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A vége, a közepe meg az eleje
Olvasólámpa Bartis Attilával. Moderátor: Kilián László. Művészetek Háza,
Dubniczay-palota, 2022. január 20.

A kötet az Országos Széchényi
Könyvtár, a Kovászna Megyei Művelődési
Központ és az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványa.
Tevesz Mária

Bartis Attila nem az a
típusú irodalmár, aki
talk-show-k kedvelt
vendége lenne. Nem
löki kapásból a frappáns válaszokat, hanem jól átgondolja a
Séd, 2021. 6. sz., 25. old. kérdéseket, és igyekszik rájuk pontos és
körültekintő válaszokat adni. Látszik rajta,
hogy nem sietős neki. Többnyire azok a
gondolati pályák is, amelyeken eljut a válaszig, legalább annyira érdekesek, mint a
tulajdonképpeni válasz. A beszélgetés elején Kilián Lászlónak még küzdenie kell a
saját megszólalási vágyával és aggodalmával, hogy esetleg nem lesz elég dinamikus
a beszélgetés, netán túl lassan jutnak el az
első felolvasásig. Így Bartis Attila 2014ben kezdődött hosszú jávai tartózkodásairól csak töredékesen hallunk, és nem
igazán tudjuk meg, hogyan éli ott a mindennapjait, mire jó neki Jáva, és esetleg mi
hiányzik neki mégis ott. Hiszen mégsem
mindennapi, hogy egy magyar író évek
óta életvitelszerűen Indonéziában és azon
belül is Jáva szigetén éljen.
Aztán az első felolvasást követően szépen beáll egy kényelmesebb tempó, amelyben időben jönnek Kilián László részéről
a kérdések vagy a felolvasásra vonatkozó
kezdeményezések, Bartis Attila pedig nyugodtan elmondja a válaszait. Így Indonézia
mellett szó esik a fotográfia és az írás viszonyáról, a barátságról és a barátairól, A nyugalom című regénye színházi adaptációiról,
végül a szülőföldről, Erdélyről, Marosvásárhelyről, Gyergyószárhegyről. A beszélgetés
témái követték vagy fölvezették a felolvasásokat, a felolvasások pedig illusztrálták
vagy megemelték a beszélgetéseket.
Teljesen spontánnak hat a koreográfia, ahogy menet közben eldől,
vagyis Bartis hagyja, hogy Kilián eldöntse,
hogy akkor most ne előrefelé haladjanak
az időben a felolvasott művekkel, hanem
olvasson Bartis az utolsó könyvből, Az eltűnt idő nyoma fotóesszéiből. Bartis Attila
a végén nyitja ki a könyvet, az utolsó szövegnél, amely egy rémálomról szól, arról,
hogy a szerző-elbeszélő vizsgázik, most,
ötvenegy évesen, és ahogy azt a rémálmok
logikája diktálja, a tét minden, a válaszon
állnak vagy buknak a dolgok. A vizsgáztató kérdése pedig szinte az, mint amit most
Kilián föltett írásról és fényképezésről, és a
felolvasott történet vizsgahelyzete is mintha egy irodalmi est lenne, ahol az írónak
jól kell szerepelnie. Ügyes kezdés, szellemes önreflexió.
Levonul
a napszekér

Olvasólámpa Can Togay Jánossal. Az irodalmi beszélgetés
moderátora Kilián László.
Művészetek Háza,
Dubniczay-palota, 2021.
november 17.

Beszéltünk egyszer telefonon, ismeretlenként is segítőkésznek mutatkozott. Most,
az est előtt adtam át M. Pálfi Lívia üzenetét, akinek a kiállítását ő nyitotta meg
a Humboldt Egyetemen. Idéztem a hírt,
milyen jó néven vették a Bécsben élő magyarok, hogy a Collegium Hungaricum
igazgatójaként a hét meghatározott napján és órájában Hamvas Bélát olvasott fel
– akkor is, ha sokan voltak a teremben, és
akkor is, ha csak ketten hallgatták –, ő pedig azonnal listát ajánlott, hol is kezdjem
én magam az ismerkedést Hamvas Bélával. Láttam előzőleg az EKF 2023 Veszprém projekt művészeti igazgatójaként
sajtótájékoztatón, ahol azonnal beavatottak lettünk mi mindannyian, akik hallgattuk. Ezek után őszintén kíváncsi voltam,
ki is Can Togay.
Az elhangzó rendkívül gazdag életrajzi adattárból egyet módosít; a neve
ugyan török, mert török szülőktől származik, de Magyarországon született, itt is
élt kilencéves koráig. Akkor kezdődött a
vándorlás, ami bár fáradságos volt, de élvezetes is, vitte térben és időben a szellemi
érés egyre magasabb fokára. Német–angol szakot végzett az ELTE-n, összehasonlító nyelvészetet hallgatott a Sorbonne
francia–német szakán, diplomát szerzett
a Színház- és Filmművészeti Főiskolán,
ahol mestere Fábri Zoltán volt, lett továbbá nyolc-nyolc film rendezője, forgatókönyvírója külföldön és itthon, játszott is
ezekben – Petőfi ’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 Cipők a Duna-parton emlékhelyet.
Az Olvasólámpa sorozatban az irodalmi tevékenység áll a középpontban,
ezúttal az 1978 óta megjelenő írásai közül Can Togay versei. Rendhagyó módot választ a bemutatásra; először a vers
születésének körülményeiről beszél. Mint
mondja, nagy önmérséklettel a termésből 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 magát, ezért nagyon örült a számítógépnek.
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A következő kérdés Bartisnak egy elejtett megjegyzéséből indul ki, hogy jávai
megtelepedését egy ott élő barátja segítette. Kilián a barátságok jelentőségére, aztán példaként Filip Florian román íróra
meg Kemény Istvánra kérdez rá. A válasz
egy levegővételt követően érkezik: „Azért
kénytelen vagyok egy vonalat húzni. Vannak a barátaim, és van István.” A kettejük több évtizedes barátságát jól ismerő
közönség elégedetten veszi a lapot, mire
Bartis még hozzáteszi: „Ő az az ember, aki
pontosan tudja, hogy mit kell tenni, ha engem holnap elüt a 6-os villamos. És akiről
biztosan tudom, hogy meg is fogja tenni.”
Nem tudjuk meg, hogy mit tenne Kemény
István, érezhető, hogy ennyi volt a válasz, Kilián nagyon helyesen nem teszi föl
a kínálkozó kérdést. Aztán hallunk még a
Filip Florian román íróval Berlinben kezdődött barátságáról, a román nyelvhez
fűződő viszonyáról, majd jön a felolvasás
A végéből, valahonnan a közepéből, Gagarinról, az a rész, amelyben szegény Gagarin, miután a sokadik kísérleti kutya után
őt is fellövik az űrbe, eltűnődik, hogy akkor ő most valóban az első ember volt-e,
akit fellőttek, vagy netán az utolsó kutya.
És hogy neki nem az volt a fő kérdése ott
fenn, ami az elvtársaknak lenn, hogy valóban üres-e az ég, és nincs ott semmiféle Isten, hanem az, ami Lajka kutyának és
társainak is, hogy túléli-e a kísérletet, vagy
odaveszik.
És a következő kérdés már a végét
készíti elő, az első nagy sikert hozza szóba, A nyugalom című regényt és a belőle
készült színházi előadásokat meg filmet.
Az első színházi adaptáció kapcsán Garas
Dezső rendezőt meg Udvaros Dorottyát

dicséri, és azt a szerencsés/tragikus találkozást, amely a regényhősnő meg Udvaros Dorottya és színésznő édesanyja valós
életrajza között fennáll, és ami átjárta Udvaros Dorottya játékát. De ez az előadás
még Bartis Attila saját drámai átirata nyomán készült, amiről nem beszél túl nagy
lelkesedéssel. Az igazi nagy alkotásnak
Radu Afrim 2015-ös, máig futó adaptációját és rendezését tartja a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban, amelyben a rendező
visszanyúlt az eredeti regényhez, és annak
a regényműfaj szerint érvényesülő felforgató erejét a színház eszközeivel fogalmazza újra.
Vajon mit fog felolvasni a regényből?
Természetesen – az elejét. Az anya temetéséről szóló részt, ahol a főhős fiatalember
még eljátszik a hamvasztás gondolatával,
aztán mégis megmarad a hagyományos
temetésnél. „Szombat délelőtt tizenegykor volt a temetés, bár jobb szerettem volna várni vele még legalább néhány napot,
hátha megjön Eszter…”, kezdi Bartis, és mi
tagadás, nagyon autentikusan szól az elbeszélő hangja az ő felolvasásában.
Az erdélyiségről kérdezi még Kilián a felolvasást követően, és úgy érzem,
nem kell már ez ide, A nyugalom után. Hiszen túl vagyunk már a végén, a közepén,
az elején. De a válasz meggyőz. Én erdélyi
vagyok, jelenti ki nagyon egyszerűen Bartis, és elmeséli, milyen volt 1990. január
2-án, hat év távollét után újra hazamenni. És végül az édesanyjához kapcsolódva
elmondja azt, amit egy eseményről szóló
tudósításban nem lehet elmondani. El kell
menni az eseményekre, nem elég tudósításokat olvasni.
Ladányi István
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Mikó Imre leghíresebb portréját Barabás Miklós készítette. A közismert személy népszerűségét bizonyítja, hogy a
festmény sokszorosított nyomatban terjedt, a múzeum gyűjteményében is ez van
meg. A családtagok, ősök közül megtalálható viszont még számos más alak (Mikó
Ádám, Mikó Ferenc, Mikó György, Rhédey Ádám), valamint az erdélyi történelemhez kapcsolható személyek is. Nem
kétséges, hogy régóta őrzött és szándékosan együtt tartott gyűjteményről van
szó. Ugyanúgy vándorolhatott, mint a
leveleskönyv és más, azóta a Veszprémi
Levéltárba került családi kézirat. Tudjuk, hogy az említett Mikó Anna második házassága révén Pejachevich Artúr
gróf Nógrád megyében található ludányi birtokára költözött, majd fia, Pejachevich-Mikó Endre feleségével, Esterházy
Amáliával ezt a birtokot eladva a Bakonyban, Szépalmapusztán telepedtek le.
Joggal feltételezzük, hogy a kéziratok és a
festmények több generáció helyváltoztatása ellenére követték a család költözéseit, együtt vándoroltak a családtagokkal. A
festmények nyilván nemcsak a falak díszítésére szolgáltak, hanem identitásőrző
szerepük is volt.
Mint arról a kötet szerkesztői beszámolnak, a leveleskönyv felbukkant Veszprémben az 1950-es években, majd hosszú
lappangás után a 2000-es évek elején jutott el az Országos Széchényi Könyvtárba.
A festmények esetében viszont közvetlenül a porva-szépalmapusztai kúria volt az
utolsó helyszín. Több száz iparművészeti, 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 nyilvánosságot, soha nem hagyták el a raktár
sötétjét. (Kivétel ez alól Vastagh György
gróf Rhédey Máriát ábrázoló olajfestménye a Veszprémi Akadémiai Bizottság
épületében.) Nem volt alkalom a bemutatásukra, ebből adódik, hogy ugyanazt az
állapotot őrzik – restaurálatlanul, helyenként szakadtan –, amelyben az egykori szállítás során a múzeumba kerültek.
Ráirányítják a figyelmet a gyűjtemény egy
értékes szegmensére, amely mind ez idáig
nem talált olyan alkalmat, amely reflektorfénybe állíthatta volna. Sőt, jelen esetben, a mostani kiadvány nélkül nem is
ismernénk a portrékon ábrázolt alakok
személyes élettörténetét. Ebből a nézőpontból is köszönet illeti a könyv kiadásán hosszú évek óta dolgozó Somogyi
Grétát és Lipthay Endrét, a festmények
alakjai kutatásaik nyomán kelhettek életre, míg legalább néhány órára, a könyvbemutató idejére láthatók lehettek.
Valószínűleg ilyen komplex módon
máshol nem lehetett volna ennek a kötetnek bemutatót szervezni, a levelek szerzőit
ábrázoló képzőművészeti anyag bevonása 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 szülőhelyén, Zabolán és Sepsiszentgyörgyön.
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tott sorai, akik a kényszerű távolság miatt
rendszeres levélváltás formájában tudták
egymással tartani a kapcsolatot. Szerelmes
levelek, de ugyanakkor példaadó bizonyítékai a hűségnek, az egymásért vállalt
áldozatnak, a családért, gyermekeik jövőjéért, a hazáért érzett felelősségnek, mély
istenhitnek. A háttérben pedig ott hömpölyög szinte kézzelfoghatóan a történelem
személyes életutat közvetlenül meghatározó kényszerítő ereje ebben a nevezetes,
valóban piros betűs évszámokkal jelölt
időszakban.
Az egyik levélíró az „Erdély Széchenyije”-ként emlegetett, magas pozíciókat
betöltő Mikó Imre, aki 1848 januárjában
erdélyi kincstárnokká kinevezve családját kénytelen Kolozsváron hagyni, hogy az
erdélyi kincstartóság székhelyén, Nagyszebenben elfoglalja hivatalát. Innét aztán a
forradalmi események sodrában továbbvezet útja Budára, Bécsbe, majd az uralkodót
követve Innsbruckba. Ez a kényszerű távolság adja a levelek keretét, az események
nyomán pedig feltűnik bennük számos
prominens történelmi alak. Időben egy év
(1848. január 13. – 1849. január 30.) termése, megszakadásukat a másik fél halála
indokolja.
Gróf Rhédey Mária szintén előkelő
személy magas rangú felmenőkkel mindkét szülői ágon. Emberi nagysága rövid
életútjának végén derül ki megrázó erővel,
amikor életet adva gyermekének végrendelkező sorait írja saját közeli halála tudatában. Mikó Imre ezután fiatal 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 továbbszállításával 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 festmények is. Rendkívül különlegesek, egy
családi arcképcsarnok, portrégaléria megmaradt darabjait láthatjuk bennük.
Talán nem véletlen, hogy az odaadó
tisztelettel, rajongással körülvett Rhédey
Mária alakját három festmény is őrzi, mindhárom kiváló portréfestők alkotása: tízesztendősen Joseph Krafft (1787–1828) neves
osztrák, főként miniatűrfestő munkájaként 1821-ben; fekete ruhában megörökítve Hora Lajos (1812–1868) ecsetje nyomán
1842-ben; és fehér ruhában a híres portréfestő Vastagh György (1834–1922) által
pontos dátum nélkül. A kérdéses festmények keletkezési helyszíneként szinte bizonyossággal kínálkozik a dátum alapján
Hora Lajos képeinél Kolozsvár, mivel tudjuk, 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, akadémikus tanultságú arcképfestő felváltva tett
eleget bécsi, kolozsvári és budapesti megrendeléseknek. A bécsi festő, Joseph Krafft
esetében azt tudjuk, hogy ugyanekkor készítette el Rhédey Mária édesanyjának, Teleki Máriának a portréját is.

Jól kitalált sorozat ez az Olvasólámpa. Középpontjában a saját műveiből olvasó szerző áll, és a felolvasások
előtt, közben, esetleg után, attól is függően, hogy mennyire beszédes az író, sor kerülhet hosszabb-rövidebb
társalgásra is az eseményenként változó moderátor és a meghívott alkotó között.
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Az odaLÖKött KÖLtészet (Slam Poetry
Veszprém) rendszeresen megrendezésre
kerülő Full Kontakt elnevezésű eseménysorozata mindig tartogat – nem kevés
– meglepetést az érdeklődők számára.
A programnak helyet adó Terem Veszprém egyetlen alternatív szórakozóhelyeként már eleve különös atmoszférával bír.
Mintha a néhány évvel ezelőtt működő
Szigony kistesója lenne: a falakon zenekaros poszterek és matricák, gördeszkák és
más egyedi cuccok, ami egy hagyományos
pubban biztos nem jönne szembe az emberrel. Talán a hely légkörének is köszönhető, hogy itt mindig buli megrendezni a
Full Kontakt-esteket, hiszen a slam poetry
kifejezetten jól illeszkedik a Terem szellemiségéhez. Egy nem átlagos helyszín nem
átlagos fiataloknak, ráadásul a műfaj tekintetében is eltérnek a hagyományos vonaltól ezek az alkalmak. A klasszikus slam
poetry-előadásokon túl ugyanis itt belefér
bármilyen stílusú szövegközpontú produkció az estbe: az úgynevezett a cappella
freestyle-on, azaz rögtönzött előadáson és
a spoken word-változatokon túl – amely
elsősorban a költői, valamint a szerző esztétikai tulajdonságain alapszik, és amely
minden hangosan felolvasott költészetet
magába foglal – gyakran találkozhatunk
zenei produkciókkal is az eseményen. Ezeket főként a hip-hop/rap stílusában adják elő, de a tavalyi év utolsó eseményén
némi popzenés vonulat is megjelent Tóth
Roland (Rollcsi), az odaLÖKött KÖLtészet jelenlegi főszervezője és egyik állandó fellépője jóvoltából. Bár ez a produkció
zeneileg értékelhetetlen volt, mégis jól
szórakoztunk a kifigurázós, parodisztikus és humoros stílusú performanszon. A
másik két-három rapszám, melyeket Paranormal19 (Szabó Bence), REMÓ (Edvy
Remó) és AWXO (Balogh Gábor) adtak
elő, egész jó levezetése volt az estének,
melyből többet is kaphatott volna a közönség. Épp csak megízleltük a bulit, ami
véget ért, mielőtt igazán elkezdődött.
Ennek ellenére még mindig jó szembesülni a helyi slam poetry és társműfajai
varázsával, annak minden kiszámíthatatlanságával együtt. A szabadsággal, amelynek szellemében bárki kiállhat három
percre a színpadra, hogy kifejezhesse magát, az érzéseit, mindazt, amit az adott pil-

lanatban magáról és a világról gondol. Még
akkor is felemelő élmény, ha éppen ennek
a „bárki bármit” felfogásnak köszönhetően
kevésbé színvonalas előadásokkal is szembesülnünk kell. Most sem volt ez másképp,
mind a novemberi, mind a januári alkalom
változatos volt a színvonal tekintetében:
voltak felejthető, gyengébbre sikerült előadások, de jócskán kaptunk a nagyszerű,
maradandó gondolatokból, melyek teljessé
tették a slam-élményt.
Novemberben a klasszikus blokkot
kilenc slammer – Izsán Luca (Kispingvin),
Nagy Bianka (Anka), Vucskó Vera, Bodó
Geri (GeriPoppers), Edvy Remó, Pavlényi Márk Gyula (Gyuszi), Sarka Dominik (Trashboy), Tóth Roland (Rollcsi) és
jómagam képviseltük, többen kétszer is
színpadra álltunk az este folyamán.
Az este legnagyobb meglepetése
Vucskó Vera előadása volt, a legütősebb
slam díját nálam egyértelműen ő nyerte
el. Minden benne volt, ami egy igazán jó
előadáshoz kell: tetszett a kifinomult „odamondogatás” és az irodalmi utalásokkal
megtűzdelt frappáns szófordulatok sora.
Hatásos volt Bodó Geri a locsogás, tüntetés, lázadás közti különbségek hármas tengelye mentén felépített, aktuális társadalmi
problémákat érintő szövege is. Szerettem
Sarka Dominik szomorú, de szép merengéseit, Tóth Roland humoros és paródiába
hajló sorait, szóvicceit, de Pavlényi Gyuszi
karanténélményeivel kapcsolatos előadása is ötletes volt. Rajtuk kívül Izsán Lucát
is kiemelem, aki a korábbi szerepléseihez
képest sokat fejlődött, őszinte átéléssel beszélt legmélyebb érzéseiről és félelmeiről.
Nem az év utolsó slam poetry-eseménye volt a legnagyobb odaLÖKött
KÖLtészet-est, amin valaha részt vettem,
így nagy reményekkel vártam az új évet, s
ezzel együtt az új lendületet a klub életében. Bár a magamnak felállított elvárásnak (írok egy vadiúj szöveget) sajnos nem
sikerült megfelelnem, de ezt ellensúlyozva
elhoztam az egyik legjobban sikerült, legarcpirítóbb szövegemet az évad nyitására.
Szerencsére az előadók között voltak többen, akik az újdonság erejével hatottak, s
közülük nem kevesen brillíroztak, ahogy
azt kell: sok-sok hangzatos punchline –
azaz váratlan, de találó csattanó és poén
– volt hallható most is, de a szóviccek, csí-

pősen fanyar odamondogatások is hozzájárultak a jó hangulathoz.
Ez alkalommal sem volt telt ház, de
a novemberi eseményhez képest némileg
több fellépővel zajlott az esemény: Bodó
Geri (GeriPoppers), Hekli Virág, Vucskó Vera, Németh Flóra, Tóth Szabolcs
(Ex), Nagy Bianka (Anka), Balogh Gábor
(AWXO), Szalay Marcella (Cella), Varga
Mátyás és Tóth Roland (Rollcsi) adtak elő.
Jó volt látni az újonc, kezdő slammerek
lelkesedését a színpadon, végigkövetni,
ahogy a kezdetleges plüssverseket kezdik
áthatni az igazán jó sorok.
Az est abszolút befutója számomra
újra Vucskó Vera volt, aki bebizonyította, hogy nemcsak az irodalmat és az aktuálpolitikát keni-vágja, de még arról is
felejthetetlen slamet tud írni, „hogy nincs
miről slamet írni”. Szókimondó, mégis intelligens és kreatív szófordulatai most is
szíven találtak.
Gondolatébresztőek voltak Rollcsi
szólásokból építkező, ember-állat ellentétére épülő sorai, vagy a digitális világ hatásait
boncolgató témák, melyeket Varga Mátyás
és Bodó Geri is érintett. Örültem Tóth Szabolcs (Ex) személyes szövegének, mely az
apaság témakörét járta körül, kimondva a
kimondhatatlan, a legmélyebb érzéseket.
Önreflexióból egyébként is bőven kaphattunk az este folyamán, legtöbben saját
traumáikon keresztül szólaltak meg.
Az est megkoronázása és egyben levezetése Balogh Gábor (AWXO) új kislemezének bemutatója volt, ahol már nem
volt más dolgunk, mint élvezni a buli hátralevő részét.
Összességében elmondható, hogy kifejezetten gyenge szövegre nem volt példa
az este folyamán, de azért a legfiatalabbaknak még szükségük van némi bátorságra
és gyakorlásra. Sok elgondolkodtató, katarzishoz közeli élményt keltő produkció
hangzott el, és úgy láttam, összességében
átjött a közönségnek a slam poetry lényege, minden, amit ez a többjelentésű szó
rejt: a szöveget magát, a műfajt, az eseményeket, a közönséget és az egész életérzést, amit a stílus képvisel. Bízom benne,
hogy még sokáig élvezhetjük a veszprémi
slam-eseményeket és -esteket, kíváncsian
várom a folytatást.
Éltető Erzsébet

Veszprém az a hely, ami eddig is a vidéki
zenei Kánaán volt sokak számára nyaranta,
azonban a VEB 2023-mal olyan mértékben kezdett el nyílni és színesedni ez a kisváros, amire régóta vártunk. Jelenleg nem
veszprémiként csak ámulok a programok
sokaságán. A rendkívül nehéz bezár, nem
zár, lehet, nem lehet helyzetekkel együtt is
nagyon próbálkozik a kultúra és zeneiség
utat törni magának, úgy látom, sikeresen!
Boebeckről nagy bánatomra a Papírkutyában sajnos lemaradtunk későbbi indulás miatt, így a Presszóban kezdődött a
show az Idegen nevű zenekarral. Minden
alkalommal meglep az Expresszó hihetetlen jó hangtechnikája és akusztikája. Egy
közepesen jó zenekarra is nagymértékben
ráerősít, pláne, ha esetleg tényleg nagyon
egyben van a produkció.
Az Idegen számomra nem volt kiemelkedő, de gyengének sem mondanám. Nehéz hová tenni a stílusukat. Bár
nem szép dolog hasonlítgatni, az Elefánt
zenekar nem tud nem eszembe jutni a zenei megoldások és a szövegbecsatolások,
kiabálások közben, mégis más hangzás,
a stílusok sokkal inkább keverednek, és
a szövegek kevésbé költőiek, amivel nem
lenne gond, de különösebben nem ragadnak meg emiatt a fejemben. Abszolút jó
ötletek és zenei próbálkozások vannak a
számokban, mégis a koncert végére sem
alakul ki egy összképem, vajon milyen is
ez az Idegen zenekar. Nem jelenik meg
számomra az a plusz, amitől egy zenekar
az lesz, aki, a rá jellemző néhány másodpercből felismerhető egyéniség. A billentyűs, kongás tagot azért kiemelném.
Valamilyen fura maracasként funkcionáló
ijesztő babával a kezében, mezítláb megőrülve a színpadon igencsak emelte a zenei élményt, ahogyan a kongás részek is
sokat dobtak a hangulaton.
Következő helyszínünk a Terem.
Ügyesen van összerakva a program (dicséret a szervezőknek), hiszen ha nagyon
szeretnénk mindent látni, a helyszínek
közelsége és az időbeosztás miatt negyed
órát mindegyik zenekarból kaphatunk.
A székelyudvarhelyi Palma Hillsszel, a Terem hangulatához igencsak illő garázsrockkal folytatódik az este. Bár az előző
minőségű hangzás után nehéz volt kicsit
átállni a kevésbé kiváló akusztikai adottságokra, azért itt is összetett és minőségi
hangzást kaptunk.
Bár még nem volt telt ház, érezhetően gyűlt a tömeg itt is; kint is, bent is nagy
volt a mozgolódás. A konferenciáról az
underground zenei élet nagyja tiszteletét
tette éjszaka is. Alig lehetett látni veszprémi arcokat, ezzel szemben rengeteg érdekes, szokatlan, stílusban, életkorban

totálisan eltérő embert fedezhettünk fel,
ami a diverzitást kedvelő lelkemnek maga
a mennyország.
Na de kanyarodjunk vissza a Palma
Hillsre. Kiváló angolsággal, pontos játékkal teremti meg a zenekar azt a nagyon
bensőséges, szeretetteljes hangulatot, amitől olyan érzése támad az embernek, mintha nagyon régóta ismerné őket. Az énekes
hangja karakteres, nincs az egészben semmi igazán elsöprő, de pont ez az egyszerű
garázshangulat az, ami igazán megfogott.
Olyan érzésem volt a koncert alatt, mintha Angliában járnék éppen. Röpke fél óra
múlva már Törökországé a főszerep, de
előtte még egy gyors Presszó.

AKC Misi. Hát, őt nem írtam fel az
aznapi line-upomra, de az átállást nem
várva benéztünk a Presszóba, és hihetetlen buliba futottunk. Próbáltam hova
tenni, hogy éneklő tömeg és engem is elragadó beatek fogadnak. Bármennyire is
nem stílusom sem a rap, sem ez az újfajta eltorzított hangos szövegelés a nem túl
mélynek mondható dolgokról, mégis teljesen át tudtam érezni, és mentem ezzel a
hangulattal, még mozogni is kezdtünk rá,
és valahogy egészen feldobott ez a nagyon
fiatalos világ. Krúbi jutott eszembe, majd
jött is a Hajnali 4 című zene, ami közös alkotás. Krúbi anno nagy meglepetés volt,
a szövegei is egészen érdekesek, Misi más
világ, nem fogott meg a szöveggel, de kétségtelenül van benne valami magával ragadó.
Gyors helyszín és stílusváltás. Irány a
KurtaUtca. Az este folyamán többször próbáltunk benézni a Papírkutyába is, de az
ajtón belülre sem jutottunk, annyian voltak. Most valahogy beverekedtük magunkat, közben, lévén 10 óra, kicsit lazult a
tömeg is, így végighallgattunk néhány nem
annyira kurta zenét. Amire érkeztünk, az
történetesen egy System of a Down-feldolgozás volt, így engem egyből megnyert ez a
vajdasági alternatív folkzenekar. A citerán,
hegedűn, gitáron és cajónon megszólaló,
néha autentikus, máskor rockos hangzás
lehetne eklektikus vagy fura, de mégis valahogy nagyon egyben volt. A hangulatot

folyamatosan fokozták, hol leejtették, hol
a magasba emelték. Ebben a pici térben is
szuperül életre keltek a számok. A két énekes nagyon jól kiegészíti egymást. A lány
népiesebb, a fiú lágy alter-rockos hangjával könnyen kedvelhető egyveleget alkot. A
zenészek összehangoltak, erősítik egymást.
Tovább utazva a népi vonalon, a Teremben a Nasip Kismet magyar–török, török népzenét képviselő zenekar fogadott
bennünket egy nagyon izgalmas fellépéssel. A helyiség teljesen megtelt, már-már
levegőért kellett kapkodni, miközben a
szaxofonnal, basszusgitárral a tradicionálison túllépő zene a transzcendencia
határait is érintve röpített minket a hagyományos török utcahangulatba. Összeszokott, profi zenészek, nagyon egyben lévő
hangzás és kiváló hangulat.
Kis szünet, nem mentünk sehová,
csak beszélgettünk a közben megjelenő
barátokkal. Aceton Villő zárta számunkra az estét. Villő disszonáns hangzásokkal
munkálkodik, ami egyébként rendkívül
érdekes, bár számomra kevésbé élvezhető hosszú távon. Kétségtelenül megjelenít
egy nagyon alternatív, vittulás (budapesti
underground szórakozóhely) hangulatot,
fura hangszerpárosításokkal és elektronikus elemekkel. Leginkább a művészlelkek katyvaszsötét, lázadó szenvedése jut
eszembe róla. Nyilvánvalóan ennek is van
helye, és valószínűleg betölt a zenei palettán valami űrt, nekem azonban az éj ezen
pontján inkább már az alváson jártak a
gondolataim.
Hud Janka
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Éppen 40 éve, 1981 óta Veszprém közössége minden évben karácsonyi koncerttel köszönti a kereszténység
egyik legnagyobb ünnepét, a Megváltó születését. Tavaly Veszprém Város Vegyeskara és a Győri
Filharmonikus Zenekar kiváló szólisták közreműködésével Benjamin Britten, John Ratter, Johann
Sebastian Bach és Charles Gounod műveiből adott hangversenyt.

Gounod miséjének veszprémi
bemutatója a karácsonyi koncerten
A passzus záró mondata pedig a szobor
magyarországi történetének nyitó fejezetét villantja fel: „Ezt a szobromat végül a
tihanyiaknak adományoztam, hogy vörös
homokkő talapzatán kétségkívül érdekes
párbeszédbe elegyedjen a kéttornyú, barokk apátsággal.” (287–288. o.)
Az Őfelsége, a kilowatt minden kétséget kizáróan olyan modern plasztika, amilyen sem 1962-ben (megszületése évében),
sem 1969-ben (első köztéri felállítása idején) nem nagyon volt látható a magyarországi köztereken. A többrétegű, magas,
elvékonyodó talapzatra helyezett bronzalakzat eredendően absztraktnak hat, de
lassanként felsejlik benne sajátos figuralitása, a megjelenített bonyolult gépezet, és
ha úgy nézzük, akár a fejjel, törzzsel, végtagokkal rendelkező emberi alak is, az a
bizonyos „mindent összezúzó őfelsége”;
ám kétségtelen, hogy a szobor első ránézésre csakis a szerzői értelmezéssel együtt
tudja nézője eszét megnyerni, és még egy
lépés biztosan kell, hogy a szívét is meghódítsa. Maga a szobor nem túlságosan nagy,
a négy rétegből, különböző kövekből öszszerakott, 125 centiméter magas talapzatra
kerül rá a nem egészen egyméteres bronzfigura, a kialakításnak köszönhetően, törékenysége ellenére mégis van benne egyfajta robusztus monumentalitás. Ha mindezt
1969-es felállítási helyén, a tihanyi apátság
előtt látjuk, könnyedén elképzelhető az a
feszültség, amit a plasztika egylendületű
tömege és klasszikus környezete kelthetett.
A nagy sikertörténetek, ahogy a közönséges történetek is, egyszer azonban
véget érnek. Az élete utolsó negyedszázadában nagy becsben álló, a modernista

gondolatot erőteljesen képviselő Amerigo
Tot életműve 1984 decemberében bekövetkezett halála után mintha túlságosan
gyorsan veszett volna szem elől Magyarországon. Ebben biztosan szerepet játszik,
hogy Amerigo Tot a legmaradandóbbat, a
modernizmusával leginkább lefegyverzőt
a kortárs építészettel együttműködő épületdíszítő műveivel alkotta, de mivel ez a
pályaszakasza a saját negyvenes-ötvenes
éveire esett, azelőttre, hogy hazajött volna, ilyesmit nem csinált idehaza, és művészetének ez a vonulata nemigen ismert
Magyarországon. Szabadban álló szobrai
nemcsak nálunk, Olaszországban is romlásnak indultak. A tragikus sorsú űrhajós
nevét viselő pécsi gimnázium előtt 1979ben felállított Komarov-emlékmű című
mobilszobra (a kevés hasonló magyarországi köztéri plasztika egyike) tíz év alatt
tönkrement, majdnem újabb tíz évnek kellett eltelnie, hogy 1998-ban, más helyszínen a városban újra felállítsák. Az egykor
a szobrász iránt oly szívélyes Tihany is lemondott az Őfelsége, a kilowattról, Veszprém azonban ezzel a gesztussal jól járt. A
szobor 1995-ben a rendszerváltás után új
életre kelő Veszprémi Egyetem főépülete előtti tér közepére került, és azóta itt éli
második életét. Ha őszinték vagyunk, ez a
környező épületek, gyepfelületek fehér és
zöld geometriája között élt szoborélet méltóbb, boldogabb és talán kiegyensúlyozottabb élet „őfelsége” számára, mint az előző
lehetett. Most inkább arra lenne szükség,
hogy végre a szobor alkotója is belekezdjen a maga második életébe.

Szent Cecília hárfáján. Veszprém Város Vegyeskara és a Győri Filharmonikus Zenekar
közös hangversenye. Hangvilla, 2021. december 22.
kodóként megörökíteni a hatvanas években
feltétlenül rendhagyó vállalkozás volt. „Így
született ez a szobor, amit eredetileg az
1962-es velencei biennáléra készítettem,
egy sorozat részeként, polisztirolhabból,
ami akkor még új anyagnak számított. A
kivágott szobrokat hőkezeltem, így sajátos
felülete lett az anyagnak, ami a bronzba öntés után még érdekesebb faktúrát eredményezett”, folytatódik az idézet, és itt rövid,
szabatos leírást kapunk a szobor technikai geneziséről, arról a kísérletezésről,
amelynek folyamatáról Tot minden alkotása kapcsán szívesen és érdekesen beszél.

Csuhai István

Az ünnepi koncert első részében a Veszprém
Velencei barokk karácsony
Város Vegyeskarának tagjaiból álló kamarakórus programját hallhattuk Erdélyi Ágnes
vezényletével, Milica Pašić hárfaművész közreműködésével. A szólót az együttes tagja,
Boross Mónika énekelte. Először az angol Benjamin Britten (1913–1976) eredetileg 1942-ben
Séd, 2020. 1. sz., 16. old. gyermekkórusra komponált, majd vegyes karra és hárfára átírt egyszerű angol gyermekdalsorozatából hallgattuk meg a bevonulást és a Tiszta rózsa, a Bölcsődal és a Kicsi gyermek című tételecskéket. Utána a szintén angol egyházzenész, John Rutter (1945) saját szövegére komponált
karácsonyi Angyalok énekét adták elő. A rövid kórusblokk egy
Bach-átirattal zárult. A Wohltemperiertes Klavier sorozat C-dúr
preludiuma alapján Charles Gounod (1818–1893) készített népszerű angyali üdvözletet. Ennek az Ave Mariának vegyes kari változatát énekelte a kórus. Szeretettel fogadtuk a produkciójukat.
A színpad átrendezése után a Győri Filharmonikus Zenekar
kamaraegyüttesének rövid műsora következett: Johann Sebastian
Buon Natale! Veszprém Város Vegyeskara és a Mendelssohn Kamarazenekar hagyományos
karácsonyi koncertje. Hangvilla, 2019. december 21. és 22.
hoz. Ebben az újszerű megfogalmazásban nemcsak a szólista és zenekar, hanem
számítógép-vezérelt hangeﬀektek is hallhatók voltak, mint például városi zaj, mobiltelefon-csörgés, kocsmai mulatság, de
skót duda és népi hegedű is megszólalt a
bejátszásokban. Mindezeken kívül pedig olykor-olykor Vivaldi egyes hangjait
is megváltoztatta, esetleg azokhoz hozzáadott a szerző.
A fenti felsorolást olvasva felmerülhet a kérdés, hogy ezek az elemek hogyan
is férhetnek meg egymás mellett, illetve
hogyan hozhatók össze Vivaldi zenéjével.
Véleményem szerint mindez szenzációsan
sikerült Terje Tønnesennek, ugyanis ezek a
komolyzenei koncertteremben ritkán hallható elemek és a barokk mester nyújtotta
mestermű koherensnek hatottak. Jómagam egy két évvel ezelőtti Séd-cikkben Ray
Chen játéka kapcsán már írtam a hitelesség
fontosságáról, amit itt is szeretnék megemlíteni. A norvég hegedűművész valóban
hitelesen, hozzáértő módon nyúlt hozzá
Vivaldi zenéjéhez, ugyanis akár a bejátszások, akár a megváltoztatott, hozzáadott

hangok jobban segítettek megközelíteni az
adott tétel hangulatát, így azok nem öncélúan voltak jelen a kompozícióban, hanem többlettartalmat tudtak közvetíteni.
A hegedűművész újfent szólistaként állt a színpadon az ütőhangszerekkel,
csembalóval és a már említett számítógép-vezérelt technikával kiegészült Mendelssohn Kamarazenekar élén. Terje
Tønnesen frenetikus előadása ismét elvarázsolta a veszprémi közönséget. Virtuóz
és életvidám játéka egyöntetűen átragadt a
zenekar tagjaira is. Öröm volt látni a művészek mosolyát egy-egy zenei geg kapcsán. Mindegyik tétel más-más zenei és
lelki világot tárt fel előttünk, melyek között a zenészek mesterien tudtak váltani. E
sorok szerzőjének két kedvence a Nyár és a
Tél zárótételei voltak. A közel egyórás mű
elhangzása után örömmel konstatáltam,
hogy a közönség nagy részének szintén
tetszett Vivaldi művének újszerű megközelítése, melyet szűnni nem akaró vastaps
formájában hálált meg.

A hagyományos karácsonyi hangversenyen a veszprémi Hangvilla nagytermében Veszprém Város
Vegyeskara, annak vokálja és a Mendelssohn Kamarazenekar velencei zeneszerzők műveit adta elő.
Lukács Elek

Az 1950-es évek végére vezethető vissza az
Megszólalt a csöndzene

a hagyomány, hogy a veszprémi szimfonikus zenekar és vegyes kar (a későbbiekben
Veszprém Város Vegyeskara, VVV) röviddel
megalakulása után Zámbó István vezetésével karácsony környékén, az adventben, Kodály Zoltán születésnapján (december 16-án)
vagy a vízkereszt előtti héten nagyszabású,
Séd, 2019. 3. sz. 12. old.
ünnepi hangversenyt tartott. Ezeket a zenei
eseményeket a veszprémiek kezdettől „karácsonyi koncert”-nek
tekintették, annak ellenére, hogy ezt az elnevezést akkor még hivatalosan nem használhatták. A lényeg az volt, hogy a város zeneszerető közönsége a Megváltó, a fény születése, a szeretet, a
család, az otthon, az együvé tartozás ünnepén bensőséges társadalmi eseményen vegyen részt, és kivételes zenei élményben részesüljön. Az esemény zenei ünnep jellege mindenkor komoly
hangsúlyt kapott: méltó zene szóljon, méltó előadásban.
1957. december 17-én többek között Bach Máté-passiójának
és Händel Judas Maccabeusának részteleit adták elő. A későbbiekben elhangzott egy sor, a vallásos zene (musica religiosa) körébe sorolható oratorikus remekmű. Bemutatták Händel Messiását,
Charpantier Kis Miséjét és Te Deumát, Mozart Koronázási miséA Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar hangversenye az Auer Fesztiválon.
Hangvilla, 2019. augusztus 4.

Séd • 2019. 5. szám

Az ötödik Auer Fesztivál zárónapján az egyik legjelentősebb hazai ifjúsági zenekarrá fejlődött veszprémi
Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar az augusztus végi prágai nemzetközi zenei fesztiválra bejelentett
programját mutatta be karnagyuk, Demel Eszter vezetésével.
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dít. Most a Gárdonyi Kamarazenekar korrepetitor tanárainak a balett részleteiből
készített ifjúsági vonószenekari feldolgozását hallhattuk. Ezután egy vonós kamarazenekari örökzöld sláger következett:
Weiner Leó 1923-ban komponált Op. 20.
I. Divertimentójának (régi magyar táncok) első két tételét, a Jó alapos csárdást és
a Rókatáncot adta elő az együttes. A norvég Johan Halvorsen Haendel dallamára,
eredetileg hegedűre és brácsára kompo-

jét, Vivaldi Magnificatját, Kodály Budavári Te Deumát, Psalmus
Hungaricusát, Pergolesi Stabat Materét, Ph. E. Bach Magnificatját,
Haydn Nelson miséjét, Beethoven C-dúr miséjét és másokat.
Az 1980. december 22-i, akkor már több mint húszéves hagyománnyal rendelkező ünnepi hangversenyt immár a helyi sajtó is hivatalosan „karácsonyi”-nak nevezte. Az 1981-es koncerten
Schütz Karácsonyi történetét még Zámbó István vezényelte. Budapestre távozását követően utódai folytatták az általa elkezdett
hagyományt. A veszprémi publikum elvárta, hogy a „mi zenekarunk és kórusunk” rendkívüli zenei ajándékot helyezzen a város
karácsonyfája alá.
Az idei karácsonyi muzsikának nevezett rendezvényen az
első kórusprogramban a hangulati és látványelemek is szerepet
kaptak. A Hangvilla technikusai által teremtett működben az üres
színpad közepén álló elektromos orgonához – mint valamiféle 21.
századi betlehemi jászolhoz – két oldalról, kezükben mécsessel,
Vivaldi-dallamot énekelve vonultak a VVV ifjúsági utánpótláskórusának a tagjai. Öröm volt látni a fiatal és lelkes énekesek nagy
számát. Közben bejött a nagykórus is, és elkezdődött a mintegy
félórás nyitó kórusblokk, amelyet az idén a Velencéhez kötődő
vagy itt született 16–17. századi kora barokk mesterek, Giovanni
Croce, Giovanni Gabrieli és Claudio Monteverdi, illetve a zenei

M. Tóth Antal
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amelyet a főleg filmzenéjéről ismert veszprémi születésű zeneszerző, Pacsay Attila írt
át vonós kamarazenekarra. A szellemes és
virtuóz átdolgozás nagy sikert aratott.
Pjotr Iljics Csajkovszkij egyik legnépszerűbb színpadi műve, az 1877-ben
bemutatott Hattyúk tava című balett dallamaiból számtalan feldolgozás született,
többek között vonós, fafúvós, rézfúvós,
sőt ütős hangszerekre vagy hárfára. A mű
áradó dallamossága minden formában hó-

kíséretével nagyon szép hangon, szinte vallomásszerűen hirdette:
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek”. Úgy érzem, az egész misének ez a békességóhajtása jelentette a szerző legfőbb vágyát és zenei üzenetét. A
Laudamus te (Dicsőítünk téged) szakaszt az egész kórus tömbszerűen adta elő, kifejezve a tömeg elsöprő lendületét és erejét. A Qui
tollis peccata mundi (Ki elveszed a világ bűneit) kezdetű részben a
három szólista szinte stafétaszerűen vette át egymástól a dallamot,
hogy aztán a közös könyörgés a kórus fortissimójában teljesedjék
ki. A majdnem tízperces tétel a vegyes kórus kinyilatkoztatásával
(Quoniam tu solus sanctus– Egyedül te vagy a szent) és a kiszélesített fortissimo Amennel fejeződött be. A Credóban hosszú zenekari bevezetés után a teljes kórus uniszónó (egy szólamban) tette
egyértelművé a hitigazságokat. Offertóriumként egy lassú zenekari közjáték szolgált, amelyet a zenekar szépen, stílusosan adott elő.
Gounod miséjének legnépszerűbb tétele a Sanctus, amelyet 1980 körül már filmzeneként is felhasználtak. A nagyon szép
dallamot most az egyik legsokoldalúbb hazai tenorista, Megyesi
Zoltán mutatta be, majd azt a teljes kórus halkan, szinte suttogva
megismételte. Nagyon jó kórushangzást hallhattunk. A Pleni sunt
tenorária és az azt követő kórusfeldolgozás is jól sikerült. A tétel végén a szerző szélsőséges dinamikai változást ír elő: az áradó
Sanctus dallam először teljes hangerővel, ünnepélyesen tér vis�sza, majd váratlanul a fafúvókon hatásosan, alig hallható pianissimóval válik semmivé. A rövid, szép kóruskíséretes szopránária,
a Benedictus (Áldott, aki az Úr nevében jön) akár önálló előadási
darabként is sikerre számíthatna. Gounod ünnepi miséje folyamatosan halkuló D-dúr Agnus Dei – Dona nobis pacem (Isten báránya, adj nekünk békét) kéréssel zárul.
Az együtteseket, a szólistákat és kiváló karnagyukat a Hangvilla közönsége hosszan ünnepelte. A karácsonyi hangverseny
hagyományosan az idén is Georg Friedrich Händel Messiásának
Halleluja tételével zárult.
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A 19-20. század fordulójának meghatározó zenepedagógusa, Auer Lipót emlékére
immár ötödik alkalommal rendezett zeneünnep programjából nem hiányozhattak
a növendékek, a legfiatalabb muzsikusok.
A veszprémi Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar neve itthon és az országhatáron túl
egyaránt jól cseng. Számos díj, fesztivál,
koncert és turné jelzi kimagasló teljesítményüket. A Veszprém megyei Príma-díj
és Gizella-díj tulajdonosai. Az Országos
Zenekari Versenyen 1. díjat, Belgiumban a European Music Festival for Young
People zenei versenyen cum laude 1. díjat
nyertek. Felléptek Veszprém megyén kívül Budapesten, Amszterdamban, Belgium, Dánia, Hollandia, Szlovákia számos
városában. Méltán képviselik hazánkat az
augusztus 28. – szeptember 1. közti 10.
prágai nemzetközi MDF kórus- és zenekari fesztiválon.
Csehországi versenyprogramjuk
megismerése jó lehetőséget teremt, hogy
megítélhessük, hol tart fejlődésében a
Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és a Zeneiskola növendékeiből álló
kitűnő ifjúsági zenei együttes. Műsoruk
rendkívül változatos volt, kiterjedt a 17.
századtól napjainkig. Henry Purcell angol
barokk zeneszerző Abdelazer szvitjének
rondó tételével kezdtek, majd a szovjet-orosz Dmitrij Sosztakovics Keringő
és polka című kompozíciója hangzott el,

Bach (1685–1750) különböző hangszercsoportokra komponált hat
Brandenburgi verseny (BWV 1046–1051) koncertsorozatából az I.
F-dúr művet adták elő. A kis létszámú együttest a hazai fiatal karmester-generáció egyik legkiválóbbja, Dubóczky Gergely vezényelte.
A mű 12 szólamú, a hangszerelése sajátos: a szerző a vonóskar mellett két vadászkürt-, három oboa- és egy fagottszólamot, valamint
continuót ír elő. A versenymű a megszokott három- (gyors – lassú
– gyors) helyett négytételes: Allegro – Adagio – Allegro – Menuetto.
Az utolsó tánctételnek két triórésze is van: az elsőt Bach két oboára és fagottra, a Polacca részt hegedűkre és brácsára, a második triót
két kürtre és három oboára komponálta. A változatos, a szó legjobb
értelmében szórakoztató, szvitszerű barokk művet remek előadásban hallottuk. Tetszett a fúvósok játéka. A fiatal dirigens ebben a
rövid kompozícióban is igazolta, hogy mestere a zenei színek, hangulatok keverésének. A közönség hálás volt a produkcióért.
A szünet után Porga Gyula polgármester köszöntötte a jelenlévőkön keresztül a város polgárait és a közreműködő művészeket. A koncert második részében egyetlen mű hangzott el: a 19.
század egyik legjelesebb operakomponistájának, a francia Charles

Gounod-nak (1818–1893) a zene védőszentje, Szent Cecília tiszteletére komponált, CG 56 jegyzékszámú G-dúr ünnepi miséje. Ez
volt a komponista első, nemzetközi elismerést is szerzett műve,
amelynek a bemutatója a párizsi Saint-Eustache-templomban volt
1855. november 22-én.
A mise első előadásának az időpontja Franciaország egyik
kritikus időszakára esett: az 1848-ban kikiáltott II. Francia Köztársaság elnöke, I. Napóleon unokaöccse, Charles-Louis Napoléon Bonaparte államcsínnyel megbuktatta a nemzetgyűlést, és
1852 novemberében III. Napóleon néven császárrá kiáltotta ki
magát. A császárság restaurációjának harmadik évfordulójára
esett Gounod miséjének a bemutatója. A zeneszerző ebből az alkalomból a mise rendjét néhány helyen megváltoztatta, a liturgia
szabályai szerint kötött szöveget a császárért mondott könyörgéssel egészítette ki: „Domine, salvum fac Imperatorem nostrum
Napoleonem” („Uram, áldd meg Napóleon császárunkat”). A szokottnál hosszabb, közel 50 perces ünnepi mise templomokban kevésbé, inkább hangversenytermekben hangzik el. Veszprémben
most hallhattuk először. A császárért mondott imát elhagyták.
Gounod kompozícióját kitűnő előadásban hallhattuk.
Veszprém Város Vegyeskara oratóriumkórusként nagyon szépen
szólt, hagyományaihoz méltó módon énekelt. A Győri Filharmonikus Zenekar stílushűen interpretálta a 19. századi francia romantikus egyházzenét. A három kitűnő énekes szólista a szoprán
Csereklyei Andrea, a tenor Megyesi Zoltán és a basszus Najbauer
Lóránt volt. Dubóczky Gergely az együttest biztos kézzel, érett
művészként dirigálta.
Szinte a semmiből kibontakozó, halk zenekari bevezető után
először a női, majd a férfikar, a szólisták, végül ismét a kórus énekelte a Kyrie eleisont (Uram, irgalmazz). A párbeszédszerű zenei
szerkesztés a bűnbánó könyörgést rendkívül bensőségessé tette.
Az egyes szólamok míves hangképzése, a hangzás arányossága
azt sugallta, hogy ezt a művet a kórus nemcsak jól megtanulta, de
szereti is énekelni. A Larghetto (lassan, kissé szélesen) tempójelzésű Gloria igazi élményt jelentett. A szoprán szólista, a kórus piano
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örvendett. A háromtételes (Allegro – Romance, Larghetto – Allegro) művet kitűnő előadásban hallottuk.
A rendkívül magas színvonalú hangverseny az angol Benjamin Britten (1913–1976) húszéves korában komponált szimfóniájával (Simple Symphony, Op. 4.) zárult. A vonószenekarra vagy
vonósnégyesre írt műben azokat a gyermekkorában, tízéves kora
körül lejegyzett zenei ötleteit, melódiáit dolgozta fel, amelyeket
szinte véletlenül talált meg egy füzetecskében. Az 1933 decembere és 1934 februárja között született, rendkívül szellemes, jókedvű, zenei ötletekkel teli négytételes szimfóniának már a tételcímei
is játékosan alliterálnak az eredeti partitúrában és a magyar fordításban egyaránt: I. Bombasztikus bourée, II. Pajkos pizzicato,
III. Szentimentális sarabande, IV. Furfangos finale. A mű előadása
nem igényel részletes elemzést, kritikusi véleményt. Egyszerűen:
remekül szórakoztunk. Mi több: a művészek is láthatóan élvezték
az őszinte, felszabadult muzsikálás örömét.
A siker (legyünk hűek az első tétel címéhez) bombasztikus
volt. A zenekar a szűnni nem akaró vastapsot az utolsó tétel megismétlésével köszönte meg.
M. Tóth Antal

A Budapesti Fesztiválzenekar vonósaiból alakult kamarazenekar (koncertmester: Pilz János) John Stanley,
Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart és Benjamin Britten műveiből adott
hangversenyt a Hangvillában.

Felszabadult, boldog
muzsikálás a legjobbaktól
A Budapesti Fesztiválzenekar vonós kamarazenekarának koncertje.
Hangvilla, 2021. december 15.
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A be nem teljesült ünnep

Rákász Gergely: Beteljesült ünnep. Hangvilla, 2021. december 19.

Rákász Gergely „koncertorgonista” karácsonyi koncertjét az előző esztendő adventjének negyedik
vasárnapján tartotta a Hangvillában. A kétrészes írás mostani első részében közvetlenül a koncertet
elemzem, a Séd következő számában megjelenő második részben pedig tágabb kontextusban mutatom
be Rákász Gergely munkássága kapcsán a klasszikus értékek elinflálódását, a 21. század többségképességelvűségének a művészetre gyakorolt hatását.
mokkal zárul. A harmadik, emelkedett hangulatú tételt a két szólóhegedű, a cselló és a zenekar (a ripieno) egymásnak felelgetve
adta elő. Interpretációjukban egyetlen elveszett hang, gesztus, zenei elem sem volt, minden tökéletes frazeálással és vonóshangzással szólalt meg. A negyedik, Allegro tempójelzésű, felelgetős tétel
során az utolsó erdélyi polihisztor, kiváló zenekritikus, Brassai Sámuel (1797–1897) jutott az eszembe, aki szerint „a vonósnégyes
nem más, mint négy értelmes ember értelmes beszélgetése”. Nos,
ez a tétel most 20 értelmes ember csevegése, vitája, egyenrangú
beszélgetése volt.
A koncert első felének záró darabjaként az együttes még
egy barokk művet adott elő: Antonio Vivaldi (1648–1741) csellóra és vonósokra írt a-moll concertóját (RV 419). A mű szólistája a Fesztiválzenekar tagja, nemzetközi gordonkaversenyek
győztese, Kertész György csellóművész volt. Az első találkozásom Vivaldi egyik leghíresebb csellóversenyével mintegy 60 éve
Szegeden történt, ahol akkor orvostanhallgató voltam. Az eseményre máig emlékszem. 1963-ban a Tátrai-féle Magyar Kamarazenekar adott a városban hangversenyt, az együttes csellistája
és a Vivaldi-versenymű szólistája id. Kertész Ottó csellóművész,
a mostani szólista édesapja volt. (Kertész György abban az évben született.) A háromtételes (Allegro – Andante – Allegro)
versenymű egyes tételeiben a szólista virtuóz, helyenként érzelmes epizódjai a zenekarban vissza-visszatérnek. Ezt az ún. ritornell stílust Vivaldi érlelte egységes zenei formává, amelynek
egyik remek példája éppen a most elhangzott versenymű. Parádés előadást hallhattunk, a publikum hosszan ünnepelte a művészt és az együttest.
A szünet után a kürttel, klarinétokkal és fagottokkal kibővített zenekar Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) III. Esz-dúr
kürtversenyét (KV 447) adta elő az együttes tagjának, Szőke Zoltánnak a szólójával. A mű a zeneszerző pályafutásának a csúcsán,
1787-ben, tehát Mozart „nagy” zongoraverseny-ciklusa (1784–86
után) készülhetett, a Figaro házassága és a Don Giovanni bemutatásának évében. Ezzel magyarázható, hogy a szerző oboák helyett
a fagottok mellett az akkor divatba jött hangszert, a klarinétot alkalmazta (máig híres klarinétművei néhány évvel később születtek). A kürt a 18. század végén még billentyű és szelep nélküli
hangszer volt, technikai okok miatt használata nehézségekbe ütközött, bár meleg, bársonyos hangszíne miatt népszerűségnek

A koncertet Louis Daquin egy francia karácsonyi éneke indította. A mű sok futama közül jó néhány volt piszkos, valamint egyszer a stílustól teljesen idegen glissando futamot is hallhattunk.
Ezt követte Georg Friedrich Händel Halleluja kórusa, amelynek
átiratában sok orgonaregisztrációt hibásnak vagy legalábbis nem
átgondoltnak tartottam, de a legeslegnagyobb problémám az előadással a 33. ütem óriási, indokolatlan lassítása és hatalmas generálpauzája volt. Bár sokan így játsszák, véleményen szerint ez túlságosan elrugaszkodik a szerző eredeti szándékától. Ha Händel
azt szerette volna, hogy a „The Kingdom of this world” szövegrész
előtt lassítás és megállás legyen, akkor ő beírta volna a kottába.
A koncerten Kiss Péter fiatal muzsikus is bemutatkozhatott,
aki jelenleg Firenzében tanul harmonikán. A félszeg, de tehetséges fiatalember két kompozícióval lépett színpadra. Először Antonio Soler egy szonátáját, majd a kortárs ukrán szerző, Szergej
Vojtenko művét, a Revolutiont játszotta el. Mindkettőt ügyesen,
technikailag és zeneileg felkészülten interpretálta a fiatal művész,
bár utóbbi műről annyit feljegyzeteltem magamnak, hogy a zeneszerző eléggé túlírta a darabot.
A koncert csúcspontja Antalffy-Zsiross Dezső Karácsonyi
harangok című darabjának előadása volt. Tényleg szép felvezetést
kapott a mű azáltal, ahogy Rákász mesélt a saját gyermekeiről és
a darab születéséről. Szép regisztrációval, igényesen volt előadva,
messze kimagaslott e mű az estéből.
Ezt követően jött a koncert zenei interpretációs mélypontja.
Beethoven 5. (Sors) szimfóniájának I. tételét hallhattuk, amelynek
előadását hosszadalmas beszéd vezette fel. Ebből megtudhattuk,
hogy a pandémia kezdetén Rákász néhány barátjával arról filozofált, hogy vajon sorsszerű-e ez az egész helyzet. Megszámlálhatatlan problémám volt az előadással, úgyhogy csak címszavakban
említek meg néhányat: felesleges szünetek és lassítások (pl. 19–21.
ütemek), mérhetetlenül sok gikszer (pl. már a 3. ütemben!), a regisztratúra átgondolatlansága (pl. 59–61. ütem) stb.
Johann Sebastian Bach c-moll passacaglia és fúgája szintén
hosszas felvezetést kapott, Rákász a Gilgames-eposzt ismertette. A
kompozíció előadása felemás érzéseket hagyott bennem. Egyrészt
olyan nagy melléütések nem voltak a darabban, alapvetően jól el
voltak játszva a hangok, de a súlyos, háromnegyedes passacaglia-téma (ami legtöbbször a pedálszólamban hallható) ki-kiesett

az egyenletes lüktetésből. Már a téma exponálásakor – mikor
semmi mást nem kell játszani, csak a pedálszólamot – is lötyögött
a háromnegyed, ami később, mikor a manuálokon is kellett játszani, teljesen elvesztette feszes jellegét.
A koncert ráadásaként Jean Jacques Offenbach Hoffmann
meséiből hallhattunk egy részletet, majd Wolfgang Amadeus Mozart KV 265-ös „Ah, vous dirais-je, Maman” (magyarul: Hull a
pelyhes) variációja zárta az estet.
Az előadás kapcsán számtalan kérdés merült fel bennem: mi
a közös Richard Claydermanban, André Rieu-ben, Havasi Balázsban vagy éppen Rákász Gergelyben? Milyen folyamatok vezettek
odáig, hogy ezen előadók megjelenhettek a koncertéletben? Mi az
a piaci rés, amit ők munkásságukkal igyekeznek betölteni? Mely
személyiségjegyek azok, amik közösek bennük, és miért lehetnek
ők sikeresebbek, mint sok más, jobb képességű előadó? Miért zavaró trend az élményhajszolás, és miért kell egy művészt is úgy eladni, mint a mosóport? Miért probléma Beteljesült ünnep címmel
hirdetni egy koncertet? Miért lett a többségképesség fontosabb
szempont, mint az értékteremtés? Írásom második részében ezekre keresem majd a választ.
Lukács Elek
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Az első hazai karmester nélküli vonós kamarazenekart Magyar
Kamarazenekar néven 1957-ben Tátrai Vilmos hegedűművész
(1912–1999) alapította, a Ferencsik János vezette Állami Hangversenyzenekar tagjaiból. Az együttes összetétele 6-6 első és második hegedű, 3-3 brácsa és cselló, nagybőgő és continuóként
csembaló vagy zongora volt. Ez a felállás a későbbiekben szinte etalonná vált. Természetesen az előadott művek függvényében
mindenkor szükség volt az alaplétszám csökkentésére vagy növelésére, az arányok változtatására, esetleg más hangszerek szerepeltetésére, pl. a Rolla János által alapított Liszt Ferenc vagy a Kováts
Péter által irányított Mendelssohn Kamarazenekar esetében. Megmaradt ugyanakkor az alapelv. Az együttest nem külső karmester vezényli, hanem a koncertmester irányítja, aki maga is tagja
a zenekarnak. Ebben a helyzetben nagymértékben felértékelődik
valamennyi zenekari tag egyéni tudása, kvalitása, ambíciója, főleg pedig képessége és vágya az együtt egymásra figyelő közös zenélésre. Az eredmény: különösen magas zenei minőség. Egy ilyen
rendkívüli élménynek lehettünk szerencsés tanúi a külföldön és
hazánkban is az egyik legismertebb és legelismertebb magyar
szimfonikus zenekar, az 1983-ban alapított Budapesti Fesztiválzenekar tagjaiból Fischer Iván kezdeményezésére létrejött, Pilz János által vezetett vonós kamarazenekar koncertjén.
John Stanley (1712–1786) angol zeneszerző és orgonista
d-moll vonóskarra írt versenyművével (Op. 2., No. 4.) kezdtek.
Már az első tétel során feltűntek az együttes erősségei: a kiegyenlített, tökéletes vonóshangzás, a szólamok egyenrangúsága és arányossága, a concerto grosso-szerű állásoknál a szólisták briliáns
hangszerkezelése és tudása. Ez utóbbiak közül kiemelésre méltó a
hegedűs Eckhardt Violetta, Pilz János és a csellista Szabó Péter játéka. (A későbbiekben is ők játszották az előadott művek szólóit.)
A barokk versenyművek egyik legjelesebb mesterének, az
itáliai Arcangelo Corellinek (1653–1713) D-dúr, Op. 6. No. 1. concerto grossójával folytatták. Az 1714-ben készült 12 részes sorozat
első nyolc műve ún. templomi koncert (concerto da chiesa), az
utolsó négy versenyműszerű kamarakoncert (concerto da camera). Az öttételes D-dúr templomi koncert ünnepélyes bevonulással kezdődik, majd gyorsabb szakaszok után a tétel méltóságteljes
akkordokkal zárul. A második tétel lassú, súlyos (Largo), két hegedűvel és csellóval játszott dallammal indul (egyesek szerint
ennek táncos, chaconne-szerű karaktere van), majd pergő futa-
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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 koncerten válogatást hallhattunk Hocz VeA szólista, a karmester
és a varázsló
ronika jelenlegi repertoárjából. Elsőként JoA görög Beethoven. Baráti Kristóf és a Mendelssohn Kamarazenekar koncertje.
Hangvilla, 2021. szeptember 25.

hann Sebastian Bach (1685–1750) BWV
561-es jegyzékszámú a-moll fantázia és fúga
című kompozíciója szólalt meg. Zenetudósok
valószínűsítik, hogy a művet Bach egyik utolsó növendéke, Johann Christian Kittel (1732–
1809) szerezte, azonban mind a mai napig a
Séd, 2021. 6. sz., 9. old.
Bach-jegyzékben tartják számon. A közel tízRekviem a Covid-interregnum idején
perces
súlyos, virtuóz zenei anyag remek felInnen és túl. Veszprém Város Vegyeskara és az Orlando Énekegyüttes koncertje.
Árpád-házi Szent Margit-templom, 2021. október 29.
ütése volt a koncertnek.
Másodikként Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) Op. 65, Nr. 3-as A-dúr orgonaszonátája szólalt meg. A kompozíció az
1844–1845 között keletkezett hat orgonaszonáta 3. darabja. A szerző Luther egyik híres,
„Aus tiefer Not” kezdetű korálját használta fel
Séd, 2021. 6. sz., 11. old.
a műben. A grandiózus bevezető után felcsendülő, bonyolult szövésű fúga alatt szólal meg az említett dallam.
A korál teljes elhangzása után rövid visszavezető szakasz következik, majd újból megszólal a kezdőtéma. Végül a szerző egy szintézisszerű, korábban elhangzó dallamokat is felhasználó Coda
szakasszal zárja a tételt. A második tétel – mely hangulatában teljesen eltér az elsőtől – egy korálszerű, nagyon áttetsző, puha zenei
szövetet hoz. Hocz Veronika ügyesen vezette végig a több mint
tízperces szonátát. Kellő erejű, jól átgondolt volt az első tétel regisztratúrája, valamint a fúga is kiérlelten, kellő precizitással szólalt meg. A második tétel puhaságát is lágyan és művészi módon
interpretálta.
Ezt követően szintén Johann Sebastian Bach egy műve, a
BWV 729-es In dulci jubilo következett. A dallam a 14. században keletkezett, Magyarországon először a Cantus Catholici című,
1651-es énekeskönyvben jelent meg. Liszt Ferenc (1811–1886)
Ave Maria című orgonaműve volt véleményem szerint a koncert
egyik csúcspontja. A Gebet címen is futó kompozíció sok érzelmet, hangulatot vonultat fel, amelyek nemcsak technikai, de komoly zenei kihívást is megkövetelnek az előadótól. Hocz Veronika
nagyon igényes regisztrációt talált az előadáshoz. A zenei megformálás is mesteri volt, kellően lélegzően, nyugodtan, de ha kellett,
akkor épp drámaian nyúlt a zenei anyaghoz.
A koncert utolsó blokkjában sorrendben Bach BWV 590es Pastoral című, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621) Ons is
gheboren een kindekijn című, valamint szintén Bach BWV 577-es
G-dúr „gigue” fúga című kompozíciói csendültek fel. Hocz Veronika érettségéről tesz tanúbizonyságot a műsorválasztás. NemNem egyedülálló példa, hogy a világklasszis
szólisták pályájuk közepén-végén karmesteri
pálcát ragadnak. Magyarországon ennek kifejezetten nagy hagyománya van, gondoljunk
akár Kocsis Zoltánra, Vásáry Tamásra, Berkes
Kálmánra vagy akár a Mendelssohn KamaKorszerű megújhodás
razenekar vezetőjére, Kováts Péterre. NemModern renaissance. Auer Fesztivál, Hangvilla, 2021. augusztus 5.
zetközi szinten is megjelenik ez a fenomén:
Séd, 2021. 5. sz., 25. old.
Placido Domingo, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein – és a listát lehetne még folytatni. Véleményem szerint ennek a jelenségnek
klasszikus zene végnapjai
az
lehet az oka, hogy a szólista úgy érzi, elérte
Mozart nyaral. Gilles Apap és a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye
az Auer Fesztiválon. Hangvilla,
2021. augusztus
7.
mindazt,
amit
hangszeres művészként elérhet.
A fejében megszólaló zenét nemcsak szólistaként, hanem zenekarvezetőként is meg szeretné osztani a közönséggel. Ezek a nagy kaliberű
művészek valóban kiváló, az egyszerű tanult
Séd, 2021. 5. sz., 27. old.
zenész által elérhetetlen művészi magasságokban járnak, és ezt a minőséget kívánják a zenekari zenészeken keresztül kifejezésre juttatni.
Azonban nem véletlenül létezik a karmester mint „szakember”. 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 instruálja a muzsikusokat, osztja meg velük az adott szerző és a saját gondolatait. Nemcsak megtanítja a művet, hanem koncepciót ad és
szélesebb kontextusba helyezi a lejegyzett hangokat, ezzel gazdagítva 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 gondolataimat indukáló karmesteri feladathoz, a vezényléstechnikához. Egyetemi karvezetés-tanulmányaim vége felé tanárom,
a Kossuth-díjas Szabó Dénes az alábbiakat mondta egy vezénylésigyakorlat-órán (szabadon idézve): „a karvezető sikere
nagyjából úgy oszlik meg, hogy 80 százalék próbatechnika, 15
százalék vezényléstechnika és 5 százalék szerencse”. Bár a próbatechnikához képest a vezényléstechnika 15 százaléka nem
tűnik soknak, mégis fontos szempontra utal. Egy technikailag
felkészült karnagyot vagy karmestert nem pusztán jobban eső
érzés figyelni, de egy ilyen művész a zenészek játékát is nagyban megsegíti. Ezzel szemben a technikailag képzetlenebb vezénylő nehezítheti a játékosok dolgát.
A koncert első felében Johann Sebastian Bach (1685–1750)
BWV 1042-es jegyzékszámú E-dúr, majd Felix MendelssohnBartholdy (1809–1847) híres e-moll hegedűversenyét hallgathattuk meg. Az első rész ráadásaként két Bach-szólódarab, sorrendben 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.

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.

A Modern reneszánsz címet kapta a koncert, mely cím nyilvánvatáplálkozó mozzanat. A Kováts Péter vezette Mendelssohn ZeGilles
Apap, a most 58 éves hegedűművész veszprémi fellépését
nagy várakozás előzte meg, hiszen köztudott,
lóan Oláh Kálmán belső késztetését jelzi a megújulásra, a korral
nekar és Kovács László karmester közös munkája az a stabil kahogy
tudású
és a Bach
legkülönfélébb
stílusokban
otthonos, háttér,
játékos
kedvű,
kreatív
művészről
való páratlan
haladásra, hiszen
a 3 vázlat
csellószvitjeiből és
a Mimarazenekari
amely
teljessé teszi
a hangzást.
Erőlködésvan szó,
chel Legrand-feldolgozások
korunk
zenei paradigmáiba
ágyazott
nélküli,
tiszta
érzetethegedűse”-ként
kapunk, és ami feltétlenül
pozitívum, hogy
akinek
a show a létezési
formája,
s akit Yehudi
Menuhin
„a 21.
század
jellemzett.

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 keresztül virtuóz szólamokkal tarkítva éri el a teljességet. Most is
bőgőtémából bontódik ki a mű, hogy aztán folyamatosan épülve, hangszerek, hangszerpultok variációival végül elérje a tetőfokot. Zongora és fúvósokkal kiegészített kamarazenekar koncertál
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zenei újraértelmezések, míg a Passacaglia zenekarra és jazztrióra originális Oláh-mű. Oláh Kálmán a magyar jazzszcénában az
intellektuális vonalat képviseli, ebben a tekintetben – szerintem
– Bill Evans, Dave Brubeck, George Shearing iskolájának követője, ugyanakkor érezhetően jelen van Bach – érthetően – mindenekfeletti tisztelete. Egyfajta fúziós, szintetizáló szándék érezhető,
amikor igyekszik teljesen elmosni az ún. klasszikus zene és jazz
közötti határvonalakat, és megoldásaiban a kettő együttes hatásával operál. Hangszereléseiben a zenekar esetében nem a big bandek ritmikus fúvóshatásai, inkább egy szólamokkal játszadozó, de
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Megkezdődött a koncert. Apap még kint elkezdett hegedülni, 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 alkalmazkodva, lágyan szólt, öröm volt hallgatni. A show-ra legfeljebb az emlékeztetett, hogy Apap közben fel-alá járkált a zenekari
tagok között, előtt, mögött vagy mellett, főleg, ha éppen zenekari közjáték ment. Játéka virtuóz, szellemes volt, tele szuggesztióval, 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 többnyire 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 ígérete nem teljesült. Attól, hogy Apap a tételt egy, stílusában a mozarti 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 improvizáció. Csakhogy azt egyedül, szólóban kellett volna végezni,
ám ez esetben a zenekar számára szólamokban leírt, kellő időben
megszólaltatott, különféle tájakra kalauzoló kísérete fölött improvizált a tétel egyes motívumaira, a „magyaros” motívum például 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.

azt sem lehet mondani, hogy hiányozna belőle az alázat. Mégis,
25
egyénisége oly erős, maga alá gyűr mindent, amihez hozzányúl.
A
fő különbség más művészekkel szemben, hogy például ha Mozartot 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 népszerűsíteni, akkor közel vannak a klasszikus zene végnapjai. Pláne
egy nemzetközi patinás fesztivál zárásaként!
Egy dolgot végképp nem értek: vajon a zenekarnak – a csellistákat kivéve – a második részt miért állva kellett végigjátszania?
Tán büntetésben voltak?

Itt említeném meg, hogy a koncert az „A görög Beethoven”
címmel futott. Egy rövid kutatás után találtam rá a címadás miértjére Batta András egy írásában:
„A 4. szimfónia közvetlenül az Eroica bemutatója és a Fidelio
első megfogalmazása után keletkezett, az 5. szimfónia komponálásával egyidejűleg, illetve annak szünetében, 1806-ban. Emezeknél könnyebben, gyorsabban, zökkenőmentesebben készült, és
Robert Schumann szerint úgy aránylik hozzájuk, mint óriásokhoz 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 hallgathattunk. 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 felkészültsége tökéletes, muzikalitása páratlan. Valóban kevesek képesek
ezt a magas szintet elérni.
Baráti és a Mendelssohn Kamarazenekar leginkább a Bach-hegedűversenyben volt összhangban, azonban a Mendelssohn-hegedűverseny kicsit nehézkesnek hatott. Az első tételben egyértelműen
túl hangos volt a fafúvósszekció, míg a zárótétel tempóját Baráti elképesztően 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 nélkül állt ki vezényelni (hozzáteszem, a Bach-hegedűversenyen kívül minden mást fejből játszott!). A két gyors tempójú saroktételt,
ami határozott, karakteres vezénylési technikát igényelt, kifejezetten 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 hasonlítottak varázsláshoz, mint irányításhoz. A koncert után néhány
zenekari zenészt megkérdeztem erről, akik amellett, hogy kiemelték, mennyire megtisztelő és jóleső érzés Barátival együtt zenélni,
megerősítettek engem abbéli kételyemben, hogy az ominózus tételekben valóban nehezen lehetett követni a dirigenst.
Baráti Kristóf jelenleg 42 éves. Rendkívül hosszú, több évtizedes 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 fiatalnak és a művészet
iránt teljes mértékben elkötelezettnek és alázatosnak tartom ahhoz, hogy képes legyen vezénylésbéli hiányosságait pótolni. Egy, a
számára is elfogadott és tisztelt karmestertől bizton tudna tanulni.
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Jegyzet:

1

Lukács Elek

A koncert harmadik főszereplője a gyenesdiási illetőségű fiatal
orgonista, Hocz Veronika volt. Veronika a Padányi mellett a veszprémi konzi utolsó kifutó évfolyamában is tanult, ahol orgonatanára
9
Kővári Péter volt. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének orgonaművész- és zeneismeret-tanár szakos hallgatója, 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 komponált 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 énekfeldolgozása 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 tolmácsolta a műveket, a választott műsor igényességéért Erdélyi Ágnes
művészeti vezetőt illeti a dicséret.
Farsang-Törös Krisztina előadásában szólalt meg Juhász Gyula (1883–1937) Szimpozion című verse, amit Hocz Veronika játéka
követett. Dietrich Buxtehude (1637–1707) e-moll chaconne-ja hangulatában tökéletesen illett a koncert műsorába, Veronika igényesen 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 – Introitus, 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 megbillenés, de a tapasztalt énekesek mindig meg tudták oldani a kialakult
helyzeteket. Pozitívumként emelném ki Molnár Zoltán gregorián
éneklését, szép hangon, kifejezetten stílusosan interpretálta az egyszólamú részeket.
A koncert legvégső blokkjának kezdetén Formán Bence előadásában hallhattuk Pilinszky János (1921–1981) Egyenes labirintus
című versét, majd ezt követően Kodály Zoltán (1882–1967) Pange
lingua című kompozíciója szólalt meg Veszprém Város Vegyeskara és Hocz Veronika előadásában. A veretes orgonabevezető után
szépen, méltó módon szólaltak meg a kórustételek. A koncert lezárásaként Johann Sebastian Bach (1685–1750) Már nyugosznak a
völgyek kezdetű korálfeldolgozása volt hallható a két kórus előadásában. Az Orlando a templomtérben, a vegyes kar pedig a karzatról 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 mégis 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.

Batta András 1981. Ludwig van Beethoven: 4. szimfónia. A hét zeneműve, 3. p. 14.

Veszprém Város Vegyeskara a harmadik hullám lecsengése után,
késő tavasszal kezdte újra a kórusmunkát. Nyár elején szép koncertet tartottak Napfényes karácsony címmel, melyre a felkészülés
a hosszas kihagyás után meglepően gyorsan haladt. Az emberiséget sújtó vírus sajnos „elvitte” a régóta tervezett nyári kirándulást
Ljubljanába, ugyanis a 21. Europa Cantat fesztivált online formában 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 elmúlt időszakban, a hosszú szünet után páran nem tértek vissza, néhány új énekes csatlakozott.
Az Orlando Énekegyüttes töretlen erővel dolgozik a régizene népszerűsítésén, műsorukon ritkán találunk a barokk kornál
később született műveket. Ez az évtizedes elköteleződés egy olyan
stiláris pontosságot eredményezett, amelynek következtében a Vikman Pál vezette együttes méltán veszi fel a versenyt a legnagyobb
régizenei előadókkal. A kisebb létszámú kórust talán kevéssé tépázta 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.

Lukács Elek
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Rostetter Szilveszter
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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.
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Adventi hegedű- és
cimbalomverseny
Óváros tér, adventi vásár. 2021. december 18.
A Cimbaliband koncertje az Óváros téri adventi
vásáron hangulattal töltötte meg valamivel több,
mint egy órában Veszprém igazi (ó-)belvárosát.
A fél hagyományos roma zenekar/fél jazz band
felállás kifinomult fúziójú zenét nyújtott. Nem
bántam meg, hogy eljöttem, sőt!
Sétálva az Óváros tér felé, örömmel láttam, hogy töltik meg gasztronómiai és egyéb üzletekkel ezt a kedves teret, ami egyébként a
Góbi-sivatag hangulatát idézte éveken át. Az adventi, karácsonyi
kirakatok és fények próbálták a karácsonyvárás érzetét fokozni. A
faházakba költöztetett üzletekkel körbevett és fényfüzérekkel díszített tér igyekezett a várakozás, a melegség, a szeretet hangulatát
idézni. A Covid-helyzet (és a boltok árfekvése) gyérítette az idelátogatók számát, a gyerekekén kívül eléggé visszafogott érzelmeket tükröztek az arcok. Nagyot lendített ezen a tartózkodáson a
feszültséget oldó muzsikájával a Cimbaliband koncertje. Előrebocsátom: nagyon átgondolt, nagyon hatásos program ez, minden
vonásában profizmust tükröz. Mind a tematika, mind a muzsikusok felkészültsége igencsak rendben volt.
Mielőtt részletekbe mennék, hadd morfondírozzak egy kicsit a „világzene” kifejezésen. Bevallom, nem szeretem ezt a fogalmat. Mint stílus, ilyen nem létezik, hiszen a stílus egy adott
kor zenei paradigmája, mondjuk például a barokk vagy a klas�szicista is egységes stílusjegyeket mutat. Vagy vegyük a jazzt,
ugyanazokkal a hangokkal dolgozik, mint bármelyik zenei elődje, de az előadásmodor, a blue-note-ok („piszkos intonáció”), a
szving (lebegő ritmikai érzet) és az off-beat (szándékoltan eltolt
ritmikai képlet), a sajátos dallam- és harmóniahasználat azonnal
elénk vetíti, miről is van szó. Ha ez a world music kifejezés azt
jelentené, hogy a földrészek és kultúrák közt átívelő zenei látásmód, a különböző népektől átvett zenei motívumok különböző
(kortárs) hangzások párosításával egy sajátos fúziót alkot, ezt elfogadom, de nekem nem több, nekem nem egy egységes, egyértelmű stílus, talán csak egy irányzat vagy műfaj. Miközben meg
nem is kevés, hiszen sajátos tudást, a zenei érzék kitágítását, más
dallamkincs befogadását és sokszor átértelmezését, az igazi kulturális sokszínűséget jelenti. Kitágult a világunk (hál’ istennek),
magasabb a horizontunk, eltérő kultúrák ötvöződnek, művészi
értelemben elfogadjuk egymást (bár máshol is így lenne), miért
ne jelentkezhetne ez a zenében is. Sajátos polifónia ez, és örülök
én is, csak a megnevezéssel van bajom.
Hol helyezkedik el a 14 éves Cimbaliband ezen palettán?
Dobogós, az biztos. Öten vannak, a vezető Unger Balázs cimbalmos kimagasló technikai és muzikális érzékkel, ebben a formációban kiváló énekkel, Solymos Máté hegedűs – nálam ő az első
helyezett – megkérdőjelezhetetlen technikai tudással, elmélyült,
ötletes improvizációival. Ők ketten viszik a prímet – szó szerint.

Unger Balázs ráadásul lazán, de intelligensen kommunikál a közönséggel. A további három tag semmivel sem rosszabb, csak ők
inkább a hátteret adják a nagyon érdekes hangokkal operáló szólókhoz, dallamokhoz. Varga Kornél gitáron – szinte mindig egy
sejtelmes mosollyal az arcán – nagyszerű és komplex harmóniákkal borzolja a karomon a szőrt. Tóth Gergely bőgős tudja, hogyan
kell előre húzni, megfeszíteni a zenei alapot, ugyanakkor ő az, aki
a leginkább introvertált képet mutat, csak az egymásra villantott
örömmosolyokban – mert nagyon szeretik, amit csinálnak – vállal részt. Egyáltalán nem utolsósorban a zenekar legifjabb tagja,
Babos Lőrinc a dobokon, számos stílusban megragyogtatva ütőstehetségét, visszafogott, kedves alázattal itt-ott énekkel is, eléggé
pontos, invenciózus dobolással. Van tehát egy jó csapat, akik ebben a fúziós műfajban számos zenei világba repítenek bennünket,
mindezt egy markáns, egyedi hangzásvilággal.
Engem az est első fele fogott meg a legjobban. Most adták ki
legújabb lemezüket (Szabadon címmel), és ezek az új kompozí-

ciók tényleg szélesre tárják a zenei kapukat úgy ezer kilométeres
körön belül. Sokszínű, számos nép – leginkább persze magyar (a
Felvidékről, Gyimesből, Kalotaszegről is) – zenéjének átértelmezését interpretálják, és küldetésként próbálják közvetíteni ebben
a szándékoltan popularizált formában a szélesebb közönségnek.
Szeretik a balkáni érzetű, páratlan ütemszám adta lehetőségeket
(Pacsirtás) is. A Kalotaszegről származó Katonadolog meg a jazz
elemeivel operál. A Mamikám című dal eredete moldvai csángó és
ír-kelta – érdekes társítás feszes groove-okkal –, a Kati, Kata darab a Karádi kertek alatt átértelmezése, egyben az utolsó dal az új
lemezről. Érezni a darabokban a szándékot: karakteres népi dallamokat átvéve, azokat áthangszerelve különböző stílusok jegyeivel felruházva komplex zenei megszólalást produkálni. Sikerült is.
Mindenképpen kiemelendő a hegedű és a cimbalom improvizatív
játéka, amely a népi és a szintó-mánus jazz – még Stéphane Grappelli is kihallik időnként – játékmodor sajátos ötvözete, az improvizációk technikásak, átgondoltak és persze hatásosak. A zenében
és a szövegben is jelen van a humor, az alapokban erősek, néha –
jó értelemben – meghökkentőek a váltások. Koncepciózus, profi
szemlélet alakította zenei szövedék.
Az est hátralevő részében hangulatforrósítónak ismert korábbi dalaik („az igazi nagy Cimbaliband-slágerek”, ahogy a zenekarvezető természetes kedvességgel megfogalmazza) szólnak. Ez
a válogatás inkább a széles közönségnek szól, és talán nem an�nyira különleges, mint az új lemez dalai. Több a rock and roll-,
drum and bass-hatás, jobban belesimul a populáris műfajokba,
még tangó is belefér, ahogy a közös fotózkodás is a zenekarral,
csökkenti a színpad és az auditórium közti fizikai és lelki távolságot. Bár fogy a közönség, egyre inkább hűl az este, és a gyerekesek – talán kényszerből – elszállingóznak, az itt maradottak közül
még páran dalra fakadnak és táncra perdülnek. Jó a fogadtatás.
Egy rövid ráadás még belefér az estbe, aztán csenddé nemesül a
szombat esti adventi hangulat. Így van ez rendben szenteste előtt
egy héttel.
Kovács Attila

„…kerestem az elérhetetlent…”

Karátson Gábor: Illusztrációk Goethe Faustjához. 1976–1980. Művészetek Háza, Várgaléria.
2021. november 13. – 2022. január 9.

A kiállítás a MANK – Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és a MANK keretein belül működő
Karátson Gábor Alapítvány, valamint a Művészetek Háza Veszprém együttműködésében valósult meg. A kiállítás
kurátora: Bellák Gábor. A veszprémi kiállításnál közreműködött: Dohnál Szonja
Johann Wolfgang von Goethe remekműve, a Faust 1832-ben jelent meg nyomtatásban. Magyar nyelven
először 1860-ban olvashatták. A világirodalom egyik legjelentősebb alkotása sok művészt inspirált, és
napjainkig számos illusztrált kiadás látott napvilágot szerte a világon. Ezek közül is kiemelkedő jelentőségűek
Karátson Gábor illusztrációi, melyek festészeti-grafikai remekek. Az Európa Kiadónál 1980-ban Karátson
illusztrációival két kötetben megjelent Faust könyvművészeti kuriózum.
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.

Karátson Gábort gyer-

Szekrény mögül
kiállítótérbe
mekkorától
megigézte
Csendkiállítás. Válogatás a városi önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti alkotásokból.
Művészetek Háza, 2021. november 10.

Faust története. Német származású anyai
nagyanyja hatására tizennégy évesen olvasta először a művet. Az
1960-as években, felSéd, 2021. 6. sz., 7. old.
nőtt alkotóként Goethe Színtana vezette el újra a Fausthoz.
A Faust-téma az 1960-as években jelenik
meg Karátson Gábor művészetében, és
egészen 1980-ig, az illusztrációk megjelenéséig jelen volt: „...kerestem az elérhetetlent, úgy véltem, annak nyomát a Faustban
is nyomon követhetem...” (K. G.).
Első Faust-műve egy nagyméretű
festmény volt 1968-ból. 1969-ben tizenhárom linómetszetet készített, de ezek az
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 művészetben hazudni nem lehet: önök megismerhetik a világomat
szobraimból... A gondos szemlélő mindig megleli a művész gondolatát” – nyilatkozta egy alkalommal a Napló című megyei napilapnak. Aki fenntartás nélkül, nyitott szívvel közelít alkotásaihoz,
azok számára megnyílnak a titkok, s kialakul a személyes kapcsolat a művekkel, s rajtuk keresztül alkotójukkal is.
Érzelemgazdagsága ellenére R. Kiss Lenke nem mondható 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 tudást, amelynek ismerete alól, hite szerint, a legnagyobb tehetség
sem adhat felmentést.
László Péter

Volt, ahol a szekrény
mögül került elő akva-

Egyből kettőtrell, volt, ahol a keret-

ből kiesve, raktárban
gyűrődött, vagy nem is
gondoltak arra, hogy
művészetnek számít a
sokszorosított grafika.
Ugyanakkor sok intézményben méltó helyen, szemlátomást megbecsüléstől övezve találtuk az alkotásokat.
A fellelt 523 mű fele festmény, harmada grafika, és mintegy 60 kisplasztika,
dombormű, kerámiatárgy került nyilvántartásba. Nagy részük most is ugyanott
található, mint 2016-ban, de voltak alkotások, amelyek a Művészetek Háza birtokába kerültek. Részben azért, mert Veszprém
kultúrája szempontjából fontosnak minősítette őket a szakmai bizottság – amely
fel is értékelte a műveket −, részben azért,
hogy méltatlan helyükről kimentsük őket.
Ezekből az alkotásokból nyílt november elején kiállítás a Dubniczay-palota
Magtárában. A tárlat, mivel a Csendnapok
része, a Csendkiállítás címet viseli, így a
bemutatott épp két tucat mű speciális tematika mentén válogatódott.
A fizikai csendet leginkább tájképeken lehet „meghallani”, amelyek az önkormányzati tulajdonú festmények között
szép számmal vannak. Nem véletlen: a tájkép a legalkalmasabb (hasonlóan a csendélethez), hogy a díszítő funkciót ellássa,
mondjuk egy igazgatói irodában.
A ’60-as, ’70-es években Veszprémben élt Csizmadia Zoltán csaknem 30, Alföld ihlette festményével találkozhatunk
a városban, s ott vannak még a csodaszép
kerámia faliképei, amelyek hajdanában a
Dubniczay-palotában a házasságkötő termet díszítették. Bojtor Károly évtizedekig
élt városunkban, jellegzetes tompa színvilágú, gyakran misztikus, vallási tartalmú
képei eleganciát és bölcsességet árasztanak.
Veszprém festője Ircsik József, jellegzetes vedutáiból, a sötét kontúrok közötti
tiszta színfelületekből a rend, a szabályosság sugárzik. Edvi Illés Panni pár évig
Csizmadia Zoltán: Fülesbagoly-fióka. 51 x 34 x 6 cm mázas kerámia. Intézménybe kerülés éve: 1974.
Hársfa tagóvoda; Barokk templom (Kolostor). Olajfestmény. 70 x 90 cm, év nélkül
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.)
plasztika színei lenyűgözőek. A mesebeli madár szépen megmintázott teste olyan
zöld, mint a rózsabogár fénylő szárnya, a
hatalmas szemei meleg fényű sárga lámpák, mögötte az éjszaka, egyiptomi kék, és
körülötte a keret az erdő sötétzöldje lehet.
(Ezeket a mázakat csak egy vérbeli varázsló 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 délutánonként az óvodából hazaindulóban.
Remélem, egyszer majd újjászületik, és a
neki megfelelő helyre repülhet!
Emlékeim szerint Csizmadia Zoltán fali kerámiái sokkal nagyobb méretűek, többségükben embereket ábrázolnak,
egy részük a pásztorfaragásokon látható figurákhoz hasonlítható. Színeikben az
okkersárga az alap, azonkívül apró foltokban, 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 olajkép, amelynek nincs meg a keletkezési dátuma, de valamiért azt feltételezem, hogy a
többi veszprémi részleteket ábrázoló művével együtt ez is az 1970-es években készülhetett. Ez a festmény stílusában, színeiben,
komponálásában jócskán eltér a társaitól.
A Kolostor a Séd völgyében (Barokk temp-
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Mindkettő ugyanattól a művésztől származik, akiről tinédzser koromban azt
hittem, hogy azonos nevű két különböző személy, az egyik festő, a másik pedig
keramikus. Ez egyrészt az én fogyatékosságom, másrészt a mai napig sem találok
rokon vonásokat Csizmadia Zoltán kerámiái és a festményei között, ami biztosan
nem baj, csak egyik oka lehet a tévedésemnek. A választott tárgyaim pedig még
műfajukon belül is mintha elütnének a
többi általam látott Csizmadia-műtől. Az
egyikért a szívem szakad meg, és szirénázva sietnék vele a múzeum restaurátorműhelyébe. A másik rendben lévőnek tűnik,
csak valamiért üveges keretbe tették, és a
(fotón) tükröződésben oda nem illő darabokat látok, ami kissé zavaró.
A művek szerzője Csizmadia Zoltán
festőművész, keramikus, aki Mátészalkán
született 1933-ban.
Az első tárgy egy 51 centiméter magas, mázas, törött, kerámia dombormű.
Egy kedves fülesbagoly-fiókát ábrázol. A

lom) címet viseli. Olyannak ábrázolja a helyet, amilyennek én sohasem láttam, pedig
sokszor jártam ott. Ebbe a képbe a szerző belefestette azt a csodát, ami körülbelül
harminc év elteltével vált valóra, mégpedig 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 épületet szépen tükröző vízfelszínnel. Az ég és a
tó kékje között áll álomszerű látomásként
a templom, ami csak az ablakai miatt látszik templomnak (tornya sincsen), mögötte dombok sötétlenek, amelyek kiemelik az
épület formáját és finoman árnyalt színeit. Nem tudom, Csizmadia Zoltán járt-e
mostanság arrafelé, hallott-e Nagy Csaba és zenésztársai gyönyörűséges régizenei
koncertjeiből ott a templomban, esetleg látott-e kiállításokat ebben a térben, ha igen,
kíváncsi lennék, hogy viszonyulna ennyi
idő után a képéhez, vagy ma milyet festene azon a helyen. Nekem ez a festmény az
időtlenségen túl azt is elmondja, miképpen
lássuk meg, hogyan vegyük észre a meglévő, helyben kínálkozó szépségeinket. Főleg
manapság, amikor amúgy sem utazhatunk
messzebbre.
Csizmadia-művek a leltár szerint
szép számmal találhatók Veszprém különböző intézményeiben, iskolákban,
könyvtárban, hivatali szobákban. Talán
féltucatnyi ezek közül alföldi tanyákat, a
többségük Veszprém beépített tájrészleteit ábrázolja. Néhány képen láthatunk
embereket is, de ez nem jellemző. Általában sötétebb tónusokkal, többféle színnel, határozottabb kontúrokkal jelenít
meg zsúfoltabb városrészeket. Az általam választott festmény ezeknél sokkal
visszafogottabb, álomszerűbb, finomabb
színekkel megfestett mű. Az a kényszerképzetem, hogy valami olyan pluszt adott
a helynek, ami a kép születésekor még
nem lehetett ott.
Ujj Ágnes

lakott városunkban, idilli, realista akvarelljei, amelyeken Veszprém jellegzetes
zugait örökítette meg, a ’60-as évek kordokumentumai.
Vágfalvi Ottó kevés formával, változatos színekkel ábrázolta képein a
Balaton színeváltozásait. Szerencsére csaknem 20 festménye van az önkormányzat tulajdonában.
A megyében élt két művészetpedagógus-óriás, a pápai A. Tóth Sándor és
a várpalotai Nagy Gyula festőként is értékeset alkotott. Az idén elhunyt Fülöp
Lajos is pedagógus volt és tájképfestő. A
Csendkiállításon az egyik legszebb, öszszefogott, kubisztikus szerkezetű, gazdag
színvilágú, Balaton-felvidéki tájat ábrázoló 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 tanított) lévő emlékszobájában tekinthetők meg.
Ikonikus művésze volt városunknak
Szilágyi László. „A ’90-es években is a ’80as évek újvad festészetét művelte – de a
saját egyéniségén abszolút átszűrve, nem
pedig egy régi történetnek a folytatását
művelte” – írta róla találóan Bordács Andrea művészettörténész.
Bartha László festő, könyvillusztrátor, díszlettervező külföldön ismertebb,
mint itthon. Veszprémhez a Petőfi Színház
révén kapcsolódik, több színdarabhoz ő
tervezte a díszletet fél évszázada.
Hencze Tamás művészi nagyságát
nem kell bizonygatni. A megyei könyvtárból került a Művészetek Házába 1997ben készült szitanyomat-sorozata: jelek és
gesztusok körtánca.
A Badacsonytomajon élt Udvardi
Erzsébet Arany János balladáit illusztráló sorozatának egy része ma is a megyei
könyvtár régi szárnyának folyosóját díszíti.
A Csendkiállításon is látható egy közülük:
lényegre törő kompozíció jellemzi, és a jellegzetesen „udvardis” vegyes technika a
csipkétől a meg-megcsillanó arany fényéig.

Bárdy Margit virágakvarellje egyszerű és elegáns, Bán Magdolna naiv festő
Szülőhazám című képe a kiállításmegnyitón jelen lévők szerint az Európa Kulturális Fővárosa program emblémája is
lehetne.
A legcsendesebb festmény az én képzetemben Egry Erzsébet Szék és árnyéka
című képe. A tonettszék és a ráterített drapéria árnyéka torzzá törik a padló-fal derékszögében.
Három szobrász képviseli a plasztika
műfaját: R. Kiss Lenke, Veszprém büszkesége, a klasszikus szobrászat mestere, Lugossy László, aki egy nonfiguratív,
szimbolikus acélszobrával van jelen. Erdey
Dezső műveit özvegye ajándékozta a városnak. A kiállításon három bronzszobra látható, köztük a méltán híres Vízhordó
kis változata. (Az eredetiről, a budapesti
Városligetben felállított szoborról a közelmúltban épp a Sédben olvashattak.)
Az 523 műalkotásból 24 szerepel a
Csendkiállításon. Kevésnek tűnik, de tudjuk, a kevesebb néha több. A tárlat kurátoraként igyekeztem úgy válogatni – a
csendasszociációk mellett −, hogy azok a
művészek, akiknek több (néha kifejezetten sok) alkotása van Veszprémben, szerepeljenek. Ugyanakkor megjelenjenek a
legnagyobbak, a nemcsak helyben híres
művészek. Mert érthető módon a műalkotások leltárának készítése során nem
bukkantunk sem Rembrandt-, sem Picasso-képekre. Köztünk élt, köztünk élő alkotók művei díszítik intézményeinket.

Herth Viktória
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alkotások csak most kerültek elő a műteremből. Ez a kiállítás a Faust-linók első,
nyilvános bemutatója. A kiállításon látható hatvannégy akvarell 1977-ben készült
el, és az illusztrációsorozat első kiállítása
1980-ban volt Németországban. Ugyanebben az évben jelentek meg a rajzok könyvben is.
Karátson Gábor illusztrációit a színekre, a színek szimbolikájára, a színelméletre építette fel. (Korábban a Faustkiadások többnyire fekete-fehér illusztrációval jelentek meg.)
Goethe Színtana Karátson számára meghatározó mű volt. Maga a szerző,
J. W. Goethe is a Színtant tartotta a legfontosabb, legnagyobb művének. Azért,
hogy ennek a kijelentésnek a jelentőségét,
fontosságát megértsük, gondoljunk arra a
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Karácsonyi koncertet tartottak az Árpád-házi
Szent Margit-templomban december 26-án este.
A fellépő Hocz Veronika volt, aki több szállal is
kötődik Veszprémhez. A Padányi Biró Márton
Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett,
valamint a zeneművészeti szakközépiskola utolsó kifutó osztályának volt orgonistanövendéke.
Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának Zeneművészeti Intézetében tanul, ahol Kovács Szilárd Ferenc orgonaosztályának hallgatója,
valamint ettől a tanévtől kezdve a zeneismeret-tanári szakot is elkezdte.
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Karácsonyi orgonamuzsika – Hocz Veronika
koncertje. Árpád-házi Szent Margit-templom,
2021. december 26.

Séd • 2021. 1. szám

Karácsonyi
Bach-rondó

csak zeneileg és technikailag is igényes darabokat válogatott,
hanem a koncert felépítésén is érezhető volt az átgondoltság. A
hosszabb, nehezebben eljátszható és értelmezhető darabok közé
könnyedebb műveket ékelt, amelyek nemcsak számára, hanem a
közönség számára is kellő pihentetésként tudtak hatni. A darabokat felkészülten játszotta, és bár itt-ott hallhattunk melléütéseket,
ezek kevés száma nem befolyásolta a koncert magas minőségét.
Külön kiemelném, hogy Hocz Veronika a Balaton nyugati
térségében él, ahol rendszeres kántori szolgálatot végez. A koncert
előtti napokban napi három misén szolgált, és ezek után látogatott
el Veszprémbe koncertet adni. A – jogos – fáradtsága azonban
nem volt érezhető a játékán! Sok sikert kívánok neki egyetemi tanulmányaihoz, várjuk vissza a későbbiekben is Veszprémbe.
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Hogy kerül balta, sőt balták tömege egy kortárs fiatal művész kiállítására? De úgy is kérdezhetnénk, hogy
került az emberiség ősi, primitív erőszakfétise a parabolaantennák, hőcsövek, fényjelek, a 21. századi
digitális világ totemjei közé? Fontos társadalmi, etikai kérdéseket vet fel az a gesztus, ahogyan Halász Péter
Tamás képzőművész belevágja a baltákat a parabolaantennába, a béke jelét kirajzolva velük? Felfoghatjuk
ezt akár iróniának is, amellyel kétségbe vonja a civilizáció fejlődésének az értelmét? Az is lehet, hogy semmi
ilyen jellege nincsen, és nem kell direkt jelentést keresni benne. Mert csak egy átláthatatlan konfliktus
tárgyiasulása. Halász Péter Tamás számos asszociációt rendel egymás mellé, és ránk bízza a döntést a
bonyolult történetről, amelyet távolságtartással idéz fel.

Totemek
a metauniverzumban
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világhírű életműre, amit a költő, író, politikus, természettudós, grafikus megalkotott.
A természeti jelenségek a tudomány,
a művészet és az élet inspirációs forrásai,
titkai. „A világ nyilvánvaló titkai… valódi
lényegük szavakkal való kifejezhetetlensége…” ( J. W. Goethe).
A hatvannégy illusztráció végigvezet
a tragédia történetén az Ős-Fausttól a két
könyvön át. A könyvméretű grafikai lapok
minden részletükben finoman, aprólékosan kidolgozottak. Nagy jelentőségük van
a színeknek a szimbolika- és atmoszférateremtésben. Karátson következetesen és
tudatosan használja a különböző színkontrasztokat. A festés alapszíneitől: a piros, kék, sárgától a rokon színeken át a
kiegészítő kontrasztokig. Kilenc lapját a
monokróm hatás uralja. Ezek a lapok ceruzarajzok minimális festéssel. Rajz- és

akvarelltechnikája végtelenül csendesen
bravúros.
A kompozíciókban felfedezhetjük a
klasszikus művészet előzményeit a késő
gótikától a huszadik századig. Ez az ös�szegző szemlélet jellemzi térábrázolását, a
tér megjelenítését is.
De örömmel ismerjük fel a gyermekrajzok világát is. Karátson Gábor nem
imitálja a gyerekrajzokat, hanem azok szabadságával, világra nyitottságával alkot saját képet, mint minden jelentős alkotó.
Karátson Gábor német nyelven olvasta a Faustot akkor is, amikor az illusztrációkat készítette. A rajzoknak nem adott
címet, de a paszpartukon a legtöbb lapot
Goethe művéből vett német nyelvű idézetekkel látta el. A lapok a kiállításra új
paszpartut és keretezést kaptak az eredeti,
feliratos paszpartuk megmentésével, felhasználásával. A képek mellett szereplő cí-

mek az ábrázolt jelenetek vagy a feliratok
alapján fogalmazódtak meg.
A kiállítás kurátora, Bellák Gábor a
Várgaléria négy terében úgy rendezte meg
a kiállítást, hogy a művek logikusan követik a Faust-történetet, példaszerűen támogatva a befogadói élményt.
Karátson Faust-illusztrációi figyelmet, elmélyedést, csendességet kívánnak.
Megszólítanak, hogy figyelmesen szemléljük világunkat, létezésünket. A Faustillusztrációk egy komplex életmű kiemelkedő alkotásai. Karátson Gábor a humanista-tudós művész megtestesítője,
képalkotó, aki jelentős művészetelméleti,
szépirodalmi művek szerzője, író, műfordító, festő, filozófus, művészetpedagógus.
Intenzíven érdeklik a közélet eseményei, a
humán- és természettudományok, környezetvédő.
Hegyeshalmi László

Túltoljuk az értelmezést, ha e szimbolikus installáció kapcsán az az egyáltalán
nem új keletű gondolat jut eszünkbe, hogy
a technikai fejlődés végső soron romlásba visz, felszabadítva a rombolás erőit?
Bár ez a gondolat egészen régóta jelen van
az emberiség történetében, gyakorlatilag
egyidős a filozófiával, mégis, most is nyitva kérdés, hogy a modern technológiával,
a digitális mátrix világgal, a metauniverzummal érintkezve a művész vajon elveszíti kapcsolatát a kozmikus természeti
erőkkel, vagy éppen hogy így ruházza fel
mágikus pluralizmussal az objektjeit? Ez
a két erő, a két pólus, az ősi és a meta, „az
ökoművészeti vonal és a spekulatív realista
nonhumán művészeti gyakorlat” izgalmasan találkozik Halász Péter Tamás installációiban, amelyekből a Művészetek Háza
Csikász Galériájában láthattunk válogatást
Sol + címmel.
A sol a NASA által bevezetett időegység, amivel egy nap hosszát jelölik
a Marson. Ezzel a címadással az alapélménynek egy újabb szintjét nyitja meg
a művész, kiszélesítve mind az érzékelés, mind a gondolati összekapcsolódás
lehetőségét egy virtuális térben. Platón
barlanghasonlatával szólva, az emberi
érzékszervekkel való megismerés korlátait is felvillantja, amikor olyan betűket,
mozaikszavakat ír ki világítótestekre, csövekre, amelyek csak hőkamerával láthatók. CO2, UDHR, GDP, HIPC.
Lehetnek ezek civilizációnk utolsó fényjelzései, mint titkosított, feltörhetetlen
kódok, ha elpusztulna a világ és vele az
emberiség. De az eltűnt erdő nagyon izgalmasan megformált jelei is legalább
ilyen misztikus hatásúak.

Nem volt még olyan változás a világban, amely ne került volna be valamelyik művészeti vízióba. A digitalizáció is
helyet követel magának. A művész mint
alkotótárs az emberiség fejlődési útján átdolgozza a saját fantáziáján az új tudományos ismereteket, az új technikai és optikai
eszközök felváltják a korábbi eljárásokat.
A barlangrajz előbb feloldódott Malevics
fehér négyzetében, a fehér négyzetből pedig napjainkra hőkamerával leolvasható
fényjel lett.
Rembrandt festménye, a Dr. Tulp
anatómiája a maga idejében nagyon aktuálisan mutatta be, dokumentálta a tudományos pillanatot. Ma már azonban ezt
film segítségével lehet igazán megörökíteni, a legfontosabb pillanatokat újranézni,
lelassítani, újrapörgetni. A festmény ebben az értelemben túlhaladott. Nincs mit
csodálkozni, hogy a 21. századi művészet
egyértelműen a fény és a mozgás eszközeinek, a multimediális kommunikációnak az
irányába megy el. Ahogyan már a 20. század is új látásmódra tanított bennünket,
kiemelve a technika és a filozófia jelentőségét. Ugyanakkor a nagy összefüggéseket
keresve az ősi, a primitív, a nagyon emberi
művészeti megnyilvánulások sem tűnnek
el. Gondoljunk csak Lissitzky, Tatlin, Pevsner, Gabo furcsa, minden rendeltetésnek
ellentmondó kibernetikus konstrukcióira, a szürrealisták vagy a pop-art teljesen
őrült tárgyaira. Különben, ha nagyon keresném, én ezekben találnám meg Halász
Péter Tamás konstrukcióinak rokonait, azzal, hogy ő már egy sokadik generációhoz
tartozik, amelyik egészen más nyelvet beszél. A digitális metauniverzum nyelvét.
Horváth Márk filozófus megnyitóbeszédében a spekulatív realizmus kifejezést
használta Halász Péter Tamás munkáival kapcsolatban. Kifejtette: „a spekulatív
realizmus olyan realizmus, amely számol a mindennapi tapasztalatunk által is
szavatolt hozzáférhetetlenséggel, átláthatatlansággal, a dolgok keménységével és
rejtőzködésével.” „A spekulatív realista ontológia alapján a dolgok mindörökké vis�szahúzódnak egymástól, mindig alapvető
jellemzőjük a kölcsönös visszahúzódás. A
visszahúzódás mint ontológiai adottság azt
jelenti, hogy sohasem hatolhatunk a dol-

gok legmélyebb belsejébe” – magyarázta.
„Egyszerre végtelenül dologorientált ez a
művészet, és mindeközben spekulatív is,
amely a valóság és a dolgok újabb rétegeit
fedi fel. Különös fényinstallációk, szimulákrumoknak tűnő térelemek és váratlan
művészi társítások. Halász Péter Tamás
alkotásai olyan berendezések és géprendszerek, amelyek működésük közepette, miközben feltárják magukat, lényegiségüket
megtartják önmaguknak. Dologiságuk és
felsejlésük nem szorítkozik a funkcionalizmus vagy a megszokott materializmus leegyszerűsítő megközelítéseire.”
Mi mást mondhatnánk ezek után,
mint hogy Halász Péter Tamás az irracionalitás precíz mestere, a kontempláció
mérnöke.
Bartuc Gabriella
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Sol +. Halász Péter Tamás kiállítása. Csikász Galéria, 2021. november 26. – 2022. január 9.
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„A geometria alapelveit eddig mindig a logikában keresték. Holott a valóságban a cselekedetekben rejlenek.”
(Paul Valéry)

A dolgok geometriája –
vagy a geometria dolgai

Dekádok. Matzon Ákos kiállítása. Művészetek Háza, Csikász Galéria, 2022. január 15. – február 19.
Ákos szűkíTeremtő Matzon
tett keresztmetszetben
eldöntetlenség
mutatta be életművét a
Szabados Árpád festőművész kiállítása: Teremtő eldöntetlenség / Balatoni elégia.
Művészetek Háza – Csikász Galéria. Megnyitó: 2020. július 18.

Csikász Galéria termeiben. Dekádok című tárlata vissza- és egyben
előretekintés is, ami a
80 éves alkotó töretlen
Séd, 2020. 4. sz., 10. old.
élet- és munkakedvét is
mutatja.
A szemlélődés benső
kertjei
A geometrikus
absztrakt egyik jelentős
hazai képviselője, aki
természetesen bemutatkozott a nemzetközi
színtéren – elsősorban
Séd, 2020. 4. sz., 15. old.
német nyelvterületen
–, az irányzat derűsebb,
oldottabb oldalát képviseli. Nem pusztán a konkrét geometrikusság, a rendszerek, a sík és tér találkozási pontjai izgatják,
hanem a felületek, a meghökkentő összevetések, egymásrautaltságok. Hol a szín
és a sík találkozási pontjait kutatja – mint
az életmű korai szakaszában –, hol a síkplasztika játékos, felületeket és egyben a
néző befogadói képességeit is próbára tevő
struktúrákat hoz létre (a dekádok második, harmadik szakaszában). Kísérletezik a
relief műfajával, a képfelületbe emel tükröket, faeszközöket (mintázófák).
A geometria feladata a dolgok más
irányú, az élet mélységeibe és annak ös�szefüggéseibe való behatolás. Ez Matzon
művészetfilozófiájának egyik fontos szegmense. A zeneiség, a ritmus, a fúga jelleg
(mely Bachhoz és Bartókhoz hozza közelebb) vagy a repetíció (Steve Reich munkássága) feladatokat ad számára.
A képfelületek megmozdításának érdekében nemcsak a ráépített, festett plasztikai elemeket (faszerkezetek, játék kockák,
golyók), de a vonalakkal történő forgatásokat (Forgató), a síklapok valamilyen logika
szerinti egymásra ható elmozdulásait is alkalmazza.
A 2010-es évek a sorozatok időszaka, megjelennek a könyvtárgyak, a résképek (bennük tükrökkel), az Ómega sorozat
(hódolat Teilhard de Chardinnek, a nagy
francia katolikus filozófusnak) vagy a legutóbbi időkben a rombusz alapú képek,
ahol már nem csupán a négyzetes vagy
téglalap alapú vásznon belül mozdulnak el
a dolgok (formák), de maga a képmező is
elmozdul, alakot vált.
E kiállításon Matzon háromdimenziós munkái, szobrai, kisplasztikái nincsenek jelen, de utalásszerűen felbukkannak a
szobrászati lehetőségek is némely munkán.
A Veszprémhez több szálon kötődő Szabados Árpád képzőművész1 emlékére rendezett kiállítássorozat
második része a Teremtő eldöntetlenség címet kapta, és szeptember 5-ig látogatható.2 A Balatonszepezden
2014 és 2015 nyarán készült, utolsó képsorozatát láthatjuk (a kiállítás második vagy alcíme ezért Balatoni
elégia), melynek ez az első bemutatója művészettörténeti esemény. A 91 darabos sorozatból 69 került a
falakra. A képek számozottak, címadásra Szabados életében nem került sor.

A főcím szókapcsolata Mészöly Miklóstól származik, aki 1986-1 2
sorozat látható a kiállításon, archaikus, gyakran ornamentális és
ban jellemezte így Szabados művészetét, amikor Sugárzó eldöna modern mesterek képalkotó koncepcióit újragondoló, összetett
tetlenség címmel közzétette műcsarnoki megnyitóját a Kortárs
képszerkezetekben és -sorozatokban „öltöttek testet”. A művészet
folyóirat 5. számában. A szöveg rövidebb változata 1989-ben katatörténetének e három területét nem annyira az emberfigura testelógusbevezetőként is szolgált Szabados Festmények című kiállításülése, mint inkább a világról alkotott képének művészetben való
sához (Józsefvárosi Galéria). Feltételezhető tehát, hogy a művész
megmutatkozása és a mesterség igézete jellemzi.
egyetértett az íróval abban, hogy az ő „kép- és látványépítő törekVajon most is érvényesnek gondolhatjuk az egykori állítást,
vését legalapvetőbben az jellemzi, hogy magának a létesülésnek (…)
mely Szabados öt évtizedes alkotói pályájából csupán az első 20 év
alak- és formaváltozatait puhatolja és felmutassa” (kiemelés tőlem).
összegyűjtött anyaga láttán fogalmazódott meg az íróban? Vajon
Ezek szerint Szabados Árpád, aki előbb grafikusként vett részt a
a folyamatában valóban eldöntetlen „létesülés” vagy valami más
magyar művészet 1960-as évek végi – 1970-es évekbeli – megújulávan jelen az utolsó Szabados-képeken, melyek láttán önkéntelesában, felszabadítva a rajzot nemcsak az ábrázolás, de a geometria
nül is eszünkbe idéződnek Egry József festményei? Egry a teremés az anatómia kötöttségei alól is,3 majd a ’80-as évek új/vad festést közvetlen közelről: egy kicsi, mégis végtelenbe vesző tájék felől
tészetét gazdagította szenvedélyes, tabut nem ismerő, ezért olykor
láttatja, amely egyben a teremtett világ is. A magyar művészet törbrutálisnak ható, erős, rajzos stílusával (mondhatni: a festészet hiteténetében az Alföldhöz, a Kárpátokhoz, a nagybányai hegyvidéklét és az ember hiteles megjelenítését kereső művészetével), miközhez, Erdély egészéhez fűződnek hasonlóan összetett, a mitikus és a
ben nemzedékek szemléletét változtatta meg és tette fogékonnyá
reális világot ötvöző festői minőségek, melyeket Egry – az 1920-as
a kreatív gondolkodásra a GYIK (Gyermek és Ifjúsági Képzőműévektől – a Balaton vizéhez és fényeihez, hegyeihez, az állatok, emvészeti) Műhely megalapításával, illetve a Mozgó Világ folyóirat
berek, fák békés együttéléséhez kötött.6 Egyúttal a művészi és az
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óta érvényes ugyan (alkotó-teremtő tevékenység), de a legjobban
igézetében, de inkább a beletartozás szempontjából. Ami kiolvasa 20. század „keresőit”4 jellemzi, beleértve az ember(iség) sorsával
ható Jékely Zoltán 1949-es Balatoni elégiájából is. Az e versben
felsejlő alak „sok-sok tökéletes vonal / szövedéke, állandó diadal /
és önmeghatározásával foglalkozókat is (eldöntetlenség). Szabados
múlandóságon s mindenen, mi rút!”, akinek költői megteremtéséművészetében a kettő szervesen függ össze: egyikből következik a
hez hasonlóan „a tenger éppen így vajúdhatott, / mikor Vénusznak
másik és viszont. Ilyenformán folyamatos kísérletei és kísérletfolyaéletet adott!” Vajon Szabados akrillal festett „elégiái” valóban az e
mainak új képformákban való rögzítése korának hű látleletei.
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– egy háromdarabos
désben, természeti harmóniában gyökerező, végső letisztulás felé
kötődik a gyerekrajzokhoz, a gyermeki világhoz. „Ha nem lesztek
mutató, holisztikus szemléletű képciklus bemutatására, mint a
olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába” –
Veszprém várában működő Csikász Galériát. Mert a királynék vámondja az Írás. Az értékrendet, erkölcsi kategóriákat mérő helyek
rosa adottságai által hordozza az igazi összhangot: hegy és völgy,
eleve megfoghatatlanok, érthetetlennek-elérhetetlennek véljük
erdő, patak és nagy tavunk egyaránt közelségben vannak itt. Szaőket, így van ez Isten országával is. A gyermeki világ értékeit, árbados Árpád, a magyar képzőművészet egyik sokoldalú, meghatatlanságát pedig leginkább a felnőttek világából szemléli, ítéli meg
tározó alakja nem érhette meg, hogy a Balaton partján született
az ember. Így nagyon nehéz a gyereklélek birodalmából táplálkozó
elégiája látható legyen ebben a „hegyre épült városban”. A bibliai
vizuális művészet értékvilágának feltérképezése, verbalizálása. Bihelyutalás többrétegű és szándékú: a világos, szelíd fénytársításokzonyos, hogy hazai képzőművészetünkben Szabados Árpád az, aki
ból felépülő kisebb-nagyobb táblaképek világa életműösszegző,
ebben az egyik legmesszebbre (vagy legközelebbre) jutott.
több szállal a mennyei Jeruzsálem felé tekint és szegezi a tekintetet. Nem valós, nem külső tájak és terek leképezései ezek, hanem
belső, részben megélt, részben vágyott világszegmensek. Élmények és gondolatok képei, de egyben gondolkodó, cselekvő, a
szemlélőben tovább működő képek. Az időben elhelyezett vizuáNéhány tenyérnyi, fél vagy egy négyzetméternyi képtáblákon meglis zenei egységek, melyek nem csupán többnapos, -hetes, hanem
ragadni az időt, tetten érni a fényt. Képpé tenni a természet és a
sok évtizedes szemlélődés foglalatai, elégiái.
teremtményi lét kitüntetett pillanatait, egyediben az egyetemest.
A tárlatcím kapcsán érdemes utánajárni és végiggondolni,
Ittlétünk tereiben megfesteni a lét esszenciáját, a fizika világában
hogy Szabados életművében a teremtés és az eldöntetlenség milyen
Enteriőr Szabados Árpád Férfitest című sorozatával
Szabados Árpád:
Szepezdi
sorozat
2.
a metafizikát, puha, érzéki geometriában
a fénnyel
zenélő
tereket.
szerepeket kapott, és miként vált képekké hosszú, gazdag alkotói
Úgy sejtem, efféle gondolatok, késztetések foglalkoztathatták Szapályája során. Ellentmondást hordoz a cím első része, a „teremtő
bados Árpádot, amikor hat évvel ezelőtt Balatonszepezden festeni
eldöntetlenség”, talán éppen a teremtmény teremtő mivoltának tökezdte Balatoni elégia című képciklusát. A korábban markáns, mikéletlenségére, útkeresésére világít rá: a creaturae (teremtés) alatt
tikus-szimbolikus biológiai formák rendszeréből építkező és azzal
valami tökéletes, kész egység létrehozását értjük, s ezzel a befekommunikáló
művész
visszafogott,
a
ragyogó
színűtől
a
fakóig
terjezettséggel az eldöntetlenség mintha szemben állna. Szabados
jedő skálájú festészetre hangolódott. A környezet, a fizikai-szellemi
Árpád hosszú éveken át intenzív belső erők, történések megragaatmoszféra minden tekintetben meghatározó erőket jelentett: a madásával foglalatoskodott, Veszprémben látható utolsó kollekciógyar tenger ragyogó fényei, a meghitt családi miliő és a sok-sok szeja pedig egy lassú, meditatív szemlélődés lenyomatait tartalmazza.
mélyes vagy szakmai előkép, leheletfinom, de fajsúlyos rétegekként
Teremtő döntései talán nem sokat változtak az alkotói életút során,
beépültek, szervesültek Szabados képtábláin. Ez a szín- és formavilág
csak annak végkifejletei szelídültek szenvedélyes biogeometriájárokonságot mutat a középkori templomok tömör, naiv falképeivel,
ból, játékos biopoétikájából egy meditatív, reduktív világ felé.
de a berber szőnyegek vagy az azok által megérintett Klee emblematikus világával is. Szinte egyértelmű, hogy Szabados Árpád szepezdi
képein tájakat látunk. Ugyanakkor nem hagyományos, plein air-látványképeket, hanem egy tér-fény-szín élményvilág absztrakcióit,
Szabados munkássága formai és szellemi merítéseit tekintve is keegy alkotói benső meditációs objektumait. A táj – mint Géczi János
reső, meg-megújuló, széles stiláris skálán mozgó szakmai életút.
veszprémi megnyitójában is említette – nem csak földrajzi, kultúrFekete-fehér fotósorozatait szerényen munkafotóknak nevezte,
történeti, ökológiai fogalom, hanem művészeti, illetve képzőművébár mindegyiket erős koncepcionális szálak és sokatmondó címek
szeti absztrakció is. S a tájképen ábrázolt dolog nem csupán az épített
fűzték sorozattá. Korábbi grafikái kezdetben klasszikusan kisebb
vagy természetes vidék távlati látképe, vedutája lehet, azaz nem egy
méretű és e szemlélethez igazodva kevés színben beszélő, ugyankülső szempont szerint fölépített alkotás3. Szabados életművének
akkor felszabadult, groteszk és élettelien narratív, expresszív lapok
nagy íve „landol”, érintkezik a szó többféle értelmében itt és most égvoltak. Később a szabadosi képi poétikában egyre nagyobb szeregel és földdel: a művész a korábbi erőteljes asszociatív formáktól eljut
pet kaptak a színek, a méretek, a fogalmi megközelítés szolgálaa metafizika világáig, egy maga teremtette „emberkert”-ből egy el1
tába állított képi metaforák , az archaikus kultúrák és a gyermeki
vontabb, transzcendencia felé nyitó szellemi kertig.
lélek világának forrásvidéke. Könnyeden előadott, de játékosan
Itt és most a balatoni elégia darabjai közül engem talán azok
nyers rajzai, akvarelljei, hol tanulmányszerűen, hol illusztratíragadnak magukkal jobban, azok üzennek többet, amelyekben
van teste(ke)t öltő festői egyedi grafikái, majd az új évezred eletöbb van a korábbi Szabados stílusjegyeiből, markáns karaktején készített lírai absztrakt akrilfestményei szerves előzményei a
réből. Érdekes, az iméntit erősítő tényező, hogy míg a korábbi
Veszprémben látható késői kép-elégiáknak. Míg az imént említett
képek jellegzetes „Árpád” szignóval voltak aláírva, addig a 2015–
munkák, majd az azokat követő nagyméretű grafikák énünk fe2016-ban született képek többsége szignó nélküli. Mintha valamekete dobozának tekinthető testünk emblematikus történéseinek,
lyest más jellegű erők vezették volna a Balatoni elégia készítőjének
mitikus és freudi olvasatainak sajátos ikonográfiáját teremtik meg,
kezét, mint a régebbi művek alkotójáét. Szabados Árpád kései soaz utolsó Szabados-sorozatok meditatívak és kontemplatívak: forozatában spirituális végkövetkeztetéseket ró a kultúránkban detonok és pigmentek gyermeki simogatásai. Talán nagyobb frekrékszögekkel határolt képmezőre, ecsetjének puha pászmái mégis
venciákra számítanánk egy férfitól, de ebben a lágyságban rá kell
egyfajta gyermeki keresés ártatlanságát, a világ jelenségeire való
lelnünk az erőre, mert, ahogy Lao-ce mondja: a lágy víz legyőzi a
újbóli rácsodálkozást közvetítenek. Ha engedjük, ennek a teremtő
2
szilárdat, a gyenge az erőset.
újrafelfedezésnek a részesei lehetünk balatoni képciklusa által.
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elégiád mutasd meg a hegyre épült
városban

10

éles-élénk, érzéki jelektől a világos,
puha fényterekig

1

2

Az „egyetlen mű” közelében (beszélgetés Szabados Árpáddal) in.:
Kiállításkatalógus, Bp. 1999.
Lao-ce: Tao Te King (ford.: Weöres Sándor, Tericum Kiadó, Budapest, 1994).

Tolnay Imre

3

Teremtő eldöntetlenség / Balatoni elégia, Szabados Árpád kiállítása – Géczi
János megnyitószövege, Veszprém, 2020. júlus 18.
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A geometria mellé egy izgalmas ellenpontot (a gesztust, a kalligráfiát) is felvillant
az életmű, mutatva, Matzon nem szorul be
saját, építészeti múltjából is jól lekövethető
strukturalista világába. Hajlandó elkalandozni, új vizekre is evezni alkalmasint.
Matzon életműve a bizonyíték arra,
hogy a szigorúnak, gyakran értelmezhetetlennek – sőt unalmasnak – mondott
geometrikus absztrakt (konkrét) művészet

mennyi filozófiát, derűt és játékosságot rejt
magában. Természetesen ennek megfejtéséhez egy nyitott szemű és nyitott szívű
közönségre is szükség van. Matzon Ákos
Csikász galériabeli tárlatához ezek a lehetőségek adottak, hiszen a geometriáról és
világunkról egyaránt szélesebb, mélyebb
ismereteket kaphatunk a kiállítás termeit
bejárva.
Sinkó István
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Matzon Ákos: Dekádok

verseny. Morton egyébként valós személyiség, a New Orleans-i
jazz egyik vezető alakja, kiváló zongorista, 1915-ben ő adja ki
az első jazzkottát is. Novecento hírnevének terjedése a Virginianra csalja, hogy fellengzős énjével, gigerli külsejével a „jazz
feltalálójaként” (nevetségesen buta kijelentés) párbajra hívja
hősünket. Novecento nem érti a szituációt, és csak a végén pöccen be annyira, hogy technikás játéka nyomán a zongorahúron
meggyulladjon a cigaretta. Morton legyőzve, megsemmisülten hagyja el a hajót, eközben Novecento számára az egésznek
semmi jelentősége, hiszen: „…ő valami egészen mást csinált. Ő
játszott... Valami olyat, ami nem létezett azelőtt, hogy ő belekezdett volna, oké? Valamit, ami sehol sem létezett. És amikor
felállt a zongorától, többé már az sem volt... már eltűnt, véglegesen...”, ahogy barátja megfogalmazza. Aztán itt a záró kép, a
titok nyitja, amikor a több száz kiló dinamiton üldögélve érteti meg zenészkollégájával, miért is nem hagyta el a hajót eredeti szándéka ellenére: a zongora 88 billentyűje véges, mégis
végtelen zene szólaltatható meg rajta, a hajó a maga érzékelhető területével befogható, míg a világ felfoghatatlanul végtelen
számára, nyomasztja a számtalan emberi lehetőség. A háború minden lehetséges gyerekét elpusztította – ezt már Baricco
humanizmusa mondatja –, az eltűnt nő minden lehetséges nőt
elvett tőle. Nincs számára hely ebben a meghatározhatatlanul
vég nélküli világban, ezért csak egy választása marad. Búcsúja a
paradicsombéli látomással fanyar humort tükröz. A monodráma azonban csak látszólag ér véget, számtalan nyitott kérdés ott
rezonál bennünk még nagyon sokáig.
Ezt érezzük Giuseppe Tornatore filmrendező, Koltai Lajos
operatőr, Ennio Morricone zeneszerző Az óceánjáró zongorista legendája című, 1998-as filmjében is. Tim Roth főszereplése mellett
magas szinten ragadták meg a cselekményben, a képi megoldásokban és a zeneiségben is ezt a varázsos történetet, amely nagyszerűen rímel Baricco hol költői, hol köznapi stílusára. Színházi
körülmények között természetesen más eszközökkel kell és lehet
dolgozni, de a dráma esszenciája meg kell, hogy maradjon.

„A Nyolcak mögött Ady állt, mint ahogyan a modern csoportok, mozgalmak és irányok mögött mindig
ott állt legalább egy költő, szerepével hangsúlyozva a szó és kép közötti bensőséges és a mi századunkban
megújított kapcsolatot. Így állt a múlt században az újítók mögött Baudelaire, majd a szimbolisták mögött
Paul Fort, a kubisták mögött Guillaume Apollinaire […] és a magyarországi izmusok mögött jómagam” –
így vall önmaga szerény szerepéről Kassák Lajos (1887–1967), a magyar avantgárd karizmatikus egyénisége.

Teilhard de Chardin (1881–1955) jezsuita teológus magyar fordításban megjelent kötetére (Szent István Társulat, 1980).
Matzon Ákos mestere, Konok Tamás
(1930–2020) emlékének ajánlott hommage-ként is tekinthetők a ○ □ ∆ Kör,
négyzet, háromszög (akril, farostlemez,
2007–2008) képei. A Kassák képarchitektúrájából kiinduló – attól eltávolodó – vonalarchitektúrát, a geometrikus formák
sziluettjét a képzőművész színredukcióval
ragadja meg.
Huber Lilla Mária

Tíz kicsi színész és a titokzatos M

Géczi János–Vándorfi László–Likó Marcell: DEkaMerON. Pannon Várszínház (ősbemutató).
2022. január 5.

Egy ősbemutató önmagában ünnep. Boccaccio Dekameronja, az 1348-as firenzei pestisjárvány elől vidéki
kastélyba menekülő, a borzalmak feledtetésére – internet és social media még fel nem találtatván – egymást történetekkel, dalokkal és tánccal szórakoztató tíz fiatal megidézése a Covid idején: igazi „bas�szusmekkoraötlet!” Aztán feltűnik a titokzatos M, a produkció – grafikai megjelenítésével többértelművé
váló – címében is kiemelve; rejtélyes üzenetek a Facebookon, végül „különös nyomozásra” invitálják a
közönséget. A szándékosan vagy -talanul elszórt jelek nyomába eredek hát.

Novecento – 1900

rust tartja-e a legsikerültebb művének, azt
felelte: „a Theodora második részének végén álló kórustétel messze felülmúlja azt”.
Vashegyi György megszállottan kutatja, rekonstruálja azokat a műveket, amelyeket a korabeli kritikák vagy a „hálátlan”
utókor némaságra ítélt, és az általa alapított együttesekkel elő is adja azokat, nagy
szolgálatot tesz a zeneirodalomnak és a
közönségnek, hogy megismerhetjük és

élvezhetjük ezeket a műveket. Lenyűgöző előadást hallhattunk kiváló szólistákkal
(Baráth Emőke, Szutrély Katalin, Balogh
Eszter, Megyesi Zoltán, Cser Krisztián), a
remek Capella Savariával és a Purcell kórussal. 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

A jelek persze makacs enigmákká tudnak vál„El kell, hogy viseljék.
tozni. Géczi János – aki ezúttal nemcsak az
A saját érdekükben.”

Alessandro Baricco: Novecento. Petőfi Színház, Latinovits–Bujtor Játékszín, 2022. január 16.

előadásban elhangzó dalok, hanem a szöveg szerzője is – írja A pokol című versében:
„Maga a szöveg a pokol, / ha olvasója nem
alkotja jelentővé”. A „figyelemre érdemes”
könyvek azonban „annyi műként léteznek,
ahány példányban megjelentette a kiadó” (A
Séd, 2021. 6. sz., 27. old.
tenyérjós); és „az ismert könyvek valamennyi
mondatához hozzákapcsoljuk a magunk értelmezését” (interjú,
jelenkor.net). Arra vállalkozom hát, hogy létrehozzam saját olvasatomat.
Először megnézem a Facebookon a leveleket. Elfogadom a játékszabályokat, és nem akadok fenn azon, hogy fiatal emberek a
színház segítségét kérik ahhoz, hogy megtalálják egymást, és nem
maguk posztolják ki a felhívást a Facebookon vagy az Instán. A
2021. október 30-i keltezésű levélben egy színész arról panaszkodik, hogy elveszítette M-et: „Mindent, Mindenkit, Magamat”. „Másfél éve lázasan teljesítek, nem érzem az élet ízét, szagát, kiköpöm a
tüdőmet, annyit rohanok színházról színházra, szerepből szerepbe.”
Nem tipikus Covid-történet, gondolom, hiszen az előző másfél évre
inkább a színházak bezárása, előadások elmaradása volt jellemző. És
vajon milyen workshop az, ahol az emberek egyéni foglalkozásokon
Agota Kristof: A nagy füzet. Pannon Várszínház, Hangvilla, 2021. október 9.

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).

Baricco humanizmusa, humora, látásmódja nem csoda, hogy elragadta a bemutató közönségét.

A Horváth Csaba rendezte színpadi adaptációt

Újcirkusz
nyolc éve játssza a Forte Társulat, s a veszpréés más abszurditások
mi közönség számára sem ismeretlen, hiszen
XXIII. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál – Pay attention! – Nyitás a szélesebb közönségrétegek felé

A táncos Gáspár 2014-ben
Gábor elnyerte a Tánc Fesztiválja fődíját. A
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 műfaja tökéletesen illik ehhez a koncepcióhoz. Duda Éva társulata és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója, a Ramazuri elsősorban nem az alternatív színházkedvelőket szólítja meg, hanem mindenkit, aki
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Misery az eredeti címe Stephen King 1987-es regényének, és Misery a főhőse a regénybeli regényíró, Paul
Sheldon romantikus regénysorozatának, amelynek álomvilága magával ragadja a regény másik főhősét,
Annie Wilkest. A regényből 1990-ben, ahogy ez Stephen King regényei esetében nem ritkaság, Misery
(magyarul Tortúra) címmel sikeres hollywoodi film is készült Rob Reiner rendezésében, Kathy Batesszel
és James Caannal a főszerepben. Kathy Bates megkapta érte a női főszereplőnek járó Oscar-díjat, majd
a Golden Globe-ot. A film forgatókönyvét William Goldman írta, ő jegyzi a színpadra írt változatot is,
amelyet sikerrel játszottak a Broadway-n is, Bruce Willis és Laurie Metcalf főszereplésével, itthon pedig a
veszprémi a darab második színpadra állítása.
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hoznia a figura és a helyzet komikumát, és eközben nem szabad
engednie, hogy eltűnjön a színpadról az a feszültség, amit Annie
Wilkes őrülete és mindenre való elszántsága, valamint Paul Sheldon kiszolgáltatottsága teremt meg. Ebben kiváló partnere Keller
János, akinek a szerepe kevésbé attraktív, mint Annie Wilkesé, s
ugyanezért jóval nehezebb. Ő voltaképpen sokkal szokványosabb
figura, egy többé-kevésbé normális regényíró, okos, számító, fölényes, és neki kell létrehoznia a félelem valóságát, kimozdulnia a normalitásából, elhitetnie (vagyis színpadi karakterként
voltaképpen elhinnie), hogy Módri Györgyi Annie Wilkesként
tényleg bármire képes, hogy a ponyvaregények, a pszichothrillerek világa itt maga a valóság, hogy neki valóban csak az a néhány
perc áll a rendelkezésére ahhoz, hogy… Elhitetnie, hogy ez itt
most nem regény vagy netán színdarab, ahol végül majd szépen
minden boldog véget ér. Keller finoman, alig észrevehető módosulásokkal viszi színre azokat a változásokat, amelyek Paul Sheldonban végbemennek: ahogy kezdetben szinte átnéz a rajongó
Annie-n, aztán nevetségesnek találja, ugyanakkor íróként kissé élvezi is a szánalmas rajongóval való találkozást, hogy végül
maga is az őrület határán táncoló, rettegő figurává váljon. Sheldonnak minden lélekjelenlétére és írói ravaszságára szüksége van
az őrült Annie Wilkes ellenében, aki happy endre akarja kifuttatni a maga történetét, ha mindenki bele is pusztul.
Ahhoz, hogy mindez működjön, rendkívül feszes ritmust
kell tartania a két színésznek, a páros játék nemcsak üresjáratot nem enged meg egy pillanatra sem, hanem a ritmus lassulását
sem, mert a közönség rögtön magához tér, kijózanodik. Az általam látott november 4-i előadáson szinte problémátlanul tartják
a tempót, a második felvonás közepe táján, az egyik, színpadilag kevésbé dinamikus írógépes jelenetben, amikor ráadásul már
mindenféle extrém borzalmakon túl vagyunk, ott lehetett érezni,
hogy a folyamatosan színpadon lévő Keller kicsit már fárad, és lazul a koncentrációja az egyre összetettebb mozgásokat és lelkiállapotok létrehozását igénylő helyzetekben (kétórányi játék után!)
– tulajdonképpen itt tudatosult bennem, mennyire színészt próbáló ez a kétszereplős előadás, különösen a mindenféle rendhagyó pózokban és helyzetekben vergődő Keller számára. Aztán a
jelenetek dinamikája tovább viszi a két kiváló színészt, eljuttatva a
közönséget és magukat is – mihez is? – valamiféle, ha nem is felszabadító, katarzishoz.
A világ rendje helyreáll, de a Stephen King-regények és a
könyveiből készült adaptációk ismerői jól tudják, hogy egy-egy
Annie Wilkes vagy épp egy Jack Torrance bármelyikünkre ott
leselkedhet behavazott világunkban. A képzelet és a valóság, az
őrület és a normalitás határainak fölszámolódása vagy a műalkotás a műalkotásban játéka persze 2019-ben nem egy egetverően
újszerű lelki vagy művészi probléma, ilyen próbatételek elé nem is
állít bennünket az előadás, de a történet és a színészi játék révén
létrehozott feszültséggel több ez, mint színvonalas szórakoztatás.

Ladányi István
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A willany leoltódik, mi pedig megyünk
bele az alakulásba. Párok jönnek, hol becsatlakozik valaki, aki megbolygatja az egészet, 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 férfi, aki szétválaszt, bonyolít. Egy lány
kimegy, egy másik férfi bejön. Mind egyet
akarnak. A Nőt!
Társaságok, ahol valaki mindig dominálni 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 egymás arcába világítanak vele, fény derül az
igazságra, vagy mégsem?! Majd mintha
üldöznének valakit, keresnének, aztán ki
akarnának közösíteni, megbéklyózni, talán valami rosszat tett, talán csak más. Egy
másik, aki nem olyan, mint ők. Furcsa,
ijesztő, valahogy nem illik a képbe. Ez a
fiú 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 férfi
köré gyűlnek, ellenségesen mutogatnak rá,
aki nem bírja tovább, szép lassan feladja,
beolvad, eltűnik…
Az előadásnak vége, a willanyt felkapcsolják, a táncosok lassan visszaváltoznak emberré, és meginvitálnak bennünket
egy beszélgetésre némi szünet után. Grecsó Zoltán, akié a koncepció ötlete, szintén hozzászól, instruálja a táncosokat, akik
megkérdezik tőlünk, mik jutottak eszünkbe előadás közben, majd megosztják ve-
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William Goldman: Tortúra. Pszichothriller. Veszprémi Petőfi Színház – Latinovits–Bujtor Játékszín.
Bemutató: 2019. október 12.

amely a jazz kialakulásának időszakára esik, azonban a kultúrák
találkozásából született új műfajra csak utalásokat találhatunk.
A hangsúly inkább a trombitás-zenésztárs, barát narrációjában
megelevenedő öntörvényű, egyszemélyes univerzumú ember életén (ismerős érzés), sorsán, az ezeket szabályozó mozgatórugókon
van, ezt próbálja megértetni velünk. Ki is ez a furcsa, nem a zenének, hanem a zenében élő őstehetség, aki semmihez sem fogható
muzsikájával elbűvöli közönségét, miközben szemükből, cselekedetükből kiolvasva személyiségüket, képes zenévé lényegíteni azt,
eközben misztikus módon saját maga is közeli képekben látja a
világot. Mi pedig csordultig megtelt szívvel próbáljuk megérteni
ezt a csodát, amit még maga Novecento sem képes felfogni.
Baricco persze nem hagy bennünket humor és szenvedélyes történések nélkül. A viharos óceánon a fékeitől megszabadított zongorával történő őrült tánc és az azt követő rombolás
a két barátot a kazánházba repíti, az okozott kárt ledolgozandó. Talán a legerősebb kép a Jelly Roll Mortonnal vívott zenei

Az újcirkuszt (Nouveau cirque) mindenki
A táncosokkal azokat a rémségeket próGáspár Gáborról tudható, hogy nem volt
végigpróbálta a táncfotózási eljárásokat,
kitartása ahhoz, hogy a táncokban – szinszereti, talán mert gyerekkori nosztalgiábálja megfejteni, amelyek kísértik kívülolyan előadás a Tánc Fesztiválján, ames korán rátalált a leginkább neki tetsző,
te résztvevőként – jelen tud maradni? A
kat ébreszt, ugyanakkor nincs benne, amit
ről és belülről Goyát. Ezek közül is a festő
lyen ne lett volna jelen. Kezdetben a helyi
őt immár jellemző megoldásra: a pillatáncszínház eszközét jelentő emberi test
felnőtt fejjel már nagyon nem szerettünk
egyik legerősebb kérdése, miért van az,
újság riportereként készítette analóg kénatokig létező táncmozdulatokat rögzíszabadon fotózható? Milyen lehetőségeket
– például csak a legritkább esetben haszhogy olyan erőtlen, védtelen és széthulpeit, de nem pusztán az előadásokon foti és hangsúlyozza. A rebbenő, tünékeny,
nyújtott az analóg, s milyeneket teremtett
nál állatokat a műsorszámaiban. Ugyanakló minden az életünkben, ami gondolati,
tózott, hanem a próbákon s olykor más
részleteiben alig tanulmányozható, csak
a digitális fotózás? Őt jellemzik-e a felvékor gondosan kidolgozott dramaturgiával,
miért olyan elriasztó ez minden idők tártáncosokkal kapcsolatos eseményeken is.
folyamatban létező testmozgások fázisait
telek, vagy a felvételeken szereplőket? A
fény- és jelmezdizájnnal dolgozik, eredesadalma számára, miért olyan idegen az
2016-ban a Laczkó Dezső Múzeum 80 Géő úgy is érzékeli, ahogyan mi, a fénykép
színpadi látvány határozza-e meg a fényti zenét alkalmaz. A hagyományos artisemberek többségének? Ivo Andrić máig
gé-fotót vásárolt meg, mindegyik felvétel
nézői csakis az ő művének alapos megképezőgépével történő műveleteket, vagy
táknál nagyobb művészi ambícióra vall a
aktuális esszéjében, a Beszélgetések Goyáa fesztiválsorozat évei alatt készült, s ezek
vizsgálása után látjuk. Mondjuk azt, hogy
ő, a fényképkészítő az, aki ezt magára válhelyszínválasztás is: sátor helyett színházval címűben arra a következtetésre jut:
színes és fekete-fehér alkotások. E műnagy sebességgel lát, és lassító módon
lalja? Gondol-e a fotó nézőjére a munkáterem vagy sportcsarnok. Legismertebb
azért, mert a világ az anyagi törvények és
vekből nem oly régen 40 eredeti nagyítást
néz. Hogy kecsesnek, bájosnak érdemes-e
ja során, vagy pusztán saját jelenlétében
képviselője a világon ennek az új trendnek
az animális élet birodalma, s mint ilyen,
és 17 nyomatot mutatott be a múzeum.
a képeken ábrázoltat minősíteni, nem tulétezik? Mindezekre a kérdésekre persze,
a Cirque du Soleil több ezer alkalmazottal,
értelmetlen és céltalan, és mindennek a
E válogatás került most a 2021. évben
dom, s talán nem is a (kétségtelenül jelen
ha a kiállított anyag darabjait tüzetesen átdollármilliárdban mérhető éves bevételbefejezése a halál. MORS. Olyan téma ez,
nézem, kaphatok választ, de az képenként
megrendezett a Tánc Fesztiválja Kortárs
levő) szépség a legfontosabb fotójellemlel. Az utóbbi években tovább folytatódott
ami előtt szent értetlenséggel és néma főző, hanem az, hogy Gégé a kortárs tánc
más, és a múltból érkezik.
Összművészeti Találkozó fő helyszínére, a
a műfaj transzformációja, a tánccal és a
hajtással áll az ember. Örökkön örökké.
mibenlétére képes rávilágítani. Nem véNem tudom, ugyanezek a kérdéHangvillába, majd, egy hétre.
mozgásszínházzal még szorosabbra fűzte a
A Szegedi Kortárs Balett ugyanazon
letlen, hogy a Tánc Fesztiválja fotográfusi
sek vetődnének-e fel bennem, ha nem
A fesztivál kezdetektől, 1998-tól
köteléket az újcirkusz, ahogyan Duda Éva
az estén, a Black Paintings után bemutatott
díját többször elnyerte, mégpedig 2005a Hangvilla tereiben, hanem a Laczkó
fogva összművészeti jellegű, azaz a társtársulatánál is látni ezt. Ugyanakkor alapBlue című előadása sem égett bele az emben, 2008-ban, 2016-ban.
Dezső Múzeum kiállítóhelyén, esetleg
művészetek sem hanyagolódtak el. A fofeltételként maradtak a hagyományos cirlékezetembe, annak ellenére, hogy rendhaGáspár Gábor 35 éves korától,
fenn a várban, a Csikász Galériában látom
tóművészet jelenlétét a fesztiválsorozat
kuszi készségek, az akrobatikus ügyesség,
gyó módon három koreográfussal készült.
1998-tól fényképezi a fesztivál előadásaGégé tematikus anyagát. Azt hiszem, nem.
első éveiben az biztosította, hogy tucatnyi
zsonglőrködés, bohóckodás. Ám nincs
Juronics Tamás, Kurucz Sándor és Czár
it – egyszer majd meg kell őt arra kérni,
És éppen az indokolja ennek a kiállításmeghívott fotóművész dolgozott együtt
már az a talmi csillogás, az az uniformizált
Gergely azt ígérték, formailag valami újat
hogy beszéljen erről a kivételesen hosszúnak a létét, hogy a „nem” a kérdésre adott
a táncművészekkel, így nem pusztán a
narráció és absztrakció, ami a régi cirkuhoznak, már csak azért is, mert három küra nyúlt projektről. Érdekel, hogy miként
válasz. A fotók pedig visszaérkeztek arra a
Veszprémben fellépők műsorát dokuszi előadásokat jellemezte. Itt minden műlönböző stílusú alkotóról van szó. Ráadáváltozott meg 23 év alatt a táncosok testhelyre, ahol egykor készültek, lássuk, homentálták, hanem saját fotótematikájukat
vésznek megvan a saját stílusa, amit a saját
sul az egész produkció úgy is felfogható,
képe. Mi az, ami a táncban láthatatlan, s
gyan néz a múlt szembe a jelennel, avagy a
is alakították, többnyire tágították. Gégé,
személyisége szerint alakít, ami persze
mint direkt reflexió a jelenre, a pandémia
mi az, ami fényképezhetetlen? Mi az, ami
jelen a múlttal.
aki meghívottként folyamatosan jelen lenem kockázatmentes. Az újcirkusz egyik
okozta egyéni és világválságra. Nekem
mai napig izgalomban tartja, honnan van
Géczi János
hetett a programokon, szisztematikusan
legizgalmasabb vonása éppen a kockáztamégis kicsit utánérzés ez az egész KÉK
tás, a rizikó. Na de hát régen is a veszélyes
történet. Yves Klein francia képzőművész
mutatványoktól gyökerezett földbe a lába
kék festékkel lefújt képfelületeit juttatja
a közönségnek. Az akrobata halálugrásától
eszembe, és az egyik leghíresebb perforés a zsonglőrtrükköktől, amikor a labdák a
manszát, amikor egy vödör kék festékkel
gravitáció törvényét meghazudtolva repülöntötte le a meztelen aktokat egy fogadáXXIII.
Nemzetközi
Kortárs
Táncfesztivál,
Várkert
Bazár
Produkció:
A
nek. A cirkuszi performer tagadhatatlanul
son, akik aztán a hosszú falnak támasztott Grecsó fivérek estje,
többet
vállal, mint azExpresszó,
„egyszerű” prózai
vásznakhoz nyomták
Többet
magunkról.
2021. szeptember
4. magukat. Ennek a
színész. Az életét is kockára teszi esetengesztusnak a megismétlése a kék festékkel
ként. A cirkuszban mindig is benne volt a
leöntött táncos testével a szegedi előadás
Érdeklődve
érkeztem az előadás helyszínére
az Expresszóba, vajon milyen hangulata lesz ebben a nagy,
játék és – annak legszélsőségesebb formája
végén már nem válthat ki olyan eget rensötét,
hangárszerű
térben
egy színházi gető
jellegű
előadásnak.
– a hazardírozás.
A veszély
felvállalásának
hatást,
mint a „blau Klein” az ötveszabadsága.
nes-hatvanas
években, amikor Párizsban
XXIII. Országos
és Nemzetközi
Kockázat, kísérletezés,
szabadság
újrealizmus
néven
elindította
az
A tér a hangosítópultig,
azaz a parkett
fe- – lesz…
Nem tudtam,
mennyire
leszazokat
hétközA felolvasás a nagy színpadon azonÖsszművészeti
Találkozó.
az újcirkusz
a „hagyományos”
később
pop-art és ban kissé elveszett számomra. Este 9-kor,
léig volt
nézőtérrékulcsszavai
alakítva. Én
a bal hátnapi irányzatokat,
ember-emberamikből
találkozás
ez az aelőművészeknek
is a javára
Éppen adás,
részben
az op-art
is kifejlődött.
Pannon
Várszínház,
2021.
só utolsó
sorban találtam
márválnának.
csak helyet,
vagy inkább
egy
komplex
színpadi
pláne annak, aki esetleg sok előadáson
ezjól
az,láttam
ami a mindent
Szegedi Kortárs
Balett
The
No és? – majd
kérdezheti
valaki,
mi van, részt vett a fesztiválon, nagy erőfeszímégis
az előadás
alatt.
alkotást
láthatunk
a5.
nézőtől
elszigeaugusztus
31. A–utánérzés.
szeptember
Black Paintings/Blue
című
előadásaiból
a telve.ha
A 20.isszázad
nagyezzel
mozA színpadon
balra két szék,
mikrofon
a
fivérek később
játszottak
a
téseket követelt a figyelem fenntartása
XXIII. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál. Willany
Leó (Fodor
legjobban
hiányzott
nekem.
Nagyon
galmai, nem
forradalmai,
filozófi
ái utánami
nem 5-10 percen keresztül egy-egy szövegzenészeknek
Réka,
Kertész
End- vár- „szerepben,
szerepben”
dologgal,
tam
ezt aegy
Goya
utolsó
freskói által ihletett engem
maradt
a 21.pont
században,
középen
kanapé
a táncművészekmint más
nézőthátra
mindig
annyiramint re. Az író-olvasó találkozásokon az alImprovizációs Táncszínház: Az önmagunkkalre),
való
sakkozás
koreográfi
át, talán
ezért
okozott
csalódást.zökkentett
a montázs,
a kollázs, az
a szintézis,
ami az kotó gyakran szinte karnyújtásnyire van
ki, amennyire
még humoros,
nek (Grecsó
Zoltán,
Rácz
Réka),
és jobbra
kockázata. Hangvilla, 2021. szeptember 4. egy asztal
Nem lép
ki a koreográfus,
Nanine Linningélő, és
előzőeket
összefoglalja. Újabb
karosszékkel
az író felolvasónak
a Grecsó-könyvekből
oly jól művészeismert
az embertől, a közönség belekerül az író
semKrisztián).
a saját, semAapiros,
közönség
komfortzónáti forradalmakra
semmi remény.
Minden energiaterébe, átveszi a gondolatok hullá(Grecsó
vörös,
fehér,
emberközeliséget,
közvetlenséget
és szeA bemelegítést nézzük, miközben helyet foglalunk
székünkben.
Úgyjából,
pedig jó oka
lenne rá, hiszen
kártya kiközvetíti,
van játszva,
újat nem lehet
fekete
és krémszínek
dominanciája
egy- az őrü-mélyességet
a „beengedlek
mostcsi- mait – ez itt nem annyira valósult meg.
let
határán
egyensúlyozó
nagy festőnek a kicsitnálni.
Most persze
a művészetről
beszélek
kifejezetten
illett az Expresszó
az életembe”
érzést
adja.
A felolvasások végén Zoli és Réka a
mond ismerkedve a táncosokkal, a helyzettel. részt
Azon
gondolkozom,
félelmei
diktáltanagyfokú
„falfirkáival”
foglalkozik.
szigorúan. A tudomány tele van újdonsá- zenészek által megkezdett improvizatív zevilágához,
másrészt
eleganciát
ez vajon mennyire az előadás része, mennyire direkt
hangulatkeltés,
és színházi hangulatot kölcsönzött az előnére reflektálva, egymásra nézve, figyelve,
mennyire színészi, vagy tényleg csak szimplán az
előadásra hangoló28
adásnak, így máris bevonódtam, és megnéha kommunikálva lassan mozgásba kezdó, izmaikat bemelegítő művészeket látjuk.
feledkeztem minden korábbi koncert- és
denek egy-egy hangulatot, érzést, néha akár
kerek történetet megjelenítve a szövegből.
partiélményemről a helyen.
Krisztián beköszönésével kezdődött
A zene folyamatosan hol felüti, hol leképeaz előadás, mintha egy író-olvasó találkozi a mozdulatokat. Tökéletes az összhang,
zóra jöttünk volna (ami erős kontrasztmind a táncosok, mind a zenészek között.
ként hatott rám a táncos előadások után),
A szövegek hol súlyosabbak, szenvedéseüdvözölte a közönséget, majd elmondta,
ket, mély témákat jelenítenek meg, hol egy
hogy saját írásait fogja felolvasni, ezután
kisfiú szerelmi bánatát, vagy a végén vicces
hozzátette, ezt nem tudja, miért mondta,
családi történeteket kutyával. Az utolsó jehiszen mindenki gondolhatja, hogy ez így
lenetben a táncosok magukat kifigurázva,
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„Ha valaminek nem tudunk nevet adni, történetnek mondjuk”, mondja az író. Monodráma,
novella, regény, hangosan felolvasandó elbeszélés? Bármelyik is, egy olyan történet ragad
el és nyűgöz le bennünket, amely a valóság és
a szürrealizmus, megkockáztatom, az ezotéria
határán egyensúlyozva meséli el a maga őrült,
sokszor érthetetlen módján, de mindenképSéd, 2020. 1. sz., 32. old.
pen zseniálisan, páratlan improvizációs készséggel játszó Danny Boodman T. D. Lemon Novecento életét. Az
óceánt Európa és Amerika között járó Virginian fedélzetén találja
meg a hajó fűtője a zongorán egy papírdobozban, és adja az új évszázadra (olaszul a novecento 20. századot is jelent) utaló nevet az
újszülöttnek, aki aztán életében az óceánjárót soha el nem hagyva, maga is a kiszuperált, felrobbantott hajóval együtt temetkezik
annak hullámsírjába legendájával együtt, élete örök titok marad.
A művészi meg nem alkuvás, a művészi abszolútum története ez,
Akik beülnek a Tasnádi Csaba által színpadra állított változatra a
Játékszínbe, nem fognak a harmincéves filmes emlékeiken vagy regényolvasási élményeiken merengeni. A Paul Sheldon bestsellerírót játszó Keller János és a Sheldon-rajongó Annie Wilkes ápolónőt alakító Módri Györgyi játéka azokat is magával ragadja és viszi végig a történeten, akik olvasták a könyvet vagy nézték a filmet.
Kín, gyötrelem, nyomorúság a misery jelentése, és ezekből
van bőven az előadásban is. A történet egyszerű: Paul Sheldon épp
befejezte a legújabb regényét egy világ végi, kisvárosi szállodában,
ahová rendre el szokott vonulni, hogy lezárja a soron következő
történetét. Ez a könyv azonban más, mint az eddigiek, Paul úgy
érzi, hogy ez a főmű, nem a Misery nevű főhősnője köré szövődő,
leginkább a napi betevő romantikára vágyó nők lektűrsorozatának a soron következő darabja. Paul Sheldon végre önmagát adta
a műben, az egyetlen példány gépiratával beül az autójába, és a veszélyes hóvihart jósló előjelzések ellenére útnak ered…
Márpedig Stanley Kubrick remekművéből, az úgyszintén
Stephen King regényéből készült Ragyogásból is tudhatjuk, hogy
ha a coloradói hegyekben havazik, az semmi jóval nem kecsegtet.
Paul Sheldon egy szakadékba zuhan az autójával, és ha nincs az a
hihetetlen szerencséje, hogy épp akkor autózik ugyanarra a közelben lakó Annie Wilkes, akkor törött lábbal, eszméletét vesztve ott
fagy meg a mindent elborító hóviharban. De jön a jó erőben lévő
Annie, aki ráadásul szakképzett ápolónő, kiszabadítja a kocsiból,
hazacipeli, rögzíti a lábtörést, és megkezdi a szakszerű ápolást.
Hamar kiderül, hogy neki is szerencséje van: ő ugyanis Paul Sheldon és regényhősnője, Misery legnagyobb rajongója.
William Goldman a drámaváltozatban három szereplőre írja
át a regényt, a veszprémi kamara-előadás pedig csak a két főszereplőt hagyja meg – megtalálva a darab tökéletes formáját, hiszen
a két szereplő eszeveszett küzdelméhez semmi szükség a seriff néhány perces színpadi jelenlétére, a többiekre még kevésbé. Paul
Sheldon fájdalomtól és a kábító fájdalomcsillapítótól, valamint
a félelemtől képződő hallucinációi meg Annie Wilkes őrülete
így egymásból építkezve hozza létre az egyre fokozódó színpadi feszültséget. Ehhez járul hozzá az előadásba épített hangjáték,
amelyet a rádiós hírek, a szobán kívüli események hangbejátszásai meg a Sheldon fejében futó emlékek és víziók képeznek. Az
előadás a két szereplő között és a Sheldon fejében zajló lélektani
játékokkal, a rádiójátékkal, a gyors vágásokkal megidézi a színpadon a regény modern eszköztárát, láthatóan visszanyúlva Stephen
King eredeti művének világához, és ezzel a szoba valószerű tere
jelentésgazdag, intenzív színtérré lesz.
Az előadás elsőre Módri Györgyi jutalomjátékának látszik,
az embernek az az érzése, hogy őrá írták a szerepet. Testet ölt a
színpadon az, amit a regény úgy fogalmaz meg, hogy „a jelenség Paulban valami nyugtalanító tömörség benyomását keltette,
mintha nem is volnának véredényei vagy belső szervei, mintha talpától a feje búbjáig széltében-hosszában egyetlen tömör
Annie Wilkes volna”. Ugyanakkor észre kell vennünk, mennyire keskeny sávon egyensúlyoz a színésznő, amikor egyszerre kell

szövegkönyv híven tükrözi a mű nyelvezetét,
és maga az előadás is autentikusan teremti újjá
a regényi atmoszférát. Fontos összetevője ennek az a látványvilág, melyben az állandó díszSéd, 2021. 5. sz., 28. old.
let- és kelléktár 30-40 darab krumpliszsákból,
rengeteg zöldségből, valamint nagy mennyiségű száraz- és nyerstésztából áll. A mindenkori színpadkép így nem csupán Nagyanya
Életvillanások kertjével lesz homológ, hanem egyben a „hiányszemléltetés” központi rendezői koncepcióját is sajátos módon szolgálja. Háború van, az
élelem alapvető hiánycikk, az anya épp emiSéd, 2021. 5. sz., 30. old.
att hozza el fiait a vidéki nagymamához, akit a
gyerekek korábban még sose láttak. Nagyanya
és a világ antinómiája első ránézésre leginkább
abban ragadható meg, hogy itt egyetlen dologból 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, amelyet az égvilágon mindenre használnak – csak
Séd, 2021. 5. sz., 32. old.
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. Hozzá érkezik meg tehát a két jól fésült, városi fiúcska tiszta lakkcipőben, s veszi kezdetét az a meglehetősen groteszk kálvária, mely a
háború s az események előrehaladtával mégiscsak szerencsés kimenetelű fejlődésregénnyé változik át.
Aki a regényt ismeri, nem számít bohózatra; kifejezetten nyomasztó történetről van szó, mely a gyerekszáj kurtára szabott, tárgyilagos mondatain keresztül még inkább fokozódó szorongást,
undort és rémületet vált ki a nézőből. A kelléktár ebben a vonatkozásban is tökéletes választás, hiszen a zöldségek természetes színeit
és formáit használva egyértelműen jeleníthető meg mindenféle perverz tartalom és/vagy szexuális abúzus, anélkül azonban, hogy 18ra kellene emelni a korhatárkarikát.
Gáspár
Gábor Akíván,
fiúk a alányokkal
reggelig című kiállítása.
szórakozni
Veszprémtáncolnak
Aréna közönségét.
Hangvilla, előcsarnok, 1. és 2. emelet, 2021. augusztus 31. – szeptember 6.

Misery

ideje feltűnt, hogy a Filharmónia bérletesek tábora öregszik – magammal együtt –,
és egyre kevesebb középiskolás vagy egyetemista korosztályú hallgatót látok. Hova
tűntek a fiatalok? Kinek a feladata „becserkészni” őket? Mi lesz a jövő közönségével?
Ki fogja hallgatni ezeket a kiváló muzsikusokat 10-20 év múlva? Kérdések, melyekre
meg kell találni a választ, de mielőbb.
Rostetterné Nagy Rita

lünk azt is, bennük mi zajlott, hogyan
érezték magukat, mennyire érezték az
összhangot egymás között.
Bár tudtam, hogy improvizációs előadáson ülök, mégis meglepődtem,
hogy a táncosok valóban semmit nem beszéltek meg előre. Azt sem, kiknek lesz
közös jelenete, azt sem, hogy mi az aznapi
téma. Egyszerűen folyamatosan igyekeztek egymásra hangolódni, és ebből, valamint a közönség energiájából, figyelméből
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 ötlet-e vagy sem ennek teret engedni, tulajdonképpen csak kipróbálják.
A táncosok munkája és felkészültsége minőségi, és látványra jól kidolgozott,
áramló folyamatokat láthattunk. Érezhető rajtuk a sok együtt töltött óra, a közös
munka, hogy ismerik egymást, hogy bíznak 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 tökéletesen helyénvaló volt, mivel az élet gyakran pont ilyen. Nagyon nehéz elmélyülni,
végigvinni, megvalósítani elképzeléseket,
hiszen a „többiek” gyakran lecsapják, ellehetetlenítik, más irányba terelik törekvéseinket. Mert EGY-ek vagyunk, de MÁS-ok
is. És a MÁS-ság gyakran hangsúlyosabb
az EGY-ségnél!

Hud Janka

Az előadás megtartja a regény narratív koncepcióját; a néző
rögtön a darab elején megismerkedik a Nagy Füzettel, s megérti 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 elkövetni, csak mi nem tudunk róla. Tehát egyszerűen azt írjuk:
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Matzon – mint cross-over képzőművész – a térdimenziók síkbeli ábrázolását vizsgálja. Kísérletezik az installáció,
síkrelief, kollázs, valamint a ready-made
határát súroló assemblage médiumában.
Ugyanazt a képtémát – geometrikus jelrendszer absztrakt képtémáját – más-más
matériában, más-más hordozóval vizsgálja. Mint építész tervezi, mint építőmester
realizálja műveit.
A NET Follies 1–2. (2021) diszpozíciója szokatlan; a falsíkok térbeli találkozásában irányítja figyelmünket a diptichont
imitáló, 90 fokban megtörő négyszög formátumú kompozícióra. A vékony kék és
fekete raszterrel hálózott sötétszürke farostlemez alapon tintakék és okkersárga konstruktív elemek felfedni látszanak
fizikai, matematikai (geometriai) „koordinátákként” krétafehér görög ábécé-betűtöredékeket, mint η (éta), π (pi), Ω
(ómega), és latin ábécétöredékeket, mint q
(quintal).
A vegyes technikájú grafikaként ható
Körtánc (Fríz) függőlegesen elmozdított
falemezekből építkező installáció. Mintegy
felidézi s egyben síkreliefbe transzponálja Kassák Lajos jellegzetes, a négyszögeket
kör, körív motívummal kiegyensúlyozó
konstruktív stilisztikáját.
Aszteroidaesőre asszociáltatnak, melankolikus hangulatúak az Omega út 1–3.
(2018), valamint Úton az Omega felé 1–2.
(2016) akriltechnikájú képsorozat darabjai. Ez utóbbi címe kifejezetten utal Pierre
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Kassákot irodalmi, képzőművészeti és művészetszervező tevékenysége sorsszerűen predesztinálta; ahhoz a szellemi ívhez
kapcsolódik, mely Robert Delaunay-tól
El Liszickijen át Moholy-Nagy Lászlóig
(1895–1946) ível. A geometrikus absztrakció ezen korszaka – a korszellem által
érlelten – valóban contemporain volt. E
pikturális jelrendszert építették és programozták – többek között – a Cercle et
Carré, valamint az Abstraction-Création
csoport tagjai.
A MADI-mozgalom hazai művészei közé tartozik Matzon Ákos (1945–).
Természeti formák és természeti allúziók hiánya, a nonfiguráció privilégiuma
jellemzi alkotásait. Miként Kassák, Moholy-Nagy és Vordemberge-Gildewart
(1899–1962), úgy Matzon is geometrikus
absztrakcióban alkotta meg teljes életművét. Saját bevallása szerint sokáig „dacolt”
a képzőművészeti pályával. Már építészmérnökként, édesapja, Matzon Frigyes
(1909–1986) kubizmusban érlelt szobrászata nyomán, szobrászati hagyatéka
gondozójaként csak a ’80-as évek végén
fordult a képzőművészet felé. A két eltérő élet- és művészetszemlélet az architektonikus szerkezet kutatásában találkozik.
A Műcsarnokban megrendezett Térkereső
című kiállítása (2021. október 22. – november 28.) után Matzon Ákos a Művészetek Háza szervezésében, a Csikász
Galéria one-man show-ja keretében mutatkozik be a veszprémi közönségnek.

Engem Oberfrank Pál értő, kellő mértékben érzelmes, hihető, túlzásoktól mentes – időnként erősen visszafogott – narratívája megfogott. A trombitás zenész barát alakítása pontosan
közvetíti a drámaíró szándékát. A felszín alatt feszülő érzelmek –
fedettségük ellenére – pontosan érzékelhetők, a csúcspontok nem
mesterkéltek. Nehéz a mű, korrekt a megoldás.
Baricco zenekritikusként kezdte pályafutását, zeneismeretét a monodráma számos pontján lévő zenei utalás mutatja, bár
ezek nem konkrét darabokra vonatkoznak, ezt az előadókra bízza.
Zenészként nagyon vártam, hogy a társszereplőként fellépő Pingiczer Szilárd miként oldja meg ezt a nem könnyű feladatot, milyen betétszámok kerültek kiválasztásra a történet adott pontján,
és vártam persze magára az interpretációra. Ráadásul főszerkesztőm a zenére koncentrált véleményre buzdított. Bevallom, kicsit
furcsán éreztem magam. A zongorázással nincs probléma, tiszta,
sallangmentes, ahol kell, elég off-beates, szvinges érzetű. Viszont
nem igazán értem a betétszámok kiválasztását. A monodráma
úgy az 1920–1940-es évek környékén játszódik, azaz a ragtime-, a
New Orleans-i jazz- és a szvingkorszak idején. Szerintem a Moon
River, a Wonderful World nem ezen korszak zenei irodalmának
termékei, Gershwin Summertime-ja igen, de ott a szöveg meg vérbeli bluesra utal, ez pedig ugyan a bluesskála hangjait használja,
de nem a W. C. Handy-féle bluesstruktúra. Ugyanígy a szövegben
felkínált ragtime-lehetőségre valamilyen slow téma (talán a
Misty?) a zongora válasza. Ez már meghökkentően zavaró. Merészet szabadna és kellene is néha lépni ahhoz, akár valami originális dallammal, hogy hihetően megidéződjék a varázslatos
Novecento-féle zongorajáték hangulata. Igen, tudom, a közönség
jobban szereti az ismert dallamokat, de adott esetben ez korlátot
is jelent. Mindent összevetve így nem tudott teljes egységet sugározni a jól előadott dráma az egyébként egyáltalán nem rosszul eljátszott zenével.
Valóság? Legenda? Nem lényeges, a történet a művészlélek
örök titkáról így is, úgy is varázslatos.
Kovács Attila
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Vándorfi László elmondja, hogy a Dekameronból végül csak
az alaphelyzet maradt meg, tíz színész tíz történetéről szól a darab, ami így is kemény dramaturgiai vállalás, gondolom. A Vallomások részben felsejlő személyes sorsok végül nem bomlanak
elkülöníthető történetekké. Géczi János maga nyilatkozik arról,
hogy a darab nem hagyományos dramaturgia szerint épül, hanem a tíz színész „a járvány szünetében való egymásra találásának apró mozzanatait” látjuk a színpadon. Érzetek, helyzetek,
költészet és atmoszféra – kollektív léthelyzet-rekonstrukció? Nem
derül ki, hogy milyen utakat jártak be a színészek, milyen „önfeltáró folyamatokon” mentek keresztül a próbafolyamat alatt, vagy
hogy mekkora részük volt a szöveg létrehozásában; láthatólag ez
az előadásnak nem célja, és a választott színházi nyelv sem teszi
lehetővé. A Pannonban megszokott nagyszínpadi, látványos, hihetetlenül energikus jelenléttel megformált, dinamikus és ingergazdag játékstílus – melynek elmaradhatatlan elemei a zene (itt
maguk a szereplők zenélnek), tánc (eklektikus, néptáncos elemekkel), ének (operaáriák, dalok, Likó Marcell megzenésítette versek), vetítés – most egy dalokból, versekből, költői szövegekből és
irodalmi utalásokból felépülő, asszociatív szövegvilággal társul.
A jellemzően frontális előadásmód és a rövid, sokszor egyszavas mondatokból építkező, játékos (leginkább a romantikus drámák betétjeleneteit idéző), poénokra épülő minipárbeszédek nem
mutatnak fel valódi emberi kapcsolatokat; inkább lírai megszólalások, mint drámai dialógusok. A darab műfaji szempontból a filozófiai drámai költemények világát idézi.
A tíz „történetbe” szerkesztett dráma enigmatikus költői
nyelve, számos irodalmi, kultúrtörténeti utalása, filozófiai/ontológiai kérdésirányai feladják a leckét a látottakat értelmezni vágyó
befogadónak (nekem volt alkalmam elolvasni a szövegkönyvet).
A tízes szám bibliai vonatkozásai mellett a Pokol – Purgatórium
– Paradicsom-motívumok – kapcsolatot létesítve a dráma más
szövegeivel – szinte feltárhatatlanul gazdag asszociációs jelentésmezőt hoznak létre: Pokol – pokolra szállás – dudás – szenvedés mint a költősors romantikus igazolása – József Attila – A
hetedik – az önértelmezés mint a személyiség (végső) határainak
feltérképezése… és még hosszan folytathatnám, a puzzle elemei
felcserélhetők és bármely irányban bővíthetők. A Purgatóriumhoz hozzárendelt (kizökkent) időből: valóságos/tartam idő, amely
nem egyformán múlik – kontempláció – különbség – személyes
sors(ok) – idősíkok (egymásra épülése) – tapasztalat, belátás, tanulás – megértés – (ön)értelmezés…
Az értelmezés szempontjából kiemelten fontosnak érzek két
szövegközti utalást: Dante túlvilági utazása személyes üdvözüléstörténet, a lélek belső útja a hithez és önmagához, ahogy József
Attila A hetedik című verse is a létbe vetett (mert megszületett)
ember önmeghatározásáról szól, ahogy egy megismerési, megértési folyamaton keresztül újrateremti önmagát, mintegy megérkezik önmagához, miközben belső világa törvényei fokozatosan

Fürj Katalin

2021 decemberében színházainkban a szokásosnál is nagyobb volt az izgalom, hogy az év végére tervezett
bemutatókat ne kelljen elhalasztani. A közönség egy része sajnos már egy ideje – érthető módon – távol tartja magát a rendezvényektől, gyakran maradnak üres székek a nézőtéren. Ha pedig a kiszámíthatatlan helyzet
miatt egy-egy előadást, főként egy premiert a színház kényszerül lemondani, az még inkább elbizonytalanítja, elkedvetleníti az embereket. Szerencsére a Veszprémi Petőfi Színházban december 17-én a Lili bárónő
előadása elé nem gördült akadály, az idei évad harmadik nagyszínpadi bemutatóját fokozott kíváncsisággal
várták az egybegyűltek, és a látottakat-hallottakat jó hangulatban, egyöntetű tetszésnyilvánítással fogadták.

Rózsaszirom és pezsgő játék
szólalása után a kórus javarészt hangpárokra oszlik – szopránok és tenorok, altok és
basszusok –, rövid, fülbemászó dallamok
váltakoznak. Majd csendes uniszónóban
megszólal a „Gratias agimus te”, mely csendes szakaszt újra a játékos zenei megoldások visszatérésszerű megszólalása zárja.
A kifejező harmadik tételben, a
„Domine Deus”-ban a szoprán szólista vágyakozó dallamát halljuk, a kórus
mellékszerepet kap. Ezután hirtelen rövid és pörgős a „Domine Fili Unigenite”
megzenésítése, a negyedik tétel. A zenekari bevezető egy gyerekfilm kísérőzenéje is lehetne. Az ötödik tétel a „Dominus
Deus, Agnus Dei” – rövid zenekari bevezetés után a szoprán szólista és a kórus együtt szólal meg, lírai kifejezéssel. A
hatodik tételben a „Qui sedes ad dexteram Patris” szavak szólalnak meg a kórus
énekében uniszónó. A béke és a derű jellemzi a mű ezen sugárzó szakaszát. Majd
az „Ámen” szót megelőlegezi a szoprán
szólista. Ezután lírai szakasz következik
a záró szövegrész felszabdalva megszólaló szövegeire. A végső nyugalom helyreáll
az utolsó „Ámen” megszólalásával. Poulenc humorérzéke és életszeretete átsüt
minden zenéjén, bármennyire is ünnepélyes a szöveg. Az egyik barátja azt mondta róla: „Van benne valami a szerzetesből
és az utcagyerekből.” A Gloria ragyogóan
fejezi ki ezeket a tulajdonságokat, az ünnepélyesség és a huncut dússág magával
ragadó keverékével. Ennek a káprázatos
Poulenc-műnek megható és magával ragadó előadását hallhattuk ezen az ünnepi
estén. Széll Cecília gyönyörű lírai megszólalásai, a zenekar és az énekkar briliáns
és játékos előadása a remek Medveczky
Ádám irányításával, kinek minden színpadra lépése már önmagában ünneppé
varázsolja a hangversenyt, együtt járultak
hozzá a közönség örömteli ünnepléséhez.
A karácsonyi ünnepi hangversenyen
szokásos közös éneklés – a Mennyből az
angyal – ezen a nyári estén elmaradt, de
a másik hagyományosan felhangzó mű,
a feltámadás örömét hirdető Halleluja –
Händel Messiásából – most különösen
időszerűnek tűnt a visszarendeződés reményének, a járványos idő várható végének közeledtével. Ez a mű koronázta meg
a napfényes karácsony koncertjét.

bemutassa a színház különleges, sokszínű
világát, és megismertesse az ott folyó háttérmunkát, annak értékeit.
A színház aulájában a pandémia előtt
havi rendszerességgel jelentkező programokon számos olyan „láthatatlan” színházi szakmáról esett már szó, melyek iskolai
képzésben nem tanulhatóak, ugyanakkor
nélkülük elképzelhetetlen a teátrum működése.
A szalonbeszélgetések azon túl, hogy
bepillantást nyújtanak a kulisszák mögé,
érzékletesen láthatóvá teszik azt is, hogy a
Petőfi Színház egy olyan szakmai műhely,
ahol a különböző területeken dolgozók
összehangolt munkával, nagy empátiával és tudásuk legjavával szolgálják, ami
mindannyiuk számára a legfontosabb, az
előadást és a művészetet.
A program példaértékű emberi, szakmai életutakat tár a közönség elé. A speciális munkaterületeket az ott dolgozók
különböző generációinak legjobbjai mutatják be. A vendégektől ugyanakkor nem
csupán a színházi munka összetettségéről kapunk képet. Fény derül arra is, hogy
az évek során mennyit változott, fejlődött,
alakult az adott mesterség, alkalmazkodva
napjaink igényeihez, felgyorsult ritmusához, a korszerű technikai megoldásokhoz.
A beszélgetések tehát színháztörténeti szempontból is értékes információkat
hoznak felszínre, melyek egy-egy találkozó végén a vendégek által megfogalmazott
jelmondatokban értékes emberi-szakmai
üzenetként is megjelennek.
Az értékközvetítés mellett a szervezők célja volt, hogy felhívják a figyelmet a
„színházcsinálás” kivételes mesterségeire,
és kedvet ébresszenek irántuk, ezzel is segítve a szakmai utánpótlást. Az elmúlt két
évben volt már szó többek között a súgó,
a rendezőasszisztens, az ügyelő, a világosítók, hangosítók, színészek, szervezők,
értékesítők, gazdasági szakemberek felelősségteljes és nélkülözhetetlen munkájáról.
A színház vezetése a pandémiában
is megteremtette a lehetőséget arra, hogy
a járványügyi szabályok betartása mellett
találkozhassanak a közönséggel, így például a legnehezebb időszakban online közvetítéssel tették elérhetővé az érdeklődőknek
a Petőfi Szalont, továbbá egy rendkívüli
alkalommal Veszprém belvárosában, szabadtéren is jelentkezett a program.
Legutóbb ismét „közösségben a közönséggel” szervezték meg az eseményt a
Veszprémi Petőfi Színház aulájában, ahol
a régi idők elismert, legendás műszaki
vezetője, Perlaki Róbert és a Veszprémi
Petőfi Színház jelenlegi műszaki vezetője, Kondrik István kalauzolta az érdeklődő közönséget a színház műszaki világába.
A szakma változásairól, szépségeiről és
nehézségeiről Kellerné Egresi Zsuzsanna
igazgatóhelyettes beszélgetett vendégeivel.
A rendezvényen többek között szó esett a
már elkezdődött színházi rekonstrukcióról
is. A másfél órás programról tévéfelvétel
készült, amely – a többi Petőfi Szalonnal
együtt – a Veszprém TV mellett várhatóan
a Magyar Televízió kulturális csatornáján
lesz látható.
Somody Zsuzsa

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

A Veszprémi Szemle alkotóközössége nem
csak kiszolgálja, rendre fel is kelti olvasói érdeklődését. Igaz ez a 61. számra is,
amelyben nem az összecsengő játékosságot, a témák más-más megközelítését tapasztalhatjuk, de többször is előjön
az „aha” érzés. Ilyennel találkozni Busics
György írásában, melynek címe: A veszprémi Szent György-kápolna és néhány
Veszprém megyei középkori templom alaprajzi méretezése a korabeli mértékegységben. Hogy ez nem csak az építéstörténet
követhetősége miatt fontos, idézzük az író
meggyőződését: Elődeink önálló hosszmértékrendszert használtak, egy független
állam polgáraiként ténykedtek.
Karlinszky Balázs értekezéséből – Középkori települések Márkó területén – hiányzik egy adat; ha hozzáférhető, jó lenne
tudni, mekkora lakosságszámot jelentett
a korábbi több település? Hányan élhettek
egy-egy faluban, amely képes volt templomot építtetni, fenntartani?
A főszerkesztő, Földesi Ferenc „aha”
anyaga 1735–1764 közötti veszprémi végrendeletekről szól. Férfiak, nők, házasok és
özvegyek végrendelkeztek örökhagyóként,
üzentek az utókornak – 23 tétel szerepel a
tanulmányban. Valamennyi megtalálható
volt Veszprém város tanácsüléseinek jegyzőkönyvében. Az iratok beszélnek hitről,
vagyoni helyzetről, emberi kapcsolatokról, meg arról is, ki mit érhetett el. Például
a 12 nő és 11 férfi „testáló” tanúi a végrendelkezésnél kivétel nélkül az erősebb nemből kerültek ki, nő egyetlenegy sem volt
közöttük.
Érdekes három kiadvány került a
Könyvszemlébe, és ugyancsak a főszerkesztő írt a Nekrológ rovatba egy hoszszúnak számító anyagot. Kivételes életutat
méltatott vele. Ismerősei többsége Gyuri
bácsinak hívta a Veszprémi Szemle hűséges
olvasóját és szerzőjét, egészségügy-történeti, intézménytörténeti munkák szerzőjét, számtalan könyv, tanulmány, fotódokumentáció alkotóját, a kiemelkedő
színvonalú pályamunkák készítőjét.
Veszprém város Pro Urbe-díjjal ismerte el
legidősebb helytörténészét, Hogya Györgyöt, aki 98 éves korában, Farkasgyepűn
fejezte be földi pályafutását.

Huszka Jenő–Martos Ferenc: Lili bárónő (Gádor Béla és Darvas Szilárd átdolgozásában).
Veszprémi Petőfi Színház, 2021. december 17. Rendező: Forgács Péter

A Petőfi Színház 2018-ban, a Rátonyi Róbert
Operettfesztivál elindításával vállalta, hogy kísérletet tesz a műfaj hagyományainak ápolására,
a veszprémi zenés színjátszás fellendítésére. A
Közösségben
a közönséggel
kezdeményezés sikeresnek bizonyult, és külön
értékként említhető, hogy a fesztivál keretében
egymástól eltérő stílusú és különböző rendezői felfogásban készült előadásokat láthattunk,
Séd, 2021. 4. sz., 30. old.
gondoljunk elsősorban a nagyon tartalmas
2019-es eseménysorra. A fesztivál további kibontakozását az azóta
eltelt időben visszafogta a pandémia, de a folytonosságot a színház
igyekszik fenntartani, és az összegzett tapasztalatok alapján, a közönség visszajelzéseit is figyelembe véve próbál tovább építkezni.
A tapasztalatok pedig azt mutatták, hogy az operettbarát közönség nagy része a zenés vígjáték felé hajló operettjátszást kedveli. A Lili bárónő pontosan ebben a szellemben készült, tehát
Forgács Péter rendezői elképzelése szerencsésen találkozott a közönség ízlésével.
A Lili bárónő minden jellegzetes operettkaraktert, zenei kelléket felvonultató darab, ugyanakkor előadása nem igényel nagy apparátust. A főszereplők érzékeny lelkületű figurák, akik, mint ahogy
az operettben lenni szokott, félreértések, kis csalások áldozatai,
családi titkok őrzői. A bonviván Illésházy gróf, aki vagyon nélkül
maradt, de ez nem annyira érdekli, inkább sikeres színpadi szerző
szeretne lenni, és nagyon szerelmes típus. Malomszegi Lili bárónő
a primadonna. Apja festékkereskedő, és a báróságot megvásárolta,
de Lilit sem a vagyon, sem a nemesség nem érdekli, hiszen nem bárónő, hanem színésznő szeretne lenni. A szubrett Sasváry Clarisse
már sikeres színésznő, a táncos-komikus Frédi pedig a csetlő-botló
(látszólag) örök vesztes úrfi.
Huszka Jenő alkotása hálás anyagnak is mondható, tele van
máig közkedvelt operettslágerekkel, a Csókolj meg szaporán, tubicám, a Tündérkirálynő, légy a párom vagy a szomorkás hangulatú Cigarettakeringő, de tulajdonképpen a teljes operett zenei világa
rendkívül színes és gazdag. Balassa Krisztián vezényletével ez a
zene szenzációsan jól szólt, varázslatos hangulatot teremtett az estéhez. A dirigens, a zenészek mindvégig együtt éltek a szereplőkkel.
Az előadás beharangozóján, illetve színlapján láthattuk, hogy
a főszerepeket fiatal színészekre bízták, a közönség fokozott kíváncsisága ennek is szólt. Szederjesi Teodóra a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatójaként kapta meg a címszerepet, és
Rostetterné Nagy Rita
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feltárulnak előtte. Lakatos István szerint (Az én oszcillációinak
ontikus konstrukciói József Attila néhány költeményében) ennek az
útnak vannak kulcspontjai: „születés, számvetés, felnövekedés, a
társadalommal való érintkezés és küzdelem, szocializáció, a másikhoz (nőhöz) való viszony, a költői mesterség, halál folyamatrajza”. Hasonló logikát vélek felfedezni a darab építkezésében is.
Az önmeghatározás fontos állomása a szerelem, talán ezért is került a dráma közepére az egyetlen Boccaccio-novella, A sólyom
feláldozása, amely a sors kiszámíthatatlanságát is példázza: Federigo nem erényes élete és kitartó szerelme jutalmaként, hanem
ballépései és tévedései ellenére, tehát véletlenül, nem mellékesen
két ember halála árán lesz boldog. A dudás – duda motívum és az
„úgy döntöttem, hogy leszek” indítás ugyanakkor felveti a sorsválasztás (korlátozott) lehetőségét.
Az önértelmezés korlátairól azonban legalább annyira szól a
dráma, mint emberlétünkből fakadó igényéről és lehetőségeiről.
Történetek vagyunk, melyeket mások mesélnek rólunk, és narratívák, amelyeket magunknak mesélünk saját magunkról. Keressük
a rímet és a refrént: az algoritmust, amely valami rendet mutat a
szerkezetben; újra és újra megöljük a múltunkat, mestereinket,
mindent, ami voltunk, hogy újrafogalmazzuk magunkat, ám – a
személyiség változó természetéből fakadóan – mire végére érünk,
kezdhetjük elölről, amit tovább nehezít társadalomba ágyazottságunk, amely létünket/lehetőségeinket determinálja. És egyáltalán:
lehetséges-e, kell-e, akarunk-e eljutni a történet végére? Akarnánk-e tudni személyiségünk válaszait, mondjuk, egy élet-halál
döntést követelő pokolhelyzetben? Fel akarnánk-e tenni a végső
kérdéseket, hogy megtudjuk, kik vagyunk?
És vajon a saját történetünket mondjuk/alakítjuk, vagy előre megírt történeteket játszunk? A színház mint allegória: a kilenc,
fehér ruhát viselő színész, még a bohóc/játékmester sem saját szövegét mondja. „Én úgy döntöttem, hogy leszek…” – így indul a
dráma a drámatesten kívülről, hangkulisszaként és a szereplők narrációjából, emlékeiből kibontakozó titokzatos Mester első levelével,
aki egyszerre konkrét és elvont, többértelmű alak (az alkotó művész? az író? a teremtő? Jézus? a tanító? az ember legbelsőbb lénye?
a lényeg?), és aki ehhez a „levéshez” „nevet/neveket” választ, ami
értelmezhető a teremtés aktusaként: a nyelv segítségével életre hívja
a történeteket/szereplőket; de úgy is, hogy a története(in)kben a teremtő/teremtés értelmezi újra és újra önmagát, ahogy az író újabb
és újabb műveken keresztül (itt tíz szereplőbe perszonifikálva):
magának és a világnak. Személyes történeteink így építik a nagy
egészet: nevezhetjük történelemnek vagy a teremtésnek, és csak a
kontextus által értelmezve/minősítve, ritkán emelkednek külön elmondandó szövegvalóságokká. („Nemrég készült el a kereszttel, /
amely attól válik mestermunkává, / hogy háton vonszolják / […] s
arra latorként istent feszítenek fel” [Mestermunka]). Akár a szerepéről mit sem tudó M betű ugyanúgy elhagyhatatlan eleme a Mester,
magunk, szerelem vagy a démon szavaknak. A jelmezek fehér színe
(a Mesterhez is kapcsolódva) pedig egyszerre a hiány és a teljesség,
a tökéletesség (mert fényben minden szín keveréke) szimbóluma; a
még üres, tehát bármilyen történet elmondásának lehetőségét rejtő
fehér lap, egyben lélekszimbólum: a tisztaság, béke, a jó (ellentétben a feketével); az alma új, piros története alatt rejtőző múlt, talán
a fehér virág emléke.
A Paradicsomhoz (elvesztett és megtalált édenhez) az előadásban a közösség, a megérkezés, az önkifejezés – önmegvalósítás – önértelmezés kapcsolható, amelynek színtere, befogadó
közege a színház, a szereplők választott sorsa, ahová igyekeznek;
ahol (számomra a legmókásabb jelenet) együtt elhisszük, hogy a
kellékpisztolyokkal szembe lehet szállni az egyre brutálisabb külvilág hatásaival. A Pannonban gyakran visszatérő díszletek:
gömbmászóka, áttetsző tükör, Jézus-torzó, dézsa (vu? ☺) támogatják a jelentést és a dramaturgiát; a megszokott játékstílussal
együtt az otthonosság kényelmét, biztonságát nyújthatják a szereplőknek (még ha tágítani kell is a komfortzónájukat); de értelmezhetők a megújulás, az alkotó képzelet, ezzel az önfeltárás
– önértelmezés – önkiteljesítés korlátaiként is.
Bennem a jelek sokszor túlburjánzanak, önálló életre kelnek.
Mi van, ha nemcsak Poklainkat nem választhatjuk meg? Ha vágyott Paradicsomainkat is nemzedékeken át örökített nosztalgiák
működtetik, és mi csak biodíszletek lehetünk bennük?

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

Őrsi Ágnes
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Városálom
az aluljáróban
Tungli Zsuzsanna képei
a Szilágyi László Utcagalériában
A nyáron volt egy éve, hogy a Szilágyi
László Utcagalériában megnyílt Tungli Zsuzsanna kiállítása. Zsuzsa műfajában
egy pillanatra szokatlannak hatott a galériában alkalmazott képméret, mert addig

bár személyiségének drámai kisugárzása nem tipikus primadonnaalkatot rejt, és énekstílusa, hangterjedelme sem predesztinálja őt
erre a szerepkörre, itt játéka mégis jól érvényesül, nagyon szerethető. Jegyezzük meg, egy olyan színház, amely nem kimondottan az
operettre specializálódott, szabadabban is kezelheti a műfaj kategóriáit. Sokan szívesebben látnak a színpadon egy életszerűbb karaktert, mint egy hagyományos értelemben vett sablonprimadonnát.
Szederjesi Teodóra partnere, Kádár Szabolcs János, aki egyébként tapasztalt musical- és operett-előadó, most először lépett színpadra bonvivánként. A határozott primadonna mellett színészi
játékából hiányzott az erőteljesebb szerepformálás, hiszen karaktere
szerint, ha nem is egy életművészről, de egy meglehetősen világlátott fiatalemberről van szó, akinek igencsak része van a bonyodalmak kialakulásában. Kádár Szabolcs János ugyanakkor a lírai
jelenetekben és a dalokban, duettekben nagyon igényes, élvezetes
produkciót nyújt.
Hirschl Laura és Keller Márton gyakorlatos színészek számára igazi ajándék, egyúttal próbatétel is a szubrett, illetve táncos-komikus páros szerepe, s ehhez kellő szakmai alázattal viszonyulnak.
Otthonosan mozognak a színpadon, fiatalos humoruk is segíti
őket. Keller Mártont már többször hallhattuk operettet énekelni, de
ez első zenés színházi szerepe, és különösen az első felvonásban jól
kidolgozott színészi teljesítményt is nyújt. Aki ismeri ezt a darabot,
tudhatja, hogy Clarisse és Frédi karaktere rutinos színészeknek is
feladja a leckét.
A darab másik vonulatában Kőrösi Csaba ismét testhezálló
szerepben nevetteti meg a közönséget. Remekül diktálja a tempót
a festékkereskedőből lett Malomszegi báróként, aki a két idősödő
Illésházy kisasszony szerelme elől menekül, legalábbis egy ideig. A
két nő, Módri Györgyi, a matróna és Palásthy Bea, a bájos úrihölgy
is igazi komikus figurák. A jó zene mellett ez a hármas a darab hangulatfelelőse, és szinte maradéktalanul sikerül hozniuk a jeleneteket. Palásthy Bea alakítása finoman humoros, Módri Györgyi és
Kőrösi Csaba egy kis személyes árnyalással még színesebbé tehetnék az összjátékot.
Dramaturgiai szempontból fontos, de prózai szerepkörben
van jelen Becsey tiszttartó, akit Kulcsár-Székely Attila alakít korrektül, bár időnként nem elég erőteljes színészi jelenléttel. Végül
ne hagyjuk említés nélkül Soltis Eleonóra és Nyirkó István rövidke, de kellemes dialógusát.
Ladányi Ibolya

az álmait legfeljebb kéttenyérnyi nagyságban vetette papírra – most kiderült,
a Városálom fotografikusan felnagyított
méretben is működik. Nem lehet nem
szeretni a nyolc képre – ki tudja, honnan – közvetített mesebeli fákat, hidakat, házacskákat, kisebb-nagyobb csipkés
tornyokat. Gyermekvilágnak is mondhatnánk, de ez az ábrázolásmód – ami miatt
a grafikák könyvillusztrációnak is kiválóan alkalmasak – igen jó hatással van a
„régóta gyerekek” lelkivilágára is. Még
akkor is, ha havas képről van szó, meg
egyébként is hólevet hurcolunk le a fönti

világból, az aluljáróban pedig Tungli
Zsuzsanna képeiből árad a napsütés.
Őszinte, tiszta filcszínek; a pipacs vöröse, a napraforgó sárgája, a levelibéka és a
fenyő zöldje teszi ezt, és akkor is muszáj
rájuk csodálkozni, ha az ember a leghétköznapibb cél irányába rohan át a Jutasi
út–Budapest út körforgalmi aluljáróján.
Mert hiába múlnak az évek, a legtöbb felnőttben marad annyi gyermeki, hogy fel
tudja emelni földre szegezett tekintetét,
és el tudjon mosolyodni Tungli Zsuzsanna mesevilágán. Bizony jó lenne a csodafa egyik lakójának lenni!
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vesznek részt, majd együtt hoznak létre egy produkciót? Ki volt „a
Covid áldozata lett” rejtélyes „Mester”, akitől „elvesztett emberi értékeiket, alkotóképességüket remélték visszakapni”? A szereplők „ismeretlen okból” (valóban atipikus színészmentalitás) ragaszkodnak
névtelenségükhöz: a levelezésben álneveken szerepelnek: Fa, Csend,
Folt, Szél, Vaskapocs, Tócsa, Toll, Seregély, Cérna és Lekvár. Ezek aztán csak az indításkor tűnnek fel, majd számomra elvesznek az előadás forgatagában; a színészek a nyitányban már a keresztnevükből
komponált dalban mutatkoznak be.
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Teremtett
világ
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A Magyar Kultúra folyóirat
bemutatkozója. A Veszprémi
Petőfi Színház kávézója. 2021.
november 26.
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2021 júniusában lépett színre a Petőfi Kulturális Ügynökség új folyóiratával, a szép
kiállítású, „majdnem könyv” formátumú Magyar Kultúrával. Minden hónap
közepén jelenik meg a következő szám,
s a bemutatkozó sajtótájékoztatón már a
hatodikról is beszélhetett Döme Barbara főszerkesztő-helyettes és Ágoston Szász
Katalin szerkesztő.
Mint elmondták, a „kortársak közelről” mottó jegyében a Magyar Kultúra olyan alkotókat mutat be, akikre eddig
a megérdemeltnél kevesebb reflektorfény
hullt. Elkészült és azóta is bővül a több
száz fős kortárslista, hiszen bölcs emberek
járnak előttünk, csodálatos emberek között élünk, van kik közül válogatni. A Magyar Kultúrában nem híreket olvashatunk,
hanem történeteket, kor- és kortörténeti
dokumentumokat albumszerű kivitelezésben, az írások pedig átmenetet képeznek a
szépirodalom és a publicisztika között.
Kortárs magyar írók, költők, alkotóművészek szavaztak, szavaznak bizalmat
a kiadványnak – ők képezik a háttérbázist, ám az egy-egy havi megjelenés szűk
csapat, három-négy ember munkája. Így
született meg az első tematikus összeállítás, a Duna. A magazin nemcsak a különböző művészeti ágak között képez hidat,
de a határon túli magyarsággal is kapcsolatba lép. A legújabb szám, a Teremtett világ körbejárja, vándorolja a kultúra
sok-sok területét. Kaiser Ottó Kárpát-medencei, csodálatos fekete-fehér fotóiból tíz
szerepel itt illusztrációként. A négyezer
példányban megjelent magazint Németh
Dániel tördelte, az összeállítást a főszerkesztő, Bonczidai Éva és helyettese, Döme
Barbara jegyzi. A kiadványban Jegyzet a
teremtés mítoszához című versével szerepel Géczi János, aki a veszprémi lapbemutatón vendég volt. Dicsérte a Magyar
Kultúra igényes tördelését, majd arról beszélt, számára mit jelent a teremtett világ, a félig-meddig saját alkotás, a kertje, a
könyvtára. Mivel ő nemcsak szellemi javak
teremtője, író, költő, lapszerkesztő, hanem
biológusként gyakorlati alkotó is, örömmel mondta el, hogy hamarosan megje-

lenik a második Séd-könyv, a Strenner
Józseffel közösen készített, veszprémi növénylátogató sétákra invitáló kiadvány.
Ami kifogás a Magyar Kultúra veszprémi bemutatóját illetheti, az a szervezés.
Azaz a szervezetlenség. Ezért voltunk a
megérdemeltnél jóval kevesebben a Petőfi
Színház kávézójában.

beszámolókban rejlő minden fejlesztési
lehetőséget kiaknázni. A kutatási projekt
komplex eredményei egyaránt szolgálják
a pedagógusok, valamint a tanárképzés
szakmai megújulását.
Az Iskolakultúra lapszáma a Nemzeti Tehetség Program (NTP) támogatásával
jelent meg.

Őrsi Ágnes

Dancs Katinka

Iskolakultúra

Elődök, ősök

Több olyan változás következett be az
utóbbi években, amelyek alapjaiban érintik az iskolai élet mindennapjait (pl. tantervi változások, Covid-19 világjárvány).
Az Iskolakultúrában (2021/11–12.) megjelent két tematikus blokk ezekre reflektál.
Az egyik blokk a pandémia miatt aktuális online tanulás témáját járja körbe,
méghozzá a felsőoktatás, valamint a mentorálás vonatkozásában. Megismerhetjük,
hogy a hazai felsőoktatási intézmények
miként reagáltak az online oktatásra való
áttérésre, milyen tanulságokat vontak le
ebből az időszakból. A tanulmányok rámutatnak, hogy habár sok akadályt gördített az átállás a hatékony tanítás-tanulás
útjába (pl. technikai eszközök hiánya,
kapcsolatfelvétel nehézsége), az online tér
számos új lehetőséget is megnyitott (pl. bizonyos képzések hallgatói – szemben más
szakok hallgatóival – preferálják az online
munkarendet). A bemutatott eredmények
hozzájárulnak a rendkívüli oktatási helyzet tapasztalatainak, jó gyakorlatainak szélesebb körben való megismertetéséhez.
A szám másik tematikus blokkja az
MTA–SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport tantárgypedagógiai kutatásának eredményeit mutatja be, amelyek hozzájárulnak a hazai,
evidencia alapú történelemdidaktika gazdagodásához. A kutatócsoport a személyes elbeszélések történelemtanításban
való alkalmazásának lehetőségeit vizsgálta annak érdekében, hogy elősegítsék a
tanulók történelmi és kritikai gondolkodásának fejlődését, valamint az értékközvetítést. A kutatási projekt pedagógusok,
diákok, valamint pedagógiai dokumentumok vizsgálatával komplexen közelíti meg
az új pedagógiai módszertan hatékonyságának kérdését. A pedagógusok vizsgálata
rávilágított arra, hogy egymástól élesen elkülönítve értelmezik a történettudományt
és a történelemtanítást, ami magyarázatot adhat a kutatási módszerekre, a tanulók tudáskonstrukciójára építő módszerek
alacsony elterjedtségére. A személyes elbeszéléseket videóanyagként felhasználó, 20. századi témákat feldolgozó tanórák
vizsgálata megerősítette, hogy azok jobban
mozgósították, és a témák mélyebb, iskolai
kontextuson kívüli feldolgozására is késztették a diákokat. A projektben közreműködő pedagógusok óraterveinek elemzése
is értékes információkkal szolgál. Rámutat
arra, hogy habár a pedagógusok szakmai
támogatást kaptak az új stratégia alkalmazásához, mégsem tudták a személyes

Veszprémi Szemle 62–63. szám
Az évente négy alkalommal megjelenő
Veszprémi Szemle tavalyi harmadik és negyedik száma amellett, hogy értékes, érdekes eseteket, történéseket tárgyal (Borenich
Péter mint egy veszprémi krimi főszereplője,
vagy a Püspökgyilkosságról Veszprémben),
elemzéseket közöl (Középkori települések
Márkó területén, 2021 rövid, forró, száraz
nyara), de a tartalmi hangsúly a két számban áthelyeződik a történelem mozgatórugóira, az emberekre.
A 2021-es harmadik kötetben olvashatunk Zala György családfájáról, Milfajt Ferkó bakonyi betyárról, társairól,
továbbá például a botanikus alkirályról,
Habsburg Lipót fiáról, Rainer főhercegről, akit a Habsburg-család több tagjával
együtt a közelmúltban azonosított a zirci ciszterci apátság korábban „ismeretleneket” ábrázolónak tartott képein Rainer
Pál muzeológus. Molnár János beszélgetőtársa Fülöp Lajos, a festőművész, tanár
és iskolaigazgató a Balaton északi partjáról. Új szerzőt avat a Szemle Debreczenyi János György személyében, aki saját
gyermekkorára emlékezve mesél a sokgyermekes veszprémi családok életéről a
negyvenes-ötvenes években, a városszéli Síp utcában. Fotókkal, levéltári anyagokkal alátámasztva tudjuk meg, mit is
jelentett akkoriban a sokgyerekes családok támogatása, milyenek is voltak az
ONCSA-házak, amelyekből ma is látható
még pár darab.
A tavalyi utolsó, negyedik Veszprémi Szemle több írása kiemelkedően aktuális, ugyancsak azok szereplői miatt. Első
anyagként a Veszprémi kutatók és műhelyek sorozatban Csiszár Miklós ismerteti a sokak által szeretett, tisztelt Albrecht
Sándor életútját abból az alkalomból, hogy
a fáradhatatlan helytörténész – és még sorolhatnánk a titulusokat – decemberben
lett kilencvenéves. Próder István a Veszprémi Vegyipari Egyetem (Pannon Egyetem) száz éve született professzorára, dr.
Bodor Endrére emlékezik, aki hallgatói
generációk szívébe, lelkébe lopta be magát humanizmusával, tudásával, könyveivel a szervetlen kémia berkeiből. Sajnos
már elment a tanár úr, mellszobra a többi
híres veszprémi professzoré mellé került.
(Alig jelent meg a Bodor Endrét is méltató Veszprémi Szemle, újabb veszteségről
érkezett hír: százegy éves korában elhunyt
dr. Nemecz Ernő akadémikus, a Pannon
Egyetem korábbi rektora.)

A Helytörténeti barangolás részben
olvasható Maróti Rezső, Veszprém utolsó
tanácselnökének emlékező gondolatcsokra,
amelyet a Vetési Albert Gimnázium harmincéves születésnapja kapcsán fogalmazott meg. A tanácselnököt – aki az ország
más részéből érkezett ugyan Veszprémbe
az egyetemre, majd itt maradt, és veszprémibb lett az itt születetteknél – tisztének
utolsó éveiben nem véletlenül szólították
már polgármesternek. Maga volt az okos,
felelős városfejlesztő – nagyon szerette
Veszprémet. Sajnos múlt időben kell fogalmazni, mert 2021 szeptemberében Maróti Rezső elhunyt. A Szemle főszerkesztője,
Tölgyesi József búcsúztatja a decemberi
szám utolsó írásában.
Őrsi Ágnes

Merülés
Introitusz. Pilinszky János versei,
John Dowland lantdalai. Pannon
Egyetem, kamaraterem, 2021.
december 1.
A száz éve született Pilinszky Jánosra emlékezve szólaltak meg versei a 16. századi
virtuóz ír származású angol lantművész és

dalszerző énekes dalaival együtt a Pannon Egyetem kamaratermében december
elején. Vajon mi lehet a közös kettejük világában, mikor évszázadok választják el
őket? „Vannak-e olyan kérdések a létezésben, vannak-e a szépségnek, a mélységnek
olyan arcai, melyek teret és időt átívelve összecsengenek, s ismerősnek hatnak
számunkra?” E kérdést tették fel magukban az előadók a műsor szerkesztésekor.
Hiszen mindkettőjük művészetét a lélek
vívódása hatja át, s ez a vívódás a ma emberének hétköznapjaiban is jelen van. Az
előadók Nagy Csaba lantművész, Suda
Magdolna énekművész és Kovács Előd
előadóművész különleges, érzelemdús estet varázsolt Introitusz című műsorával a
közönségnek.
A kezdet, a belépő – a cím is jelezte
– lágy dallamokkal induló lantszóló volt.
A lant elmélyülő hangja szinte megszólította a műsor címét adó verset is, mintha csak egy kezdődő mise magasból jövő
hangja szólalt volna meg. „Ki nyitja meg
a betett könyvet? – Ki nem fél közülünk?”
Kezdődött hát a vívódás a jelenlévők lelkében is. Aztán a megszólaló énekhang a
lant kíséretével békességet árasztott: „...a
lámpások átszelik az éjszakát, hát itt vagyunk”. Érezhették a nézők a verssorokat. Pilinszkyt látomásaiban egy szál virág
is elvarázsolja szépségével. Versei lét és
nemlét között közvetítenek. A magány

gyötrődéseit nem kerülheti el. Elnémulni nem tud, szenved a világ fájdalmai miatt is, keresi hát a kegyelmet és a békét.
A műsorban elhangzó versei mindezt jól
érzékeltették. A váltakozva megszólaló
vers és ének a lant kíséretével együtt hitelesen adta át ezt a melankolikus hangulatot. John Dowland lantdalai valóban jól
illeszkedtek a kozmikus magányhoz, mely
a Pilinszky-versekben a teljesség felé törekszik.
A költő rövidebb versei szerepeltek a
műsorban. Tiszta, szép kiejtéssel hallhattuk őket. Az énekes is elmélyülten repült
a zene szárnyán a gondolatok világába. A
műsorban inkább a zene dominált. Szerettünk volna lantkísérettel több verset
hallani. A záró számba már a vers mellé
beúszott a lant hangja, majd az ének. De
a vers elszállt, mint a szél, s vitte magával
a hazaigyekvők útján az est hangulatát, a
repülést, a vívódást, a hétköznapok kétségeit. „Ez hát az arcom” – mondta a költő,
s talán néhány hófödte háztető a vívódó
lelkeket megnyugtatta, mint egykoron a
dalszerző sokfelé barangoló lantost és a
magányát magába záró költőt is.
Molnár Erzsébet

Az Európa kulturális fővárosa program infrastruktúra-fejlesztésének középpontjában a kulturális
és közösségi programokat kiszolgáló fejlesztések állnak, mely fejlesztések elsősorban a város és régió
meglévő, használaton kívüli, illetve alulhasznosított épített örökségének és közterületeinek újjáélesztésére
és újraértelmezésére irányulnak: az elsődleges cél nem zöldmezős beruházások megvalósítása, hanem
a meglévő épületállomány felújítása a fenntarthatóság jegyében úgy, hogy a jelenleg üresen álló épületek
kulturális funkcióknak tudjanak helyet biztosítani. A meglévő és értékes épületállomány a város és a régió
identitását hordozza, a programsorozat eseményei által történő újjáélesztésük kapcsolatot teremt múlt és
jelen között, megnyitva hosszú távú hasznosításuk jövőjét.

A volt gyermekkórház épülete
Veszprém városának délnyugati határában 1904-ben, egy év alatt
épült meg a Közép-Dunántúl ellátását célzó állami gyermekmenhely épülete, ahogy ma ismerjük és emlékszünk rá: a Heim
Pál Gyermekkórház. Széll Kálmán belügyminiszter irányításával 1901-től országosan 18 helyszínen kezdődött meg gyermekmenhelyek tervezése és építése. A veszprémi helyszín, az akkori
Külső-Püspökkert egy közel másfél hektáros része Hornig Károly

püspök adományaként, a menhely megépítésének céljával került
városi tulajdonba. Az állam, az egyház és a város közös célként
tekintett arra a megoldandó problémára, amit a századfordulón
a rossz körülmények között élő gyermekek sorsa és kilátástalan
jövője jelentett. Az első évben, Cseresnyés József orvos igazgató irányításával közel 1200 gyermek sorsáról döntöttek az intézményben.
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A grafikusművész veszprémi kortársunk, aki rajztanulmányait a Művészetek Háza Veszprémi Vizuális Műhelyében
kezdte. Főiskolai, egyetemi évei után
2002-ben volt az első kiállítása. Évtizedes
kihagyás után 2012-ben kezdett újra rajzolni. Három év múlva lett tagja a Veszprémi Művész Céhnek. Nagyon színes,
nagyon vidám grafikáival egyénileg és csoportosan számos kiállításon vett már eddig is részt.
Őrsi Ágnes

25

Látványtervek a végleges tervről, 2022 tavasza

zott ki a terület hasznosítására, az épületek megmentésére azzal
a határozott céllal, hogy a városban elszórtan működő, mozgásművészetekkel foglalkozó egyesületeket, csoportokat egy helyre,
egy házba terelve méltó körülmények között születhessen meg a
mozgás háza.
A koncepció három alappillére, állítása volt a főépület eredeti formában történő megmentése és északi irányban történő
bővítése, valamint az egykori mosodaépület felújítása és a két ház
összekapcsolása, továbbá a terület környezetrendezése, a növényzet és zöldfelületek megtartása, a park megőrzése.
A Veszprém–Balaton 2023 Zrt. által biztosított források felhasználásával megkezdődhetett a koncepció további tervezése.
Első lépésként el kellett végezni azokat a felméréseket, diagnosztikai vizsgálatokat és részletes építéstörténeti kutatásokat, melyek
birtokában az egyre bővülő mérnökcsapat megalapozott döntéseket tudott hozni a megtartható szerkezeti elemekről, a szükséges
és lehetséges beavatkozások módjáról, a terület növényállományának megőrzéséről, átalakításáról. Ezzel párhuzamosan a végfelhasználók igényeinek részletes felmérése is zajlott, a táncra,
mozgásra és zenével kísért sportfoglalkozások megtartására alkalmas termek mellé a szükséges számú öltözők, mosdók kiszolgálóhelyiségek kerültek. A terület városszövetbe illesztése, megnyitása

az Erzsébet sétány és Egyetem utca irányába koncepcionális elképzelésből tervi ténnyé szilárdult.
2020 végén a fejlesztő Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beadta és – az érintett ellenőrző szervek és az illetékes
építésügyi hatóság hatékony és gyors munkájának köszönhetően
– megkapta az építési engedélyt. A város ismét egy nagy, közös cél
megvalósításán dolgozott.
Az engedélyezési tervek kiegészültek egy földfelszín feletti,
többszintes parkoló tervanyagával és egy komplex gyermekrehabilitációs központ tervével, s a teljes tervcsomag egybefűzésével az
önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást indított 2021 áprilisában, európai szinten keresve azokat a kivitelezőket, akik a terveket
megvalósítják. Az eljárás a jogszabályok diktálta formában és határidők mentén hat hónapot emésztett fel, a szerződések megkötését és a kivitelezés fedezetének előteremtését követően november
3-án a munkaterületre fel tudott vonulni a nyertes ajánlattevő, két
veszprémi építőipari vállalkozásból álló konzorcium.
Az évtizedek óta elhagyatottan álló ingatlanon újra megjelent az élet, az építők dolgoznak, hogy 2023 első negyedévében
birtokba vehessük városunk épített örökségének megmentett és
újjáélesztett darabját.
Lamos Péter
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A közös cél intenzív és hatékony munkát eredményezett,
az intézmény építészeti terveit Ybl Lajos készítette el, aki Czigler Győzővel együtt összesen országos szinten kilenc helyszínen
felépült menhelyépület terveit jegyzi. Az egységes program és a
nagyszámú, egy kéz által tervezett ház azonban nem jelentett és
eredményezett egységes megjelenést, nem készültek típustervek.
Minden helyszín hordozza környezetének értékeit, és egyedi megjelenésével teremtett értéket az adott városban, városrészben. A
főépület Csomay Kálmán és Horváth Sándor veszprémi építőmesterek irányításával, egy év alatt készült el. Veszprémben ekkor már
a Püspökkert több épülete is megújult, átalakult, felszentelték a
jószágkormányzóság épületét (mai Eötvös Károly Megyei Könyvtár), és már tervezték a Petőfi Színház épületét, a Laczkó Dezső
Múzeum épületét. A teljes Püspökkert területe átalakulóban volt.
A gyermekmenhely átadását követő átépítések és bővítések,
majd az 1945-ben funkciót váltó és 1955-ben Heim Pál nevét felvevő egészségügyi intézmény, gyermekkórház egészen 1995-ig
töltötte meg élettel a ma már több mint egy évszázada megépített ház falait. Az átépítések és bővítések rárakódó rétegei alatt
olyan alapítói és eredeti tervezői szándékok ismerhetők fel ma is,
mint a területet körbevevő kőkerítés, a bejárati kapu, az épületeket ölelő növényzet és park, és a főépület – helyi védelem alatt álló
– homlokzati elemei.
2018 decemberében, amikor Veszprém és a Bakony–Balaton
régió közösen és sikeresen pályázott az Európa kulturális fővárosa 2023 cím elnyerésére, a volt Heim Pál Gyermekkórház épületei
és ingatlanai 23 éve álltak üresen, kihasználatlanul. A terület tulajdonosa a magyar állam volt, és a város több sikertelen fejlesztési kísérletet tudhatott a háta mögött, az önkormányzat városi
intézményei számára próbálta a tulajdonjogot megszerezni és az
épületeket felújítani, a Pannon Egyetem a kutató és oktató tevékenységek számára igyekezett helyet foglalni, de forráshiány miatt
egyik elképzelés sem tudott megvalósulni.
Az Európa kulturális fővárosa 2023 cím elnyerése lehetőséget teremtett arra, hogy az ingatlan megújítására tett erőfeszítések újabb lendületet kapjanak. Bélafi László, a veszprémi
Hangvillának, a zene házának megálmodója Anthony Gall építésszel egy komplex, koncepcionális fejlesztési javaslatot dolgo-
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emlékeztető farkuk viszont szépen megmunkált. A balácai kőtárban a nagyvázsonyi Neptunus-oltáron, a kékkúti sírkőtöredéken,
a balatonfüredi sírsztélén, valamint a paloznaki szarkofágon kívül
még két olyan delfintöredéket találunk, amelyek nem köthetők
síremlékekhez, nem tartoznak a halotti kultusz tárgyi emlékei
közé. Az egyik, egy vörös homokkőből faragott, három ágra szétnyíló delfinfarok eredetileg a balácai főépület keleti udvarába levezető díszes lépcsősor pofafalának, oldalsó korlátfalának volt a
részlete (ltsz.: 89.1.2260.). A másikat, egy töredékes delfinszobrot
a Balatontól kissé távolabb, Halimbán, földmunka során találták
meg (ltsz.: 73.9.6.). A 30x14,5 cm-es méretű, vöröses homokkőből faragott, 2-3. századra keltezhető, ovális testű szobrocska hátés melluszonya, jelzésszerűen bemélyített szeme ugyancsak ovális.
Az állat orra és farka hiányzik, letörött. A laposan megmunkált
aljába mélyedő csaplyuk lehetővé teszi, hogy éppen a delfinek és
a víz (elsősorban ugyan a tenger) kapcsolata, az aquincumi és a
mainzi (a római Mogontiacum) példa alapján mi is egy rangosabb
település kút- vagy csobogódíszeként képzeljük el. Megkockáztathatjuk továbbá azt is, hogy ez a rangosabb település azonos lehet
a Veszprém megye területére eső egyetlen római kori várossal,
Mogetianával, amely valahol Somlóvásárhely és Tüskevár határában kereshető.
Palágyi Sylvia
Felhasznált irodalom:

A halimbai töredékes delfinszobor (fotó: Oszkó Zsuzsa)

Delfinek a Balatonnál

A mainzi kútrekonstrukció

Ertel, Christine – Palágyi Sylvia – Redő Ferenc: Die Skulpturen des Stadtgebietes
von Salla und Mogetiana sowie des Balaton-(Plattensee-)Oberlandes in den Komitaten Zala und Veszprém. CSIR Ungarn Bd. VIII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.

Összefonódások

m
m

A delfinek a görög és a római mitológiában
mint Poszeidón, illetve Neptunus isten kíséA
m m
mde
B megtaláljuk őket Apolrői jelennek
meg,
N m
m V
m
m
lón és Dionüszosz
környezetében is. Úgy
m
V
m
m
m
misten
m
m
Am
m
m
m
m tartották,
m
mhogy Poszeidónnak tett, feleségszerző szolgálatuk miatt kerültek fel öt csillagból
álló csillagképként az égboltozatra. A delfinek
kedves, szeretetre méltó, a tengeri emlősök
Séd 2020 6 z 23 o d
családjába tartozó, hal alakú jószágok, ameRóma üvegedények lyek segítik a bajba jutott embert, kivezetik
a múzeum gyű teményébő
a szerencsétlenségből. Különösen a tengerbe
esetteknek sietnek segítségére. Vezető, kivezető tulajdonságuk miatt kerülhettek a sírkövek
képi ábrázolásai közé.
Összefonódások
A Borostyánkő-úttól a Duna-kanyar felé
tartó, a Balaton északi partja közelében joggal
Séd 2020 4 z 2 o d
feltételezhető római kori út mentén már korán, a Kr. u 1. század végétől megjelentek az
Adriai-tenger partján fekvő Aquileia kereskedőházainak elhunyt képviselői, valamint a
római szokásokat már átvett helyi lakók halottai számára állított sírkövek. Faragványaik
déli hatást mutatnak, idézik a tenger valós és
a mitológiából is ismert mesebeli lényeit, így a
delfineket, a hippocampusokat (csikóhalakat)
Séd, 2021. 2. sz., 2. old.
és az úgynevezett tengeri szörnyeket.
A delfinek és az emberek kapcsolatáról
Komoly kőfaragások
több ókori szerző is megemlékezik. Ezek közül az elbeszélések közül a két legfontosabb
egy gyermek és „a Delfin” egymás iránti szeretetét, illetve az énekét lanttal kísérő nagy
hírű, Ovidius szerint is „széphangú” Arión és
a segítségére siető delfin történetét beszéli el.
A gyermeket megszerető delfin nem élte túl
Séd 2021 6 z 4 o d
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A Séd 13. (2018. 1–2.) számában megjelent, Balatonfüred római kori temetői és sírjai című kötetről írt
ismertetőjében a szerző külön kiemeli a sírok legszebb kerámiatárgyait, a veszprémi múzeumban őrzött,
m
egyfülű boroskorsókat. Leltári számuk:
63.360.9.,17., 22.

A kancsóhoz
m

m

m
m
m

m

Az alábbi rövid eszmefuttatás címét a
veszprémi múzeum és Baláca
Kr. e. 1. Aszázadban
élt
Jóllehet a Nemesvámos-Veszprémfajsz határában egykor elterülő római kori nagybirtokközpont kilenc
Horatiustól,
kilométerre fekszik Veszprémtől, mégis, 1904-től kezdve
jelentősen befolyásolta ajobban
vármegyei múzeum
megépítésére, majd bővítésére vonatkozó elképzeléseket. A múzeumi ásatás eredményeképpen feltárt nagy
mennyiségű leletanyag elhelyezésére a mai napig sem született
megnyugtatófordítójától,
megoldás.
mondva
Kardos Lászlótól kölcsönöztem, ugyanis az eredeti vers Ad
Séd, 2020. 6. sz., 23. old.
amphoram, azaz Az
Római üvegedények amphorához szól. De
a múzeum gyűjteményéből
akkor milyen edényről is van szó? Közönségesen az amforán
olyan többnyire kétfülű, szűk nyakú edényt
értünk, amely bor, olaj
Séd, 2020. 4. sz., 2. old.
tárolására, szállítására
szolgált, mértékegységként pedig kb. 26
litert jelentett.
Nézzük a horatiusi sorokat:

m

Római üvegedények 1904. november 6-a
a múzeum gyűjteményéből
emlékezetes dátum a

m

múzeum és Baláca életében. Ekkor nyílt meg
a Veszprémvármegyei
Múzeum első kiállítása a vármegyeház II.
emeletén, és ugyanezen a napon értesítet-
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A kiegészített szobrocska
(Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

„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 idejéhez…”
„…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 tisztelték, 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 Múzeumban őrzött, posztamensre állított, hiányos balácai Venus-szobrocska magassága
12,2 cm (leltári száma: 94.1.1.), színe vöröses-sárgásbarna. A szabálytalan hasáb alakú talapzatra helyezett szobrocska
felső része deréktól felfelé hiányzik. Két
karjából csak a bal alkarja és kézfeje maradt meg. Sematikusan ábrázolt bal kezével tartja felső szélén összetekert, lábfejét
részben takaró, középen hosszanti ráncokat vető köpenyét. A bal lábára nehezedő figura jobb lábát behajlítva ábrázolták.
A hátoldalon a ruha redőzetét és összetekert felső részét bevagdosásokkal, mély
árkolással jelezték, ahogy egy bemélyített
vonal utal a gerincoszlopra is. A jobb és a
bal oldal kevésbé részletezett kidolgozású. A szobrocskát készítő fazekasnak, úgy
látszik, fontosabb volt az elülső és a hátsó oldal megmunkálása, s nem volt fontos
számára az sem, hogy saját ujjlenyomatait
eltüntesse. A bal és jobb oldal benyomódásaiból a kidolgozás folyamata nyomon
követhető. A mester vagy inkább nem túl
jártas segédje bal kezébe vette a még képlékeny állapotú szobrocskát úgy, hogy
hüvelykujja a szobrocska jobb oldalán hagyott nyomot, míg bal oldalán a mutató-,
középső, gyűrűs- és kisujja. Finomított az
arcon, a felsőtesten, azután ráhelyezte a
szobrocskát talapzatára. Az illeszkedés elsimítására nem ügyelt különösképpen.
Szobrocskánk a Venus pudica ábrázolások körébe tartozik, mégpedig a szemérmesebb változatok közé. Ezeknél a
szobroknál/szobrocskáknál az istennő
nemcsak kezével takarja el vénuszdombját,
hanem csípőjét és mindkét lábát is kissé lecsúszott lepellel fedi be. A teljesen ruhátlan
vagy a félig öltözött Aphrodité-Venus-ábrázolásokban 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 kisplasztikai alkotásokig. A római Villa Aldobrandiniből is ismert, márvány, félig
öltözött Aphrodité pudica típusú szobrok
jellegzetes vonásai mindenképpen felismerhetők a balácai Venushoz hasonló,
különböző fazekasműhelyekben gyártott
pannoniai ábrázolásokon.
A balácai Venus-szobrocskát a kísérőleletek alapján a Kr. u. 2-3. században
készíthették valahol Pannoniában vagy
akár a helyi villagazdaság eddig még nem
ismert fazekasműhelyében.

A minap kezembe akadt a veszprémi múzeum
egyik archív, üvegnegatívról készült fényképe (leltári száma: 2577 – vö.: borító). A római
gyűjtemény akkoriban legszebb, legértékesebbnek tartott üvegedényei szerepelnek rajta. Valószínűleg láthatók voltak az 1925-ben
megnyílt vármegyei múzeum (majd BakoSéd, 2018. 4. szám, 2. old. nyi, később Laczkó Dezső Múzeum) kiállítótermeiben. A II. világháború után 1951-ben
megnyílt első, majd 1958-ban és 1964-ben átFalfestménytöredék
alakított, illetve újjárendezett kiállítás tárlóiszőlőfürtöt szorongató
gyermekalakkal 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 peSéd, 2019. 4. szám, 2. old. dig bizonytalan volt a lelőhelye és ismeretlenek lelőhelykörülményei.
Az archív fotó első két üvegedénye méltán került a felvételre. A mezőszilasi bordás tálnak valószínűleg máig sincs párhuzama 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 alakultak 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 – különböző méretű halmok alá temették. A bordás tállal együtt, ugyanabban a halomsírban feltárt két hasábos korsó közül az egyik
szerepel a fényképen. Ezek a korsók kora császárkori temetkezéseknek gyakori mellékletei, egyesével, halomsírokban több esetben 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. Fenékbélyegeik koncentrikus körökből, domború pettyekből, néha betűkből állnak.
A korábban kígyós üvegnek nevezett, valójában üvegszál és
rovátkolt, rátett levéldíszes üvegpalack pontos lelőhelye nem ismert. Az 1903-ban vármegyei szabályrendelettel hivatalosan is
életre hívott veszprémi múzeum régészeti anyagát a bakonyszentlászlói plébános, Miháldy István, valamint az ugyancsak bakonyPalágyi Sylvia

Irodalom:

K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról.
Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.

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.

„Szépövű Laroknak A veszprémi múzeum (ma Laczkó Dezső Múszent kehely öntsön italt!” zeum) II. világháborút követő második állan-

dó kiállítása 1958 augusztusában nyílt meg. B.
Thomas Edit régész és Bartha László festőművész együttes munkájával összesen 60 négyzetméternyi falfelületet sikerült bemutatni a
balácai római kori villa 1900-as évek elején
talált, alapszínük szerint csoportosított falfestménytöredékeiből. A sárga-lila, a vörös,
a fekete és a fehér alapú falképek 1978-ig, ill.
1982-83-ig voltak láthatók a múzeum második emeleti kiállítótermében. Leválasztásukra
egyrészt az egyik falsarok beázása, másrészt a
múzeum esedékessé váló felújítása miatt került
sor, abban a reményben, hogy az 1976-ban újrakezdett balácai feltárások, majd a rompark
Séd, 2018. 4. szám, 2. old. lefedett épületei lehetőséget adnak új darabokkal kiegészített, újragondolt bemutatásukra.
Jelenleg azonban a falfestmények jelentős része, különösen ami a
fekete s a fehér alapú falfestménytöredékeket illeti, ládákban várja, hogy folytatódjék az újabb felületek összeállítása és kiállítása.
A sok-sok ráfordítandó munkaóra mellett elhelyezésük is nehézségbe ütközik. Nemhiába vetődött fel már 1911-ben, majd 1932ben újra, hogy a balácai mozaikok és falfestmények elhelyezésére
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pavilonokat kellene emelni. Csomay Kálmán 1932-es tervrajzán
a Medgyaszay István-féle központi múzeumépületet két oldalról
fogták volna közre a balácai pavilonok.
A fekete alapú falfestmény néhány, Kirchhof Anita és Cziráki Veronika által újraértelmezett részlete 2001-től kezdve éveken
át a balácai főépületben volt kiállítva. Közöttük a „szőlőfürtöt szorongató gyermek alak” is (Rhé Gyula). A szőlőfürt és a többi töredéken szereplő állatalakok, maszkok egyértelművé teszik az alak
Dionüszosz istennel való azonosítását, de – kérdezhetjük – miért
gyermekként jelenítették meg a balácai falképen s más képzőművészeti alkotáson is ezt az istent. A magyarázat egyszerűnek látszik: Dionüszosz származása, gyermek- és ifjúkora, 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 fiúsarját:
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, Szemelét, Kadmosz király lányát szemelte ki kedvtelésének újabb tárgyaként. 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. Megerősödéséig combjába varrta a gyermeket, akit azután az istenek
követe, a hírvivő Hermész vitt a gondoskodó nimfákhoz. Ezt a szeretetetteljes figyelmet, illetve a gyermek Hermész iránti feltétlen
bizalmát örökítette meg a Kr. e. IV. század nagy szobrászának, Praxitelésznek Olümpiában őrzött alkotása. A nimfáknál cseperedő
gyermek első felnőtt tette volt, hogy szőlőt ültetett, megmámorosította egész kíséretét, akik őt őrjöngve követték. Így lett Dionüszosz, Trencsényi-Waldapfel Imre megfogalmazásában, a nagy
szenvedélyeket felszabadító és felkorbácsoló eksztázis istene.

Palágyi Sylvia

Válogatott irodalom:

szentlászlói illetőségű Fillinger Antal gyűjteménye alapozta meg.
Könnyen lehet, hogy ezért szerepelhet a szakirodalomban az elsők között múzeumba került, eredeti gyűjtési helyét elvesztett
üvegpalack lelőhelyeként kérdőjelesen Bakonyszentlászló. A különleges díszítésű palack Rajna menti, valószínűleg kölni műhely
termékeként jutott az egykori Pannóniába.
A Miháldy-gyűjteményből származó, horpasztott oldalú pohár ugyancsak ismeretlen lelőhelyű. A kora császárkori edények
sorába illeszkedik. Hasonló darabot ismerünk a csopaki Kőkoporsó-domb részben a Magyar Nemzeti Múzeumban, részben a
keszthelyi Balatoni Múzeumban őrzött síregyütteséből.
Az archív fotó üvegei:

Rhé Gyula: A baláczai ásatások eredményei. In Balácza. Veszprém, 1912.
Ex Symposion 96., 2017.
Kerényi Károly: Hermész, a lélekvezető. Budapest, 1984.
Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia. Budapest, 1960.

1. kép

1. kép: Spirálisan bordázott mély tál, halványkék. Lelőhely: Mezőszilas, VIII. halom. Leltári szám: 55.212.37.; szájátmérő: 13,8 cm, talpátmérő: 5,9 cm, magasság: 10 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége –
2. század közepe
2. kép: Hasábos korsó, koncentrikus körökből és domború pettyekből álló fenékbélyeggel, kékeszöld. Lelőhely: Mezőszilas, VIII. halom. 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

m

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

Séd, 2020. 4. sz., 2. old.

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 régészeti gyűjteményének legszebb, legfontosabb leleteiként tartották
nyilván. Formájuk, díszítési módjuk jogosan keltette fel a római
kor iránt érdeklődő látogatók figyelmét. Az 1985-ös, 2003-as, valamint a 2006-os állandó kiállításoknak azonban már az inotai
üvegek voltak a „sztárjai”. Az 1973–1975-ben feltárt két inotai halomsírból 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.).

ték Laczkó Dezsőt, a
Falfestménytöredék
múzeum igazgatóját az
szőlőfürtöt szorongató
gyermekalakkal első, méltán híressé vált
Palágyi Sylvia
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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.

„Szépövű Laroknak A veszprémi múzeum (ma Laczkó Dezső Múszent kehely öntsön italt!” zeum) II. világháborút követő második állan-

dó kiállítása 1958 augusztusában nyílt meg. B.
Thomas(fotók:
Edit régész
Bartha 2003–2004)
László festőműAz inotai halomsírok üvegkészletei
OszkóésZsuzsa,
vész együttes munkájával összesen 60 négyzetméternyi falfelületet sikerült bemutatni a
balácai római kori villa 1900-as évek elején
talált, alapszínük szerint csoportosított falfestménytöredékeiből. A sárga-lila, a vörös,
a fekete és a fehér alapú falképek 1978-ig, ill.
1982-83-ig voltak láthatók a múzeum második emeleti kiállítótermében. Leválasztásukra
egyrészt az egyik falsarok beázása, másrészt a
múzeum esedékessé váló felújítása miatt került
sor, abban a reményben, hogy az 1976-ban újrakezdett balácai feltárások, majd a rompark
Séd, 2018. 4. szám, 2. old. lefedett épületei lehetőséget adnak új darabokkal kiegészített, újragondolt bemutatásukra.
Jelenleg azonban a falfestmények jelentős része, különösen ami a
fekete s a fehér alapú falfestménytöredékeket illeti, ládákban várja, hogy folytatódjék az újabb felületek összeállítása és kiállítása.
A sok-sok ráfordítandó
munkaóra
mellett
elhelyezésük
nehézA Venus-szobrocskának
pedig nagyon
fonA tavasz áldásaiért is
könyörgőkön
tos szerepet szánhattak a balácai földbirtokívül a szépség és a szerelem istennőjét
ségbe ütközik. Nemhiába
vetődött fel márnemcsak
1911-ben,
majd 1932kon. Az Itáliához képest szokatlan, kemény
a „kurta ruhát viselő” nők tiszután jött a mozaikok
Venus által képviselt,
telték, hanem a tisztes
matrónák is, akik
ben újra, hogy atelek
balácai
ésazfalfestmények
elhelyezésére
Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

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.

Meghatározott napokon havonta vagy különleges alkalmakkor

A szemet
gyönyörködtető,
részleteiben
is igényesen
kidolgozott, Nagydém határában talált, Apollo és Lar
(születésnap,
nagykorúvá válás,
házasságkötés,
hosszú útról hazatészoborról
Séd 2017.
téli számában
olvashattunk.
A kancsót,
tálat és mécseseket is tartalmazó háziszentélyrés stb.)a áldozatot
mutattak
be, amelynek
során megkoszorúzták
a
háziszentélyben
felállított szobrokat,
kalácsot,
mézet,
garnitúra,
tehetős(larariumban)
tulajdonost/vásárlót
feltételez,
aki
megfelelő földbirtokkal rendelkezett, s bizonyos
tömjént,
a fogyasztott
étel egy részétMindennek
és bort áldoztak
nekik. Utóbluxussal
rendezte
be lakóhelyét.
igaznak
kellene lennie, de a lelőhely közelében egyelőre csak
biakra Ovidiusnál, a címadó soron kívül is találunk utalásokat: „Jó
kisebb
kiemelkedések, tegula- és edénytöredékek, kövek jelentkeztek a felszínen. Itt van viszont Baláca, a
rokonok, tömjént áldozzatok isteneinknek!” vagy „Hozzatok ennirómai
kori
villagazdaság,
amelynek főépületét Pannonia talán legszebb mozaikjai díszítik, falainak nagy
valót!
hálátokat
ez bizonyítsa!”
részét minden
periódusban
– úgy látszik – nem volt igényük arra, hogy a nagydémi
1906-ban
a gic-hathalmifestették,
uradalom ugyanakkor
nagydémi földjeinek
egyikén szántás
közben
több darabból
álló háziszentély-garniszobrokhoz
hasonló
kvalitásos
kisbronzokat
vásároljanak. Megelégedtek szerényebb, gyengébb kivitelű
túra látott napvilágot. mint
Ahogy ahogy
lenni szokott,
egyásatási
részét szezonban Balácán előkerült Venus-szobrocska
agyagszobrocskákkal,
az aza tárgyak
1982-es
széthordták. Az először letétként, majd 1914-ben véglegesen a
alapján
vélhető.
veszprémi múzeum tulajdonába került tárgyak közül (két bronz-
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szobor, bronzkancsó, három bronzmécses, bronzfedő, bronzser-
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felső része deréktól felfelé hiányzik. Két
(Kardos László fordítása)
Palágyi Sylvia
karjából csak a bal alkarja és kézfeje maradt meg. Sematikusan ábrázolt A
balháziszentély-garnitúra
kezétöbbi tárgyának funkcióját könnyű elképvel tartja felső szélén összetekert,zelnünk.
lábfejét Az italáldozatnál használták a kancsót, a tálba az istenekrészben takaró, középen hosszanti
nekráncoszánt ételek kerültek, a mécsesek pedig a fényt biztosították, s
kat vető köpenyét. A bal lábára nehezetávol tartották az ártó szellemeket.
dő figura jobb lábát behajlítva ábrázolták.
Palágyi Sylvia
A hátoldalon a ruha redőzetét és összetekert felső részét bevagdosásokkal,
mély irodalom:
Válogatott
A posztamensen álló két, 24 és 33,5 cm magas bronzszobárkolással jelezték, ahogy egy bemélyített
Ovidius (Publius Ovidius Naso): Római naptár – Fasti II, 631., 633., 634. Ford.: Gaál
rocska, a lararium többi darabjával együtt nem hiába a veszprémi
vonal utal a gerincoszlopra is. A jobb
ésHelikon
a
László.
Kiadó 1986. [Prométheus könyvek 12.]
múzeum legféltettebb leletegyüttese. A magas művészeti értéket
bal oldal kevésbé részletezett kidolgozáTibullus (Albius Tibullus) 4,4. Ford.: Kardos László. In: Tibullus, Propertius, Ovidius
képviselő, az 1. század elején, első felében készült Lar- és Apolversei.
Sziget Könyvkiadó, Budapest, 2000.
sú. A szobrocskát készítő fazekasnak,
úgy
lo-szobrocskát egy lovagrendű család hozhatta Itáliából. Otthonát a B. Thomas Edit: A nagydémi lararium. Veszprém, 1965.
látszik, fontosabb volt az elülső és a hátDax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Magyarország
nagydémi Répásközte-dűlőben építhette fel, amelynek háziszentésó oldal megmunkálása, s nem volt
fontosTopográfiája 4. Veszprém megye régészeti topográfiája. A pápai és zirci
Régészeti
lyét a II. században kancsóval, tállal, mécsesekkel és az azóta eltűnt
számára az sem, hogy saját ujjlenyomatait
járás. Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. 169.
tárgyakkal egészítette ki.
Palágyi Sylvia katalógusszövege. In: Térjünk a tárgyra! – Get on to the Object! Kiállítás
eltüntesse. A bal és jobb oldal benyomóA lovagrendű családra éppen a Lar szobrocska két vékony
a Laczkó Dezső Múzeum alapításának 100. évfordulójára. A katalógust szerk.: Tóth
dásaiból a kidolgozás folyamata nyomon
G. Péter – Schleicher Vera. Veszprém, 2003., 58–59.
csíkkal díszített alsó inge, tunicája utal. Bal vállát fedő köpenye dekövethető. A mester vagy inkább nem túl
jártas segédje bal kezébe vette a még képlékeny állapotú szobrocskát úgy, hogy
hüvelykujja a szobrocska jobb oldalán hagyott nyomot, míg bal oldalán a mutató-,
középső, gyűrűs- és kisujja. Finomított az
A kiegészített szobrocska
(Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)
arcon, a felsőtesten, azután ráhelyezte a
szobrocskát talapzatára. Az illeszkedés elsimítására nem ügyelt különösképpen.
Szobrocskánk a Venus pudica ábrázolások körébe tartozik, mégpedig a szemérmesebb változatok közé. Ezeknél a
szobroknál/szobrocskáknál az istennő
nemcsak kezével takarja el vénuszdombját,
hanem csípőjét és mindkét lábát is kissé lecsúszott lepellel fedi be. A teljesen ruhátlan
vagy a félig öltözött Aphrodité-Venus-ábrázolásokban nem nehéz észrevennünk
a klasszikus kor görög szobrászának (Kr.
e. 4. század), Praxitelésznek a hatását. Ez
Irodalom:
a hatás végig követhető a hellénisztikus
szobrokon, a görög szobrok római kori
K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról.
Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.
másolatain és a római kori utánérzéseken

„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 idejéhez…”
„…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)
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penyő) a veszprémi múzeum 1955-ben készült nyilvántartásába
rékon megkötött. Fején babérkoszorú, lába állatbőrrel fedett. Baljámár csak egy bronz Lar-, egy bronz Apollo-szobor, egy bronztál
ban (a család javára) bőségszarut tart, jobbjában tálka lehetett.
(=bronzserpenyő), egy bronzkancsó és két bronzmécses került
Apollo isten szobrocskájának öltözete mindössze egy tegez(leltári számuk: 55.187.1-6, a mécsesek sajnos már csak másolattartó(?) szíjból áll. Legfőbb ékessége felül két tincsbe rendezett haja.
ban). A múzeumi átadásnak azonban ára volt. A birtok bérlője,
Jobb kezében áldozati csészét tart, bal kezében lándzsa lehetett.
a Frankl család ugyanis nemesi előnevet kívánt ezzel a gesztussal
S hogy kit is tiszteltek Apollóban? A szép, fiatal ifjúként ábrámagának szerezni, amelyet meg is kapott. A „széphelyi” előnév tazolt sokoldalú isten
megtestesítette
a fényt,
ő volt minden
A Venus-szobrocskának pedig nagyon fonA tavasz áldásaiért könyörgőkön
át, egészen
a császárkori
provinciális
kis- szépnek
láló, beszédes névválasztás volt, mert valóban szépnek tekinthető
és jónak, jogszerűségnek,
a költészetnek,
a zenének
tos szerepet szánhattak a balácai földbirtokívül a szépség és a szerelem istennőjét
plasztikai alkotásokig.
A római
Villaistene,
Al- lelkesíaz a hely, ahol ennyi „szépség” előkerült.
tő, látnoki
Hozzá (is!)iskönyörögtek
betegség
kon. Az Itáliához képest szokatlan, kemény
nemcsak a „kurta ruhát viselő” nők
tisz- tehetség.
dobrandiniből
ismert, márvány,
féligidején, ahogy
is: Aphrodité pudica típusú szobrok
telek után jött a Venus által képviselt, az
telték, hanem a tisztes matrónákTibullus
is, akik versében
öltözött
istennő szépségéhez méltó, gyönyörű tasokat adtak az ápoltságra, az ízlésre és az
jellegzetes vonásai mindenképpen felis„Jöjj
s űzdaelbalácai
a zsenge
leány nyavalyáját,
vasz, kihajtott a vetés, a szőlő, a fű, s a fák
ékszerekkel díszített szép ruhákra, azaz
a el Apolló,
merhetők
Venushoz
hasonló,
kórok hosszú
hajú, büszke-nagy
istene, jöjj!
is, ahogy Ovidiusnál is olvashatjuk:
méltó megjelenésre.
különböző
fazekasműhelyekben
gyártott
Higgy nekem
és tüstént
gyere – nem bánod meg, Apollo:
pannoniai
ábrázolásokon.
A veszprémi Laczkó Dezső Múzeillesd orvosló A
ujjal
a kedvesemet.
balácai
Venus-szobrocskát a kíséumban őrzött, posztamensre állított, hiáAdd, hogyrőleletek
sápadt tagjait
orvul
apassza,
alapján
a Kr.lázu.ne
2-3.
században
nyos balácai Venus-szobrocska magassága
és foltos készíthették
se legyen bőre,
a szép-halovány,
valahol
Pannoniában vagy
12,2 cm (leltári száma: 94.1.1.), színe vömégavár
s ami
bútól fél a szivünk
még,
helyi
villagazdaság
eddig még
nem
röses-sárgásbarna. A szabálytalan ha-és ami bajakár
hordja a ismert
tengerbe
friss habu, fürge folyó.”
fazekasműhelyében.
sáb alakú talapzatra helyezett szobrocska
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pavilonokat kellene emelni. Csomay Kálmán 1932-es tervrajzán
a Medgyaszay István-féle központi múzeumépületet két oldalról
fogták volna közre a balácai pavilonok.
A fekete alapú falfestmény néhány, Kirchhof Anita és Cziráki Veronika által újraértelmezett részlete 2001-től kezdve éveken
át a balácai főépületben volt kiállítva. Közöttük a „szőlőfürtöt szorongató gyermek alak” is (Rhé Gyula). A szőlőfürt és a többi töredéken szereplő állatalakok, maszkok egyértelművé teszik az alak
Dionüszosz istennel való azonosítását, de – kérdezhetjük – miért
gyermekként jelenítették meg a balácai falképen s más képzőművészeti alkotáson is ezt az istent. A magyarázat egyszerűnek látszik: Dionüszosz származása, gyermek- és ifjúkora, még az antik
mitológiában is különlegesnek mondható.
Nézzük, hogyan is írja le Homérosz (Himnuszok VII, XXVI):

m
m

sokat adtak az ápoltságra, az ízlésre és az
ékszerekkel díszített szép ruhákra, azaz a
méltó megjelenésre.
A veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban őrzött, posztamensre állított, hiányos balácai Venus-szobrocska magassága
12,2 cm (leltári száma: 94.1.1.), színe vöröses-sárgásbarna. A szabá

Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

A csapodár Zeusz ugyanis ezúttal (is) egy földi halandót, Szeme-
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Meghatározott napokon havonta vagy különleges alkalmakkor
(születésnap, nagykorúvá válás, házasságkötés, hosszú útról hazatérés stb.) áldozatot mutattak be, amelynek során megkoszorúzták a
háziszentélyben (larariumban) felállított szobrokat, kalácsot, mézet,
tömjént, a fogyasztott étel egy részét és bort áldoztak nekik. Utóbbiakra Ovidiusnál, a címadó soron kívül is találunk utalásokat: „Jó
rokonok, tömjént áldozzatok isteneinknek!” vagy „Hozzatok ennivalót! hálátokat ez bizonyítsa!”
1906-ban a gic-hathalmi uradalom nagydémi földjeinek
egyikén szántás közben több darabból álló háziszentély-garnitúra látott napvilágot. Ahogy lenni szokott, a tárgyak egy részét
széthordták. Az először letétként, majd 1914-ben véglegesen a
2
2
veszprémi múzeum tulajdonába került tárgyak közül (két bronzszobor, bronzkancsó, három bronzmécses, bronzfedő, bronzserpenyő) 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 másolatban). 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 találó, beszédes névválasztás volt, mert valóban szépnek tekinthető
az a hely, ahol ennyi „szépség” előkerült.

„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 idejéhez…”
„…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)

m

m

m

Feledtető bort önts sima, csillogó
kelyhembe színig…
(Pompeius Varushoz 21–22.
Fordította: Bede Anna)

lét, Kadmosz király lányát szemelte ki kedvtelésének újabb tárgyaSzinte hihetetlen, és mégis igaz! A 20. század elején nemesi címet szerezhetett átadójának egy nagy jelentőségű
ként. Zeusz felesége, a féltékeny Héra cselvetéseképpen az istenek
műtárgyegyüttes. Hogy miként és melyik műtárgycsoportról van szó, nézzük az alábbiakat!
feje villámokat osztó, halált hozó ölelésben egyesült Szemelével.
Kik is voltak a címben megidézett Larok (lares)? Az ókori lexikonok szerint eredetileg az elhunytak
jó halála pillanatában született meg a kis Dionüszosz,
A királylány
akit Zeusz
szellemei, akik törődtek a családdal a ház falain belül és kívül is. Minden háznak megvolt a maga
házi kimentett a lángokból, repkénnyel hűsítette testét. Megerősödéséig combjába varrta a gyermeket, akit azután az istenek
védőistene, lar familiarisa, amelynek szobrát legtöbbször a ház központjában, az atriumban kialakított
követe, a hírvivő Hermész vitt a gondoskodó nimfákhoz. Ezt a szeszentélyfülkébe állították, más, a lakók által különösen tisztelt istenszobrok és az áldozathoz szükséges
retetetteljes figyelmet, illetve a gyermek Hermész iránti feltétlen
tárgyak társaságában.
bizalmát örökítette meg a Kr. e. IV. század nagy szobrászának, Pra-

M

m

m

m

m

Medgyaszay István a mai Óváros térre tervezett
múzeumépületének földszinti rajza a mozaikrészletek
elhelyezési javaslatával, 1909 (LDM 48.667/77)

„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 fiúsarját:
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)
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istennő szépségéhez méltó, gyönyörű tavasz, kihajtott a vetés, a szőlő, a fű, s a fák
is, ahogy Ovidiusnál is olvashatjuk:

m M

m

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

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 háziszentélygarnitúra, 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.

vacak lenne, abban viszont erősen kételkedhetünk!
Terrakotta
Venus

A Venus-szobrocskának pedig nagyon fontos szerepet szánhattak a balácai földbirtokon. Az Itáliához képest szokatlan, kemény
telek után jött a Venus által képviselt, az
istennő szépségéhez méltó, gyönyörű tavasz, kihajtott a vetés, a szőlő, a fű, s a fák
is, ahogy Ovidiusnál is olvashatjuk:

2
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A mély gondolat, az elme kincsének világra segítése, s sok más kellemes és kellemetlen következmény nyilván nem a
kancsónak, hanem az abba töltött bornak
köszönhető, s egyúttal biztosak lehetünk
abban is, hogy a bortartó edény nem amfora, hanem inkább egy egyfülű kancsó
vagy korsó lehetett.
Majd ismét Horatiustól:

m

finanszírozási kérdések gátolták a múzeum megvalósulását. Áthidaló megoldásként kínálkozott Hornig Károly püspök
jó szándékú támogatása, amely lehetővé
tette volna a Belső-Püspökkertben mintegy 4000 m²-en a mozaikok, falképek s
egyéb leletek elhelyezésére a balácai pavilon megépítését. Óriási megkönnyebbülést
jelentett volna ennek az épületnek a megvalósulása! Egyrészt teljesen új épületet
nyerhettek volna addig is, amíg megépül
a vármegyei múzeum végleges épülete,
másrészt a vármegyeházán felszabadulbalácai leletek előketak volna teremrészek az egyre gyaraporüléséről. Az 1906-ban
dó gyűjtemények kiállítási és raktározási
megkezdődött ásatások
gondjainak
enyhítésére.
Laczkó
Dezső
elsőáru!
szakasza
1926-ig
Az üveg tetszetős
Méghozzá szaga
sincs (mint a fémnek)!
Ezért azután
Petronius figurája,
Trimalchio
az és
aranynál is többre
becsülte volna, ha nem lett volna törékeny
holmi. (Vö.:Rhé
SÉD 2016.
ősz 2.)
S hogy értéktelen
munkatársa,
Gyula
ugyanis
nem tétSéd, 2019. 4. szám,
2. old. tartott. 1906-ban már
vacak lenne, abban viszont erősen kételkedhetünk!
lenkedett. Az ásatások, a terepbejárások,
„Szépövű Laroknak olyan sok tárgyA minap kezembe akadt a veszprémi múzeum
szentlászlói illetőségű Fillinger Antal gyűjteménye alapozta meg.
szent kehely öntsön italt!” gyal
a Könnyen
leletbejelentő
hálózat és egyéb gyűjtégyarapodott a múegyik archív, üvegnegatívról készült fénykélehet, hogy ezért szerepelhet a szakirodalomban az elpe (leltári száma:
2577
– vö.: borító). A római sek
sők között
múzeumba
került, eredeti17100
gyűjtési helyét
elvesztett álló
révén
az 1905-ös,
darabból
zeum,
hogy
Laczkó
gyűjtemény akkoriban legszebb, legértékeüvegpalack lelőhelyeként kérdőjelesen Bakonyszentlászló. A küsebbnek tartott
üvegedényei szerepelnek
lönleges díszítésű
palack Rajna
menti, valószínűleg
kölni műhely
anyag
1914-re
már 67057
daraDezső
kénytelen
volt a raj- muzeális
ta. Valószínűleg láthatók voltak az 1925-ben
termékeként jutott az egykori Pannóniába.
bot számlált.
Laczkószármazó,
Dezső
megbízásából
gyűjtemények
zsúfoltmegnyílt vármegyei múzeum
(majd BakoA Miháldy-gyűjteményből
horpasztott
oldalú pohár ugyancsak ismeretlen lelőhelyű. A kora császárkori edények
Séd, 2018. 4. szám, 2. old. nyi, később Laczkó Dezső Múzeum) kiállítóCsomay
Kálmán
sága
miatt
az ásatások
termeiben.
A II. világháború
után 1951-ben
sorába illeszkedik.
Hasonló veszprémi
darabot ismerünk aépítőmester
csopaki Kőkomegnyílt első, majd 1958-ban és
1964-ben át- 1911-ben
porsó-domb részben
a Magyar Nemzeti
Múzeumban,
részben a terkészítette
el a római
pavilon
falfestményeinek
nagy
alakított, illetve újjárendezett kiállítás tárlóikeszthelyi Balatoni Múzeumban őrzött síregyütteséből.
ban is helyet
A Veszprém megyei
vét.
A klasszikus leletekhez klasszicizáló
részét
a kaphattak.
vármegyeház
Az archív fotó üvegei:
leletanyagot bemutató új állandó kiállításokból
1. kép: Spirálisan bordázott
mély tál, halványkék.
Lelőhely: Mezőszi-hogy
tervezett.
Lehetséges,
pincéjébe
szállíttatni.
ezek a tárgyak már
kimaradtak, mert közben épületegyüttest
Séd, 2017. tél, 3. old.
las, VIII. halom. Leltári szám: 55.212.37.; szájátmérő: 13,8 cm, talpMezőszilast (az egykori Szilasbalhást) Fejér
átmérő: 5,9 cm, magasság: 10 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége –
Ez
a méltatlan,
megolmegyéhez
csatolták, a másik
két tárgynak pe- elképzelését befolyásolta a már álló
2. század közepe
dig bizonytalan volt a lelőhelye és ismeretleAquincumi
Múzeum
Azésantik
tempdásra váró helyzet vetette
fel első ízben az
2. kép: Hasábos korsó,
koncentrikus is.
körökből
domború pettyeknek lelőhelykörülményei.
ből álló fenékbélyeggel, kékeszöld. Lelőhely: Mezőszilas, VIII. haAz archív
fotó első két üvegedénye
méltán került a felvétel- lomokat
idéző
központi
önálló múzeum
felépítésének
szükségeslom. Leltári
szám: 55.212.7.;
szájátmérő:építményhez
4,8 cm, talpméret: 7 x 7 két
re. A mezőszilasi bordás tálnak valószínűleg máig sincs párhucm, magasság: 22,6 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. század
zamalett
a pannóniai
anyagban.múzeumépület
Díszítési módja viszont ismert a
oldalról
ségét, s így
az önálló
közepe egy-egy szárny csatlakozott volRajna menti Kölnből és a Duna-parti Brigetióból (Szőny) is. A
3. kép: Palack, üvegszál- és rovátkolt levéldíszítéssel, kissé zöldes, femozaikok
számára. Sajátos együtlétrejöttében
a balácai
leleteknek
meghatászíriai üvegművesek
kirajzását
követően nagyon
gyorsan alakul- na a hér.
Lelőhely: Bakonyszentlászló (?). Leltári szám: 55.275.562.; szájtak műhelyek Itáliában és az Alpoktól északra eső provinciákban.
átmérő: 3,5 cm, talpátmérő: 5,1 cm, magasság: 20,8 cm. Keltezés:
tes jött
volna létre az angolkisasszonyok
rozó szerepe.
A bordás mély tálat az itáliai vagy az északabbi műhelyek egyike
Kr. u. 3. század első fele
gyárthatta, s importként
került
Pannóniába,
méghozzá egy olyan épületegyüttesével,
4. kép: Horpasztott oldalú pohár,avilágoskék.
Lelőhely:
ismeretlen.
Korona
Szállóval
és
Medgyaszay
István
1909
februárjátelepülésre, amelynek lakóit – vagy azok egy csoportját – különLeltári szám: 55.203.29.; szájátmérő: 6,2–7 cm, talpátmérő: 4,3 cm,
böző méretűtervet
halmok alákészített.
temették. A bordás
tállal együtt, ugyan- a színházzal
magasság: 10,5 cm.
Keltezés: Kr.Valóságos
u. 1. század vége – 2.
század eleje
együtt!
stíluskavalban két sorozat
Ezekben
abban a halomsírban feltárt két hasábos korsó közül az egyik
Csomay
nem régészevalósult
az években
a múzeum
számára
egykori
Az archív
fotón látott Kálmán
üvegedényeket terve
sokáig a múzeum
szerepel
a fényképen. Ezek
a korsók koraaz
császárkori
temetkezé- kád!
ti gyűjteményének legszebb, legfontosabb leleteiként tartották
seknek gyakori mellékletei, egyesével, halomsírokban több eseta vármegyeházi
kaszinót,ben
illetve
Piac teret,
a mai
Óváros
nyilván.Eközben
Formájuk, díszítési
módjuk jogosan keltette termek
fel a római egy
kettesévelafordulnak
elő. Magasabb
és alacsony
változatai is meg.
kor iránt érdeklődő látogatók figyelmét. Az 1985-ös, 2003-as, vaismertek. A sírokba páros elhelyezés esetén egy nagyobb és egy
része,
a falak megrepedése és a beázások
teret szemelték
ki. Az első sorozat ezért a
lamint a 2006-os állandó kiállításoknak azonban már az inotai
kisebb példány került. A korsók jellemzője a hasábos test,
üvegek voltak
a „sztárjai”. Az 1973–1975-ben
feltárt két inotaicéhaa lekerekített váll, a rövid
nyak és a széles,pedig,
bordázott fül.
alkalmatlanná
vált múzeumi
kaszinó kibővítésére,
a második
a Fenék- miatt,
lomsírból a töredékeken kívül kilenc ép, illetve a restaurátorok
bélyegeik koncentrikus körökből, domború pettyekből, néha bekitartó munkájának
köszönhetően
épnek mondható
üveg került
lokra.
Egyre több
könyvet,
tárgyat
kellett
kaszinó lebontásával,
egy teljesen új épütűkből állnak.
elő. Az első halomból egy urna, két hasábos korsó, egy pohár, a
A korábban kígyós üvegnek nevezett, valójában üvegszál és
összecsomagolni,
ideiglenes
let megépítésére
vonatkozott.
második
második halomból pedig két s
cilindrikus
korsó, két elhelyezéhasábos korsó
rovátkolt, rátett
levéldíszes üvegpalackA
pontos
lelőhelye nem isés egy pikkelydíszes pohár (vö.: Séd, 2016. ősz 2–3.).
mert. Az 1903-ban vármegyei szabályrendelettel hivatalosan is
sükről
gondoskodni. Az 1910-ben eredesorozat egyik
tervlapja szerint a főbejárat
életre hívott veszprémi múzeum régészeti anyagát a bakonyszentPalágyi
Sylvia
lászlóilehetőség
plébános, Miháldy
István,
valamint
az ugyancsak bakony- ti helyükről kiemelt mozaikokból
ezért
két oldalán
lett
volna
egy-egy
kerültek betonba ágyazott mozaiktáblák
mozaikfelület elhelyezésére. „Ízelítőpéldául a püspöki palotába, a színházba,
nek” szánhatták, mert bár a balácai moilletve a még álló kaszinó épületébe.
zaikok kiemelésére csak 1910-ben, majd
1911-ben a kaszinót ugyan lebontot1925-ben került sor, 1909-re már mind a
ták, de a múzeum mégsem épülhetett meg
négy mozaik (több mint 160 m²) ismert
volt. Végül Medgyaszay 1909-es terveia Piac téren (Óváros tér). A felajánlott tenek adaptálásával készült el a város akkolekcsere révén kezdődhetett meg azután
ri perifériáján, a mai Erzsébet sétányon az
pár év múlva az építkezés a város akkori
1925-ben megnyílt múzeum, a „kultúr– a forgalomtól ma is kissé kieső – szélén.
palota”. A mozaikfelületek tervezett elheA pénzgyűjtés és a kivitelező keresésének
lyezésén
változtattak. A fácános mozaik
évei következtek. A vármegyeházi ter2
középső medalionja és apszisa az előcsarmekből a különböző helyeken raktározott
nok közepére került.
tárgyakkal, a balácai falfestményanyag1909 és 1925 között, de különögal, mozaiktáblákkal együtt 1924-ben kölsen 1914-ig, amikor is letették a múzeum
tözhettek át az új múzeumépületbe. Az
alapkövét, számos, múzeumügyet érin1925-ös hivatalos megnyitás előtt már vitő „pengeváltásra” került sor. Különböző,
lágossá vált, hogy mielőbb szükség lesz a
városi, megyei érdekek, civil és egyházi
múzeumépület bővítésére. Pár évvel ké-
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xitelésznek Olümpiában őrzött alkotása. A nimfáknál cseperedő
gyermek első felnőtt tette volt, hogy szőlőt ültetett, megmámorosította egész kíséretét, akik őt őrjöngve követték. Így lett Dionüszosz, Trencsényi-Waldapfel Imre megfogalmazásában, a nagy
szenvedélyeket felszabadító és felkorbácsoló eksztázis istene.

Palágyi Sylvia

Válogatott irodalom:

Rhé Gyula: A baláczai ásatások eredményei. In Balácza. Veszprém, 1912.
Ex Symposion 96., 2017.
Kerényi Károly: Hermész, a lélekvezető. Budapest, 1984.
Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia. Budapest, 1960.

rékon megkötött. Fején babérkoszorú, lába állatbőrrel fedett. Baljában (a család javára) bőségszarut tart, jobbjában tálka lehetett.
Apollo isten szobrocskájának öltözete mindössze egy tegeztartó(?) 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, fiatal ifjúként ábrázolt sokoldalú isten megtestesítette a fényt, ő volt minden szépnek
és jónak, jogszerűségnek, a költészetnek, a zenének istene, lelkesítő, 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 elképzelnünk. Az italáldozatnál használták a kancsót, a tálba az isteneknek szánt ételek kerültek, a mécsesek pedig a fényt biztosították, s
távol tartották az ártó szellemeket.
Palágyi Sylvia

Válogatott irodalom:
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Csomay Kálmán rómaipavilon-terve, 1911.
(LDM Ltsz.: 48.668/77)

A fentiek nyomán nem kell különösebb
képzelőerő ahhoz, hogy szinte lássuk az
egykori magánházak faragott és az antik kocsmák fából készült, négyszögletes
asztalain a boroskészletek két meghatározó edényét, a kancsót/korsót és a poharat/kelyhet. A tehetősebb házakban a
magas, nyúlánk kancsók mellett a bor és
a víz vegyítésére szolgáló vedrek, nyeles merítő- és szűrőedények, ivókürtök
egészítették ki az „alapedények” együttesét. Ezek a sok darabból álló, az elhunyt
vagy családjának státuszát reprezentáló
készletek – egy Pompejiben megőrzött
falfestmény tanúsága szerint – például
ezüstből is készülhettek.
Az anyagát és számát tekintve is szerényebb boros- (ivó-)készletekkel Veszprém megye kora és késő császárkori
anyagában is találkozunk. A sokszor hivatkozott, Kr. u. 2. század elejére keltezett inotai 2. halomsír sírgödrébe összesen
négy korsót és két poharat temettek el.
Valamennyi üvegből készült. Hogy hány
darab alkothatta ennek a kiemelkedő helyzetű családnak a készletét, nem tudjuk.
Összeállításuk nem lehetett állandó. Az alkalomhoz illően növekedett vagy csökkent
a számuk, változott összetételük, s pótolni
kellett a törött példányokat is. A 4. századi
temetkezések mellékletadása szerényebb.
A kancsó/korsó és a pohár együttese viszont sok pannoniai temetőből ismert.
Veszprém megyében például a balácai villagazdaság 2. és a balatonfüredi Laki-dűlő
6. sírjában is előfordultak. Az agyagkorsók mellé a sírokba mindkét esetben üvegpoharat temettek. A paloznaki szarkofág
üvegpalack-üvegpohár együttesét egy
bronzkancsó egészítette ki, amelybe szükség szerint bort és vizet is tölthettek.
A balatonfüredi Laki-dűlő késő császárkori temetőjéből összesen nyolc sírt sikerült többé-kevésbé megmenteni, leleteit
pedig a veszprémi múzeumba szállítani. A
kerámiaanyag legszebb edénye a három,
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Ó, drága kancsó, egykorú énvelem…
hozhatsz borút, tréfát, viszályt és
balga szerelmeket, enyhe álmot…
Szelid erődtől serken a lomha ész,
tréfás tüzedtől pattan a rejtező
mély gondolat bölcs agy zugában
s napra világlik az elme kincse.
(A kancsóhoz 1., 3–4., 13–16.
Fordította: Kardos László)
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magas talpon álló, 33,5–38 cm magas,
gömbölyded testű, karcsú, szűk nyakú,
egyfülű kancsó/korsó (az egyik töredékes).
Ezen nyúlánk, kecses, apró részleteikben
egymástól kissé eltérő edények mindegyike fém előképekre vezethető vissza. S hogy
minél jobban hasonlítsanak rájuk, felületüket a balatonfüredi sírokból származó példányokon pirosra, narancsvörösre
festették, a balácai példányt viszont fekete,
kissé fényes bevonat fedte. A boroskészletek alapedényeivel, a korsóval/kancsóval és pohárral/kehellyel (ezúttal agyagból
és üvegből) találkozunk tehát Balácán és
a Laki-dűlőben, de biztosan boros volt-e
a boroskorsó? A Laki-dűlő három korsómellékletes sírja közül kettő, a 3. és a 6.
női, a 4. pedig férfisír volt. A balácai 2. sír
korsó-pohár együttese is női sírhoz tartozott. Lényegét tekintve tulajdonképpen
mindegy is, hogy mi lehetett bennük. Hitük szerint ugyanis a túlvilágon, az e világhoz hasonlóan, kancsóra/korsóra és
pohárra – akár bort, akár vizet töltöttek is
bele – szükség volt.
Palágyi Sylvia
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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 Topográfiája 4. Veszprém megye régészeti topográfiája. 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.
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A posztamensen álló két, 24 és 33,5 cm magas bronzszobrocska, 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 Apollo-szobrocskát egy lovagrendű család hozhatta Itáliából. Otthonát a
nagydémi Répásközte-dűlőben építhette fel, amelynek háziszentélyét 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-

a hozzá kötődő, hátán gyakran „lovagló” gyermek halálát, míg a
dalnok Ariónt, akit a kapzsi tengerészek öngyilkosságra, tengerbe
ugrásra kényszerítettek, egy delfin mentette meg és vitte a szárazföldre. Arión, mielőtt a vízbe ugrott volna, arra kérte a kalózként
viselkedő hajósokat, hogy lantjával kísérve, teljes énekesi díszében énekelhessen még egyszer, utoljára. A Kr. e. 1. században keletkezett Rhetorica ad Herennium (37/4,47,60) így örökíti meg
egy lantjátékos öltözetét: „Amilyen az, ha egy lantjátékos fellép
nagyszerűen öltözve, aranyozott köpenyben, tarkán hímzett bíborpalástban és aranykoszorúval, melyet nagy, ragyogó gyöngyök
ékesítenek, igen díszes, arannyal és elefántcsonttal kivert lantot tartván kezében…” (Pais István nyomán). Hát egy ilyen, nagy
hírű, pompás öltözetű lantost mentett meg a vízbe fulladástól egy
delfin.
Delfinábrázolások a Balaton-felvidéken és annak tágabb
környezetében leginkább oltárokon, sírköveken és szarkofágokon tűnnek fel. A delfinnek a tengerek, tavak és folyók istenével,
Neptunusszal való nyilvánvaló összefüggése fejeződik ki például a nagyvázsonyi oltáron, míg a sírköveken és szarkofágokon a
halottkultusszal való kapcsolatuk mellett elsősorban térkitöltő
szerepük van. Legtöbbször a sírkövek timpanonjaiban, illetve a
szarkofágtetők rövid oldalain találjuk meg reliefjeiket. A sírsztélék
elválasztó sávjaiban, alsó domborműves felületein is megjelennek.
A rendelkezésre álló hely határozta meg, hogy vékony vagy gömbölyödő testtel, egyenes vagy összecsavarodó farokkal ábrázolják
ezeket az állatokat.
A Balaton-felvidék legkorábbi sírkövei Kékkútról kerültek
a Magyar Nemzeti Múzeumba és a keszthelyi Balatoni Múzeumba. A veszprémi múzeum gyűjteményének újabban talált kékkúti
töredéke azonban a balácai villagazdaság kőtárában kapott helyet,
miként a paloznaki szarkofág is. A sírláda tetőszerűen kialakított
fedelének rövid oldalaihoz alkalmazkodva a delfinalakok, különösen az egyik oldalon, aránytalanok, eltúlzottak. A hátsó akrotérionokra (kiemelkedő sarokdíszek) faragott, levélre-virágra

A paloznaki szarkofág (fotó: Oszkó Zsuzsa)
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Nem, nem, nem újabb idegen faj jelent meg kedvenc tavunkban, a Balatonban, s nem is terveznek
delfináriumot a közelünkbe, sőt cirkusz érkezése sem várható! Ezek a kőbe álmodott delfinek az egykori
lacus Pelso közelebbi, esetleg valamivel távolabbi környezetében talált római kori kőemlékek szereplői.
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HÍD-programok a Pannonban
Hangvilla, 2022. január 22–23.
Kétnapos rendezvénnyel köszöntötte a Pannon Várszínház a magyar kultúra napját, amelyet 1989 óta január
22-én ünneplünk annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz
kéziratát. A minifesztivál-sorozat az évenként megrendezett kortárstánc-fesztivál eseményei közötti űrt
hivatott áthidalni, hogy közben se maradjunk fizikai színházi programok nélkül.

Lélek, jelenlétAz első nap a Forte Társulat (koreográfus:

Horváth Csaba) Bartók és Ady című produkcióját láthattuk, amely a két halhatatlan művész
világa között épít hidat. Bartók ismerte Ady
munkáit: Op. 16-os dalciklusát a költő öt versére komponálta; Kocsis Zoltán Bartók-kvartettekről szóló előadásában (Youtube) pedig
egyenesen azt állítja, hogy az Ady-élményt a
Séd, 2021. 6. sz., 36. old.
zeneszerző más műveiben, pl. a 2. vonósnéHÍD – gyesben gondolta tovább.
Vajdasági alkotók Veszprémben
Az első részben (5. vonósnégyes) a táncot a Mendelssohn Kamarazenekar élő zenei
kíséretével élvezhettük. Az 5. vonóskvartettet Bartók legtökéletesebb szerkezetű vonósnégyeseként tartják számon (Farkas Zoltán,
Bartók Emlékház, Youtube). A „híd forma”
Séd, 2021. 6. sz., 39. old.
tükörszimmetriája (a 3. tétel a szimmetriatengely, amelyet a 2. és a 4. tételek belső, az 1.
és az
5. külső burokként fognak közre) itt az
Amit néznek, amit
látnak
egyes tételeken belül is érvényesül: a témavariációk fordított sorrendben, egymás tükörképeként jelennek meg. Ligeti György a változatos
hangnemek tökéletes megvalósítását emeli ki
„a tragikus vizionálótól az erőteljes, egészséges hangvételen át a groteszkig”. Tipikusan
Séd, 2021. 6. sz., 46. old.
bartóki, „barbár”, forte hangütés, hajsza, gyilkos rohanás, szenvedély, majd idill, pentaton népdaltöredékek,
felsejlő harmóniák küzdelme az erőteljes, harcos témákkal; fájdalom, panasz, zokogás, majd megtisztulás; konszonáns, harmonikus akkordok fölött disszonáns komplementer dallamok; bolgár
ritmusok; egymást hajszoló szólamok; dallamsor, amelyet saját
megtorzult árnyéka követ; majd a banális, szarkasztikus népdaltöredék a záró tételben, amelyet elsöpör a visszatérő hajsza, rohanás, mintha a harmónia csak pillanatnyi illúzió lehetne. Ember a
természet rideg éjszakájában, ahol a küzdelem a lét törvénye; ám
a zárt szerkezet mégis valami rend jelenlétére utal. „Az egész művet mély és nemes emberség hatja át” (Ligeti).
Bartók műve nem programzene, és Horváth Csaba koreográfiája sem szűkíthető elmesélhető narratívába. Benedek Mari
jelmeze, a military-zöld nadrág nem konkrét egyenruha (meztelen
felsőtesttel, mezítláb táncolnak), inkább a harc – férfiasság jelentésmezőt erősíti. Az öt férfi (Fehér László, Gyulai-Zékány István,
Horkay Barnabás, Krisztik Csaba, Widder Kristóf) táncában a
küzdés létállapotként fogalmazódik meg, bár felfedezhetők katonai utalások: alakzatok, kötelékben való előrenyomulás, test test
elleni harc. Elementáris férfierő, könnyedség és virtuozitás; élvezik izmaik feszülését, az együtt létezést, a harci készségek művészi szintre emelését (a mozdulatok artisztikussá válnak, férfiaktól
groteszk, csípőriszáló mozdulatok, az erő, a virtus már-már nárcisztikusan öntetszelgő felmutatása); aztán a férfias játék ünnepe
fárasztó, lélekölő küzdelemmé válik; mindenki mindenki és önmaga ellen (szélsőséges élethelyzetek, látszólag személyiség- és alkatidegen szerepek elképesztő teljesítményeket eredményezhetnek); a
küzdésbe belefáradt-belefásult emberek, akiket már csak a lendület,
az életösztön és a rutin lendít tovább. Összefogás és versengés, nagy
nekibuzdulások és összeomlások, bajtársiasság és árulás, önzés és
önfeláldozás, remény és kétségbeesés – és a megmaradás mindent
felülíró törekvése. A koreográfia feszesre húzott, zárt tételekben fogalmazó dramaturgiája érzékenyen, egyben kreatív-szabadon követi a zene legapróbb rezdüléseit és hangnembeli változatosságát, nem
válik puszta illusztrációvá: kiemel, értelmez, továbbgondol. MintAlice 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 definiálása nem tűnik egyértelműnek.
Lakomájában, Arisztophanész elbeszélésében a csodálatos, gömb
Mezőösszefüggésében ott van az akcionizmus, a happening, a
alakú férfi-férfi, férfi-nő, nő-nő androgünökkel, akiket hübriszük
body art, a fluxus. Performansznak nevezik, amikor Marina Abramiatt Zeusz kettévágott, s akik azóta is a másik felüket keresik
mović négy napon át, 8-8 órában egy véres, rohadó állatcsonthalönmagukként. Ladik Katalin olyan itt a kezdetnél, mint egy idős
mon ülve a csontokat tisztította énekelve, míg a balkáni háború
mestert ábrázoló japán tusfestmény alakja (mondjuk egy Miyaés a családja vetített képei vették körül (Balkan Baroque), performoto Niten-képen), vagy mint az egyik utolsó Rembrandt-önarcmansznak nevezik, amikor Marina Abramović hat órán át passzíképen az öreg Rembrandt, amint visszafordulván egy mosollyal
van hagyta, hogy a „közönség” (az esemény végére az emberek)
kinéz ránk a képből. Az androgün-téma az egész élet(mű) egyik
számtalan felkínált eszközzel vagy azok nélkül azt tegyenek vele,
alapvető motívuma, de nem csak az eredeti összefüggés szerint
amit akarnak, amit meg is tettek a simogatástól a ruhaletépé(lásd pl. Tesla és a lélektárs galamb audiovizuális oratóriumát).
sen át az összevagdosásig/szurkálásig (Ritmus 0). Utóbbit van,
Belsővé is válik, a személyiség hasadásait, personáit/árnyékaaki inkább talán happeningnek tekintené, amelynek van egy erős
it is jelentheti. „A szigetre magammal viszem újvidéki, budapesti
indítása, aztán az interakcióban egy spontán történése, a szerés szigetlakói énem valós bizonyítékait, a három nőszemélyt, aki
kesztettség pedig „csak” abban jelentkezik, hogy a művész eltökélbennem lakozik: a Szerkesztőnőt, az Üvegezőnőt és a Művésznőt.
ten nem reagál (csak a végén mozdul meg és indul el az előle futó
A most következő oldalakon közreadom mindhármuk írásait, taemberek felé). Hasonló, és mégis nagyon más lehetett Ladik Kalán ezekből az áttűnésekből végül összerakom magamat” (Lakhatalin Change art akciója, szintén az érdeklődők bevonásával, ám
tok az arcodon? – Hvari napló).
a kommunikációra, a szellemi-lelki találkozásra építve. Izgalmas
A végső ponton, a befejezésben a gyermek Alice, miután
műfajpélda az általa is – regényében – megidézett Triceps-perforsikertelenül próbál kijutni Kódországból (a ragacsos láthatatmansz, amikor a művész 40 évesen negyven, archetípusok menlan falak megszilárdultak), egy széken állva tapogat, keres, és
tén tagolt napon át éhezett egy szárnyas, zárt ketrecben – amely
kifelé beszél/kiabál – hang nélkül, a zárlat valóban süket, már a
folyamatnak megvolt a dramaturgiája és a kiszámíthatatlansága is.
tengernek sincs hangja, az utolsó mondatát a szájáról olvasom:
(„Az éhezésnek, a ketrecnek saját játékszabályai vannak, amiket
„Ki akarok menni!” És mintha nem maradna más, csak a hang
csak akkor ismersz meg, ha benne vagy. Kívülről hiába tervezi az
nélküli sikoltás, a kikerekedett szem és száj. Az utolsó, amit vaember – nem az fog történni.” T.) Az előadás utáni beszélgetés solóban hallunk tőle, egy mindig másként – játékosan, recsegőn,
rán Ladik Katalin úgy fogalmazott: a performansznak mindig van
tanácstalanul, dühösen, kislányosan stb. – hajtogatott mondat
forgatókönyve, váza, ugyanakkor improvizatív, állandó alakulás a
más performanszból, szövegekből átemelve: „Mi a kőhíd? Mi a
léte, s a változások alapvető mozzanatokat is érinthetnek. A test az
kőőőőhíííííííd? Miiiiii aaaaaa kőőőőőőőhííííd?”, és ismét: „Mi a
alkotás tárgya és médiuma.
kőhíd?” A jelentést kiüresítő zen mantra, ha van is, nem sikeres,
A HÍD minifesztivál első eseménye is igazolja a mondottaha a lélek a vázolt végállapotba jut. Az indítás és zárlat távolsága
kat: Alice című performansza már a ’80-as években is volt Ladik
felerősíti az előadás honlapon olvasható ajánlásának egyik monKatalinnak, sokkal több kellékkel, vetítés nélkül, de több fénydatát (s így a többit súlytalanabbá is teszi): „Van-e kiút önnön
nyel, más dramaturgiával – ugyanakkor a mostani multimediákódlabirintusunkból?” Számomra ebből a nézőpontból értelmezlis előadásból is ismerős tárgyakkal, motívumokkal (az androgün
hető a performansz.
parókafej, a fehér esernyő, a tüllök és nejlonok). Aztán megjelent
A két végpont között látom, min megy keresztül az, aki
Kódország és egy új Alice, elindult a redukálás, a motívum-memegy. Az út befelé halad – ahogy már Novalis is mondta. A kértamorfózis folyamata – és a változásoknak még nincs vége. Esedés, hogy hova érkezik. Felszabadít és szárnyakat ad, szabaddá
tünkben mindjárt a kezdetnél megjelenik az improvizáció: a
tesz? A Kódországba induló sötéten játékos, bölcs nevetésű asztechnika spontán fricskája miatt újra kell indítani az előadást, de
szony egésszé tudja találni és élni magát? „A lehetséges aktualizámégsem.
Az idős
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barátságos kalapkájával a fején lassan ballagó idős asszony a sök. Erre az élénk emlékek jelenné varázsolható
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ból és QR kódokból a színpad hátsó faláés általában Európa művészvilágában, de
ra vetített új vizuális hátteret alakított ki.
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amit korábelőhívott, egyre felszabadultabb, artikulálatlan hangokon keresztül eljutnak – feltételezem – saját nyelvükön, de kórusban megszólaltatott szavakig/mondatokig.
A darab egyik fontos hatáseleme – nem meglepő – a zene
és a ritmus. Ez egyrészt az eklektikusan válogatott (jazz-) zenékből (pl.: Tatsu Aoki, Eureka Brass Band, Jigsaw), másrészt a táncosok keltette hangokból és zajokból, vagy éppen a csendekből
épül. Csendből hang, mozdulatlanságból mozgás, semmiből valami: alkotás és teremtés szép dialektikái. Mindemellett a zenével
olykor szinkron, máskor ráfelelő: ellenpontozó, majd késleltetett/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
39 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 „őszinteség” 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 képviseli 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”), jelentése: „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 világítja 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
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ban olyan kiválóságok kaptak meg, mint Peter Brook vagy Ariane
Mnouchkine. Ugyanebben az évben a Francia Köztársaság a Becsületrend lovagja érdemrenddel tüntette ki.
Nagy József életeleme a kísérletezés. Az általa rendezett (és
játszott) darabokban alig hangzik el beszélt szöveg, az viszont magyarul. 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:
„Varázslók pálcája”, Lábass Endre vendége Nagy József, ELTE, 2013)
arról beszél, hogy nem hisz a rendezői színházban, a munka indulásakor nincs végleges koncepciója. Általában azért keres egy fix
pontot, számára ez a tér: megrajzolja, hogy milyen térben játszódik
a darab. „Hogy mi fog benne történni, az majd kiderül.” Egy darab mindig másról szól, mint amit előzetesen terveztünk – mondja –, bár iszonyúan sokat készül („napi négy-öt óra olvasás”), de ez
„nem a darabra készülés, hanem a felkészülés, hogy az ember mindig 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 érezni 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, effektustól,
amivel addig hatni akart az ember: „Már nem akarok játszani a közönségnek, most már csak vagyok.”
Ez az intenzív „levés”, a végletekig vitt, az előadás végére eksztázisig fokozódó jelenlét működteti az OMMA című produkciót.
Nyolc táncos az üres térben, különböző országokból: Mali, Szenegál, Elefántcsontpart, Burkina Faso, a kongói Brazzaville, a Kongói
Demokratikus Köztársaság. Közös identitásuk a tánc és az, hogy
fekete férfiak Afrikából. Mezítláb táncolnak, közvetlen kapcsolatban a „földdel”, sok a csúsztató-szökkenő mozdulat, de akármilyen
magasra szökellnek, szinte azt várjuk, hogy végleg sikerül legyőzniük a gravitációt, a puha talajfogás (légiesen könnyednek látszik,
pedig hatalmas energiát igényel) nem kelt zajt. Mozgásokat indítanak, osztanak meg, ezeket mások átveszik, továbbfejlesztik. Egy
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iség megértése, felvállalása
művészetében a kezdeteks évektől fontos szerepet kaeminista értelemben, hanem
pontból tartotta igazságtakezdetben az újvidéki, erőyú irodalmi közösségben őt
nt, hanem elsősorban mutartották számon. Az abban az
álisnak számító versestjeivel,
egyszerűen szépen deklamált
jelentettek, hanem perforásokat, melyeket rövid sáshoz hasonló, félmeztelenül
et zárt le, műveinek értékéívni a figyelmet. Hangkölsaival nemzetközi hírnévre
hangsúlyozta, hogy a kortárs
(beleértve a színházi világ
s) sokkal nyitottabb szerb körabb befogadta, mint a jugoar, Magyarországon pedig
rök sokáig makacsul csak a
ltőnőként” ismerték.
előadást először a nyolcn mutatta be, akkor még a
által írt mese más értelmeos számára. Már akkor az arképek gazdagsága volt vonzó,
ásaiban a szerep, amit játszott
an, ahová betévedt az előadás
rogün személyt hangsúlyozta
kkor jelen volt előadásában a
bafej, ami egy színpadot a néoló, keresztben kifeszített kömesében szereplő patakokat
lző, a hátsó színpad magasá-

a kés
ból előrehúzódó fóliafátylak,
a fehér eserha kettévágjuk
a körtét
nyő és a szék. A gépről
szóló kísérőzene
a piros
és a hangkulisszaként
is, hajú
zeneikislány
kíséretként
nem fogJoyce-írásoksírni többé
is megjelenő, a meséből,
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költő, képzőművész, szímutatója után Ladányi Isttikus, irodalomtörténész
Elsősorban a nőiség mibenelenésének, megélésének
fejeződéséről volt szó a da-
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di József Attila Tudományegyetemen keresztül, amíg Veszprémbe
megérkezett. Ma is ide kötődik, bár Balatonalmádiban él; de európaiként ugyanúgy magáénak tekinti az Adriát és a tengert is
mint jogos tulajdonát; különben azt vallja, hogy „emberként joga
van mindenhez”.
Nemcsak íróként hisz a nyelv teremtő erejében: akkor érzi
komfortosan magát, ha meg tudja nevezni lakóhelyének állatait,
növényeit ugyanúgy, mint a képzőművészeket, építészeket vagy
az irodalom képviselőit. Ő maga összművészeti lény: mindhárom
műnemben alkot; képzőművész: költeményeit sokszor képekben
fogalmazza, versmadarakat röptet, a halott plakátokat dekollázsokban éleszti újra (januárban lesz életmű-kiállítása); alternatív
rockdalok (Vad Fruttik) szövegeit lektorálja. Amúgy polihisztor (bár tiltakozik ez ellen), reneszánsz kortársunk: biológusként
indult, foglalkozott antropológiával, oktatáskutatással, a rózsa
kultúrtörténetével, oktatott a pécsi és a veszprémi egyetemen;
szerkesztő, tanulmányíró, publicista… felsorolni sem lehet. Nemrég kapott Baumgarten-emlékdíjának azért is örül, mert független, Kukorelly Endre vezette, pályatársakból álló grémium ítéli
oda az arra érdemeseknek.
Nemzedékének tagjaként is – a ’70-es évek neoavantgárd
korszakából indult, de utálja a skatulyákat – értékrendjének meghatározó eleme a szabadság és a szociális elkötelezettség. Nem
szeret „gúzsba kötve táncolni”: sem műfaji határok, sem kötött
versformák, sem személyiségének racionális, rendet vágyó része
nem korlátozzák.
A rendezvényen helyet kaptak a társművészetek. Kovács
Attila zongoraművész-zeneszerző saját, a költő versei ihlette zenéjét adta elő; a Pannon Várszínház színészei: Kárpáti Barbara,
Kovács Ágnes Magdolna, Kovács Gábor (zongora), Murvai Márton (gitár) és Szelle Dávid megzenésített költeményeket énekeltek
hangszeres kísérettel; Szelle Dávid versmondását xilofon hangjaival egészítette ki; a Forte Társulat művészei: Földeáki Nóra és
Krisztik Csaba pedig a Négy végszómutató című verset a mozgásszínház nyelvén fogalmazta-értelmezte újra. Ezzel a gazdag összművészeti eseménnyel zárult a kétnapos fesztivál.
Fürj Katalin

150 éves Munkácsy-levél

a Laczkó Dezső Múzeum adattárából
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Gyurkovich József veszprémi lakos 1911. november 30-án több kisebb tárgyat ajándékozott a Veszprém
vármegyei Múzeumnak. A gyűjteménybe kerülő új szerzeményeket Laczkó Dezső a gyarapodási naplóban
rögzítette. Ebből a listából derül ki, hogy Gyurkovich egy 14 darabból álló római sírlelet, egy Vénusz
bronzszobrocska és egy sárgaréz pecsétnyomó mellett Munkácsy Mihály (1844–1900) festőművész kéziratos
levelét adta át.
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Az ajándékozott tárgyak közül Munkácsy levele az, amely egyértelműen beazonosítható, és 1972-ben a művészettörténeti adattárban került leltárba és elhelyezésre. Az 1872. augusztus 29-én,
Budapesten kelt levél azonban több kérdést is felvet. Bár a levelet Gyurkovich József ajándékozta a múzeumnak, egyáltalán nem
biztos, hogy Munkácsy egykor neki címezte azt. A másik problémát pedig a dátum jelenti, hiszen a festőművész életrajzát boncolgató kutatások szerint, bár 1872 nyarán Munkácsy tervezte, hogy
Párizsból Magyarországra látogat, eddig semmi nem igazolta,
hogy ez az utazás végül megtörtént. Talán épp a veszprémi múzeum levele lenne erre a bizonyíték?
Azonban mielőtt áttérnénk a levél szövegére, röviden tekintsük át, mi minden történt Munkácsy életében az 1870-es évek
elejéig. 1844. február 20-án Munkácson, Lieb Mihály Leó néven
született, csak 1868-ban magyarosította hivatalosan is Munkácsyra a nevét. Szülei korai halála után anyai nagybátyja, Reök István
ügyvéd nevelte Békéscsabán, aki asztalosinasnak adta, mivel nem
volt kifejezetten jó tanuló. 1861-ben megismerkedett a gyulai

Wenckheim-kastélyban dolgozó Szamossy Elek festővel, akinek
rövidesen a tanítványa lett. Az ő tanácsára kezdte képezni magát,
ajánlásával Pestre ment, ahol Ligeti Antal vette pártfogásba. 1865ben a Bécsi Képzőművészeti Akadémiára jelentkezett, a beiratkozása után megemelt tandíjat azonban nem tudta fizetni. 1866-ban,
Ligeti ajánlásával, a Müncheni Akadémiára iratkozott be. 1867ben állami ösztöndíjból elutazott Párizsba megtekinteni a világkiállítást, ahol komoly hatást gyakorolt rá Camille Corot, François
Millet és Gustave Courbet. München után, 1868-ban Düsseldorfba került, és 1869-ben nekilátott első jelentős művének, a Siralomháznak. 1870 karácsonyán, Düsseldorfban egy francia ezredes
által adott összejövetelen ismerkedett meg De Marches báróval és
feleségével, Cécile-lel. A báró, aki a párizsi Szalonban korábban
már látta a Siralomházat, örült a találkozásnak. Munkácsy egyre
közelebbi kapcsolatba került a házaspárral.2
1871 novemberében felszámolta düsseldorfi lakását és műtermét, hogy Párizsba költözzön. 1872 januárjában De Marches
báró támogatásával reprezentatív műtermet bérelt, azonban az

új életformában nehezen találta a helyét. Jó kedélye elhagyta, kételkedni kezdett tehetségében.3 Tele volt rendelésekkel, de nem
tudott dolgozni. De Marches báró meghívására annak Luxemburg melletti, colpachi kastélyába utazott, ahol a kerti ház emeletmagasságú ablakából kiugorva öngyilkosságot kísérelt meg.4
Az ablak alatti sűrű bozót azonban megmentette az életét, jóformán meg sem sérült. Vendéglátói gondoskodásának köszönhetően februárban visszanyerte alkotókedvét, és belefogott az Éjjeli
csavargók című kép megfestésébe, amelyet már az 1873-as Bécsi
Világkiállításra szánt.5
Nagy fordulatot hozott az életében, mikor 1873 nyarán meghalt De Marches báró. A gyászév letelte után, 1874. augusztus
5-én elvette a báró 29 éves özvegyét, Cécile Papier-t. Hosszú európai nászútjukat Magyarországon zárták, Pest után Békéscsabára
utaztak. Ősszel visszatértek Párizsba, ahol fényűző, műteremmel
felszerelt lakást béreltek. Munkácsy nagy ívű nemzetközi karrierje
csak ezután vette kezdetét.
De jöjjön végre az a bizonyos levél:
„Budapest. 29. aug. 1872.
Kedves barátom.
Leveled csak ma vettem, és sietek, miután Budapestről távollétem miatt ugy is megkéstem a válasszal felelni és kérni téged Gr.
Nádasdi őméltóságának leg őszintébb köszönetem kifejezni szíves
meghívásáért, amit nagy sajnálatomra ez alkalommal nem fogadhatok el. Mivel napjaim igen meg vannak számlálva ezt annyival
inkább sajnálom, mert jól esett volna a kedves társaságban néhány
napot falun tölteni, de még itt is van dolgom és aztán Pécsre egy
öreg nagy bácsi látogatására kell mennem, ezt nem annyira mulatságból, mint keresztényi kötelességből teszem. Gondolj tehát rám ha
jól mulatsz.- Nekem már körülbelül kifelé ál szekerem rudja az országból.
Ugy van az, ha az ember be szegődött franciának?
Dolgozolé? én most nem, s mondhatom minden lelkifurdalás nélkül felejtem el egy pár hétre hogy piktor vagyok. Node hiszen
majd kijut belőle a télen mert nagy fába vágom a fejszét. Csak bele
ne törjön fejszém.
No hát áldjon meg az alföld Istene. Mégegyszer kérlek köszönetem kifejezésére. s azzal maradok baráti üdvözlettel.
őszinte hived
Munkácsy”
A Munkácsy levelezését feldolgozó és publikáló Czeglédi Imre
külön kiemeli, hogy kevés életrajzi információ maradt ránk a
festő 1872-es évéről. Munkácsy sem beszélt erről az időszakról.6
Azonban nagybátyjával, Reök Istvánnal több levelet is váltott ebben az esztendőben, amelyekből tisztán kiderül, hogy már márciusban tervezte a hazautazást. Szerette volna, ha a békéscsabai
családi birtokon műterem épül számára, hogy ott is tudjon dolgozni. Júliusban levélben és táviratban ismét sürgette a hazatérést,
félt, hogy nem látják szívesen. Még mindig rossz hangulatban
volt, nyugalomra vágyott. Reök, aki családjával augusztus elsején költözött vissza Gyuláról Békéscsabára, augusztus 2-án így írt
unokaöccsének: „Mondom, amit mindig mondtam, hogy sehol se
látnak szívesebben, mint nálunk, jöjj bár télen vagy nyáron, éjjel
vagy nappal, s mivel most nyugalomra van szükséged, jer, amikor
akarsz, mentül elébb, annál jobb. …Knauszt augusztus vége előtt
kellően nem fogadhatjuk, mert a ház körül pár hétig még nagy
rendetlenség lesz, azon túl nagyon szívesen…”7 (Ludwig Knaus
festőművész, Munkácsy düsseldorfi mestere).
Czeglédi ennek ellenére mégis arra következtetett, hogy a
tervezett utazás elmaradt. Ezt viszont cáfolja a veszprémi múzeum 1872. augusztus 29-én, Budapesten kelt levele. Az utazás
tényét a korabeli sajtó is alátámasztani látszik. Az Ellenőr 1872.
augusztus 14-én így írt: „Munkácsy Mihály festész hazánkfia
meglátogatván a párisi magyar egyletet, annak alaptőkéjére 50
frankot adott. Egyébiránt Munkácsy mint mai párisi levelünk
irja – közelébb haza jön s itthon telepszik le; mint mi tudjuk: Békés-Csabán”8, majd a Fővárosi Lapok másnapi száma tovább részletezte az okokat: „Munkácsy Mihályt haza várják e napokban.
Mondják, hogy az utóbbi időben sokat betegeskedett. Párisban álmatlanság is lepte meg, minélfogva elhatározá, hogy az alföldre jő
meggyógyulni. Mint halljuk, Békés-Csabán állit föl műtermet.” 9

A hullámzó kedélyállapot és a Párizsból való mihamarabbi menekülés mögött már ott munkálhattak a De Marches báró
felesége iránt táplált érzései is, hiszen a kettejük között szövődő viszony egyes jelek szerint már 1872 nyarán megkezdődött.10
Mindenesetre nem valószínű, hogy Munkácsy egy-két hónapnál hosszabb időt töltött volna ekkor Magyarországon „igen meg
vannak számlálva napjaim” – írja, és leveléből az is egyértelműen kiderül, hogy nem festeni jött: „Dolgozolé? én most nem, s
mondhatom minden lelkifurdalás nélkül felejtem el egy pár hétre
hogy piktor vagyok.” Ellenben sort kerített egy igen fontos családi
vizitre: „Pécsre egy öreg nagy bácsi látogatására kell mennem, ezt
nem annyira mulatságból, mint keresztényi kötelességből teszem”.
Minden bizonnyal édesanyja testvérét, Reök Lajos (1806–1887)
nyugalmazott hercegi ügyészt kereste fel.11 Munkácsy korábban
több ízben járt rokonainál Pécsett. Először 1863-ban az augusztusi és szeptemberi szünidejét töltötte az egykori Nepomuk utca 29.
(ma Munkácsy Mihály utca 31.) számú házban, majd visszatért
1863-ban és 1867 farsangján is.12 Levelünk tanulsága szerint pedig
egy negyedik látogatásra is sor került 1872-ben.
Levelében Munkácsy érintőlegesen az őt éppen foglalkoztató
festészeti terveire is utalást tett: „nagy fába vágom a fejszét. Csak
bele ne törjön”. Szinte egészen bizonyos, hogy az 1873-as Bécsi
Világkiállításra szánt Éjjeli csavargók című festményére célzott. A
rembrandti realizmus befolyását hordozó mű ötlete még Düsseldorfban született, valószínűleg a holland utazások hatása alatt. Az
1873-ban befejezett mű első színvázlata 1871-ben készült. 1872.
február 17-én Munkácsy egy Bécsben élő, magyar származású kereskedőnek, Kiss Károlynak levélben vázolta a kép tematikáját:
„Címe Az éjjeli kalandorok, amint a reggel táján az őrjárat összefogván őket kísérik befelé a hűvösre, a kofák és egyéb publikum
szemeláttára.”13 A mű végül vegyes fogadtatásra talált; míg a magyar és német kritikusok a komor színhasználat és tematika miatt
erősen bírálták, a franciák dicsérték a festmény hétköznapi realizmusát.14
Hogy Munkácsy pontosan kinek címezte Veszprémben őrzött levelét, sajnos nem egyértelmű. Kézenfekvő lenne, hogy annak szövege az ajándékozóhoz, Gyurkovich Józsefhez szól. Bár a
20. század eleji veszprémi és pápai sajtóban több ízben megjelenik
egy bizonyos Gyurkovich József földbirtokos neve, ám részletes
ajándékozási dokumentumok híján nem lehetünk benne biztosak,
hogy ő adta át a levelet Laczkó Dezsőnek. Munkácsy kézírásának
hitelességéhez azonban úgy tűnik, nem fér kétség.
Sipos Anna
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ha Horváth Csaba a zenei építkezésből, harmóniák és diszharmóniák, hangszerszólamok működéséből is merítene ihletet, hogy a
másik médium nyelvén újrafogalmazza.
Az Ady-novellákat feldolgozó második részt (Apró véres
balladák; táncosok: Fehér László, Földeáki Nóra, Krisztik Csaba,
Pallag Márton, Rudolf Szonja, Widder Kristóf) a Lukács Miklós
(cimbalom) Cimbiózis Trió (Orbán György: nagybőgő, Gyárfás Attila: dob) kíséri a jazz-kortárs zene-népek zenéinek ötvözéséből komponált izgalmas, a táncdramaturgiát szervesen
kiegészítő zenével. Hétköznapi és szélsőségesen groteszk határán
táncoló élethelyzetek: egymás álmait és életét megkívánó emberek, egy csodálatos faláb, egy utastársa figyelmét kétségbeesetten
vágyó utazó; tapintatos öngyilkosjelöltek és tapintatlan siketnémák – mindez egyedi, semmilyen mozgásrendszerbe nem sorolható táncnyelven koreografálva, amelynek elemei az imponáló
tánctechnika, eltúlzott gesztusok, a mimika, a szemek játéka és a
mindig tisztán érthető beszéd: az erős/dinamikus táncos-színész
jelenlét. Az előadás a viszonyok és lelkiállapotok pontos megfogalmazásával a szereplőket a karikatúrák éleslátásával és tömörségével fogalmazza egyedivé, a figuráknak már-már karakterszerű
mélységet adva: esetlen és esendő, szerethető embereket látunk.
Mintha színes, illusztrált mesekönyvek vagy falra vetített, feliratozott diaképek (emlékszik még valaki ezekre?) elevenednének
élő animációkká (a fogadós történetben hátul két dimenzióban
masíroz a színész); máskor báb-marionettfigurák mozgására, de
leginkább a képtelen helyzetekre, torzításokra, kiélezett helyzetkomikumra építő burleszk túlzó, karikatúraszerű, egyben jellemző-kiemelő-hangsúlyozó mozgásvilágára emlékeztet az előadás.
Benedek Mari jelmezei: a boldog békeidőket idéző férfiúszódres�szek, az egyetemesen figurateremtő kockás ingek, kötött pulóver,
színes mellény-nyakkendő, a nők tarka egyberuhája az előadás
fontos elemei.
A programsorozat záró eseménye a József Attila- és Baumgarten-díjas Géczi János A napcsíkos darázshoz című, több mint
négy évtized lírai terméséből válogatott gyűjteményét tartalmazó,
költészetének keresztmetszetét adó, a pálya ívét megrajzoló kötetének bemutatója volt. A költővel Vándorfi László beszélgetett.
Géczi János nagy utat járt be a hajdúsági szülőföldtől, Monostorpályitól a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumon át a szege-
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