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Holtszezon
Irodalmi Fesztivál – Veszprém–
Balaton 2023
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Paprikás krumpli és Vegyi beszéd

Az Olvasólámpa a Művészetek Háza évek óta tartó rendezvénysorozata. Állandó kelléke a régi polgári 
lakások kötelező darabja, a karosszék mellett strázsáló állólámpa. Valaki odaül, felkapcsolja, és elkezd 
olvasni. A lámpát a Dubniczay-palota helyett ezúttal az Utas és Holdvilágban kapcsolta fel Kilián László, 
hogy Podmaniczky Szilárd beülhessen Molnár Sándor antikváriumának sokat megélt foteljébe. Elég so-
kan vagyunk a kis helyiségben, sokfélék, a szokásos közönségen túl újak is. Az esemény egymást rég nem 
látott embereket hoz össze.

Kilián az Olvasólámpa 
főszervezőjeként min-
dig elmondja, hogy a 
rendezvénysorozat a 
szerző által felolvasott 
művet állítja közép-
pontba. Ezúttal mo-
derátori szerepkört 
is betöltve előre jelzi, 

hogy kicsit módosulni fognak az arányok, 
többet fognak beszélgetni. Amiből követ-
kezik, hogy kevesebbet olvasni. Hogy jól 
döntöttek-e, nem tudom: a felolvasott mű-
vek jók voltak, érdekesek voltak, többet is 
meghallgattunk volna. Ugyanez elmond-
ható a beszélgetésről is, Podmaniczky élő-
ben is hatásosan rakja össze történeteit, és 
nem szűkölködik témákban, valóban kel-
lően kacskaringós az életútja – bár kinek 
nem az errefelé, mégsem tud róla bárki 
szórakoztatóan mesélni.

Rögtön az elején megtudjuk, hogy 
miért nem lett veszprémi író Podmanicz-
ky. Szép, jól felépített és komótosan elme-
sélt történet, amely főleg azok számára 
beszédes, akik képben vannak az egyko-
ri szereplőkkel, körülményekkel. Min-
denes irodalmárunk, Péntek Imre akkor 
épp Veszprémben gründolt lapot barátai-
val, a kilencvenes évek elején vagyunk, és 
a rövid ideig szépreményű Új Hírek a lap. 
Péntek Imre hívta ide Podmaniczkyt, aki 
úgy jön Szegedről Veszprémbe, mintha 
legalábbis Hollywoodba invitálták volna. 
Hajnalban érkezik, reggeli a restiben, ide-
jekorán ott van a szerkesztőségben, ám 
az állást időközben betöltötték, fordulhat 
is vissza. Nevetés, kivel nem esett meg 
hasonló, ráadásul akkor sem járt volna 
jobban, ha összejön az álommeló, és úgy 
sem járt jól, hogy visszament Szegedre. 
Viszont Péntek Imréhez máris kapcso-
lódhat a következő anekdota, törölközős 
jelenettel, betűs performance-szal. Vala-
melyik keszthelyi irodalmi rendezvény a 
helyszín, közös szoba Péntek Imrével, és 
ezek szerint még közösebb fürdő, mert 
úgy alakul, hogy míg Podmaniczky zu-
hanyozik, Péntek Imre lemegy az időköz-
ben elkezdődött eseményre, szoba bezár, 
kulcs a zsebben, Podmaniczky meg ott áll 
lefürödve a folyosói fürdőben, egyetlen 
betűmintás törölközőben. Mit volt mit 
tenni, a kétméteres ifjú költő jóformán 
észrevétlenül belopakodott a rendezvény-
terem első sorába, beült Péntek Imréhez a 
szobakulcsért. Röhögtek Keszthelyen, rö-
högünk mi is.

A változatos értelmiségi élet-
rajz leképezi nemzedéktársai kalandos 
életútjait, tanárkodással, újságírással, vál-
lalkozásokkal. Van, akinél ezt egy-két 
antológia vagy saját kötet kíséri, Pod-
maniczkynál ez eddig 28 kötetet jelent. 
Ezenkívül számos filmforgatókönyv, több 
megvalósult filmmel. Kilián kérdése nyo-
mán külön téma lesz a majdnem összejött 
nemzetközi hírnév. A Döglött kutyával 
őrzött terület című novelláskötettel indul 
a sztori, amelynek egyáltalán nem vidám 
a csattanója, ugyanakkor szintén jellem-
ző a térségi történeteinkre, ahogy a kötet 
novellái is tipikusan magyar s egyben ke-
let-európai történetek. Köztük a címadó, 
egy félig bezárt-lebontott gyárat őrző, le-
hunyt szemű kutyával a középpontban. 
A kötet alapján készített Bárdos Andrea 
Belgiumban élő színésznő-rendezőnő si-
keres, francia nyelvű előadást, amelyből 
aztán egy francia nyelvű kiadvány is szü-
letett, és a kiadó tervbe vette az író több 
művének a megjelentetését. De hát kiadó 
tervez, piac végez, Podmaniczky ma már 
derűsen meséli, hogy fuccsolt be a kiadó, 
hogyan estek kútba a nagy remények, ho-
gyan nem jött össze a francia siker.

Aztán a vállalkozásokról esik szó, a 
Librarius online kulturális magazinról, a 
Podmaniczky Művészeti Alapítvány által 
2010 óta működtetett portálról, majd ma-
gáról az alapítványról, amely abból a fel-
ismerésből született, hogy a kiadója nem 
volt különösebben érdekelt a megjelen-
tetett könyvek népszerűsítésében, ezért 
Podmaniczky inkább saját kézbe vette a 
könyvei kiadásának és eladásának sorsát. 

Kilián tájékozott, jól irányítja a be-
szélgetést, helyenként ugyan lett egy „azt 
meséld el” jellege a kérdéseknek, de ez is 
inkább bensőséges, mintsem benn- 
fenteskedő, pörögnek a témák, amelyek 
nemcsak sztorizások, hanem az egyes 
könyvekről is szó esik, például a Szép ma-
gyar szótár ambiciózus szépprózai vállal-
kozásról, a betűrendben publikált 5000 
rövidtörténetről, amely rosszkor jelent 
meg ugyan, a 2008-as világválság idején, 
de így is szép karriert futott be. Szóba ke-
rülnek az író által írt forgatókönyvek, a 
megvalósultak és az íróasztalfiókban vá-
rakozók. Aztán a színdarabokról, az RS9 
Színháznak írt Beckett-, Einstein-, Mag-
ritte-trilógiáról mesél, leginkább az Albert 
Einstein paprikáskrumpliról, amelyben 
Csuja Imre (nem Einsteint, hanem a fe-
leségét, Milevát játssza!) minden előadás 

alatt tényleg megfőz egy jó adag paprikás 
krumplit.

Közben-közben azért nem világít 
hiába az olvasólámpa sem. Újabban ke-
vesebbet ír, mondja, de ezekből az újab-
bakból, még kiadatlan írásokból olvas fel. 
Könnyebb darabokat is, a laza beszélge-
tésbe illőket, aztán mellbevágóan súlyos 
verseket. Köztük az elmélyült, a végső dol-
gokkal szembesülő és szembesítő Vegyi be-
széd című költeményt. Lehet, hogy belefért 
volna mégis több felolvasás?

Már a beszélgetés elején is szóba ke-
rül a Balaton, hogy már 15-20 éve Bog-
lárra költöztek a feleségével. (Persze ez 
is történetté kerekedik, a szülei Balaton-
bogláron voltak nászúton…) A beszél-
getés végén aztán a tó fényei, a séták, a 
kerékpározások és egyéb örömök nyomán 
eljutunk a „kreatív konyhához”, a főzés 
„filozófiájához”, a „gyönyörkonyhához”. 
Ez aztán újra a derűt, az élet élvezetét és a 
vidám történeteket hozza vissza a beszél-
getésbe. A feltalált új műfajt, az „aktsza-
kácskönyvet” nem lehet kibírni röhögés 
nélkül, a végén már a könyv kapcsán ár-
tatlanul szóba hozott szekszárdi grafikust 
is szexárdinak halljuk.

Ladányi István

Olvasólámpa Podmaniczky Szilárddal. Moderátor: Kilián László.  
Utas és Holdvilág Antikvárium,  2022. április 14.

Séd, 2022. 2. sz., 39. old.  S
éd

 •
 2

02
2.

 2
. s

zá
m

39

vagy alig tudott érvényesülni, úgy gondolta, a visszavonulás mö-
gött az anyai hivatás is munkált.

Tény, hogy Schaár művészetében a hatvanas évek közepén 
következett be egy nagyobb fordulat, amelyet először az 1966-os 
székesfehérvári kiállításán érzékelhetett a nagyközönség. A tárlat 
anyagát azután bemutatták Bécsben, a Collegium Hungaricum-
ban is. A kritikai siker ellenére Schaár elbizonytalanodott, úgy 
érezte, a bemutatott szobrok egy pszichésen túlterhelt állapotban 
jöttek létre. Túl sok volt a mögöttes mondanivaló, amiből egyszer-
re túl sokat próbált átadni, ráadásul az otthoni műteremből ki-
kerülve, a művek a kiállítóterekben szürkévé váltak. Beléhasított, 
hogy változtatnia kell: „...a bécsi tárlat után határozni tudtam: eb-
ből az anyagból elhagyok minden pszichológiai, érzelmi dolgot. 
Kit érdekelnek az én gondjaim? Inkább kiszedek egy problémát… 
Teret akartam mutatni… Hazaérkezve azzal kezdtem a napot, 
hogy takarítottam a lakásban. Kinyitottam az ablakokat, kitártam 
az ajtót. A térben ezek olyan határozottan álltak, úgy hasítottak 
a levegőbe, mintha a levegő szilárd tömeg lenne. Néztem a há-
rom szomszéd szobába nyíló ajtót. Mind a három ajtó különböző 
irányban állt. Én pedig ott álltam középen, mint egy kis pont, és 
tőlem három különböző irányban három ajtóél, három határozott 
forma. Erre felmentem a műterembe, kivágtam műanyagból az aj-
tóformákat, beállítottam őket, és leszögeztem egy lapra. Elkészí-
tettem a maketteket, és hatot kiöntöttem bronzba.”   

Schaár szobrászatának egyik alapproblémája a térben való 
létezés; az alak és a tér viszonya. Ez azonban már korábban, az 
1940-es évek végén megjelent fareliefj ein. A kapcsolódó terek 
problémáját az 1960-as évek második felében új nézőpontból kö-
zelítette meg, fontossá vált az achitektúra és az alak kapcsolata. 
Törékeny pálcikaemberei magányosan, tűszerűen álltak az őket 
körülvevő súlyos tér egy-egy pontján, és elsődleges feladatuk a tér 
léptékének meghatározása lett. Eleinte bronzból, ólomból öntött 
falrészleteket, falakat, homlokzatokat, belső térrészleteket, a tér 
mindig tematikusan, házként vagy szobaként jelent meg művein. 
A rézszobrok átláthatatlan falai azonban a tér mélyét elrejtették, 
olyan anyagra volt szükség, amely a szem számára is áttetszővé te-
szi az architektúrát. Először rogyasztott üveggel kísérletezett. Az 
egyik első ilyen, jégkunyhóra emlékeztető házmakettben egy kis 
bronzszéket helyezett el. A konstrukciót tovább fi nomította, mi-

kor katedrálüveget kezdett használni, amely lágyabb, kevésbé sík 
és rideg felületű az egyszerű ablaküvegnél. A szabálytalan bu-
borékok és szemcsék segítettek tovább puhítani a rideg formát. 
Ugyanakkor a fényvisszaverődéseknek és tükröződéseknek kö-
szönhetően a szobrok terébe behatolt a mindennapi élet dimenzi-
ója, elmosva a határokat.

Ezek közé a térkonstrukciók közé sorolható az Áttetsző tér is, 
amely nemcsak üveg, hanem tükör és bronz felhasználásával ké-
szült. A talapzat tulajdonképpen egy tükörlap, amelyen két helyi-
ségre bontott, házszerű térkonstrukció jelenik meg. A több réteg 
üvegből összeragasztott falak nem egyenesek, trapézszerűen szét-
nyílnak, feltárva az építmény belsejét. A sík tetőzet szintén nem 
vízszintes, az is trapézszerűen tör a magasba. Az üveglapok bordó 
és fémesen sárgás színűek. A szabálytalanul egymásra ragasztott 
lapok rajzosságot visznek a mű felületeire, a tükör pedig megket-
tőzi a látványt.

Mivel Schaár sokat kísérletezett, az egyes szobroknak, kis-
plasztikáknak több változata is létezik. Az Áttetsző térhez hason-
ló kompozíció a Magyar Nemzeti Galériában őrzött Bronztükör 
(1969) és a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban talál-
ható Egymásba nyíló terek (1969) című alkotás.

Schaár térkonstrukciós törekvéseit az utolsó nagy mű, az 
Utca című grandiózus installációjával összegezte, amelyet először 
1974-ben a székesfehérvári Csók István Képtár felső emeletén ál-
lítottak ki. A több párhuzamos rétegből álló, kisvárosi utcasort 
idéző installáció gipsz és hungarocell felhasználásával készült.

 
Sipos Anna
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Együtt  létezni 
a szöveggel 
Olvasólámpa Petőcz Andrással. 
Művészetek Háza Veszprém, 
Dubniczay-palota. 2022. február 
16. 

A mai, élő irodalommal találkozni, látni 
és megismerni a legjobb szerzőket mindig 
felemelő élmény. A rendszeresen megren-
dezésre kerülő Olvasólámpa szerencsére 
lehetőséget ad minderre: ezeken az esté-
ken a meghívott írók, költők saját hang-
jukon szólaltatják meg írásaikat, melyeket 
többnyire könnyed beszélgetés fűszerez.

A februári alkalmon több szempont-
ból is izgalmas élmény volt jelen lenni. Az 
alapvetően felolvasásokra, az adott szerző 
szövegeire fókuszáló irodalmi programso-
rozat meghívott vendége, Petőcz András 
rendkívül jó előadóművésznek bizonyult, 
beszélgetőtársával, Géczi Jánossal pedig 
remek összhangot teremtettek a párbeszé-
dek során.

Az est rövid életrajzi bemutatással in-
dul, majd dinamikusan folytatódik célzott 
kérdések, tartalmas válaszok, majd felol-
vasások mentén. A moderátor szinte min-

den fontos mérföldkőre kitér, ami Petőcz 
eddigi életművét meghatározta, kezdve az 
Arctalan nemzedékhez való tartozáson át a 
neoavantgárd törekvéseken keresztül egé-
szen a prózákig, így megismertetve a szer-
ző szerteágazó és gazdag életpályáját.

Már rögtön az első válaszadásnál él-
vezetes hallgatni a sok anekdotát arról, 
milyen az Arctalan nemzedék legfi atalabb 
tagjának lenni, vagy milyen volt ifj oncként 
belecsöppenni a ’80-as évek irodalmába. 
Ezt követően korai versek felolvasásával 
folytatódik az este, majd Petőcznek eszé-
be jut egy újabb sztori arról, hogy milyen 
kalandokon ment át a Betűpiramis című 
korai kötete megjelenése előtt. Elhangzik 
az Elbukás című, az akkori lengyelorszá-
gi állapotok miatt majdnem betiltott vers 
eredeti, majd a változtatásokkal közölt vál-
tozata, és hallunk egyéb társadalomkri-
tikát megfogalmazó, valamint szerelmes 
verseket is, amelyek sokszor megfoghatat-
lan, mégis hatásos mondatokként lengik be 
a teret. Érezhető, hogy Petőcz András szá-
mára nemcsak a szöveg fontos, hanem az 
is, hogy ezeket a leírt gondolatokat képes 
legyen a saját hangján hatásosan megszó-
laltatni. Abban hisz, hogy amikor olvassa a 
szövegeit, akkor a hallgatók ugyanúgy átér-
zik mondanivalója fontosságát, mint ő, aki 
elmondja ezeket a verseket, prózákat. Lát-
szik, hogy lételeme az alkotás.

A szerző Kassákhoz való viszonyáról 
is kérdez Géczi János, s ezzel át is térünk 
a neoavantgárd törekvésekre. Láthatunk 
néhány képverset a kivetítőn, miközben 
megismerjük a Petőcz Andrást ért legfőbb 
hatásokat és motivációit, mindazt, ami 
meghatározza vizuális költészetét. Kassák 
Lajos mellett Nagy László, Weöres Sándor 
vagy a legelső előd, Szenczi Molnár Albert 
neve is előkerül, aztán rátérünk a techni-
kákra, amelyekkel ezek a látványos alko-
tások készültek. A képverseken túl látunk 
néhány grafi kát is, amelyeket az úgyneve-
zett fi rkaművészethez kapcsolt Petőcz, de 
említésre kerül a nemrég a Műcsarnokban 
kiállított Az alfától az omegáig című kiállí-
tás is, amely az alkotó negyvenévnyi mun-
kásságát mutatta be.

Ezt követően a Magyar Műhellyel 
való kapcsolódás kerül szóba, minek-
után újabb humoros történet idéződik 
fel az egykor még zöldfülű költő párizsi 
és bécsi utazásairól, s szó esik a műhely 
íróival, költőivel való első, szerencsés ta-
lálkozásokról és emlékezetes irodalmi ösz-
szejövetelekről.

Az este végén egy tárcanovella, illet-
ve néhány friss, még meg nem jelent kötet 
versei is felolvasásra kerülnek. A többmű-
fajúságról, a műfajváltásokról és az írói 
szerepvállalásról kérdezte még Géczi János 
a szerzőt, aki egy Tandori-idézettel vála-

Sok-sok izgalmas, 
ugyanakkor megrázó 
verset hallhattunk az 
este folyamán, melye-
ket néhol, egy-egy jól 
időzített pillanatban a 
moderátor, Fenyvesi 
Ottó kérdései, reakciói 
szakítottak meg, ezek 
által jobban emészt-
hetővé téve a sokszor 
nehéz, súlyos témájú 
szövegeket.

A népszerű, nagy 
sikert arató Duna utca 
verseivel indult a felol-
vasás. Már rögtön, az 
első néhány előadott 

mű után kirajzolódott Anna egyedi, utá-
nozhatatlan lírai hangja, melyen keresz-
tül felidéződtek a versbeszélő különböző 
emlékei, élettapasztalatai és léthelyze-
tei. A gyerekkortól kezdve a fiatal felnőtt 
koron keresztül egészen a jelenig átívelő 
hosszúversek őszinte, de mégsem öncélú 
vallomásokként hangoztak, ahol a költői 
önéletrajzként is értelmezhető versekben 
megszólaló lírai én önreflexív jelleggel be-
szélt és vette számba eddigi életének meg-
határozó tereit és pillanatait. Az emlékezet 
sodró áradásának mentén tekintett vissza 
a múlt helyszíneire, miközben legfájóbb 
érzéseit is vállalta. Kendőzetlenül beszélt a 
családja által megélt háború és az áttelepü-

lés tapasztalatairól, félelemről, szeretetről, 
hitről és hitetlenségről.

A megrendítően mély sorok után egy 
kis kitekintés következett a szerző drá-
maírói tevékenységére, majd egy újabb 
szövegblokk került felolvasásra a szin-
tén jó kritikai visszhangot kapott Halott 
nők című kötetből. Öt nő tragikus sor-
sát ismerhettük itt meg, kik első látásra 
mind egy-egy külön élet, s ahol a befoga-
dó számára csak később válhat világossá a 
köztük lévő kapocs. Az egymással párbe-
szédet folytató, egymásba illeszthető nar-
rációkban ugyanis van egy közös pont: a 
férfiak jelenléte, akik bár végig hallgatnak, 
a nők vallomásai során végül az ő történe-
tük is körvonalazódik. 

Üdítő volt a sok fájdalmasan szép 
szöveg után hallgatni némi párbeszédet a 
versekről, költői életútról és hitvallásról, 
irodalmi gyökerekről vagy éppen a min-
dennapokról, ami az írás mellett állandó 
realitásban, a valóság talaján tartja Terék 
Annát. Érzékletes volt a hasonlat, mellyel 
megfogalmazta az alkotói munkáról szó-
ló gondolatait: szerinte egy művész abban 
különbözik a többi embertől, hogy elége-
ti magát nyilvánosan, miközben a többiek 
ezt végignézik. Mindezt a lehető legőszin-
tébb módon téve, választ keresve az élet 
olyan szövevényeinek, hálózatainak ösz-
szefüggésére, ami a művészet nélkül meg-
magyarázhatatlan lenne. „Jó lenne olyan 
tudás birtokába jutni, amikor megértünk 

mindent, nemcsak saját magammal, ha-
nem az egész világtörténelemmel kap-
csolatban.” Szerinte az irodalom ennek a 
legkézenfekvőbb eszköze; egy nagy kézi-
könyv, amelynek bármelyik kötetét vesz-
szük is le a polcról, mind mond valami 
olyant a világról, ami bár elsőre nem látha-
tó, valaki mégis hozzásegít, hogy egy adott 
szemszögből megérthető legyen. „Ha min-
dent el tudnánk olvasni, akkor kirajzolód-
na az a mozaik, amit ha távolról nézünk, 
összeáll az a rendszer, melyet remélem, 
egyszer mindannyian meglátunk és meg-
ismerünk” – vallotta a szerző. Szerin-
te minden egyes író ad egy perspektívát, 
ahonnan ő vizsgálja a világot, az embert, 
az életet.

Végül, a felolvasóest zárásaként a két 
éve megjelent Háttal a napnak című kötet-
ből hallhattunk néhány verset, melyekben 
az előzőekhez hasonló vallomásos be-
szédmódban fogalmazódtak meg a koráb-
bi traumák, megrázó élmények, a gyász és 
mindezek feloldása a kimondás segítségével.

Terék Anna költeményei többek, 
mint terápiás jellegű szövegek. Többek, 
mert ha csak közvetetten is, mindannyi-
unkról elmondanak valami fontosat. Ezek 
által a megrázóan szép versek által átérez-
zük és átéljük mindazt, ami egy bizony-
talansággal teli világban nap mint nap 
körbevesz bennünket.

Éltető Erzsébet

Megrázóan szép versek
Igazán tartalmas és színvonalas volt az Olvasólámpa programsorozat legutóbbi alkalma, melyen Terék 
Anna, napjaink költészetének egyik megkerülhetetlen szerzője mutatkozott be Veszprémben.

Olvasólámpa Terék Annával. Művészetek Háza Veszprém, Modern  
Képtár–Vass László Gyűjtemény, 2022. május 3.
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tott sorai, akik a kényszerű távolság miatt 
rendszeres levélváltás formájában tudták 
egymással tartani a kapcsolatot. Szerelmes 
levelek, de ugyanakkor példaadó bizo-
nyítékai a hűségnek, az egymásért vállalt 
áldozatnak, a családért, gyermekeik jövő-
jéért, a hazáért érzett felelősségnek, mély 
istenhitnek. A háttérben pedig ott hömpö-
lyög szinte kézzelfoghatóan a történelem 
személyes életutat közvetlenül meghatá-
rozó kényszerítő ereje ebben a nevezetes, 
valóban piros betűs évszámokkal jelölt 
időszakban.

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

Gróf Rhédey Mária szintén előkelő 
személy magas rangú felmenőkkel mind-
két szülői ágon. Emberi nagysága rövid 
életútjának végén derül ki megrázó erővel, 
amikor életet adva gyermekének végren-
delkező sorait írja saját közeli halála tu-
datában. Mikó Imre ezután 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 továbbszál-
lításával életének későbbi helyszíneire. Sőt, 
nemcsak a levelek töltötték be ezt a családi 
ereklye funkciót, hanem a családtagokat, 
elődöket, erdélyi felmenőket ábrázoló, a 
múzeum gyűjteményében található fest-
mények is. Rendkívül különlegesek, egy 
családi arcképcsarnok, portrégaléria meg-
maradt darabjait láthatjuk bennük. 

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

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

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

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

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

 Tevesz Mária

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

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

Az elhangzó rendkívül gazdag élet-
rajzi adattárból egyet módosít; a neve 
ugyan török, mert török szülőktől szár-
mazik, de Magyarországon született, itt is 
élt kilencéves koráig. Akkor kezdődött a 
vándorlás, ami bár fáradságos volt, de él-
vezetes is, vitte térben és időben a szellemi 
érés egyre magasabb fokára. Német–an-
gol szakot végzett az ELTE-n, összeha-
sonlító nyelvészetet hallgatott a Sorbonne 
francia–német szakán, diplomát szerzett 
a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, 
ahol mestere Fábri Zoltán volt, lett továb-
bá nyolc-nyolc film rendezője, forgató-
könyvírója 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 Ci-
pők a Duna-parton emlékhelyet. 

Az Olvasólámpa sorozatban az iro-
dalmi tevékenység áll a középpontban, 
ezúttal az 1978 óta megjelenő írásai kö-
zül Can Togay versei. Rendhagyó mó-
dot választ a bemutatásra; először a vers 
születésének körülményeiről beszél. Mint 
mondja, nagy önmérséklettel a termés-
ből két karcsú kötetre valót válogatott 
– harminc évet ölel fel az első kötet (A 
fénykutya és a vonat), és tízet a második 
(Átmeneti ember). Megtudjuk közben, 
hogy rendetlen embernek tartja ma-
gát, ezért nagyon örült a számítógépnek. 
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Bartis Attila nem az a 
típusú irodalmár, aki 
talk-show-k kedvelt 
vendége lenne. Nem 
löki kapásból a frap-
páns válaszokat, ha-
nem jól átgondolja a 
kérdéseket, és igyek-
szik rájuk pontos és 

körültekintő válaszokat adni. Látszik rajta, 
hogy nem sietős neki. Többnyire azok a 
gondolati pályák is, amelyeken eljut a vá-
laszig, legalább annyira érdekesek, mint a 
tulajdonképpeni válasz. A beszélgetés ele-
jén Kilián Lászlónak még küzdenie kell a 
saját megszólalási vágyával és aggodalmá-
val, hogy esetleg nem lesz elég dinamikus 
a beszélgetés, netán túl lassan jutnak el az 
első felolvasásig. Így Bartis Attila 2014-
ben kezdődött hosszú jávai tartózkodá-
sairól csak töredékesen hallunk, és nem 
igazán tudjuk meg, hogyan éli ott a min-
dennapjait, 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 szé-
pen beáll egy kényelmesebb tempó, amely-
ben időben jönnek Kilián László részéről 
a kérdések vagy a felolvasásra vonatkozó 
kezdeményezések, Bartis Attila pedig nyu-
godtan elmondja a válaszait. Így Indonézia 
mellett szó esik a fotográfi a és az írás viszo-
nyáról, a barátságról és a barátairól, A nyu-
galom című regénye színházi adaptációiról, 
végül a szülőföldről, Erdélyről, Marosvásár-
helyről, Gyergyószárhegyről. A beszélgetés 
témái követték vagy fölvezették a felolva-
sásokat, a felolvasások pedig illusztrálták 
vagy megemelték a beszélgetéseket. 

Teljesen spontánnak hat a ko-
reográfi a, 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 el-
tűnt idő nyoma fotóesszéiből. Bartis Attila 
a végén nyitja ki a könyvet, az utolsó szö-
vegnél, 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 vizsgázta-
tó kérdése pedig szinte az, mint amit most 
Kilián föltett írásról és fényképezésről, és a 
felolvasott történet vizsgahelyzete is mint-
ha egy irodalmi est lenne, ahol az írónak 
jól kell szerepelnie. Ügyes kezdés, szelle-
mes önrefl exió.

A következő kérdés Bartisnak egy el-
ejtett megjegyzéséből indul ki, hogy jávai 
megtelepedését egy ott élő barátja segítet-
te. Kilián a barátságok jelentőségére, az-
tán példaként Filip Florian román íróra 
meg Kemény Istvánra kérdez rá. A válasz 
egy levegővételt követően érkezik: „Azért 
kénytelen vagyok egy vonalat húzni. Van-
nak a barátaim, és van István.” A kette-
jük 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 en-
gem 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 vá-
lasz, Kilián nagyon helyesen nem teszi föl 
a kínálkozó kérdést. Aztán hallunk még a 
Filip Florian román íróval Berlinben kez-
dődött barátságáról, a román nyelvhez 
fűződő viszonyáról, majd jön a felolvasás 
A végéből, valahonnan a közepéből, Gaga-
rinról, az a rész, amelyben szegény Gaga-
rin, miután a sokadik kísérleti kutya után 
őt is fellövik az űrbe, eltűnődik, hogy ak-
kor 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 va-
lóban üres-e az ég, és nincs ott semmifé-
le 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 szó-
ba, A nyugalom című regényt és a belőle 
készült színházi előadásokat meg fi lmet. 
Az első színházi adaptáció kapcsán Garas 
Dezső rendezőt meg Udvaros Dorottyát 

dicséri, és azt a szerencsés/tragikus talál-
kozást, amely a regényhősnő meg Udva-
ros Dorottya és színésznő édesanyja valós 
életrajza között fennáll, és ami átjárta Ud-
varos Dorottya játékát. De ez az előadás 
még Bartis Attila saját drámai átirata nyo-
mán készült, amiről nem beszél túl nagy 
lelkesedéssel. Az igazi nagy alkotásnak 
Radu Afrim 2015-ös, máig futó adaptáci-
óját és rendezését tartja a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színházban, amelyben a rendező 
visszanyúlt az eredeti regényhez, és annak 
a regényműfaj szerint érvényesülő felfor-
gató erejét a színház eszközeivel fogalmaz-
za újra.

Vajon mit fog felolvasni a regényből? 
Természetesen – az elejét. Az anya temeté-
séről szóló részt, ahol a főhős fi atalember 
még eljátszik a hamvasztás gondolatával, 
aztán mégis megmarad a hagyományos 
temetésnél. „Szombat délelőtt tizenegy-
kor volt a temetés, bár jobb szerettem vol-
na várni vele még legalább néhány napot, 
hátha megjön Eszter…”, kezdi Bartis, és mi 
tagadás, nagyon autentikusan szól az elbe-
szélő hangja az ő felolvasásában.

Az erdélyiségről kérdezi még Kili-
án a felolvasást követően, és úgy érzem, 
nem kell már ez ide, A nyugalom után. Hi-
szen túl vagyunk már a végén, a közepén, 
az elején. De a válasz meggyőz. Én erdélyi 
vagyok, jelenti ki nagyon egyszerűen Bar-
tis, és elmeséli, milyen volt 1990. január 
2-án, hat év távollét után újra hazamen-
ni. És végül az édesanyjához kapcsolódva 
elmondja azt, amit egy eseményről szóló 
tudósításban nem lehet elmondani. El kell 
menni az eseményekre, nem elég tudósítá-
sokat olvasni.

Ladányi István
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tott sorai, akik a kényszerű távolság miatt 
rendszeres levélváltás formájában tudták 
egymással tartani a kapcsolatot. Szerelmes 
levelek, de ugyanakkor példaadó bizo-
nyítékai a hűségnek, az egymásért vállalt 
áldozatnak, a családért, gyermekeik jövő-
jéért, a hazáért érzett felelősségnek, mély 
istenhitnek. A háttérben pedig ott hömpö-
lyög szinte kézzelfoghatóan a történelem 
személyes életutat közvetlenül meghatá-
rozó kényszerítő ereje ebben a nevezetes, 
valóban piros betűs évszámokkal jelölt 
időszakban.

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

Gróf Rhédey Mária szintén előkelő 
személy magas rangú felmenőkkel mind-
két szülői ágon. Emberi nagysága rövid 
életútjának végén derül ki megrázó erővel, 
amikor életet adva gyermekének végren-
delkező sorait írja saját közeli halála tu-
datában. Mikó Imre ezután 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 továbbszál-
lításával életének későbbi helyszíneire. Sőt, 
nemcsak a levelek töltötték be ezt a családi 
ereklye funkciót, hanem a családtagokat, 
elődöket, erdélyi felmenőket ábrázoló, a 
múzeum gyűjteményében található fest-
mények is. Rendkívül különlegesek, egy 
családi arcképcsarnok, portrégaléria meg-
maradt darabjait láthatjuk bennük. 

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

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

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

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

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

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

Az elhangzó rendkívül gazdag élet-
rajzi adattárból egyet módosít; a neve 
ugyan török, mert török szülőktől szár-
mazik, de Magyarországon született, itt is 
élt kilencéves koráig. Akkor kezdődött a 
vándorlás, ami bár fáradságos volt, de él-
vezetes is, vitte térben és időben a szellemi 
érés egyre magasabb fokára. Német–an-
gol szakot végzett az ELTE-n, összeha-
sonlító nyelvészetet hallgatott a Sorbonne 
francia–német szakán, diplomát szerzett 
a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, 
ahol mestere Fábri Zoltán volt, lett továb-
bá nyolc-nyolc film rendezője, forgató-
könyvírója 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 Ci-
pők a Duna-parton emlékhelyet. 

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

A vége, a közepe meg az eleje
Olvasólámpa Bartis Att ilával. Moderátor: Kilián László. Művészetek Háza, 

Dubniczay-palota, 2022. január 20.

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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A – jelenleg a balácai római villagazdaság kő-
tárában kiállított – homokkőből készült kő-
töredéket Hertling Ferenc dörgicsei házának 
ablakpárkányából váltották ki és szállították 
ajándékképpen Józsa Tivadar pécselyi or-
vos közvetítésével a veszprémi múzeumba. A 
84 x 43,5 x 8,5 cm méretű kőtöredéken (ltsz.: 
95.3.1.) egymás alatt két egész és egy hiányos 
kazettát faragtak ki. A legfelsőben egy három-
lábú asztal, a középsőben egy párducszerű ál-
lat, a legalsóban egy háromfejű kutya, azaz a 
Cerberus kapott helyet. Az egymástól 3,2 cm 
magas léctagokkal elválasztott kazetták megkö-
zelítőleg azonos szélességűek, magasságuk kis-
sé változó.

A kőemlék funkciójának meghatározását 
az ábrázolások tartalma segítette. Az asztal, az 
állatok mindegyike a halotti kultuszhoz köt-
hető. Az esztergályozott, hajlított lábú, gyak-
ran állatlábakban végződő, fából készült, kerek 
fedőlapú asztalok gyakori szereplői a sírkö-
veknek. A halotti lakoma jeleneteiben, illet-
ve az elhunyt túlvilági utazását, tartózkodását 
– hitük szerint – megkönnyítő ábrázolásokon 
találjuk meg azokat. A párduc annak a félig 
isteni, félig emberi származású Dionüszosz-
nak a kíséretében fordul elő, aki végül is felke-
rül az Olümposzra, az istenek társaságába, s ő 
az, aki, hogy anyját felhozza a földre, megjárta 
az alvilágot is. Az alvilágot azonban nem volt 
könnyű „megjárni”. A bejáratot egy haragvó 
szörny őrizte. 

A Kr. e. 2. századi Apollodórosznak tulaj-
donított Mitológia (II 5,12) így írja le alakját: 
Kerberosznak (a latin Cerberusnak) három 

kutyafeje nőtt, egy sárkányfarka, és tarkabarka kígyófejek mere-
deztek a hátán. Leginkább a három kutyafej volt a jellemzője. Ezt 

az ijesztő, rémületet keltő szörnyet csak néhány alkalommal lehe-
tett némileg megszelídíteni, enyhülésre bírni. Héraklész tizenket-
tedik jóvátételi feladata volt felhozni Cerberust a földre, majd az 
alvilág kapujához vissza is kellett vinnie. Apollodórosz így írja le 
ezt a tettet: „Héraklész… mellvértjébe és az oroszlánbőrbe burko-
lózva, odament hozzá, karjával átkulcsolta a fejét, és – miközben 
a sárkányfarok szüntelenül mardosta őt – addig szorongatta és 
fojtogatta, míg a Kerberosz végül is megadta magát.” A második 
alkalom sokkal békésebb volt. A kígyómarás áldozatául esett Eu-
ridiké visszatéréséért az alvilág királyához járuló Orpheusz lant-
játékával és énekével úgy meglágyította az alvilág lakóinak szívét, 
hogy még a Cerberus is nyitva felejtette mindhárom száját. Nem 
rajta múlt, hogy Orpheusz mégsem kapta vissza szeretett felesé-
gét, Euridikét. Aeneas a Szibilla segítségével jutott le az alvilágba, 
hogy apjával találkozzék, és megtudja jövőjét. Vergilius  
(Kr. e. 70–19) így írta le a Cerberusszal való találkozást és a maj-
dan elkövetkező jövőt (A. VI.)

„Cerberus erre az úr, e hatalmas szörny, aki szemközt
 Kő-oduban hever és három torkon tud ugatni.
 Hogy nyaka kígyóit borzongatni látja a látnok,
 Mézes ezerjófűből gyúrt süteményt vet eléje,
 Mákonyosat. Mindhárom torka kitárul az ebnek
 S falja vad éhséggel, hátára gurulva, a földön,
 Majd rút testét elterpeszti odujában.
 Hogy már horkol az őr, bemegy Aeneas is…”

A jövő pedig:
„Ám a te mesterséged, római, az, hogy uralkodj,
 El ne feledd – hogy békés törvényekkel igazgass,
 És kíméld, aki meghódolt, de leverd, aki lázad!”

Amor és Psziché egybekelése is a mézeskalácsnak volt köszön-
hető. Jobb és bal kezében egyet-egyet tartva jutott el a szegény 
kis Psziché Proserpinának, az alvilág királynéjának palotájába, 
hogy teljesítse Venus legújabb kívánságát. Oda- és visszaútban 
Psziché ezzel kenyerezte le az őrt álló Cerberust. Úgy látszik, ez 

Cerberus, az alvilág őre
Bodosi György költő, író, azaz Józsa Tivadar, Pécsely – helytörténeti gyűjteményéről is híressé vált – értő 
szemű orvosa 1995-ben a veszprémi múzeum javára lemondott egy olyan, ritkán előforduló, római kori 
kőemlékről, amelyet Dörgicse egyik házába falaztak be valaha. 

Séd, 2022. 2. sz., 39. old.
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Delfi nek a Balatonnál
A delfi nek a görög és a római mitológiában 
mint Poszeidón, illetve Neptunus isten kísé-
rői jelennek meg, de megtaláljuk őket Apol-
lón és Dionüszosz isten környezetében is. Úgy 
tartották, hogy Poszeidónnak tett, feleségszer-
ző szolgálatuk miatt kerültek fel öt csillagból 
álló csillagképként az égboltozatra. A delfi nek 
kedves, szeretetre méltó, a tengeri emlősök 
családjába tartozó, hal alakú jószágok, ame-
lyek segítik a bajba jutott embert, kivezetik 
a szerencsétlenségből. Különösen a tengerbe 
esetteknek sietnek segítségére. Vezető, kiveze-
tő tulajdonságuk miatt kerülhettek a sírkövek 
képi ábrázolásai közé. 

A Borostyánkő-úttól a Duna-kanyar felé 
tartó, a Balaton északi partja közelében joggal 
feltételezhető római kori út mentén már ko-
rán, a Kr. u 1. század végétől megjelentek az 
Adriai-tenger partján fekvő Aquileia keres-
kedőházainak elhunyt képviselői, valamint a 
római szokásokat már átvett helyi lakók ha-
lottai számára állított sírkövek. Faragványaik 
déli hatást mutatnak, idézik a tenger valós és 
a mitológiából is ismert mesebeli lényeit, így a 
delfi neket, a hippocampusokat (csikóhalakat) 
és az úgynevezett tengeri szörnyeket.

A delfi nek és az emberek kapcsolatáról 
több ókori szerző is megemlékezik. Ezek kö-
zül az elbeszélések közül a két legfontosabb 
egy gyermek és „a Delfi n” egymás iránti sze-
retetét, illetve az énekét lanttal kísérő nagy 
hírű, Ovidius szerint is „széphangú” Arión és 
a segítségére siető delfi n történetét beszéli el. 
A gyermeket megszerető delfi n nem élte túl 

a hozzá kötődő, hátán gyakran „lovagló” gyermek halálát, míg a 
dalnok Ariónt, akit a kapzsi tengerészek öngyilkosságra, tengerbe 
ugrásra kényszerítettek, egy delfi n mentette meg és vitte a száraz-
földre. Arión, mielőtt a vízbe ugrott volna, arra kérte a kalózként 
viselkedő hajósokat, hogy lantjával kísérve, teljes énekesi díszé-
ben énekelhessen még egyszer, utoljára. A Kr. e. 1. században ke-
letkezett 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 bí-
borpalástban és aranykoszorúval, melyet nagy, ragyogó gyöngyök 
ékesítenek, igen díszes, arannyal és elefántcsonttal kivert lan-
tot tartván kezében…” (Pais István nyomán). Hát egy ilyen, nagy 
hírű, pompás öltözetű lantost mentett meg a vízbe fulladástól egy 
delfi n. 

Delfi nábrázolások a Balaton-felvidéken és annak tágabb 
környezetében leginkább oltárokon, sírköveken és szarkofágo-
kon tűnnek fel. A delfi nnek a tengerek, tavak és folyók istenével, 
Neptunusszal való nyilvánvaló összefüggése fejeződik ki példá-
ul 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 reliefj eiket. A sírsztélék 
elválasztó sávjaiban, alsó domborműves felületein is megjelennek. 
A rendelkezésre álló hely határozta meg, hogy vékony vagy göm-
bölyödő testtel, egyenes vagy összecsavarodó farokkal ábrázolják 
ezeket az állatokat. 

A Balaton-felvidék legkorábbi sírkövei Kékkútról kerültek 
a Magyar Nemzeti Múzeumba és a keszthelyi Balatoni Múzeum-
ba. 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 delfi nalakok, külö-
nösen az egyik oldalon, aránytalanok, eltúlzottak. A hátsó ak-
rotérionokra (kiemelkedő sarokdíszek) faragott, levélre-virágra 

Nem, nem, nem újabb idegen faj jelent meg kedvenc tavunkban, a Balatonban, s nem is terveznek 
delfi náriumot a közelünkbe, sőt cirkusz érkezése sem várható!  Ezek a kőbe álmodott delfi nek az egykori 
lacus Pelso közelebbi, esetleg valamivel távolabbi környezetében talált római kori kőemlékek szereplői.

A halimbai töredékes delfi nszobor (fotó: Oszkó Zsuzsa)

Séd, 2021. 2. sz., 2. old.

litert jelentett.
Nézzük a horatiusi sorokat:

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. A kancsóhoz 1., 3–4., 13–16. A kancsóhoz
Fordította: Kardos László)

tik kocsmák fából készült, négyszögletes 
asztalain a boroskészletek két meghatá
rozó edényét, a kancsót/korsót és a po
harat/kelyhet. A tehetősebb házakban a 
magas, nyúlánk kancsók mellett a bor és 
a víz vegyítésére szolgáló vedrek, nye
les merítő- és szűrőedények, ivókürtök 
egészítették ki az „alapedények” együtte
sét. 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 sze
rényebb boros- (ivó-)készletekkel Veszp
rém megye kora és késő császárkori 
anyagában is találkozunk. A sokszor hi
vatkozott, Kr. u. 2. század elejére kelte
zett inotai 2. halomsír sírgödrébe összesen 
négy korsót és két poharat temettek el. 
Valamennyi üvegből készült. Hogy hány 
darab alkothatta ennek a kiemelkedő hely
zetű családnak a készletét, nem tudjuk. 
Összeállításuk nem lehetett állandó. Az al
kalomhoz 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 vi
szont sok pannoniai temetőből ismert. 
Veszprém megyében például a balácai vil
lagazdaság 2. és a balatonfüredi Laki-dűlő 
6. sírjában is előfordultak. Az agyagkor
sók mellé a sírokba mindkét esetben üveg

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

Az inotai halomsírok üvegkészletei (fotók: Oszkó Zsuzsa, 2003–2004)
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Korinek Gergely kiállítását már több hónapja 
lebontották, mégis az általa megfestett Róma 
városi oszlopok, örömteli nyugtalanságot 
okozva, gondolataimban azóta is velem van-
nak. A Rómában látott „komoly kőfaragások” 
hatása alól egyébként Vas István és mások sem 
tudták kivonni magukat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mórocz Anikó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

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

Séd, 2020. 6. sz., 23. old.

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

Összefonódások

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

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, 
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A minap kezembe akadt a veszprémi múzeum egyik archív, üvegnegatívról készült fényké-pe (leltári száma: 2577 – vö.: borító). A római gyűjtemény akkoriban legszebb, legértéke-sebbnek tartott üvegedényei szerepelnek raj-ta. Valószínűleg láthatók voltak az 1925-ben megnyílt vármegyei múzeum (majd Bako-nyi, később Laczkó Dezső Múzeum) kiállító-termeiben. A II. világháború után 1951-ben megnyílt első, majd 1958-ban és 1964-ben át-alakított, illetve újjárendezett kiállítás tárlói-ban is helyet kaphattak. A Veszprém megyei leletanyagot bemutató új állandó kiállításokból ezek a tárgyak már kimaradtak, mert közben Mezőszilast (az egykori Szilasbalhást) Fejér megyéhez csatolták, a másik két tárgynak pe-dig bizonytalan volt a lelőhelye és ismeretle-nek lelőhelykörülményei.Az archív fotó első két üvegedénye méltán került a felvétel-re. A mezőszilasi bordás tálnak valószínűleg máig sincs párhu-zama a pannóniai anyagban. Díszítési módja viszont ismert a Rajna menti Kölnből és a Duna-parti Brigetióból (Szőny) is. A szíriai üvegművesek kirajzását követően nagyon gyorsan alakul-tak műhelyek Itáliában és az Alpoktól északra eső provinciákban. A bordás mély tálat az itáliai vagy az északabbi műhelyek egyike gyárthatta, s importként került Pannóniába, méghozzá egy olyan településre, amelynek lakóit – vagy azok egy csoportját – külön-böző méretű halmok alá temették. A bordás tállal együtt, ugyan-abban a halomsírban feltárt két hasábos korsó közül az egyik szerepel a fényképen. Ezek a korsók kora császárkori temetkezé-seknek gyakori mellékletei, egyesével, halomsírokban több eset-ben kettesével fordulnak elő. Magasabb és alacsony változatai is ismertek. A sírokba páros elhelyezés esetén egy nagyobb és egy kisebb példány került. A korsók jellemzője a hasábos test, a lekerekített váll, a rövid nyak és a széles, bordázott fül. Fenék-bélyegeik koncentrikus körökből, domború pettyekből, néha be-tűkből állnak.A korábban kígyós üvegnek nevezett, valójában üvegszál és rovátkolt, rátett levéldíszes üvegpalack pontos lelőhelye nem is-mert. Az 1903-ban vármegyei szabályrendelettel hivatalosan is életre hívott veszprémi múzeum régészeti anyagát a bakonyszent-lászlói plébános, Miháldy István, valamint az ugyancsak bakony-

szentlászlói illetőségű Fillinger Antal gyűjteménye alapozta meg. Könnyen lehet, hogy ezért szerepelhet a szakirodalomban az el-sők között múzeumba került, eredeti gyűjtési helyét elvesztett üvegpalack lelőhelyeként kérdőjelesen Bakonyszentlászló. A kü-lönleges díszítésű palack Rajna menti, valószínűleg kölni műhely termékeként jutott az egykori Pannóniába.A Miháldy-gyűjteményből származó, horpasztott oldalú po-hár ugyancsak ismeretlen lelőhelyű. A kora császárkori edények sorába illeszkedik. Hasonló darabot ismerünk a csopaki Kőko-porsó-domb részben a Magyar Nemzeti Múzeumban, részben a keszthelyi Balatoni Múzeumban őrzött síregyütteséből.Az archív fotó üvegei:1. kép: Spirálisan bordázott mély tál, halványkék. Lelőhely: Mezőszi-las, VIII. halom. Leltári szám: 55.212.37.; szájátmérő: 13,8 cm, talp-átmérő: 5,9 cm, magasság: 10 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. század közepe2. kép: Hasábos korsó, koncentrikus körökből és domború pettyek-ből álló fenékbélyeggel, kékeszöld. Lelőhely: Mezőszilas, VIII. ha-lom. Leltári szám: 55.212.7.; szájátmérő: 4,8 cm, talpméret: 7 x 7 cm, magasság: 22,6 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. század közepe3. kép: Palack, üvegszál- és rovátkolt levéldíszítéssel, kissé zöldes, fe-hér. Lelőhely: Bakonyszentlászló (?). Leltári szám: 55.275.562.; száj-átmérő: 3,5 cm, talpátmérő: 5,1 cm, magasság: 20,8 cm. Keltezés: Kr. u. 3. század első fele4. kép: Horpasztott oldalú pohár, világoskék. Lelőhely: ismeretlen. Leltári szám: 55.203.29.; szájátmérő: 6,2–7 cm, talpátmérő: 4,3 cm, magasság: 10,5 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. század eleje Az archív fotón látott üvegedényeket sokáig a múzeum régésze-ti gyűjteményének legszebb, legfontosabb leleteiként tartották nyilván. Formájuk, díszítési módjuk jogosan keltette fel a római kor iránt érdeklődő látogatók fi gyelmét. Az 1985-ös, 2003-as, va-lamint a 2006-os állandó kiállításoknak azonban már az inotai üvegek voltak a „sztárjai”. Az 1973–1975-ben feltárt két inotai ha-lomsírból a töredékeken kívül kilenc ép, illetve a restaurátorok kitartó munkájának köszönhetően épnek mondható üveg került elő. Az első halomból egy urna, két hasábos korsó, egy pohár, a második halomból pedig két cilindrikus korsó, két hasábos korsó és egy pikkelydíszes pohár (vö.: Séd, 2016. ősz 2–3.). Palágyi Sylvia

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

Római üvegedények 
a múzeum gyűjteményéből

Séd, 2018. 4. szám, 2. old.

Terrakotta Venus

Séd, 2019. 4. szám, 2. old.

Falfestménytöredék szőlőfürtöt szorongató gyermekalakkal

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

1. kép

Felhasznált irodalom:
K. Palágyi S.: A balácai római kori halomsír kutatása. Balácai Közlemények 4. 1996. 7–72.
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és árnyékból, éjszakából, az ismétlődő haj-
nalokból gyúrt világ szimbólumokba sű-
rítése volt a célom, vizuális attribútumok 
segítségével.” A fény titokzatos jelensége a 
mai napig nem veszítette el a varázsát. Kli-
mó perspektíva nélküli vörös, barna, kék, 
fekete ciklusában apokaliptikussá válik. 
Akárha egy holt tájra, egy kiégett bolygóra 
érkeznénk, ahol alig akad már fű, fa, virág. 
A tudomány, a technika átformálja, elfog-
lalja az egész Földet, amit mintha űrhajó-
ból látnánk Klimó képein. Axel Matthes 
mondta a kiállítást megnyitó beszédében, 
hogy Klimó egy „űrhajó”. Mintha űrhajó-
ból nézné a Földet a festő. Valahogy úgy, 
ahogy távozóban Isten is láthat utoljára 
bennünket. Vagy ahogy először pillantja 
meg azt a másik világot. „Képei áradó pár-
beszédet jelentenek a fény és a sötétség kö-
zött.” Klimó a Földet meghagyja földnek, 
az alapot sötétnek. Ezt a sötét anyagot for-
mázza a fénnyel. „Ráncok, gödrök, redők, 
inak, erek, orr – csakis ezek által válik a táj 
egységessé és teljessé. Fény nélkül min-

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

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

hatunk is fekete Földjének vörösből kékre 
váltó járataiban. 

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

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

Bartuc Gabriella

Romok – oszlopok 
– gondolatok – emlékképek

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

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

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

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

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

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

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

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

A Triznya Mátyás balácai kiállításához készült 
leporelló címlapja

Séd, 2020. 6. sz., 23. old.

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

Összefonódások

1904. november 6-a 
emlékezetes dátum a 
múzeum és Baláca éle-
tében. Ekkor nyílt meg 
a Veszprémvármegyei 

finanszírozási kérdések gátolták a múze
um megvalósulását. Áthidaló megoldás
ként kínálkozott Hornig Károly püspök 
jó szándékú támogatása, amely lehetővé 
tette volna a Belső-Püspökkertben mint

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

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

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

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

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

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

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

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

a múzeum gyűjteményéből

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Római üvegedények 
a múzeum gyűjteményéből

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

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

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska (Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

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

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

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

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

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

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

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

                                         (Fordította: Devecseri Gábor) 

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

Palágyi Sylvia

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

Falfestménytöredék 
szőlőfürtöt szorongató 
gyermekalakkal

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

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

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

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

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska (Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról. Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.
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Meghatározott napokon havonta vagy különleges alkalmakkor (születésnap, nagykorúvá válás, házasságkötés, hosszú útról hazaté-rés stb.) áldozatot mutattak be, amelynek során megkoszorúzták a háziszentélyben (larariumban) felállított szobrokat, kalácsot, mézet, tömjént, a fogyasztott étel egy részét és bort áldoztak nekik. Utób-biakra Ovidiusnál, a címadó soron kívül is találunk utalásokat: „Jó rokonok, tömjént áldozzatok isteneinknek!” vagy „Hozzatok enni-valót! hálátokat ez bizonyítsa!”1906-ban a gic-hathalmi uradalom nagydémi földjeinek egyikén szántás közben több darabból álló háziszentély-garni-túra látott napvilágot. Ahogy lenni szokott, a tárgyak egy részét széthordták. Az először letétként, majd 1914-ben véglegesen a veszprémi múzeum tulajdonába került tárgyak közül (két bronz-szobor, bronzkancsó, három bronzmécses, bronzfedő, bronzser-penyő) a veszprémi múzeum 1955-ben készült nyilvántartásába már csak egy bronz Lar-, egy bronz Apollo-szobor, egy bronztál (=bronzserpenyő), egy bronzkancsó és két bronzmécses került (leltári számuk: 55.187.1-6, a mécsesek sajnos már csak másolat-ban). A múzeumi átadásnak azonban ára volt. A birtok bérlője, a Frankl család ugyanis nemesi előnevet kívánt ezzel a gesztussal magának szerezni, amelyet meg is kapott. A „széphelyi” előnév ta-láló, beszédes névválasztás volt, mert valóban szépnek tekinthető az a hely, ahol ennyi „szépség” előkerült.

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

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

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

Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

„Szépövű Laroknak szent kehely öntsön italt!”

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

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

1. kép

A dörgicsei kazettás töredék (Fotó: Oszkó Zsuzsa)
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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, 
egyfülű boroskorsókat. Leltári számuk: 63.360.9.,17., 22.

A kancsóhoz
Az alábbi rövid esz-
mefuttatás címét a 
Kr. e. 1. században élt 
Horatiustól, jobban 
mondva fordítójától, 
Kardos Lászlótól köl-
csönöztem, ugyan-
is az eredeti vers Ad 
amphoram, azaz Az 
amphorához szól. De 
akkor milyen edény-
ről is van szó? Közön-
ségesen az amforán 
olyan többnyire kétfü-
lű, szűk nyakú edényt 
értünk, amely bor, olaj 
tárolására, szállítására 

szolgált, mértékegységként pedig kb. 26 
litert jelentett.

Nézzük a horatiusi sorokat:

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)

A mély gondolat, az elme kincsének vi-
lágra segítése, s sok más kellemes és kel-
lemetlen következmény nyilván nem a 
kancsónak, hanem az abba töltött bornak 
köszönhető, s egyúttal biztosak lehetünk 
abban is, hogy a bortartó edény nem am-
fora, hanem inkább egy egyfülű kancsó 
vagy korsó lehetett. 

Majd ismét Horatiustól:

Feledtető bort önts sima, csillogó
kelyhembe színig…

(Pompeius Varushoz 21–22.  
Fordította: Bede Anna)

A fentiek nyomán nem kell különösebb 
képzelőerő ahhoz, hogy szinte lássuk az 
egykori magánházak faragott és az an-
tik kocsmák fából készült, négyszögletes 
asztalain a boroskészletek két meghatá-
rozó edényét, a kancsót/korsót és a po-
harat/kelyhet. A tehetősebb házakban a 
magas, nyúlánk kancsók mellett a bor és 
a víz vegyítésére szolgáló vedrek, nye-
les merítő- és szűrőedények, ivókürtök 
egészítették ki az „alapedények” együtte-
sét. 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 sze-
rényebb boros- (ivó-)készletekkel Veszp-
rém megye kora és késő császárkori 
anyagában is találkozunk. A sokszor hi-
vatkozott, Kr. u. 2. század elejére kelte-
zett inotai 2. halomsír sírgödrébe összesen 
négy korsót és két poharat temettek el. 
Valamennyi üvegből készült. Hogy hány 
darab alkothatta ennek a kiemelkedő hely-
zetű családnak a készletét, nem tudjuk. 
Összeállításuk nem lehetett állandó. Az al-
kalomhoz 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 vi-
szont sok pannoniai temetőből ismert. 
Veszprém megyében például a balácai vil-
lagazdaság 2. és a balatonfüredi Laki-dűlő 
6. sírjában is előfordultak. Az agyagkor-
sók mellé a sírokba mindkét esetben üveg-
poharat temettek. A paloznaki szarkofág 
üvegpalack-üvegpohár együttesét egy 
bronzkancsó egészítette ki, amelybe szük-
ség szerint bort és vizet is tölthettek. 

A balatonfüredi Laki-dűlő késő csá-
szárkori temetőjéből összesen nyolc sírt si-
került többé-kevésbé megmenteni, leleteit 
pedig a veszprémi múzeumba szállítani. A 
kerámiaanyag legszebb edénye a három, 

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 mindegyi-
ke fém előképekre vezethető vissza. S hogy 
minél jobban hasonlítsanak rájuk, felü-
letüket a balatonfüredi sírokból szárma-
zó példányokon pirosra, narancsvörösre 
festették, a balácai példányt viszont fekete, 
kissé fényes bevonat fedte. A boroskész-
letek alapedényeivel, a korsóval/kancsó-
val 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 korsó-
mellékletes sírja közül kettő, a 3. és a 6. 
női, a 4. pedig férfisír volt. A balácai 2. sír 
korsó-pohár együttese is női sírhoz tar-
tozott. Lényegét tekintve tulajdonképpen 
mindegy is, hogy mi lehetett bennük. Hi-
tük szerint ugyanis a túlvilágon, az e vi-
lághoz hasonlóan, kancsóra/korsóra és 
pohárra – akár bort, akár vizet töltöttek is 
bele – szükség volt.

Palágyi Sylvia

Séd, 2020. 6. sz., 23. old.
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Jóllehet a Nemesvámos-Veszprémfajsz határában egykor elterülő római kori nagybirtokközpont kilenc 
kilométerre fekszik Veszprémtől, mégis, 1904-től kezdve jelentősen befolyásolta a vármegyei múzeum 
megépítésére, majd bővítésére vonatkozó elképzeléseket. A múzeumi ásatás eredményeképpen feltárt nagy 
mennyiségű leletanyag elhelyezésére a mai napig sem született megnyugtató megoldás.

Összefonódások

1904. november 6-a 
emlékezetes dátum a 
múzeum és Baláca éle-
tében. Ekkor nyílt meg 
a Veszprémvármegyei 
Múzeum első kiállítá-
sa a vármegyeház II. 
emeletén, és ugyan-
ezen a napon értesítet-
ték Laczkó Dezsőt, a 
múzeum igazgatóját az 
első, méltán híressé vált 
balácai leletek előke-
rüléséről. Az 1906-ban 
megkezdődött ásatások 
első szakasza 1926-ig 
tartott. 1906-ban már 
olyan sok tárgy- 
gyal gyarapodott a mú-
zeum, hogy Laczkó 
Dezső kénytelen volt a 
gyűjtemények zsúfolt-
sága miatt az ásatások 
falfestményeinek nagy 
részét a vármegyeház 
pincéjébe szállíttatni. 
Ez a méltatlan, megol-

dásra váró helyzet vetette fel első ízben az 
önálló múzeum felépítésének szükséges-
ségét, s így lett az önálló múzeumépület 
létrejöttében a balácai leleteknek meghatá-
rozó szerepe.

Medgyaszay István 1909 februárjá-
ban két sorozat tervet készített. Ezekben 
az években a múzeum számára az egykori 
kaszinót, illetve a Piac teret, a mai Óváros 
teret szemelték ki. Az első sorozat ezért a 
kaszinó kibővítésére, a második pedig, a 
kaszinó lebontásával, egy teljesen új épü-
let megépítésére vonatkozott. A második 
sorozat egyik tervlapja szerint a főbejárat 
két oldalán lehetőség lett volna egy-egy 
mozaikfelület elhelyezésére. „Ízelítő-
nek” szánhatták, mert bár a balácai mo-
zaikok kiemelésére csak 1910-ben, majd 
1925-ben került sor, 1909-re már mind a 
négy mozaik (több mint 160 m²) ismert 
volt. Végül Medgyaszay 1909-es tervei-
nek adaptálásával készült el a város akko-
ri perifériáján, a mai Erzsébet sétányon az 
1925-ben megnyílt múzeum, a „kultúr-
palota”. A mozaikfelületek tervezett elhe-
lyezésén változtattak. A fácános mozaik 
középső medalionja és apszisa az előcsar-
nok közepére került. 

1909 és 1925 között, de különö-
sen 1914-ig, amikor is letették a múzeum 
alapkövét, számos, múzeumügyet érin-
tő „pengeváltásra” került sor. Különböző, 
városi, megyei érdekek, civil és egyházi 

finanszírozási kérdések gátolták a múze-
um megvalósulását. Áthidaló megoldás-
ként kínálkozott Hornig Károly püspök 
jó szándékú támogatása, amely lehetővé 
tette volna a Belső-Püspökkertben mint-
egy 4000 m²-en a mozaikok, falképek s 
egyéb leletek elhelyezésére a balácai pavi-
lon megépítését. Óriási megkönnyebbülést 
jelentett volna ennek az épületnek a meg-
valósulása! Egyrészt teljesen új épületet 
nyerhettek volna addig is, amíg megépül 
a vármegyei múzeum végleges épülete, 
másrészt a vármegyeházán felszabadul-
tak volna teremrészek az egyre gyarapo-
dó gyűjtemények kiállítási és raktározási 
gondjainak enyhítésére. Laczkó Dezső és 
munkatársa, Rhé Gyula ugyanis nem tét-
lenkedett. Az ásatások, a terepbejárások, 
a leletbejelentő hálózat és egyéb gyűjté-
sek révén az 1905-ös, 17100 darabból álló 
muzeális anyag 1914-re már 67057 dara-
bot számlált. Laczkó Dezső megbízásából 
Csomay Kálmán veszprémi építőmester 
1911-ben készítette el a római pavilon ter-
vét. A klasszikus leletekhez klasszicizáló 
épületegyüttest tervezett. Lehetséges, hogy 
elképzelését befolyásolta a már álló  
Aquincumi Múzeum is. Az antik temp-
lomokat idéző központi építményhez két 
oldalról egy-egy szárny csatlakozott vol-
na a mozaikok számára. Sajátos együt-
tes jött volna létre az angolkisasszonyok 
épületegyüttesével, a Korona Szállóval és 
a színházzal együtt! Valóságos stíluskaval-
kád! Csomay Kálmán terve nem valósult 
meg. Eközben a vármegyeházi termek egy 
része, a falak megrepedése és a beázások 
miatt, alkalmatlanná vált múzeumi cé-
lokra. Egyre több könyvet, tárgyat kellett 
összecsomagolni, s ideiglenes elhelyezé-
sükről gondoskodni. Az 1910-ben erede-
ti helyükről kiemelt mozaikokból ezért 
kerültek betonba ágyazott mozaiktáblák 
például a püspöki palotába, a színházba, 
illetve a még álló kaszinó épületébe.

1911-ben a kaszinót ugyan lebontot-
ták, de a múzeum mégsem épülhetett meg 
a Piac téren (Óváros tér). A felajánlott te-
lekcsere révén kezdődhetett meg azután 
pár év múlva az építkezés a város akkori 
– a forgalomtól ma is kissé kieső – szélén. 
A pénzgyűjtés és a kivitelező keresésének 
évei következtek. A vármegyeházi ter-
mekből a különböző helyeken raktározott 
tárgyakkal, a balácai falfestményanyag- 
gal, mozaiktáblákkal együtt 1924-ben köl-
tözhettek át az új múzeumépületbe. Az 
1925-ös hivatalos megnyitás előtt már vi-
lágossá vált, hogy mielőbb szükség lesz a 
múzeumépület bővítésére. Pár évvel ké-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Római üvegedények 
a múzeum gyűjteményéből

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

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

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

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

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska (Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról. Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.
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A veszprémi múzeum (ma Laczkó Dezső Mú-zeum) II. világháborút követő második állan-dó kiállítása 1958 augusztusában nyílt meg. B. Th omas Edit régész és Bartha László festőmű-vész együttes munkájával összesen 60 négy-zetméternyi falfelületet sikerült bemutatni a balácai római kori villa 1900-as évek elején talált, alapszínük szerint csoportosított fal-festménytöredékeiből. A sárga-lila, a vörös, a fekete és a fehér alapú falképek 1978-ig, ill. 1982-83-ig voltak láthatók a múzeum máso-dik emeleti kiállítótermében. Leválasztásukra egyrészt az egyik falsarok beázása, másrészt a múzeum esedékessé váló felújítása miatt került sor, abban a reményben, hogy az 1976-ban új-rakezdett balácai feltárások, majd a rompark lefedett épületei lehetőséget adnak új darabok-kal kiegészített, újragondolt bemutatásukra. Jelenleg azonban a falfestmények jelentős része, különösen ami a fekete s a fehér alapú falfestménytöredékeket illeti, ládákban vár-ja, hogy folytatódjék az újabb felületek összeállítása és kiállítása. A sok-sok ráfordítandó munkaóra mellett elhelyezésük is nehéz-ségbe ütközik. Nemhiába vetődött fel már 1911-ben, majd 1932-ben újra, hogy a balácai mozaikok és falfestmények elhelyezésére 

pavilonokat kellene emelni. Csomay Kálmán 1932-es tervrajz án a Medgyaszay István-féle központi múzeumépületet két oldalról fogták volna közre a balácai pavilonok. A fekete alapú falfestmény néhány, Kirchhof Anita és Czirá-ki Veronika által újraértelmezett részlete 2001-től kezdve éveken át a balácai főépületben volt kiállítva. Közöttük a „szőlőfürtöt szo-rongató gyermek alak” is (Rhé Gyula). A szőlőfürt és a többi töre-déken szereplő állatalakok, maszkok egyértelművé teszik az alak Dionüszosz istennel való azonosítását, de – kérdezhetjük – miért gyermekként jelenítették meg a balácai falképen s más képzőmű-vészeti alkotáson is ezt az istent. A magyarázat egyszerűnek lát-szik: Dionüszosz származása, gyermek- és ifj úkora, még az antik mitológiában is különlegesnek mondható.Nézzük, hogyan is írja le Homérosz (Himnuszok VII, XXVI): „Mondják, hogy…Naxosz volt az a hely, te bevarrott isteni gyermek, vagy mélyörvényű Alpheiosz partja, hol egykortéged a villámló Zeusztól terhes Szemelé szült…”„Messzehatóhangú, repkénykoszorús Dionűszosztzengem, Zeusz s a dicső Szemelé ragyogó fi úsarját:széphaju nimfák dajkálták őt, atyjaurátólátvették, keblükre fogadták, s gonddal etettékNűszé völgyeiben. S ahogy apja kívánta, föl is nőttillatozó barlangban, társa az égilakóknak.Istennők keze közt serdült föl a sokdalu, aztánlombkoszorúzta hegyek közt kószált, sűrű babér ésrepkény öltözetében…”                                         (Fordította: Devecseri Gábor) A csapodár Zeusz ugyanis ezúttal (is) egy földi halandót, Szeme-lét, Kadmosz király lányát szemelte ki kedvtelésének újabb tárgya-ként. Zeusz felesége, a féltékeny Héra cselvetéseképpen az istenek feje villámokat osztó, halált hozó ölelésben egyesült Szemelével. A királylány halála pillanatában született meg a kis Dionüszosz, akit Zeusz kimentett a lángokból, repkénnyel hűsítette testét. Meg-erősödéséig combjába varrta a gyermeket, akit azután az istenek követe, a hírvivő Hermész vitt a gondoskodó nimfákhoz. Ezt a sze-retetetteljes fi gyelmet, illetve a gyermek Hermész iránti feltétlen bizalmát örökítette meg a Kr. e. IV. század nagy szobrászának, Pra-xitelésznek Olümpiában őrzött alkotása. A nimfáknál cseperedő gyermek első felnőtt tette volt, hogy szőlőt ültetett, megmámoro-sította egész kíséretét, akik őt őrjöngve követték. Így lett Dionü-szosz, Trencsényi-Waldapfel Imre megfogalmazásában, a nagy szenvedélyeket felszabadító és felkorbácsoló eksztázis istene. Palágyi Sylvia

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

Falfestménytöredék 
szőlőfürtöt szorongató 
gyermekalakkal

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

Séd, 2018. 4. szám, 2. old.

Terrakotta VenusSéd, 2017. tél, 3. old.

Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből„Szépövű Laroknak szent kehely öntsön italt!”

Az inotai halomsírok üvegkészletei (fotók: Oszkó Zsuzsa, 2003–2004)
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A veszprémi múzeum (ma Laczkó Dezső Mú-
zeum) II. világháborút követő második állan-
dó kiállítása 1958 augusztusában nyílt meg. B. 
Th omas Edit régész és Bartha László festőmű-
vész együttes munkájával összesen 60 négy-
zetméternyi falfelületet sikerült bemutatni a 
balácai római kori villa 1900-as évek elején 
talált, alapszínük szerint csoportosított fal-
festménytöredékeiből. A sárga-lila, a vörös, 
a fekete és a fehér alapú falképek 1978-ig, ill. 
1982-83-ig voltak láthatók a múzeum máso-
dik emeleti kiállítótermében. Leválasztásukra 
egyrészt az egyik falsarok beázása, másrészt a 
múzeum esedékessé váló felújítása miatt került 
sor, abban a reményben, hogy az 1976-ban új-
rakezdett balácai feltárások, majd a rompark 
lefedett épületei lehetőséget adnak új darabok-
kal kiegészített, újragondolt bemutatásukra. 

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

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

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

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

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

                                         (Fordította: Devecseri Gábor) 

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

Palágyi Sylvia

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

Falfestménytöredék 
szőlőfürtöt szorongató 
gyermekalakkal

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

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

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

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

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska (Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról. Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.
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Meghatározott napokon havonta vagy különleges alkalmakkor (születésnap, nagykorúvá válás, házasságkötés, hosszú útról hazaté-rés stb.) áldozatot mutattak be, amelynek során megkoszorúzták a háziszentélyben (larariumban) felállított szobrokat, kalácsot, mézet, tömjént, a fogyasztott étel egy részét és bort áldoztak nekik. Utób-biakra Ovidiusnál, a címadó soron kívül is találunk utalásokat: „Jó rokonok, tömjént áldozzatok isteneinknek!” vagy „Hozzatok enni-valót! hálátokat ez bizonyítsa!”1906-ban a gic-hathalmi uradalom nagydémi földjeinek egyikén szántás közben több darabból álló háziszentély-garni-túra látott napvilágot. Ahogy lenni szokott, a tárgyak egy részét széthordták. Az először letétként, majd 1914-ben véglegesen a veszprémi múzeum tulajdonába került tárgyak közül (két bronz-szobor, bronzkancsó, három bronzmécses, bronzfedő, bronzser-penyő) a veszprémi múzeum 1955-ben készült nyilvántartásába már csak egy bronz Lar-, egy bronz Apollo-szobor, egy bronztál (=bronzserpenyő), egy bronzkancsó és két bronzmécses került (leltári számuk: 55.187.1-6, a mécsesek sajnos már csak másolat-ban). A múzeumi átadásnak azonban ára volt. A birtok bérlője, a Frankl család ugyanis nemesi előnevet kívánt ezzel a gesztussal magának szerezni, amelyet meg is kapott. A „széphelyi” előnév ta-láló, beszédes névválasztás volt, mert valóban szépnek tekinthető az a hely, ahol ennyi „szépség” előkerült.

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

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

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

Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

„Szépövű Laroknak 
szent kehely öntsön italt!”

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

Séd, 2017. tél, 3. old.

 S
éd

 •
 2

01
7.

 té
l

3

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

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

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

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

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

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

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

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

(Kardos László fordítása)

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

Palágyi Sylvia

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

Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

„Szépövű Laroknak 
szent kehely öntsön italt!”

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

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

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

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

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

Medgyaszay István a mai Óváros térre tervezett 
múzeumépületének földszinti rajza a mozaikrészletek 

elhelyezési javaslatával, 1909 (LDM 48.667/77)

Csomay Kálmán rómaipavilon-terve, 1911.  
(LDM  Ltsz.: 48.668/77)
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A minap kezembe akadt a veszprémi múzeum 
egyik archív, üvegnegatívról készült fényké-
pe (leltári száma: 2577 – vö.: borító). A római 
gyűjtemény akkoriban legszebb, legértéke-
sebbnek tartott üvegedényei szerepelnek raj-
ta. Valószínűleg láthatók voltak az 1925-ben 
megnyílt vármegyei múzeum (majd Bako-
nyi, később Laczkó Dezső Múzeum) kiállító-
termeiben. A II. világháború után 1951-ben 
megnyílt első, majd 1958-ban és 1964-ben át-
alakított, illetve újjárendezett kiállítás tárlói-
ban is helyet kaphattak. A Veszprém megyei 
leletanyagot bemutató új állandó kiállításokból 
ezek a tárgyak már kimaradtak, mert közben 
Mezőszilast (az egykori Szilasbalhást) Fejér 
megyéhez csatolták, a másik két tárgynak pe-
dig bizonytalan volt a lelőhelye és ismeretle-
nek lelőhelykörülményei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Római üvegedények 
a múzeum gyűjteményéből

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska (Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:
K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról. Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.
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A veszprémi múzeum (ma Laczkó Dezső Mú-zeum) II. világháborút követő második állan-dó kiállítása 1958 augusztusában nyílt meg. B. Th omas Edit régész és Bartha László festőmű-vész együttes munkájával összesen 60 négy-zetméternyi falfelületet sikerült bemutatni a balácai római kori villa 1900-as évek elején talált, alapszínük szerint csoportosított fal-festménytöredékeiből. A sárga-lila, a vörös, a fekete és a fehér alapú falképek 1978-ig, ill. 1982-83-ig voltak láthatók a múzeum máso-dik emeleti kiállítótermében. Leválasztásukra egyrészt az egyik falsarok beázása, másrészt a múzeum esedékessé váló felújítása miatt került sor, abban a reményben, hogy az 1976-ban új-rakezdett balácai feltárások, majd a rompark lefedett épületei lehetőséget adnak új darabok-kal kiegészített, újragondolt bemutatásukra. Jelenleg azonban a falfestmények jelentős része, különösen ami a fekete s a fehér alapú falfestménytöredékeket illeti, ládákban vár-ja, hogy folytatódjék az újabb felületek összeállítása és kiállítása. A sok-sok ráfordítandó munkaóra mellett elhelyezésük is nehéz-ségbe ütközik. Nemhiába vetődött fel már 1911-ben, majd 1932-ben újra, hogy a balácai mozaikok és falfestmények elhelyezésére 

pavilonokat kellene emelni. Csomay Kálmán 1932-es tervrajz án a Medgyaszay István-féle központi múzeumépületet két oldalról fogták volna közre a balácai pavilonok. A fekete alapú falfestmény néhány, Kirchhof Anita és Czirá-ki Veronika által újraértelmezett részlete 2001-től kezdve éveken át a balácai főépületben volt kiállítva. Közöttük a „szőlőfürtöt szo-rongató gyermek alak” is (Rhé Gyula). A szőlőfürt és a többi töre-déken szereplő állatalakok, maszkok egyértelművé teszik az alak Dionüszosz istennel való azonosítását, de – kérdezhetjük – miért gyermekként jelenítették meg a balácai falképen s más képzőmű-vészeti alkotáson is ezt az istent. A magyarázat egyszerűnek lát-szik: Dionüszosz származása, gyermek- és ifj úkora, még az antik mitológiában is különlegesnek mondható.Nézzük, hogyan is írja le Homérosz (Himnuszok VII, XXVI):

 „Mondják, hogy…Naxosz volt az a hely, te bevarrott isteni gyermek, vagy mélyörvényű Alpheiosz partja, hol egykortéged a villámló Zeusztól terhes Szemelé szült…”„Messzehatóhangú, repkénykoszorús Dionűszosztzengem, Zeusz s a dicső Szemelé ragyogó fi úsarját:széphaju nimfák dajkálták őt, atyjaurátólátvették, keblükre fogadták, s gonddal etettékNűszé völgyeiben. S ahogy apja kívánta, föl is nőttillatozó barlangban, társa az égilakóknak.Istennők keze közt serdült föl a sokdalu, aztánlombkoszorúzta hegyek közt kószált, sűrű babér ésrepkény öltözetében…”                                         (Fordította: Devecseri Gábor) 

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

Palágyi Sylvia

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

Falfestménytöredék 
szőlőfürtöt szorongató 
gyermekalakkal

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

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

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

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

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska (Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról. Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.
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Meghatározott napokon havonta vagy különleges alkalmakkor (születésnap, nagykorúvá válás, házasságkötés, hosszú útról hazaté-rés stb.) áldozatot mutattak be, amelynek során megkoszorúzták a háziszentélyben (larariumban) felállított szobrokat, kalácsot, mézet, tömjént, a fogyasztott étel egy részét és bort áldoztak nekik. Utób-biakra Ovidiusnál, a címadó soron kívül is találunk utalásokat: „Jó rokonok, tömjént áldozzatok isteneinknek!” vagy „Hozzatok enni-valót! hálátokat ez bizonyítsa!”1906-ban a gic-hathalmi uradalom nagydémi földjeinek egyikén szántás közben több darabból álló háziszentély-garni-túra látott napvilágot. Ahogy lenni szokott, a tárgyak egy részét széthordták. Az először letétként, majd 1914-ben véglegesen a veszprémi múzeum tulajdonába került tárgyak közül (két bronz-szobor, bronzkancsó, három bronzmécses, bronzfedő, bronzser-penyő) a veszprémi múzeum 1955-ben készült nyilvántartásába már csak egy bronz Lar-, egy bronz Apollo-szobor, egy bronztál (=bronzserpenyő), egy bronzkancsó és két bronzmécses került (leltári számuk: 55.187.1-6, a mécsesek sajnos már csak másolat-ban). A múzeumi átadásnak azonban ára volt. A birtok bérlője, a Frankl család ugyanis nemesi előnevet kívánt ezzel a gesztussal magának szerezni, amelyet meg is kapott. A „széphelyi” előnév ta-láló, beszédes névválasztás volt, mert valóban szépnek tekinthető az a hely, ahol ennyi „szépség” előkerült.

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

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

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

Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

„Szépövű Laroknak szent kehely öntsön italt!”

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

Az inotai halomsírok üvegkészletei (fotók: Oszkó Zsuzsa, 2003–2004)
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A Balatonfüred, Laki-dűlő 6. sírjának  
mellékleteiből. Fotó: Szelényi Károly

A Balatonfüred, Laki-dűlő 3. sírjának  
mellékleteiből. Fotó: Szelényi Károly
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Korinek Gergely kiállítását már több hónapja 
lebontották, mégis az általa megfestett Róma 
városi oszlopok, örömteli nyugtalanságot 
okozva, gondolataimban azóta is velem van-
nak. A Rómában látott „komoly kőfaragások” 
hatása alól egyébként Vas István és mások sem 
tudták kivonni magukat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mórocz Anikó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

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

Séd, 2020. 6. sz., 23. old.

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

Összefonódások

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

finanszírozási kérdések gátolták a múze
um megvalósulását. Áthidaló megoldás
ként kínálkozott Hornig Károly püspök 
jó szándékú támogatása, amely lehetővé 
tette volna a Belső-Püspökkertben mint
egy 4000 m²-en a mozaikok, falképek s 
egyéb leletek elhelyezésére a balácai pavi
lon megépítését. Óriási megkönnyebbülést 
jelentett volna ennek az épületnek a meg
valósulása! Egyrészt teljesen új épületet 
nyerhettek volna addig is, amíg megépül 
a vármegyei múzeum végleges épülete, 

Séd, 2020. 4. sz., 2. old.

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

szentlászlói illetőségű Fillinger Antal gyűjteménye alapozta meg. Könnyen lehet, hogy ezért szerepelhet a szakirodalomban az el-sők között múzeumba került, eredeti gyűjtési helyét elvesztett üvegpalack lelőhelyeként kérdőjelesen Bakonyszentlászló. A kü-lönleges díszítésű palack Rajna menti, valószínűleg kölni műhely termékeként jutott az egykori Pannóniába.A Miháldy-gyűjteményből származó, horpasztott oldalú po-hár ugyancsak ismeretlen lelőhelyű. A kora császárkori edények sorába illeszkedik. Hasonló darabot ismerünk a csopaki Kőko-porsó-domb részben a Magyar Nemzeti Múzeumban, részben a keszthelyi Balatoni Múzeumban őrzött síregyütteséből.Az archív fotó üvegei:1. kép: Spirálisan bordázott mély tál, halványkék. Lelőhely: Mezőszi-las, VIII. halom. Leltári szám: 55.212.37.; szájátmérő: 13,8 cm, talp-átmérő: 5,9 cm, magasság: 10 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. század közepe2. kép: Hasábos korsó, koncentrikus körökből és domború pettyek-ből álló fenékbélyeggel, kékeszöld. Lelőhely: Mezőszilas, VIII. ha-lom. Leltári szám: 55.212.7.; szájátmérő: 4,8 cm, talpméret: 7 x 7 cm, magasság: 22,6 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. század közepe

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

Római üvegedények a múzeum gyűjteményébőlRómai üvegedények a múzeum gyűjteményébőlRómai üvegedények 

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

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

szentlászlói illetőségű Fillinger Antal gyűjteménye alapozta meg. Könnyen lehet, hogy ezért szerepelhet a szakirodalomban az el-sők között múzeumba került, eredeti gyűjtési helyét elvesztett üvegpalack lelőhelyeként kérdőjelesen Bakonyszentlászló. A kü-lönleges díszítésű palack Rajna menti, valószínűleg kölni műhely termékeként jutott az egykori Pannóniába.A Miháldy-gyűjteményből származó, horpasztott oldalú po-hár ugyancsak ismeretlen lelőhelyű. A kora császárkori edények sorába illeszkedik. Hasonló darabot ismerünk a csopaki Kőko-porsó-domb részben a Magyar Nemzeti Múzeumban, részben a keszthelyi Balatoni Múzeumban őrzött síregyütteséből.1. kép: Spirálisan bordázott mély tál, halványkék. Lelőhely: Mezőszi-las, VIII. halom. Leltári szám: 55.212.37.; szájátmérő: 13,8 cm, talp-átmérő: 5,9 cm, magasság: 10 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. kép: Hasábos korsó, koncentrikus körökből és domború pettyek-ből álló fenékbélyeggel, kékeszöld. Lelőhely: Mezőszilas, VIII. ha-lom. Leltári szám: 55.212.7.; szájátmérő: 4,8 cm, talpméret: 7 x 7 cm, magasság: 22,6 cm. Keltezés: Kr. u. 1. század vége – 2. század 
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a múzeum gyűjteményéből
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A minap kezembe akadt a veszprémi múzeum 
egyik archív, üvegnegatívról készült fényké-
pe (leltári száma: 2577 – vö.: borító). A római 
gyűjtemény akkoriban legszebb, legértéke-
sebbnek tartott üvegedényei szerepelnek raj-
ta. Valószínűleg láthatók voltak az 1925-ben 
megnyílt vármegyei múzeum (majd Bako-
nyi, később Laczkó Dezső Múzeum) kiállító-
termeiben. A II. világháború után 1951-ben 
megnyílt első, majd 1958-ban és 1964-ben át-
alakított, illetve újjárendezett kiállítás tárlói-
ban is helyet kaphattak. A Veszprém megyei 
leletanyagot bemutató új állandó kiállításokból 
ezek a tárgyak már kimaradtak, mert közben 
Mezőszilast (az egykori Szilasbalhást) Fejér 
megyéhez csatolták, a másik két tárgynak pe-
dig bizonytalan volt a lelőhelye és ismeretle-
nek lelőhelykörülményei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Római üvegedények 
a múzeum gyűjteményéből

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

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

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

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

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska (Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

Irodalom:K. Palágyi S.: Terrakotta Venus szobrocska Balácáról. Zalai Múzeum 14. 2005. 75–80.
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A veszprémi múzeum (ma Laczkó Dezső Mú-zeum) II. világháborút követő második állan-dó kiállítása 1958 augusztusában nyílt meg. B. Th omas Edit régész és Bartha László festőmű-vész együttes munkájával összesen 60 négy-zetméternyi falfelületet sikerült bemutatni a balácai római kori villa 1900-as évek elején talált, alapszínük szerint csoportosított fal-festménytöredékeiből. A sárga-lila, a vörös, a fekete és a fehér alapú falképek 1978-ig, ill. 1982-83-ig voltak láthatók a múzeum máso-dik emeleti kiállítótermében. Leválasztásukra egyrészt az egyik falsarok beázása, másrészt a múzeum esedékessé váló felújítása miatt került sor, abban a reményben, hogy az 1976-ban új-rakezdett balácai feltárások, majd a rompark lefedett épületei lehetőséget adnak új darabok-kal kiegészített, újragondolt bemutatásukra. Jelenleg azonban a falfestmények jelentős része, különösen ami a fekete s a fehér alapú falfestménytöredékeket illeti, ládákban vár-ja, hogy folytatódjék az újabb felületek összeállítása és kiállítása. A sok-sok ráfordítandó munkaóra mellett elhelyezésük is nehéz-ségbe ütközik. Nemhiába vetődött fel már 1911-ben, majd 1932-ben újra, hogy a balácai mozaikok és falfestmények elhelyezésére 

pavilonokat kellene emelni. Csomay Kálmán 1932-es tervrajz án a Medgyaszay István-féle központi múzeumépületet két oldalról fogták volna közre a balácai pavilonok. A fekete alapú falfestmény néhány, Kirchhof Anita és Czirá-ki Veronika által újraértelmezett részlete 2001-től kezdve éveken át a balácai főépületben volt kiállítva. Közöttük a „szőlőfürtöt szo-rongató gyermek alak” is (Rhé Gyula). A szőlőfürt és a többi töre-déken szereplő állatalakok, maszkok egyértelművé teszik az alak Dionüszosz istennel való azonosítását, de – kérdezhetjük – miért gyermekként jelenítették meg a balácai falképen s más képzőmű-vészeti alkotáson is ezt az istent. A magyarázat egyszerűnek lát-szik: Dionüszosz származása, gyermek- és ifj úkora, még az antik mitológiában is különlegesnek mondható.Nézzük, hogyan is írja le Homérosz (Himnuszok VII, XXVI): „Mondják, hogy…Naxosz volt az a hely, te bevarrott isteni gyermek, vagy mélyörvényű Alpheiosz partja, hol egykortéged a villámló Zeusztól terhes Szemelé szült…”„Messzehatóhangú, repkénykoszorús Dionűszosztzengem, Zeusz s a dicső Szemelé ragyogó fi úsarját:széphaju nimfák dajkálták őt, atyjaurátólátvették, keblükre fogadták, s gonddal etettékNűszé völgyeiben. S ahogy apja kívánta, föl is nőttillatozó barlangban, társa az égilakóknak.Istennők keze közt serdült föl a sokdalu, aztánlombkoszorúzta hegyek közt kószált, sűrű babér ésrepkény öltözetében…”                                         (Fordította: Devecseri Gábor) A csapodár Zeusz ugyanis ezúttal (is) egy földi halandót, Szeme-lét, Kadmosz király lányát szemelte ki kedvtelésének újabb tárgya-ként. Zeusz felesége, a féltékeny Héra cselvetéseképpen az istenek feje villámokat osztó, halált hozó ölelésben egyesült Szemelével. A királylány halála pillanatában született meg a kis Dionüszosz, akit Zeusz kimentett a lángokból, repkénnyel hűsítette testét. Meg-erősödéséig combjába varrta a gyermeket, akit azután az istenek követe, a hírvivő Hermész vitt a gondoskodó nimfákhoz. Ezt a sze-retetetteljes fi gyelmet, illetve a gyermek Hermész iránti feltétlen bizalmát örökítette meg a Kr. e. IV. század nagy szobrászának, Pra-xitelésznek Olümpiában őrzött alkotása. A nimfáknál cseperedő gyermek első felnőtt tette volt, hogy szőlőt ültetett, megmámoro-sította egész kíséretét, akik őt őrjöngve követték. Így lett Dionü-szosz, Trencsényi-Waldapfel Imre megfogalmazásában, a nagy szenvedélyeket felszabadító és felkorbácsoló eksztázis istene. Palágyi Sylvia

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

Falfestménytöredék 
szőlőfürtöt szorongató 
gyermekalakkal

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

Séd, 2018. 4. szám, 2. old.

Terrakotta VenusSéd, 2017. tél, 3. old.

„Szépövű Laroknak szent kehely öntsön italt!”

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

1. kép

Felhasznált irodalom:
K. Palágyi S.: A balácai római kori halomsír kutatása. Balácai Közlemények 4. 1996. 

7–72.
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 S
éd

 •
 2

02
1.

 4
. s

zá
m

17

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

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

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

hatunk is fekete Földjének vörösből kékre 
váltó járataiban. 

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

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

Bartuc Gabriella

Romok – oszlopok 
– gondolatok – emlékképek

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

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

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

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

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

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

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

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

A Triznya Mátyás balácai kiállításához készült 
leporelló címlapja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Római üvegedények 
a múzeum gyűjteményéből

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

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

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

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

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

nők,
és ti szalagtalanok, kurta ruhát viselők!”

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

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska 
(Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

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

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

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

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

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

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

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

                                         (Fordította: Devecseri Gábor) 

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

Palágyi Sylvia

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

Falfestménytöredék 
szőlőfürtöt szorongató 
gyermekalakkal

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

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

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

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

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

Palágyi Sylvia

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

Terrakotta Venus

A kiegészített szobrocska (Rajz: Trexlerné Szlezák Judit)

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

Séd, 2017. tél, 3. old.
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Meghatározott napokon havonta vagy különleges alkalmakkor (születésnap, nagykorúvá válás, házasságkötés, hosszú útról hazaté-rés stb.) áldozatot mutattak be, amelynek során megkoszorúzták a háziszentélyben (larariumban) felállított szobrokat, kalácsot, mézet, tömjént, a fogyasztott étel egy részét és bort áldoztak nekik. Utób-biakra Ovidiusnál, a címadó soron kívül is találunk utalásokat: „Jó rokonok, tömjént áldozzatok isteneinknek!” vagy „Hozzatok enni-valót! hálátokat ez bizonyítsa!”1906-ban a gic-hathalmi uradalom nagydémi földjeinek egyikén szántás közben több darabból álló háziszentély-garni-túra látott napvilágot. Ahogy lenni szokott, a tárgyak egy részét széthordták. Az először letétként, majd 1914-ben véglegesen a veszprémi múzeum tulajdonába került tárgyak közül (két bronz-szobor, bronzkancsó, három bronzmécses, bronzfedő, bronzser-penyő) a veszprémi múzeum 1955-ben készült nyilvántartásába már csak egy bronz Lar-, egy bronz Apollo-szobor, egy bronztál (=bronzserpenyő), egy bronzkancsó és két bronzmécses került (leltári számuk: 55.187.1-6, a mécsesek sajnos már csak másolat-ban). A múzeumi átadásnak azonban ára volt. A birtok bérlője, a Frankl család ugyanis nemesi előnevet kívánt ezzel a gesztussal magának szerezni, amelyet meg is kapott. A „széphelyi” előnév ta-láló, beszédes névválasztás volt, mert valóban szépnek tekinthető az a hely, ahol ennyi „szépség” előkerült.

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

rékon megkötött. Fején babérkoszorú, lába állatbőrrel fedett. Baljá-ban (a család javára) bőségszarut tart, jobbjában tálka lehetett.Apollo isten szobrocskájának öltözete mindössze egy tegez-tartó(?) szíjból áll. Legfőbb ékessége felül két tincsbe rendezett haja. Jobb kezében áldozati csészét tart, bal kezében lándzsa lehetett.S hogy kit is tiszteltek Apollóban? A szép, fi atal ifj úként ábrá-zolt sokoldalú isten megtestesítette a fényt, ő volt minden szépnek és jónak, jogszerűségnek, a költészetnek, a zenének istene, lelkesí-tő, látnoki tehetség. Hozzá (is!) könyörögtek betegség idején, ahogy Tibullus versében is:

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

(Kardos László fordítása)

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

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

Római kori háziszentély a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

„Szépövű Laroknak 
szent kehely öntsön italt!”

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

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

1. kép

A dörgicsei kőemlék a balácai kőtárban (Fotó: Oszkó Zsuzsa)
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a háromfejű szörnyeteg nagyon édesszájú volt. A mézeskalács-
nak nem tudott ellenállni. Cato (Kr. e. 234–149) A földművelésről 
szóló könyvében a lepények, kalácsok, sütemények alapanyagait 
és készítési módjukat is leírta. Szükség volt hozzájuk – a legtöbb 
esetben – búzalisztre, tönkölybúzára, túróra, juhtúróra, tojásra, 
mézre, babérlevélre, némi olajra és vízre. A gondosan összegyúrt 
tésztát azután cserépfedő alatt, lassú tűzön javasolta kisütni. (Cato 
LXXXIV–LXXXVI.)

Az asztal, a párduc és a Cerberus ábrázolása a dörgicsei kö-
vön egyértelműen a halotti kultusz elemei közé tartozik. A kő-
emlék szokatlan formája egy nagyobb szabású síremlékre utal. 
Valószínűleg egy Kr. u. 2–3. századi sír-aediculának, egy magas 
talapzaton álló, nagyméretű, három oldalon zárt, elöl nyitott fül-
kének része lehetett. A pannoniai római kori kőanyagban a dör-
gicsein kívül még egy kazettás töredék ismert. A Felsődörgicsén, 
másodlagos helyzetben talált követ 1882-ben leltározták be a 
Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe. A Budapestre került, 
kopott töredék három ép kazettájában felülről lefelé egy med-
vét, egy delfint és egy kutyát faragtak ki. A töredék felső szélén 
megfigyelhető, állatlábakkal azonosítható faragványok valószínű-
leg a veszprémi múzeum balácai kiállításában őrzött kazettás kő 
Cerberusának folytatásai lehetnek. Így tehát a síremlék oldalfalát 
(?) összesen hat kazetta díszítette. Összetartozásuk indoklását fo-
kozni lehet azzal is, hogy valamennyi állatalak egy irányba fordul, 
„mozog”, a Cerberus három fejéből kettő is.

                                     
Palágyi Sylvia

Irodalom: 
Apollodórosz: Mitológia. Fordította: Horváth Judit, Budapest, 1977. 63–64.
Vergilius: Aeneis. In Vergilius összes művei. Fordította: Lakatos István. Magyar He-

likon, Budapest, 1967. 209–218.
Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia. Budapest, 1980. 73., 176., 194., 304., 336–

337.
Ertel, Christine – Palágyi Sylvia – Redő Ferenc: Die Skulpturen des Stadtgebietes 

von Salla und Mogetiana sowie des Balaton- (Plattensee-) Oberlandes in den Ko-
mitaten Zala und Veszprém. CSIR Ungarn Bd. VIII. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1999. Nr. 135–136.; 92., 149–150.

Cerberus ábrázolása a harmadik kazettában 
(Fotó: Oszkó Zsuzsa)

A veszprémi múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum  
töredékének együttes rajza (Rajz: Christine Ertel) A dörgicsei kőemlék a balácai kőtárban (Fotó: Oszkó Zsuzsa)Palágyi Sylvia
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Sírkerti magánmauzóleum:  
a Haiszler-kápolna

A veszprémi Alsóvárosi temető hófehér falú, kör alaprajzon emelkedő, különleges műemléke szinte ismeret-
lenül magasodik a körülötte lévő sírok gyűrűjében, még a város építészeti emlékei iránt érdeklődő helybeliek 
figyelmét is többnyire elkerüli.

A nemrégiben külsőleg igényesen restaurált sírkápolna jellegzetes 
sziluettje pedig nagyon is magára vonja az erre elhaladók tekin-
tetét az idővel jóval magasabb szintre feltöltött Mártírok útjának 
vasrácsos kerítésén át. Nincsen benne a város építészeti-műem-
léki köztudatában, amit az is magyaráz, hogy szinte mindig zár-
va találjuk, és hogy néhány tanulmánytól eltekintve nem kapott 
különösebb nyilvánosságot, értékelést. Nem is feltételezünk álta-
lában sírkerti környezetben egy azt meghaladó jelentőségű épít-
ményt.

A családi sírkápolnaként létrehozott épület viszont több 
szempontból is figyelemre méltó, nemcsak a temetőnek, hanem 
magának a városnak az építészeti kontextusában is. Ha az építő-
mester személye nem is, az épület funkciója, az építés története 
pontosan ismert: Haiszler György veszprémi orvos emeltette azo-
nos nevet viselő, 1830-ban elhunyt fia emlékére annak sírja felett. 
Innét kapta elnevezését is, később pedig ide temetkezett maga az 
építtető és felesége – az ő sírjuk kívül, közvetlenül a külső falak 
mellé került. 

A város egyházi épületei között egyedülállónak számít az 
épület, kis mérete ellenére letisztult, klasszicista stílusa miatt. Erre 
nincs is más hasonló példa Veszprém templomai között. Korai 
építési dátuma jóval megelőzi a tőle nem messze, északra elhe-
lyezkedő Feltámadt Üdvözítő- vagy Károly-templomot, amely 
1907-ben épült hasonlóan családi sírkápolna funkciójával a teme-
tőn kívül, ebben az esetben báró Hornig Károly püspök megbí-
zásából. Sőt, a Szent Mihály-székesegyház kivételével, amelynek 
hajója őrzi az ezredfordulóra visszamenő korábbi épület alapfala-
it és 1400-ra datált szentélyét, a Haiszler-kápolna korábbi a város 
összes többi historizáló, századelős templománál, így a neoromán 
stílusú Szent László-templomnál (1902) vagy a neobarokk eleme-
ket alkalmazó Árpád-házi Szent Margit-templomnál (1939). 

Az 1783-ban megnyílt temető legrégebbi, északi szegletében 
található egyedi, kuriózumszámba menő épület egészen külön-
leges építészeti átgondoltsága és belső ikonográfiai koncepció-
ja révén is. A sír fölött emelt, az elhunyt emlékét őrző építmény 
antik, ókeresztény hagyományt idéz, a kupolával fedett centrális 
elrendezésre számos szép példát szolgáltat a művészettörténet a 
temetkezési funkcióhoz kapcsolva. (Maga az épület térszervezé-
se, centrális elrendezése felidézi közeli példaként Márkó telepü-
lés kálváriakápolnáját, amelynek építőjét szintén nem ismerjük.) 
A monumentális, általában uralkodói családoknak szánt egykori 
mauzóleumokkal szemben itt annak a szép példáját látjuk, ahogy 
ez a szokás átmegy a polgári környezetbe, a magáncélra szánt em-
lékhagyás-emlékőrzés szándékával. 

Az akkori város legdélebbi szélén, egyházi földterületen ki-
alakított temető impozáns építménye a kor ízlését követve antik, 
dór oszlopokkal ad ritmust és monumentalitást a főhomlokzat-
nak, amelyek a klasszikus minták szerint háromszög alakú timpa-

nont tartanak. Közöttük a főpárkány felirata az építtető szándékát 
hirdeti, az 1831-es évszámot rejtve el kronosztikonként a latin 
szövegben. A kápolna nem keletelt, nyugaton csatlakozik a cent-
rális hajóhoz a félköríves alapozású szentély. A családi síremlék-
hez a megépítése óta hozzákapcsolódott a miseszándék alapítása, 
és kápolnafunkciói minden szempontból eleget is tesznek egy 
templom követelményeinek – harangot rejtő huszártornyával, bel-
ső terében a szentély hátsó falához illesztett oltárával, az orgona 
elhelyezésére szolgáló íves kiülésű karzatával.

A külső felújítással ellentétben a templom belső tere az ere-
deti, 1832-es állapotot őrzi. Falai teljes egészében illuzionisztikus 
falfestményekkel díszítettek: sárga és rózsaszín árnyalatokkal épí-
tészeti motívumokat, kanellúrázott pilasztereket, tagozott párká-
nyokat utánoznak. Ebbe a környezetbe illeszkedik a kör alaprajzú 
hajó, két oldalán két figurális ábrázolás a bibliai bűnbeesés és ki-
űzetés ábrázolásával, illetve a kupola felületén az utolsó ítélet jele-
netével. Az első emberpár naiv ábrázolása körül a természet idilli 
világát, zöldellő fákat, szökellő szarvast látunk. A szent kereszt 
felmagasztalásának titulusát viselő templomban az ószövetségi 
jelenetek az emberi halandóság okára figyelmeztetnek, Ádám és 
Éva Istennel való szembefordulására, a kupolafreskó pedig a föl-
di élet utáni megmérettetésre. Ez utóbbin az égbe helyezett téma 
két csoportba rendezi az elkárhozott szenvedők és az üdvözültek 
csoportját, fölöttük jelenik meg Krisztus alakja a megváltás jelé-
vel, a mögötte magasodó kereszttel. A kereszt motívuma megta-
lálható a bejárat feletti körablak keretelésén, és főként az oltáron, 
fő témaként szemben a belépővel. A falfestmények állapota elég-
gé megrongálódott, különösen a kupolában a korábbi beázások 
miatt, ezért is sürgős és nagyon fontos lenne a mielőbbi restaurá-
lás, amely még megőrizhetné a belső kialakítás és díszítés eredeti 
koncepcióját. 

Az apszis félkupoláját borító, szintén illuzionisztikus fal-
festmény külön figyelmet érdemel: antikizáló kazettás mennye-
zete középen kör alakban megnyílik az ég felé, a szerény keretek 
között is a római Pantheonra utalva. Az utalás egyértelműnek 
látszik, ez volt a kupolával fedett centrális épületek egyik prototí-
pusa.

Különleges varázst ad a tetszetős, antik harmóniát sugárzó 
épületnek a környezetében található műemléki jellegű és védett 
sírkövek, sírszobrok közelsége – ezek is a temető legrégebbi em-
lékei közé tartoznak. Lővei Pál, Gy. Lovassy Klára munkái rész-
letesen vagy némelyiket kiemelten veszik sorra. Kissé délebbre, 
az egykori bejáratot alkotó ravatalozó és temetőőrház 1866-ban 
épült neogótikus motívumokkal – tetőzete megújult ugyan, de 
maga az érdekes, kettős funkciójú, boltozott épület is mindenkép-
pen több törődést érdemelne. Elhanyagolt melléképület jellege el-
lenére felfedezésre vár.

Tevesz Mária
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Vajon az előadók szá-
mára e visszatérés nem 
jelent-e akkora izgalmi 
felfokozottságot, ami 
inkább bénító, mint-
sem inspiráló hatással 
van? Ott folytatódik-e 
minden, mint ahol ab-
bamaradt? Nem csa-
lódik-e kölcsönösen 
egymásban hallgató 
és előadó? Legalábbis 
efféle kérdések foglal-
koztattak a hangver-
seny előtt.

Maga a koncert 
rendkívül ígéretesnek 
bizonyult: az első rész-
ben két romantikus 
vonószenekari darabot 
hallhatunk, a máso-
dik részben viszont az 
európai és a dél-indi-
ai kultúra találkozását, 
sőt egybefonódását kí-
nálja Jyotsna Srikanth 
hindu hegedűművész 

és zeneszerző fellépése a Találkozások Ze-
nevárosban első estjeként.

A hangversenyt nyitó mű, Felix Men-
delssohn-Bartholdy 14 éves korában írott 
C-dúr vonósszimfóniája nagy kihívást je-
lent a zenekar számára. Az ifjú szerző da-
rabja valódi remekmű, legalábbis ami a 
mesterségbeli tudást illeti. A formák töké-
letes szerkesztése, Mozart üdesége, Bee-
thoven sajátos hangsúlyvilága, Haydn 
játékos humora jellemzi a darabot, mely-
ben ugyanakkor felfedezhető az érett 
Mendelssohnra jellemző sajátos dallamke-
zelési könnyedség, érzelemgazdag kifeje-
zésmód. 

Már a zenekar első megszólalá-
sa eloszlatta a várakozás által felvetődött 
kételyeket. A lassú bevezetés rendkívül 
plasztikus dinamikája, a gyors rész pá-
ratlan zenekari virtuozitása lenyűgözött. 
Az egységes intonáció, a rendkívüli rit-
mikai pontosság, s e virtuozitás párat-
lan könnyedséggel párosult megjelenése a 
zenészek egymásra figyelésének magasis-
kolája. A második tétel osztott szólamai 
párbeszédet alakítanak ki a hegedűk és a 
mélyvonósok között, már-már a későbbi 
nyolcszólamú kórusbetéteit idézve. A har-
madik tétel középrészének jódlimotívu-

ma adta a szimfónia melléknevét („Svájci” 
szimfónia). A zárótételben a barokk fúga 
világa kel életre, akárcsak Mozart utolsó 
művében. 

A szünet előtt felcsendült még a dán 
Carl Nielsen Op. 1-es Kis szvit vonószene-
karra című műve. A darab hűen tükrözi 
a skandináv zene semmihez nem hason-
lítható hangulatát, mely érezteti a tenger 
végtelenségét, az ember és a természet vi-
szonyát, az emberiség örök létformáját az 
egyes ember halandóságának vetületében. 

A valódi attrakció a hangverseny 
második része volt, melyben Jyotsna Sri-
kanth Raga évszakok című művét adta elő 
a szerző a Mendelssohn Kamarazenekar 
közreműködésével. A művésznő – hagyo-
mányos dél-indiai módra – törökülésben 
játszott, ami szerves része az előadásnak. 
A hegedűtartás ugyanis egész más, mint az 
európai: álltól függőlegesen lefelé, a csigát 
a bokára támasztva. Amint mondja, ez 
azért van, mert így lehet eljátszani a glis-
sandókkal gazdagon tarkított dallamválto-
zatok apró csúszkáit. 

A mű a dél-indiai klasszikus, úgyne-
vezett karnatikus zene és az európai har-
móniavilág összehozásának kísérlete. A 
karnatikus zene alapja az énekes figuráci-
ók hangszereken történő megszólaltatá-
sa. A két kultúra irányában merőben eltér 

egymástól. Az európai zene egy évezreden 
át elsősorban a harmonikusság irányá-
ban fejlődött, minek során a dallamrend-
szer egyszerűsödött: ma két alapskálát 
ismerünk, a dúrt és a mollt. A távol-keleti 
muzsikában alapvetően van ugyan együtt-
hangzás, de a lényeg a dallami elemek dí-
szítéseiben, ornamentikájában van, minek 
következtében 72 különféle skálát tartanak 
nyilván. 

A Raga évszakoknak hat tétele van: 
Tavasz – Nyár – Monszun – Ősz – Tél – 
Hó. A keleti dallamvilág és az európai har-
móniavilág találkozása olykor világzenére 
(Tavasz), olykor Vivaldi hasonló című 
kompozíciójára (Nyár, Ősz), máskor free 
jazzre (Monszun), esetleg csupa vonósok-
ból álló big bandre emlékeztetett, rendkí-
vül izgalmas effektusokat keltve. 

A közönség lelkes vastapssal köszön-
te meg e valóban sikeres kísérletet, amit a 
művésznő két ráadással hálált meg.

Számomra az igazi élmény épp e két 
ráadás volt: először egy rövid ritmuskép-
letet próbált megszólaltatni a közönséggel, 
amely eleinte szinte sehogy, majd mérsé-
kelt lelkesedéssel interpretált: miután ez 
lett volna indiai dallamokra való improvi-
zációjának alapja, két-három periódusnyi 
anyag elhangzása után nem erőltette to-
vább a dolgot. Ám ez a pár tucatnyi ütem 
is elég volt ahhoz, hogy további dallamo-
kat kérjünk, és ekkor történt a legnagyobb 
csoda: egy, a zenekar által folyamatosan 
hangzó hang fölött improvizált egy dalla-
mot, majd ugyanazt eljátszotta hegedűjén. 
Aztán még egyet és még egyet, különfé-
le skálákban. És megszólalt a karnatikus 
zene a maga eredetiségében, annak teljes 
pompájában. 

Ekkor ébredtem rá, hogy igen, szük-
ség van a kultúrák közös megmutatkozá-
sára is, de a forrás tisztaságát soha nem 
szabad elfeledni. Ha elvész a forrás, elvész 
a kultúra is, amit közelíteni akarunk. Ez-
zel volt tehát teljes kerek egész az este: je-
len volt a klasszikus európai zenekultúra, 
jelen volt egy, a kultúrák közötti kapcso-
latot kereső, nagyon szép eredményeket 
mutató kísérlet, valamint annak a dél-in-
diai dallamvilágnak a bemutatása, amely-
be ugyan nem nőttünk bele, ám mégis 
közel áll a szívünkhöz, mert rendkívül 
emberi. Minden, ami ének, emberi – azaz 
egyetemes. 

Rostetter Szilveszter 

Újra Mendelssohn…
A világjárvány miatt két év kihagyással újra meghirdette tavaszi bérleti sorozatát a Kováts Péter vezette 
Mendelssohn Kamarazenekar. A kényszerpihenő utáni visszatérés mindenképp izgalommal jár közön-
ségnek, előadónak egyaránt. Vajon visszatérnek-e az emberek a hangversenyterembe, mennyire csábítot-
ta el őket a – szükségképpen – egyre nagyobb népszerűségnek örvendő online koncertek világa, amikor is 
otthon, melegítőben, sörrel a kézben élvezhetjük Bach vagy Mozart legnagyobb műveit a legtökéletesebb 
előadásokban? 

Nyugat–Kelet – Találkozások Zenevárosban. A Mendelssohn Kamarazenekar bérleti hangversenye. 
Közreműködött: Jyotsna Srikanth. Hangvilla, 2022. március 30.

Séd, 2021. 6. sz., 9. old.
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A szólista, a karmester 
és a varázsló

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lukács Elek
Jegyzet:

1 Batta András 1981. Ludwig van Beethoven: 4. szimfónia. A hét ze-
neműve, 3. p. 14.

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

A görög Beethoven. Baráti Kristóf és a Mendelssohn Kamarazenekar koncertje. 
 Hangvilla, 2021. szeptember 25.

Séd, 2021. 5. sz., 25. old.

 S
éd

 •
 2

02
1.

 5
. s

zá
m

25

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

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

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

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

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

Oláh Kálmán és triója, valamint a Mendelssohn Kamarazenekar közös koncertje a Hangvilla telt házas 
nagytermében. Átértelmezett és originális művekben Oláh Kálmán zeneszerzői munkái szólaltak meg jazzbe 
és kamarazenei szövetbe ágyazódva. Közönségük megértette, megérezte a szándékot, siker születhetett.
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A klasszikus zene végnapjai
Mozart nyaral. Gilles Apap és a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye 

az Auer Fesztiválon. Hangvilla, 2021. augusztus 7.

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

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

De haladjunk sorjában.
Már amikor a fúvósokkal kiegészített vonószenekar elfoglalta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oláh Kálmán és triója, valamint a Mendelssohn Kamarazenekar közös koncertje a Hangvilla telt házas 
nagytermében. Átértelmezett és originális művekben Oláh Kálmán zeneszerzői munkái szólaltak meg jazzbe 
és kamarazenei szövetbe ágyazódva. Közönségük megértette, megérezte a szándékot, siker születhetett.
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A klasszikus zene végnapjai
Mozart nyaral. Gilles Apap és a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye 

az Auer Fesztiválon. Hangvilla, 2021. augusztus 7.

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

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

De haladjunk sorjában.
Már amikor a fúvósokkal kiegészített vonószenekar elfoglalta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rostetter Szilveszter 

A nyitó mű Bartók Magyar képek című 
szvitje volt, amely tételeit a szerző az 
1908–10 között írt kisebb zongoradarabja-
iból válogatta és hangszerelte 1931 nyarán. 
A mindössze 12-13 perces zenekari szvit 
első tétele az Este a székelyeknél, nosztal-
gikus, örömteli, bensőséges hangulatú. A 
Medvetánc humoros, rusztikus ritmiká-
jú, groteszk, de tragikus vonásokat is tar-
talmazó kompozíció. A Melódia gyászos 
dallama eredetileg a Sirató énekek című fü-
zetben látott napvilágot. A Három burleszk 
sorozatból való a szellemes Kicsit ázottan, 
a pityókás embert ábrázolja csuklásaival, 
dülöngő járásával, hirtelen kitöréseivel. Az 
utolsó tétel, az Ürögi kanásztánc igazi nép-
dalfeldolgozás. 

Bartók méltán népszerű remekmű-
vét leginkább a zenei színek, hangulatok, 
érzések, az öröm, a rusztikus humor mi-
att szeretjük. Mindezekből most keveset 
kaptunk: szakmailag korrekt, de hangulat-
talan, színtelen interpretációban volt ré-
szünk. Talán túlságosan respektálta a sok 
tehetséges fiatal muzsikusból álló együttes 
a nagy tekintélyű karmester szigorú maxi-
malizmusát?

Rövid technikai szünet után fel-
csendült a szintén Kossuth- és Liszt-díjas 
Várjon Dénes előadásában Bartók 2. zon-
goraversenye, amelyet a szerző a Canta-
ta Profana befejezése után, 1930-31-ben 
komponált. A művet afféle határkőnek te-
kintik Bartók munkásságában. Magában 
hordja a korábbi alkotói korszakok jelleg-
zetességeit, szándékait, akarásait, kudar-
cait, sikereit, tanulságait és eredményeit. 
Egyúttal már a késői nagy Bartók-mű-
vekhez is tartozik, mint a Zene (1936), a 
Divertimento (1939), a Concerto (1943), 
a Szólószonáta (1944) vagy a III. zongora-
verseny. Ismereteim szerint most hang-
zott el első alkalommal Veszprémben, jó 
előadásban. 

Az I., klasszikus szonáta formájú té-
telben (Allegro) a zongora mellett csak 
a fúvóskar és az ütősök kapnak szere-
pet. Bartók a művet indító kürtmotívu-
mot Sztravinszkij Tűzmadár szvitje záró 
szakaszából idézte. A zongora szintén az 
orosz zeneszerző dallamára lép be: Pet-
ruska táncának stilizált változatát hall-
hatjuk. A zenei témák ritornellszerűen, 
hangszeres közjátékokként térnek vissza, 
a Sztravinszkij-féle kürtmottó fordításai 
lehetőséget adnak a téma gazdag kifejtésé-
re. A kadenciában előfordulnak a koráb-
bi témák, és a tétel optimista, szinte derűs 
megnyugvással ér véget. 

A II. tétel (Adagio–Presto–Adagio) 
egyike Bartók éjszaka vagy természet ze-
néjének. Az első lassú rész éjszakája rideg, 
kietlen, kegyetlen és üres. Ebben a kiszá-
míthatatlanul sivár világban a zongora 
jeleníti meg a magányos embert, félelme-
ivel, kétségeivel, bizonytalan útkeresésé-
vel. A deklamáló, beszédszerű magyaros 
sirató dallamot gyors középső rész köve-
ti. Virtuóz toccata, vad rohanás, gyors fi-
gurákból épülő, szabad formájú fantázia. 
A tétel központját jelentő kürtdallamra, 
a „hogyan tovább” kérdésére a természet 
adja meg a választ: stilizált madárhangokat 
hallunk, az erdő szavát. A korálszerű dal-
lam csak röviden tér vissza, a tétel a zon-
gora lágy frázisával zárul. A III. (Allegro 
molto) rész lendületes, friss rondó tétel. A 
népzene dallamvilága és ritmikája hatja át, 
tele az Allegro barbaróra emlékeztető vad 
iramú zenei rohanással. Az első tétel téma-
variációinak visszatértével a mű egységes 
keretbe kerül, és lendületes kódával zárul. 

Bartók II. zongoraversenyének veszp-
rémi előadása az elmúlt időszak kiemelke-
dő zenei eseménye volt. A zenekar híréhez 
méltóan, pontosan, fegyelmezetten, bár 
kissé visszafogottan muzsikált: kiegyen-
lített volt a vonóskar, remek fúvósokat és 
ütősöket hallhattunk. Várjon Dénes most 
is elismerést váltott ki zongorajátékával. 

A szünet után a zeneirodalom egyik 
legnagyobb alkotása, Ludwig van Beetho-
ven 1803-ban írt Op. 54. számú, III., Esz-
dúr, Eroica szimfóniája hangzott el. A mű 
a 19. századi zene története szempontjá-
ból is kulcsdarab, máig alapvető módon 
határozza meg mindazt, amit zenei for-
málásnak, zenei logikának, összességében 
zenében való gondolkodásnak tekintünk. 
Az I. tétel (Allegro con brio) szokatlanul 

hosszú, mintegy 16 perces. Tömören, a 
kőbe vésett kinyilatkoztatás erejével meg-
szólaló két Esz-dúr akkord után a csellók 
indítják az egyszerű, de nagyon komoly, 
céltudatosságot sugalló főtémát. A kidol-
gozásban nagy energiák csapnak össze. A 
drámai feszültséget a szokatlanul hosszú 
kóda oldja fel. A II. tétel (Adagio assai) a 
temetéseken gyakran hallható gyászinduló 
(marcia funebre) nem a szokott halottsi-
ratás, inkább felmagasztosulás, a hősi élet 
beteljesülése, vigasztaló merengés. III. té-
telként Beethoven Allegro vivace tempó-
jelzésű scherzót alkalmaz, amely a vidám, 
táncos jelleg helyett inkább a természetes 
jókedvet, a trió rész technikailag nagyon 
nehéz kürtszólamain megszólaló jóízű ka-
cagást fejezi ki. Számomra a tétel triviális 
motivikája az egyszerűséget, a keresetlen-
séget, a természetközelségét, a hétközna-
pok realitásának tiszteletét jelentette. Az 
Allegro molto tempójelzésű zárótétel vari-
ációsorozat, amely hat változatban dolgoz-
za fel az értelem és a humánum eszméjét 
sugalló ún. Prometheus-témát. Az ötödik 
változatban egy magyar verbunkos is meg-
szólal. A szimfónia végén harsány, diadal-
mas győzelmi fanfárok hirdetik egy hős 
életének beteljesülését.

Beethoven Eroica szimfóniája szo-
katlan terjedelmével, dallam-, hangu-
lat- és színgazdagságával, technikai 
követelményeivel nagy kihívást jelent a 
legkiválóbb zenekaroknak is. Köszönet 
Keller Andrásnak és együttesének, hogy 
tanúi lehettünk egy rendkívüli zenemű 
emlékezetes előadásának.

M. Tóth Antal

Bartók-zongoraverseny,  
Beethoven-szimfónia Veszprémben

A Filharmónia Magyarország Közel hozzuk a zenét című veszprémi bérleti sorozatában Bartók Béla Ma-
gyar képek című szvitjének, 2. zongoraversenyének és Beethoven Eroica szimfóniájának az előadását hir-
dették. Az egyik legjobb hazai szimfonikus zenekart, a Concerto Budapestet az együttes zeneigazgatója, 
Keller András Kossuth- és Liszt-díjas karmester, hegedűművész dirigálta.

Várjon Dénes és a Concerto Budapest hangversenye. Hangvilla, 2022. április 11.
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Nagyböjti zenés áhítatok
A Szent Margit-templomban április 8-án az Orlando énekegyüttes énekelt. Nagycsütörtökön, április 14-én a 
Mendelssohn Kamarazenekar zenélt, közreműködött: Eperjes Károly.

A keresztény egyház 
legfontosabb pillére, 
alapja Jézus Krisztus 
kínszenvedése, halála  
és feltámadása. A má-
sodik isteni személy 
élete utolsó napjainak 
története egyaránt 
megérint minden ke-

resztény és nem keresztény jóakaratú 
embert. Lehetetlen nem észrevenni a kap-
csolódást a közelmúlt vagy akár napjaink 
politikai játszmáival, amikor vélt vagy tel-
jesen fonákul interpretált események mi-
att, merő hatalomféltésből félretesznek, 
eltávolítanak, sőt bebörtönöznek embere-
ket, akik ideológiájukkal szemben állnak. 
A történelem végig hemzseg a koncepci-
ós perektől, ahol az ítélet előbb született 
meg (legalábbis fejben), mint a vádirat. 
Krisztus esete is ilyen. Csakhogy Krisztus 
harmadnapra föltámadt a halálból, ezzel 
legyőzte a halált, megadta az emberek-
nek az örök élet reményét, egyben magára 
vette bűneit azoknak, akik beismerték és 
megbánták vétkeiket. A „per” során Krisz-
tust ért verések elborzasztanak, az ítélet 
felháborít, a keresztút maga megjeleníti az 
együttérzés és a szánalom formáit, a halála 
pedig tanácstalanságot, sőt csalódottságot 
okoz. A feltámadás híre sem terjed futó-
tűzként, hiába jelenik meg Jézus külön-
böző alkalmakkor különböző személyek 
előtt, akik terjesztik aztán az örömhírt. 
Egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy 
Jézus még a keresztfán is szeretettől áradó 
lélekkel szólt.

A nagycsütörtöktől húsvétvasárna-
pig tartó szent három nap a legnagyobb 
dráma, amivel az ember valaha is talál-
kozhat. Nem véletlen tehát, hogy szinte 
valamennyi művészeti ágban, különösen 
a zenében és a képzőművészetben hány és 
hány alkotót ihletett meg a téma. A leg-
mélyebb fájdalomtól a legmagasztosabb 
örömig az érzelmek teljes skálájával ábrá-
zolhatnak… Ez okozza, hogy ha bárhol – 
múzeumban vagy hangversenyteremben 
– találkozunk ilyen ábrázolásokkal, gyak-
ran van valamiféle hiányérzetünk, hiszen 
e művek befogadása az emlékezet helyén, 
azaz a templomban lesz csak tökéletes, és 
még akkor is kell hozzá némi lelki felké-
szülés.

Az Orlando énekegyüttes a pénte-
ki keresztúti ájtatossághoz kapcsolódott 
szervesen. Palestrina (1525–1594) Jeremiás 
siralmainak első része az ószövetségi bűn-
bánat és megtérés imája, melyet az egyház 
a nagyhéten szokott imádkozni. A Tom-
kins (1572–1656), Victoria (1548–1611) és 
Morley átiratából ismert Philippe Rogier- 
(1561–1596) mű is a siratás ószövetsé-
gi formáinak remekbe szabott reneszánsz 
kori ábrázolása. Soha nem a pillanatnyi 

hangulatok zenei megfestése a cél, ha-
nem a gyász feletti szomorúság egyetemes 
jelrendszerének megfelelően megválasz-
tott dallami, harmóniai és ritmikai ele-
mek hangzó formába öntése, mely a maga 
plasztikus polifon szerkesztésével meg-
rajzolja a verbálisan egzakt módon ki 
nem fejezhető emocionális teret. Lotti 
(1667–1740) nyolcszólamú Crucifixusa, 
a keresztre feszítés Hiszekegy imából való 
részletének kiemelése mutatja meg e teret 
a legszemléletesebb módon. Végül Lassus 
(1532–1594) vallásos madrigáljában maga 
Jézus szól hozzánk a keresztről, mondván, 
hogy testi gyötrelmeinél is nagyobb a lel-
ki fájdalma, amikor valaki hűségében kell 
csalatkoznia. 

A dolgok természetéből fakadóan 
szó sem lehet hagyományos műsorszer-
kesztésről, melynek lényege a dinamikai, 
tempóbeli, karakterbeli változatosság, a 
szenvedés és halál drámája nemigen tűr a 
lassan hömpölygő, sűrű disszonanciától 
nem mentes zenei folyamattól eltérő alko-
tói ábrázolást. A hangzás egy árnyalatnyi-
val tompább, halványabb, ám áttetszőbb 
volt, mint ezt megszoktuk az énekegyüt-
testől a Covid előtt, viszont ehhez a mű-
sorhoz talán ez illett a legjobban. A műsor 
méltó folytatása volt a keresztútnak, sajnos 
a közönség, amely csak a „hangverseny-
re” jött, nem érzékelte sem az alkalom, de 
még a hely szellemiségének meghittsé-
gét sem, így csaknem olyan volt a hangu-
lat, mint bármilyen más teremben, térben, 
hiányzott a templom misztériuma. A má-
sodik darabtól kezdve aztán – a templo-
mi gyakorlattal ellentétben – minden mű 
végén felcsattant a taps, ami az egész rá-
hangoltságot egy pillanat alatt elvette. Ezt 
aztán műről műre újjá kellett építeni, így 
végül töredezettnek és egysíkúnak tűnt a 
műsor, holott maga a sorrend szerves egy-
séget ígért. A néhány hívő, aki a keresztút 
után ott maradt, mindezek ellenére lelki-
leg megtisztulva érezte magát, amikor ki-
lépett a templomból. 

Ezek után némi aggódással vártam a 
nagycsütörtök estéjét, amikor a Mendels-
sohn Kamarazenekar Kováts Péter vezény-
letével Krisztus hét szava a keresztfán című 
művének vonószenekari adaptációját adta 
elő. Az utolsó vacsora miséjét Udvardy 
György celebrálta. Az egyház hagyomá-
nya szerint a mise után egyórás virrasztás 
következik, melyben a keresztre feszített 
Megváltóra és magára a megváltásra em-
lékeznek a hívek. Aggodalmam alaptalan-
nak bizonyult, mert a misét követően az 
újonnan érkezők mélyen átérezték a pilla-
nat áhítatát, nem volt fölösleges mocorgás, 
nem volt kéretlen pletykaparti, gördüléke-
nyen ment a székek előkészítése, a han-
golás. Hát még amikor az érsek bevonult 
az oltáriszentséggel, és a mű felcsendülé-

se előtt elhelyezte a Mária-kegykép alatt, 
jelezve, hogy e rendkívüli virrasztás során 
a már nem fiatal Haydn szívéből fakadó, 
hangokba öntött imádsága nyomán készü-
lünk a feltámadás ünnepére…. 

Nem volt belépődíj, az előadás költ-
ségeit a Veszprémi Érsekség vállalta ma-
gára, volt viszont gyűjtés az Ukrajnából 
érkező menekültek számára. 

Haydn e művét spanyolországi fel-
kérésre írta nagypéntekre. Bécsben 1887 
nagypéntekjén mutatták be, hasonló sö-
tétségben, mint most nagycsütörtökön. 
Csak a muzsikusok kottája, a „narrátor” 
és az oltáriszentség fölötti kegykép volt 
megvilágítva. Krisztus hét utolsó szavát 
(1. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek”, 2. „Még ma ve-
lem leszel a paradicsomban”, 3. „Asszony, 
íme a te fiad. Íme a te anyád”, 4. „Iste-
nem, Istenem, miért hagytál el engem?”, 
5. „Szomjazom!”, 6. „Bevégeztetett”, 7. 
„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet”) 
Eperjes Károly olvasta fel a tételek között, 
minden pátosz nélkül, de rendkívül mély-
reható artikulációval. A szavak közötti 5-8 
perces tételek tiszta intonációval, hihe-
tetlenül egységes tónussal, mély átéléssel 
szólaltak meg. Kováts Péter is igyekezett 
a lehető legkisebbre redukálni mozdula-
tait vezénylés közben. A zenekar való-
ban minden idegszálával átadta magát az 
együtt muzsikálásnak, együtt lélegzés-
nek, megkockáztatom: együtt imádko-
zásnak. A templom jócskán megtelt, így a 
tér akusztikája is kedvezett az előadásnak. 
Az utolsó tétel, a Krisztus halálakor meg-
remegő föld drámai kifejezése után pár 
pillanatnyi döbbent csend lett úrrá a hall-
gatóságban, mielőtt elemi erővel kitört 
volna a vastaps. Áhítat volt ez a szó szoros 
értelmében: egy koncerten ugyanis meg-
hallgatjuk a művet, és megtapsoljuk, ha 
tetszik (akkor jobban), ha nem (akkor ke-
vésbé). Itt viszont nem pusztán hallgattuk 
a tételeket, hanem együtt gondolkoztunk, 
együtt imádkoztunk, együtt elmélked-
tünk a tartalommal, Krisztus utolsó szavai 
mentén, magával Krisztussal. Az embe-
rek, akik részesei lehettek „a borzalmak e 
gyönyörének”, más, jobb emberek lettek –
ha csak egy napra is…

A teljesség kedvéért meg kell emlí-
teni, hogy az este rangját emelte, hogy e 
különleges virrasztáson az egyházmegye 
főpapján kívül jelen volt a város polgár-
mestere is. 

Rostetter Szilveszter
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Nem tehetem meg, hogy ne szóljak 
arról, hogy a koncert a világjárvány alatt 
és a szomszédunkban dúló háború kitö-
rése után közvetlenül hangzott el. Szük-
ségünk van és lesz a lelki megerősödést 
nyújtó programokra. Olyan művek hallga-
tására, olvasására, nézésére, befogadásá-
ra, melyek az egyetemes emberi értékeket 
erősítik bennünk, ehhez a zene kimeríthe-
tetlen forrás. Minden értékes műalkotás, 
legyen annak alkotója bármilyen nemzet-
nek a tagja, hozzájárulhat a lelki békénk 
megerősítéséhez. 

Rostetterné Nagy Rita

Csoda – 
borítékolva 
A King’s Singers hangversenye. 
Filharmónia Hangvilla-bérlet.  
Hangvilla, 2022. március 17.

A kritikus két esetben van nehéz helyzet-
ben: ha az elhangzott produkcióról nem 
tud egyetlen apró pici gikszert sem fel-
mutatni az elhangzottak abszolút tökéle-
tessége miatt, illetve ha olyan csapnivaló 
teljesítménnyel találkozik, amiben még 
nagyítóval sem lehet valami apró dicsér-
hető dolgot felfedezni.

Nos, természetesen az első esettel 
állunk szemben. Az énekegyüttest be-
mutatni nagyon nem szükséges, hiszen a 
klasszikus és könnyűzenei sztárok világá-
ban a legnagyobbak közt említik. 1968-as 
magalakulásuk óta töretlenül, fellépésről 
fellépésre hozza azt a vokális minőséget, 
amiről korábban csak álmodni lehetett. S 
bár az együttes tagjai többször is teljesen 
kicserélődtek, a hangzás mindig ugyan-
az marad. Munkamódszerükhöz tartozik, 
hogy egy-egy új tagjelölt hónapokig csak 
fülel, fi gyel a próbákon, miközben tanul-
ja a repertoárt, s csak utána kerülhet sor 
egyáltalán a próbaéneklésre, ahol bizony 
a többség elvérzik… (Csak a rend ked-
véért, tagjaik jelenleg: Patrick Dunachie 
és Edward Button – kontratenor, Julian 
Gregory – tenor, Christopher Bruerton és 
Nick Ashby – bariton, valamint Jonathan 
Howard – basszus.) 

Ez a repertoár pedig a klasszikus kó-
rusirodalmon kívül tartalmaz hangszeres 
darabokat, jazz- és popslágerek átiratait, 
népzenei feldolgozásokat, mindent, amit 
csak el lehet énekelni. És teszik mindezt 
abszolút stílusérzékkel, abszolút intonáci-
ós, ritmikai, légzéstechnikai, hangképzési, 
hangzásaránybeli pontossággal, bizton-
sággal, ami már erősen feszegeti az „em-
berfelettiség” határát. Titkuk lényege, azt 
hiszem, két fő dologban nyilvánul meg: az 
egyik, hogy a közös éneklés során ismeret-
len számukra az egyénieskedés, a „felül-
emelkedés” – még a szólók esetében is így 
van, ugyanakkor azt sem lehet elmonda-
ni, hogy annyira egységes a hangzás, hogy 
szinte nem is lehet kihallani az egyes han-

gokat. De, igenis kihallani! Minden pilla-
natban. Ám úgy, hogy mindig más és más 
hang kerül előtérbe, ahogy a zenei szövet 
megkívánja. A dinamikai sokféleség pedig 
odáig megy, hogy hatan a dinamikai skála 
hat külön fokozatán énekelnek, ami persze 
pillanatról pillanatra változik. Ez okoz-
za hangzásukban azt a térhatást, amelyet 
egyetlen más együttesnél nem tapasztalha-
tunk. Titkuk másik fő eleme az a termé-
szetesség, látszólag improvizatív, valójában 
igen kidolgozott, minden apró részleté-
ben az ének szövegi tartalmát megjelenítő, 
de legalábbis arra utaló apró vagy egészen 
széles gesztus, ami miatt nyugodtan ne-
vezhetnénk előadásukat zenés színpadi 
produkciónak. 

Veszprémi hangversenyük témája a 
madárzene ábrázolása fél évezred zene-
irodalmában. Clément Janequin (1485–
1558) Madárdalától kezdve, Passereau, 
Schubert, Poulenc, Ravel, Ligeti György 
madaras dalain túl népdalfeldolgozások, 
a Beatles, Huw Watkins és mások „mada-
ras” muzsikája is felidézte a csalogányok, 
hattyúk, főnixmadarak, kakukkok, fecs-
kék, de még a verebek világát is. A legmé-
lyebb líra hangján szólt Jacques Arcaldet 
(1507–1568) A fehér és kedves hattyú című 
madrigálja, minden fölösleges gesztus nél-
kül, s a legharsányabb hahotára serkentő, 
bőséges gesztikulációval előadott Malcolm 
Williamson-kompozíció (A brémai muzsi-
kusok) közti hangulati skála valamennyi 
eleme jelen volt a pódiumon.

Kritikusként egész este hiéna módjá-
ra füleltem, kerestem valami apró megin-
gást, hátha egyszer valaki egy pillanattal 
később vesz levegőt, hátha egy pillanatra 
megbicsaklik a hang, esetleg egy terc egy 
picit mélyebbre sikerül, amitől olyan „em-
beri” lett volna az egész, de semmi. Kí-
nomban már azt kezdtem keresni, hátha 
valamelyiknek nem olyan fényes a cipője, 
de ez sem jött be. Így aztán meg kellett ál-
lapítanom, ez valóban nem emberi teljesít-
mény. Sokkal több, mint emberi! Viszont 
hihetetlenül emberies, sőt emberséges. És 
még egy: felfedezi, megtalálja a tömeg-
kultúra területén azokat a szegmenseket, 
amelyek kívül esnek az esztétikum látó-
körén, de arranzsációk által érdemesnek 
találtatnak felemelkedni a „magaskultúra” 
oltárára.

A bevezetőben Jonathan Howard ma-
gyarul köszöntötte a telt házas közönséget, 
s egészen sokára váltott csak angolra.

Kodály ráadásszámként előadott Esti 
dala pedig szokatlan, de érthető módon 
hangos ovációra serkentette a meglepetés-
től sokkolt nagyérdeműt. 

Biztos vagyok benne, hogy ezt a kon-
certélményt sokáig nem fogja felülmúl-
ni semmi. Hiszen a King’s Singers maga a 
csoda, és ezt a világ összes pódiumán tud-
ják. Hogy mit vártunk ettől a koncerttől? 
Ezt a csodát! Borítékolva…

Rostetter Szilveszter

Mehr grün 
Érintkezések/Contacts – Kortárs 
textil- és ékszerkiállítás. Művésze-
tek Háza, Dubniczay-palota, 
Moholy-Nagy Terem. 2022. janu-
ár 22. – április 18.

A klímaváltozás jelenségét vizsgáló mű-
vészeti alkotások szinte tengernyi formá-
ja jelenik meg folyamatosan a nemzetközi 
kiállításokon, különösen a Velencei Bien-
nálékon. Over-population és a fejlett társa-
dalmak mérhetetlen környezetszennyezése 
– műanyagóceánok – korunk legriasztóbb 
dilemmái. A művészek refl exiói orientáci-
ójukban, elveikben környezetbarátok, de 
anyaghasználatukban nem minden eset-
ben. Vajon hoznak-e érdemi változást, 
vagy csak súlyosbítják a meglévő problé-
mát?  Szándékuk a meghökkentés, fi gyel-
meztetés; ennek eléréséhez azonban újabb 
ökológiai jelet kreálnak. Az anyagban ma-
nifesztálódó művek halmozása, vitafóru-
ma helyett érdemes lenne megfontolni a 
környezeti terhelés minimalizálását. „You 
are a guest of nature – Behave” – Hundert-
wasser (1928–2000) elhíresült mondata 
– még időben riasztva – egy washingtoni 
környezetvédelmi intézmény számára ké-
szült plakátján (off set-nyomat, 1982) ol-
vasható.  

A Moholy-Nagy Teremben a Mű-
vészetek Háza új kezdeményezéseként 
megrendezett iparművészeti tárlat volu-
menében kamarakiállítás, mely ízelítőt 
nyújt a kortárs textil és ékszer hazai stá-
tuszáról. A Dubniczay-palota első emele-
ti, reprezentatív termei még üresek voltak 
a január 22-i megnyitásakor, pedig az ele-
gáns enfi lade-teremsor szinte kínálkozott 
egy teljes – a nagy múltú szombathelyi 
Textilművészeti Triennálékhoz hasonlatos 
– iparművészeti seregszemle színhelyéül. 
Egyensúlyt csak később, a március 1-jén 
nyílt Tavaszi Tárlat teremtett. 

Követve a téglalap alaprajzú kiállító-
tér hosszanti elrendezését, szimmetriku-
san 6-6 szabványméretben készült tértextil 
keretezi a középső öt vitrinben elhelyezett 
ötvösművészeti alkotásokat. A kiállítás 
rendezői a geometrikus absztrakció stilisz-
tikáját alkalmazták és terjesztették ki a ki-
állítótérben. 

 Keserü Ilona (1933–) által inspirált 
erős színdinamikájú textilkép – Szigeti 
Szilvia munkája – invitál a Moholy-Nagy 
Terembe. Az antikvitástól ismert díszítő 
motívum a meander, mely szögletes, repe-
titív szegélyként egyfajta labirintus, ennek 
ellenére vonalvezetése mégis oldottságot 
érzékeltet. Csíkszentmihályi Réka sötét-
bordó és ezüst jacquard függönytervében 
a meandert felszabdalt, megtört geomet-
riai formává alakította, elvetve ezzel a 
nyitottságot, zárt, különálló egységeket te-
remtett. 

Az elmúlt években a textilművészet 
integrálta a számítógép működési elvét, a 
kibertér grammatikáját. Ez a jelenség fi -
gyelhető meg Kollár Ágnes – grafi kai-di-
gitális – mintatervezési gyakorlatában is. 

A Mózes és Jézus közötti tizennégy-ti-
zenöt évszázad alatt szinte alig változott a 
földi élet, ezzel szemben az elmúlt évszá-
zad négy sarkából fordította ki a világot, s 
kevés remény van rá, hogy visszakerüljön 
megnyugtató helyére. Nem véletlen, hogy 
sokan a klasszikus zenén keresztül vé-
lik maguk előtt látni Ariadné fonalát, ami 
aranyszálként vezetőt jelenthet egy egyre 
inkább kiismerhetetlen, ördögszekérként 
rohanó világban. S talán még a költészet, a 
képzőművészet és a spiritualitás jöhet szá-
mításba mentsvárként. 

Április 23-án ezekből több is jelen 
volt a veszprémi Hangvillában. A Men-
delssohn Kamarazenekar második bérletes 
hangversenyének meghívott vendége Vá-
sáry Tamás volt, akiről lehetett tudni, hogy 
átesett a járványon. A késéssel jelentkező 
mellékhatások miatt a Kossuth-díjas kar-
mester járása erősen megromlott. Talán 
épp a jógának köszönhető, hogy egyálta-
lán még tud járni – futott át a gondolataim 
között, amikor megláttam a színpadra ér-
kező mestert. Eszembe jutott egy tíz évvel 
ezelőtti, szintén veszprémi koncertje, ami 
után elvittem a hotelbe. Másnap reggel 
vidáman jött felém, közölte, hogy reme-
kül aludt, mert este éjfél körül még sétált 
egyet, s mivel a Benedek-hegyi kereszthez 
vezető bejárat le volt zárva, azon tanako-
dott, hogy átmásszon-e a kerítésen. Párás, 
hideg időben, éjszakai sötétben egy csú-

szós vaskerítésen. Akkor még csak nyolc-
van volt, s elmondása szerint képes volt fél 
órán keresztül jógaülésben fejen állni. 

A mostani koncert első felében Ro-
bert Schumann (1810–1856) d-moll hege-
dűversenyét vették elő, ami a szerző utolsó 
zenekarra írt műve, és sokáig nem volt is-
mert. Vásáry elmesélte, hogy Schumann 
halála előtt rendszeresen küzdött depresz-
szióval, mégis 1853-ban elfogadta a vi-
lághírű hegedűművész, Joachim József 
felkérését. A fiatal tehetségnek szánt ver-
senymű mindössze tizenhárom nap alatt 
készült el, a feleség, Clara Schumann, a 
család barátja, Johannes Brahms és a meg-
rendelő azonban nem volt meggyőződve 
a mű értékéről, ezért száz évre letétbe he-
lyezték, hogy a nagyközönség ne ismer-
hesse meg. 

S itt jön Vásáry terepe, a spirituali-
tás: a száz év letelte előtt két évtizeddel Jo-
achim unokahúga, Arányi Jelly (Ravel és 
Bartók kedvenc hegedűse) egy szellem- 
idézés alkalmával Schumann szellemével 
lépett kapcsolatba, s pontos útmutatást ka-
pott a versenymű rejtekhelyéről. A Porosz 
Állami Könyvtárban meg is lelték a kézira-
tot, de a náci német kormány ragaszkodott 
hozzá, hogy a német Georg Kulenkampff 
legyen a szólista. Arányi Jelly a londoni 
bemutatót játszhatta. 

A veszprémi koncert szólistája Ko-
váts Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar 

művészeti vezetője volt. Akik hallhatták 
őt aznap este játszani, bizonyára megfo-
galmazták: milyen jó lenne, ha gyakrab-
ban vállalna szólistaszerepet. Zenekara 
repült vele, Vásáry pedig kotta nélkül, 
fejből vezényelte végig a darabot, csak-
úgy, mint a szünet után következő, hosszú 
Schubert-szimfóniát. Hihetetlen, bravúros 
teljesítmény, ráadásul a mester nem volt 
hajlandó leülni, állva dirigálta a zenekart. 

De vissza a kifürkészhetetlen össze-
függésekhez és a spiritualitáshoz. Szin-
tén Vásáry mesélte a veszprémi koncert 
alkalmával, hogy Robert Schumann egy 
alkalommal Schubert bátyjának a laká-
sán járva, s a zenei hagyatékot böngészve 
fedezte fel az általa mennyei hosszúságú-
nak titulált 9. szimfóniát. A kéziratot Men-
delssohnnak továbbította Lipcsébe, aki 
1839-ben azt be is mutatta a zenekará-
val. Schubert tehát életében nem hallhat-
ta megszólalni grandiózus művét, s nem 
is csodálkozik az ember, hogy a zenészek 
később is ódzkodtak tőle: egyszerűen nem 
voltak hajlandók végtelen mennyiségben 
eljátszani ugyanazt a figurát a mű utolsó 
tételében.

A Mendelssohn Kamarazenekar Vá-
sáry Tamással beleállt az embert próbá-
ló feladatba, s akik hallhatták a koncertet, 
biztos nem fogják elfelejteni az élményt.

Mórocz Anikó 

Vásáry & Mendelssohn
Vásáry Tamás szemei csaknem egy évszázadot láttak. A változásnak azt a csaknem száz évét követte nyitott 
szemmel, amihez fogható soha előtte nem volt. 

Vásáry Tamás és a Mendelssohn Kamarazenekar.  Hangvilla, 2022. április 23.

A Mendelssohn Kamarazenekar bérleti sorozatának 3. hangversenye. Hangvilla, 2022. május 9–10.

Amikor először került a kezembe a hang-
verseny programja, azon tűnődtem, miért 
választott az egyik legjobb hazai vonós ka-
marazenekar éppen két olyan Mozart-al-
kotást, amelyet általában nagyzenekari 
apparátussal szoktak előadni. Arra is em-
lékeztem, hogy négy éve, 2018 augusztusá-
ban a Mendelssohn Kamarazenekar éppen 
a most is elhangzó „nagy” g-moll szimfóni-
át adta elő, vendégművészekkel kiegészül-
ve, szimfonikus nagyzenekarként.  

A mostani előadást valódi kamaraze-
nei élményként éltem meg. Ez nem csak 
a zenekar nagyságából adódott: a műve-
ket most mindössze 30 muzsikus adta elő: 
7 első, 6 második hegedűs, 4-4 brácsás és 
csellista, 2 nagybőgős, 2-2 kürtös, oboista 
(illetve klarinétos), 1-1 fuvolista és fagott-
művész. A kamarazenei élmény fő oka in-
kább a kvalitás volt: a zenélés bensőséges, 
felszabadult hangulata, a kiegyenlített ze-
nekari hangzás és az igen jó hangminőség. 

A műsor egy rövid művel indult: 
Georg Friedrich Händel 1748-ban írt So-
lomon című oratóriumából Sába király-
nő ünnepi bevonulási zenéjét adták elő. 
A hasonló, néhány perces, hangversenyt 
kezdő muzsikáknak általában hangulati 
szerepük szokott lenni. Most azonban en-
nél több is történt: a mintegy 3–4 perces 
mű érdemi része egy két oboára és fagott-
ra komponált trió volt, amelyet a művé-
szek nagyon jól adtak elő, magasra téve 

Nagy együttesre komponált Mozart-művek 
– kamarazenekari előadásban

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) életének egyik legtermékenyebb alkotói időszaka volt az 1786–
88-as. Több fontos művét komponálta ezekben az években. 1786 májusában volt a Figaro házassága 
bemutatója, és ebben az évben születtek híres késői zongoraversenyei, az A-dúr, a c-moll és a C-dúr. 
1787-ben mutatták be Prágában a Don Giovannit. 1788-ban, néhány hónapon belül komponálta Mozart 
három utolsó szimfóniáját: az Esz-dúrt, a g-mollt és a C-dúr „Jupiter” szimfóniát. Az ebből az időszakból 
származó művek közül a Mendelssohn Kamarazenekar Ránki Dezső Kossuth-díjas zongoraművész 
közreműködésével az A-dúr zongoraversenyt mutatta be, majd a g-moll szimfónia hangzott el. Az együttest 
a zenekar koncertmestere, a Bartók–Pásztory-díjas Kováts Péter vezényelte.
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a mércét saját maguk és a teljes zenekar 
számára is.

Mozart A-dúr zongoraversenyének K 
488 (I. Allegro – II. Adagio – III. Allegro 
assai) különleges hangi élményét az adta, 
hogy Mozart ebben a művében az addig 
szokásos két oboa helyett a század végén 
kifejlesztett „új” hangszert, a klariné- 
tot alkalmazta, amely lágy, egyben férfias 
hangjával szinte átmelegítette a hangzást. 
A mű első tételéből (Pándi Marianne szép 
fogalmazása szerint) „napsugaras fény-
ben ragyog ki az A-dúr hangnem minden 
fiatalos bája, hamvas vidámsága”. A lassú 
tétel gyöngéd, behízelgő pasztorálszerű 
fisz-moll sicilianója „csupa könny, fájda-
lom, harmatos szépség”. A finálé hangula-
ta huncut, fintoros bevezető szakasz után 
elkomorul, szenvedélyessé, szinte fájdal-

massá válik, majd rövid átvezető rész után 
ismét a vidám, felhőtlen hangulat lesz a 
darabon úrrá. Igen jó előadást hallottunk. 
Ránki Dezső parádés, tanári pontosságú, 
ihletett zenélése és a zenekar muzsikusa-
inak fegyelmezett, egyben felszabadult és 
szabad együtt zenélése kivívta a közönség 
őszinte elismerését. Az előadók ráadásként 
a zongoraverseny egész harmadik tételét 
megismételték.

A szünet után Mozart „nagy” g-moll 
szimfóniájának (K 550) első verzióját ját-
szották, amelyben a kisebb létszámú vo-
nóskar és kürtök, fuvola és fagott mellett 
két oboa szerepel. (Mozart a későbbiekben 
váltott az oboák helyett a hangosabb és 
behízelgőbb hangú klarinétokra. A nagy 
együttesek inkább ez utóbbi verziót szok-
ták játszani.) Nagy öröm volt számunkra, 

hogy Kováts Péter irányításával a zene-
kar ezen a koncerten típusosan kamaraze-
nekari felfogásban, rendkívül hiteles és 
meggyőző g-moll szimfóniát adott elő.

Az elmúlt évtizedek során a g-moll 
szimfónia értelmezése, előadási gyakorla-
ta igen jelentős mértékben megváltozott. 
A 60-70-es években a korszak nagy kar-
mestereinek (Karl Böhmnek, Herbert von 
Karajannak, nálunk Ferencsik Jánosnak 
és másoknak) az értelmezését fogadtuk el 
hitelesnek. Ezek az előadók az egyes téte-
lek dinamikai és tempóelőírásait (I. tétel: 
Allegro molto – nagyon gyorsan, II. tétel: 
Andante – lépésben, lassan, III. tétel: Al-
legretto – gyorsacskán, IV. tétel: Allegro  
assai – nagyon gyorsan, sebesen) igye-
keztek pontosan betartani, de a nagy is-
métléseket, amelyek ízlésük szerint a mű 

dramaturgiáját kevésbé szolgálták, főleg a 
lassú tételben elhagyták. A kialakult ha-
gyomány szerint az előadás időtartama 26-
27 perc volt. Az I. tétel mintegy hét és fél, 
a II. tétel 8 percig tartott, a III. Menuetto 
4, a záró tétel kb. 6-7 perces volt. A ’80-as 
években valami megváltozott: először csak 
a II. tétel, majd az I., a IV. tétel nagyobb 
egységeinek megismétlésére vonatkozó 
szerzői utasításokat vették mind jobban fi-
gyelembe. Egyben növelték a gyors tételek 
előadási sebességét. A teljes mű időtarta-
ma ezzel 32 perc fölé nőtt, és megváltozott 
az egységek közti arány is. Ez természete-
sen módosította a mű egészének és része-
inek a karakterét. Az elmúlt évtizedekben 
a g-moll szimfónia előadásának időtartama 
mind hosszabb lett: John Eliot Gardiner, 
Christopher Hogwood és követői előadá-

sában közeledett a 36-40 perchez, a lassú 
tételé közel duplájára, 15 perc fölé nőtt. 

A Mendelssohn Kamarazenekar 
előadásának időtartamadatait pontosan 
nem ismerem, így csak emlékeimre, be-
nyomásaimra, feljegyzéseimre hagyatkoz-
hatok. Úgy tűnt, hogy az egész mű és az 
egyes tételek is a megszokottnál most jóval 
hosszabbak voltak. Az I. tétel hosszban, 
dinamikailag nagyon tetszett: az állan-
dó nyugtalanság, zaklatottság, számonké-
rés, izgatottság megjelenítése emlékezetes 
élmény volt. Már a II. tétel indításánál 
feltűnt a vonósszólamok érett, szép hang-
színe, egységes frazeálása és a tétel beszéd-
szerű, parlando előadása. A végtelenül 
szomorú zene hallgatása közben a régi 
magyar siratóénekek bensőségességére, 
drámaiságára asszociáltam. Talán a szám-

talan ismétlésnek köszönhetően a tétel 
végére azonban az előadás kissé vesztett 
hangulatából, zenei színeiből és drámai fe-
szességéből. A Menuetto remekül sikerült, 
számomra ez volt a legjobb rész. Érthetővé 
vált a tétel lélektani, dramaturgiai kettős-
sége: hogyan vált Mozartnál az eredetileg 
táncos szimfónia tétel (Toscanini megfo-
galmazásával) a „valaha komponált egyik 
legsötétebben tragikus művé”. A záró rész 
drámai feszültségét nem csökkentette az 
ismétlések miatt érezhetően megnőtt idő-
tartam, mivel az egyébként is gyors tételt 
talán még a szokottnál is sebesebben, per-
gőbben és feszesebben adták elő. 

A Mendelssohn Kamarazenekar Mo-
zart-hangversenye az évad emlékezetes ze-
nei eseménye volt.

M. Tóth Antal
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Szerettem ezt a koncertet, még ha csak főpróba volt is. Demel 
Eszter karnagy ugyan hangsúlyozta a bevezetőben, hogy ezt tényleg 
próbának tekintik, tehát ha valami nem sikerül, azt megismétlik. 
Nem volt rá szükség, ment minden, mint a karikacsapás. 

Luxemburg előtt…
A Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar nyilvános  
főpróbája a Csermák Antal Zeneiskola nagytermében.  
2022. május 23.

Nagy történés előtt áll-
nak, Luxemburgban, 
a Youth Music Festi-
val három eseményén 
képviselik Veszpré-
met a Magyar Zeneis-
kolák és Művészeti 
Iskolák Szövetsége, 
Veszprém város és az 

Európa Kulturális Fővárosa 2023 delegá-
lásában. Mielőtt taglalom véleményemet 
a koncertről, pár szó Gárdonyi Zoltánról 
(1906–1986), a zenekar névadójáról. Zenei 
munkássága jó részét a magyar protestáns 
zenei élet felemelésének szenteli, amely-
nek egyik kiemelkedő momentuma a Re-
formátus korálkönyv. Bach és Liszt Ferenc 
zeneköltészetének mélyreható tanulmá-
nyozásával mély nyomot hagyott a zene-
kutatásban is. Méltó névadó egy zenekar 
számára. Vajon méltó-e a zenekar névadó-
jához?

Demel Eszter és zenekara széles kor-
szakot – a barokktól, a nemzeti roman-
tikán át a 20. század zenéjéig – átívelő 
zenei tematikával lepi meg közönségét. 
Rameau Táncszvit, Dvořák A-dúr keringő 
Op. 54, No.1, Bartók Gyermekeknek cik-
lusából többek között a Weiner Leó által 
vonószenekarra átdolgozott öt tétel, Mas-
cagni: Intermezzo, Rossini–Kováts Pé-
ter: Tell Vilmos – Nyitány és darab, Searle 
– egy kis dzsesszre hajazó – Blues Tan-
gója hangzik fel mintegy 35 percben. A 
vastaps után, tekintettel a másnapi korai 
indulásra, nem ismétel a csapat, és ez tel-
jesen érthető is. 

Változatos tehát az anyag. Rameau 
francia barokkja markánsan szólja be a ze-
neiskola nagytermét, egységes hangzás-
képet mutat, Dvořák vonósnégyesből átírt 
keringője talán kevésbé ragadna el táncra, 
de hát ők már nem is keringőre mozog-
nak, valószínűleg távol áll tőlük ez a világ. 
Bartók zenéjének műsorra vétele nagyon 
fontos. A magyar zenei lét kihagyhatat-
lan eleme – és Demel Eszter szívügye –, 
méltóképpen is tiszteleg a Gárdonyi Ka-
marazenekar, látszik, hogy minden ele-
mét kivesézve alakult a végső hangzáskép. 
Mascagni Intermezzója talán nem telje-
sen tiszta mindenhol, de mívesen ívelnek 
a dallamok. A Tell Vilmos-nyitány „virgás” 
(értsd: technikás) részei összeszokottan 
szólnak, a pizzicatók is egységesek, egy-
egy kisebb elcsúszás a ritmikában csak 
az olyan gonoszul hegyezett fülnek, mint 
az enyém, tűnik fel. Searle Blues Tangója 

ütősre sikeredik, nagyszerűek a szextet is 
tartalmazó domináns szeptim akkordok, 
egyöntetűen és hangsúlyosan zengnek, a 
kiállásokkal szabdalt ritmika is teljesen a 
helyén van. Minden természetes izgalom 
dacára – izgul a karnagy és a csapat is – 
valóban jól mennek a dolgok.

Természetesen nem lehet teljesen 
érett megszólalást várni egy fiatal muzsi-
kusokból álló csapattól, még egyéb ösvé-
nyeken is próbálgatják magukat. Kevesebb 
a próba, sok az egyéb másra fordítandó 
energia, emiatt talán nem szárnyalhat úgy 
a keringő, vagy az intonációs és ritmikai 
problémák kigyakorlására sem marad-
hat annyi idő, mint egy profi zenekarnál. 
Azonban ott nincs is szükség gyors be-
ugrókra, mondjuk az Akadémiáról, vagy 
arra sem, hogy tanárkollégák segítségével 
pótolják azokat, akiket az iskolájuk éppen 
nem enged el. Ennek dacára megszóla-
lásuk néha kifejezetten sugárzó, magával 
ragadó, és képes feledtetni az apróbb pon-
tatlanságokat.

A legnagyszerűbb talán mégis látni 
ezt a sok tizenévest, akik fiatal koruk dacá-
ra – van, aki alig magasabb, mint a csellója 
– mély figyelemmel, átéléssel, felelősséggel 
követik karnagyuk szándékát. Kötődésük 
a zenéhez elrendeltetett, olyan szemlélettel 
lesznek képesek figyelni, hallgatni és ta-
lán játszani a muzsikát, amit csak az érthet 
meg, aki maga is műveli valamilyen szin-
ten. Ez pedig egyértelműen Demel Eszter 
pedagógiai munkájának érdeme, aki mar-
káns, de kedves irányítóként fogja őket 
össze, tereli helyes útra, és engedi útjára a 
bennük szunnyadó tehetséget. Ennél job-
bat elképzelni sem tudok.

Méltó-e tehát a Gárdonyi Zoltán 
Ifjúsági Kamarazenekar névadója szemé-
lyiségéhez, munkásságához? A válaszom 
egyértelmű igen. 

Kovács Attila

Veszprém zenei életének megkerülhetetlen formációja a Swing-swing együttes. Az idén épp harminc éve, 
saját bevallásuk szerint a zene szeretete és az együtt zenélés öröme miatt létrejött dzsesszegyüttes számomra 
azt a világot hozta el a megye kultúréletébe, ami miatt a budapestiekre korábban rendkívül irigy voltam. 

Az együtt zenélés örömzenekara
A Swing-swing együttes fellépése. Gizella-napok, 2022. május 6.

Közel húsz éve tevőlegesen a fővárosba költözés volt a tervem, 
részben ezzel a motivációval, hiszen ott szinte minden sarokra ju-
tott egy dzsesszklub vagy zenés kávézó – akkor még nem is tud-
tam, hogy nem kell ennyire messzire menni minőségi, klasszikus 
dzsesszzenéért. Aztán a Hangvilla elindította Szaxofon kávéház 
nevű zenés, táncos estsorozatát, és már az első alkalommal tud-
tam: megérkeztem, Veszprém lesz az én városom.

A Swing-swing együttes saját bevallása szerint amatőr tár-
sulat a szónak abban az értelmében, hogy tagjai nem foglalko-
zásként űzik a muzsikálást, mindenkinek van polgári hivatása. 
De az amatőr kifejezés velük kapcsolatban itt ki is merül: magas 
minőségű örömzenélés, csodás énekhangok, improvizatív, még-
is professzionális hangszerjátékok jellemzik minden előadásu-
kat. A számomra felfoghatatlanul terjedelmes, közel ötszáz dalból 
álló repertoárjuk szving, bossa, tangó, szamba és más tánczenei 
műfajok sokaságát öleli fel, amely a Szaxofon kávéház estjein szá-
mos táncospárt vonz a parkettre, de a partvonalról hallgatva őket, 
ahogy azt egy pesti kávézóban képzelném, a magamfajta botlábú-
aknak is hangulatos estét jelent zenéjük minden alkalommal. 

A Hangvillában rendezett műsorok az ősztől tavaszig tar-
tó, mondhatni zenei holt szezont töltik ki, a nyári hónapokban 
azonban számukra is a szabadtéri fellépéseké a főszerep. A Rozé, 
Rizling és Jazz Napoknak kezdettől fogva állandó fellépői, az al-
sóörsi Jazz Mólón is rendszeresen koncerteznek, és idén a Gizel-
la-napok három színpados napjának nyitókoncertjét is ők adták 
a Hangvilla előtt. A hangulatos délutánra meg is telt a tér, talán 
ha nincs ennyire világos, többen táncra is perdültek volna a rit-
musos dallamokra. 

Bankó Mónika, Dely Viktória és Kapor Ágnes, a társu-
lat három énekesnője kívülről lazának tűnően, mégis elképesztő 

profizmussal énekelték a dzsesszre egyébként jellemző kacifán-
tos összhangzatokat. Szólószámaikban és többszólamú dalaikban 
egyaránt jól érvényesülnek a kristálytiszta énekhangok, a techni-
kai tudás és a közönség számára is jól látható zeneszeretet egyve-
lege.  A hölgyek csodás hangjához Vonderviszt Lajos lendületes 
zongorafutamai, valamint Balogh László látszólag kötetlen, ám 
annál tudatosabban komponált gitárjátéka adta a hangszeres kí-
séretet. A dobok mögött Palkovics György diktálta a ritmust, 
Nagy Ferenc bőgőn pengette hozzá a műfajhoz nélkülözhetet-
len basszus „dörmögést”, Marton Zoltán pedig trombitajátékával 
színesítette mindezt. Az ő szólójával vált közönségkedvenccé a 
Macskafogóból Lusta Dick dala, amelyet a Gizella-napi koncerten 
mi is megkönnyezhettünk. A magyar zene képviseletére Charlie 
Mindenki valakié című számát dolgozta fel az együttes, és örö-
mömre elhangzott egyik kedvencem, a szvingre hangolt zene-
karok többsége által feldolgozott, Nat King Cole és Irving Mills 
nevével fémjelzett Straighten Up And Fly Right is. 

De lényegében mindegy is, mit választanak az aktuális kon-
cert hangulatához, stílusához a széles repertoárból, minden da-
luk tökéletes minőségben szólal meg a három bájos, mosolygós 
énekesnő és kísérete előadásában, amelytől koncertjeik egy köny-
nyed baráti zenélés látszatát keltik, miközben aki zenél, az tudja, 
mennyi munka és gyakorlás vezet ennek a látszatnak a létrejöt-
téhez.  Ahogy ők vallják magukról: „Ha valamiért szeretünk ze-
nélni, és valamiért szeretnek minket hallgatni, az biztosan az élő 
zene varázsa, amely miatt soha semmi nem történik meg kétszer 
ugyanúgy, és soha nem történik semmi úgy, ahogy azt előre meg-
beszéljük.” És ez a spontaneitás csak előnyére válik valamennyi 
előadásuknak. 

Hancz Karolina

Séd, 2021. 5. sz., 22. old.
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Megfogtam egy szúnyogot
Amikor a hangszerek is táncolnak. Auer Fesztivál, nyitókoncert. Hangvilla, 2021. augusztus 3.

Az immár hagyományos veszprémi zenei fesztivál első hangversenyén a Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar 
muzsikált, Demel Eszter művészeti vezető, karnagy irányításával.

A tény magában csoda: a lelket is nyomorgató, immár második 
éve tartó pandémia ellenére a szervezők megtalálták a lehetősé-
gét, hogy sor kerüljön Veszprémben a nagyon várt Auer Fesztivál 
megrendezésére. Úgy is mondhatnám: elérték, hogy ismét együtt 
legyünk, az előadó-művészek és a közönség! A nyitó koncertre 
nem lehetett volna méltóbb együttest felkérni, mint a veszprémi 
Csermák Antal Zeneiskola növendékeiből álló többszörös ha-
zai és nemzetközi versenygyőztes Gárdonyi Zoltán Kamarazene-
kart. A Hangvilla nagyterme annak ellenére az utolsó pótszékig 
megtelt, hogy előzetesen csak annyit tudhattunk a rendezvényről, 
hogy a címe: „Amikor a hangszerek is táncolnak”.

A Demel Eszter által vezetett zenekar elismertsége és ked-
veltsége ma már elegendő ahhoz, hogy előlegezzük a bizalmat. 
Igazunk volt. Az együttes most is hozta a szokott színvonalat, és 
most is tudtak újdonsággal, meglepetéssel szolgálni.

A hangversenyt a fi atalon, 36 éves korában elhunyt angol ba-
rokk mester, Henry Purcell egyik szvitjének népszerű rondó téte-
lével indították, majd az angolok német származású zeneszerzője, 
Georg Friedrich Händel G-dúr Vízizene szvitjének rigaudon téte-
lét játszották. Francia barokk zene következett: Jean-Philippe
Rameau Táncszvitjének tamburin tétele, amelyet Horusitzky Zol-
tán vonós kamarazenekari átiratában adtak elő. Eredetileg a rövid 
mű Rameau A gáláns indiák zenekari szvitjének egyik leghangu-
latosabb, legszínesebb rondó tétele. Valódi tánc, hiszen a művet a 
szerző opera-balettnek írta. 

a függöny is, ez utóbbi jó a rejtekezésre. A jelmezek egyszerűek, 
a két női szereplő esetében időnként találóan igénytelenek. Zene, 
tánc, szöveg, szcenika, jelmez egymásra talált, egyik sem kereke-
dik a másik fölé.  A nézőtéren ülő számára egységben sugározza 
magas minőséggel a költőzseni gondolatait és korunk visszássága-
it. Igazi Total Work of Art. 

A fesztivál szervezői által meginvitált két produkció valódi 
ihletettséggel, méltóan interpretálja, transzformálja Bartók és Ady 
zsenialitását. Az egekig feszített érzelmek után mit tehetne a kö-
zönség, tapsol, kiabál és – természetesen – boldog.  

Kovács Attila 

Fotó: Kovács Attila
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A Gizella-napok eseménye május 8-án, a Megye-
háza dísztermében a Gizella Női Kar jubileumi 
hangversenyével zárult. A nagy sikerű, telt házas 
koncerten közreműködött az Eklekta énekegyüt-
tes Halász Károly vezényletével, és Aba-Nagy Zsu-
zsanna hárfaművész.

Gizella Női Kar
A Gizella Női Kar 20 éves jubileumi koncertje. 

Vezényelt: Borbásné Gazdag Gabriella.  
Közreműködtek: Eklekta énekegyüttes, Aba-Nagy 

Zsuzsanna, Kiss András. Megyeháza,  
Szent István-terem, 2022. május 8.

A kórust Ola Gjeilo Prelude című darabjával köszöntötte a ven-
dég énekegyüttes. Az ünnepelt Rossini szakrális és egyben drámai 
operahangzást ötvöző gyönyörű művével alapozta meg a koncert 
minőségét, mutatta meg hangzásának finomságát és egyben ere-
jét. A La fede és a La caritá tétel hangzott el.

A jelen esetben kilenctagú Eklekta énekegyüttes projekt-
szerűen működik, és koncertjeit egy-egy téma köré csoportosít-
ja. Elsősorban a ma élő művészek darabjait tartják repertoáron. 
Vezetőjük ének- és zenekarvezető, zeneszerző. Előadásukban Ola 
Gjeilo-, Arvo Pärt- és Randall Thompson-műveket hallottunk ér-
zékeny, impulzív zenei vezetés mellett, minden tagra nagy felelős-
ség hárult. Vállalt feladatukat kitűnően oldották meg.

Folytatván a 20. századi sort, a Gizella is Ola Gjeilo Ave ge-
nerosa című, eredendően női karra írt művét énekelte, majd Men-
delssohn Veni Domine motettájának áhítatos előadását hallhattuk.

Üde színfoltnak bizonyult a hangszeres zene megjelenése. 
Aba-Nagy Zsuzsanna egy nálunk ritkán hallható művel kápráz-
tatta el a közönséget. A mű – Deborah Henson-Conant: Baroque 
Flamenco –, amelyben a barokk téma és egy igazi, lendületes fla-
mencodallam váltották egymást, óriási sikert aratott.

A Gizella énekegyüttes Kocsár Miklós Nagy László versére 
írt művét – Ó, havas erdő némasága – finom, árnyalt és emellett 
intenzív, érzelemgazdag módon szólaltatta meg. A méltán világhí-
rű, sokak által műsoron tartott hárfakíséretes Britten-mű (ha van 
jó hárfás!), a Ceremony of Carols két tétele pedig méltó befejezése 
volt a kitüntetett városi figyelemhez jutó koncertnek. 

Hagyományosan a jubileumi koncertek zárószáma egy, a 
kezdetektől a repertoáron tartott, mindenki által imádott mű, je-
len esetben ez Karai József szerzeménye, a Sárközi karikázó volt, 
melyet a régi és jelenlegi tagok nagy örömmel és átéléssel énekel-
tek el közösen.

A darabok szólóit a kórus tagjai énekelték: Kizlinger Katalin, 
Kruppa-Jakab Éva, Kohári Bernadett és Nagy Regina. A zongo-
rakíséretet Kiss András adta. A női kar hangzásának minőségéért 
Hegedűs Zsuzsannát dicsérhetjük.

Szépen felépített, kerek, sokféle stílust és karaktert bemu-
tató koncertet hallhattunk Dominek Anna empatikus műsor-
közlésével. Az egész koncertet áthatotta a közösség egysége, a 
meghatottság, a karnagy, Borbásné Gazdag Gabriella és együtte-
sének egymásra hangoltsága, együtt lélegzése. A kórus jubilemi 
kiadványának ars poeticája: lélek és zene összetartozó fogalmak, 
egymást erősítő értékek. Megértés, elfogadás, szeretet, melyektől 
sokkal szebb és élhetőbb a világunk.

Demel Eszter
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A bárki  
én vagyok 
Elég – videoklip. Szöveg: Likó 
Marcell. Zene: Vad Fruttik.  
Operatőr: Rohonci Anita.  
Ötlet: Géczi János. 2022. 

Miért az áldozat érzi magát bűnösnek? – 
lüktet bennem a kérdés a Vad Fruttik leg-
újabb klipjének elvégtelenített mugshotját 
figyelve. Márpedig a bántalmazás termé-
szetrajzához ez az örökölt bűntudat elvá-
laszthatatlanul hozzátartozik. Ezért olyan 
nehéz a kilépés. Semmi nem adaptálódik 
annyira gyorsan és észrevétlenül, mint a 
fájdalom.

A klip egy ismerős, de torzított dal-
lammal kezdődik. A Twin Peaks Laura 
Palmer-témájának (Angelo Badalamenti) 
roncsolt intrója szólal meg. Lassan, óva-
tosan építkezik a zene. Sejtelmes, behú-
zó, távlat nélküli. A háttérben zajos a kép, 
nem lehet kiszámítani, hol tűnik fel a kö-
vetkező folt, hol ejtődik a következő seb a 
vásznon. Ebbe a vakítóan fehér, szabdalt 
térbe égnek bele a ránk meredő tekintetek. 
Arcot arc követ. Az egyik oldalról fény, a 
másikról árnyék tartja össze vagy húzza 
szét (?) őket. Az Elég egy nagyon erős, sal-
lang nélküli statement. Szó szerint kiállás: 
fénybe lépés. A bántalmazott bőrére hú-
zódó (múlt) árnyék felmutatása. A sorjá-
zó portrék üzenete szó nélkül, cselekmény 
nélkül is hangos és őszinte: bárki lehet ál-
dozat. A szuggesztív tekintetek kikerülhe-
tetlenek. Többszöröződik a szembenézés. 
A klipben szereplő egyén saját történetével 
néz bele a kamerába, a fénybe. Ez a tekin-
tet a vállalás őszinte intenciójának ener-
giájától megnyúlik, s kapcsolatot teremt a 
nézővel. Minden egyszerre látszik. A sza-
pora légzés, a szemre húzódó könny- 
hártya, a szájban sűrűsödő nyál, a nyelő-
csőszűkület. Az egyedi történetek apró 
(arc)mozaikjából a trauma metanarratí-
vája formálódik. Csak a bűn tipizálható, a 
passió nem. 

Likó szövegei szinte a kezdetektől 
analitikusan kutatják a trauma, a fájdalom, 
a bántalmazás miértjét. Az Elég talán a Tu-
dom, milyen című dal tágasabbra nyitott 
tereként is értelmezhető. A fájdalomból 
fakadó én-narratíva azonosulásra, felisme-
résre lehetőséget adó indirektebb szólamai 
itt kiegészülnek a kiszólás, az odafordu-
lás szociális érzékenységével. „Egyetlen 
érzés túlórázik a mellkasodban, és nem 
pihen. Elmagyaráznád, kikiabálnád, nem 
bírsz a szóval – tudom, milyen. Tudom, 
milyen. Tudom, milyen.” (Tudom, milyen) 
Az Elégben már nemcsak Likó mondja, 
hogy „tudom, milyen”, hanem az összes 
felénk forduló tekintet. A dal első részé-
ben elhangzó ismételt „ne félj” kétirányú. 
„Szuroktömeg az éj / azt mondogatom / 
azt mondogatom / ne félj, ne félj” (Elég). 
Az első annak az „én”-nek szól, azt az 
„én”-t támasztja ki, aki beszél, aki el akarja 
mondani a történetét. A második sokkal 
lágyabban hangszerelt, halkabbra vett. Ez 

kifelé szól, megerősítésként annak, aki épp 
döntés előtt áll.

A zenében az „elég” kimondásával, a 
mellkasból kiszakad valami. A szó bele-
oldódik az üvöltésbe. Levegősül a fájda-
lom, felgyorsul a bpm (beats per minute), 
elkezdődik az őrült futam. Jelezve, hogy 
innen most máshogy lesz nehéz. „...a falak 
ledőlnek / elolvad a világ”. Ez a felvonás 
azonban már nem egy befagyott állapot-
ról, a bénító kiszolgáltatottságról szól, 
hanem a (fel)szabadulás még kontrollál-
hatatlan, mintatörő lendületéről. Végszó 
nincs. Beáramlik a levegő.

Pintér Viktória
  

És messziről 
lassan dübörög 
a föld
Ács Tamás József Attila-műsora.
Kortársaim. Berzevici Zoltán
verskoncertje. Egyetem, E kamara. 
2022. április 12., a költészet napja.

A Pannon Egyetem kultúraszervező cso-
portja az előző évekhez hasonlóan ver-
ses-zenés műsorral várta az érdeklődőket 
költészet napi rendezvényére. Most azon-
ban különválasztotta a versmondást és az 
énekelt versek előadását két, egymást kö-
vető műsorban. 

Ács Tamás színész önálló József At-
tila-műsorával jött el régi tanulmányai-
nak színhelyére. Egykoron ő is az egyetem 
hallgatója volt. Diplomája megszerzése 
után váltott át a színház és az előadóművé-
szet világába. És messziről lassan dübörög 
a föld című önálló József Attila-műsorá-
val már több városban sikert aratott. Ez a 
siker most itt, Veszprémben sem maradt 
el. A műsort maga szerkesztette és rendez-
te. Bár ez a szerkesztés összevissza csapon-
gott a költő korai és későbbi versei között, 
a rövid versek és a meghatározó, nagylé-
legzetű, bonyolult költemények között, de 
talán így tükrözte legjobban azt a külön-
leges belső emberi világot, melyben a köl-
tő élt. A megbántott, megalázott gyermek 
útkeresését az igazság felé. A nélkülöző, 
meg nem értett költő vívódását és a szere-
tet iránti vágyódását. A vádakat, melyeket 
a világ teljességének megismerése irán-
ti vágya fogalmazott meg benne, hiszen ő 
maga is mindig a teljesség felé törekedett. 
A valóságot sokszor másképpen látta, de 
ez a látás különleges világokba repítette a 
zaklatott sorsú költőt. S ebbe a különleges 
világba repített minket is az előadás. Csa-
pongó volt a szerkesztés – mondtam – a 
versek között, de ez a csapongás vitte elő-
re az előadást. Szánalom és düh, megértés 
és féltés, a gonoszság és a jóság viaskodott 
egymással abban az egy órában, míg József 
Attila gondolatai szuggesztíven és elemen-
táris erővel zúdultak a közönségre. Oly 
gyorsan peregtek a szavak, a mélyből jövő 

gondolatok, hogy a néma csend, ami ráült 
a teremre, maga is beszélt. Az előadó oly 
tiszta, szép hangon, szép beszéddel mond-
ta el a verseket és a prózai írások részle-
teit, hogy magával ragadta a közönséget. 
Hangos vádaskodással, majd halk sutto-
gással, kérő szóval idézte meg a tragikus 
sorsú költő alakját. Verselemzésbe most 
nem kezdhetünk, de jelen volt a műsorban 
minden fontosnak ítélt verse. A nagy filo-
zófiai gondolatok, az ábrándok és vágyak, 
a szerelmi líra gyöngyszemei és a remény-
telenség szülte levelek kérő sorai. Aki nem 
ismerte eddig közelebbről életét és költé-
szetét, most mindent megtudhatott róla. 
Egy egyszerű színpadkép, egy asztal és egy 
szék elég is volt sok helyszín bejárásához. 
Ezen a kiváló előadáson József Attila és a 
közönség egymásra talált az előadóművész 
Ács Tamás segítségével.  

Nehéz volt ráhangolódni az est má-
sodik műsorára, de Berzevici Zoltán kor-
társ költők megzenésített verseivel gyorsan 
tudta oldani a hangulatot. Sok műsorban 
hallottuk őt már zenélni, és most is hozta a 
tőle megszokott, színvonalas, jó hangulatú 
előadást. A régebbi Ladányi-versek mellett 
jó volt egy csokorban hallani a veszprémi 
költők megzenésített verseit. A már az égi 
utakon járó népszerű veszprémi költő-tri-
umvirátus tagjai is jóleső érzéssel koccint-
hattak ott fent a magasban, hiszen együtt 
lettek megidézve, verseik pedig mai is idő-
szerűek. De jelen voltak a mai, itt élő köl-
tők, Fenyvesi Ottó, Domján Gábor, Tungli 
M. Klára versei is. A további kortárs költők 
közül pedig Lackfi János, Szabó T. Anna és 
Tóth Krisztina költeményei arattak sikert. 
Berzevici jó érzékkel találja meg a dalla-
mokban azt a hangulatot, melyeket a ver-
sek kifejeznek. A melankolikus, lírai dalok 
mellett a jókedvet a vidám, pergő ritmusok 
hozták. Ahogy a versek ritmusa diktálta, 
úgy lüktettek a dalok. A dalnok, tudjuk, ki-
váló gitáros, remekül ismeri hangszerének 
lehetőségeit, a gitár néha egyszerű dobként 
is szolgál kezében, a versek pedig a dalla-
mok szárnyán kerülnek közel a közönség-
hez. Hangulatos előadás volt, méltó zárása 
a költészet napi műsornak.

Molnár Erzsébet

Az aranycipel-
lős költő és a 
dobok mágusa
Párbeszéd. Szabó T. Anna és Dés 
András zenés irodalmi műsora.  
EKMK Kisfaludy-terem,  
2022. április 13. 

Zenés irodalmi esten vettem részt sokadma-
gammal a megyei könyvtár nagytermében. 

Schreiber Márta igazgatóhelyettes 
pár barátságos szóval köszöntötte a megje-
lenteket, s ettől kezdve inkább rendhagyó 
volt a program, mint megszokott. Szabó T. 

A veszprémi közönség előtt Harcsa Veronika neve nem teljesen 
ismeretlen. 2014-ben a Rozé, Rizling és Jazz Napokon, 2016-ban 
pedig a Hangvillában mutatta meg tehetségét: előbbi alkalommal 
Bin Jip nevet viselő háromtagú formációjával, amelynek a magyar 
dzsesszélet ismert gitárosa, Gyémánt Bálint is tagja volt, utóbbin 
pedig már kettejük duója mutatkozott be, amelyet most a Gizel-
la-napok közönsége is meghallgathatott. Bevallom, én itt hallot-
tam őket először. 

Már az előadás nyitódalánál olyan érzés kerített hatalmába, 
mintha a felszabadult éneklést se hangnem, se ritmus nem köt-
hetné gúzsba, egyfajta pszichedelikus, formabontó, mégis hangu-
latosnak ható dallamvilág, mindez attraktív színpadi mozgással 
koreografálva – ami aztán az egész koncertet végigkísérte. Akit a 
színpadon láttam, az egy önbizalomtól sugárzó, gyönyörű han-
gú fiatal nő, amit pedig hallhattam, zabolátlanul szárnyaló dalla-
mok, melyeknek higgadt gitárfutamok adták azt a szabályozott 
ritmust, amitől mégiscsak egyfajta rendszerbe terelődtek, keretbe 
foglalódtak a szertelennek és tisztán improvizatívnak tűnő, mégis 
bizonyára teljesen tudatosan megalkotott hangok. Első felkonfe-
rált számuk Nina Simone Feeling Good című dalának feldolgozása 
volt, amit többségünk szerintem Michael Bublé előadásában is-
mert meg, és Veronika érzéki táncát, felszabadult énekét és légies 
előadásmódját látva el is hittem neki, hogy ő tényleg jól érzi ma-
gát a Földön. Utóbb megnézve Nina Simone videoklipjét, egyér-
telmű az összefüggés az eredeti dal és Veronika előadása között, 
Bublé kicsit zárójelbe került ebben az összefüggésben. Két „uta-
zós” dal követte ezt; a San Francisco egy elképzelt utazásról szólt, a 
saját élményen alapuló Drive Into The Sun pedig egy hajnali, kelet 
felé autózás élményét írja le. Nem bocsátkoznék műelemzésbe a 
dalszerző érzéseit illetően, de jómagam legalább annyira éreztem 
benne a még forgalomtól mentes úton, békés tájak között hala-

dó hangulatos vezetés élményét, mint az égen egyre feljebb kúszó 
nap pupillába hasításának zavaró mivoltát, ahogy egy-egy kanyart 
követően váratlanul megzavarja a harmóniát.

Ha már a harmónia megzavarása: ide kötném a következő, 
Talking Heads című dalt, amelyben egy öreg indián, látva az „új 
amerikaiak” által megváltoztatott világot, kéri barátját, a szelet, 
hogy fújja el a változást, hagyja érintetlenül a természetet. Veroni-
ka bájos indiántáncot imitált a refrénhez, így nem volt nehéz el-
képzelni a jelenetet – bár ma már tudjuk, a szél nem volt elég erős 
a kívánt manőverhez. Ezt utolsó, 2019-ben kiadott lemezük dala, 
a Shapeshifter követte. 

A duó saját dalai mellett feldolgozásokat ad elő, melyek-
nek fontos részét képezi magyar költők verseinek „dzsesszesí-
tése”. A tíz évvel ezelőtt kiadott Lámpafény című albumról több 
megzenésített költeményt is hallhattunk. Weöres Sándor Út című 
háromsorosa nyitotta a szekciót, majd Kihajolni veszélyes című 
vonatozós melodrámája következett, amelynek szövege és a hoz-
zá írt dallam hangulatában olyannyira illettek egymáshoz, hogy 
azonnal a koncerten hallott kedvencemmé nemesült. Ennek a 
harmóniának az ellentéteként Nemes Nagy Ágnes Szobrokat vit-
tem című szürreáliája, valamint József Attila már-már pszichoti-
kus Ülni, állni, ölni, halni című verse képviselte még az albumot. 
Ezek hangulata már jóval borongósabb volt, értelemszerűen a 
szöveg is ezt kívánta meg. A magyar költők szekcióját József Attila 
Tiszta szívvel című költeménye zárta. 

Műsoruk befejezéseként stílusosan a Beatles Come together 
című dalának kissé avantgárd feldolgozásával hívták újra ösz-
sze veszprémi közönségüket következő, ősszel megjelenő About 
Time című lemezük bemutatójára, amelynek a Hangvilla ad 
majd otthont.

 Hancz Karolina

Szívemnek kedves műfaj a dzsessz. Formában és stílusban végtelenül sokszínű; az egyszerűen fülbemászótól 
az egészen progresszívig millió árnyalata van. Ezekből kaptam ízelítőt Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint 
duójának előadásában május 7-én a Gizella-napokon, a Hangvilla színpadán. 

Az átélhető „Feeling Good”
Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint. Gizella-napok, 2022. május 7.
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Anna vállalta egy személyben a műsorve-
zető, a moderátor, a meghívott költő, sőt 
a verseket megszólaltató előadóművész 
szerepét, és nem vallott kudarcot egyik 
minőségében sem. Dés András dzsessz- 
zenésszel remek párost alkottak, inspi-
rálták egymást. Szabó T. Annáról tudjuk, 
hogy szeret kiruccanni a magányos, vívó-
dásokkal teli alkotói szerepből, és öröm-
mel találkozik a közönségével. Amikor 
zenész társsal vállalkozik egy-egy prog-
ramra, az a legkülönlegesebb – nyilat-
kozta régebben –, mert ilyenkor egymás 
munkáira improvizálhatnak. Ezt a külön-
legességet érezhettük mi is, a két művész 
érzékenyen rezonált egymás témáira. 

Szabó T. Anna élvezetes előadást/fel-
olvasást/beszélgetést vitt, melyet időről idő-
re megtámogatott, tovább emelt vagy épp 
ringatott kicsit a ritmushangszerek világá-
ból érkező Dés András. Szabó T. Anna rit-
musköltőnek tartja magát. Felismerhető-e 
egy vers idegen nyelven, pusztán a ritmu-
sa alapján? – kérdezte. S a válasz: igen. A 
költészet ritmikus varázslata – ez az utolsó, 
amit az ember elfelejt. A Himnuszt és Weö-
res Sándor Galagonyáját hozta példának, 
s Arany Jánost idézte, aki szerint először 
van a „neszme”, a ritmus, a késztetés, mely 
szüli a verset. Szóba került az 50. születés-
nap küszöbén az új válogatáskötet, címe: 
Vagyok. A program az első verseskötetek 
(Madárlépte hó 1995, Nehézkedés 1998, 
Fény 2002, Rögzített mozgás 2004) gondo-
latisága köré épült, a jelen életérzéseivel, 
az érett költő reflexióival körítve. Szabó T. 
Anna első kötete kapcsán felidézte az in-
dulás éveit, a tapasztalatot, mikor a versek 
és az olvasók farkasszemet néznek, a köl-
tő pedig lesi a hatást… Egymást követték a 
vallomások a költői létről, az erdélyi otthon 
elhagyásáról, a kapaszkodókról: Kányádi, 
Szilágyi Domokos, Hervay, Nagy László, 
Szécsi Margit verseiről. „Rakovszkyt olva-
sok, ha hinni akarok benne, hogy érdemes” 
– mondta. Szóba került a félelem, mely 
gyermekei születése után éledt benne, hogy 
ezután már nem fog tudni írni… Felidézte 
az alkotói tudatosodás pillanatait, s a „gyö-
keret ereszteni a világban” kérdéskört, mely 
a Nehézkedés című kötetének központi té-
mája. Szóba került a szerelmi líra, melyhez 
korai időszakában nem érzett késztetést, 
mesélt a szókimondó és a játékos líráról, s 
az objektív líráról, mely sokáig sajátja volt. 
Ahogy képet kaptunk megidézett versein 
keresztül a már érett költőről, úgy született 
közben a dobok simogatásából ritmus, ze-
nei élmény. Taktusok vad dorbézolásának, 
majd dallammá szelídülésének voltunk 
tanúi a versek felolvasása közt. A nagy tu-
dású, széles műveltségű költő és a kiváló 
zenész párosa maradandó élményt hozott 
létre. „Befogadhatatlan mennyiségű ér-
zelmet öntöttem önökre” – szabadkozott 
a szerelem, házasság, gyermekek születé-
se időszakának összefoglalójában Szabó T. 
Anna. 30 évnyi versírás élménye, tapasz-
talata foglalódott össze az est folyamán. 
Évődve tette hozzá Dés András, hogy mö-
götte 44 évnyi zenélés áll, hiszen születé-
se pillanatától éli a zenét. Hatéves korától 
foglalkozik ütőhangszerekkel, első lemeze 
1998-ban jelent meg.

Minél több minden történik az idő 
múlásával a testtel, annál fontosabb a vi-
dámság megtartása, az életöröm, az olyan 
apró dolgok, mint ez az aranyszínű cipő 
– mutatott nevetve edzőcipőjére Szabó T. 
Anna. Végezetül a Fény című kötetről ke-
rült szó, melyet mestereinek ajánlott. Az 
est zenével zárult, a Madárlépte hó inspi-
rálója, Kormos István Rigó kiált fölöttem 
című versére reflektálva Dés András ri-
gófüttyös, puszta kézzel, lábdobogással, a 
semmiből létrehozott különleges „zenéjé-
vel” búcsúztak a szereplők. Ámulatba ejtő 
eszköztelenség és őszinteség: zene és vers a 
semmiből. Semmiből? Nem! A lélekből! 

Farkasné Molnár Csilla

Lírai játék 
Pannónia is ontja a szép dalokat. 
A TIT Váci Mihály Irodalmi 
Színpad előadása. Agóra,  
2022. április 20.  

Janus Pannoniusra, az 550 éve elhunyt 
első ismert humanista magyar költőre em-
lékezett lírai műsorával a TIT Váci Mihály 
Irodalmi Színpad. Az est bevezetőjében 
dr. Praznovszky Mihály irodalomtörté-
nész érdekfeszítő, jó hangulatú előadásban 
ismertette a költő életútját. Csezmiczei 
János 1434 augusztusában született, s ő 
maga írta: „Jánosból Janus lettem, amint a 
múzsa magához emelt”. „Vele indult meg a 
magyar költők nagy sora. Minden benne 
van a műveiben, saját tehetsége révén ért 
el sikereket. Elismertségét Itáliában is ma-
gának kellett kivívnia diáktársai között” 
– hangzott el a bevezetőben. A nézők egy 
kedves, szelíd, jóindulatú fiatalember küz-
delmekkel telt életét ismerhették meg. A 
költő háttérbe kivetített képe pedig szintén 
ezt sugallta. Versei valóban mindent el-
mondtak erről a rögös útról. 

Janus Pannonius költészetét az olasz 
humanizmus hatja át. A reneszánsz gon-
dolkodás, a természet, a béke és a kultúra 
iránti tisztelete irányítja útját a papi élet-
ben is. Bár pécsi püspök volt, de művei-
ben gyakran megjelent az egyház bírálata 
is. A műsort szerkesztő és rendező Fel-
földi Gábor magára vállalta a költő sze-
repét. Versmondó társai pedig mintegy 
kiegészítésként mondtak el egy-egy verset. 
Szerkezetileg jól követhető volt a költői lá-
tomások sora. A filozofikus gondolatok a 
költészetről, a gúnyversek, a dicsőítő éne-
kek, a táj és a természet lírája kiegészítet-
ték egymást. A költő különleges szerelmi 
lírája is jól illeszkedett évődései mellett a 
műsor szerkezetébe. A különböző műsor- 
egységeket Nagy Csaba lantművész játéka 
kötötte össze. 

Janus Pannonius költészetében jól 
megkülönböztethetők az itáliai és a ma-
gyar korszakában írott versek. A padovai 
egyetemen tanult. Ott is kitűnt különle-
gességével társai közül. Szerette Itáliát. A 
könnyed, életvidám napokat. A reneszánsz 
életérzés őt is áthatotta. Itthon pedig a 

melankolikus hangulat volt rá jellemző, a 
társtalan magányosság szomorkás hangu-
lata. A műsorban végig ez hangulat volt az 
uralkodó. Talán csak a szerelmi líra egy-
két pajzán gondolata zökkentette ki a né-
zőt ebből a mélabús életérzésből. A lantos 
is csak halk, elmélyült, szomorkás dalla-
mokat játszott. Jó lett volna egy-két vidám, 
könnyedebb reneszánsz ritmussal oldani a 
versek közötti hangulatot, s a költemények 
alatt is néha szépen szólhatott volna a lant 
hangja. Talán a rendezői koncepció ezt 
nem igényelte. Pedig egy vidámabb dallam 
előrevitte volna a műsor ritmusát is, és jól 
kiegészítette volna a szövegmondást. 

Az irodalmi színpad hat versmondó-
ja szép, tiszta beszéddel tolmácsolta a ver-
seket. Különösen a festőket dicsőítő versek 
és a sírfeliratok voltak hatásosak. Az iste-
nekhez és Mátyás hadaiért való könyörgés 
azonban erőtlennek, reményt vesztettnek 
hatott. Mintha a pandémia kioltotta volna 
a tüzet az előadókból. Csak a költő lángolt. 
Az a régi tűz, a természet szépsége adta 
erő, a remény bizakodó hangja mintha el-
halkult volna. A reneszánsz szépségei és 
a kivetített képek sem adtak lendületet. A 
költőt – tudjuk – súlyos betegség is gyö-
törte, s ez a fájdalom is áthatotta verse-
it. De mindig bízott a költészet erejében. 
Ahogy a bevezetőben is hallottuk: „nem 
kell megijedni a műveitől”. Ha néha fáj-
dalmasak is, de ott van bennük a remény. 
„Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e 
föld” – írta a költő büszkén, bízva a jövő-
ben. S bár az előadás a végére kissé pate-
tikussá vált, mégis hű képet adott Janus 
Pannonius költészetéről. A nézők pedig 
érezhették, hogy gondolatai 550 év távlatá-
ból is mennyire aktuálisak.

Molnár Erzsébet
   

Victimae 
paschali laudes...
A Liszt Ferenc Kórustársaság 
húsvéti hangversenye.  
Kálvin parki református  
templom, 2022. április 17. 

Ezzel a húsvétvasárnapi szekvenciával in-
dította hagyományos tavaszi hangverse-
nyét a Liszt Ferenc Kórustársaság – íme, 
egy tárgyilagos hírindító mondat. Adott 
esetben azonban több van az egyszerű 
közlés mögött, mint elsőre gondolnánk! 

A koncert a feltámadás üzenetét köz-
vetítette a Kálvin parki református temp-
lomot zsúfolásig megtöltő hallgatóságnak: 
a Megváltóét, a pandémia csillapodtával 
az életét – és a megrázkódtatásokból újra 
és újra felálló közösségét. Nehéz éveken 
van túl a Liszt kórus, de erős elszánással és 
akarattal – egyelőre huszonegyen – ismét 
hitet tettek a közös éneklés mellett. Több 
mint jelzésértékű, hogy éppen húsvétkor.

Závodi Zsuzsanna lelkipásztor kon-
certindító elmélkedésével és a műsor-

ban elhangzó művek rövid értelmezésével 
megteremtette a feltámadás felekezetek-
től független misztériuma befogadásának 
feltételeit. Lukács Elek és Varga Áron kar-
nagyok pedig a zene nyelvén tették le vok-
sukat a tavaszi újjászületés mellett, de ezen 
túl megismerhette a hallgatóság a 2021 
novembere óta tartó felkészülés állomásait 
is. Heti egy próbával, mindösszesen öt hó-
nap együttmunkálkodás eredményét hall-
hattuk tehát április 17-én. 

A hely és az alkalom értelemszerűen 
meghatározta a műsorválasztást. A grego- 
rián – számukra mindeddig többé-ke-
vésbé ismeretlen – világában első lépése-
it tette meg az énekkar, híven követve (a 
Budapesten végzős egyházzenész) Var-
ga Áront, szép, kiegyenlített hangon. A 
klasszikus református zsoltárokban már a 
többszólamúság is megjelent, a 16. század-
ban alkotó francia Claude Goudimel a 8. 
genfi zsoltárra született négyszólamú le-
tétje átélésben, hangban és jellegben is ki-
emelkedett az első műsorblokkból. Tomás 
Luis de Victoria O vos omnes című motet-
tája a spanyol reneszánsz polifónia mes-
terműve – az első koncertrész legfogósabb 
darabjaként komoly kihívást jelentett. A 
bátrabb, felszabadultabb muzsikálás már 
megcsendült J. S. Bach Christ lag in Todes-
banden kantátarészletében. 

Lukács Elek Pécsett doktorandusz, 
az ottani egyetemi koncerten mutatkozott 
be először a Liszt kórus élén, idén már-
ciusban. Azóta a darabok tovább értek. 
Külön érdekesség volt Arvo Pärt Bogoro-
gyice gyevo című Mária-imádsága, amely 
megidézte az ortodox szláv zsolozsmák 
gyertyafényes-ikonosztázionos világát. A 
norvég Knut Nystedt a nyugati keresztény-
ség formanyelvén örvendezett. A Laudate 
Dominumot az énekkar már megbízha-
tóan tudja – miként Szokolay Sándor Ör-
vendjetek az Úrnak motettáját is, így mód 
volt az oly nagyon különböző színek és 
formák megjelenítésére. A hangverseny 
legjobb pillanatait Gárdonyi Zsolt Würz- 
burgban élő kortárs szerző személyes kö-
tődésű Hálaadó éneke okozta. A reformá-
tus egyházzene legjobb hagyományaira 
épülő kompozícióban Varga Áron szolgál-
tatta az (intonációt eredményesen meg-
támasztó) orgonakíséretet, a kórus pedig 
boldog felszabadultsággal, erőteljesen szó-
laltatta meg a 222. dicséretet. 

A hangverseny végén taps helyett 
szóban-ölelésben fejezhette ki elismeré-
sét a hallgatóság. Elismerését elsősorban 
azért, hogy a Liszt kórus újból és újból, 
összekapaszkodva feláll, folytatja, újra-
kezdi. Lukács Elek és Varga Áron karna-
gyoknak azért, hogy ifjú muzsikusokként 
vállalták: folytatói, ugyanakkor megújítói 
lesznek a nemes hagyománynak. Hosszú 
út van a Liszt Ferenc Kórustársaság mö-
gött, és most, úgy tűnik, előtte is. Áldást, 
békességet kívánunk hozzá – és sok-sok 
munkát a következő koncertekig…

C. Szalai Ágnes

Kulturált politi-
ka: álom az  
államban (?)
Művészek az Országgyűlésben. 
Lehet-e kulturáltan? A Pannon 
KultúrKlub 2.0 rendezvénye.  
Papírkutya kultúrbisztró,  
2022. április 25. 

Mikor a tárca szerzője azt a feladatot kap-
ta, hogy a művészek közéleti és politikai 
szerepvállalásáról írjon, erős késztetést ér-
zett a téma történeti megközelítésére, mely 
aztán tovább erősödött a Pannon Kultúr-
Klub hasonló témájú rendezvényén hallot-
tak után. 

Ha visszaugrunk hirtelen úgy két-
ezer-ötszáz évet a nyugati kultúra törté-
nelmében, azt láthatjuk, hogy ez a történet 
a legelején nem kecsegtetett sok jóval, te-
kintve, hogy Platón egy jól irányzott gon-
dolatmenettel kizárta a művészeket, köztük 
is leginkább a költőket a (szerinte) ideális 
államból, és ezzel együtt az állam közéle-
téből is, mondván, hogy nem értenek ah-
hoz, amit csinálnak. Mert kérem, itt van 
például ez a jó öreg Homérosz: az hagyján, 
hogy hablatyol dolgokról, amikről valós 
fogalma sincs, de ráadásul ékes nyelven és 
tetszetősen teszi, amivel csak összezavar-
ja a felnövekvő ifjúság fejét. Felelősségtel-
jes filozófus nem tűrheti ezt meg az általa 
vezetett államban – mert azt ne felejtsük el 
hozzátenni, hogy az ideális államot csak fi-
lozófusok vezethetik kellő kompetenciával. 
Hogy ehhez a művészek mit szóltak, arra 
már nem sok szót veszteget Platón, de az 
antikvitásból ránk maradt remekművek-
ből ítélve, bánkódás helyett inkább tovább-
ra is szorgalmasan és – minden ellenkező 
híresztelés ellenére – hozzáértő módon al-
kottak. 

Talán a nyugati civilizáció egyik nagy 
szerencséje, hogy Platón állama abban a 
formában, ahogy ő elgondolta, sosem jött 
létre. Értem ezen azt, hogy olyan állam 
nem jött létre, amelyből bármilyen elvi 
alapon kizárták volna a művészeket. Vi-
szont helyük és szerepük az irányító ha-
talommal alkotott képletben a különböző 
történelmi időkben konstans változó. 

Időutazásunk során a nem épp kifi-
nomult politikai kultúrájáról híres közép-
kort célszerű átugrani, tekintve, hogy az 
idő tájt egy művész körülbelül az udvari 
bolond és a csillagjós – egyébként akko-
ri mércével nem alábecsülendő – szintjéig 
küzdhette föl magát. Kész szerencse, hogy 
ezt a laposföld-hívő korszakot már ma-
gunk mögött tudhatjuk (itt a szerző lassan, 
bizonytalanul körülnéz  ). 

A reneszánsznak köszönhetjük töb-
bek között a korszerű diplomácia és poli-
tika elméletét, s még inkább azt, hogy – az 
antikvitás után először – a csiszolt elme, 
a műveltség és a tudás alapkövetelmény 
lett a hatalom birtokosai, képviselői és a 
közélet szereplői között. (A sorrend lé-

nyeges.) A kor humanista szelleméből és 
a műveltség mint olyan örvendetes felér-
tékelődéséből adódóan az is szinte hét-
köznapi jelenségnek számít ekkor, hogy 
komoly országlók és politikai szereplők 
művészi alkotásban lelik örömüket: bok-
ros államigazgatási és diplomáciai teen-
dőik mellett szívesen verselnek, szereznek 
zenét, költenek pásztori románcot, vagy 
vitáznak bölcseleti témákról (ahogy tette 
I. Mátyás, VIII. Henrik, I. Erzsébet és ud-
vartartásuk). A politika, a közéleti szerep-
lés és a műveltség a későbbi századokban 
is összefonódik. A 18. századtól a művé-
szi élet képviselői egyre nagyobb számban 
reflektálnak országuk és társadalmuk éle-
tének alakulására, és törekednek – ki-ki a 
maga eszközeivel és lehetősége szerint – a 
köz javára cselekedni. Vannak, akik hiva-
talos parlamenti keretek között teszik ezt, 
mások ütős szatíra formájában. És ezen a 
ponton jutottunk el ahhoz a gondolathoz, 
amit a Pannon KultúrKlub rendezvényén 
Margócsy István irodalomtörténész fogal-
mazott meg a 18. és 19. századi magyar 
közéleti szereplők kapcsán: a kultúra és 
kulturáltság áthatotta a politikai szerepe-
ket és a parlamenti politizálást egyaránt. 
A kérdésre pedig, hogy ez miként alakul-
hatott így, a válasz az, hogy a művészi elit 
úgy érezhette, van mód arra, hogy hozzá-
járuljon a nemzet boldogulásához. S hogy 
miért érezhette így? Talán mert volt igény 
a tenni akarásukra. Utóbbiból most sincs 
hiány, ez kiderült mindkét vendég, Kuko-
relly Endre és Gulyás Dénes arra a kér-
désre adott válaszából, hogy miért is vállal 
egy művész politikai, közéleti szerepet. 

Ha figyelmesen körülnézünk, meg-
állapíthatjuk, hogy ma igényből mutatko-
zik a legnagyobb hiány. Igény arra, hogy a 
művészet és kultúra (urambocsá! kultu-
ráltság) ne pusztán színes pántlika legyen 
az ország szekerén, amit szépen fúj a szél 
ide s oda, de igazából mindegy, hogy ott 
van-e vagy sincs. 

Mondjuk, lehetne legalább egy kerék. 
A négyből.  

Bús Éva

A Séd  
Balatonfüreden
A Séd veszprémi kritikai  
folyóirat bemutatkozó estje.  
Balatonfüred, Jókai-napok, 
2022. április 29. 

A Jókai-napok minden évben a fürdővá-
ros egyik első, fesztiváljellegű eseménye. 
Tavaly, és a vírushelyzet korlátozásai miatt 
idén is, Veszprém volt a rendezvény dísz-
vendége. A programokban is a veszpré-
mi irodalmi, művészeti bemutatók kaptak 
helyet. 

Az április 26-i megnyitóünnepség 
után a már hagyományos folyóirat-bemu-
tatón a Sédet látták vendégül a Szőcs Géza 
Irodalmi Szalonban. A lap szerkesztői kö-
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zül Géczi Jánossal és Gopcsa Katalinnal, 
valamint Kovács Attila zeneszerzővel Cse-
rép László beszélgetett.

Az első és a lap különlegességét kö-
rüljáró kérdés természetesen a kritiká-
ra vonatkozott. Milyen szerepe van ma a 
kritikának és a célzottan kritikai folyóirat-
nak a kulturális életben, hiszen a teljesen 
független kritikaírás jelenleg a médiában 
teljesen háttérbe szorult. A kritikai szö-
vegek helyett inkább ajánlók, ismertetők, 
vagy ritkább esetben szubjektív vélemény-
cikkek jelennek meg. A kérdésre Géczi 
János válaszolt, részletezve a lap indulá-
sát és fogadtatását Veszprémben. A kritika 
célja mindig az adott műre való szakmai 
reflektálás és ezzel együtt annak hibái-
ra, gyengeségeire való figyelemfelhívás, 
mégis jellemzően sokszor negatívumként 
élik meg azok, akikről szól a cikk. Ezek-
kel az ellenérzésekkel is foglalkoznia kell 
a lapnak és a szerkesztőknek, és megesik, 
hogy bizonyos helyeken nem szívesen lát-
ják a lapot. Ennek ellenére a Séd népsze-
rű a városban, és a nyomtatott lapszámok 
gyorsan elfogynak, elektronikus formában 
azonban bárki számára elérhető az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár Elektronikus Pe-
riodika Archívumában.

Gopcsa Katalin a kritikai gondol-
kodást és nevelést emelte ki személyes él-
ményei alapján, arról beszélt, mennyire 
fontos, hogy már korán, az iskolai oktatás-
ban megjelenjen a kritikai gondolkodás-
ra való nevelés, és eljussanak a fiatalokhoz 
azok az alapvető kulturális információk, 
amelyekre támaszkodva mindenki objektí-
vebben ítélhet meg egy-egy művet. Fel- 
idézte, amikor gimnazistaként a tanárával 
elemeztek egy-egy veszprémi épületet és 
ezzel együtt a korszakokat, stílusjegyeket, 
és természetesen azokat a hibákat is, ame-
lyek azokon megjelentek.

Ezekhez a gimnazistakori élmények-
hez csatlakozott Kovács Attila, de felhív-
ta a figyelmet arra is, hogy mennyire tud 
különbözni az alkotó és a külső szemlélő, 
ebben az esetben a kritikus meglátása. Egy 
személyes példán keresztül illusztrálta ezt. 
Egy bemutatás előtt álló zeneművén az 
előadó miatt módosítania kellett a szólam-
vezetésen, és ezt természetesen a szakma 
és a kritika észrevette. A szakmai szem-
pontból egyértelmű hibát fel kellett vállal-
ni azért, hogy a mű előadható legyen, de 
ezt egy külső szemlélő, hallgató, aki nem 
lát be a kulisszák mögé, nem tudhatta. Az 
ehhez hasonló esetek miatt óvatosnak kell 
lennie a kritika szerzőjének, hiszen szám-
talan tényező befolyásolhatja a végered-
ményt.

A formális beszélgetést követően a 
szerkesztők és a kritikus a közönség kér-
déseire is válaszoltak, már kötetlenebb ke-
retek között.

Tóbiás Krisztián
                                                                                                                             

Megtaláltak 
egy várost
A Séd veszprémi kritikai  
folyóirat bemutatkozó estje.  
Balatonfüred, Jókai-napok, 
2022. április 29. 

A kisváros az kisváros marad. Nézhetjük 
innen, onnan, gondolhatjuk másnak, ak-
kor is maradnak a viszonyok. Mi a kisvá-
ros? Hát az, ahol élünk. Megvan a maga 
természetrajza, tudjuk, ismerjük. Összefo-
nódnak, egymáshoz súrlódnak a dolgok, 
még inkább az önérzetek, így vagy úgy, de 
végül mindig beáll az az ismerős merev-
ség. Megvan a tól-ig, elég konkrétan. Bu-
dapest is kisváros. Semmi kétség. Nagyobb 
levegővel, szükség esetén át lehet menni az 
utca másik oldalára is, de ez alig több ár-
nyalatnyi különbségnél.

Lehet-e kritikát írni egy folyóirat-
ban, amely vállaltan nem lép ki szűkebb 
környezetéből? Veszprémi lapban kritikát 
megfogalmazni a veszprémi események-
ről, veszprémi művészekről? Elképzelhe-
tő-e szabad vélemény közlése a városról a 
város által finanszírozott periodikában? Ez 
volt a kérdés a Séd kritikai lap bemutató-
ján, amelyet Balatonfüreden, a Jókai-na-
pok apropóján tartottak. Mindannyian, 
akik ott ültünk, tudtuk, Cserép László, a 
Szőcs Géza Irodalmi Szalon házigazdája 
kérdésére nyilván nem az egyórás lapbe-
mutató adja majd meg a választ, az évtize-
dek óta kitartóan egymásra rakódó lokális 
történeti síkokat nem most fogjuk felfejte-
ni, de ettől persze a kérdés még megkerül-
hetetlen. 

„Tíz év kell ahhoz, hogy egy lap  
ivaréretté váljon, elérje a kitűzött céljait. 
Még nem vagyunk kritikai lap, de nyolc 
éve közelítünk hozzá” – reagál elegánsan 
Géczi János költő, író, a lap szerkesztője, 
aki mellett ott ül Gopcsa Katalin, a kép-
zőművészeti szekcióért felelős szerkesztő 
és Kovács Attila zongoraművész, a lap ze-
nekritikusa. 

Kiderül, a lap több művészeti ágban 
otthonosan mozog, rendszeresek a zene-, 
a színház- és a képzőművészeti kritikák, 
ezek mind igyekeznek a puszta beszámo-
lót meghaladni. Működik a Séd, amit az 
is jelez, hogy például a Petőfi Színház sa-
ját előadásairól még a fotókat sem enge-
di leközölni a lapban, amelynek az egyik 
száma egy kritika után a szemeteskosár-
ban landolt a teátrumban – hangzik el a 
bemutatón. Ez ismerős, nincs ezen sem-
mi fennakadnivaló. Ez is hozzátartozik a 
kisvároshoz, hogy ilyetén alakulnak a vi-
szonyok, aztán megdermednek, ki tudja, 
mennyi időre. 

„Szellemiségében a Cholnoky család 
öröksége a lap, de voltak előttünk más pél-
dák is, mint a Debreceni Disputa, vagy az 
Aknai Tamásék alapította pécsi Echo fo-
lyóirat. Alig lehet Magyarországon olvas-
ni kritikát, mi erre vállalkoztunk. Vannak 
olyan művészeti területek, ahol ez jól mű-
ködik, van, ahol kevésbé. De úgy gondo-

lom, megtaláltunk egy várost” – mondja 
Géczi.

Gopcsa Katalin megjegyzi, többnyi-
re budapesti illetőségű művészettörténé-
szek írnak kritikát a lapban, mert helyi 
szakember nem szívesen vállalkozik erős 
vélemény megfogalmazására, egyáltalán, 
megírni azt, amit gondol. „Magam is így 
vagyok ezzel, ez kétségkívül gond.” Majd 
igyekszik tompítani a helyzetet, mondja, 
a Séd nemcsak a kritikára koncentrál, ha-
nem a részletekre is figyelve megmutatja 
a városképet, megmutatja, mi az, ami jó, 
amire érdemes odafigyelnünk. Látni tanít. 
A folyóirat egyben dokumentálja: meny-
nyire érdekes és értékes a kulturális élet 
Veszprémben, amit szintén hajlamosak 
vagyunk, amolyan kisvárosiasan, bagatel-
lizálni. 

Kovács Attila azzal kezdi, biztos nem 
szerencsés, hogy gyakorló zenészként kri-
tikát ír a lapba, ráadásul ezt nem csak 
úgy gondolja, a tapasztalat mondatja vele. 
Mert hát ugye a sértődések. „Szubjektív 
véleményt írok a szakmai alapelvek alap-
ján. Mindennek van egy érzelmi magja, 
erre igyekszem összpontosítani. Amikor 
kritikát írok, őszintén írok, egy becsületes 
véleményt fogalmazok meg, amire szerin-
tem minden előadónak szüksége van.”

Szóba kerül, hogy végre egyszer szí-
nesben tud megjelenni a lap, amelyre 
országos figyelem is jut, hiszen a kinyom-
tatott ezer példány mellett digitálisan is 
hozzáférhető a tartalom. Elhangzik, hogy 
érződik a lapon a női szerkesztők munká-
ja, Géczi rácsodálkozik, hogy újra és újra 
mennyi ötlettel állnak elő, és mennyivel 
jobb nőkkel együtt dolgozni. 

A végén persze marad a kérdés: a 
kisvárosi reláció. És maradnak a vála-
szok is: nem, nem lehet levetkőzni a fo-
lyondárként körénk növő viszonyokat, 
édes-keserű függés ez, ami megtart, ha 
alkalmazkodik hozzá az, aki itt akar élni. 
Persze, hogy ki lehet szabadulni, gondol-
hat mindenki, amit akar, szétrebbennek 
a kényszeres összetartások, és meglepően 
gyorsan előáll a kívülállás. Vagy e kettőnek 
a sajátos elegye, és az abból eredő sasszé, 
amire majd két év múlva, a lap ivaréretté 
válásakor rácsodálkozhatunk.

                                       
Martinovics Tibor

Gárdonyi Géza 
a kávéházban
Gárdonyi és a Dunántúl.  
Papírkutya, 2022. március 28. 

Nem mindennapi téma egy nem min-
dennapi helyszínen. Akik a szokványos 
irodalomóra hagyományaira számítva 
érkeztek a Papírkutyába március 28-án, 
azoknak csalódniuk kellett. Kovács Gá-
bor, a Pannon Egyetem docense, Gárdonyi 
szakértője vezette az író halálának szá-
zadik évfordulója köré szerveződő szak-
mai beszélgetést, amely a témából adódó 

komolyságon túl rendkívül megindítóan 
hatott. 

Felolvasással törte meg a zajos ká-
véházi nyüzsgést Kovács Gábor, aki Gár-
donyi Te, berkenye! című regényéből 
választott egy kis részletet. A mű a főhős, 
Berkenye István egyetlen boldog napjá-
ról szól: „Pityónak még mindig rajta volt 
a keze a Júlia puha meleg kezecskéjén. 
S nézte a leányt a holdfénynél. Az a ró-
zsapártás szép fej, a barna köpönyegből 
kiemelkedő szép leányarc... Mintha a Bala-
tonnak egy tündére ülne mellette.” 

Ha kulturális teret kellene megne-
vezni Gárdonyi kapcsán, akkor a legtöbb 
embernek Eger jut az eszébe, kevesen 
tudják, hogy íróvá válásának időszakában 
– is – nagy jelentősége volt a Dunántúl-
nak. Ez az említett regényből is felsejlik: 
„A Balaton az Isten költeménye. – Mint 
maga – mondta oly halkan Pityó, hogy 
csak Júlia hallhatta.” Természetesen a mű 
s annak idézett részlete kevés bizonyíték 
lenne a Dunántúl szerepének kifejezésé-
re, a továbbiakban ennek bizonyítására 
három szakember osztotta meg ismerete-
it: a vendégek között köszönthettük Kel-
ler Pétert, Gárdonyi Géza dédunokáját, 
Horváth Józsefet, a győri Dr. Kovács Pál 
Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhe-
lyettesét, valamint Nagy Ádám Jánost, az 
Egri csillagok szinoptikus digitális kiadá-
sának szerkesztőjét. 

Az író dédunokája számokkal is 
megerősítette a Dunántúl jelentőségé-
nek tényét: összesen huszonegy helyen élt 
Gárdonyi, ebből tíz volt dunántúli (pél-
dául Székesfehérvár, Devecser, Sárvár). A 
Fejér megyei Agárdon született, Ziegler 
Géza néven. Elvégezte az egri líceumot, de 
túl fiatal volt ahhoz, hogy diplomát kap-
jon, így került segédtanítóként Karádra. 
Tanítónak készült, író lett, de örökké ta-
nító maradt: didaktikai utalásaival szin-
te kötelességének érezte a magyar nemzet 
nevelését. Tanítói hangját is a Dunántú-
lon kísérletezte ki, pedagógiai szemlélet-
váltást hozott a korszakban. Erdei iskolát 
alapított, fontosnak érezte, hogy a gyere-
kek a lehető legközelebbről megismerjék a 
környezetet, amelyben élnek, így az állat-
világot, a növényeket, de szorgalmazta a 
napközbeni tanulás megszakítását is, nem 
mással, mint a testmozgással. 

Én falum című novelláskötete (Egy 
tanító feljegyzései alcímmel) mutatja leg-
jobban a Dunántúl jelentőségét, erről az 
író dédunokája mint a pedagógiai gondo-
latok sűrítményéről beszélt. 

Tanításában fontos állomás volt az 
emberi szeretet tudománya: Gárdonyi úgy 
vallotta, egy gyerek sok mindent megta-
nulhat, de ami egy életen át ellátja majd 
munícióval, az a szeretet. 

Természetesen az Egri csillagok sem 
maradhatott ki. Kovács Gábor bízik ab-
ban, hogy az új kiadások újabb értelmezési 
lehetőségeket nyújtanak, s meggyőződése, 
hogy akik megkérdőjelezik a regény taní-
tásának aktualitását, valójában az értelme-
zés módszertanát tartják elavultnak.

   Szabó Eszter

Izsák öt könyve 
Veszprémben
Angel Wagenstein: Izsák öt 
könyve. Fordította: dr. Sztojcsev 
Stefán. Bolgár Kulturális Fórum, 
2021. 

Kohn bácsi meghal, és jelentkezik Szent 
Péternél, aki elmondatja vele az életrajzát.  

– Az Osztrák–Magyar Monarchiá-
ban születtem – kezdi Kohn bácsi. – Ami-
kor felnőttem, dolgoztam a Csehszlovák 
Köztársaságban, később saját kis üzletem 
is lett Magyarországon, végül alkalma-
zottként mentem nyugdíjba a Szovjetuni-
óban... 

– Ó – mondja Szent Péter –, akkor 
maga jó sok helyet bejárt! Megvan a boly-
gó zsidó...  – Én? Én egész életemben ki 
sem mozdultam Munkácsról. 

Ki ne ismerné ezt a patinás régi zsi-
dó viccet? Amely ráadásul úgy igaz, ahogy 
van. Ezért emlegetem, mert abban a 
könyvben, amit most olvastam, pontosan 
ilyen helyzet esik meg egy Kolodec nevű 
településsel, amely egymás után tartozott 
az Osztrák–Magyar Monarchiához, Len-
gyelországhoz és a Szovjetunióhoz.

Hogy hol van, hol volt ez a mesebe-
li kis falucska, azt ma már én sem tudnám 
pontosan behatárolni, hiszen Blumenfeld 
Izsák sem tudta pontosan követni, hogy 
reggelre hová tolják át a határszabáshoz 
nagyon értő politikusok a kis szabó mű-
helyét. Azt tudom, hogy a néhai Lemberg 
osztrák–magyar megyében, a volt lengyel 
Lvov járásban, Rogobics közelében. En-
nél többet maga Izsák sem tudott, pedig 
bejárta a fél világot, vagy legalábbis bejá-
ratták vele, többnyire katonai kísérettel, le-
zárt vagonokban.

Így lettek zsidó, lengyel, ukrán, né-
met lakói váltakozóan lengyel, orosz ál-
lampolgárok anélkül, hogy elhagyták 
volna a falujukat. Illetve volt, aki elhagyta, 
ő maga, Blumenfeld Jákob Izsák, kis sza-
bócska, aki belekóstolt az első világhábo-
rúba, majd a másodikba, lehetett lakója 
egy náci munkatábornak és egy koncent-
rációs tábornak, majd a Gulágra is elkísér-
ték az őrei, hogy végül Ausztriában fejezze 
be kalandos életét.

Mindez kísértetiesen előidézte ne-
kem Hašek remekművét, a Švejket, amely-
ben egy szintén kisember csak úgy tud 
védekezni egy birodalom összeroppantó 
ereje ellen, ha készségesen kiszolgálja ezt, 
s így a hatalom nem tud mit kezdeni egy 
nem-ellenállóval.

A mi Izsákunk nem ilyen kiszolgá-
ló, ő csak hagyja, hogy a történelem át-
vonuljon rajta, hogy a 20. század vihara 
porszemként görgesse egyik tragikus hely-
zetből a másikba, hogy végül mindenki 
legnagyobb meglepetésére (leginkább az 
övére) életben maradjon.

Mindez persze egy különleges vagy 
különlegesen jó regény története, amely 
az elmúlt évben jelent meg Budapesten a 

Bolgár Kulturális Fórum kiadásában – jó 
sok támogatónak köszönhetően. A szerző 
Angel Wagenstein, aki a következő hetek-
ben lesz éppen százesztendős. Már csak 
ezért is érdemes elővenni a „fiatal író” mű-
vét, aki 77 évesen (!) kezdett regényeket 
írni, addig filmforgatókönyv-írásból ten-
gette az életét. 

Az Izsák öt könyve hatalmas siker 
lett, s nem véletlen, hogy amikor 2010 tá-
ján egy veszprémi főorvos Szófiában a pi-
acon az egyik könyvárustól megkérdezte, 
mit tudnának neki ajánlani, ezt nyomták 
a kezébe. Sztojcsev Stefán – róla van szó – 
nemcsak elolvasta, hanem kedvet is kapott 
a lefordítására. Bolgár származású, mind-
két nyelvet teljes szinten és minőségben 
birtokolta, s így, amikor lehetősége lehetett 
(vö. nyugdíjas évek), nekilátott a kis Izsák 
kalandjai magyarra átültetésének. (Később 
találkozott is a szerzővel, akit rábeszélt a 
jogdíjról való lemondásra.)

Benne volt a szándék és a remény, 
hogy talán sikerül kiadatni, de ez is bele-
telt vagy tíz esztendőbe, néhány jó szán-
dékú veszprémi támogató próbálkozásába, 
míg végre a könyv eljutott az olvasóhoz. 
Ezt már sajnos nem érte meg (egy éve, 
május 30-án hunyt el), így a könyvpremi-
ert tavaly ősszel már az ő „tartós távollé-
tében” rendezték meg. És még mondják, 
hogy a könyveknek és a fordítóknak nincs 
meg a maguk története!

Wagenstein úr hősünket végigviszi 
a 20. századon, elindítva őt a kis falucs-
kából, zsidó hitsorsosai közül. Amolyan 
chagalli  képélményt is felidéz bennem ez 
a helyszín, nem is véletlen, hiszen Izsák is 
úgy véli, életét végigkísérő nagy szerelme, 
a szép vörös hajú Sára (aki talán lágerben 
végezte) most, élete végén is vele repül a 
magasban, mert csak az elkísérő szere-
lem mentette át azon a századon, amelybe, 
ahogy írják, más is belehalt már... Mind-
ez még lehetne egy átlagos életsorstörté-
net (átlagos? a huszadik században?), de a 
szerző mesterien beépíti Izsák monológja-
iba (az egész könyv egy nagy mesemono-
lóg) a legjobb zsidó vicceket is. Főhősünk 
mindig pontosan tudja, melyik tanulságos 
viccet kell előrántania az emlékeiből, hogy 
nekünk, tudatlan utókoriaknak értelmez-
ze a helyzetet/helyzetét. A szerző írta ma-
gyarázatként a regényszöveg-szervező 
poétikai döntéséhez: „…a tréfák életünk 
legtragikusabb pillanataiban nemzetsé-
gem védőpajzsává, bátorságának forrásá-
vá váltak.”

Pedig hát a környezete szerint Izsák 
buta, tudatlan, mondják olykor, hogy hü-
lye – de ő az egyetlen, aki a falucska lakói 
közül túlél mindenkit. Nem a génadottsá-
gai révén, hanem mert mindig kell valaki, 
aki el tudja mondani az igazat. S ez most 
neki adatott meg. Talán éppen azért, mert 
csak porszem volt a nagy viharban. Aho-
gyan nevezi magát: „a világban szerteszórt 
hangyabolynak egy kis hangyácskája.” S 
maga is tudta: soha nem kért, s nem ka-
pott nagy szerepet a sorstól, igaz, nem is 
vágyódott rá. Nem győzött csodálkoz-
ni, mi minden történik körülötte s persze 
vele. „Nem én mozgattam az eseményeket, 
hanem azok mozgattak engem.” Gyakran 
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elbizonytalanodik, kicsit megzavarodik, 
mert nem tudja, kinek higgyen. Mit higy-
gyen rádiónak, újságnak, szomszédnak, 
polgármesternek, táborparancsnoknak. 
Sorsában újra és újra találkozik a falujabeli 
rokonával, Bendavid rabbival, akitől ma-
gyarázatot kér és kap arra, mi történik kö-
rülötte és vele, de abból nem ért semmit, 
míg végül neki magának kell megfogal-
maznia élete tanulságát: „…biztos lehet-e 
az ember abban, hogy mit álmodott, és mi 
volt a valóság? Hiszen az egész élet egy lá-
tomás, szélkergetés, délibáb.”

Wagenstein persze tudatosan játszik 
az öt könyvvel, remélve, hogy mi is tud-
juk, mi az a bibliai öt könyv. S ha mégsem, 
akkor maga Izsák szólítja meg az olvasót, 
értelmezve a sorsát: „Mózesnek is öt köny-
ve van, nekem is öt vágyam teljesült be, 
ez pedig vitathatatlanul bizonyítja, hogy 
nemzetségem kiválasztott, ennek követ-
keztében előre meghatározott az is, hogy 
álmaim teljesülnek.”

Az Izsák öt könyve amúgy világsi-
ker lett, számos nyelvre lefordították, dr. 
Sztojcsev Stefán is csak a maga kedvtelése-
ként nyúlt a könyvhöz, tűzte ki a felada-
tot: ennek a könyvnek legyenek magyar 
olvasói. Először a maga költségén 100 pél-
dányban kinyomtatta, afféle magán píár 
munkát végzett, míg végre a sors jóindula-
tából – ebben segített neki, mint Izsáknak 
a túlélésben, a nyugalma és türelme – be-
adhatta a nyomdába a könyvet. Tökéletes 
munkát végzett, a derű, a bölcsesség pon-
tos magyar nyelvi eszközeit alkalmazta, 
humora itt-ott „Rejtő Jenő-s”, ami előnyé-
re vált a könyvnek, s valami mély embe-
ri szimpátia, mondhatjuk kapcsolat fűzte 
őt Kolodec lakóihoz. Persze a fő érdem az 
íróé, aki kitalálta a hőst minden rokoná-
val, barátjával, ellenségével és kalandjával 
együtt, de felnőtt mellé a fordító, a veszp-
rémiek kedvelt, bolgárságát megőrző ma-
gyar főorvosa, dr. Sztojcsev Stefán. 

Praznovszky Mihály

Minden más-
képp is van
Géczi János: A napcsíkos darázs-
hoz. Kalligram Kiadó, Budapest, 
2021. 

„...the archer aiming at himself, and yet 
not himself

and thus becoming simultaneously the 
aimer and the aim, the hitter and the 
hit.”

(Eugen Herrigel: Zen in the Art of Archery)
 

Géczi János verseit olvasom. Mormolom 
őket, hagyom, hogy felszívódjanak. Mé-
lyen belélegzek, aztán lassan ki. Szavak 
elektronfelhőjébe burkolódzom. Eltűnnek, 
a semmibe foszlanak, majd materializá-
lódnak újra. Mélyen belélegzek, aztán las-
san ki. Olvasom őket. Valamit mondanom 

kell róluk, szavakkal kell élnem. Hogy va-
lami érthető legyen, valamiképp olvasha-
tóan. Belélegzek, aztán lassan kiengedem a 
levegőt. Célra tartok.   

A zen-íjász egy a célponttal. Ami-
kor a tárgyat veszi célba, önmagát célozza. 
Egy időben mindkettő, a cél és a célzó, az 
íj meg a suhanó nyíl is. És egyik sem. Nem 
vesz célba semmit, az íj sincs a kezében, 
úgy lő, hogy nem teszi meg. Nem ő az, aki 
mindezt végrehajtja. Nem résztvevő. Úgy 
művésze az íjászatnak, hogy nem művé-
sze többé. 

Próbálom érteni, értelmezni, raci-
onális módon közeledek. Természetes 
ösztön. Miről szól a vers, köznapi kér-
dés, ha már egy versről beszélünk. Vala-
mit elmond, valamiről elmond valamit, mi 
a tárgya, mi az a gondolat, amit szeretne 
kifejezni, ez a kérdés. A költő, aki szem-
lél, aki gondol, megválasztja a tárgyat, 
esztétikailag megragadja, verssé teszi. Le 
kell mondanom erről a szándékról. A vers 
mintha elválna ilyen értelemben a tárgy-
tól, valahogy magába záródnék, önma-
ga tárgyává válnék („a költészet folyton 
magára lapoz”), elválva legszívesebben a 
nyelvtől, magától a költőtől, alkotói fo-
lyamattól is, és mégis valamilyen erede-
ti egységet létrehozva, felmutatva, ahol a 
nyelv, a trópusok mint médiumok egy tér-
ben tűnnek fel, vegyülnek el a szemlélet 
tárgyával („az ég lukain keresztül szivor-
nyáznak a csillagok metaforát vizet hold- 
udvart”). 

Honnét indul ki egy gondolat, a vers, 
költői alkotás a megjeleníthetőség felé, 
amint szóvá és képpé válik, grammatikai 
karakterre, jelentésre tesz szert? Valahon-
nét az emlékezet teréből. Valahonnét a 
megteremtett emlékezet teréből, az emlé-
kezet teremtésének teréből, a teremtés ép-
pen születő teréből. Bárhonnét elindulhat, 
lehet konkrét, a város, a hely tapintható, 
érzékelhető jelenései, jellemzően növény- 
és madárvilág. Lehet teljesen absztrakt, 
alany és állítmány nélküli, el sem kezdett, 
félbehagyott mondat, grammatikai, poé-
tikai jelenség, tárgytalan, lebegő foszlánya 
a semmi gondolatának, a gondolat sem-
mijének, amire aztán felépülhet mégis egy 
világ, a teremtés potenciális aktusaként 
kiléphet önmagából, teret, időt és jelen-
tést képezhet maga köré, metaforikus ösz-
szefüggések univerzumát hozhatja létre. 
Induljunk el, legyen meg, legyen meg egy 
mikrotörténés, egyetlen villanás, egy moz-
dulat, a jelenségek világának egyetlen tűnő 
momentuma, ragadjuk meg jelentéktelen 
semmijében, és építsünk fel rá egy egész 
világot. Öngeneráló, regresszív dinamiká-
val bíró folyamat. A teremtés semmijétől 
eljutni a mondás lehetőségének végtelenje 
felé. A jelenség önértékre tesz szert, mint-
ha hordozója már nem a szó lenne, ha-
nem a jelenségek világának egyetemesebb 
alapegysége, amely számára indifferens, 
hogy mi érték, és mi nem az. Mert nem 
több, mint egy igen és egy nem, a valóság 
bármely elemét leírni képes információs 
alapegység, amiből építkezve maga a va-
lóság is kérdésessé válhat, benne a szemé-
lyes jelenlét minősége is. Igen is, meg nem 
is. Úgy lenni, mintha nem, úgy mondani, 

mintha nem mondanám. Jelenlét állandó 
eltűnésben. A mintha minthája. De min-
den a nyelvtől átitatottan létezik, hely- és 
időbeli viszonyok grammatikai leképezé-
seként, ahol minden valaminek a valami-
je, részként és egészként. A nyelv képtelen 
szabadulni ezektől az adottságoktól. Kény-
telen mondani a nem mondhatót, nem 
hallgathat, ha a hallgatásról beszél.

Hely- és időfüggetlen költészet. Bár-
hol vagyok, tulajdonképpen ugyanazt „lá-
tom”. Nem a látványon a hangsúly, nem a 
szemlélődő attitűdön, hanem a bent és a 
kint történései együtt, a bentnek és a kint-
nek a viszonya válik hangsúlyossá. Nem 
a látvány, nem a leírandó „tárgy”, hanem 
a nyelv terébe való bevonhatósága lesz lé-
nyegi, az, hogy az alkotó, a sorokat világ-
ra segítő költő miképp vonódik be maga 
is a nyelvi térbe, a nyelv révén. És maga a 
nyelv is önálló entitás, nem mediális kö-
zeg, nem eszköz, maga is „tárgy”, miképp 
maga az alkotó én is, magának az alkotás-
nak a folyamata is.

A személyes jelenlét, az én mint köz-
ponti szereplő, az alkotó állandó önreflek-
tivitása, a nyelv állandó önreflektivitása 
(„egy szó árnyékában állok”), a megjele-
nített képi világ állandó önreflektivitása 
viszont valamiként mégis elszemélytele-
nít. Azt a személyességet számolja fel, ami 
jelen kellene, hogy legyen a nyelv ízeiben, 
zamatában, színeiben, színeinek állandó 
változásában, bájában, hajlékonyságában, 
a sötét vagy világos árnyalatokban, mintha 
bánat, mintha öröm, mintha szomorúság, 
mintha csend vagy a csend hiánya, mintha 
a szép, vagy abban, amit mintha annak ne-
vezhetnénk. Még akkor is mondhatjuk ezt, 
és éppen ezért kell is mondanunk, hogyha 
ezek megnevezetten jelen is vannak, részei 
a képnek, de azt valamiért mégsem tudják 
elevenné tenni, mintha képtelenek lenné-
nek életet lehelni belé. Mintha a színek, a 
részletek tobzódása, a nyelvi artisztikum 
látványos enumerációja megfakítaná, kilú-
gozná a kép egészét, mechanizálná a moz-
galmasságát. Valahol elvész a mögöttes 
titok, a titok mögöttese, a szavak misztéri-
uma, a misztérium szava, nehézkes utalá-
sokba fúl, összefüggések hálózatát tárja fel, 
proklamációs hangsúlyokkal él, anélkül, 
hogy elő tudná hozni az elrejtettet a maga 
elrejtettségéből. Érzem, nem érzem. Mé-
lyen belélegzem, aztán pedig lassan kien-
gedem a levegőt. Repül a nyíl. Mormolom 
a verseket, hagyom, hogy felszívódjanak.

   De talán maga az irodalom tehet 
erről. Létéből fakadó gát, hogy ne tud-
jon túllépni önmagán. Ez lehetne a köl-
tői szándék, ennek a demonstrálása. Nem 
megszólítani, megszólaltatni, anélkül, 
hogy a költő, a nyelv, aki és ami révén a 
vers világra jön, mint közvetítő közeg, 
médium ebben szerepet vállalna. Mintha 
megtörténne a vers, puszta verstörténés 
lenne. Elemi pillanat: a nyelv, a lét, az idő, 
az emlékezet, emlékezetünk, az én, a má-
sik, a mi, az enyém meg a tiéd, meg min-
den, ez, meg ami más, ez a táj, az ég meg 
a föld, a Géczi János. Ahogy a szándék 
aktusa azonban megvalósulni látszik, a 
kimondhatóság határán önmaga ellen for-
dul: „ha a mai napom feljegyzem, semmi 

sem marad belőle”, vagy máshol: „ragrí-
mekbe vonul a tervgyilkos / az eső elől és 
virágot morzsol / nincs tájélménye nincs 
nyárfasor / elképzeli miként leled meg / 
miként töröd rá az ajtót valahol”. Meta-
forák burjánzó szövete, építkező vers, a 
burjánzó szövet metaforája. Szomorú tró-
pusok.

Claude Levi-Strauss írja egy helyütt: 
„…a gondolkodásom elkerülhetetlenül 
kényszert gyakorol a dolgokra… gondola-
tom maga is tárgy. A gondolat is a világból 
való, tehát ugyanolyan természetű, mint 
ez”, aztán más helyütt a következőt, mi-
kor az Amazonas kizsákmányolt ősvidé-
kére való megérkezéséről számol be: „két 
lehetőség foglya vagyok: hol régi utazó va-
gyok, előttem egy csodálatos látvány, de 
minden részlete elsikkad a szememben…
hol meg modern utazó vagyok, aki egy el-
tűnt valóság maradványait hajszolja.”

Repül a nyíl. Hosszú az elsajátítás 
ideje, hogy célba is találjon. Hogy ne le-
gyen fontos, hogy célba talál-e vagy sem. 
Technikai elem, de akkor működik, mikor 
az íjász megfeledkezik a technikáról. Talán 
az olvasás is ilyen. Géczi Jánost nem köny-
nyű olvasni. Ha birtokba akarod venni a 
verseket, biztos elhibázod, ha nem aka-
rod, akkor is. Hagyni kell működni. Nincs 
íze, mondod, nem adja magát, nehézkes. 
Olvasod tovább. Nincs íze, mondod, nem 
adja magát, nehézkes. Olvasod tovább. Az-
tán hagyod. Nem érzem, mondod. Aztán 
hagyod, olvasod tovább. Nem mondod, 
aztán nem hagyod. Nem hagyom, gondo-
lod. Nem érzem, érzem, mondod. Aztán 
valahol könnyűvé válik, mintha levegőssé 
lenne minden mozdulat. Úgy engeded el 
a húrt, mintha csak átszelte volna az ujja-
id végét.

Horváth András

Ízlés kérdése
Fortyogó fazék – 25 író több 
mint 25 receptje és története. 
Tempevölgy könyvek, 2022. 

Tisztán előttem van Bozsik Péter arckifeje-
zése, ahogy megkóstolja a frissen készített, 
még gőzölgő muszakámat. Érzékeny téma 
ez: enni adni, illetve megrágni azt, amit a 
másik elénk rak. Vagy húsz éve ennek, de 
nem feledem azt a csalódottsággal kevert, 
de reményt adni igyekvő tekintetet. A „lesz 
ez jobb is”, vagy az „ettem már rosszab-
bat” – ki nem mondott sommázat uralta 
a tekintetet. Tapintat, óvatos kóstolgatás, 
fanyalgás. Azóta sem főztem muszakát.

Amikor megláttam, hogy Bozsik 
szerkesztésében egy újabb szakácskönyv 
jelenik meg, persze kis irodalmiaskodással 
megspékelve, hasonló ábrázatot vágtam. 
Opálos fény a tekintetben. Az elkámpicso-
rodás íze. Mert hát boldog-boldogtalan 
főz, recepteket publikál, eredetieskedik, 
fermentálásnak nevezi az erjesztést. Giccs 
lett a gasztronómia. Lehet vele nyafogni. 
Ráadásul ahányan főznek manapság, leg-
alább annyian könyvet is írnak. Sok-sok 

akarás. Szép, nem szép, tagadhatatlan volt 
tehát bennem az ellenállás. 

A szerkesztő maga azonban a kötet 
előszavában előremenekül, kendőzetle-
nül szabadkozik, leírja azokat a kételyeket, 
amit az ember csípőből citálna. Ha ennek 
ellenére belefogott, csak lesz benne valami 
pláne – gondoltam. Annál is inkább, mert 
Bozsik tud főzni, ez vitathatatlan, ráadásul 
masszív főző, amit most nem taglalnék, 
hosszú lenne, de valami olyasmit jelent, 
mint a masszív ivó. 

Váncsa István húsz évvel ezelőtt már 
megmutatta, hogy is lehet e két tudást, 
az írást és főzést egymással keverni, úgy, 
hogy az olvasó is jól járjon. Azóta több 
kötetben meg is ismételte ezt, finoman 
változtatva így-úgy az arányokon. Váncsa 
ebben a kötetben is szerepel, gyanítom, 
mint itthon e témában kihagyhatatlan 
bölény, a megmondóember, a kétségbe-
vonhatatlan színvonal, a hitelesítő. Igaz, 
ezúttal inkább mesél, és az az ember ér-
zése, hogy csak a kötet kedvéért lesz a 
sokat emlegetett madárberkenye pálin-
kából a történet végére zselé. Dragomán 
György is a szerzők között van, ő elősze-
retettel publikál gasztronómiai írásokat a 
saját közösségi oldalától a női magazinig. 
Gyakorlatias és elemelt is tud lenni. Itt az 
omlettből csinál ritmusképletet. Cser-
na Szabó András, Saly Noémi is a rutinos 
mezőnyt erősíti, és a már emlegetett szer-
kesztő is, aki női álnevén közöl tengerparti 
szerelmet poliprecepttel. 

A rutinos főző-írók mellett megje-
lennek a rutinos szerzők. Peer Krisztián 
gulyása, illetve annak körülményei egy al-
koholról szóló antológiában is kitüntetett 
helyet kaphatna, igaz, a piálás is a gasztro-
nómia része, főleg itt Közép-Európában, 
elvégre a kultúra és az étel közötti ösz-
szefüggések tudományát segíti. Géczi Já-
nos versben megírt slambuca a vers utolsó 
soráért készül, Balázs Attila pedig a csi-
gákkal osztja meg életterét, és ha már így 
alakult, akkor útmutatót ad a megfőzésük-
höz is. Vagy a Balatonfüreden, a Vitorlás 
étteremben rendezett könyvbemutatón is 
elhangzó Zeke Gyula-írás, aminek ugyan 
sok köze nincs a főzéshez (Bächer Ivánt és 
az ő korhelylevesét idézi meg), ellenben 
még a zajos, néhány, a könyvben szerep-
lő étel kóstolására is lehetőséget adó esten 
is kiderült, többrétegű, szomorú szöveg, el 
kell olvasni, fenébe a főzéssel. 

Tóbiás Krisztián, a Tempevölgy 
könyvsorozat szerkesztője jó érzékkel kér-
te fel Bozsik Pétert a kötet szerkesztésére, 
tudta, személye hitelesítheti azt a vállalást, 
hogy a túltelített hazai gasztronómiai pi-
acon egy új hangot legyen képes megüt-
ni a kiadvány. Aztán Bozsik összeszedte a 
barátokat. Ez önmagában nem baj, kiben 
bízzon az ember, ha nem a barátokban, a 
főzés pedig erősen bizalmi dolog. Fikció, 
gyerekkor, családtörténet, esszé, tárca. Van 
a könyvben sváb, örmény, olasz, szláv, ma-
gyar, francia és dán recept, többnyire egy- 
tálételek, sültek, de felbukkannak levesek, 
desszertek is.

És valóban minden írásból kirajzoló-
dik egy-egy recept, és mellé a történeteket 
is szállítják az írók. Hol az egyik erősebb, 

hol a másik. Elvannak egymás mellett 
valahogy úgy, ahogy a könyv borítóján 
szemléli egymást a disznófej és a répa. A 
többi pedig már, mint annyi minden, ízlés 
kérdése.

Martinovics Tibor

Fülöp Lajos 
festőművész 
emlékezete
Emlékkiállítás Fülöp Lajos 
alkotásaiból. Balatonalmádi, 
Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár. 2022. május 7–28. 

Megismerkedésünk és barátságunk öt 
évtizedében, ha valaki az akvarellfestést 
hozta szóba Veszprém megyében, min-
denkinek Fülöp Lajos neve jutott eszébe. 
A művész bensőséges lapjai közvetlenül 
tárják elénk alkotójuk mindig szépet „igé-
ző” egyéniségét. 

Közönsége szereti a képek finom, 
mélyről felragyogó és egymásba omló szí-
neit, a pompás képfelületeket, amelyekhez 
hasonlatosak lettek a csak később „izzí-
tott” olajfestményei is. A mesterségbeli 
tudás szinte valamennyi táblaképi ágában 
otthonos volt a kiállított képek megálmo-
dója, létrehozója, akinek állandó lelke-
sültsége és tartós kísérletező kedve több 
festőnemzedékre is hatott. Az emlékezés 
képi kollekcióját az özvegy, Ferencz Zsu-
zsanna állította össze.

A kitűnő művész a festékfajták közül 
sokáig az akvarellt részesítette előnyben. 
Nem lehet kihagyni a felsorolásból egyet-
len alkotását sem, melyek vízfestékkel, jó 
minőségű enyves, vízzel oldható festékkel 
készültek. Fülöp Lajos ragyogó képeinek 
eszményi alapja és hordozója a hófehér 
merített papír, mert az akvarellt a techni-
ka sajátosságainak megfelelően csak átlát-
szó vékonyságú rétegben használta, és a 
színeinek tüzét a festékréteg alól kivilágító 
fehér papírral fokozta. Anyaghasználatá-
ban a művész az akvarell mindkét eljá-
rásával él: a képrészletek kiemelésére az 
egymástól alig láthatón kihagyott csíkok-
kal elválasztott festékfoltokat alkalmazta, 
és ezek körül omlón egybefolyatta a színe-
ket (Berényi falurész). Némely képén van-
nak olyan eljárásai is, melyekben a színek 
egymás után felfestett leheletnyi rétegek-
ből keletkeznek. Gyönyörű példái láthatók 
a balatonalmádi kiállításon a festékfoltok 
úsztatására, puha felvitelére, többek között 
a Tavasz a Somló hegyen 1999-ből és az 
Őszi capriccio remekléseiben. 

A közönség az elegáns Fülöp-ak-
varellekben a festés biztonságát, határo-
zottságát és mindenkori könnyedségét, 
líraiságát csodálhatja, szeretheti meg. Csak 
rá jellemző kifejezéstechnikai, festészeti 
eljárás az övé, melyben képköltészet ragad 
el bennünket a színes képi hatás két alap-
típusával: az elemekre bontó és a tömbös 
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színépítkezés, olykor külön-külön képen, 
máskor együtt a két alaptípust ugyan-
azon festményen alkalmazva. Ha az általá-
nos színhangulatra utalnak is a képépítési 
alaptípusok, mindig szoros kapcsolatban 
állnak a megfestett témákkal, s így jelképi 
tartalmakat is hordoznak (például a bala-
toni öblök átkaroló ívei házakkal a Bala- 
tonalmádi vagy a Téli Balaton címmel jel-
zett művén).

Egy idő után az alkotói „én” már úgy 
érezte, hogy mindent tud az akvarellről, 
és anyagában is váltania kell. Az 1980-as 
évek végétől művészetében az olaj domi-
nált. Az olajképek festése elárulja az ecset 
mozgását, s ezzel a festő kézjegyét is min-
den más eljárásnál jobban megőrzi. Nem 
történt ez másképp Fülöp Lajosnál sem. 
Olajképeit nézegetve mi magunk tanúi is 
lehetünk egy varázslatos, az akvarell előz-
ményekből kivált festői „bemutatónak”. 
Jóllehet egy festészeti műalkotás létreho-
zása mindig magányos, intim műfaji te-
vékenység, Fülöp Lajos kerülte a csupán 
„rutinszőtte színszövetek” kiüresedett pó-
diumi attrakcióit. Többnyire finom, lírai 
kifejezést adott a vékony rétegben felhor-
dott festékkel, s csak ritkábban traktálta 
vastagon a színeit, hogy lüktető, energiku-
sabb hatásokat is elérhessen képi élmé-
nyeiben. Ismét a festészet formanyelvének 
megfelelve, a hideg-meleg és a színreflexek   
alkalmazásával hozta létre színfestésze-
ti remekléseit, máskor a tónusfestők útját 
járta. A többváltozatú színkontrasztok-
kal és egy-egy szín világítási fokozatainak 
(valőrök) alkalmazásával ért el drámaivá 
növelt effektusokat a Vihar előtt I–II. képe-
ken; a sziklás tájban önmegadó, segítséget 
éppen az égiektől remélő emberrel vagy a 
hullámok dobálta csónakban rekedtek a 
készülő förgeteggel. Kompozíciós együtt- 
állás a két képen a kulcsfigurák aranymet-
szésbe illesztése.  

A Fülöp-képek nagyobb számú kom-
pozícióiban a horizontális felülettagolások 
a meghatározók. Ha domináns is ez az irá-
nyulás, egy sejtelmesen megfestett fa verti-
kális ellentétével hat a nézőre a Várakozás 
(olaj) című kép kisebbik sávjában. Ugyan-
ezt az ellentételezést érte el egy magasba 
tekintő emberi figurával a már említett Vi-
har előtt I. vásznán és az Almádi tópart ná-
dasának függőlegesével, átvezetve a néző 
figyelmét a háttéri képelemekre. 

A kiállítás retrospektív tartalmai-
val, némely kép művészi látásmódjával 
az egykori mesterek intelmeit is felidézi, 
miként Pápán, az Állami Tanítóképzőben 
szerzett ismereteket, melyeket főként az 
erőteljes színekben gondolkodó Cziráki 
Lajos festőművész rajzóráiról hozott ma-
gával az egykori tanítvány (például Ad-
riai város, olaj). Kiválik a kollekcióból az 
Őszi táj című, a nagybányai iskola plein 
air hagyományaiból építkező kép. Fülöp 
Lajosnak, mint oly sokaknak, a legked-
vesebb mestere a Pécsi Tanárképző Főis-
kola rajz tanszékének kiváló művésze, 
Kelle Sándor volt. Hommage képeknek 
is tekinthető a Teremtés (olaj), valamint a 
Jégvilág (olaj) egyidejűleg elemekre bon-
tó és tömbös színépítkezése, a rusztikus 
festékfelhordás a faktúra jellegzetessé-

geivel. Fülöp Lajos a „Balaton festőjé-
nek leglényegét” ragadta meg az utolsó 
alkotói periódusában, a 2017-ben készült 
„fehér izzásban” levő nagyobb méretű 
képén, Tisztelet Egrynek (olaj) címmel. 
Művészeti látásmódjának helyességéhez 
megerősítést is kapott 1970-ben, az egy-
éves felsőszintű rajztanár-továbbképzés 
vezetőjétől, Balogh Jenő festőművésztől, 
a Magyar Képzőművészeti Főiskola tan-
székvezető egyetemi tanárától.

Fülöp Lajos balatonalmádi lakása 
műtermi állványain láthatta meg először e 
sorok írója a Vörös szekér a tengeren (olaj), 
a Capriccio (olaj) és a Teremtés dinamikus 
kompozícióját. E képek stílusa az expresz-
szionisták eljárásait megidézve szinte ész-
revétlenül váltott át a természetelvűségből 
az absztrakcióba. A természettől erősen 
elvonatkoztatott formák fő jellegzetessé-
gei lettek azok a motívumok, amelyek már 
önmagukban élnek, s csak alig utalnak a 
tárgyi, az organikus és humanizált világra. 
Ezekkel a művekkel indult el Fülöp Lajos 
a – némely barátja által is sugallt – moder-
nista felfogás felé a szelekció – redukció 
– és az organikus, illetve lírai absztrakció 
útján, s érkezett meg a művészi transzpo-
zíciók képpé nemesedett példáihoz. Saját 
emlékeinkkel magunk szőhetjük a fest-
ményekből áradó asszociációkat, szabad 
áramlásban tárulnak elénk a formák és a 
színek. A motívumok komplementer szí-
nezetei zenei képzeteket is keltenek. Fülöp 
Lajos „láthatatlant láthatóvá” tevő képe-
in a természet törvényeivel meghatározott 
komponáltság ismerhető fel. A látvány-
nyal, az optikával megszakító ábrázolása-
iban és kifejezéseiben is valóságot, „lelki 
realitásokat közvetít”. Támpontokat ad az 
eligazodáshoz az alapirányokban, a víz-
szintes-függőleges-átlós és az ívelő, a spi-
rális rendezőelveivel.

Az emlékkiállítás képeinek ihle-
tői a Bakony hegyei-völgyei, a vízpar-
ti tájak és főként a balatoni látványok, 
de az Európában tett utazásainak élmé-
nyeiből is születtek alkotások. Fülöp La-
jos művei fellelhetők magántulajdonban, 
a felsőörsi templom oldalkápolnájában 
(Batthyány-Strattmann László), a papkeszi 
templomban (Szent Imre) és az ajka-csin-
gervölgyi kápolnában (IV. Károly). 

Szűcs István Miklós 

Izgalmas  
határátlépések
Írás-Kép. Géczi János és Láng 
Eszter közös kiállítása. Pásti 
utcai zsinagóga, Debrecen, 2022. 
március 31. – 2022. április 7. 

Március utolsó napján nyílt meg Géczi 
János és Láng Eszter Írás-Kép című kö-
zös kiállítása Debrecenben. A tárlatnak a 
2015-ben felújított, lenyűgözően szép és 

már nem csak szakrális térként működő 
Pásti utcai zsinagóga galériája adott ott-
hont. A helyszín szépségén túl is külön-
leges, hiszen nem egy tágas kiállítótérről 
van szó, hanem egy csendes és meghitt ga-
lériáról, ahol lehetőség van az elmélyülés-
re, a művek alapos megfigyelésére.

Géczi János és Láng Eszter sokoldalú 
alkotók. Szerkesztők, képzőművészek, de 
íróként és költőként is aktívan tevékeny-
kednek. Sokszínűségükön túl művészeti 
szemléletükben is több közös vonás fedez-
hető fel: mindketten hisznek a médiumok 
közötti átjárhatóságban, vallják, hogy nem 
szabad élesen elkülöníthető műfaji kate-
góriákban gondolkodni. Az Írás-Kép tárlat 
címe is erre a szemléletre utal, az elneve-
zéshez hűen a kiállításon olyan munkák 
tekinthetők meg, melyeken jelentős szerep 
jut az írásnak, a betűknek.

A kiállítótérbe lépve az első dolog, 
ami feltűnhet, hogy a két alkotó mennyi-
re eltérő színskálát használt alkotásaikon. 
Láng Eszter képei fekete-fehérek, Géczi 
János alkotásain pedig inkább a meleg tó-
nusú színek dominálnak. Láng Eszter fe-
kete-fehér elektrográfiái négyzet alakban 
elrendezve, Géczi János dekollázsai pedig 
vízszintesen lettek felrendezve a kiállító-
tér falaira. A tárlat így optimálisan kihasz-
nálja a rendelkezésre álló teret, és a művek 
befogadását is izgalmasabbá teszi ezzel az 
elrendezéssel. 

A tárlaton először Láng Eszter mo-
nokróm elektrográfiáit pillanthatjuk meg. 
Alkotásai megkövetelik, hogy lépjünk 
hozzájuk közel, szánjunk időt a befoga-
dásra, a megfigyelésre. Az Élni, ahogy 
című elektrográfiák ugyanis szövegekkel 
kommunikálnak, és egy család történetét 
mondják el. Azonban bárhogy is olvassuk 
a képen megjelenő szövegeket, a család 
életéből mindig csak töredékeket kapunk, 
történetük nem fedi fel magát koherensen. 
A kiismerhetetlenséget a képek kompo-
zíciói is felerősítik. A szavak, a mondatok 
nem folyó szöveget alkotnak, hanem egy-
másba csúsznak, eltakarják egymást, sok 
helyen egészen olvashatatlanná válnak, így 
ténylegesen csak szövegrészletekből kö-
vetkeztethetünk a család sorsára. Éppen 
ebben a töredezettségben rejlik a képek 
feszültsége, amit csak felerősít, hogy a fe-
kete színnel írt mondatok markánsan ki-
emelkednek a fehér háttérből. Láng Eszter 
elektrográfiái arra mutatnak rá, hogy nem 
minden történet teljes, nem mindegyik ki-
ismerhető. Az Élni, ahogy VI. című elekt-
rográfián a sorok egy emberi fej sziluettjét 
idézik meg, és ahogy közelebb lépünk az 
alkotáshoz, megfigyelhetjük, hogy a mon-
datok csonkák, és a fejforma széleinél 
megszakadnak, nem árulnak el többet ma-
gukból.

Géczi János absztrakt munkái meg-
égett plakátdarabokból készültek, amiken a 
tűz különböző mértékben okozott károkat, 
alkotásain pedig a lángokat idéző színek 
jelennek meg. A vörös, a sárga, a narancs-
sárga tónusok uralkodnak, de a sötét, 
egészen fekete árnyalatok is megjelennek 
képein, emlékeztetve a tűz okozta pusz-
tításra. Az egykori, mára megsemmisült 
plakátok Géczi képein – új formában – 

műalkotások lettek. Ahogy azt Láng Esz-
ter munkáin is megfigyelhettük, úgy Géczi 
János dekollázsain is érvényesül, hogy a 
képek alakzatai élesen kiemelkednek a ho-
mogén háttérből. A betűk, a szövegek az 
egykori plakátokból készült dekollázsokon 
is hangsúlyos szerepet kapnak. Mint Láng 
elektrográfiáin, úgy Géczi munkáin sem 
tárják fel magukat az írások, hiszen ezek 
vagy idegen nyelvűek, vagy csak töredék-
ként jelennek meg az alkotásokon, sejtet-
ve egy lehetséges történetet, amit mégsem 
fednek fel.

Rendkívül érzékletes az az alkotás, 
amin a megégett és fakó sárga papíron 
egy csonka vörös „f ” betű formája tűnik 
fel. Ez az egyetlen, feltűnő betű rámutat, 
hogy a történetek sokszor nem elmesél-
hetőek, töredezettek, így megismerésük 
sem lehetséges. 

Az Írás-Kép tárlat izgalmas határfe-
szegetés, mely egyben rámutat a műfajok 
közötti átjárhatóságra, és arra, hogy nem 
minden történet koherens és teljes egé-
szében elbeszélhető. Minél jobban meg-
figyeljük az alkotásokat, minél több időt 
szánunk a befogadásukra, úgy fedezhe-
tünk fel egyre több közös pontot a két 
művész munkái között. Homogén háttér-
ből kiemelkedő alakzatokat, történeteket, 
amik hiányosak, nem elmesélhetők. 

Ráadásul mindkét alkotó munkái-
nak tematikája illeszkedik a kiállítótérhez, 
a meg nem ismerhető családtörténet Láng 
Eszter munkáin, Géczi János megégett 
plakátdarabokból készült művei a zsinagó-
ga terében teljesen más befogadói élményt 
nyújtanak, mint ha egy művészeti galériá-
ban tekintenénk meg ezeket.

Zudor Boglárka

Harminckét 
éves lettem én...
Az Iskolakultúráról – legfrissebb 
száma apropóján. 

Az évente tizenkét alkalommal jelentkező 
Iskolakultúra – főként a főszerkesztő áldo-
zatos munkájának köszönhetően – a maga 
harminckét évfolyamával igazi veteránnak 
számít a gyakran kérészéletűnek bizonyu-
ló hazai lapok piacán. Legelső száma még 
a rendszerváltozás után, 1991-ben jelent 
meg, s e hiánypótlónak szánt módszertani 
és ismeretközvetítő folyóirat az akkori be-
köszöntőben megfogalmazott szándéknyi-
latkozat szerint a pedagógusi munkát volt 
hivatott segíteni. A hőskor kezdetén azon-
ban – remények ide vagy oda – aligha szá-
míthatott arra bárki is (hiszen akkor még 
beláthatatlanul távoli jövő volt a ma), hogy 
e kiadvány három évtizedet is meg-, illető-
leg túlélhet, az akadályokat valahogy min-
dig leküzdi, és a környezet folyamatos és 
egyre gyorsuló változása ellenére továbbra 
is rendíthetetlenül közli majd a különböző 
bölcsész- és társadalomtudományi szakte-
rületekről származó, de alapvetően mégis-

csak az oktatással és neveléssel kapcsolatos 
írásokat. 

A cikkek a jelenlegi, az eredetihez 
képest többször módosult koncepció sze-
rint három állandó rovatba sorolódnak, 
amelyek a beküldött kéziratok típusairól 
kapták nevüket. A legfrissebb, februári 
számban a Tanulmány és Szemle blokk-
ban három-három, a Kritikában pedig két 
munkát is olvashat, aki kézbe veszi vagy 
az SZTE Klebelsberg Kunó Könyvtárának 
OJS folyóiratplatformjáról letölti az aktuá-
lis számot. 

A folyóiratban ezúttal is az empirikus 
jellegű írások vannak túlsúlyban, három 
kérdőíves felmérésen alapszik. Ezek kö-
zül kettő az egyetemi hallgatók szemszö-
géből vizsgálódik, s az internetes zaklatás 
és a kiégés kérdését, illetőleg a kényszer-
távoktatás alatti önálló tanulásszervezés 
eredményességét (egészen pontosan: ered-
ménytelenségét) tanulmányozza, a harma-
dik pedig a tanárok véleményét kéri ki egy 
olyan természettudományos iskolai prog-
ramot illetően (Testvérosztályok kísérlete-
zős délutánjai), amelynek folyamán felső 
tagozatos diákok tutorálták az alsósokat. 
A többi munka teoretikus alapokra, analí-
zisre vagy épp helyszíni kutatásokra épít. 
Ezek az egészséges táplálkozásra nevelés 
rendeltetését és lehetőségeit mutatják be, 
a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó 
nemzetközi programokról adnak áttekin-
tést, és olyan kulturális intézményekben 
folytatott gyakorlatokat ismertetnek meg 
az olvasóval, amelyek a kiterjesztett és vir-
tuális valóságtechnológiák használatán 
alapulnak. 

Már a témákból is látszik, hogy sa-
ját kutatási területén valamennyi szerző 
arra keresi a választ, hogy vajon hogyan 
lehetne jobbá tenni az oktatási rend-
szert. A testi-lelki egészség megőrzésé-
re és javítására, a tanulási élményt nyújtó 
programok és technológiák közoktatás-
ban való meghonosítására, a lemorzsoló-
dás csökkentésére tett erőfeszítések mind 
ezt a célt szolgálhatnák. Az írások fele 
ugyanakkor azt is megerősíti, hogy a diá-
koknak, legyenek azok kisiskolások vagy 
akár egyetemisták, leginkább arra a moti-
válásra és segítségre van szükségük, amit 
csak a rendszeren belülről, oktatójuktól, 
tutoruktól vagy épp mentoruktól kaphat-
nak meg. 

Úgy vélem, az a harminckét éves-
sé lett Iskolakultúra egyik legfontosabb 
funkciója, hogy megbecsüli mindezt a ta-
pasztalatot és tudást, s az oktatással és ne-
veléssel kapcsolatos újabb és újabb írások 
közzétételével hónapról hónapra gazda-
gítja a kommunikáció szempontjait. A lap-
szám a Nemzeti Tehetség Program (NTP) 
támogatásával készült. 

Molnár Dávid 

Nincs  
semmi baj
Gitáros esték a Pannon Egyete-
men. Varga Richárd koncertje.  
E Kamara, 2022. május 3. 

Az alkotó ember örök kísérője a nagyvilág 
összes fájdalmának érzékelése, és édes ter-
he a feladat, hogy olyan alkotásban örökít-
se meg minden tapasztalását, amelyben a 
közönség gyönyörködhet kedvére. A Cseh 
Tamás–Bereményi Géza szerzőpáros dalai 
voltak számomra az etalon abból a melan-
kolikus világból, ami egyszerre szippantott 
magába, és menekültem is előle, mert any-
nyira tapintható volt annak a világnak min-
den képe, és annyira ijesztő is volt sokszor 
a visszaköszönő hétköznapi esendőség. Fo-
dor Ákos zseniálisan magyarázott három-
szavas verse (Nincs semmi baj) egyszerre 
mutat rá a szavakban rejlő negatívumra és a 
belőlük összeálló reményre, s nem véletle-
nül használta címnek a Pannon Egyetem a 
Gitáros esték sorozatában zárókoncertként 
meghirdetett verses, dalos estét. 

Varga Richárd komoly meglepetést 
okozott nekem aznap este. Valahogy meg-
ragadtam azokban a fiatalkori koncertél-
ményekben, s azt gondoltam, hogy Cseh 
Tamással sírba szállt az a képesség, amely 
megmutatta, hogy a sokszor drámai és 
boldogtalan emberi létezést miképp lehet 
könnyeden, a bohém emelkedettségben 
feloldani, vagy egy verses műalkotásban az 
égbe repíteni.

Nem ígért könnyű estét Varga Ri-
chárd. A felvezetőjében utalt ugyan a 
hétköznapi túlhajszoltság és információ-
dömping folytonos feldolgozatlanságára 
s az igényre, hogy néha ebből kilépjünk 
pár óra csönd erejéig, de ha a túlpörgetett 
világunk egy felhőkarcoló legfelső szint-
je, s az áhított nyugalom a biztos talaj a 
földszinten, akkor ez a koncert levitt ma-
gával minket a legcsendesebb s egyben 
legsötétebb barlangba, hogy megmutassa, 
minden zaj ellenére milyen magányosak 
is vagyunk mi emberek valójában. Persze 
minden vers, minden dal kiemel egy kicsit 
a napfényre, de a lényeg mindig az, hogy 
az igazi harcainkat magunknak kell meg-
vívni legbelül. Emellett persze az együtt 
érző szemlélet, az egymás felé fordulás és 
a természettel összhangban létezés mindig 
sokkal könnyebbé teszi a személyes küz-
delmeinket. A személyes tisztánlátásun-
kért mi magunk felelünk, de a boldogság, 
megosztva a környezetünkkel, hatéko-
nyabban működik.

A műsor első felében neves ma-
gyar költők verseire készült dalokat adott 
elő Richárd. Nagy László – Csönd, Ne-
mes-Nagy Ágnes – Chansonok 1, Weöres 
Sándor – Örök pillanat és Ének a határ-
talanról, József Attila – A számokról és 
Pilinszky János – Halak a hálóban című 
versét hallhattuk olyan zenei kíséretben, 
ami tökéletesen passzolt a versekhez. Majd 
jött két saját vers, az In Aeternum, valamint 
az Ajka, melyeket a zenefolyamként felját-
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szott és visszaloopolt gitárjátékra mondott 
el a szerző. (A looper egy olyan eszköz, ami 
képes folytatólagosan visszajátszani egy 
dallamot, amit előzőleg felvettünk rá. Így 
egyszerre több szólamban is zenélhetünk. 
Ezt a technikai lehetőséget remekül alkal-
mazta Varga Richárd a koncerten.) Ezután 
következtek a saját dalok, elsősorban a leg-
frissebb, Otthon című lemezről. 

Az utolsó két dal lett számomra a leg-
kedvesebb, tökéletes választás volt záróak-
kordként. Az Így lesz könnyebb és a Végül 
hazatérek szerencsére megtalálhatók a leg-
nagyobb videómegosztó oldalon is, nagyon 
ajánlom meghallgatásra mindenkinek. 

Nyakas Krisztián

Péterfy Bori  
és a Szeretet 
Csapat
Péterfy Bori & Love Band.  
Hangvilla, 2022. május 20. 

Erős fél ház a Hangvillában, igaz, akik itt 
vannak, kívülről fújják a dalokat. A Gás-
pár Gergely – dobok, Pápai István – ütő-
hangszerek, Drapos Gergely – basszusgitár, 
Kukola Mihály – gitár, Tövisházi Ambrus 
– billentyűs, zenekarvezető alkotta Love 
Band kíséretében Péterfy Borbála Katalin 
énekével 1 óra 33 perces (48 másodperces) 
koncert dübörög a nagyteremben.

Alternatív rock. Ma ez a műfaji meg-
jelölés a legtöbb esetben, ahol a rock ha-
gyományos tömörségére, robusztusságára 
valamiféle egyéni ízű zenei szándék tele-
pül. Itt sincs ez másképp. A zenei alapok 
egyszerűek, tömörek, harmóniavázuk vég-
telenül egyszerű, maguk a dallamok sem 
nagy ívűek, inkább sanzonszerűen szűk 
hangterjedelemben mozognak. Ami vi-
szont nagyon eltér, az a tartalmas, már-
már (pszichedelikusan) látomásszerű 
szöveg – sejthetően Péterfy Bori tollából 
–, no meg az énekmodor. Ez utóbbi telje-
sen elüt a rock hangzásvilágától, már-már 
visszafogott, időnként sejtelmes, de nincs 
meg benne a rockéneklés kirobbanó, tor-
kot szorító feszülése. Kicsit furcsállom, 
hogy az erre a zsánerre annyira jellemző 
gitár-, esetleg billentyűs szólók sincsenek 
jelen. Ezek mindig színt hoznak az egy-
szerű zenei világba, bizonyítva a zenészi 
talentumot is. Kihagyott lehetőség a pro-
duktum gazdagítására. Talán egyszer az 
est vége felé kap a basszusgitár és a gitár 
egy-egy villanásnyi rögtönzési lehetőséget, 
egyébként inkább kíséret jellegű a szere-
pük, szinte végig. A basszusgitáros időn-
ként – gitárját hátára csapva – valamilyen 
számomra ismeretlen „ketyerén” (talán 
sampler) szintetikus hangokkal egészíti ki 
a hangzásképet. A dalszerző-billentyűs Tö-
visházi Ambrus hangszeres játéka ritmi-
kus kíséret, karakteres szólamvezetéseket 
nem hallani, amolyan popzenei attitűddel 

játszik. Valószínű szándék tehát az ének-
re helyezett hangsúly. Érdekes, ahogy még 
külsőségekben is elválik az énekesnő meg-
jelenése a zenekarétól. A csapat maga egy 
hagyományos, trikós-farmeres rockbanda 
képét mutatja. Eközben az énekesnő öl-
tözete és hangja egy dizőz képét sugallja, 
mozdulatai, manírjai azt az érzetet keltik. 
Tagadhatatlanul érződik színésznői énje is.

A zene tehát egy alterált rock, ami-
vel 2007 óta vannak jelen ebben a formá-
cióban. Hogy ezt a – főleg a szövegnek 
köszönhetően – átformált világot befogad-
hassuk, érteni kell a szöveget, ami ezen az 
estén nem mindig sikerült, legalábbis ne-
kem. Kétszer hallottam második szólamot, 
a billentyűs torkából. Nyugodtan bele-
fért volna több helyen is. A hangosításban 
időnként háttérbe szorult az ének a banda 
javára, persze az ének hátrányára. Viszont 
volt egy csapatnyi fiatal lány, akik – hami-
san és ritmustalanul üvöltve – még ron-
tottak is a képen, igaz, kívülről fújták az 
összes dalt. A rock már csak ilyen. Szük-
sége van a csápoló, kiabáló fanokra, amit 
Péterfy Bori hálásan meg is köszönt, hang-
súlyozta, ritkán játszanak „ülő” koncer-
ten, arra célozva, hogy ehhez a világhoz 
nem egy ültetett közönség dukál. Amúgy 
meg jól kommunikál, vagy inkább veze-
ti a publikum figyelmét, talán a trágárság 
nem mindig igazolható. A zenekarvezető 
időnként kissé esetlenül belekotyog ebbe 
a konferanszba, a nemrég elhunyt Kóbor 
János és az énekesnő hajának hasonlósá-
gára való utalás kissé botorra sikeredett a 
jó szándék ellenére. Összességében Péterfy 
Bori tehát jól és bátran kezeli a közönsé-
gét, talán ő is érzi, hogy a kisebb létszám 
ellenére szimpátia sugárzik feléjük. Ez 
egy nagyon fontos, produkcióminőséget 
növelő visszahatás. Akik követik pálya-
futásukat, ismerik, szeretik zenéjüket, itt 
is nyilván a mélyére hatolnak, legalább-
is a ritmikusan mozgó fejek ezt az érzetet 
keltik. Először hallva őket, nekem ez nem 
sikerült, végig kívül maradtam. Nem raga-
dott magával a produkció.

Idolként követni valakit sokak szá-
mára a feltétlen elfogadást jelenti. Idollá 
válni nem könnyű, de ha egyszer azzá vá-
lunk, onnan majdnem mindegy, mit te-
szünk, feltétlen elfogadásban van részünk. 
Becsület és belső igény kérdése, hogy 
élünk-e vagy visszaélünk ezzel a helyzettel. 
Péterfy Bori és csapata dekádnyi időnél 
is hosszabb úton érte el, hogy egy meg-
fogható réteg számára példaképpé váltak, 
zenéjüket, szövegeiket elfogadják, Péterfy 
Bori személyisége valódi példaképpé lett. 
Becsületükre legyen mondva, nem éltek 
vissza ezzel a helyzettel ezen az esten sem. 
Hozták azt, amit tudnak tisztességgel, és 
ez nem kis szó. Aki koncertjeikre elmegy, 
tudja, milyen zenei világ fogadja, és ezt a 
világot azonos minőséggel kapja bármi-
lyen koncertpódiumon. Csak így lehet 
fennmaradni. 

Így volt ez ezen az esten is, nem túl 
sokan, de teljes elfogadással és lelkes figye-
léssel adóztak kedvenceik stabil minőséget 
sugárzó megszólalásának.  

Kovács Attila



 S
éd

 •
 2

02
2.

 3
. s

zá
m

36

Bakonyi Ház terve. 
71.4706. Múzeumtörténeti Adattár


