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Péter Zsombor

Rossz versek
Reisz Gábor rögtön az első filmjével, a VAN (valami furcsa és megmagyarázhatatlan)-
nal készített egy instant kultmozit, mely elsősorban a modern generációnak szólt, 
de mindenki, aki valaha szenvedett szerelmi bánatban vagy egzisztenciális válság-
ban, kicsit a magáénak érezte a történetet. Reisz maradt a kaptafánál, de vajon 
sikerült-e másodszor is működővé tenni a bevett formulát?
 Merthner Tamással (Reisz Gábor) éppen szakított a barátnője, ő pedig nem érti az 
egészet. A munkája nem érdekli, a családja nem figyel rá, és úgy érzi, hogy minden 
el van rontva. Még ő maga sem tudja, hogy megpróbálja-e visszaszerezni a lányt 
vagy „egyszerűen” továbblépjen. Végiggondolja az életét, hogy mi vezetett idáig.
Reisz ezúttal a rendezés és az írás mellett a főszerepet is magára vállalta. Ez még 
személyesebbé tette az élményt. Hasonlóan a VAN-hoz, most is egy szakítás 
utóéletét járjuk végig, a jelen mellett viszont nagy szerepet kap a múlt. Tamás 
fiatalkorának minden állomását végigjárjuk, a gondtalan gyermekévektől a 
tinédzserkori viszontagságokig. A cselekményvezetés non-lineáris, folyamatosan 
ugrálunk az időben a különböző korszakok között, így a filmnek lényegében 
nincs tétje, a ritmusa azonban pazar. Egyeseket talán zavarhat e tényező, mert ez 
a fajta elbeszélői eszköz a történetmesélés rovására megy, de a Rossz versek nem 
ettől erős.Egy állapotot, érzést mutat be olyan stílusosan, hogy konkrétan Woody 
Allen klasszikusa, az Annie Hall ugrott be róla. Ennél nagyobb dicsérettel pedig 
nem nagyon illethetném Reisz művét. A kelleténél kicsit talán többször ugrálunk 
az időben, ellenben ezek a váltások mind fantasztikusan illenek a cselekménybe. 
Az egyik jelenetben a felnőtt Tamást látjuk, néhány pillanattal később pedig már 
a tinédzserkori énje köszön vissza a vászonról. Ezek az áthallások vágástechnikai 
szempontból is jelesre vizsgáznak, és nem mellesleg szuperül néznek ki. Eddig is 
tudva lévő volt, hogy a rendező ügyesen bánik a humorral, a Rossz versek ebben 
csak még jobban megerősített. Elképesztően vicces a film, tele van jobbnál jobb 
beszólásokkal, kreatív elemekkel, utalásokkal. Az egyik jelenetben konkrétan 
a kultikus Szomszédok sorozat egy szegmensét idézték meg, mondanom sem 
kell, tökéletesen. A humor mellett a tartalomról sem feledkezhetünk meg. Reisz 
egyszerű, árnyalt szimbolikája garantáltan eléri hatását és segít több fronton 
értelmezni a látottakat. Egyedül az utolsó harmadnál éreztem, hogy fárad a film 
és felesleges dolgok történnek, de a zárójelenet fényében mégis indokolt volt, így 
az úgymond szükséges rossz nem hat annyira degradálónak. 
Az író, rendező, a kamera előtt is korrektül helytállt, Nagy Katica rendkívül bájos, 
Seres Donát pedig ügyesen hozza a tinédzser Tamást. A veteránok közül Monori 
Lili és Kovács Zsolt játékát volt élmény nézni, persze ehhez kellettek a kiváló 
karaktereik is.
Reisz tehát megint megcsinálta. A Rossz versek hasonló élményt nyújt, mint 
a VAN, de talán még nagyobb különc, természetesen jó értelemben. Egyszerre 
gyerekesebb és érettebb, borzasztóan szórakoztató és olyan stílusérzékről tesz 
tanúbizonyságot, hogy másodpercek alatt belopja magát a néző szívébe. Lehet, 
hogy Reisz versei rosszak, de legújabb filmjét nem tudtam nem imádni.

   A koncert másik különlegességét azok a zongorák adták, amelyeken Bogányi Gergely játszott. 
Elhozta magával saját fejlesztésű „csodazongoraként” elhíresült hangszerét, illetve játszott a 
hangversenyterem nemrég felújított Steinway zongoráján.
   A Bogányi–zongora különlegessége, hogy a megszokottól eltérően, az egyik fő alkotó eleme, a 
rezonánslapja nem fából, hanem karbonkompozitból készült. Ennek több oka is van, egyrészt 
Bogányi Gergely úgy gondolta, tartósabb, az időjárás viszontagságainak ellenállóbb hang-
szert hozhat létre ezzel a technológiával. Való igaz, a zongorák meghibásodásának egyik oka a 
rezonáns lap megrepedése, mely a hőmérséklet és a páratartalom változása miatt következik 
be. Ez talán nem történik meg, ha a rezonáns nem élő, hanem műanyagból készül. Másrészt 
a nagy zongoragyárak korábban megtehették, hogy a legkiválóbb alapanyagokat használták, a 
fákat sokszor akár 50 éven keresztül is szárították, mielőtt hangszert készítettek belőle. Erre 
ma ritkán van lehetőség.
   A Bogányi–zongora másik specialitása a formája, mely sokkal modernebb, mint klasszi-
kus társaié. Ennek a dizájnon kívül akusztikai szerepe is van, hiszen így a hangszer jobban 
a közönség felé irányítja a hangját. Ezt a hangszert először a koncertet megelőző estén, a 
zenekari próbán hallhattam. Kissé fancsali képpel ültem a hangversenyteremben, ez lenne a 

„csodazongora”? Hangját túl ércesnek, kopogósnak találtam, és kicsit olyan érzés volt, mintha 
a melegség, a természetesség elveszett volna belőle. Másanap azonban egy hangszerész órákon 
keresztül dolgozott rajta, hangját a teremhez igazította, és nekem is volt alkalmam kipróbálni 
a hangszert. Véleményem gyökeresen megváltozott. Nagyszerű érzés volt játszani rajta, min-
denben engedelmeskedett, a lehelet finom pianissimotól a markáns fortissimoig ezer féle 
színt, árnyalatot lehetett rajta játszani. Mindezt játszi könnyedséggel. A mechanikája tökéletes, 
mindenben kiszolgálja az előadót.
   A hangversenyterem zongorája egy valamivel több, mint száz éves Steinway & Sons  O mo-
dell, mely 2018 nyarán sok tekintetben megújult. Külseje gyönyörű lett, új húrokat kapott és 
számos kopó alkatrész cseréjére is sor került. Sajnos a hang megszólaltatásának egyik lényeges 
elemét, a kalapácsfejeket nem cserélték ki. És hangszín beállítása, az intonálás, valamint a 
mechanika beszabályozása sem sikerült tökéletesen. Ha egy koncerten két hangszer is meg-
szólal, a hallgatóság óhatatlanul összehasonlítja azokat.   Itt azonban két teljesen különböző 
paraméterekkel rendelkező instrumentumról van szó. A Steinway a kisebbek közé tartozik, 
hossza mindössze 180 centiméter, míg a Bogányi–zongora közel kétszer akkora 300 centimé-
ter. A hosszúság nem csak a hangszer testében, hanem a húrok hosszában és a rezonáns lap 
méretében is megmutatkozik. Egy kisebb zongora basszusa soha sem lesz olyan telt, mint 
egy nagyobbé, itt azonban az általános hangerőben, a felhangok gazdagságában is jelentős 
különbség mutatkozott a két hangszer között, a Bogányi–zongora javára. Viszont a Steinway 
zongorának is lelke van, ez is szerethető hangszer.
   Az említett külső körülmények talán csak még emlékezetesebbé tették a koncertet, mely 
meglehetősen ünnepire sikeredett. Bogányi Gergely fantasztikusan zongorázott, lenyűgöző 
volt az az átélés, ahogyan előadta a műveket bármelyik zongorán. Minden porcikájában a 
pillanatnak élt, minden egyes hanggal, motívummal valamit adni szeretett volna a közönsé-
gének, megmutatni, hogy amit játszik, mennyire fenséges, felemelő muzsika.  Nehéz szavakat 
találni arra a szuggesztív előadásra, amit bemutatott nekünk. Nem törekedett a tökéletességre, 
nem akart nagyléptékű zenei összefüggéseket felfedni. Egyszerűen csak elbűvölt bennünket, 
magával ragadott, felejthetetlen élményt szerzett. A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar 
Sándor János vezényletével szintén kihozta magából a maximumot. Hangzása tiszta, homo-
gén volt, gyönyörű pianissimokat hallhattunk a muzsikusoktól. Az együttes méltó partnere 
volt Bogányi Gergelynek. A koncert végén a közönség hosszasan ünnepelte az előadókat.
 


