet a szín-
padi produkcióról, amely innentől a kel-
lemes háttérzene funkcióját tölti be. De 
– boldogságomra – már évek óta meglehe-
tősen ritka, hogy egyedül érkezem: „vidéki” 
barátaim is szívesen választják ezt az idő-
szakot, hogy meglátogassanak, és pár napot 
a „nappal Balaton, este rozé, rizling, jazz” 
programkörben velem töltve beszéljük át 
mindazt, ami az utolsó találkozásunk óta 
történt. Tapasztalatom szerint legkésőbb a 
hatodik napra mindenkinek van kedvenc 
pincészete, bora, hovatovább hígítási ará-
nya is – és új kedvence a fellépő együttesek 
közül, akiknek a nevével talán először talál-
kozott, de máris biztos, hogy nem utoljára.

Én személy szerint a veszprémi for-
mációk műsorát várom leginkább, azo-
kon igyekszem lehetőség szerint mindig 
részt venni. Nemcsak azért, mert igazán 
– és bízom benne, hogy elfogultság nél-
kül – szeretem a művészetüket, vagy mert 
tényleg érdekes érzés személyes ismerő-
söknek, barátoknak tapsolni a színpad 
másik oldalán, hanem azért is, mert meg-
látásom szerint meglehetősen kevés lehe-
tőséget kapnak az év többi napján arra, 
hogy megmutassák magukat. Szerintem 
egy, az UNESCO által „a zene városá”-nak 
minősített megyeszékhelyen sokkal több 
fórumra lenne szükség a helyi zenekarok 
számára, és bár látni rá pár egyedi kezde-
ményezést, bízom benne, hogy a jövő-
ben, akár az EKF-státusz eredményeként, 
ez tényleg nem korlátozódik majd a Rozé, 
Rizling és Jazz Napokra és néhány vendég-
látóipari egység által bevállalt, szűk körű 
vacsorakísérő rendezvényre (és itt nem a 
vacsorakísérőn, hanem a néhányon van a 
hangsúly…). 

Örök kedvenceim közül a teljesség 
igénye nélkül kiemelnék néhányat. Fel-
lépésük sorrendjét tekintve elsőként a 
Swing-Swinget, akik a járvány előtti idő-
szakban a Hangvilla kávézójában adtak 
havonta egy, a nevük alapján sejthető mű-
fajú zenés, táncos estét, ami pontosan azt 
nyújtotta számomra, amiért húsz évvel ez-
előtt még Budapesten képzeltem el az éle-
temet, ahol az ilyen jellegű eseményekhez 
csak azt kell megtalálni, melyik helyszín 
a leginkább megközelíthető. Muzsikájuk 
szinte engem is táncra csábít – és a baltá-
val faragott botlábamra tekintettel nagy 
szerencse, hogy jellemzően nincs hozzá 
partner –, olyan beleérzéssel adják elő a 
tánczenei melódiákat.

A Németh Kyra Smallchestra Mini-
malt sajnos nem sikerült az elejétől halla-
nom, pedig az énekesnő hangjába azóta 
vagyok „szerelmes”, mióta először hal-
lottam, akkor még a Csopak Demizson 
Allstars Orchestra énekesnőjeként. Bájá-
ból és énekhangjából mit sem vesztett az 
évek alatt, számomra örök � atal énekesnő, 
aki most Pingiczer Szilárd oldalán mu-
tatta be a klasszikus jazzsztenderdeket itt, 
és boldog vagyok, hogy néha a helyi, erre 
szakosodott éttermek kis színpadain is le-
hetőségük adódik zenélni. 

Örök kedvencem, a Gyöngyhalász 
Latin Zenekar az ötödik nap első színpad-
ra lépésének lehetőségét kapta. Az egészen 
egyedülálló formáció nemcsak zenéjével, 
hanem öltözetével és színpadi dekoráci-
ójával is elénk tárja azt a világot, amelyet 
bemutatni kíván, jelen esetben Spanyol-
ország és a Kanári-szigetek népzenéje ké-
pezte műsoruk gerincét. Szerencsére ők is 
megfordulnak olykor a veszprémi psze-
udoszínpadokon, leginkább az egyetem 
által rendezett programsorozatokon, de 
új kezdeményezésként a közelmúltban a 
Kossuth utca egyik vendéglátóipari egysé-
gének teraszán is lehetőségünk volt őket 
hallani, akár beülve, akár az utcán járó-
kelőként meg-megállva. (Igen, ebből is 
szeretnénk sokkal többet…) 

Őket Veszprém egyik nagyobb létszá-
mú zenekara, a Bluesberry Band követte, 
akiknek lendületes muzsikája minden bu-
lin garantálja a kiváló hangulatot. A virtu-
óz gitárösszjátékok engem személy szerint 
mindig lenyűgöznek, ahogy az is, hogy ez 
a társulat is együtt zenél már 25 éve, de a 
lelkesedésük még mindig olyannak tűnik, 
mint egy tinédzserekből álló garázszene-
karé, akik épp csak hogy elkezdték a közös 
munkát.  

Szerda veszprémi fellépője az egészen 
új Footprints, amelynek zenéje engem egy 
tíz évvel ezelőtt megismert, megkedvelt (és 
sajnos feloszlott) formációra emlékeztet, 
így követni fogom munkásságukat. Örök 
kedvenceim, az Isn’t She Lovely, a Supers-
tition és a Street Life is elhangzottak tőlük 
(utóbbi többek repertoárjának része, hiába, 
ezek megkerülhetetlen sztenderdek). 

A fesztivál zárónapjának helyi fellé-
pője a veszprémi lokálpatrióta házaspár, a 
Ladányiné Cz. Nagy Zsó� a és Ladányi Pé-
ter nevével fémjelzett So�  & � e Funktazi 
formáció volt. A páros olykor csak kettes-
ben – So�  n’ Peti jazzy duo néven – szóra-

koztatja közönségét, a fesztiválra viszont 
zenésztársakkal kiegészülve érkeztek. 
Ladányi Gábor (gitár) és Gyugos Tamás 
(dob) mellett Szalai Bence dobta fel virtu-
óz billentyűkezeléssel és énekhangjával a 
hangulatot, aki a hajdanvolt Funk Infec-
tion zenekarban alkotott maradandót, és 
jelenleg az LGT Emlékzenekart erősíti.

A Veszprém határain túlmutató ze-
nekarok közül kiemelném vadonatúj ked-
vencemet, a Jambalaya – New Orleans 
Music Show elnevezéssel fellépő együt-
test, akiknek már a bevonulása sem volt 
mindennapi: a fesztiválhelyszínen kívül-
ről, a nézők között vonultak át, miközben 
már zenéltek hangszereiken, ezzel már-
is felhúzva a hangulatot egy olyan szintre, 
ahová az jobbára a koncert közepe táján 
érkezik. A szintetizátor a műsor folyamán 
is sokszor elhagyta az állványt, szinte a le-
vegőben táncolt. A Nemes Zoltán által ve-
zetett zenekar hamisítatlan New Orleans-i 
hangulatot varázsolt az Óváros térre. 

A legnagyobb hangulatfelelős, Pri-
bojszki Mátyás megkerülhetetlen szerep-
lője a Rozé, Rizling és Jazz Napoknak, idén 
Jumping Matt & His Combo nevű for-
mációjával mutatta meg, hogy zenél egy 
olyan muzsikus, aki kiérdemelte, hogy 
társaival Tom Jones előzenekara lehessen. 
Szájharmonika-játéka virtuóz, techniká-
ja követhetetlen, lendülete a húszévesekét 
is meghazudtolja. Közvetlensége a közön-
séggel megnyerő, neve számomra az „ott 
kell lenni” felhívást jelenti, ha meglátom a 
koncertplakátokon. 

A fesztivál záróakkordjaként pedig a 
„magyar Michael Bublé”, alias Gájer Bálint 
mozgatta meg az Óváros téren összegyűlt 
közönséget, aki 2014 óta visszatérő ked-
vence a Rozé, Rizling és Jazz Napoknak. 

Aztán persze sorolhatnám a végte-
lenségig a csodás művészeket, akiknek 
előadásába még sikerült belehallgatnom: 
a bájos Lidi zenét, Nagy Gergő és Czuczor 
Tamás gitáros duóját (amelynek részleges 
lekésését a leginkább sajnálom), vagy akár 
a Valami Swinget – de majdnem mind-
egy is, kit neveznék meg: Mészáros Zoltán 
fesztiváligazgató és segítői kiváló érzékkel 
választják ki a zenekarokat, formációkat 
évről évre a Rozé, Rizling és Jazz Napok-
ra, amelynek jelenléte számomra a legjobb 
dolog, ami Veszprémmel történhet. Bol-
dog vagyok, hogy mindez pont ebben a 
városban zajlik (mi több, pár évvel ezelőtti 
ideköltözésem motivációjában is komoly 
szerepet játszott a sok szempontból pezsgő 
helyi kulturális élet, köztük a színvonalas 
fesztiválok intenzív jelenléte). 

Nem kívánhatok többet ennek a ked-
ves és szép városnak, mint hogy az ilyen 
nívós rendezvények vigyék hírét még na-
gyon sokáig országnak-világnak, hogy le-
gyünk vonzó célpontjai az igényes zenét 
kedvelő magyar és nemzetközi közönség-
nek – nemcsak egy-egy fesztivál erejéig, 
hanem lehetőleg egész éven átívelően. 

Hancz Karolina
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Városunk  
építőmestere,  
Csomay Kálmán 
nyomában 
Városismereti séta a kulturális 
örökség napján. A programot az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
szervezte, a sétát vezette: Palkó-
né Jádi Melitta. 
2021. szeptember 18. 

Jó érzés látni, mekkora érdeklődés kíséri 
a veszprémiek részéről is a múltba tekin-
tő sétákat. Tegyük hozzá még: talán nincs 
is a városnak olyan lakója, aki ne ismerné 
a Csomay nevet. A legutóbbi, Csomay-sé-
tán gondoltam arra, hogy egy ekkora 
építészfamília, élén id. Csomay Kálmán 
építőmesterrel, vajon mennyire lenne elé-
gedett azzal, ahogyan az utókor megbe-
csüli, értékeli tevékenységüket? Vegyük a 
szimpla összehasonlítást: közismert kivi-
telezőként egy-egy év alatt valósított meg 
hatalmas beruházásokat lényegesen fejlet-
lenebb technikai feltételek között, és való-
színűleg a vállalási ár sem nőtt ennyi idő 
alatt a duplájára, háromszorosára… Ha 
egy tiszteletben álló mester munkáját csak 
egyetlen alkalommal is ilyen tapasztalatok 
kísérték volna, takarékos őseink bizonyára 
indulni sem engedték volna még egyszer a 
tenderen.

A Csomayak eredményeibe bete-
kintő városismereti séta magától értetődő 
kiindulópontja lehet az Alsóvárosi teme-
tő, ahol közülük a legtöbben nyugszanak 
családi sírboltban, néhai neves veszpré-
miek között. (Akik egy részét holtában is 
megbecsüli az utókor, viszont jelen van a 
másik példa is: Gácser Katalin elhagyatott 
sírja ugyanitt.)

Viszonylag rövid idő alatt listázható, 
mi mindent épített önállóan vagy együtt-
működésben Veszprémben a híres famí-
lia, sokkal több idő kell viszont ahhoz, 
hogy szerteágazó hatásukat is követhes-
sük. A séta alatt szóba került például, hogy 
az 1872-ben Balatonalmádiban született 
(Veszprémben halt meg 1961-ben) id. Cso-
may Kálmán nemcsak sikeres építőmester 
volt, előrelátó, jó szervező, alkalmazotta-
it megbecsülő vállalkozó, hanem minden-
féle tehetséggel megáldott lokálpatrióta is, 
aki kapcsolatait is városépítésre, szépítés-
re használta. Ő építette a Dózsa György 
utca – Óvári Ferenc út kereszteződésében 
álló Postapalotát. 1901-ben ott volt az első 
telefonfülke, és 1910-ben oda vezették be 
először a villanyvilágítást. Budapesti min-
tára, szecessziós stílusban az épület mellet-
ti takarékpénztári bérház is az ő munkája, 
mint ahogyan a régi mozi (a későbbiekben 
Hungária Filmszínház) is a törésárok miat-
ti vasbeton alapozással. Merőben új meg-
oldásként vasbetonból készítették a Pető� 
Színház, a Margit-templom épületét, az 
evangélikus templom később hozzáépített 

tornyát. Nevéhez fűződik a Davidikum át-
építése, a szentkirályszabadjai repülőgép-
hangárok létrehozása, a Laczkó Dezső 
Múzeum, a gyermekmenhely (a későbbi 
gyermekkórház), a jószágkormányzósági 
palota, a Csomay építővállalat munkásai-
nak kertes lakóházai, vagy amiről naponta 
emlegetik a veszprémiek: a Csomay-strand 
kialakítása kéthektáros területen, három 
medencével, melyek egyikében úszó- és 
vízipólóversenyeket is rendeztek. Egyedül-
álló volt a legalsó medence várpanorámája 
is. Ma a Völgyikút parkban ugyanaz a for-
rás táplálja a tavat, mint anno a Völgyikút 
strandot. Csomay Kálmán művészetpárto-
ló volt, a Királykúti Úszó Egyesület elnö-
ke, de például országszerte ismert építész 
üzletember is – tudták, hogy tíz éve vé-
dettek a vasútállomások mellett ma is lát-
ható, Csomay-szabadalom alapján készült 
vasbeton kerítések? Mindet itt gyártották 
Veszprémben, id. Csomay Kálmán beton- 
üzemében.

Őrsi Ágnes  

„Az irodalom 
utcája az utca 
irodalma”
Irodalmi séta.  
A Művészetek Háza programja,   
2021. október 5.

A Szentháromság térről indult az az iro-
dalmi séta, melyre három költő: Fenyve-
si Ottó, Korinek Janka és Somogyi Csaba 
várta az érdeklődőket a séta megálmodó-
jával, a Művészetek Háza igazgatójával, 
Kilián Lászlóval együtt. Alig több mint 
egytucatnyi sétálni vágyó jött el az érde-
kesnek ígérkező programra.

Valamennyi résztvevő régi veszpré-
minek mondhatta magát. Évtizedek óta 
róják már a város utcáit, a várat és környé-
két is jól ismerik. Mi újat adhat hát nekik 
ez a rövidke séta, mely a Szentháromság 
térről indulva az Óváros téren álló város-
házáig tartott? „Az irodalom utcája, az utca 
irodalma” címmel hirdetett séta, a kortárs 
irodalom klasszikus helyeken történő meg-
jelenése akár izgalmakat is ígérhet. A há-
rom költő a városhoz fűződő írásait olvasta 
fel a számukra kedves helyszíneken. 

A Szentháromság téren először Feny- 
vesi Ottó beszélt kötődéséről a város-
hoz. A Bácskából 1991-ben áttelepült 
költőt nem kell bemutatni a veszprémi-
eknek. Három évtizede már aktív szerep-
lője ő itt is az irodalmi életnek. De talán 
kevesebben tudják, hogy a város, ahol 
él, különleges helyet foglal el a szívében. 
„Veszprémnek süteményillata van” – idé-
zett egy utcán hallott mondatot, s a „süte-
ményillat, múlt és jövő ideköti az embert” 
– mondta. „Ez a város soha nem volt úgy, 
hogy ne ékesítette volna a hazát” – ezek-
kel a gondolatokkal kezdte írását Feny-
vesi Ottó, és elmesélte, miért is kultikus 
hely számára a város a lakásuktól a Rá-

kóczi utcán át a vár végéig. Szereti ezt a 
várost, mely befogadta, s ahol lépten-nyo-
mon a történelem felemelő és tragikus 
pillanatai előtt hajthat fejet az ember. Ősz 
a Buhimban című verse pedig, melyet 
még felolvasott, megidézte azt a különle-
ges hangulatot, mely nap mint nap meg-
érinti az itt élőket. A völgyek, a dombok, 
s körben a Bakony lankái, a házak, a kö-
vek, a harangok s a színes falevelek, a Bu-
him-völgy szépsége és nyugalma jóságot 
áraszt. S ebben a szétáradó versben mind-
ez megjelent ott, a Szentháromság téren. 
Folytatva a sétát egy pillanatra megálltunk 
Batsányi János emléktáblájánál is. A máso-
dik helyszínen, a tűztorony udvarán pedig 
a �atal Korinek Janka nem a rá jellem-
ző rövidke verseiből olvasott fel, hanem 
egy novelláját mondta el, mely az ott lévő 
panteon emléktábláinak megelevenedését 
mesélte el Kacsingató emléktáblák címmel. 
„Kacsingatnak a táblák, tréfás kedvükben 
vannak az emlékek” – kezdte. S a műben 
a gyermeki képzelet életre keltette a táb-
la lakóit, akik jókedvűen diskuráltak az 
élet dolgairól, a múltról, a jelenről. Való-
ban nagyon érdekes dolgokról beszélget-
tek ezek az egymás számára ismeretlen 
és más-más korban élő híres személyek. 
Megelevenedtek a táblák lakói. Egy-egy 
kacsintás mellett vitáztak a történelem és 
a hétköznapi élet gondjairól. Ők még nem 
tudták akkor, hogy Veszprém a zene vá-
rosa lesz, de abban egyetértettek, hogy ze-
nélni, zenélni kell, ez átsegít mindenen, ez 
az az imádság, mely feledtet bajt, és fele-
mel. Megjegyzem, a táblalakók nagy része 
zenész, vagy kötődött valamilyen módon 
a zenéhez. Lendületes, magával ragadó, jó 
hangulatú novellát írt Korinek Janka. Úgy 
érezte az ember, hogy a tűztorony udva-
ra hirtelen benépesül, egymásra mosolyog 
múlt és jelen. Ez a különleges, varázslatos 
hely új értelmet kap. Újat ad annak is, aki 
már sokszor járt ott. Minket, idősebb sétá-
lókat magával ragadott a �atalos lendület, 
az életre kelt udvar hangulata. 

Az Óváros téren, a városháza előtt 
végződött a séta. Ott Somogyi Csaba slam-
mer rappelte el versét, egy vidám életké-
pet a városról. „Odalökött költészet” – írják 
magukról közösségi oldalukon a slam poe-
try képviselői. Somogyi Csaba ennek a 
költészetnek egyik kiváló i�ú képviselője. 
Verseiben a �atalok mindennapi életének 
mozgalmas vagy éppen unalmas pillana-
tait eleveníti fel. A szerelmeket, a sétákat, 
a „méz és áfonya” érzést. S ami összeköti 
a �atalokat: az Óváros tér és a buszpálya-
udvar. „Egyirányú körforgalom az élet, mi 
voltunk az Óváros tér szűrt zaja” – mond-
ja. S ha ő úgy is érzi: „szíved kívül tégla, 
belül város, elhordtuk a várost”, azért mi 
úgy éreztük, maradt itt még nekünk is va-
lami ebből a térből. A jelenlévők többsége 
még csak most ismerkedett ezzel az új mű-
fajjal, melyet a slammerek képviselnek. A 
ritmikusan kántálva elmondott szöveg he-
ves kézmozdulatokkal kísérve sajnos nem 
mindig érthető. A hadarás közben a tiszta 
beszéd elvész, pedig a szöveg hűen tükrözi 
azt az életérzést, melyet a rohanó hétköz-
napok adnak a mai �ataloknak. Somogyi 
Csaba kiváló slammer, van hite és jövőké-
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pe. Jól látja a jelen fonákságait. Neki is jó 
lehetőség volt ez a séta a bemutatkozásra 
Korinek Jankával együtt. 

Az időjárás is kedvezett ehhez a na-
gyon jó hangulatú, rendhagyó sétához. 
Örültünk a kezdeményezésnek, mely újat 
tudott adni a régóta itt élő veszprémiek-
nek. Az EKF támogatásával jött létre ez a 
program. Várjuk a folytatást, és újabb � a-
tal költők bemutatkozását a már elismert 
veszprémi írók, költők mellett.

Molnár Erzsébet

A hely szelleme
Fenyvesi Ottó: Paloznak 
Overdrive; 66. Kötetbemutató. 
Szeged, Grand Café. A szerző-
vel Virág Zoltán beszélgetett. 
2021. november 9.

A kötetbemutató első felében Virág Zol-
tán a 66-ról kérdezte Fenyvesit. Véleménye 
szerint ez egy rocktörténeti körkép, mire 
Fenyvesi kifejtette, hogy a korábbi köte-
tei elfogytak, a 66 valójában a régi ciklusa-
inak, verseinek válogatott újrakiadása, és 
ebből a szempontból kétségkívül láthatóvá 
válik a zene hatása az életműre. Valójában 
életének abból az alkotói szakaszából ke-
rültek ki ezek a szövegek, amely az elmúlt 
25 évet öleli fel, vagyis a Magyarországra 
való átköltözése, tehát az 1991. november 
6. óta született verseket. Mint elmondta, 
ehhez a naphoz kapcsolódik a kötet első 
verse is.

Virág a könyv címe kapcsán kiemelte 
a kötetben is megjelenő amerikai kultu-
rális kötődést, ami főként a zenéhez való 
kapcsolódásban jelenik meg. Másrészt 
arra is felhívta a � gyelmet, hogy a köl-
tő életművében fontos szerepet töltenek 
be a számok, például a prímszámok iránti 
vonzalom, ami a kötet egységeinek számá-
ban is megjelenik. Fenyvesi elmondta, itt 
nem volt tudatos a számokkal való játék, a 
véletlen alakította ki ezt a mintázatot.

Virág kiemelte, hogy a szerző gyak-
ran illusztrátora is a saját könyveinek, bár 
a 66 és a Paloznak Overdrive vizualitá-
sa nem hozzá kötődik. Fenyvesi elárulta, 
hogy a 66 Bánki Ákos munkája, akit a ma-
gyar Jackson Pollocknak tart, a Paloznak 
Overdrive képi világa pedig Szajkó István 
nevéhez köthető, aki gyakran fest bicikli-
ket, a képe által pedig a kötet borítója il-
leszkedik a címadó vershez is.

Fenyvesi felidézte Virág kérdésére, 
hogy a Paloznak Overdrive versei kikhez 
kötődnek. Mint a költő elmondta, a kötet 
a gyerekkorral kezdődik, a képregények 
iránti szeretettel. A szövegben megjele-
nik az édesapja, míg a későbbi alkotások-
ban a szakmai pályája során megismert 
személyekhez kötődnek a versek, például 
Benes Józse� ez, Mózsi Ferenchez, Foga-
rasi Miklóshoz, Sziveri Jánoshoz vagy Tol-
nai Ottóhoz. Tolnaival kapcsolatban azt 
is hozzáfűzte Fenyvesi, hogy mestereként 

nagy hatást gyakorolt rá. Tolnai azt taná-
csolta neki, hogy lokalizálja a szövegeit, 
kötődjenek jobban egy-egy � zikai helyhez, 
foglalkozzon a hely szellemével. Mint a 
költő megjegyezte, megfogadta a tanácsot, 
és az utóbbi időben a Balaton lett a köz-
ponti témája, korábban viszont erősen kö-
tődött (Tolnaihoz hasonlóan) a Tiszához.

A versekhez kapcsolódó emlékek 
felidézésére re� ektálva Virág „emlékezeti 
tablónak” nevezte a kötetet, amely kapcsán 
Fenyvesi kifejtette, az emlékezés az éle-
tünk központi lényege, a költészet pedig a 
korral való dialógus. Mint mondta, számá-
ra fontos a költészet demiszti� kálása, ezt a 
szemléletet tanulta. Saját bevallása szerint 
esztétikailag inkább az elhibázott, a rút, a 
szabálytalan érdekli.

Mint Virág megjegyezte, a koráb-
bi vadság helyett, ami a verseket jellemez-
te, mintha valamiféle lágyulás jelenne meg 
az új kötetben. Fenyvesi szerint meglehet, 
hiszen a változó világra és halottakra te-
kint vissza. Úgy gondolja, lágyult a világ, 
tompább korszakban élünk, más lényegi 
kérdések kerülnek elő manapság. Ma már 
minden a marketingről szól.

A beszélgetés zárlataként Fenyvesi 
felolvasott néhány verset, végül bekapcsol-
ta a Hey Joe-t Otis Taylor és Joe Cocker 
előadásában, és közben elmondta, szá-
mára nagy hatású ez az előadás, hiszen az 
énekes élete végén készült a felvétel, és itt 
már hallhatók a betegségének nyomai.

                                                                                                   
Borbíró Aletta

„Folyamatos 
jelen” 
Fenyvesi Ottó Paloznak over-
drive című kötetéről. 

Kötetnyi vers, belevágunk, belekezdünk, 
néhány sor aztán róluk, valamiképp, hogy 
valami teljes és egész legyen. 

Talán úgy, hogy szól a zene, auto-
matikusan rákeresek a felidézett dalok-
ra, minden egyes vers mintha valaminek 
a dallamára íródott volna. Szólnia kell 
közben a zenének, mert egyébként is szól. 
Visszatér, ismétlődik a dallam, persze 
versek – ha nem is stro� kus elrendezés-
ben – egymást követő, rímes és ritmikus, 
egymásra halmozódó sorok. De lüktet a 
ritmus valahol a mélyben is, az egymásra 
halmozódó emlékképek ritmusa, az emlé-
kezet, az eltűnő idő és vele együtt a fel-
idézés, a megidézés kényszerének mélyből 
felhangzó ritmusa, mert el kell mondani, 
ha már elhallgatni nem lehet, hogy vala-
mi mégis teljes, mégis egész legyen. Szól 
a blues, a jazz, a cool, a rock and roll, szól 
a Getno. Ismétlődő harmóniamenetek. A 
blues eredendően a szomorúság és a fájda-
lom műfaja.

Erre hangolva, még ha mindvégig 
át is üt a derű, az ütemek között tisztán 
kihallatszik. Tematikus építkezésben, a 
gyerekkortól a közelmúlt pillanatainak ké-

peiig, Gunarastól Paloznakig. Közben a 
helyek, Topolya, Újvidék, Chicago, Lon-
don, a Balaton, a Somló, Bucsin, Veszprém 
és Szabadka. A pillanattól, mikor az „idő 
még kerek volt, tiktakolt és vadul forgott 
körbe-körbe”, a pillanatig, addig a percig, 
mikor az idő már maga a pillanat, az egy-
másra halmozott pillanatok előterében, 
egy 20:18, egy kiragadott, de megragadha-
tatlan „éppen most”, amikor belátható lesz, 
valami baj van az idővel, hogy legjobb el-
hajítani az órát. Ha az idő már úgyis visz-
szafordíthatatlan. 

A tér meg az idő, meg mindaz, ami 
történt. Minden, ami történt, minden, ami 
történet, minden, ami személyes. Ami sze-
mélyes, ami történet lehet, aminek vala-
miféle jelentéssel kell bírnia, hogy valami 
teljes és egész legyen. Hitek, álmok, el-
kötelezettség, valamit kimondani, legyen 
valami más, valamilyen nyomot hagyni 
magunk után a világban. Elkötelezettség, 
kötődések, kapcsolatok, kötelékek, mes-
terek és barátok. Barátok, társak az úton, 
megkérdőjelezhetetlen jelenlét, kitünte-
tett pontjai a tér geometriájának. Jellemző 
gesztusok, közös kóborlások, együtt töltött 
idő, annyi mindent el lehetne mondani, 
egyedi színek és különös hangok. Mindig 
ugyanaz a ravatal. A memória örök jelene. 
Minden megvan, és még sincs. Építkezik 
az emlékezet. Szól a Getno.

Az emlékezet versei, az emlékezet 
építményei. Ez lenne a szándék, a múlt ho-
mogén tömbjéből kifejteni a részleteket, 
a részek részeit, kibontani belőle azt, ami 
valóságos, ami személyes, ami valóságos-
nak mondható. Egy állandó köztesben, a 
szavak áramában, a végtelenre hangolva, 
nyitva tartva a lehetőséget, lehetőségét an-
nak, hogy elérhető az a pont, ahol átbil-
lenhet minden, ahol megnyílhat tér meg 
az idő, ahol átszakadhat a felszín, ahol 
a jelentések sűrűjéből kiolvasható maga 
a jelentés. A végesre hangoltan, az átlé-
pés szándéka, a leküzdhetetlen végpontok 
köztesében. Leírt szó, ritmikusan egymás-
ra halmozódó sorok, � nomra hangolt túl-
hajtás, ismétlődő harmóniamenetek. 

„A világ bölcsessége Isten előtt merő 
oktalanság.” Vagyok, aki vagyok, van, ami 
van. Egyetlen képtelen képben összezsugo-
rított jelentés. Leküzdhetetlen örök hiány.

„Felhők rongya a szó… Nem jelent 
már semmit.” A mondhatatlannal szem-
ben mégis a mondható. A kétely mellett 
talán a bizonyosság. A megragadhatat-
lan időben, a régmúltban és a jelenben, az 
ittlétben, magában az eltűnésben, valami 
gyengédség, valami szépség. Valami meg-
indító és felemelő a mindig halál, min-
dig világrajövetel kettősségében, fájdalom, 
szomorúság és derű a pillanat meghitt, tü-
nékeny ölelésében.

A zene örök, szól a Getno, a blues 
halhatatlan, Fenyvesi Ottó kötetének ver-
sei szépek, jelentsen bármit is e szó.

Horváth András
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Egyetlen  
szenvedély
Géczi János A napcsíkos darázs-
hoz című kötetének bemutató-
ja. Budapest, Írók boltja. 2021. 
október 12. 

Talán csak a Kívül című kisregényé-
nek hangulata miatt, de ahogy Géczi János 
vaskos, hétszáz oldalra rúgó versesköny-
vét, A napcsíkos darázshoz című kötetet 
nézem, egy déltengeri kikötővárost látok 
magam előtt, de nem egy turisták által el-
koptatottat, hanem egy eldugott, szinte 
senki által nem ismertet, ahol az egyetlen 
idegen egy idősödő, világos vászonnad-
rágos úriember, aki komótosan, nézelőd-
ve sétál végig a fűszerszagú sikátorokon, a 
kikötő halszagú, sűrű, sós tengeri levegő-
jében.

Ülünk a budapesti Írók boltjában 
Géczi Jánossal, Reményi József Tamás 
szerkesztővel, a Kalligram kiadót képvi-
selő, A napcsíkos darázshoz bemutatóját 
moderáló Torma Máriával, és ahogy ők 
beszélgetnek, majd a program végén ver-
seket olvasnak, ugyanaz a világ bontako-
zik ki előttünk, mint ami a kötet olvasása 
közben. 

Van-e primátusa az életében a lírá-
nak? – hangzik el a kérdés, miután vázlato-
san ismertetik a „reneszánsz ember” Géczi 
János terjedelmes életművét, amelyben 
egyszerre van jelen tudomány és művé-
szet, mindkettőnek több ága is, biológia és 
művelődéstörténet, költészet és képzőmű-
vészet egyaránt, amelynek tehát csak egy 
szelete a költői életmű. Egyetlen szenvedé-
lye van, az a költészet, hangzik el a válasz, 
„költő vagyok, minden többi csak ennek a 
függeléke vagy szükséges tartozéka”. 

Van-e a költészetnek illata? – a kér-
dés annak apropóján jön elő, hogy a ró-
zsának, amit Gécziről neveztek el, annak 
nincs. De jó is, hogy előjön, mert innen 
lépünk be a könyv világába: oda, ahol a 
verseknek, a lírának bizony van illata és 
szaga, vannak hangjai, szinesztéziák so-
rakoznak az Írók boltja zsúfolt galériáján, 
a költészetnek van illata, fenyőillata van, 
mediterrán szaga van, a költészetnek van 
íze, a tenger moszatos, sós íze Géczi János 
verseinek íze; mediterrán világ ez, bár a 
kötet nem tipikusan mediterrán kötet.

Hanem mi? Egy életmű keresztmet-
szete, „a magam Géczi Jánosát most fo-
gom tudni összerakni”, erre a mostani a 
legjobb pillanat, mondja maga a szerző, 
hozzátéve ugyanakkor, hogy amikor az 
első változatot meglátta, „picikét zavart” 
lett. Azt, hogy a maga Géczi Jánosát rakta 
össze, nem véletlenül hangsúlyozza, arról 
is beszél, hogy reméli, mindenkinek lesz 
egy Géczi Jánosa, és ehhez – ezt már mi 
tesszük hozzá – tökéletes alapanyagot biz-
tosít az ő sokszorosan rétegzett költészete.

Hogy milyen ez a költészet? Ahogy 
írtuk, rétegzett, és számos rétegét fel is 
fejtik a könyvbemutatón. Holisztikus tö-

rekvés, holisztikus világkép jellemzi, 
amelyben a nyelvet mint egy élőlényt éri 
tetten. Jellemzi emellett biopoétikai szem-
lélet, ami „hátborzongatóan szép képekbe 
torkollik”, jellemzi archeológiai szemlélet, 
a szándék, hogy a részben az egészet meg-
keresse, hogy a mostani időben a múltat és 
a jövőt megtalálja, jellemzi evolucionista 
szemlélet, „mindennek van története, amit 
megtalálni nem antropomorf nézőpont-
ból lehet”.

A könyv, aminek rondó formája lett, 
nem az „összes versei”: 1983 előttről sok 
mindent kihagyott belőle a szerkesztő – 
mint elmondják, a szerző egyetértésével 
–, viszont új, a legutóbbi kötet óta szüle-
tett versek is vannak benne. A kihagyásról 
egy interjúban azt mondta: „…erőt vettem 
magamon, és arra törekedtem, hogy vi-
lágosan kirajzolódjanak azok a költészeti 
törekvések, meghatározottságok és poéti-
kai mintázatok, amelyek az indulásomtól 
jellemeznek. Mindent, amit nem tudtam 
ebbe a rendbe sorolni, a javaslatomra, in-
kább kihagytunk”. A könyvet, mint ebből 
is látszik, szerző és szerkesztő együtt állí-
tották össze, ez sem véletlen: Géczi János 
gondolkodása kötetközpontú, nemcsak 
szövegben, hanem mint műtárgyban, 
egyfajta kötetegészben gondolkodik. A 
napcsíkos darázshoz könyv pontosan meg-
mutatja, milyen értékei vannak ennek.

Haász János

Poézis  
és �lozó�a
Búzás Huba:  
Évszázadok feje fölött.  
Művészetek Háza, 2021.

Búzás Huba termékeny költői évei-
nek ismeretében bizonyára érdeklődéssel 
veszi kézbe az irodalom iránt érdeklődő 
olvasó a karcsú könyvecskét, amely �lo-
zó�ai esszéként próbál rendet vágni – év-
századok feje fölött – a �lológiai fogalmak 
dzsungelében.

Törekvésében a poézis bölcseletével 
foglalkozó ma élő kutatókra hivatkozik. 
Bár e tanulmány úttörő munkának tűnik, 
nem ő az első költő a huszadik század-
ban, aki a költészetre vonatkozó �lozó�ai 
re�exióit – ha nem is ilyen rendszer-
szemlélettel, mint Búzás Huba – meg-
fogalmazta. Ezt igazolja Juhász Ferenc, 
továbbá Füst Milán, Márai Sándor és sok 
más alkotó megidézése a magyar és a vi-
lágirodalomból.

Búzás Huba gondolatmenetét há-
rom fő részre tagolja. Szerinte kell legyen 
a költészetnek lételmélete (ontológiája), 
ismeretelmélete (gnoszeológiája) és szö-
vegelemzési tudománya (meta�zikája). 
Az első rész, a poézis ontológiája a sze-
mélyiségtől független műalkotás világá-
val foglalkozik, vagyis kiemeli az alkotást 
összefüggései relációjából. Folytatva ok-
fejtését, az újhumanizmus megalapozásá-

ra törekszik. Ez jellemzi Ég Föld Emberek 
című harmadik lírai eposzát is. 

E górcső alá vett eszmefuttatás tuda-
tosítja a költői világnézet progresszivitá-
sának szükségességét, annak fontosságát, 
hogy az egyedi világlátásban nemcsak az 
egyéni sorsnak, de az emberiség meg-
tett útjának is összegződnie kell. E feje-
zet alcímei aforizmaszerű tömörséggel 
közvetítik a lényeget: a poézis egyete-
mességet teremtve „a mulandóságból a 
maradandóságba” ível. A fejezet zárásá-
ban ráeszmélteti az olvasót, a szépiroda-
lom művelőjének szem előtt kell tartania 
az írástudók felelősségét, ezért a nemzet, 
az emberiség legfontosabb sorskérdései-
vel kell foglalkoznia. Ezzel elutasítja a l’art 
pour l’art költői attitűdöt.

A második, gnoszeológiai fejezetben 
a költészetet mint a léttudat eszközét tag-
lalja. Hivatkozva az ókori szerzőkre kifejti 
– amire már Arany János is �gyelmeztetett 
a Vojtina ars poétikájában –, hogy a művé-
szi alkotás, így a vers sem lehet a valóság 
puszta másolata, ezért �lozo�kusabb és 
mélyebb, mint a történettudomány. Juhász 
Ferencet idézve beszúrja megismerkedésé-
nek, kapcsolatának történetét a költővel. A 
harmadik részben pedig Márai-életrajzot 
olvashatunk. Bármennyire szubjektív mű-
faj az esszé, mindezek szövegidegen elem-
ként hatnak.

E rész a poézis spiritualitását épp-
úgy taglalja, mint a stilisztikai követel-
ményeket, a költői eredetiség, valamint 
a szövegértés viszonylagosságát. A ma-
gyar költészetre térve felhívja a �gyelmet 
a magyar nyelv vitathatatlan értékeire, s 
arra, hogy az alkotó felelősséggel tarto-
zik az emberiség, a haza sorsáért. Vallja, a 
költészetnek kötelessége a „megőrző foly-
tonosság” is. Különösen megszívlelendő 
gondolat ez, mert sok mai költő életműve 
tükrözi, megszakadt az évezredes irodal-
mi hagyománnyal való kapcsolat. E fejezet 
záróakkordja az ihletettségről szól, mely 
lángra lobbantja a művészi képzeletet.

A kötet legterjedelmesebb része a 
harmadik, a költészet meta�zikája, amely-
ben a költő a nyelvvel foglalkozó tudo-
mány gyakorlatának módszertanát kísérli 
megalapozni, ami a �lológiai, esztétikai és 
értékelméleti jellemzők kutatását jelenti. E 
részlet taglalja a nemzeti és a világiroda-
lom kapcsolatát, kiemelve a magyar költé-
szet különös sajátosságát, melyet nyelvünk 
egyedülvalósága, történelmi meghatáro-
zottsága teremtett meg.

Kitér az avantgárd, illetve posztmo-
dern kötetlen formáira, és felhívja a �-
gyelmet e költői gyakorlat veszélyeire. 
Mindenkori követelménynek tartja, hogy 
érvényesüljön a műalkotásban az elren-
dezés, a mozgalmasság, az erő, az eleven-
ség, a zeneiség, az eredetiség kritériuma. 
Helyet kap a gondolatmenetben az értő 
irodalomkritika szükségessége és a mű-
velődéspolitika gyakori zsákutcájának té-
mája. 

Itt fejti ki részletesebben a reneszánsz 
által megalapozott emberközpontúság, a 
humanizmus látható újjáéledésének fo-
lyamatát. Ezen érték szellemében alkotott 
Márai Sándor, aki nem nevezhette magát 



 S
éd

 •
 2

02
1.

 6
. s

zá
m

23

„újhumanistá”-nak, mert e fogalmat ezen 
esszé írója a már említett, újhumanizmus-
ról szóló tanulmányában alkotta meg. Má-
rai szavaival társadalompolitikai kritikát 
is megfogalmaz, amely a múlt század har-
mincas-negyvenes éveiben létező eszmei 
veszély miatt talán kissé szűkre szabja a 
művészi alkotás társadalompolitikai viszo-
nyulásait. Jogászi okfejtéssel hangsúlyozza 
a hatalommegosztás, a fékek és ellensú-
lyok elvét, a jogállamiságot, amely fogal-
mak inkább a politikaelmélet, mint ezen 
esszé keretébe tartoznak.  

Külön kiemelendő az esszéíró köny-
nyed, ragyogó stílusa, amely „emészthető-
vé” teszi a mélyenszántó gondolatiságot. 

Summa summarum: ez a költészet�-
lozó�ai rendszerezés hézagpótló munka. 
Metodikája segítheti az alkotás mélyebb 
rétegeit tanulmányozó tudós elméket, 
egyetemi hallgatókat, de a költőket, írókat, 
sőt az írásművészetet alaposabban érteni 
akaró olvasókat is a műalkotások érték-
szemléletének megalapozásában, kidolgo-
zásában, megfejtésében.   

  
Kanyár Erika

 

Korszellem és 
személyes sors
Szatmári-Nagy Anikó: Búzás 
Huba költői élete. Napkút  
Kiadó, 2021.

Az elmúlt évezredekben sok curriculum 
vitae-t és életrajzot vetettek papírra. Ezek 
a következő korok számára – túl a magán- 
életi vonatkozásokon – rendkívül értékes 
korrajzok.

A Búzás Huba költői élete című alko-
tás – Szatmári-Nagy Anikó műve – kettős 
célt szolgál: egyrészt életrajz, másrészt a 
megidézett költemények – a poéta szemé-
lyes re�exiói – egyúttal az életesemények 
értelmezései. A költő iránti �gyelem azért 
indokolt, mert az utóbbi években a lírai 
eposzaiban megkonstruált világkép miatt 
több ítész fel�gyelt Búzás Huba műveire. 

Nem véletlen, hogy Szatmári-Nagy 
Anikó – tanár, helytörténész – fontosnak 
érezte Búzás Huba költői életének bemu-
tatását, mivel egykori szalonukban volt al-
kalma megismerni a poéta költeményeit, 
személyiségét. A bevezetés értékeléséből 
kitűnik, hogy a bemutatott életet önma-
gán túlmutatónak érzi, mivel „megrendítő 
tükre” a huszadik század történéseinek, to-
vábbá nem titkolt célja, hogy Búzás Huba 
„a jelenleginél méltóbb helyet foglalhas-
son el a kortárs költészet Parnasszusán”.

Búzás Huba – lévén ma már 85 esz-
tendős – végigélte a 20. század nagy ka-
taklizmáit, történelmi sorsfordulóit, 
szinte egy évszázad tanúja, ezért is talál-
ta elengedhetetlennek az életrajzíró, hogy 
fölvázolja a költő „lélektérképét”, megpró-
báltatásokkal teli életét.

Ez a könyv – a maga kettősségével: 
részben életrajz, másrészt a költői élet-

mű lényegének kifejtése – egyedi és szo-
katlan, ezért különösen �gyelemreméltó, 
de kritikusan is értékelhető, mivel sem 
nem biográ�a, sem nem irodalomtörténe-
ti monográ�a. Ugyanakkor láthatóan szól 
mindazon tragikumról és értékről Búzás 
Huba életében, alkotóművészete alakulá-
sában, amelyet egy hosszú életpálya felhal-
mozhat. 

Az életrajz írója három fő részbe ren-
dezi a művészi és életanyagot: a gyökerek-
ről, a költő által a költészetig vezető útról 
és magáról az alkotóművészről szól. 

Miután minden ember élete szük-
ségszerűen összekapcsolódik a történel-
mi-társadalmi-gazdasági fordulatokkal, a 
biográ�a írója, főleg a háborús évektől – 
az élettörténet elmesélésétől kissé elszakít-
va a históriai bemutatást – taglalja tanári 
alapossággal a történelmi eseményeket, 
amelyek átgázoltak az egyének, így Búzás 
Huba életén is. 

A költő kisgyermekként élte meg a 
második világháborút, az ötvenes évek há-
nyattatásait, majd egyetemistaként az ’56-
os forradalmat, amelyben egy nemzetőrraj 
parancsnokaként tevékenykedett, amiért 
később fegyelmi tárgyalásra is megidéz- 
ték. Folyamatosan tanult, megfogad-
va nagyapja máig érvényes szentenciáját: 
„Minden napnak végezd el a maga dolgát, 
soha többét egyre ne hagyd! Így építed 
szép jövődnek biztos alapját, mert hazád-
nak hű �a vagy.” A diploma megszerzé-
se után bírósági fogalmazó, majd ’60-tól 
büntetőjogász vagyon elleni és erőszakos 
bűncselekmények tárgyalásain. Az elvá-
rások és a zsarolhatóság elkerülése miatt 
a kommunista pártba is belépett. Ezután 
hivatást váltva közigazgatási vezetőként, 
a nyugdíjba menetel után ismét bíróként 
tevékenykedett. Magánéletét viharos sze-
relmek, házassági nehézségek, válások kö-
zepette élte.

Az életrajz utolsó része az alkotómű-
vészi pályát láttatja. Bár Búzás Huba már a 
hetvenes években a poézis sikeres művelő-
jeként lépett fel, közel két és fél évtizedig 
elhallgatott. Ahogy az utószóban Trencsé-
nyi László egyetemi tanár kitér rá, Búzás 
Huba költő élete azért is rejtély, mert ne-
hezen megfejthető, hogy a költészettől oly 
távol eső bírói pálya művelése ellenére mi 
vonzotta a költészethez; oly hosszú hall-
gatás után mitől szabadult fel ismét költői 
hangja. Természetesen erre is igyekszik 
választ adni az elemzett költői életrajz.

Miután a biográ�a sokkal később 
születik meg, mint a megtörtént életese-
mény, az ezekről később írt költemények 
átértelmezik az egyén tudatában az átélte-
ket. Az önéletrajz – amely mindig sokkal 
később íródik a történteknél – buktatója, 
hogy a felidézés gyakran egyfajta apológi-
aként is hat, mert visszatekintve évtizedek 
tapasztalata alapján másféle fénytörésben 
tűnnek fel a történtek. E biográ�a írójának 
nyilván az önéletírással ellentétben sike-
rült elkerülnie e botlást.

Búzás Huba költői élete – Szatmá-
ri-Nagy Anikó tollából – érdekfeszítő 
nemcsak azért, mert kortársunkat, a loká-
lis irodalomban alkotó életművét állítja a 
�gyelem fókuszába – s ez ritkaság a ma-

gyar irodalmi életben, amely erősen fővá-
roscentrikus –, hanem azért is, mert túl 
az egyénre vonatkozó empirikus ténye-
ken, izgalmas kordokumentum, történel-
mi tabló is. 

 Kanyár Erika

Pető�t olvasni 
nem kell félnetek
Nem mondom, többször megfogadtam 
már, hogy nem teszek felelőtlen kijelenté-
seket. Nem mondom már soha, semmi-
re, hogy na, ez egészen biztos, ez másképp 
egyszerűen lehetetlen, hiszen nemegyszer 
kellett szembesülnöm a szomorú ténnyel, 
miszerint legnagyobb meglepetésemre én 
sem vagyok tévedhetetlen.

Most azonban meghazudtolom saját 
magam, és igenis kijelentem: aki bárhol a 
világban magyar anyanyelvűként született, 
mentálisan többé-kevésbé egészséges, és 
még egy bizonyos – nem túl magas – élet-
kort is volt szerencséje megérni az utób-
bi, mondjuk száz évben, az egészen biztos 
legalább hallotta a Pető� Sándor nevet. 
Lehet, hogy azt hiszi róla, eleve csak egy 
utcanév (gyermekkoromban – természe-
tesen – én is Pető� Sándor utcában laktam 
a szüleimmel), lehet, hogy életében nem 
olvasott tőle egy sort sem, talán még azt 
sem tudja, hogy költő (nem, nem volt, ma 
is költő), de legalább a nevét egészen biz-
tosan hallotta. Ha kellőképpen infantilis, 
avagy vicces, szebben mondva gyermeteg 
lelkületű, akkor tisztában van még tán a 
táncolási szokásaival is.

És vannak természetesen, reménye-
im szerint többen, sokkal többen, akik 
nem csupán a nevét hallották, hanem tud-
ják is, hogy költő, ráadásul még a verseit 
is ismerik. Jó, nem az összeset (bevallom, 
az összeset én sem ismerem), de legalább-
is néhányat.

Most mondhatnám, hogy utóbbiak-
nak készült az Ex Symposion 108., Sza-
badság, szerelem című száma, de nem 
mondom. Mégpedig két okból. Az egyik, 
az egyszerűbb, hogy nem akarom Ladá-
nyi Istvánnak, a szám szerkesztőjének az 
intencióit sem megelőlegezni, sem meg-
határozni. Sőt, legfőképpen nem szeret-
nék e szándékokra vonatkozóan súlyosan 
tévedni.

És akkor itt el is érkeztünk a máso-
dik, bonyolultabb okhoz. A szám címe, 
ami nyilvánvalóan a�éle hívószó, egyér-
telműen Pető� Sándorra utal. Nem mint-
ha ez önmagában kevés lenne, egyáltalán 
nem, de azért már csak a tartalomjegyzé-
ket megnézve jóval többről van szó. Sőt, 
magánál Pető� Sándornál is jóval többről 
van szó annál, mint ahogy ezt eddig, 
mondhatni rutinból oly sokan gondol-
tuk, és ezt megtudhatjuk Margócsy István 
igazán kiváló verselemző tanulmányából. 
Már csupán a kérdésfelvetéseivel a legtöb-
bünk Pető�-olvasata szempontjából merő-
ben szokatlan távlatokat nyit meg.

Igen, a távlatok. Nekem most volta-
képpen az lenne a feladatom, hogy írjak 
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a számról, esetleg amolyan kedvcsiná-
ló módon mutassam be. Vagyis föl kéne 
nagyjából sorolnom, hogy ki is írt, és mit. 
Lehetetlen vállalkozás. Ha csupán a tar-
talomjegyzéket fölsorolnám, már bőven 
meghaladnám a terjedelmi korlátokat, rá-
adásul a szövegek minőségét tekintve jo-
gosan sérelmezné akármelyik szerző, ha a 
felsorolásból pont őt hagynám ki. Ugyan-
is a szám nem csupán (csupán… mi az, 
hogy csupán?) Pető�re vonatkozóan nyit 
új távlatokat, hanem a szabadság és a sze-
relem Pető�től függetlenül is evidensnek 
gondolt fogalompárosítására. Ráadásul 
nem is csak a párosításra. A két fogalom 
önmagában való kibontására is. És ha táv-
latokban beszélek, akkor azt most szó sze-
rint értem. Két okból is. Egyrészt a műfaji 
sokféleségre gondolok, a �lozó�atörténe-
tileg alaposan alátámasztott esszéktől a 
verselemzéseken át a szépprózáig, külön 
kiemelve a szám gazdag és (ha már Pető�) 
igen magas színvonalú versanyagát. (Ha 
egyvalakit mégis megemlítek, akkor Ba-
binszky Csillát, akitől a szám képzőművé-
szeti anyaga származik.) Másrészt, amint 
arra már tettem némi célzást, gondolok 
a fogalmi távlatokra. Persze, könnyű len-
ne azt mondani, hogy a szabadsággal és a 
szerelemmel vagy a szabadság, szerelem-
mel nem lehet mellélőni, pedig ez egyálta-
lán nem igaz. Nagyon is mellé lehet, és ezt 
tudja mindenki, aki szokott olvasni. Nos, 
nem tudom, hogy van-e bármi indokom 
is azt kérni, hogy a tisztelt olvasó higgyen 
nekem, mégis ezt kérem. Az Ex Symposion 
a Szabadság, szerelem című számával egy-
általán nem lőtt mellé, és noha jeleztem 
már, van okom tartani a kijelentésektől, 
de most egyvalamit megint csak kijelen-
tek: ellenkezőleg. Olyannyira nem, hogy 
meggyőződésem, aki kezébe veszi az Exet, 
az a folyóirat egyik legjobb és legfonto-
sabb számát tartja majd a kezében. Ezért 
köszönet illeti az összes szerzőt és fordítót, 
mindenekelőtt azonban Ladányi Istvánt, 
a szám szerkesztőjét. És ha azzal kezdtem, 
hogy Pető�t olvasni nem kell félnetek, ak-
kor azzal fejezem be, hogy Ex Symposiont 
olvasni jó lesz.

Mesés Péter

A kulturális  
ellenállás  
dokumentumai 
a Laczkó Dezső 
Múzeumban
1954. Elfüggönyözött szobában írógép kat-
tog. XII. Pius Magyarország érsekeihez és 
püspökeihez címzett enciklikáját gépelik 
sietős mozdulatokkal. A Remtor írógépbe 
öt hajszálvékony átütőpapírt fűztek, köztük 
indigók. Az asztalon gondosan összeren-
dezve állnak a már elkészült példányok. 

1961. Négy �atalember alkalmas tá-
borhelyet keres a Bakony erdejében, hogy 

indiánként éljenek néhány hétig. Szaba-
don, a saját szabályaik szerint. 1979. Né-
hány fotóművész kiállítást szervez. Olyan 
fotókat szeretnének bemutatni, amilye-
neket még nem készítettek addig Ma-
gyarországon. 1982. Középiskolás srácok 
szokatlan, égbe meredő frizurával lépnek 
az utcára, fülükben, orrukban „ékszerek”. 
Éppen elhatározták, hogy zenekart ala-
pítanak. 1985. Irodalmárok egy csoport-
ja folyóirat szerkesztésébe kezd. A kortárs 
irodalom legjavát és olyan szerzőket jelen-
tetnének meg, akikről addig hallgatni kel-
lett. Azaz olyan lapot szeretnének csinálni, 
amiben arról írnak, amiről akarnak.

Időben sem estek egymástól nagyon 
távol ezek az események, térben még ke-
vésbé. Veszprémben vagy legalábbis a 
környékén történtek meg ugyanis. Az il-
legális hitoktatáshoz gyártott vallási sza-
mizdat, a bakonyi indiánélet kezdete, a 
Dokumentum fotókiállítás-sorozat indu-
lása, a Közellenség punkzenekar megala-
kulása, a Visszhang című KISZ-lap csodás 
átalakulása. Azonkívül, hogy valameny-
nyi esemény kötődik Veszprémhez, van 
még valami közös bennük. Ezeket a csele-
kedeteket nem külső, hivatalos elvárások, 
hanem a főszereplők belső autonómiája 
diktálta. Számoltak persze azzal is, hogy 
létezik olyan nézőpont, ahonnét úgy lát-
szik, fejjel rohannak a falnak. Ez a néző-
pont a pártvezetés és a belügyi szervek 
nézőpontja volt, és sajnos ötből négy eset-
ben (akkor még) ők „láttak jól”. Az illegá-
lis hitoktatást felszámolták, a fotókiállítást 
betiltották, a punkokat börtönbe zárták, 
a folyóiratot öt szám után leállították. (Az 
indiánokat már akkor sem lehetett legyőz-
ni.) Mindenesetre a létezett szocializmus 
fojtogatóan szűk levegőjében a kulturális 
ellenállás egy-egy formájának tekinthet-
jük ezeket az eseményeket. Csakúgy, mint 
a szamizdatot. Kezdve a már említett gép-
iratos vallásos irodalommal, egészen a ki-
adókban, folyóiratokban intézményesült 
polgárjogi szamizdatig, amely a második 
nyilvánosság megteremtésével érzékelhető 
szerepet játszott a szocialista rendszer ösz-
szeomlásában.

Ez utóbbiból egy (pontosabban két) 
jelentősnek mondható sorozattal bővült 
a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteménye, 
amelynek apropóján a kulturális ellenál-
lás kérdését és annak helyi vonatkozásait 
szeretnénk számba venni, alaposan át- 
és újragondolni, majd 2023-ban, az EKF 
programsorozat keretein belül bemutatni 
a nagyközönségnek.

A frissen átvett szamizdatanyag két 
helyről érkezett. Egyrészt a Pető� Irodalmi 
Múzeumból hosszú távú kölcsönzésként, 
másrészt vásárlás révén egy gyűjtőtől. A 
két sorozat együtt közel 600 tételt tesz ki. 
Nagyobb része magyar, de található köz-
tük cseh és lengyel szamizdat is. A magyar 
anyagban közel teljes sorozatok találhatók 
a legjelentősebb szamizdat folyóiratokból 
(Beszélő, Máshonnan Beszélő, Hírmon-
dó, Demokrata), és töredékanyag, egy-két 
szám más folyóiratokból (Égtájak között). 
Az önálló kötetek viszonylag szerényebben 
vannak jelen, de kétségtelen kuriózumai 
az anyagnak a sokszorosításra előkészített 

gépiratok, autográf bejegyzésekkel, javítá-
sokkal. A cseh anyag elég jó mintavétel a 
magyarnál jóval gazdagabb cseh szamiz-
datból. Mutatja tematikai sokszínűségét: 
a teológiai-vallásos irodalomtól kezdve a 
szépirodalmon keresztül az interjúköte-
tekig. És szinte valamennyi jelentős cseh 
szamizdatszerző (Havel, Vaculik, Patoč-
ka, Bondy, Kundera stb.) előkerül. Nem 
beszélve a cseh underground világ néhány 
jeles képviselőjéről: a Plastic People of the 
Universe és a Rock and Jokes Extempore 
Band dalszövegei is megtalálhatók az írá-
sokban. Ráadásnak pedig elegendő ta-
lán megemlíteni a költő Ludvík Kundera 
által szerkesztett egyedi, azaz egypéldá-
nyos Česká zima című művészkönyvet. A 
lengyel anyag ennél jóval szerényebb, de 
azért bekerült néhány legendás kiadvány, 
például a KOS vagy a Wola periodika, és 
jó sok aprónyomtatvány a Szolidaritás 
fénykorából.

A szamizdatgyűjteményt még lehet 
és kell bővíteni, de már önmagában is ele-
gendő ahhoz, hogy körüljárjuk a kérdést 
(nem csak) egy kiállítás keretében. 

Petrik Iván

Könyvbemutató 
festményekkel
Édes Imrém! Lelkem, Márikóm! 
Gróf Mikó Imre és felesége, 
Rhédey Mária grófnő leveles-
könyve 1848–1849-ből.  
Kötetbemutató.  
Laczkó Dezső Múzeum,  
2021. szeptember 29.

A Laczkó Dezső Múzeum különleges 
könyvbemutatónak adhatott otthont szep-
tember végén. A 92. Ünnepi Könyvhéten 
megjelent Édes Imrém! Lelkem, Márikóm! 
című, gróf Mikó Imre és felesége, Rhédey 
Mária grófnő 1848–1849-ből származó 
levelezését közreadó kiadványt maguk a 
szerkesztők, Lipthay Endre (Országos Szé-
chényi Könyvtár) és Somogyi Gréta (Had-
történeti Intézet) ismertették. 

A rendezvény rendhagyó jellegét az 
adta, hogy az ekkorra rögtönzött kiállítá-
son a leveleket író személyek portréfest-
ményeit is meg lehetett csodálni, ezeket a 
festményeket ugyanis múzeumunk Kép-
zőművészeti gyűjteménye őrzi. Jeles da-
rabok olyan mesterektől, mint Vastagh 
György, Hora Lajos, Joseph Kra� és Bara-
bás Miklós. Sőt, mivel leveleskönyvről van 
szó, a kötet gondozói által választott levél-
részletek hangzó formában is megidézték 
alakjukat Kiss Dávid előadásában.

A kötet maga is különleges tartalma 
révén, hiszen egyszerre forráskiadvány, 
személyes hangú dokumentum, meghitt 
családi levelezés. Házastársak egymás-
hoz írt, őszinte ragaszkodástól, a másik 
hiányát panaszoló, féltő aggódástól átha-
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tott sorai, akik a kényszerű távolság miatt 
rendszeres levélváltás formájában tudták 
egymással tartani a kapcsolatot. Szerelmes 
levelek, de ugyanakkor példaadó bizo-
nyítékai a hűségnek, az egymásért vállalt 
áldozatnak, a családért, gyermekeik jövő-
jéért, a hazáért érzett felelősségnek, mély 
istenhitnek. A háttérben pedig ott hömpö-
lyög szinte kézzelfoghatóan a történelem 
személyes életutat közvetlenül meghatá-
rozó kényszerítő ereje ebben a nevezetes, 
valóban piros betűs évszámokkal jelölt 
időszakban.

Az egyik levélíró az „Erdély Széche-
nyije”-ként emlegetett, magas pozíciókat 
betöltő Mikó Imre, aki 1848 januárjában 
erdélyi kincstárnokká kinevezve család-
ját kénytelen Kolozsváron hagyni, hogy az 
erdélyi kincstartóság székhelyén, Nagysze-
benben elfoglalja hivatalát. Innét aztán a 
forradalmi események sodrában továbbve-
zet útja Budára, Bécsbe, majd az uralkodót 
követve Innsbruckba. Ez a kényszerű tá-
volság adja a levelek keretét, az események 
nyomán pedig feltűnik bennük számos 
prominens történelmi alak. Időben egy év 
(1848. január 13. – 1849. január 30.) ter-
mése, megszakadásukat a másik fél halála 
indokolja. 

Gróf Rhédey Mária szintén előkelő 
személy magas rangú felmenőkkel mind-
két szülői ágon. Emberi nagysága rövid 
életútjának végén derül ki megrázó erővel, 
amikor életet adva gyermekének végren-
delkező sorait írja saját közeli halála tu-
datában. Mikó Imre ezután �atal felesége 
emlékét őrizve gondosan kötetbe rendezi 
a 155 levelet. Később hasonlóképpen őrzi 
a gyermekágyi lázban meghalt, ismeretlen 
édesanya múltbeli alakját Mikó Anna, az 
utolsó gyermek a kötet gondos továbbszál-
lításával életének későbbi helyszíneire. Sőt, 
nemcsak a levelek töltötték be ezt a családi 
ereklye funkciót, hanem a családtagokat, 
elődöket, erdélyi felmenőket ábrázoló, a 
múzeum gyűjteményében található fest-
mények is. Rendkívül különlegesek, egy 
családi arcképcsarnok, portrégaléria meg-
maradt darabjait láthatjuk bennük. 

Talán nem véletlen, hogy az odaadó 
tisztelettel, rajongással körülvett Rhédey 
Mária alakját három festmény is őrzi, mind-
három kiváló portréfestők alkotása: tízesz-
tendősen Joseph Kra� (1787–1828) neves 
osztrák, főként miniatűrfestő munkája-
ként 1821-ben; fekete ruhában megörökít-
ve Hora Lajos (1812–1868) ecsetje nyomán 
1842-ben; és fehér ruhában a híres port-
réfestő Vastagh György (1834–1922) által 
pontos dátum nélkül. A kérdéses festmé-
nyek keletkezési helyszíneként szinte bi-
zonyossággal kínálkozik a dátum alapján 
Hora Lajos képeinél Kolozsvár, mivel tud-
juk, hogy a festő ezekben az években, 1841–
1842-ben bécsi és párizsi tartózkodás után 
itt tevékenykedett. Vastagh György esetében 
szintén elképzelhető ugyanez a város, hiszen 
a híres, székely ősöktől származó, akadé-
mikus tanultságú arcképfestő felváltva tett 
eleget bécsi, kolozsvári és budapesti meg-
rendeléseknek. A bécsi festő, Joseph Kra� 
esetében azt tudjuk, hogy ugyanekkor ké-
szítette el Rhédey Mária édesanyjának, Tele-
ki Máriának a portréját is. 

Mikó Imre leghíresebb portréját Ba-
rabás Miklós készítette. A közismert sze-
mély népszerűségét bizonyítja, hogy a 
festmény sokszorosított nyomatban ter-
jedt, a múzeum gyűjteményében is ez van 
meg. A családtagok, ősök közül megtalál-
ható viszont még számos más alak (Mikó 
Ádám, Mikó Ferenc, Mikó György, Rhé-
dey Ádám), valamint az erdélyi történe-
lemhez kapcsolható személyek is. Nem 
kétséges, hogy régóta őrzött és szándé-
kosan együtt tartott gyűjteményről van 
szó. Ugyanúgy vándorolhatott, mint a 
leveleskönyv és más, azóta a Veszprémi 
Levéltárba került családi kézirat. Tud-
juk, hogy az említett Mikó Anna máso-
dik házassága révén Pejachevich Artúr 
gróf Nógrád megyében található ludá-
nyi birtokára költözött, majd �a, Pejache-
vich-Mikó Endre feleségével, Esterházy 
Amáliával ezt a birtokot eladva a Ba-
konyban, Szépalmapusztán telepedtek le. 
Joggal feltételezzük, hogy a kéziratok és a 
festmények több generáció helyváltozta-
tása ellenére követték a család költözése-
it, együtt vándoroltak a családtagokkal. A 
festmények nyilván nemcsak a falak dí-
szítésére szolgáltak, hanem identitásőrző 
szerepük is volt.

Mint arról a kötet szerkesztői beszá-
molnak, a leveleskönyv felbukkant Veszp-
rémben az 1950-es években, majd hosszú 
lappangás után a 2000-es évek elején ju-
tott el az Országos Széchényi Könyvtárba. 
A festmények esetében viszont közvetle-
nül a porva-szépalmapusztai kúria volt az 
utolsó helyszín. Több száz iparművésze-
ti, néprajzi, történeti jellegű műtárggyal 
együtt az 1952. évi államosítási törvény 
következtében kerültek a Laczkó Dezső 
Múzeum gyűjteményébe. Bekerülésük 
óta mind ez idáig soha nem kaptak nyil-
vánosságot, soha nem hagyták el a raktár 
sötétjét. (Kivétel ez alól Vastagh György 
gróf Rhédey Máriát ábrázoló olajfestmé-
nye a Veszprémi Akadémiai Bizottság 
épületében.) Nem volt alkalom a bemuta-
tásukra, ebből adódik, hogy ugyanazt az 
állapotot őrzik – restaurálatlanul, helyen-
ként szakadtan –, amelyben az egyko-
ri szállítás során a múzeumba kerültek. 
Ráirányítják a �gyelmet a gyűjtemény egy 
értékes szegmensére, amely mind ez idáig 
nem talált olyan alkalmat, amely re�ek-
torfénybe állíthatta volna. Sőt, jelen eset-
ben, a mostani kiadvány nélkül nem is 
ismernénk a portrékon ábrázolt alakok 
személyes élettörténetét. Ebből a néző-
pontból is köszönet illeti a könyv kiadá-
sán hosszú évek óta dolgozó Somogyi 
Grétát és Lipthay Endrét, a festmények 
alakjai kutatásaik nyomán kelhettek élet-
re, míg legalább néhány órára, a könyvbe-
mutató idejére láthatók lehettek.

Valószínűleg ilyen komplex módon 
máshol nem lehetett volna ennek a kötet-
nek bemutatót szervezni, a levelek szerzőit 
ábrázoló képzőművészeti anyag bevoná-
sa a múzeumban tűnt megvalósíthatónak. 
Ily módon a budapesti megjelenés után a 
Laczkó Dezső Múzeumban tarthattuk meg 
az első hazai bemutatót, amit azóta nagy 
sikerrel rendeztek meg Mikó Imre szülő-
helyén, Zabolán és Sepsiszentgyörgyön. 

A kötet az Országos Széchényi 
Könyvtár, a Kovászna Megyei Művelődési 
Központ és az Erdélyi Múzeum-Egyesület ki-
adványa.

 Tevesz Mária

Levonul  
a napszekér
Olvasólámpa Can Togay János-
sal. Az irodalmi beszélgetés 
moderátora Kilián László.   
Művészetek Háza,  
Dubniczay-palota, 2021.  
november 17.

Beszéltünk egyszer telefonon, ismeretlen-
ként is segítőkésznek mutatkozott. Most, 
az est előtt adtam át M. Pál� Lívia üze-
netét, akinek a kiállítását ő nyitotta meg 
a Humboldt Egyetemen. Idéztem a hírt, 
milyen jó néven vették a Bécsben élő ma-
gyarok, hogy a Collegium Hungaricum 
igazgatójaként a hét meghatározott nap-
ján és órájában Hamvas Bélát olvasott fel 
– akkor is, ha sokan voltak a teremben, és 
akkor is, ha csak ketten hallgatták –, ő pe-
dig azonnal listát ajánlott, hol is kezdjem 
én magam az ismerkedést Hamvas Bélá-
val. Láttam előzőleg az EKF 2023 Veszp-
rém projekt művészeti igazgatójaként 
sajtótájékoztatón, ahol azonnal beavatot-
tak lettünk mi mindannyian, akik hallgat-
tuk. Ezek után őszintén kíváncsi voltam, 
ki is Can Togay. 

Az elhangzó rendkívül gazdag élet-
rajzi adattárból egyet módosít; a neve 
ugyan török, mert török szülőktől szár-
mazik, de Magyarországon született, itt is 
élt kilencéves koráig. Akkor kezdődött a 
vándorlás, ami bár fáradságos volt, de él-
vezetes is, vitte térben és időben a szellemi 
érés egyre magasabb fokára. Német–an-
gol szakot végzett az ELTE-n, összeha-
sonlító nyelvészetet hallgatott a Sorbonne 
francia–német szakán, diplomát szerzett 
a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, 
ahol mestere Fábri Zoltán volt, lett továb-
bá nyolc-nyolc �lm rendezője, forgató-
könyvírója külföldön és itthon, játszott is 
ezekben – Pető� ’73, Redl ezredes, Je t’aime, 
vagy a Hídember, amelyben Batthyányt 
alakította. Bereményi Gézával írták együtt 
a Hídembert, az ő ötlete alapján, Pauer 
Gyulával közösen valósították meg a Ci-
pők a Duna-parton emlékhelyet. 

Az Olvasólámpa sorozatban az iro-
dalmi tevékenység áll a középpontban, 
ezúttal az 1978 óta megjelenő írásai kö-
zül Can Togay versei. Rendhagyó mó-
dot választ a bemutatásra; először a vers 
születésének körülményeiről beszél. Mint 
mondja, nagy önmérséklettel a termés-
ből két karcsú kötetre valót válogatott 
– harminc évet ölel fel az első kötet (A 
fénykutya és a vonat), és tízet a második 
(Átmeneti ember). Megtudjuk közben, 
hogy rendetlen embernek tartja ma-
gát, ezért nagyon örült a számítógépnek. 
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Korábban mindenhova írt, ám amióta 
komputere van, a gépben naplószerűen 
minden együtt lehet.

Mindkét kötetből válogat, és mivel 
előadóművész is, az élmény magával ragad 
– „kézzelfoghatóvá” válik, miért tartja C. T. 
azt, hogy a művészetek csúcsát a költészet 
jelenti. Elég korán jutott erre a felismerés-
re, kilencévesen írt először verset. Az olva-
sólámpa alatt elsőként a barát, Halász Péter 
halálútjáról szóló, Brooklynban íródott Ha-
lál kora tavasszal című munkáját olvasta 
fel, majd a Szerb Jancsiról szólót, Az okos 
varjút, ami Berlinben született. 

Úton lenni Közép-Európában mást 
jelent, mint itthon. A vándorlás számára 
bevallottan ismétlési kényszer, rendre jön 
a nyugtalanság, hogy menni kellene, va-
lami mást is látni. Az új helyzet új pofo-
nokkal jár; ezt is elfogadja, mint a létezés 
biztos jelét. 

Jött még az Átmeneti ember dilem-
mája, aki lelépett a járdáról, de még nem 
ért át a másik oldalra, az Ithaka projekt 
Odüsszeusz–Kirké esete, ami sokunkkal 
előfordult már. Megérte? Groteszkekről 
szólt az Ulysses visszatér, majd érkezett a 
Burbank és az angyalok. Mivel Can To-
gay „odavan” Hamlet töprengő � gurájá-
ért, a Hamlet-téma sem maradhatott ki; a 
Hamlet látogatása az apjánál megrendítő 
jelenet egy idősotthonból. Hogy a jól sike-
rült előadás ne maradjon ráadás nélkül, az 
est zárásaként a Gyermekkori üzenet című 
verset hallottuk.    

 Őrsi Ágnes

„Az írás nem 
okozója a gyöt-
relemnek, ha-
nem gyötrelem-
ből születik”
William Goldman: Tortúra – 
pszichothriller. Rendező: Tas-
nádi Csaba. Veszprémi Pető�  
Színház, Latinovits–Bujtor 
Játékszín, 2021. szeptember 28.

Stephen King a horror és a thriller mű-
fajának világhírű, koronázatlan királya, 
még akkor is, ha jómagam sose tartoz-
tam rajongói népes táborába, s a számos 
King-regényből készült számos � lmadap-
táció közül is egyedül a Tortúrát sikerült 
végignéznem. Ugyanezzel a megnyugvás-
sal ültem be a Játékszín egyik, szokatlanul 
kései kezdési időponttal meghirdetett Tor-
túrájára is, remélve, hogy egy képernyőről 
ismert pszichothriller már nem üthet túl 
nagyot a színpadon. Ez a feltevés azonban 
ott és akkor örökre megcáfolódott.

A történetet nyilván sokan ismerik: 
Paul Sheldon, a népszerű bestselleríró egy 
havas téli napon éppen befejezi legújabb 
regényét, s a szállodából kijelentkezve ha-

zaindul az egyre romló időjárási viszonyok 
ellenére. Amint az várható, a járhatatlanná 
vált hegyi utak valamelyikén súlyos autó-
balesetet szenved. Óriási szerencse, hogy 
regényei egyik helybéli rajongója, Annie 
Wilkes éppen arra jár, s még időben ki tud-
ja menteni az autó roncsai közül. Így aztán 
mire Paul ismét magához tér, már Annie 
otthonában fekszik, aki, minthogy ráadásul 
képzett nővér, odaadó ápolást nyújt imá-
dott írójának. Miközben a telefonvonalak 
helyreállítása szokatlanul sokáig késik, An-
nie-nek sikerül beszereznie Paul romanti-
kus regénysorozatának legújabb darabját is, 
melyben azonban a hősnő, Misery, várat-
lanul életét veszíti. Paul őszintén bevallja 
Annie-nek, hogy komolyabb írói kihívá-
sokra vágyik, és nem áll szándékában foly-
tatni a történetet. Annie vigasztalhatatlan, 
s a kezdeti lelkes ápolóból egyre könyörte-
lenebb fogvatartóvá változik át, aki bármit 
megtenne, hogy Misery ismét feltámadjon. 
Paulnak nincs választása; ha élni akar, foly-
tatnia kell a regényt, méghozzá úgy, hogy 
az Annie-nek is megfeleljen…

A � lmes szövegkönyvet William 
Goldman írta, s habár a rendező, Tasná-
di Csaba is ennek magyar fordítását hasz-
nálta fel, maga az előadás mégis inkább 
az eredeti King-regény világához közelít. 
A színpadkép a darab elejétől kezdve vál-
tozatlan, végig azt az egyetlen szobát lát-
juk, ahol Paul ápolása zajlik, s Keller János 
– elképesztő alakítást nyújtva – valóban 
ott tölti a teljes, 2 óra 40 perces játékidőt. 
Ennyi időn keresztül a teljes kiszolgálta-
tottság állapotában lenni (az előadás nagy 
részében fekszik, kisebbik felében ül), mi-
közben ráadásul valódi � zikai kínzásnak 
van kitéve, ugyanolyan átéléssel rettegni 
és rezzenni össze Annie minden váratlan 
gesztusától és mozdulatától: óriási teljesít-
mény. Ettől a Paultól azonban a darab még 
többet követel, hiszen az Annie-t vezér-
lő szadista téboly mellett azt is igyekszik 
megjeleníteni, amint a nő által kínzott fér�  
elméje szintén lassú bomlásnak indul (ezt 
az intenciót a � lmes adaptációnak egy-
általán nem sikerül átadnia). Annie nem 
csupán írói önérzetétől, de teljes emberi 
méltóságától is megfosztja Pault, állandó 
� zikai fájdalomban tartja, illetve hagy-
ja, hogy elvonási tünetek gyötörjék – nem 
csoda hát, hogy lassan a fér�  elméje is fel-
mondja a szolgálatot. A darabot remekül 
kiegészítő hangjátékot erre a célra kifeje-
zetten jól használták fel, hiszen a rejtett 
hangszórókon keresztül mindig az éppen 
zajló akcióval együtt nyerhetünk bepillan-
tást a Paul fejében cikázó gondolatokba is. 
Gyermekkori emlékfoszlányok elevened-
nek meg, többször édesanyja fegyelmező 
szavait halljuk, vagy épp titkárának vala-
mikor elhangzott megjegyzéseit (temati-
kusan beágyazva saját jelenleg zakatoló 
félelmei közé), miközben épp amiatt izgu-
lunk, el tudja-e rejteni a kést, vagy vissza-
ér-e a szobába, mielőtt Annie észreveszi, 
hogy sikerült kijutnia – tökéletesen ideg-
borzoló élmény.

Kiválóan felépített, nagyon intenzív 
színészi alakításokat láthatunk tehát, me-
lyek az előadás elejétől végéig nem csupán 
fenntartani, de fokozni is képesek az izgal-

mat. Hibátlan rendezői arányérzékkel, az 
állandó rettegés közben mindig épp csak 
annyi humort kapunk, hogy azután újult 
erővel vehessen erőt rajtunk a vérfagyasz-
tó borzongás. Módri Györgyi nem csu-
pán eljátssza az őrült nő szerepét, ő ott a 
színpadon valódi Annie Wilkes; együgyű 
vidéki vénlány, aki bármikor képes igazi 
démoni gonosszá válni, saját meggyőződé-
se szerint a lehető legtisztább szándékok-
tól hajtva. Ne higgyük azonban, hogy az 
eredeti King-story valamiféle szo� os pszi-
chodrámává alakulna át, hiszen a rendezői 
koncepció a horror műfaji jellegzetessége-
ivel sem fukarkodik, sőt valójában ebben a 
vonatkozásban is jóval többet enged meg 
magának, mint a � lm… De erről már min-
denki győződjön meg a saját szemével!

 
Lovizer Lilla

Az ismeretlen 
Händel
A Capella Savaria és a Purcell 
kórus koncertje. 
A Filharmónia 2. bérleti 
hangversenye. Hangvilla, 
2021. november 6.

Händel � eodora című oratóriuma 
volt műsoron ezen az estén, mely Hän-
del utolsó előtti „eredeti” oratóriuma, a 
szerző egyetlen tisztán keresztény témá-
jú zenedrámája. A többi Händel-orató-
rium ismeretében annyira más, ezért az 
ismeretlen szó a címben. Mindig azonnal 
megismertem Händel műveit a csillogá-
suk, a világos hangvételük, a hangszere-
lésük miatt. Ezt a művet, ha nem tudom, 
ki írta, bizonytalanul tudnám elhelyez-
ni az érett barokk művek sorában. Ezért 
lehetett, hogy a maga korában nem volt 
sikeres. Nem ezt várták Händeltől az em-
berek. Csak az első tételben voltak trom-
biták, utána nem. A kürtök is csak puhán, 
szinte észrevétlenül szóltak. Megrendítően 
drámai, szívbe markoló hatású recitativók, 
áriák és kórusok, három órán keresztül, 
mely észrevétlenül telt el. 

A szerző viszont csalódott a londo-
ni közönségben, hogy nem értékelték ezt 
a művét. Csak kevés kivétel akadt, aki fel-
ismerte a mű zsenialitását. Sha� esbury 
gró� a ezt írta a harmadik előadás után: 
„Nem tudom elfelejteni a � eodorát. Há-
romszor hallottam, és ki merem jelenteni: 
van olyan tökéletes, gyönyörű és kidolgo-
zott kompozíció, mint Händel bármelyik 
műve. Tudomásom szerint jelentős időt 
töltött megírásával. A város egyáltalán 
nem szereti, de kiváló muzsikusok hoz-
zám hasonlóan vélekednek.” Valóban, míg 
a Messiás esetében a kidolgozás két napig 
tartott, ez a � eodora esetében két hetet 
vett igénybe.

Händel maga is szerette és nagyra 
tartotta ezt a kompozícióját, egy társaság-
ban arra a kérdésre, hogy a Halleluja kó-
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rust tartja-e a legsikerültebb művének, azt 
felelte: „a � eodora második részének vé-
gén álló kórustétel messze felülmúlja azt”.

Vashegyi György megszállottan kutat-
ja, rekonstruálja azokat a műveket, ame-
lyeket a korabeli kritikák vagy a „hálátlan” 
utókor némaságra ítélt, és az általa alapí-
tott együttesekkel elő is adja azokat, nagy 
szolgálatot tesz a zeneirodalomnak és a 
közönségnek, hogy megismerhetjük és 

élvezhetjük ezeket a műveket. Lenyűgö-
ző előadást hallhattunk kiváló szólistákkal 
(Baráth Emőke, Szutrély Katalin, Balogh 
Eszter, Megyesi Zoltán, Cser Krisztián), a 
remek Capella Savariával és a Purcell kó-
russal. Ez számomra egy olyan este volt, 
ahol a katarzis nem csak a ruhatárig tartott. 

Nem hallgathatom el, hogy nagyon 
fájdalmas tapasztalás volt számomra az 
alig több mint fél ház közönség. Már egy 

ideje feltűnt, hogy a Filharmónia bérlete-
sek tábora öregszik – magammal együtt –, 
és egyre kevesebb középiskolás vagy egye-
temista korosztályú hallgatót látok. Hova 
tűntek a � atalok? Kinek a feladata „becser-
készni” őket? Mi lesz a jövő közönségével? 
Ki fogja hallgatni ezeket a kiváló muzsiku-
sokat 10-20 év múlva? Kérdések, melyekre 
meg kell találni a választ, de mielőbb.

Rostetterné Nagy Rita

„El kell, hogy viseljék. 
A saját érdekükben.”

Agota Kristof: A nagy füzet. Pannon Várszínház, Hangvilla, 2021. október 9.

A Horváth Csaba rendezte színpadi adaptációt 
nyolc éve játssza a Forte Társulat, s a veszpré-
mi közönség számára sem ismeretlen, hiszen 
2014-ben elnyerte a Tánc Fesztiválja fődíját. A 
szövegkönyv híven tükrözi a mű nyelvezetét, 
és maga az előadás is autentikusan teremti újjá 
a regényi atmoszférát. Fontos összetevője en-
nek az a látványvilág, melyben az állandó dísz-
let- és kelléktár 30-40 darab krumpliszsákból, 
rengeteg zöldségből, valamint nagy mennyi-
ségű száraz- és nyerstésztából áll. A minden-
kori színpadkép így nem csupán Nagyanya 
kertjével lesz homológ, hanem egyben a „hi-
ányszemléltetés” központi rendezői koncepci-
óját is sajátos módon szolgálja. Háború van, az 
élelem alapvető hiánycikk, az anya épp emi-
att hozza el � ait a vidéki nagymamához, akit a 
gyerekek korábban még sose láttak. Nagyanya 
és a világ antinómiája első ránézésre leginkább 
abban ragadható meg, hogy itt egyetlen dolog-
ból nincs hiány (habár a hozzájutás kemény 
feltételekhez kötött), s ez az ennivaló. Ennek 
megfelelően a színpad gyakran a szó szoros 
értelmében el van árasztva élelemmel, ame-
lyet az égvilágon mindenre használnak – csak 
éppen eredeti funkcióját nem tölti be soha. 

Nagyanya emellett maga is pont olyan nyers, mint a kertjében 
termő zöldségek, állatias, mint a háztáji jószágok, és kíméletlen, 
mint a természet pusztító erői – legalábbis első ránézésre. Hoz-
zá érkezik meg tehát a két jól fésült, városi � úcska tiszta lakkcipő-
ben, s veszi kezdetét az a meglehetősen groteszk kálvária, mely a 
háború s az események előrehaladtával mégiscsak szerencsés ki-
menetelű fejlődésregénnyé változik át. 

Aki a regényt ismeri, nem számít bohózatra; kifejezetten nyo-
masztó történetről van szó, mely a gyerekszáj kurtára szabott, tár-
gyilagos mondatain keresztül még inkább fokozódó szorongást, 
undort és rémületet vált ki a nézőből. A kelléktár ebben a vonatko-
zásban is tökéletes választás, hiszen a zöldségek természetes színeit 
és formáit használva egyértelműen jeleníthető meg mindenféle per-
verz tartalom és/vagy szexuális abúzus, anélkül azonban, hogy 18-
ra kellene emelni a korhatárkarikát. 

Az előadás megtartja a regény narratív koncepcióját; a néző 
rögtön a darab elején megismerkedik a Nagy Füzettel, s megér-
ti az írás egyetlen esztétikai elvét is, mely szerint csak az igazságot 
szabad megörökíteni („ha azt írjuk, hogy »Az ordonánc kedves«, 
az nem igaz, mivel lehet, hogy az ordonánc képes gaztetteket el-
követni, csak mi nem tudunk róla. Tehát egyszerűen azt írjuk: 

Kristóf Ágota Pápa mellett született, Szombathelyen érettségizett, 1956-ban családjával együtt Svájcba 
emigrált. Műveit francia nyelven írta. 1986-ban megjelent első regényének, A nagy füzetnek (Le Grand 
Cahier) magyar kiadásán az alábbi fülszöveg olvasható: „Valahol Európában pusztító háború dúl. Egy anya 
vidékre menekíti ikreit a nagyanyjukhoz, a népmesék gonosz boszorkányához. A gyerekeknek egyedül 
kell megtanulniuk mindent, ami a túléléshez szükséges. Magányosan, éhezve és fázva vezetik naplójukat a 
Nagy Füzetbe. Följegyzik, mit láttak, mit hallottak, mit tettek, mit tanultak. Szívük megkeményedik, testük 
megedződik, életben maradnak – de iszonyatos áron” (Bp., Magvető, 1989).

Séd, 2021. 5. sz., 28. old.

 S
éd

 •
 2

02
1.

 5
. s

zá
m

28

Újcirkusz 
és más abszurditások
XXIII. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál – Pay a� ention! – Nyitás a szélesebb közönségrétegek felé

A koronavírus-járvány miatt tavasz helyett ősszel megtartott XXIII. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál új 
szelektora és művészeti vezetője, Horváth Csaba a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 
program támogatásával erőteljesen nyit a szélesebb közönségrétegek felé. A legaktuálisabb újcirkusz mű-
faja tökéletesen illik ehhez a koncepcióhoz. Duda Éva társulata és a Nemzeti Táncszínház közös produk-
ciója, a Ramazuri elsősorban nem az alternatív színházkedvelőket szólítja meg, hanem mindenkit, aki 
szórakozni kíván, a Veszprém Aréna közönségét.

Az újcirkuszt (Nouveau cirque) mindenki 
szereti, talán mert gyerekkori nosztalgiá-
kat ébreszt, ugyanakkor nincs benne, amit 
felnőtt fejjel már nagyon nem szerettünk 
– például csak a legritkább esetben hasz-
nál állatokat a műsorszámaiban. Ugyanak-
kor gondosan kidolgozott dramaturgiával, 
fény- és jelmezdizájnnal dolgozik, erede-
ti zenét alkalmaz. A hagyományos artis-
táknál nagyobb művészi ambícióra vall a 
helyszínválasztás is: sátor helyett színház-
terem vagy sportcsarnok. Legismertebb 
képviselője a világon ennek az új trendnek 
a Cirque du Soleil több ezer alkalmazottal, 
dollármilliárdban mérhető éves bevétel-
lel. Az utóbbi években tovább folytatódott 
a műfaj transzformációja, a tánccal és a 
mozgásszínházzal még szorosabbra fűzte a 
köteléket az újcirkusz, ahogyan Duda Éva 
társulatánál is látni ezt. Ugyanakkor alap-
feltételként maradtak a hagyományos cir-
kuszi készségek, az akrobatikus ügyesség, 
zsonglőrködés, bohóckodás. Ám nincs 
már az a talmi csillogás, az az uniformizált 
narráció és absztrakció, ami a régi cirku-
szi előadásokat jellemezte. Itt minden mű-
vésznek megvan a saját stílusa, amit a saját 
személyisége szerint alakít, ami persze 
nem kockázatmentes. Az újcirkusz egyik 
legizgalmasabb vonása éppen a kockázta-
tás, a rizikó. Na de hát régen is a veszélyes 
mutatványoktól gyökerezett földbe a lába 
a közönségnek. Az akrobata halálugrásától 
és a zsonglőrtrükköktől, amikor a labdák a 
gravitáció törvényét meghazudtolva repül-
nek. A cirkuszi performer tagadhatatlanul 
többet vállal, mint az „egyszerű” prózai 
színész. Az életét is kockára teszi eseten-
ként. A cirkuszban mindig is benne volt a 
játék és – annak legszélsőségesebb formája 
– a hazardírozás. A veszély felvállalásának 
szabadsága. 

Kockázat, kísérletezés, szabadság – 
az újcirkusz kulcsszavai a „hagyományos” 
művészeknek is a javára válnának. Éppen 
ez az, ami a Szegedi Kortárs Balett � e 
Black Paintings/Blue című előadásaiból a 
legjobban hiányzott nekem. Nagyon vár-
tam ezt a Goya utolsó freskói által ihletett 
koreográ� át, talán ezért okozott csalódást. 
Nem lép ki a koreográfus, Nanine Linning 
sem a saját, sem a közönség komfortzóná-
jából, pedig jó oka lenne rá, hiszen az őrü-
let határán egyensúlyozó nagy festőnek a 
félelmei diktálta „fal� rkáival” foglalkozik. 

A táncosokkal azokat a rémségeket pró-
bálja megfejteni, amelyek kísértik kívül-
ről és belülről Goyát. Ezek közül is a festő 
egyik legerősebb kérdése, miért van az, 
hogy olyan erőtlen, védtelen és széthul-
ló minden az életünkben, ami gondolati, 
miért olyan elriasztó ez minden idők tár-
sadalma számára, miért olyan idegen az 
emberek többségének? Ivo Andrić máig 
aktuális esszéjében, a Beszélgetések Goyá-
val címűben arra a következtetésre jut: 
azért, mert a világ az anyagi törvények és 
az animális élet birodalma, s mint ilyen, 
értelmetlen és céltalan, és mindennek a 
befejezése a halál. MORS. Olyan téma ez, 
ami előtt szent értetlenséggel és néma fő-
hajtással áll az ember. Örökkön örökké.

A Szegedi Kortárs Balett ugyanazon 
az estén, a Black Paintings után bemutatott 
Blue című előadása sem égett bele az em-
lékezetembe, annak ellenére, hogy rendha-
gyó módon három koreográfussal készült. 
Juronics Tamás, Kurucz Sándor és Czár 
Gergely azt ígérték, formailag valami újat 
hoznak, már csak azért is, mert három kü-
lönböző stílusú alkotóról van szó. Ráadá-
sul az egész produkció úgy is felfogható, 
mint direkt re� exió a jelenre, a pandémia 
okozta egyéni és világválságra. Nekem 
mégis kicsit utánérzés ez az egész KÉK 
történet. Yves Klein francia képzőművész 
kék festékkel lefújt képfelületeit juttatja 
eszembe, és az egyik leghíresebb perfor-
manszát, amikor egy vödör kék festékkel 
öntötte le a meztelen aktokat egy fogadá-
son, akik aztán a hosszú falnak támasztott 
vásznakhoz nyomták magukat. Ennek a 
gesztusnak a megismétlése a kék festékkel 
leöntött táncos testével a szegedi előadás 
végén már nem válthat ki olyan eget ren-
gető hatást, mint a „blau Klein” az ötve-
nes-hatvanas években, amikor Párizsban 
újrealizmus néven elindította azokat az 
irányzatokat, amikből később a pop-art és 
részben az op-art is kifejlődött.

No és? – kérdezheti valaki, mi van, 
ha utánérzés. A 20. század nagy moz-
galmai, forradalmai, � lozó� ái után nem 
maradt más hátra a 21. században, mint 
a montázs, a kollázs, a szintézis, ami az 
előzőeket összefoglalja. Újabb művésze-
ti forradalmakra semmi remény. Minden 
kártya ki van játszva, újat nem lehet csi-
nálni. Most persze a művészetről beszélek 
szigorúan. A tudomány tele van újdonsá-

Séd, 2021. 5. sz., 30. old.

 S
éd

 •
 2

02
1.

 5
. s

zá
m

30

Gáspár Gáborról tudható, hogy nem volt 
olyan előadás a Tánc Fesztiválján, ame-
lyen ne lett volna jelen. Kezdetben a helyi 
újság riportereként készítette analóg ké-
peit, de nem pusztán az előadásokon fo-
tózott, hanem a próbákon s olykor más 
táncosokkal kapcsolatos eseményeken is. 
2016-ban a Laczkó Dezső Múzeum 80 Gé-
gé-fotót vásárolt meg, mindegyik felvétel 
a fesztiválsorozat évei alatt készült, s ezek 
színes és fekete-fehér alkotások. E mű-
vekből nem oly régen 40 eredeti nagyítást 
és 17 nyomatot mutatott be a múzeum. 
E válogatás került most a 2021. évben 
megrendezett a Tánc Fesztiválja Kortárs 
Összművészeti Találkozó fő helyszínére, a 
Hangvillába, majd, egy hétre. 

A fesztivál kezdetektől, 1998-tól 
fogva összművészeti jellegű, azaz a társ-
művészetek sem hanyagolódtak el. A fo-
tóművészet jelenlétét a fesztiválsorozat 
első éveiben az biztosította, hogy tucatnyi 
meghívott fotóművész dolgozott együtt 
a táncművészekkel, így nem pusztán a 
Veszprémben fellépők műsorát doku-
mentálták, hanem saját fotótematikájukat 
is alakították, többnyire tágították. Gégé, 
aki meghívottként folyamatosan jelen le-
hetett a programokon, szisztematikusan 

végigpróbálta a táncfotózási eljárásokat, 
s korán rátalált a leginkább neki tetsző, 
őt immár jellemző megoldásra: a pilla-
natokig létező táncmozdulatokat rögzí-
ti és hangsúlyozza. A rebbenő, tünékeny, 
részleteiben alig tanulmányozható, csak 
folyamatban létező testmozgások fázisait 
ő úgy is érzékeli, ahogyan mi, a fénykép 
nézői csakis az ő művének alapos meg-
vizsgálása után látjuk. Mondjuk azt, hogy 
nagy sebességgel lát, és lassító módon 
néz. Hogy kecsesnek, bájosnak érdemes-e 
a képeken ábrázoltat minősíteni, nem tu-
dom, s talán nem is a (kétségtelenül jelen 
levő) szépség a legfontosabb fotójellem-
ző, hanem az, hogy Gégé a kortárs tánc 
mibenlétére képes rávilágítani. Nem vé-
letlen, hogy a Tánc Fesztiválja fotográfusi 
díját többször elnyerte, mégpedig 2005-
ben, 2008-ban, 2016-ban. 

Gáspár Gábor 35 éves korától, 
1998-tól fényképezi a fesztivál előadása-
it – egyszer majd meg kell őt arra kérni, 
hogy beszéljen erről a kivételesen hosszú-
ra nyúlt projektről. Érdekel, hogy miként 
változott meg 23 év alatt a táncosok test-
képe. Mi az, ami a táncban láthatatlan, s 
mi az, ami fényképezhetetlen?  Mi az, ami 
mai napig izgalomban tartja, honnan van 

kitartása ahhoz, hogy a táncokban – szin-
te résztvevőként – jelen tud maradni? A 
táncszínház eszközét jelentő emberi test 
szabadon fotózható? Milyen lehetőségeket 
nyújtott az analóg, s milyeneket teremtett 
a digitális fotózás? Őt jellemzik-e a felvé-
telek, vagy a felvételeken szereplőket? A 
színpadi látvány határozza-e meg a fény-
képezőgépével történő műveleteket, vagy 
ő, a fényképkészítő az, aki ezt magára vál-
lalja? Gondol-e a fotó nézőjére a munká-
ja során, vagy pusztán saját jelenlétében 
létezik?  Mindezekre a kérdésekre persze, 
ha a kiállított anyag darabjait tüzetesen át-
nézem, kaphatok választ, de az képenként 
más, és a múltból érkezik.

Nem tudom, ugyanezek a kérdé-
sek vetődnének-e fel bennem, ha nem 
a Hangvilla tereiben, hanem a Laczkó 
Dezső Múzeum kiállítóhelyén, esetleg 
fenn a várban, a Csikász Galériában látom 
Gégé tematikus anyagát. Azt hiszem, nem. 
És éppen az indokolja ennek a kiállítás-
nak a létét, hogy a „nem” a kérdésre adott 
válasz. A fotók pedig visszaérkeztek arra a 
helyre, ahol egykor készültek, lássuk, ho-
gyan néz a múlt szembe a jelennel, avagy a 
jelen a múlttal.

 Géczi János

A táncos Gáspár Gábor

Életvillanások
XXIII. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál, Várkert Bazár Produkció: A Grecsó � vérek estje, 
Többet magunkról. Expresszó,  2021. szeptember 4.

Gáspár Gábor A � úk a lányokkal táncolnak reggelig című kiállítása. 
Hangvilla, előcsarnok, 1. és 2. emelet, 2021. augusztus 31. – szeptember 6.

Érdeklődve érkeztem az előadás helyszínére az Expresszóba, vajon milyen hangulata lesz ebben a nagy, 
sötét, hangárszerű térben egy színházi jellegű előadásnak.

A tér a hangosítópultig, azaz a parkett fe-
léig volt nézőtérré alakítva. Én a bal hát-
só utolsó sorban találtam már csak helyet, 
mégis jól láttam mindent az előadás alatt. 
A színpadon balra két szék, mikrofon a 
zenészeknek (Fodor Réka, Kertész End-
re), középen egy kanapé a táncművészek-
nek (Grecsó Zoltán, Rácz Réka), és jobbra 
egy asztal karosszékkel az író felolvasónak 
(Grecsó Krisztián). A piros, vörös, fehér, 
fekete és krémszínek dominanciája egy-
részt kifejezetten illett az Expresszó 
világához, másrészt nagyfokú eleganciát 
és színházi hangulatot kölcsönzött az elő-
adásnak, így máris bevonódtam, és meg-
feledkeztem minden korábbi koncert- és 
partiélményemről a helyen. 

Krisztián beköszönésével kezdődött 
az előadás, mintha egy író-olvasó találko-
zóra jöttünk volna (ami erős kontraszt-
ként hatott rám a táncos előadások után), 
üdvözölte a közönséget, majd elmondta, 
hogy saját írásait fogja felolvasni, ezután 
hozzátette, ezt nem tudja, miért mondta, 
hiszen mindenki gondolhatja, hogy ez így 

lesz… Nem tudtam, mennyire lesz hétköz-
napi ember-ember találkozás ez az elő-
adás, vagy inkább egy komplex színpadi 
alkotást láthatunk majd a nézőtől elszige-
telve. A � vérek később is játszottak ezzel a 
„szerepben, nem szerepben” dologgal, ami 
engem mint nézőt mindig pont annyira 
zökkentett ki, amennyire az még humoros, 
élő, és a Grecsó-könyvekből oly jól ismert 
emberközeliséget, közvetlenséget és sze-
mélyességet közvetíti, a „beengedlek most 
kicsit az életembe” érzést adja.

A felolvasás a nagy színpadon azon-
ban kissé elveszett számomra. Este 9-kor, 
pláne annak, aki esetleg sok előadáson 
részt vett a fesztiválon, nagy erőfeszí-
téseket követelt a � gyelem fenntartása 
5-10 percen keresztül egy-egy szöveg-
re. Az író-olvasó találkozásokon az al-
kotó gyakran szinte karnyújtásnyire van 
az embertől, a közönség belekerül az író 
energiaterébe, átveszi a gondolatok hullá-
mait – ez itt nem annyira valósult meg.

A felolvasások végén Zoli és Réka a 
zenészek által megkezdett improvizatív ze-
nére re� ektálva, egymásra nézve, � gyelve, 
néha kommunikálva lassan mozgásba kez-
denek egy-egy hangulatot, érzést, néha akár 
kerek történetet megjelenítve a szövegből. 
A zene folyamatosan hol felüti, hol leképe-
zi a mozdulatokat. Tökéletes az összhang, 
mind a táncosok, mind a zenészek között. 
A szövegek hol súlyosabbak, szenvedése-
ket, mély témákat jelenítenek meg, hol egy 
kis� ú szerelmi bánatát, vagy a végén vicces 
családi történeteket kutyával. Az utolsó je-
lenetben a táncosok magukat ki� gurázva, 
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Egy-Más
XXIII. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál. Willany Leó 
Improvizációs Táncszínház: Az önmagunkkal való sakkozás 
kockázata. Hangvilla, 2021. szeptember 4.

A willany leoltódik, mi pedig megyünk 
bele az alakulásba. Párok jönnek, hol be-
csatlakozik valaki, aki megbolygatja az egé-
szet, hol kiválik. Az intenzitás is változik, 
erősödik, lanyhul, pulzál, nem áll meg.

Különböző történetek jelennek meg 
a fejemben. Veszekedő lányok, akik hol 
közel engedik, hol eltolják egymást, belép 
a fér� , aki szétválaszt, bonyolít. Egy lány 
kimegy, egy másik fér�  bejön. Mind egyet 
akarnak. A Nőt! 

Társaságok, ahol valaki mindig do-
minálni akar! Az egyik táncos meg is 
szólal, hogy ez most az ő jelenete! Aztán 
mintha egy próbába nyernénk betekintést, 
lelki szemeim előtt még Zoltán (Grecsó) is 
megjelenik az instrukciókban, a táncosok 
ennél a résznél minimálisan elkezdenek 
beszélni is. 

Előkerül egy lámpa (telefon), és egy-
más arcába világítanak vele, fény derül az 
igazságra, vagy mégsem?! Majd mintha 
üldöznének valakit, keresnének, aztán ki 
akarnának közösíteni, megbéklyózni, ta-
lán valami rosszat tett, talán csak más. Egy 
másik, aki nem olyan, mint ők. Furcsa, 
ijesztő, valahogy nem illik a képbe. Ez a 
� ú táncos szólóba kezd, hosszú izmos teste 
vonaglik a földön és mindenhol, gyönyörű 
nézni, de a többiek nem állhatják. Mert ő 
valami más, be kell olvasztani, nem lóghat 
ki senki sem. Mindannyian a táncoló fér�  
köré gyűlnek, ellenségesen mutogatnak rá, 
aki nem bírja tovább, szép lassan feladja, 
beolvad, eltűnik…

Az előadásnak vége, a willanyt fel-
kapcsolják, a táncosok lassan visszaváltoz-
nak emberré, és meginvitálnak bennünket 
egy beszélgetésre némi szünet után. Gre-
csó Zoltán, akié a koncepció ötlete, szin-
tén hozzászól, instruálja a táncosokat, akik 
megkérdezik tőlünk, mik jutottak eszünk-
be előadás közben, majd megosztják ve-

lünk azt is, bennük mi zajlott, hogyan 
érezték magukat, mennyire érezték az 
összhangot egymás között. 

Bár tudtam, hogy improvizáci-
ós előadáson ülök, mégis meglepődtem, 
hogy a táncosok valóban semmit nem be-
széltek meg előre. Azt sem, kiknek lesz 
közös jelenete, azt sem, hogy mi az aznapi 
téma. Egyszerűen folyamatosan igyekez-
tek egymásra hangolódni, és ebből, vala-
mint a közönség energiájából, � gyelméből 
dolgozni. Felvetették az ego, egótlanság 
nehéz témakörét is, ami tudja vinni vagy 
megtörni az előadás menetét, és ahol még 
a megtörésnek is lehet létjogosultsága, de 
valójában soha nem tudják, éppen jó öt-
let-e vagy sem ennek teret engedni, tulaj-
donképpen csak kipróbálják. 

A táncosok munkája és felkészültsé-
ge minőségi, és látványra jól kidolgozott, 
áramló folyamatokat láthattunk. Érezhe-
tő rajtuk a sok együtt töltött óra, a közös 
munka, hogy ismerik egymást, hogy bíz-
nak egymásban. Mertek behozni ötleteket, 
és azok, számomra legalábbis, célt értek 
és hatottak. Mint kiderült, bennük is, és 
bennünk, nézőkben is mást-mást mondott 
egy-egy jelenet.

A hozzászólásokból felmerült, hogy 
vajon a szituációkban volt-e elég mélység, 
elmerülés, ki voltak-e játszva a részek, és 
arra jutottunk az alkotókkal együtt, hogy 
valószínűleg nem, de számomra ez tökéle-
tesen helyénvaló volt, mivel az élet gyak-
ran pont ilyen. Nagyon nehéz elmélyülni, 
végigvinni, megvalósítani elképzeléseket, 
hiszen a „többiek” gyakran lecsapják, elle-
hetetlenítik, más irányba terelik törekvése-
inket. Mert EGY-ek vagyunk, de MÁS-ok 
is. És a MÁS-ság gyakran hangsúlyosabb 
az EGY-ségnél!

Hud Janka

A bemelegítést nézzük, miközben helyet foglalunk székünkben. Úgy-
mond ismerkedve a táncosokkal, a helyzettel. Azon gondolkozom, 
ez vajon mennyire az előadás része, mennyire direkt hangulatkeltés, 
mennyire színészi, vagy tényleg csak szimplán az előadásra hangoló-
dó, izmaikat bemelegítő művészeket látjuk. 

XXIII. Országos és Nemzetközi 
Összművészeti Találkozó. 

Pannon Várszínház, 2021. 
augusztus 31. – szeptember 5.
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»Az ordonánc pokrócot adott nekünk«”). Az ikrek felváltva me-
sélnek a színpadon, ugyanolyan jelen időben, mintha épp a Füzet-
be jegyeznék le az eseményeket. Fehér László és Horkay Barnabás 
ilyenkor valóban egylényegűvé válik; magától értetődő természe-
tességgel folytatják egymás mondatait, mozdulatait; gesztusaik, 
mimikájuk tökéletesen megegyezik.

A Füzettel együtt találja ki magának a két kis�ú azt a hát-
borzongató „edzésprogramot” is, melynek eredményeként, úgy 
tűnik, valóban szinte az összes lehetséges testi-lelki fájdalom-
mal szemben ellenállóvá vagy legalábbis érzéketlenné válnak – s 
egyre hasonlóbbá saját nagyanyjukhoz. Mindeközben a maguk 
bőrén tapasztalják, hogyan torzul el, illetve válik teljesen hamis-
sá az eddig ismert „civilizált világ”, s miként marad az egyetlen, 
erkölcsi értelemben is hiteles referenciaszemély a Nagyanya, akit 
eleinte mi is csupán gonosznak és primitívnek hittünk. A hábo-
rú poklában egyedül ez a nagyanyai világ marad kiszámítható és 
biztonságos, s az itteni kemény lecke végül nem csupán túlélni, 
de embernek maradni is megtanítja a két kis�út. Az az értékrend, 
melyet mindeközben magukévá tesznek, valójában nagyon is hu-
mánus, igaz, megalkuvást nem tűrő és következetes is: épp oly 
kitartóan segítenek a szomszédban élő Nyúlszájnak (NB. a tánc-
színházi karakter Földeáki Nóra alakjában érvényesül leginkább, 
aki bámulatba ejtően torz, mégis mélyen megejtő mozgásko-
reográ�át visz végig az egész darabon), mint amilyen kíméletlen 
ítéletet hirdetnek a pap szolgálója vagy saját apjuk felett.

Ezt a jelentést erősíti, hogy miközben minden más nőalak 
Simkó Katalin, s az összes fér� szereplő Widder Kristóf kiváló 
játékában formálódik meg, a Nagyanya – Andrássy Máté gran-
diózus alakításában – valóban egy nemek fölött álló mesterré 
változhat át a színpadon (minden szereplőhöz tartozik ráadásul 
egyetlen, jól kiválasztott ruhadarab, melyek akár önmagukban is, 
mintegy attribútumaként jelenítik meg az adott karakter transz-
cendens lényegét), aki idővel nem csupán a távol lévő/nem létező 
anyát, de a gyerekek életének összes fér� szereplőjét is messze fe-
lülmúlja. Nem írhatom persze, hogy az ikrek hálát vagy szeretetet 
éreznének iránta, hiszen „a »szeretet« bizonytalan szó, nem pon-
tos és nem tárgyilagos”, csupán annyit, hogy betegségében gon-
dosan ápolják, haláláig mellette maradnak, s utolsó kívánságát is 
pontosan teljesítik…

Mindenkinek ajánlom a darabot.
      Lovizer Lilla
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Hamupipőke 
a Kabóca Bábszínházban

Hamupipőke. Az adaptáció írója: Szántó Viktória. Rendező: Sramó Gábor. 
Kabóca Bábszínház, 2021. november 7.

A szépszámú közönséget bizonyára a klasszikus mese is vonzotta – a bábszínházaknak időnként új értelme-
zésben érdemes bemutatni a jól ismert mesék bábszínpadi változatait, mert a mesehallgató közönség újabb 
generációi örömmel fedezik fel kedvenc meséik alakjait az előadásban, és ez pompás alkalmat ad arra, hogy 
rácsodálkozzanak az olvasott és az előadott mese közötti különbségekre. Ha a bábszínháznak pedagógiai 
szerepei is vannak, ez lehet az egyik.  

November 7-én mutat-
ta be a Kabóca Báb-
színház a Hamupipőke 
című bábelőadást.
Hosszú idő után vég-
re újra megtelhetett az 
Agóra színházterme. 
Szántó Viktória drama-
turg a történet Grim-
méktől ismert változata 
helyett a korábbi, Per-
rault-féle Hamupipőkét 
alkalmazta bábszínpad-
ra. A játék barokkos ke-
rete ezt a kort idézte. A 
bábokat Szívós Réka, 
Taba Dorottya Lucia, 

Miller Patrik és Csörögi Gábor keltették 
életre. A négy bábos korabeli ruhában jön 
be a színpadra az előadás kezdetén, gesz-
tusaik is ennek a világnak a szertartásos-
ságát idézik, köszöntik a nézőket, majd 
elkezdődik a játék.

Szántó Viktória és a darab rendező-
je, Sramó Gábor a kesztyűsbáb-technikát 
választották Hamupipőke történetének el-
mesélésére. Három nagyméretű paraván 
tölti be a színpad terét, rajtuk különböző 
nyílások, függönnyel, ablaktáblákkal fed-
ve. Számtalan izgalmas lehetőség kínálko-
zik a kesztyűsbáb-előadásoktól megszokott 
gyors mozgások, pergő játék megvalósítá-
sára. A bemutató a kis kócos madár, Moli 
és Hamupipőke (itt Léna a neve) párbe-
szédével kezdődik. Incselkednek egymás-
sal, Léna emberi hangon, a madár „bábos” 
hangon beszél. Megjön Léna apukája, és 
elmondja, hogy újraházasodott. Megérke-
zik a két mostohatestvér és a mostohaanya 
is. A két lány veszekszik, az anya elmondja, 
hogy „nem kell ostoba mostoházás”. Papá-
nak ismét útra kell kelnie. Útközben talál-
kozik egy fekete öltözetes � gurával, akit 
mozgatója végigvisz a nézőtér első sora 
előtt, biccent némelyik nézőnek, majd szó-
ba elegyedik a Papával. Megtudjuk, hogy 
feleséget keres. Papa egy didaktikus köz-
hellyel búcsúzik tőle: „Van az a kötelesség, 
ami elől senki sem szökhet meg.”

Ezután mozgalmasabb rész követke-
zik, a lányok készülődnek, kihasználják a 
paraván ablakait, hol itt, hol ott bukkan-
nak elő. A mostohaanya szájából elhang-
zik egy eddig elő nem készített stílusban 

kicsit erősre sikeredett megjegyzés, amivel 
Molit, a madarat illeti: „Mindig is idegesí-
tett ez a büdös dög!”

A következő jelenetben megisme-
rünk még két madarat, kiderül róluk, 
hogy színészek, őket hívja segítségül Moli 
(a darabtól kissé idegen közjátékból kide-
rül, hogy ő Moliére, és alkotói válsággal 
küzd), hogy együtt kiválogassák a mago-
kat a hamu közül – ezt a paraván oldalá-
ba vágott kör alakú ablakocskában látjuk. 
A madarak � áliára esküsznek, majd 
szövetségüket megerősítik a Dumas-tól 
kölcsönvett, jól ismert szöveggel: „Egy 
mindenkiért, mindenki egyért!”

A jobb oldali paravánnál Magda néni 
boszorkánykonyháját látjuk. Magda néni 
egy döcögős prozódiájú, nehéz dallal mu-
tatkozik be (dala egyedül áll, se előtte, se 
utána senki nem énekel): boszorkány-
jó tündér. Aztán Molival megbeszélik, 
miért kell segítenie Lénán, a keresztlá-
nyán. A jobb oldali paravánt a fő paraván 
mellé tolják. Közeleg a királyi bál, aho-
vá Hamupipőke is szeretne eljutni, Mag-
da néni tökből hintót varázsol (a paraván 
tetején miniatűrben látjuk, majd egy újabb 
varázslattal megnő), Hamupipőke is elin-
dulhat a bálba. A bál a harmadik, bal ol-
dali paravánnál zajlik. Ebből leginkább a 
Király és � a beszélgetését, illetve a � ata-
lok táncát látjuk. A történetből ismerős 
cipőpróbát a paraván oldalából legördü-
lő képeken láthatjuk, az első két lány lába 
nem illik a varázscipellőbe, csúfolódnak is 
miatta egymással, „ducilábnak” és „sonka-
lábnak” nevezve egymást. Léna-Hamupi-
pőke a cipő tulajdonosa. Léna és a király�  
egymásra találnak.

Az előadás újrameséli a történe-
tet. Nem volt szerencsés a sok és hosz-
szú párbeszédekkel dramatizált szöveghez 
a kesztyűbábos formát választani. Alig 
használják ki a díszletben rejlő lehetősé-
geket, hiányoznak a pergő, rövid szöveges 
összecsapások, a nyelvi humor, a moz-
galmasság, a bravúros bábmozgatás. Lász-
ló� y Zsolt igényes, korabeli zenéje szép, 
de a tempót ez sem tudja felpörgetni. A 
díszletet és a bábokat Bodor Judit tervez-
te. A paraván tényleg sok izgalmas lehe-
tőséget nyújtana (bár nem értettem, miért 
van szükség három paravánra), a bábok 
viszont nem szépek. Általában ódivatúnak 

és lassúnak éreztem az előadást. A gyere-
kek is zsizsegésükkel jelezték az előadás-
nak azokat a helyeit, ahol a bábok akció 
helyett túl sokat beszéltek.

 Kovács Gáborján
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Igazán méltó és szép koncertél-
ményben lehetett része a Jezsuita temp-
lomba kilátogató közönségnek. A 
Vikman Pál által vezetett zenészek mély 
áhítattal szólaltatták meg a felhangzott 
zeneműveket. Érzékenység és határo-
zottság, � nomság és karakteresség, hit 
és alázat. Ezek azok a vonások, melyek-
kel jellemezni kívánom az est fellépőit, 
de legesleginkább a koncert karnagyát. 
Vikman Pál és kórusa évek óta konzisz-
tensen hozzák azt a nagyon magas mű-
vészi színvonalat, amivel kiemelkednek a 
veszprémi zenei formációk közül. Innen 
is kívánok a kórusnak és karnagyának jó 
egészséget, sok erőt és kitartást, hogy a 
jövőben is ilyen kvalitású produkciókkal 
ajándékozzák meg Veszprém város kó-
ruszenéért rajongó közönségét.

A következőkben muszáj megemlí-
tenem a koncert egy sajnálatos jelenségét: 
Varga-Tóth Attila tenorszólista produkció-
ja sajnos hagyott kívánnivalót maga után. 
A tercettekben sokszor hallhatóan a kelle-
ténél később lépett be, ez azonban a mű-
vet kevésbé ismerőknek talán annyira nem 
volt feltűnő. Azonban az 5. tétel szólóállá-
sában két helyen is elrontotta a belépést, 
majd a legmegdöbbentőbb pillanat az volt, 
mikor egy fél ütemmel korábban kezdett, 
és ezután végigénekelte az adott frázist. 
Ennek következménye az lett, hogy a ze-
nei anyag lezárásához hamarabb ért oda, 
mint a zenekar. Mindez zenei és esztétikai 
értelemben is kirívóan nagy disszonanciát 
okozott… Valóban sajnálatos az eset, mert 
ezzel a produkcióval több tíz ember mun-
kájának eredményét csorbította. 

A koncert összképét tekintve azon-
ban a pozitívumok vannak döntő több-
ségben. A másik négy szólista igen magas 
színvonalon énekelt, közülük is kiemel-
ném Balogh Eszter alt- és különösen Bor-
ka Ákos basszusénekesek produkcióit. 
Gyönyörű hangszín, igényes és stílusos 
előadás. 

Köszönet illeti a Veszprémi Régize-
nei Napok szervezőit is, hogy megint meg-
ajándékoztak bennünket a régi korok 
mestereinek remekműveivel és világszín-
vonalú produkciókkal. 

Lukács Elek

Jegyzet:
 Pad Zoltán: Dietrich Buxtehude passiója; DLA 

doktori értekezése; 2010; LFZE

A Kabóciádé fesztiválokon az utóbbi időben 
gyakran jelennek meg cirkuszi előadók. A 
gyerekek számára örökké titkokat rejt a cir-
kusz világa. Idén láthattuk Bob és Bobek bű-
vészkalapból elővarázsolt kalandjait, a Freak 
Fusion Cabaret játékát, a Kabóca Bábszínház 
Nyakigláb artistáit, de Danny Bain és Ágoston 
Béla koncertje is ebbe a sorba illeszkedett. Két 
álcázott zenebohóccal találkoztunk – álcázot-

tak voltak, mert bár különös ruhában jelentek meg, de nem a ha-
gyományos cirkuszi bohócjelmezben, inkább két, kissé szakadt 
utcazenésznek tűntek, akik itt most a színpadhoz tévedve egy-
másba botlottak. 

Danny Baint különleges hangszereivel kísért meseprogram-
jairól és bábelőadásai révén ismerhetjük (a Kabóca Bábszínház-
ban A fán lakó gyermekek; Kodzsugukila, a boszorkány, illetve 
Jack, a megmentő című előadásait készítette). Ágoston Béla szám-
talan magyar jazz-zenekar alapítója, vezetője, akit a jazz, a rap, a 
népzene és az alternatív zene mulatságos popkeverékét játszó Zu-
boly zenekar tett igazán ismertté. A Kabóca Bábszínházban szám-
talan bábelőadás zeneszerzőjeként dolgozott. 

A műsor idején az angol anyanyelvű Danny, aki bájos ak-
centusával mesébe illően, humorosan és választékosan használja 
a magyar nyelvet, az előadás során végig beszédesebb és kezde-
ményezőbb volt, mint Ágoston Béla. Naiv lelkesedéssel akar-
ta megosztani minden ötletét, lelkesen mutogatta saját készítésű 
hangszereit, örömmel osztotta meg velünk a szerelmes struccról, 
a divatozó vízilóról, hiú, bájosan bumfordi állatokról szóló gro-
teszk történeteit. Béla visszafogottabb volt, olyan, mint egy sejtel-

mesen mosolygó fehér bohóc, aki készségesen kíséri szintén nem 
mindennapi zeneszerszámaival Danny játékait. 

A program nehezen indult. Szörnyű favicceket hallhattunk, 
amelyek poénjai nem csattantak, mert szemmel láthatóan nem 
voltak összegyakorolva: Béla kottából nézte a válaszokat, ame-
lyekkel emiatt késett, és civil módon szólalt meg. Később aztán 
belendült az előadás. Már önmaguk a dalban vagy versben elme-
sélt vicces, nem didaktikus módon tanulságos afrikai történetek is 
elvarázsolták volna a közönséget, de mindezek a mesék különle-
ges hangszerek kíséretében szólaltak meg: a Danny fellépéseinek 
védjegyeként ismert, marimbához hasonló gyilt, a mosódesz-
ka gitárt, a fémdobozból készült bendzsót és a Kék Duna keringő 
paródiájához kiválóan alkalmas konyharsonát (szennyvízvezető 
csövekből és mosogatótálcából készült fúvós hangszer) hallhattuk 
– és láthattuk! Egy pillanatra felrémlett bennem, milyen jó lenne 
az iskolai énekórákon ilyen kreatív, kezünk ügyébe kerülő bár-
mikből elkészíteni a nem tökéletes Stradivariusként, de tökélete-
sen a gyerekek sajátjaként szóló zenebonáló herkentyűket.

Béla hangszerei a klarinét, a szaxofon, a szlovák hosszú furu-
lya (fujara), a két méter hosszú havasi kürt, a jamaikai acéldob és a 
brácsa. A program egyik csúcspontja volt, amikor Ágoston Béla egy 
bőröndjéből előkerült a „big band”. A gumimalacokból, zsiráfokból, 
orrszarvúakból álló „big band” sípjai az Én elmentem a vásárba fél-
pénzzel című gyerekdalt kísérték nyomásra megszólaló sípjaikkal. A 
gyerekek boldogan nyomkodták a gumiállatkákat, amivel bonyolult 
poliritmiát varázsoltak a műsorhoz. A két játékos előadónak sikerült 
magával ragadni a közönséget. Az előadás végi lelkes, tomboló vas-
taps is az együtt megszólaltatott zene ritmusából táplálkozott.

Kovács Gáborján

Danny Bain és 
Ágoston Béla mesekoncertje

XXVIII. Kabóciádé Családi Fesztivál. 2021. július 31.
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A távoli Afrikában la-
kik egy anya három 
kis� ával. 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 
� úk 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 � únál 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 � út 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 
� úk 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 � nom 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 � ú 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 � ú 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 � lmjének bábadaptációja. Az alig több mint hétperces kis� lm (https://vimeo.com/416460138) az 
anyai sors időtlen történetét mondja el hagyományos népmesei elemekkel fűszerezve, s bizonyos értelemben 
a korai német romantika alkotás� lozó� ai nézeteinek megfelelően.

Badu mama gyermekei. Kabóca Bábszínház, 2021. június 13.
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A magyar tengerről szóló, az ötvenes évek hangulatát idéző � lmválogatást is hol máshol mutathatták volna be, mint a Bala-ton partján. A Filmarchívum komoly gyűjteményt őriz azokból a � 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 propaganda� 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 � 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 � ai, az Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zol-tán, a Psyché vagy A pogány Madonna.  Szintén csak Füreden volt látható a Szép csendben című � lm. Az első� 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 � 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 kis� am ugyanazzal az izgalommal jelenti be fennhangon, s tekintet nélkül az e� 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 ku� 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 ku� 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 felvételeihttps://www.youtube.com/watch?v=_Zy-li1Juq-8&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=1; https://www.youtube.com/wat-ch?v=w3qM-H7rB2I&list=PLR5_lMyo07mWQl7h2ouWX�-C7Risds-r3&index=2;

https://www.youtube.com/watch?v=-vzS11RkU2ro&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=3;https://www.youtube.com/watch?v=Hk-FJIkLcTQM&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=4;https://www.youtube.com/watch?v=oE-1TgHIxTto&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=5;https://www.youtube.com/watch? v=hvSDK4D-UaE&list=PLR5_lMyo07mWQl7h2ouWX�-C7Risds-r3&index=6;https://www.youtube.com/watch?v=clx-RM2l2WwE&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=7;https://www.youtube.com/watch?v=EQz-Ttdv4BeI&t=7sA 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 �nom 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 � 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 � 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 � gurális giccseket, ötnegyedesre felnagyított vitrin-� 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 � 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 � 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 kis� 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 � lmválogatást is hol máshol mutathatták volna be, mint a Bala-ton partján. A Filmarchívum komoly gyűjteményt őriz azokból a � 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 propaganda� 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 � 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 � ai, az Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zol-tán, a Psyché vagy A pogány Madonna.  Szintén csak Füreden volt látható a Szép csendben című � lm. Az első� 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 � lmek jelenléte megmaradjon ebben a régióban, Füred pedig egyfajta cannes-i szerepet töltene be a jövőben.Mórocz AnikóJó egy hete minden reggel, ahogy a busz felkapaszkodik velünk a Hangvilla előtti dombra, mindkét kis� am ugyanazzal az izgalommal jelenti be fennhangon, s tekintet nélkül az e� 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 ku� 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 ku� i-kupacig, kortárstól a folklórigXVII. Mesefesztivál a Kabóca Bábszínház szervezésében. 

Séd, 2020. 3. sz., 40. old.Szempillantások 

Séd, 2021. 4. sz., 6. old.
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A távoli Afrikában la-
kik egy anya három 
kis� ával. 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 
� úk 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 � únál 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 � út 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 
� úk 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 � nom 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 � ú 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 � ú 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 � lmjének bábadaptációja. Az alig több mint hétperces kis� lm (https://vimeo.com/416460138) az 
anyai sors időtlen történetét mondja el hagyományos népmesei elemekkel fűszerezve, s bizonyos értelemben 
a korai német romantika alkotás� lozó� ai nézeteinek megfelelően.

Badu mama gyermekei. Kabóca Bábszínház, 2021. június 13.
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A magyar tengerről szóló, az ötvenes évek hangulatát idéző 
� lmválogatást is hol máshol mutathatták volna be, mint a Bala-
ton partján. A Filmarchívum komoly gyűjteményt őriz azokból 
a � 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 propaganda� 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 � 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 � ai, az Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zol-
tán, a Psyché vagy A pogány Madonna.  

Szintén csak Füreden volt látható a Szép csendben című � lm. 
Az első� 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 � 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 kis� am 
ugyanazzal az izgalommal jelenti be fennhangon, s tekintet nélkül az e� 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 ku� 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 ku� 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-
7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=1; 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=w3qM-H7rB2I&list=PLR5_
lMyo07mWQl7h2ouWX�-C7Risds-
r3&index=2;

https://www.youtube.com/watch?v=-
vzS11RkU2ro&list=PLR5_lMyo07mWQl-
7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=3;

https://www.youtube.com/watch?v=Hk-
FJIkLcTQM&list=PLR5_lMyo07mWQl-
7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=4;

https://www.youtube.com/watch?v=oE-
1TgHIxTto&list=PLR5_lMyo07mWQl-
7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=5;

https://www.youtube.com/watch? 
v=hvSDK4D-UaE&list=PLR5_
lMyo07mWQl7h2ouWX�-C7Risds-
r3&index=6;

https://www.youtube.com/watch?v=clx-
RM2l2WwE&list=PLR5_lMyo07mWQl-
7h2ouWX�-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 �nom 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 � 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 � 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 � gurális giccseket, ötnegyedesre felnagyított vitrin-
� 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 � 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 � 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 kis� 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 � lmválogatást is hol máshol mutathatták volna be, mint a Bala-ton partján. A Filmarchívum komoly gyűjteményt őriz azokból a � 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 propaganda� 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 � 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 � ai, az Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zol-tán, a Psyché vagy A pogány Madonna.  Szintén csak Füreden volt látható a Szép csendben című � lm. Az első� 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 � 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 kis� am ugyanazzal az izgalommal jelenti be fennhangon, s tekintet nélkül az e� 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 ku� 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 ku� 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 ErzsébetSzempillantások A Kabóca Bábszínház You Tube-on elérhető felvételeihttps://www.youtube.com/watch?v=_Zy-li1Juq-8&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=1; https://www.youtube.com/wat-ch?v=w3qM-H7rB2I&list=PLR5_lMyo07mWQl7h2ouWX�-C7Risds-r3&index=2;

https://www.youtube.com/watch?v=-vzS11RkU2ro&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=3;https://www.youtube.com/watch?v=Hk-FJIkLcTQM&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=4;https://www.youtube.com/watch?v=oE-1TgHIxTto&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=5;https://www.youtube.com/watch? v=hvSDK4D-UaE&list=PLR5_lMyo07mWQl7h2ouWX�-C7Risds-r3&index=6;https://www.youtube.com/watch?v=clx-RM2l2WwE&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWX�-C7Risdsr3&index=7;https://www.youtube.com/watch?v=EQz-Ttdv4BeI&t=7sA 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 �nom 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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Szólít a szörny
Szólít a szörny. Patrick Ness – Siobhan Dowd eredeti ötlete nyomán készült – regénye alapján írta 
Vidovszky György. Rendező: Vidovszky György. A szombathelyi Weöres Sándor Színház 
és a Mesebolt Bábszínház közös produkciója a Kabóca Bábszínház együ� működésével. 
Latinovits–Bujtor Játékszín, 2021. november 9.

Conor édesanyjához ragaszkodik, és ezért 
nem akar szembesülni édesanyja közel-
gő, elkerülhetetlen halálának a tényével, 
szeretné, ha hátralévő napjaiban boldoggá 
tehetné őt. Édesanyja számára fontos a kö-
zelükben található, temető szélén álló tisza-
fa, aminek árnyéka Conort félelemmel tölti 
el, tudja, hogy a tiszafának fontos üzenete 
lehet számára, egy ideig bízik abban, hogy 
tiszafából készült orvossággal meg lehet 
gyógyítani édesanyját, de végül ez is hiú re-
ménynek bizonyul.

A szombathelyi Mesebolt Bábszín-
ház, a Weöres Sándor Színház és a Kabóca 
Bábszínház együttműködéséből megszüle-
tett előadás Conor küzdelmét mutatja be, 
ahogy édesanyja elalvása után, éjfél után 
néhány perccel egy szörny látogatja, aki ki 
akarja kényszeríteni belőle a szembené-
zést. Conor ellenáll, a történeteket csalás-
nak tartja, persze a � ú, aki „gyereknek már 
túl idős, de felnőttnek még túl � atal”, őrzi 
menthetetlenül megváltozó életének utolsó 
pillanatait.

Kezdőképként egy három oldalról 
deszkafallal zárt szűk dobozt nézünk, a 
nézőtér felől nyitott oldalon át benne egy 
fekete ruhás színészt, körülötte mindenfé-
le tárgyakat: házikókat, keretben álló idős 
hölgy bábját, elöl egy fekvő bábot. Ezek 
a tárgyak, bábok az előadás során mind 
megelevenednek, lesz olyan, ami meg is 
változik, módosul. Lassan derül ki szá-
munkra a történet cselekménye. Megis-
merkedünk a King Kong történetében 
vágyait és agresszivitását kiélő Conorral 
(a fejéből kiálló pálca segítségével mozga-

tott, hatalmas szemű, kutató, velőig hato-
ló tekintettel néző bunraku báb), a merev 
gondolkodású nagymamával (kezdetben 
keretben megjelenő fekete ruhás, kontyos, 
tartórudas marionettbáb), anyával, aki-
nek először csak a hangját hallhatjuk, aztán 
megjelenik két mozgatóval életre keltett 
bunraku bábként is (valójában csak egy 
fejből és vállakból áll, testét szépen eső, 
lágyan mozgatható kék köntös érzékelteti), 
és az először árnyképként felidézett, majd 
hatalmas facsíkokból készített koronájával 
arcát rejtő emberként Conornak megmu-
tatkozó szörnnyel, a tiszafával. Az előadás 
� noman kiszámított részletekben adagolja 
az érzelmeket felkavaró történetet, a tisza-
fa Conort segítő történeteinek segítségé-
vel a � ú kedélyének hullámzásait. Amikor 
anya kórházba kerül, Conor a nagymamá-
hoz költözik. Elkeseredett dühében szétve-
ri a berendezést, az étkészletet, edényeket 
(amikből a szörny történetéhez várost le-
het formálni), a keretbe függesztett órát, 
és meglepetésére nagymama ezután nem 
megbünteti, hanem kilép a keretéből, és 
emberibb hangon beszél vele, megértőbb 
lesz. Conor apját is megismerjük, utazóbő-
röndből előkerülő, nevetséges kis bajszos, 
kalapos cowboybaba, még csak nem is báb 
igazán. A szörny segítségével Conor eljut 
addig, hogy saját történetét is meg tudja 
fogalmazni.

Vidovszky György rendező egyik leg-
szebb bábos megfogalmazásában láthat-
juk Conor álmát, hogy meghal édesanyja 
– testéből hosszan, szűnni nem akaróan 
por hullik abba a gödörbe, ahová Conor 

korábban a számára kellemetlen emlékeket 
dobálta. Nem sokkal ezután az anya valós 
halálát is hasonlóan szép, szívszorító meg-
oldással mutatja meg az előadás – Major 
Erik, a Conort életre keltő színész az anya 
bábjának fejét kezében tartva, lassan ki-
tartott mozgással lefekteti saját karjára. Az 
előadás folyamán végig kiérlelt, kidolgo-
zott, � nom bábos játékot láthatunk. Már a 
szereplők számára kiválasztott bábfajtáknak 
is jelentése van – az emberi valót legjobban 
megmutatni tudó bunraku, az értelemmel 
szorosabb kapcsolatban álló marionett, a 
transzcendencia világát idéző árnyjáték, de 
még az óra világító számai is mind-mind 
segítik a darab többrétegű jelentéseinek fel-
fejtését. Végig � noman kidolgozott kapcso-
lat van a színészek és az általuk mozgatott 
bábok között, érteni lehet, miért kerül elő-
térbe időnként a színész, különösen Conor 
esetében. Mindezek újabb és újabb meg-
lepetéseket, újraértelmezéseket tesznek 
szükségessé a darab előrehaladása közben. 
Egészen az utolsó pillanatig, amikor meg-
érthetjük, hogyan sikerül Conornak meg-
békélnie belső küzdelmeivel.

A sokfunkciós díszletetet és a bábokat 
Mátravölgyi Ákos tervezte, a zenét Mono-
ri András szerezte, a szövegkönyvet Pat-
rick Ness regényéből színpadra alkalmazta 
Vidovszky György (irodalmi konzultánsa 
a mai angol nyelvű dráma egyik legizgal-
masabb szerzője, az ír Marina Carr volt). 
A többi szerepeket Kolozsi Angéla, Varga 
Bori, Gyurkovics Zsó� a, Lukács Gábor és 
Kovács Bálint alakították.

Kovács Gáborján

A Szólít a szörny egy magába zárkózott � ú történetét meséli el, akinek nincsenek barátai, az iskolában 
ellenszenves osztálytársa kihasználja sérülékenységét és megalázza, nagymamája merev, túlontúl rendszerető 
világa taszítja, apja távol él tőle, édesanyja pedig halálos beteg. 

Nem mese ez, gyermek!
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Amiképpen nélkülözhetetlen lelki szükségletünk a felszabadult jókedv, a harsány röhögések, annyira 
szüksége van az esendő léleknek arra a vértezetre, amit csak nagy szomorúságok súlyos történeteiből 
kovácsolhat ki magának. Bár a Szólít a szörny megtekintését csak tizennégy éven felülieknek ajánlják az 
alkotók – nagyon helyesen –, az élet nem ilyen körültekintően tapintatos velünk. Azt, ami Conorral, a ti-
zenhárom éves, tehát korhatáron aluli � úval történik, a kierőszakolt felnőtté érés szenvedésekkel teli útját 
bármikor, bárkire rámérheti az élet.

Akár egyszerűnek, akár köznapinak is ne-
vezhetnénk a történetet. Conor tizenhar-
madik életévének egy pontosan be nem 
azonosítható pillanatában szembe talál-
ja magát a szörnnyel, azzal a rádöbbenés-
sel, hogy az édesanyja, akit tiszta szívéből 

szeret, és aki tiszta szívéből szereti őt, meg 
fog halni. Lelkét nem, de testét elemészti a 
rák, ott fogy, ott sorvad el a gyermekme-
sék szép, kerek világából a valóság rideg, 
érdes tényei közé kényszerülő kis� a ámu-
ló, nagy, kék szemei előtt. Conor pedig 

végigjárja személyes passiója stációit az 
öncsalástól a szörnyű sejtelmen, a hitet-
lenségen, a romboláson át az elengedésig, 
az elfogadásig. És tovább: olyan könyörte-
lenül őszinte belső igazságokig, amit alig 
bír már el személyes meséje. Amit csak a 
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gyáva kis (ön)ámításoktól megszabadult 
lélek viselhet el.

Mindent megelőzve csak azt mond-
hatom: nagyon régen nem láttam előadást, 
ami súlyával ennyire meggyötörte volna, 
katarzisával ennyire magasra emelte volna 
korhatáron messze túli, személyes passiók 
útjait szintén megjárt lelkemet. Szinte bánt 
valamiféle szakmaisággal beszélni róla, 
bárha tudom, hogy csak jót mondhatok. 
Mindenekelőtt az előadás két, egymás-
sal tökéletes harmóniában élő értékéről, a 
páratlan következetességgel végiggondolt 
szövegről és Vidovszky György rendezői 
víziójáról, ami a szöveg félútig jutó töké-
letességét az előadás teljességébe emelte. 
A szöveg, a színlapon irodalmi konzul-
tánsként feltüntetett Marina Carr munká-
ja, tökéletesen hiteles életet él, miközben 
motívumainak szövedékén, illeszkedé-
sén, � nom kapcsolatokat létrehozó belső 
történetén messzire látszik a megmunká-
lás � nommechanikája. Egyszerre alkotott 
és spontán, lírai, emelkedett és már-már 
drasztikusnak mondhatóan köznapi. Vi-
lágos az elgondolás, ami a történet elején 
elhangzó mondatokat a történet végén új 
életre kelti, a szavak azonossága mögött 
megsejtetve a köztük megtett út mérhetet-
lenségét, hiszen közben meghalt Anya. Hi-
szen közben meghalt és lassú önépítésbe 
kezdett egy egészen másik világ.

A rendezői vízió pedig… Szorongat-
va a korlátozott terjedelemtől, az ámult 
tudósító nem is tudja, mivel kezdje, mivel 
folytassa, hova kapjon. Először a játéktér-
ről talán, mely a Latinovits–Bujtor Játék-
szín fekete dobozában egy másik, nyitható 
és zárható doboz, Conor vergődő, a nem 
rá méretezett teher alatt roskadozó belső 
tere, ha zárva van, s a külvilág harsány, ál-
talában értetlen, tahó behatolásának me-
taforája, ha kinyílik. Minden, ami igazán 
fontos, belül történik, a bent világának 
része a tiszafa, a gyógyító, akit oly soká-
ig vélünk Szörnynek, hogy csak Conor 
küzdelmes előrejutásának ütemében esz-
mélünk rá magunk is: félreértettünk vala-
mit. A betegség, az Anyát elemésztő rák a 
szörny itt, körülricsajozva olyan hitvány-
ságokkal, mint a gyengét boldogan bántó 
iskolatársak, vagy a semmirevaló, nagydu-
más, „very happy” amerikás apa.

Minden, minden valamiképpen Co-
nor belső világának léptékéhez igazodik itt. 
Conor az etalon, hozzá képest jelenik meg 
� zikai értelemben is nagyként Anya és a ti-
szafa, mert Conor küzdve megérő belső vi-
lágában övék a legnagyobb tér, a főszerep. 
Hozzá képest kicsiny és kivitelében is feltű-
nően silány az apa, a báb összeférceltsége, 
vázlatszerűsége pontosan azt teszi szemmel 
láthatóvá, amit Conor az apjáról gondol. 
Külön szót érdemel a csodásan végiggon-
dolt Nagyi alakja, aki a maga rendszere-
tő világának zárt és szűk keretei között 
él mindaddig, míg szinte erőszakosan ki 
nem szakítja magát belőle, hogy a világa 
pusztulását éppen pusztító dühvel meg-
élő Conornak a fülébe súghassa a megértés 
mondatát. „Néha rombolni kell.”

És Anya, ez a világból egyre inkább 
kihulló, utolsó erejével még Conor lelkét 
végigsimító csodálatosság a maga szinte 

kirakati bábokra emlékeztető egyszerűsé-
gével, kemoterápiás kopaszságával, mert 
Anya világának végtelensége nem a lerom-
bolt test szó szerint elfolyó szöveteiben rej-
lik, hanem abban, ami akkor is ott marad 
Conornak belőle, amikor a testnek már 
az emléke is elenyészett. A szeretet az. Az, 
amit csak Anya tud.

Nem tudom, van-e értelme mérics-
kélni, mekkora szerepe van némely ré-
szeknek egy előadásban, a Monori András 
alkotta zenének például, mely szinte észre-
vehetetlenül, hallatlan alázattal válik részé-
vé az összhatásnak. Maradjunk egyszerűen 
abban, hogy ebben az előadásban a fény, 
a fény által festett kép, a fény derengése, 
a fény éles árnyékvetése szöveggel, bábok 
és színészek testével egyenértékű fősze-
rep. Skálája a külvilág szegényesen konk-
rét realitásától a belső terek szürrealitásáig 
terjed, és bár minden keretet szétfeszí-
tő terjedelemben sorolhatnám a bámula-
tos megoldásokat, azt említem csak, ami 
– gondolom én – csúcs- és fordulópont is 
volt az előadásban. Az a pillanat, amikor 
az Anya testéből végeláthatatlanul kiper-
gő homokot magába issza szinte az alul-
ról előtűnő fénysugár, miközben a test 
a szemünk láttára porlik el, hogy a fény 
megmaradjon akkor is, amikor már rég 
bezárult a hatalmas doboz.

Sok kabócás előadásból megtanul-
tam már, hogy a bábok színháza egyre in-
kább a báb és a színész közös testi, � zikai 
jelenlétére épül. Már rég nem rejtőzködik 
a pusztán hangja által mutatkozó színész 
paravánok mögé, de a színészek és a bá-
bok tökéletes integritásának azt a fokát, 
amit a szombathelyi társulat elhozott, nem 
láttam még soha. Valami nagyon mély, bár 
– miért ne vallanám be? – első látásra ne-
hezen megfejthető logika van abban, aho-
gyan a színész és a báb hol „kéz a kézben”, 
hol egymástól � zikailag elkülönülten, néha 
a bábot „idegen” kézbe adva, mégis egy-
mástól soha el nem szakadva egyesülnek 
közös történetük közben. Miközben a báb 
aprólékosan kimunkált mozdulatok által 
él, máskor, mint a tiszafa esetében, az em-
ber maga válik bábbá, furcsa, hasadt fák 
halmára emlékeztető koronája egyszerre 
maszk is. Mátravölgyi Ákos remekelt az 
előadás vizualitásának megteremtésében, 
hiszen a bábokon túl a jelmezek és külö-
nösen az elképesztően sokat tudó játéktér 
megteremtése is az ő teljesítménye. És re-
mekeltek a bábokat olykor a szó legszoro-
sabb értelmében életre keltő színészek is. 
Mindenekelőtt Lukács Gábor, aki a Szörny 
� gurájának adott testet és hangot. Hang-
jának � nom, mély tónusú lágysága már az 
első percek után kikezdi az előzetes felté-
telezést: szörnyet várunk, horror� gurát, de 
hamar ráébredünk, hogy a szörny ezút-
tal a betegség, a tiszafa pedig, aki Conor 
belső világában szörnyként jelenik meg, 
valójában félsikerű gyógyító. Félsikerű, hi-
szen Conor anyukáját nem mentheti meg, 
de Conort talán igen. Nemcsak az Anyát 
megjelenítő báb mérete, de színpadi jelen-
létének intenzitása miatt is a Szörny mel-
lé kívánkozik Varga Bori teljesítménye. 
Ahogyan lassan elfolyó életének minden 
maradékát a � a iránti szeretetbe beleöm-

leszti, ahogyan egyszerre tragikus és mégis 
felemelő küzdelmének bukását egyszerű, 
tiszta eszközökkel, a hatást keltve, de nem 
vadászva a nagybetűs Anyát elénk állítja, 
mindannyian megértjük Conor elmond-
hatatlan veszteségét, amin csak a Szörny 
segíthet, ha egyáltalán. Szépen egészíti ki 
alakját Kolozsi Angéla Nagyija, ez a kor-
látai közül magát kitépő idős asszony, akit 
Conor talán nem, de a közönség méltányol 
és a szívébe zár. Bár az előadás peremén 
mozognak inkább, hitelesen, a szükséges 
mértékű � gyelmet igényelve jelennek meg 
Conor színpadán a külső világ szereplői, 
az idegenek: az Apa és Harry (Kovács Bá-
lint) és Lily (Gyurkovics Zsó� a).

A végére hagytam, mert feltétlenül 
külön említést érdemel Major Erik Co-
norja. Amit a színpadon csinál, nagyon 
érzékeny ötvözete a bábszínészetnek és az 
élő szereplős színháznak. Nála kettőződik 
meg leginkább a báb és az ember, nála jön 
létre legerősebben az a szimbiózis, amin 
a karakterteremtés és sok szempontból az 
egész előadás sikere múlik. Feladatát
kimagaslóan oldja meg. Hangjai és kü-
lönösen arcai a báb számára elérhetetlen 
intenzitást sugároznak, miközben Conor 
� gurájának (többször többedmagával) 
mozgatásával a holt tárgynak a megtévesz-
tésig eleven, a legapróbb részletekre is � -
gyelmes életet ad. Intonációjának kezdeti 
harsánysága lépésről lépésre jut el a min-
den harsányságnál erősebb csendekig, a 
kényszerülten megérett Conor nagy igaz-
ságáig, melyet csak a halk hang erejével le-
het a világnak és önmagának megvallani.

Conor nagy igazságához olyan bátor-
ságra van szükség, amit a gyermek nem, 
csak az Anyával közös szenvedésben las-
san és korán felnőtté érett � ú birtokolhat. 
Be kell vallania, hogy a gyerekmesék kerek 
igazságosságát felülírta a könyörtelen va-
lóság, be kell vallania, hogy egy ponton el-
veszítette a reményt, be kell vallania, hogy 
egy másik, egy végső ponton kívánta már, 
hogy legyen vége. Hogy haljon meg Anya. 
Csak aki állt már valaki nagyon fontos 
mellett, csak aki végignézte hosszú évek 
reménytelen szenvedését és sorvadását, 
csak aki mindent megadott volna, hogy 
jobb legyen, miközben semmit nem tudott 
adni, csak az értheti meg, mennyi bátor, 
tiszta szándék van ebben a kívánságban. 
Legyen végre vége.

A Szörny nem mentheti meg Anyát, 
mint Conor kedvenc � lmjében King Kong 
a lányt, de amikor Conor belső világa vég-
leg, minden irányból bezárul, az eddig 
nem látott, hatodik oldalon mégis King 
Kongot látjuk, amint hatalmas mancsában 
tartja… Anyát tartja hatalmas mancsában, 
akitől Conor a játék legutolsó pillanatában 
egy leheletnyi érintéssel elköszön. Semmi 
nem lesz többé úgy az életében, mint vala-
ha volt. De ott, a doboz immáron kívülről 
láthatatlan belsejében gyógyulni kezd-
hetnek a dolgok. A Szörnyre, aki nem is 
szörny, még nagy munka vár.

Asztalos István
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Lélek, jelenlét
Alice Kódországban. Ladik Katalin performansza. HÍD – Vajdasági alkotók Veszprémben. 
Hangvilla, 2021. november 19.

„A nő bukdácsol, vánszol, cipel, vánszorog transzcendens terhével. (…) Íme a Hold szolgáló leánya… Hová 
a kékfenébe vigyem most túl a kárpiton? A végzetes vizualitás végzetes modalitásába. A nő, a nő, a nő…” 
(Joyce: Ulysses).

A performansz műfajának de� niálása nem tűnik egyértelműnek. 
Mezőösszefüggésében ott van az akcionizmus, a happening, a 
body art, a � uxus. Performansznak nevezik, amikor Marina Abra-
mović négy napon át, 8-8 órában egy véres, rohadó állatcsonthal-
mon ülve a csontokat tisztította énekelve, míg a balkáni háború 
és a családja vetített képei vették körül (Balkan Baroque), perfor-
mansznak nevezik, amikor Marina Abramović hat órán át passzí-
van hagyta, hogy a „közönség” (az esemény végére az emberek) 
számtalan felkínált eszközzel vagy azok nélkül azt tegyenek vele, 
amit akarnak, amit meg is tettek a simogatástól a ruhaletépé-
sen át az összevagdosásig/szurkálásig (Ritmus 0). Utóbbit van, 
aki inkább talán happeningnek tekintené, amelynek van egy erős 
indítása, aztán az interakcióban egy spontán történése, a szer-
kesztettség pedig „csak” abban jelentkezik, hogy a művész eltökél-
ten nem reagál (csak a végén mozdul meg és indul el az előle futó 
emberek felé). Hasonló, és mégis nagyon más lehetett Ladik Ka-
talin Change art akciója, szintén az érdeklődők bevonásával, ám 
a kommunikációra, a szellemi-lelki találkozásra építve. Izgalmas 
műfajpélda az általa is – regényében – megidézett Triceps-perfor-
mansz, amikor a művész 40 évesen negyven, archetípusok men-
tén tagolt napon át éhezett egy szárnyas, zárt ketrecben – amely 
folyamatnak megvolt a dramaturgiája és a kiszámíthatatlansága is. 
(„Az éhezésnek, a ketrecnek saját játékszabályai vannak, amiket 
csak akkor ismersz meg, ha benne vagy. Kívülről hiába tervezi az 
ember – nem az fog történni.” T.) Az előadás utáni beszélgetés so-
rán Ladik Katalin úgy fogalmazott: a performansznak mindig van 
forgatókönyve, váza, ugyanakkor improvizatív, állandó alakulás a 
léte, s a változások alapvető mozzanatokat is érinthetnek. A test az 
alkotás tárgya és médiuma.

A HÍD minifesztivál első eseménye is igazolja a mondotta-
kat: Alice című performansza már a ’80-as években is volt Ladik 
Katalinnak, sokkal több kellékkel, vetítés nélkül, de több fény-
nyel, más dramaturgiával – ugyanakkor a mostani multimediá-
lis előadásból is ismerős tárgyakkal, motívumokkal (az androgün 
parókafej, a fehér esernyő, a tüllök és nejlonok). Aztán megjelent 
Kódország és egy új Alice, elindult a redukálás, a motívum-me-
tamorfózis folyamata – és a változásoknak még nincs vége. Ese-
tünkben mindjárt a kezdetnél megjelenik az improvizáció: a 
technika spontán fricskája miatt újra kell indítani az előadást, de 
mégsem. Az idős Alice már beküzdötte magát Kódországba, az-
tán a váratlanul süket világból kiküzdi magát, hogy újra nekiin-
duljon a hangok, képek, emlékek felé. Semmi nem szakadt meg, 
csak folytatódott.

A dramaturgiában kitüntetetten fontosnak érzem az in-
dítás és a zárlat képi, színészi megformálását. Közös a kezdet-
ben és a végben, hogy Alice a nézők felé beszél, ám az, ahogy 
és amiről beszél, teljesen más. A nagy táskájával, esernyőjével, 
barátságos kalapkájával a fején lassan ballagó idős asszony a sö-
tét előtérben tanító kézmozdulattal, szinte nevetve mondja el a 
kivetített verset:

a kés ha kettévágjuk a kislányt
ha kettévágjuk a körtét  a piros hajú körte 
a piros hajú kislány  nem fog sírni többé 
nem fog sírni többé   
Az első pillanatra – az előadásmód miatt is – morbidnak 

tűnő szöveg teljesen más arcát mutatja, ha nem élvezettel elmon-
dott, provokáló, naturalisztikus horroreseményként, hanem a 
tapasztalat haiku-montázs szerkesztésű, archetipikus bölcsessége-
ként tekintünk rá. Egyszerű olvasatban: annak jó, aki/ami egy-
ben van, és egészben is marad, s nem az történik vele, mint Platón 

Lakomájában, Arisztophanész elbeszélésében a csodálatos, gömb 
alakú fér� -fér� , fér� -nő, nő-nő androgünökkel, akiket hübriszük 
miatt Zeusz kettévágott, s akik azóta is a másik felüket keresik 
önmagukként. Ladik Katalin olyan itt a kezdetnél, mint egy idős 
mestert ábrázoló japán tusfestmény alakja (mondjuk egy Miya-
moto Niten-képen), vagy mint az egyik utolsó Rembrandt-önarc-
képen az öreg Rembrandt, amint visszafordulván egy mosollyal 
kinéz ránk a képből. Az androgün-téma az egész élet(mű) egyik 
alapvető motívuma, de nem csak az eredeti összefüggés szerint 
(lásd pl. Tesla és a lélektárs galamb audiovizuális oratóriumát). 
Belsővé is válik, a személyiség hasadásait, personáit/árnyéka-
it is jelentheti. „A szigetre magammal viszem újvidéki, budapesti 
és szigetlakói énem valós bizonyítékait, a három nőszemélyt, aki 
bennem lakozik: a Szerkesztőnőt, az Üvegezőnőt és a Művésznőt. 
A most következő oldalakon közreadom mindhármuk írásait, ta-
lán ezekből az áttűnésekből végül összerakom magamat” (Lakha-
tok az arcodon? – Hvari napló).

A végső ponton, a befejezésben a gyermek Alice, miután 
sikertelenül próbál kijutni Kódországból (a ragacsos láthatat-
lan falak megszilárdultak), egy széken állva tapogat, keres, és 
kifelé beszél/kiabál – hang nélkül, a zárlat valóban süket, már a 
tengernek sincs hangja, az utolsó mondatát a szájáról olvasom: 
„Ki akarok menni!” És mintha nem maradna más, csak a hang 
nélküli sikoltás, a kikerekedett szem és száj. Az utolsó, amit va-
lóban hallunk tőle, egy mindig másként – játékosan, recsegőn, 
tanácstalanul, dühösen, kislányosan stb. – hajtogatott mondat 
más performanszból, szövegekből átemelve: „Mi a kőhíd? Mi a 
kőőőőhíííííííd? Miiiiii aaaaaa kőőőőőőőhííííd?”, és ismét: „Mi a 
kőhíd?” A jelentést kiüresítő zen mantra, ha van is, nem sikeres, 
ha a lélek a vázolt végállapotba jut. Az indítás és zárlat távolsága 
felerősíti az előadás honlapon olvasható ajánlásának egyik mon-
datát (s így a többit súlytalanabbá is teszi): „Van-e kiút önnön 
kódlabirintusunkból?” Számomra ebből a nézőpontból értelmez-
hető a performansz.

A két végpont között látom, min megy keresztül az, aki 
megy. Az út befelé halad – ahogy már Novalis is mondta. A kér-
dés, hogy hova érkezik. Felszabadít és szárnyakat ad, szabaddá 
tesz? A Kódországba induló sötéten játékos, bölcs nevetésű asz-
szony egésszé tudja találni és élni magát? „A lehetséges aktualizá-
lódik mint lehetséges” (Joyce). A vissza� atalodás, pontosabban a 
visszafelé élés Lewis Carroll Tükörországában is ott van, s ahogy a 
Fehér Királynő mondja: kezdetben szédül tőle az ember, de „van 
egy nagy előnye is: az embernek mindkét irányban működik az 
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emlékezete.” Önnön kódlabirintusunkban ez a � atalodás lehet 
maga Mnémoszüné, az emlékezés (a tudatos, teremtett emlékezés 
is), önmagunk megértése vagy akár az emlékek fokozatos veszté-
se, az életen át tapasztalatokkal, széppel-rúttal, jóval-rosszal épü-
lő-sérülő lélek nem gyermeki, gyerekes állapotba csúszása.

Alice Csodaországban úgy érzi, nem tudja, ki is ő. „Sose tu-
dom, mi lesz belőlem egyik pillanatról a másikra.” Lénye „fo-
lyékonnyá” válik, váratlan változásokat él át. Aztán már nem 
csodálkozik, megszokja az éppen-világ különös történéseit. A 
fejében ott vannak a Macska egyszerre bölcs és semmitmondó 
szavai: „Valahová okvetlen eljutsz, ha elég sokáig mégy.” Alice út-

jának vége saját otthona, ahonnan korábban kizuhant. Lelkes, 
örül és mesél. Távlatok nyílnak. Ugyanez igaz a Tükörországból 
visszatérő Alice történetében: a világok egybeolvadnak, a lelkében 
derű van és játék s egy � lozo� kus gondolat: ki álmodott kit? (vö. 
Ladik Katalin: Egy).

Kódország több szempontból is más. Itt magány van, tár-
gyak, hangok kívülről és belülről, a csodálkozás visz, aztán mint-
ha eltűnne, Alice utolsó pillanataiban nem érzek örömet, sem 
távlatot. „Igen, az alkony bennem megtalálja önmagát, de nem 
leszek ott önmagam” (Joyce). Pedig ez a kaland tele van érze-
lemmel, felszabadulással, gyöngédséggel, vággyal, félelemmel, a 
kapcsolatok hangjaival, Erósszal, felfedezéssel. Mindazzal, ami 
az élet. A művész egész teste, hangmozdulatai énekelnek (gyö-
nyörű hangja van a trillázásban), Ladik Katalin hangköltészeté-
nek megtalált Őshangjai egyszerre zsigeriek, természetiek, és az 
ars, a technikai tudás fenoménjei. Mint mondta, kérésre szívesen 
tart workshopokat, tanít nevetni, sírni, sikoltani, lélegezni – hogy 
a hang ne menjen tönkre. „Mindennek technikája van.” A színek 
alkímiája, az anyagok érzete (a tüllök – néha olyanok, mint Maya 
Deren kísérleti � lmjeiben a gyönyörű-félelmetesen lebegő függö-
nyök – díszítenek, lárvává gubóznak, rejtenek, a nejlon idéz vizet 
és vízesést, de mintha meg is tudna fojtani, vagy betekerni a ful-
ladásig), a tárgyak átalakulása (a piros harisnya „színeváltozásai”, 
a nagy múltú fehér esernyő jelentésváltozatai, a díszlet jelmezzé 
válása), a természet hangjai, a test felfedése, a világ átrendezése 
telíti és felmutatja a belső világot, a lélek útjait. Nem csak a saját 
világot. Az archaikus szövegekkel, dallamokkal talán az a gondo-
lat is megjelenik, hogy az emberben ott várakoznak, élnek ősei 
tapasztalatai. És mégis, ebben a kontextusban/folyamatban egyes 
Carroll-intertextusok számomra súlyosan, az értelmezést erő-
sen befolyásolva szólnak ki a hangszövetből: „…nem is jó irány-
ba utazol”, „hiszen te csak egy álomkép vagy” (az eredetiben így 
folytatódik: „Tudod jól, hogy nem vagy igazi” – mondja Subidam 
Alice-nak), átemelt szövegekből fontos elemek maradnak ki, mint 
az Ufo party ezen részéből: 

„nő: Valaki áll az ajtónál. 
fér� : Szeretlek. 
nő: Utánaszólok. Mi a kőhíd? Mi a kőőőőhíííííííd? Miiiiii 

aaaaaa kőőőőőőőhííííd?”

Ami kimarad: „Szeretlek.” 
És az egyik legenigmatikusabb, az egészre leginkább utaló szöveg:

„Az angyal a nyugati ablakban ül. 
Én a tükörben. 
A sátán a szemközti falon ragyog.” 

(Ráncos, haja festett éjszaka)

A nagy döntések előtt be kell lépni a tükörbe. Ez az Alice 
nem tűnik olyan kislánynak, akinek a tükördarabka a testében 
van, és ott csillog a szemében is. A falak közt reked. De ki akar 
jönni.

Az előadásban pontosan az jelenik meg a vetítésben kód-
ként, ami elhangzik. Az a szó, az a beszédhang. Egy kód innen 
nézve pontos. Sok információt őriz. De hányféle „jajj”, „a” szólt itt, 
hányféle dadogás! A kódok mozdulatlanok. Mutatják a szót, nem 
mutatják a hangot, a színeket, a szituációt. 

Ladik Katalin performansza nem állt késélen élet és halál 
között olyan módon, mint az idézett Ritmus 0. „Én nagyon sze-
líd voltam valójában” – mondta a legtöbb port felkavaró per-
formansza kapcsán. Előadása – mely egészként él – mintha azt 
mondaná, neki éppen elég az élet és halál magában. Ahogy van. 

Vondervisztné Kapor Ágnes

Idézett művek:
James Joyce: Ulysses. Európa Könyvkiadó, 1974.
Ladik Katalin: Élhetek az arcodon? Nyitott Könyvműhely, 2007.
Lewis Carroll: Alice Csodaországban. Helikon Kiadó, 2015.
Lewis Carrol: Alice Tükörországban.  Helikon Kiadó, 2015.
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HÍD – 
Vajdasági alkotók Veszprémben

A Pannon Várszínház szervezésében háromnapos fesztivál keretében láthattunk, hallhattunk olyan vajdasá-
gi alkotóművészeket, akik több művészeti ágban is világhírű alkotóknak számítanak. A három nap kezdő és 
végpontját két színpadi produkció jelentette: november 19-én, pénteken Ladik Katalin Alice Kódországban 
című performanszával kezdődött, és Nagy József társulata OMMA című táncszínházi előadásának vasárna-
pi bemutatójával zárult a minifesztivál. Pénteken Ladik Katalin és Ladányi István előadás utáni, szombaton 
pedig Tolnai Ottó, Nagy József és Géczi János beszélgetése idézte meg azt a világegyetemet, aminek Ókani-
zsa, Újvidék, Párizs és Budapest a központja, és aminek határtalan végpontjai valahol Tokió és Bogotá körül 
sejthetők. Erre az élénk emlékek jelenné varázsolható történeteiből, apró részletekből épülő monumentális 
képekkel teli világra most egy rövid időre Veszprémben is rácsodálkozhattunk.

Ladik Katalin költő, képzőművész, szí-
nésznővel bemutatója után Ladányi Ist-
ván költő, kritikus, irodalomtörténész 
beszélgetett. Elsősorban a nőiség miben-
létének, megjelenésének, megélésének 
hangsúlyos kifejeződéséről volt szó a da-

rabban. A nőiség megértése, felvállalása 
Ladik Katalin művészetében a kezdetek-
től, a hatvanas évektől fontos szerepet ka-
pott. Ő nem feminista értelemben, hanem 
emberi szempontból tartotta igazságta-
lannak, hogy kezdetben az újvidéki, erő-
sen fér� túlsúlyú irodalmi közösségben őt 
nem alkotóként, hanem elsősorban muta-
tós nőként tartották számon. Az abban az 
időben radikálisnak számító versestjeivel, 
melyek nem egyszerűen szépen deklamált 
versmondást jelentettek, hanem perfor-
mansz-előadásokat, melyeket rövid sá-
mánszertartáshoz hasonló, félmeztelenül 
előadott jelenet zárt le, műveinek értéké-
re akarta felhívni a � gyelmet. Hangköl-
tészeti előadásaival nemzetközi hírnévre 
tett szert, de hangsúlyozta, hogy a kortárs 
művészetekre (beleértve a színházi világ 
újdonságait is) sokkal nyitottabb szerb kö-
zönség hamarabb befogadta, mint a jugo-
szláviai magyar, Magyarországon pedig 
a hivatalos körök sokáig makacsul csak a 
„meztelen költőnőként” ismerték.

Az Alice előadást először a nyolc-
vanas években mutatta be, akkor még a 
Lewis Carroll által írt mese más értelme-
zése volt fontos számára. Már akkor az ar-
chetipikus jelképek gazdagsága volt vonzó, 
de első előadásaiban a szerep, amit játszott 
a mesevilágban, ahová betévedt az előadás 
során, az androgün személyt hangsúlyozta 
inkább. Már ekkor jelen volt előadásában a 
vörös hajú babafej, ami egy színpadot a né-
zőktől elhatároló, keresztben kifeszített kö-
télről lóg le, a mesében szereplő patakokat 
egyszerűen jelző, a hátsó színpad magasá-

ból előrehúzódó fóliafátylak, a fehér eser-
nyő és a szék. A gépről szóló kísérőzene 
és a hangkulisszaként is, zenei kíséretként 
is megjelenő, a meséből, Joyce-írások-
ból, illetve saját költeményekből kiemelt 
vendégszövegek nagy része is készen volt 
már. Több kelléket használt. Hosszú szü-
net után, amikor felújította a darabot, egy-
szerűsödött a színpadkép, több kelléket 
elhagyott, és a körülötte élő világ változá-
sait leginkább abban tudta kifejezni, hogy 
a mindenütt elszaporodott vonalkódok-
ból és QR kódokból a színpad hátsó falá-
ra vetített új vizuális hátteret alakított ki. 
Az előadás mai változatában egy kalapba, 
csipkés fehér ruhába öltözött szemüveges 
öreg hölgy, kezében fehér ernyővel, piros 
kockás nagy műanyag bevásárlószatyorral, 
csodálatos világra bukkan, ahová csak egy 
nyúlós, ragacsos közeg legyőzésével léphet 
be. Vetített kódok, vízcsobogás, fóliafátylak 
varázsbirodalmában átlényegül a kifeszített 
kötélről vörös esőkabátban függő bábfej 
rekvizitumainak átvételével. Egy pillanat-
ra mintha köldökzsinór kötné össze őket, 
aztán megindul az öreg hölgy meg� ata-
lodásának folyamata. A kislánynak hiába 
nyújtott párnaszív vörös harisnyává, majd 
karjaira húzva szárnyakká változik, a ka-
lap a szatyorba kerül, az öreges kontyból 
két oldalsó copf lesz, magára ölti a vörös 
esőkabátot. Élvezi a mesevilágban létezést. 
Így, kavargó emlékektől, álmoktól, vágyak-
tól elvarázsoltan térne vissza a másik, való 
világba, ahonnan jött. Az eddigi előadá-
sokhoz képest talán a legnagyobb válto-
zás, hogy láthatatlan fal akadályozza meg a 
visszatérést. Pantomimes mozdulatok idé-
zik meg a hiábavaló erőfeszítést, megkísérli 
a szék segítségével a kötél fölötti átkelést is, 
az út visszafelé nem járható. A varázsvilág 

felidézésében fontos szerepe volt a kódok 
vizuális és akusztikai megjelenítésének. Az 
előadás performansz jellegéből adódóan, 
mint egy jó mesét, ilyen formájában csak 
itt és most élhettük át.

Tolnai Ottó, Nagy József és Géczi Já-
nos beszélgetése a � atalkori emlékek fel-
idézésével kezdődött. Tolnai Ottó kiváló 
mesemondó, neki köszönhetően megele-
venedett számunkra a Tisza-parti kisváros, 
a régi Ókanizsa (Magyarkanizsa), ottho-
nosan mozoghattunk vezetésével Párizs 
és általában Európa művészvilágában, de 
az elhagyott bácskai tanyasi házak bomló 
falain található egykori falfestések részle-
teivel és egy hosszú becsei fehér fal szén 
karcolta fekete jeleivel is megismerkedhet-
tünk. Mindezt azért mesélte el, hogy Nagy 
József fényképészi és koreográfusi művé-
szetének jelentőségét érzékeltesse velünk. 
Nagy József többnyire csendben, � gyelem-
mel hallgatta a történeteket, néha helyeslő-
en vagy helyesbítésként röviden hozzászólt, 
szívesen ecsetelte, miért szükséges, hogy tíz 
éven át visszajárjon a tanyasi házak omló 
falain újabb és újabb rétegekből felmerülő 
részletek fényképen való megörökítése cél-
jából, de igazán akkor nyílt meg, amikor a 
Tolnai Ottó által korszakos jelentőségűnek 
tartott OMMA előadásról esett szó. Elme-
sélte, hogyan választották ki az afrikai tán-
cosokat az előadáshoz, mennyiben gátolta 
és késleltetésével mégis hogyan segítette a 
Covid-járvány az előadás érlelését, és mi-
kor kezdődött el megfogalmazódni benne 
az előadás terve. Nagyon szép volt, ahogy 
leírta, mekkora hatással volt rá, amikor af-
rikai utazása végén, búcsúzásképpen meg-
szervezték számára egyetlen afrikai táncos 
estjét. Ezután biztosan tudta, hogy a feke-
te afrikaiak táncában rejlő, máshoz nem 
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hasonlítható spiritualitás, odaadás segíti 
megfogalmazni a mostani érzéseit. Min-
denképpen a lecsupaszított alapokat, alap-
érzéseket, alapjeleket akarta megmutatni, 
ezért fekete afrikai táncosok jelennek csak 
meg a csupasz színpadon, nem használnak 
kellékeket, a kísérőzene is alaphangszerek-
re és hangokra korlátozódik. Az előadás 
bemutatója Párizsban volt, azóta számta-
lan helyen játszották. Az eddigi előadások 
legértőbb közönségével Szabadkán, Romá-
niában és a moszkvai egyetemisták között 
találkozott. A beszélgetés befejezéseképpen 
elmesélte még egy felemelő afrikai élmé-
nyét, hogy megpróbálja megmagyarázni 
számunkra, milyen érzésekből nőtt ki az 
előadás. Afrikában egy tízéves kis�ú volt a 
kísérője, tolmácsa, aki elvitte őt, hogy meg-
mutassa neki a dogonok által elűzött tel-
lem népcsoport szépen megőrzött házait, 
amiket magasra, hegyoldalakba építettek. 
A házak olyan állapotban vannak, mint-
ha ma hagyták volna el őket korábbi lakó-
ik. A kis�ú olyan nagy tisztelettel beszélt 
a házakról, hogy amikor egy különös ala-
kú épülethez értek, ő úgy érezte, engedélyt 
kell kérnie tőle, hogy az épületet lefényké-
pezze. A kis�ú mondta, hogy rendben, de 
csak kívülről, bemenni nem szabad, mert 
ebbe az épületbe régen csak nők léphettek 
be, és ezt ma is tiszteletben tartják. Azt is 
mondta, hogy azért őrzik a házakat, hogy 
ha a tellemek visszatérnek, jó viszonyban 
maradhassanak velük. A legcsodálatosabb 
ebben a történetben, hogy a dogonok öt-
száz éve űzték el a tellemeket, új házaikat a 
hegyek tövében, a síkságon építették fel, de 
a tellemek házait ötszáz év óta, mintha szá-
mukra fontos szellemek lakóhelyei lenné-
nek, őrzik és tisztelettel övezik.

OMMA 
Nyolc fekete fér� jön be a színpadra, szo-
rosan egymás mögött lépve, libasorban. 
Van közöttük kopasz, rasztahajú, rövidebb 
hajú, vannak magasabbak, nyúlánkabbak, 
de van köpcös és alacsony is. Fekete bőr-
színük is eltérő. Az öltöny egyenöltöny. 
Az egyik elkezd tutulva énekelni, a többi 
is rákezd, összevisszaság támad az ének-
ben. Még egyszer nekikezdenek, ez sem 
lesz „fésültebb”, aztán harmadszorra �nom 
többszólamú dallam szólal meg. Hirtelen 
lerogynak, visszaegyenesednek, közben 
hangosan, karcosan veszik a levegőt – egy-
más után sokszor. Alig észrevehetően fél-
körbe húzódnak szét. A félkör közepére 
táncol egyikük, a többiek hátul mintha kí-
séretként mozognának. Két félkör alakul.

Gépzene szólal meg: dob, csatt, dob, 
csatt. Kevés hangból áll. Kiválik a kis köp-
cös a többi közül, mozdulatai alapján akár 
állatot is imitálhat, akár mitikus teremtés-
képek eget tartó �guráját is idézheti, ahogy 
fenekét magasba tolva négykézlábon jár, 
földet törő munkavégzés mozdulatai, majd 
őrület jelei keverednek furcsa táncába, a 
többiek egyenesen állva nézik őt, akit meg-
érint, megmozdul, hanyatlását egy másik 
felfogja, székként ölében tartja, többek is 
mozdulnak, aztán hirtelen megáll a játék, 
és egyikük előbeszédét követve minden-
ki átveszi a szót: „fekete”, „fekete”, „fekete”. 
Lerogynak a földre, állatokhoz hasonlóan, 
négykézláb végzik mozgássoraikat. Köz-
ben gépzene szól, dob-dob-csatt, dob-dob-
csatt… Önálló játékok után két négyes 
sorba állnak össze a táncosok, szorosan 
egymáshoz tapadva járnak. Ebből nagy, an-
tilopok futását, illetve maszáj harcosok ma-
gasba lendülő ugrásait utánzó tánc alakul, 
ketten remegni kezdenek, összerogynak, 
lüktetve, testet látványosan átjáró szívdobo-
gásokkal támadnak fel.

A változó zenére (csatt-csatt-csatt-
csatt) a táncosok gyorsan toporogva kere-
sik helyüket a kitöltendő színpadi térben, 
közben leveszik a zakójukat, izmos csu-
pasz felsőtestük láthatóvá válik, a jelenet 
végén térdre hullanak. Egyikük magá-
nyosan térdeivel ritmikusan dübörög-
ni, zenélni kezd a színpad elején. Gépről 
mély dobok dubogása lép be kíséretként. 
A táncosok felállnak, testükön zenélnek, 
meztelen karjaik és mellkasuk, oldaluk 
összecsattantásával, lábukat karjukig fel-
rúgásával, lépéseket próbálgatnak egyedül, 
kettesével, négyesével, néha átveszik egy-
más lépésvariációit, aztán folytatják saját 
változataikat, lüktet, mozog, fel-felhangzik 
a tér. Visszatérnek félkör formába, térdel-
nek, torokhangokkal búgnak. A bal szélső 
táncos vezénylő mozdulatokat végez, hívó 
hangokat ad ki, amire innen-onnan ma-
dárhangutánzó burrogások válaszolnak.

A gépről most nagybőgő és csörgők 
hallatszanak (ugyanolyan megfoghatatlan, 
ritmikájában lényegi, kevés dallamú kísé-
rőzene szól, mint korábban is, de a dobok 
helyét nagybőgő veszi át). Táncosok vál-
nak ki a hátul térdelők közül, ügyetlennek 
tűnő mozdulatokkal próbálják különböző 
állatok mozdulatait, a térdelők közül mint-
ha néha segíteni akarnák a szólótáncosok 
mozdulatait, főleg ugrások közben, velük 
emelkednek, néha ketten is. Olykor töb-
ben is felszabadulnak, párosokban, cso-
portokban járnak azonos motívumokat, 
rövid motívumláncokat, de egy kiáltásra 
mindez megakad.

Sorba rendeződnek a táncosok, előre-
hajtott felsőtesttel, mintha össze lennének 
láncolva, mindenki együtt mozog. Kisebb 
csoportokra szakadnak, egy-egy ember 
előrébb kerül, mögöttük erőszakos, verést 
idéző mozdulatokat látunk. A csoport egy-
ségesen, tőlünk elfordulva hátrál a színpad 
mélye felé. Elöl ketten keresik az ölelés le-
hetőségét, de szép egymásba gabalyodásuk-
ból, anélkül, hogy érintenék egymást, újra 
és újra kisiklanak. Végül a nyolc ember egy 
tömbbé sűrűsödik, egyikük, az első sor szé-
lén, nevetni kezd. Nem hangosan, de hall-

hatóan, nem kirívóan, de láthatóan. Aztán 
a tömbbé terelődött emberek mind égre 
emelik a kezüket. Kitartott képként állnak. 
A kézerdőt láthatom akár kegyelemkérő-
nek, akár protestálónak is. Szűkölésből és 
együttérzésből összekeveredett kényelmet-
len és mégis felemelő érzést ébreszt.

Dob és cintányérok szólalnak meg. 
Szétbomlik a csoport, a táncosok repülést 
játszó kézmozgással lejtenek, keringenek 
a térben. Beszédet imitáló gyorsan pergő 
hangsorokat mondanak, lövésszerű kis-
dobok szólnak hozzá, majd egy nagydob 
bu�an az éles ütések közé, aztán még egy, 
és kavarogni kezd a ritmus. Szanaszét ug-
rálásokkal keltik a zűrzavar érzetét, ezután 
a futószalag melletti monoton mozdulatok 
rendezik egységesebbé a csapatot, hozzá 
sűrű huhogásokkal zajonganak, egymás el-
len fordulnak, rövid pillanatokig tartó vere-
kedéseket, összeütközéseket mímelnek.

Gongütés vet véget a dinamikus ka-
vargásnak. A gong mellett, töredezett 
egymásutániságban, cintányérokkal ün-
nepélyesen zengő udvari zene szól. A tán-
cosok párosan játsszák el a zenéhez illő 
ünnepélyesség, szertartásosság, ironiku-
san megjelenített udvari etikett mozgásait. 
Ideges rángásokkal szakadnak ki a mí-
melt rendből. Hirtelen torpan meg a jele-
net. Egy előénekes gyorsan egymás után 
kiejtett hangjaira válaszolnak kórusban 
a többiek, a hangok ismétlésével (kökö-
kö, pöpöpö stb.), az utánzandó hangso-
rok hosszabbakká válnak. Aztán magyar 
szavakat ismételnek: „véres a föld”, „véres a 
föld” „véres a föld” „VÉRES A FÖLD!”

Vasgyárat, metrót vagy gyárvárosi 
közlekedést, nagyvárosi sodrásba betago-
zódást idéző zene szólal meg, az emberek 
mozdulatai azonosakká válnak, karjukkal 
fejüket takarva futnak, van, aki röviden 
félbeszakadó táncba kezd, egyik táncos 
mintha nagybőgőzne, mellé csapódik egy 
másik, aki gitárjátékot utánoz röhögve. A 
jelenet hosszan zajlik, tovább nyúlik, mint 
az eddigi jelenetek, jóleső végre újra csen-
det hallani a végén. De nem felszabadí-
tó – mert az emberek a színpadon mintha 
betegek lennének vagy részegek, a sodró-
dó horda képzetét keltik.

Szorosan egymás mellett álló két sor-
ba rendeződnek a táncosok, három-három 
ember mereven fekvő embert tart a hátán. 
Csak nagyjából összehangolt hangszerű 
rezesbanda menetzenét, lassú táncot, elvo-
nuló gyarmatosítók hátrahagyott pavilon-
zenéjét ironikusan idéző kíséretére kissé 
táncosan lépő halotti menetet látunk. A 
két magasban tartott, mereven fekvő em-
ber száját vörös fonal köti össze. A hor-
dozó emberek földre eresztik a halottakat, 
akik egymásnak háttal állva, vakon tapo-
gatják a mögöttük álló másik fejét, kezét, 
míg végül megtalálják a kettejük közöt-
ti helyes szereposztást: egyikük a másikat 
a földre fekteti. Fölé hajol, mintha halotti 
köldökzsinórt, szétszakíthatatlan összetar-
tozásuk jelét arra használná, hogy a másik 
lényegét a vörös fonálon keresztül magába 
szívja. Feláll. És a másik felsőteste emelke-
dik vele, mert szétszakíthatatlanul össze-
köti őket a vörös fonal. Kimerevedik a kép.

Kovács Gáborján
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Hosszú utat járt be a jelenleg Franciaországban dolgozó Nagy 
József (Josef Nadj), a délvidéki (Magyarkanizsa) születésű szí-
nész-rendező-koreográfus a világhírnévig. Színházi pályafutását 
a Szkénében kezdte, majd tanult Marcel Marceau-nál és Eugene 
Decraux-nál mímet és mozgást, de kapcsolatba került a bhuttóval, 
a kontakttánccal és az akrobatikával is. Már első rendezésével (Pe-
kingi kacsa, 1987) felkeltette a színházi világ érdeklődését. Számos 
elismerést kapott, 2001-ben például elnyerte az Európai Színhá-
zak Szövetségének Európa-nagydíját (Taormina), amit koráb-
ban olyan kiválóságok kaptak meg, mint Peter Brook vagy Ariane 
Mnouchkine. Ugyanebben az évben a Francia Köztársaság a Be-
csületrend lovagja érdemrenddel tüntette ki.

Nagy József életeleme a kísérletezés. Az általa rendezett (és 
játszott) darabokban alig hangzik el beszélt szöveg, az viszont ma-
gyarul. Egyedi látásmódú, képzőművész képzettségéből fakadóan 
is összművészeti szemléletű rendezései és performanszai a színház 
és a tánc ősi, rituális, szakrális formáihoz nyúlnak vissza; bennük 
a legfontosabb hatáselem az önmaga és a világ teljességét megélni 
és megosztani képes színész/táncos. Egy beszélgetésben (Youtube: 
„V a r á z s l ó k  p á l c á j a ” ,  L á b as s  E nd re v end ég e N ag y  J ó z s ef ,  E L T E ,  2 0 1 3 ) 
arról beszél, hogy nem hisz a rendezői színházban, a munka indu-
lásakor nincs végleges koncepciója. Általában azért keres egy � x 
pontot, számára ez a tér: megrajzolja, hogy milyen térben játszódik 
a darab. „Hogy mi fog benne történni, az majd kiderül.” Egy da-
rab mindig másról szól, mint amit előzetesen terveztünk – mond-
ja –, bár iszonyúan sokat készül („napi négy-öt óra olvasás”), de ez 
„nem a darabra készülés, hanem a felkészülés, hogy az ember min-
dig élesen tudjon reagálni”: önmagára, arra, ahogy rácsodálkozik a 
világra. Szerinte a színház még mindig keresi a saját nyelvét, ahogy 
az alkotók is. Már eljutott odáig: egyfajta megnyugvás, hogy nem 
tudja, honnan, de majd megérkezik az a kis „bizsergés”, amitől érez-
ni lehet, hogy egyszer csak valamitől elkezd működni, mint mikor 
„kigyullad a fény”, de hogy mitől gyulladt ki, az rejtély. Ám először 
meg kell szabadulni minden póztól, minden ötlettől, e� ektustól, 
amivel addig hatni akart az ember: „Már nem akarok játszani a kö-
zönségnek, most már csak vagyok.”

Ez az intenzív „levés”, a végletekig vitt, az előadás végére eksz-
tázisig fokozódó jelenlét működteti az OMMA című produkciót. 
Nyolc táncos az üres térben, különböző országokból: Mali, Szene-
gál, Elefántcsontpart, Burkina Faso, a kongói Brazzaville, a Kongói 
Demokratikus Köztársaság. Közös identitásuk a tánc és az, hogy 
fekete fér� ak Afrikából. Mezítláb táncolnak, közvetlen kapcsolat-
ban a „földdel”, sok a csúsztató-szökkenő mozdulat, de akármilyen 
magasra szökellnek, szinte azt várjuk, hogy végleg sikerül legyőz-
niük a gravitációt, a puha talajfogás (légiesen könnyednek látszik, 
pedig hatalmas energiát igényel) nem kelt zajt. Mozgásokat indí-
tanak, osztanak meg, ezeket mások átveszik, továbbfejlesztik. Egy 

test, nyolc lélek: kollektív és személyes önértelmezés, amelyből 
mindenki kiveszi a részét és hozzátesz a maga egyénisége, kulturá-
lis és táncos háttere alapján; együtt, egymás segítségével, a közösség 
inspiráló közegében (a koreográfus által irányítottan) merülnek alá 
oda, ahol a tudatnak már nincs hatalma, és fedezik fel az egyéni és a 
kollektív tudattalan mélységeit a tánc nyelvén és vokálisan. A moz-
gást ugyanis emberi hangok kísérik: a folyamat közös légzészené-
vel indul, majd fokozatosan szólók és kórusok épülnek: az ösztönök 
legmélyéről előhívott, egyre felszabadultabb, artikulálatlan hango-
kon keresztül eljutnak – feltételezem – saját nyelvükön, de kórus-
ban megszólaltatott szavakig/mondatokig. 

A darab egyik fontos hatáseleme – nem meglepő – a zene 
és a ritmus. Ez egyrészt az eklektikusan válogatott (jazz-) zenék-
ből (pl.: Tatsu Aoki, Eureka Brass Band, Jigsaw), másrészt a tán-
cosok keltette hangokból és zajokból, vagy éppen a csendekből 
épül. Csendből hang, mozdulatlanságból mozgás, semmiből va-
lami: alkotás és teremtés szép dialektikái. Mindemellett a zenével 
olykor szinkron, máskor ráfelelő: ellenpontozó, majd késlelte-
tett/aszinkron mozgásritmus eredményeképpen a táncoló testek 
is hangszerekké válnak. Zene, tánc és emberi hang (kiegészítve a 
visszafogott, nem tolakodó fénytechnikával) összeadódik valami 
ősi, archaikus, spirituális élménnyé, amelyben a néző is osztozik: 
a tánc, a színház archetípusa, személyes és kollektív tudattalan 
tartalmakat előhívó szakrális szertartás, amely épp emiatt – hiába 
minden próbálkozás – szavakkal pontosan vissza nem adható. 

A említett interjúban Nagy József többször használja az „őszin-
teség” szót, amikor arról beszél, hogy mit jelent számára a hiteles 
színpadi jelenlét. Ez és sok más elem Nagy színházában Grotowskit 
idézi, aki szerint a színházi előadás ünnep, rituális megnyilvánulás, 
a színész totális önátadása, amit a néző befogad, mintegy részesévé 
válik a szertartásnak; az ünnepben való maximális jelenlét képvise-
li az őszinte embert. (A rituális színház nyomában, nol.hu/kritika.) 
Valóban: a tánc az előadás végén eksztázisig fokozódik, a táncosok 
szinte kiszakadnak az időből, a mozgásban és vokálisan is kifejeződő 
öröm a jelenlét, a tánc (az élet) önkívületig fokozott boldogsága.

Az előadás címe OMMA, amely ógörög szó („όμμα”), jelen-
tése: „szem”, „fény” vagy „valami, amit látnak vagy amit néznek”. 
Az előadásban magyarul elhangzó szó: „fekete”. Babits a Fekete 
országban egy igék nélküli, tehát mozdulatlan, időtől függetlenül 
létező világot fest, amelyet csak a nap fényében látunk színesnek. 
Az „anyag lelke”, a lényeg fekete, a nap fénye csak a felszínt vilá-
gítja meg, a megismerés (legalábbis racionális úton) lehetetlen. 
Ebben az előadásban talán ehhez az időtlen lényeghez, a tudat 
előtti világ, az ösztönök mélységeihez jutottunk közelebb a tánc, a 
mozgás, a színház segítségével, főleg, ha érzékeink megnyitásával 
átengedtük magunkat az élménynek.

Fürj Katalin

Amit néznek, amit látnak
OMMA. Rendező-koreográfus: Josef Nadj. HÍD – Vajdasági alkotók 
Veszprémben. Hangvilla, 2021. november 21.

Zsigerekig felkavaró, mondhatni: spirituális élmény részesei lehettek azok, akik megnézték a HÍD – Vaj-
dasági alkotók Veszprémben háromnapos programsorozat keretében a Hangvillában bemutatott OMMA 
című táncprodukciót. 
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Vérvörös és fekete-fehér 
Vajdasági alkotóknak szentelt háromna-
pos rendezvénysorozatot a TÁNC Nem-
zetközi Kortárs Fesztivál Veszprémben. 
Elsőként Ladik Katalin Alice Kódország-
ban című performanszát láthattuk novem-
ber 19-én a Hangvilla próbatermében.                                                                                                                      
A nézőtér első sorából indul, ahogy elsö-
tétül a terem. Sziluettjét látjuk, hatalmas 
bevásárlószatyrával totyorog az előtérben. 
Mintha bármelyik városszéli lakótelepről, 
bizonytalan járású öregasszony, keresi az 
utat, apró léptekkel tapogatva, merre van 
az irány. Olyan, mint azok a szebb napokat 
is látott idős hölgyek, akik egész nap této-
ván bolyonganak a városban, hogy fellel-
jék, hol olcsóbb aznap pár �llérrel a ki�i, a 
csirkefarhát. Kivilágosodik a játéktér. Bal-
oldalt hatalmas, nejloncsillogású anyag, 
mint egy zuhatag, fentről lefele, a végte-
lenbe felfutó út is, folyó is, hideg áradás. 
A játékteret egy kifeszített kötél szeli ketté, 
választja el az innenső világtól. A kötélen, a 
tér jobb oldalán, mint száradni kiakasztott 
ágynemű, egy bábu lóg. Fából faragott, ki-
csit már ütött-kopott fej, homlokára feltolt 
piros szemellenző alól néz, mered felénk. 
A hölgy elindul befelé, láthatatlan fal állja 
útját. Nekiveselkedik, bekínlódja, beszu-
szakolja magát a falon túli világba. Körül-
néz, székre ül. A háttérben nagy felületen 
vetített vonalkódok, QR kódok villóznak. 
Matatni kezd a szatyrában, levesz ruhada-
rabot magáról, matat. Hajgumit vesz elő, 
két cop�a köti haját. Káprázatos pillanat! 
Ladik Katalin a szemünk előtt változik át 
kislánnyá. Igazi kislányt látunk, hol dur-
cás, hol világra rácsodálkozó, él a hideg 
csillogás, villózó kódok és a fabábuja által 
határolt világában. Egyszerre idegenül és 
otthonosan. És cseperedik. Szív alakú piros 
díszpárnának látszó tárgy kerül elő szatyrá-
ból. Mint a gyermek, ki kíváncsi, hogy mi 
van kedvenc játékában belül, kiszedi, kitépi 
belőle a vattaszerű tömítőanyagot. Vérvö-
rös harisnyanadrág marad a kezében. Már 
bak�s lány, karjait bebújtatja a harisnyába. 
Véres szárnyú madárrá változik. A repül-
ni kész, a felnőtt női lét felé repülni vágyó 
ember, annak örömét és kínját sugározva 
mozog a térben. Mozgását Ladik Katalin a 
csak őrá jellemző hangköltészeti hatásokkal 
– felvételről és élőben keltve – kíséri. Ritkán 
hallható, különleges technika ez, ének is 
meg nem is, zene is meg nem is, beszédfé-
le. Ellenpontoz, kiegészít, aláhúz. Egy adott 
pillanatban szoknyáját feltűri, bábuja felé 
fordulva fehér pruszlikját kibontja. Elővil-
lan a piros melltartós felsőtest. A jelenség 
olyan vérbő életerőt, olyan erotikát sugároz, 
mely a szemünk láttára válik a szerelmet 
adni és kapni akaró és tudó nő esszenciájá-
vá. Villózó kódok, hangfoszlányok. Így és 
hasonlóképp zajlik egy női élet Ladik Ka-
talin láthatatlan falon túli világában. Mi a 
kőhíd? – hangzik fel a kérdés. Ismételgeti 
különböző hangszínnel, dinamikával, mint 
akinek beakadt a lemez. Közben székét elő-
rehúzza egészen a bennünket elválasztó fa-
lig, feláll rá. Már nem kislány, nem bak�s, 

nem érett nő, már kortalan. Mi a kőhíd? Mi 
a kőhíd? Kétségbeesetten próbál pipiskedve 
átszólni hozzánk a szárítókötél fölött. Már 
nem hallatszik a hangja, csak a szájmozgá-
sát látjuk. A falon túlról, amely ezúttal úgy 
tűnik, visszafelé már átjárhatatlan.

Ladik Katalin performansza men-
tes minden teatralitástól. Gesztusszínház, 
hangszínház. Nincs benne ra�náltan ki-
gondolt, pontosan kidolgozott koreográ�a. 
Nincsenek jól megírt, pörgős színpadi je-
lenetek, látványos fénye�ektusok. Hatá-
sa az előadói jelenlétben, a kérlelhetetlen 
önazonosságban és sallangmentesség-
ben rejlik. Nem szerepel, nem játszik, ha-
nem éli, a szemünk előtt megéli előadását. 
Nem akar rábeszélni bennünket semmi-
re, nincs program, nincs „üzenet”. Gondo-
lat van. De a gondolkodást, azt ránk bízza.                             
Köszönet érte.

Másnap a Csermák Antal Zeneisko-
la kistermében kérdezte, bírta vallomásra 
Géczi János két vajdasági művész vendé-
gét, Tolnai Ottót és Nagy Józsefet. Mind-
ketten kimagasló személyiségei a vajdasági 
kulturális életnek. Tolnai Ottó író, költő, 
lapszerkesztő (és még sok minden más), 
a helyi irodalmi-kulturális élet egyfajta 
doyenje. Nagy József, aki Jozef Nadjként, a 
Jel színház megalapítójaként vált világszer-
te közismertté, táncos, koreográfus, kép-
zőművész (és még sok minden más). Ők 
ketten földik. Rokonok. Magyarkanizsaiak. 
Tolnai elmondása szerint régebben: Ókani-
zsa, manapság szereti szülőföldjét Ó-Ma-
gyar-Kanizsaként emlegetni. A beszélgetés 
során bepillantást nyerhettünk egy termé-
keny szellemi rokonságba, olyan évtize-
deken át tartó barátságba, mely szinte a 
vérségi rokonságnál is szorosabb. Kettejük-
ben mintha két libanoni cédrust szemlél-
hetnénk, melynek gyökerei nagyon mélyen 
a föld alatt vannak összenőve. Történe-
teik, anekdotáik segítségével elutazhat-
tunk arra a földre, ahonnan elszármaztak 
ugyan, de amitől elszakadni sohasem tud-
tak. Nagy József elmondása szerint a Tisza 
az, ami nem engedi, minduntalan haza-
húzza, mintegy �gyelmezteti, dolgod nem 
csak a nagyvilágban van, hanem itthon 
is. A főleg Tolnai Ottó által nagy kedvvel 
és láttatóerővel elmesélt sztorik, melyeket 
hallgattunk volna napestig, hidat építettek 
a hallgatóság számára, melyen lélekben át-
sétálhattunk, át a Tiszán, arra a termékeny 
tájra, mely több olyan nagyszerű embert 
termett, mint Tolnai Ottó és Nagy József.

A háromnapos rendezvénysorozat 
megkoronázásaként a Hangvilla színházter-
mében láthattuk Nagy József OMMA című 
koreográ�áját, melyet afrikai táncosokból 
erre a darabra összekovácsolt társulat adott 
elő. Nyolc, félmeztelen testükön fekete öl-
tönyt viselő, mezítlábas, fekete bőrű fér� 
érkezik libasorban az üres térbe. Nesztelen 
léptekkel vonulva felsorakoznak a színpad 
elején a nézőkkel szemben. Törzsi szertar-
tást idéző kántálásba kezdenek, előéne- 
kessel, ráfelelő kórussal. Madár- és állat-

hangokat, Afrika rejtélyes neszeit hallatják, 
nem is tüdőből, torokból, hanem zsigerből 
szóló hangokkal, miközben lassan rituális 
félkörbe helyezkednek. A hangkompozíció 
elcsendesedik. Megérkeztünk. Ez alatt az 
alig néhány perc alatt elrepültünk egy távo-
li, egyszerre idegen és ismerős világba. Fer-
geteges táncba kezdenek. Olyan váltakozó 
szólókat, kettősöket, csoport-mozgás-szóla-
mokat látunk, melyekből árad az erő, árad 
az élet. A tűpontosra megkomponált és tű-
pontosra kidolgozott koreográ�ai ritmika 
és dinamikai hullámzás, szerkesztett po-
lifónia az embercsoportot egységes masz-
szaként is és különálló egyéniségekként is 
képes megmutatni. Az erőnek, a ruganyos-
ságnak, a sebességnek, az iramodásnak, a 
hajlékonyságnak, a talaj és a levegő birtok-
lásának mozgásszimfóniája árad a szín-
padról. Egy adott pillanatban a táncosok 
megállnak, nagy csönd. Szinte tapintható a 
teremben az ámulat. A nézőtéren körülbe-
lül négyszáz jól öltözött fehér ember ül. Mit 
néznek, mit nézünk szájtátva? Nagy József 
nem hagy kétséget. A csoporttal szemben 
álló előénekes fennhangon, jól artikulálva 
szól. FEKETE – mondja. A kórus válaszol: 
FEKETE. És folytatódik a tánc. Ellenállha-
tatlan erővel, az emberi teljesítőképesség 
határán, az eksztázis felé. Koreográ�ai fo-
lyamatban kifejeződő mikrotörténeteken 
keresztül élhetjük át a fér�csapat dinami-
káját. Harc, egymásnak feszülés, munka, 
elesettség és egymásra utaltság, halál, újjá-
születés. Még �nom kis fricskára is futja, 
amikor a fekete bőrű esztrádzenekarok-
ra hajazó gesztust, musicalszínházat idéző 
megoldásokat látunk, pici kikacsintással, 
de belül maradva a maguk teremtette vi-
lágban. Megrázó pillanat, amikor a cso-
port egy tömbben megáll felemelt tenyérrel, 
mint egy kivégzőosztag előtt. Az előénekes 
még egyszer megszólal: Véres a föld! Véres 
a föld, ismétli válaszul a fér�kórus. Külön-
leges mozzanat, amikor a csoportból kivá-
ló fér� a színpad elején letérdelve térdével 
veri a ritmust, egyszerre idéz döngő léptű 
győzedelmes menetelést és a leigázott Afri-
ka tamtamdobolását. Az egész előadás alatt 
árad a színpadról az őserő. A kitörő és a 
visszafojtott. A győztes és a vesztes ereje. A 
csoportban és az egyénben rejlő erő. Olyan 
előadói minőségben, olyan testkoordináci-
óval, amelyre csak az afrikai ember képes.

Hidat nézünk, hidat látunk tehát a 
(fehér) kontinens leendő kulturális főváro-
sában. Lehet átmenni rajta. Nagy József és 
fekete bőrű táncosai jóvoltából.

HÍD – Vajdasági alkotók Veszprém-
ben. Ez a minifesztivál szlogenje, hívószava. 
Megtapasztalhattuk a három nap alatt a női 
energia egységét, az alkotó energia egysé-
gét, a fér�energia egységét, és ezek mélyen 
a földben eredő gyökereit. És hogy a kul-
túra által vert hidak segítségével hogyan 
járhatunk át ezek között a világok között 
EGYMÁSHOZ.

Krámer György
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Weöres Sándor �lcrajza (14 x 20,5 cm). 
A Mozgó Világ 1983/7. számában megjelent képeslapok nem közölt rajzanyagából

(Géczi János tulajdona)


