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Önkormányzata polgármesteri Hivatala

Veszprém, Óváros tér 9.,
• Hangvilla

Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2.,
• Utas és Holdvilág Antikvárium

Veszprém, szabadság tér 13.,
• Laczkó Dezső Múzeum 

Veszprém, erzsébet sétány 1.
• Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Veszprém, komakút tér 3.,
• Művészetek Háza

Veszprém, Vár utca 29.,
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Veszprém, táborállás park 1.,
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asztalos istván  középiskolai tanár
Bartuc Gabriella  színikritikus, újságíró 
Bence erika  egyetemi tanár
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Géczi János  író, képzőművész
Hancz karolina  ügyvezetői asszisztens
Hud Janka  pedagógus
kovács attila  zeneszerző, zongorista
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ladányi istván  irodalmár, egyetemi docens
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szakos középiskolai tanár
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m. tóth antal  ny. egyetemi tanár, orvos, 

zenekutató
molnár erzsébet  előadóművész
Müller Róbert  ny. múzeumigazgató, az MTA 

doktora
Nyakas krisztián  zenész
palágyi sylvia  régész
révész erika  újságíró
rostetter szilveszter  orgonaművész
rostetterné Nagy rita  karvezető, zenetanár
somfai Balázs  ny. levéltáros
Vondervisztné kapor Ágnes  középiskolai 

magyartanár, művészettörténész

Folyóiratunk minden páros  
hónap első hetében jelenik meg.  

lapzárta: minden páratlan hónap 20-án.

A borítón Bartók és Ady – 
a Forte Társulat előadása. 

Közreműködött a Mendelssohn 
Kamarazenekar

3 palágyi sylvia
 Aprónál is apróbb
4 m. tóth antal
 Meditálás az emberről, az égi és a földi életről
 Petrarca daloskönyve (14–17. század). Recercare Régizenei  

Műhely. Veszprémi Régizenei Napok, Jezsuita romtemplom.  
2021. július 20.

4 lukács elek
 A keresztfa tövében
 Az Orlando Énekegyüttes és a Budapest Bach Consort koncertje. 

Veszprémi Régizenei Napok, Jezsuita romtemplom, 2021. július 24.
5 kovács Gáborján
 Danny Bain és Ágoston Béla mesekoncertje
 XXVIII. Kabóciádé Családi fesztivál. 2021. július 31.
6 lovizer lilla
 „G-dúrban zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát,  

láss ezer csodát”
 XXVIII. Kabóciádé Családi fesztivál. Veszprémvölgy, Kolostorok és 

kertek rendezvénytér. 2021. július 30. – augusztus 1.
6 kovács Gáborján
 Mátyás király szárnyai
 A MárkusZínház előadása. XXVIII. Kabóciádé Családi Fesztivál.  

2021. július 30.
7 kovács Gáborján
 LGT-zenevonat
 Zenevonat – Szuperkoncert az LGT sztárjaival. VeszprémFest,  

História Kert, 2021. augusztus 17.



 S
éd

 •
 2

02
1.

 5
. s

zá
m

1

8 Kovács Attila
 Dalfolyam
 ZongOpera. VeszprémFest, História Kert, 2021. augusztus 17.
9 Nyakas Krisztián
 Mintamókusok és Pacsirták
 Jazz+Az-koncert. VeszprémFest, História Kert, 2021. augusztus 18.
10 Ladányi Ibolya
 Séd-parti kávéház
 Cziffra Café. VeszprémFest, Jezsuita templomkert,  

2021. augusztus 19.
11 Hancz Karolina
 Akiket öt hangra írt a sors
 Negyedszáz! Jubileumi koncert. A Cotton Club Singers  

a VeszprémFest nagyszínpadán, História Kert, 2021. augusztus 21.
12 Rostetterné Nagy Rita
 Paganini+
 A VeszprémFest Classic-Cziffra 100 koncertje.  

Jezsuita templomkert, 2021. augusztus 18.
13 Lovizer Lilla
 „És monda nékik: A kinek van füle a hallásra, hallja”
 Embörének. Írások Sarusi Mihály Magyar Krisztus című,  

35 éve megjelent aradi-csanádi családregényéről
13 Müller Róbert
 Villagazdaságok a Balaton-felvidéken
 Palágyi Sylvia – Kirchhof Anita: Balatonfüred római kori települései 

és falfestményei. Balatonfüred, 2021. 249 oldal
14 Somfai Balázs
 A folyóiratnak élnie, gyarapodnia kell
14 Révész Erika
 V8 Zentán
 V8. Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ / Zentai Városi 

Múzeum, Zenta, 2021. augusztus 5–31.
15 Füzi Péter
 Egy kiállítás rétegei
 Géczi János: 8 km – Fűzfő–Almádi dekollázsok. Kecskemét, Ká-

polna Galéria. 2021. augusztus 25. – szeptember 10.
15 László Péter
 Újragondolni
 Leicht / Keil / Ék: Egy nemzetközi művész arcai. Kácsor Adrienn 

művészettörténész előadása. Laczkó Dezső Múzeum,  
2021. szeptember 9.

16 Molnár Erzsébet
 „Lélek vagyok, élni szeretnék”
 Tóth Péter Lóránt pódiumműsora. Agóra, 2021. szeptember 7.
16 Hud Janka
 Nyárzáró, őszüdvözlő akkordok
 Utcazene. 2021. augusztus 25–28.
17 Bence Erika
 Rádió – Költészet – Trianon
 Ex-Symposion 105., 106., 107.
19 Kovács Attila
 Bartók és Ady nyomán
 Bartók és Ady – a Forte Társulat előadása. Közreműködött  

a Mendelssohn Kamarazenekar. Auer Fesztivál, Hangvilla,  
2021. augusztus 3.

22 M. Tóth Antal
 Megfogtam egy szúnyogot
 Amikor a hangszerek is táncolnak. Auer Fesztivál,  

nyitókoncert, Hangvilla, 2021. augusztus 3.

23 Lukács Elek
 Az Auer Trió koncertje
 Auer Fesztivál. Megyeháza, Szent István terem, 2021. augusztus 4.
24 M. Tóth Antal
 A tehetség kötelez
 A Korossy Kvartett koncertje. Auer Fesztivál, Megyeháza,  

Szent István terem, 2021. augusztus 5.
25 Kovács Attila
 Korszerű megújhodás
 Modern renaissance. Auer Fesztivál, Hangvilla, 2021. augusztus 5.
26 Rostetterné Nagy Rita
 Baráti Kristóf – Würtz Klára szonátaestje
 Az Auer Fesztivál 6. koncertje. Hangvilla, 2021. augusztus 7.
27 Rostetter Szilveszter
 A klasszikus zene végnapjai
 Mozart nyaral. Gilles Apap és a Mendelssohn Kamarazenekar 

hangversenye az Auer Fesztiválon. Hangvilla, 2021. augusztus 7.
28 Bartuc Gabriella
 Újcirkusz és más abszurditások
 XXIII. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál – Pay attention! –  

Nyitás a szélesebb közönségrétegek felé
30 Géczi János
 A táncos Gáspár Gábor
 Gáspár Gábor A fiúk a lányokkal táncolnak reggelig című kiállítása. 

Hangvilla, előcsarnok, 1. és 2. emelet, 2021. augusztus 31.  
– szeptember 6.

30 Hud Janka
 Életvillanások
 XXIII. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál, Várkert Bazár  

Produkció: A Grecsó fivérek estje, Többet magunkról.  
Expresszó, 2021. szeptember 4.

31 Vondervisztné Kapor Ágnes
 Egyedül
 Tofu P. Potter – Tánc, koreográfia: Fehér Ferenc.  

Szakmai konzultáns: Simon Judit. A Tánc Fesztiválja,  
Hangvilla, 2021. szeptember 2.

32 Hud Janka
 Egy-Más
 XXIII. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál. Willany Leó Improvi-

zációs Táncszínház: Az önmagunkkal való sakkozás kockázata. 
Hangvilla, 2021. szeptember 4.

33 Fürj Katalin
 Hogy érvényes legyen
 XXIII. Országos és Nemzetközi Összművészeti Találkozó. Pannon 

Várszínház, 2021. augusztus 31. – szeptember 5.
36 Ladányi István
 Várakozva
 Metamorfózis. Kádár Tibor kiállítása. Kurátor: Dohnál Szonja.  

Művészetek Háza – Dubniczay-palota, Várgaléria.  
2021. szeptember 22. – 2021. október 31.

38 Asztalos István
 „Legyünk büszkék rá, hogy színészek vagyunk”
 Szigligeti Ede: Liliomfi. Pannon Várszínház. Rendező: Szelle  

Dávid. 2021. szeptember 18.
40 Tandori Dezső levele Géczi Jánoshoz

  

         Számunkat Gáspár Gábor fényképeivel illusztráltuk.

Tartalom



 S
éd

 •
 2

02
1.

 5
. s

zá
m

2



 S
éd

 •
 2

02
1.

 5
. s

zá
m

3

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 megfigyelésekkel 
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.
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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 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)
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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.
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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.

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)

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

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

7–72.
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Az 1300-as évek elejé-
től (trecento) a barokk 
korszak kezdetéig, 
a Palestrina (1525–
1594), Monteverdi 
(1567–1643), Schütz 
(1585–1672) és kortár-
sai munkásságáig tartó 
mintegy 300 év zenéje 
a szükségesnél és indo-
koltnál kevésbé ismert 
a hangversenyre járó 
nagyközönség számá-
ra. Most méltó elő- 
adásban szólaltak meg 
a 14. század elejétől a 
17. század végéig élt  
zeneszerzők alkotásai. 
Az idei régizenei 
hangversenysorozat 
harmadik koncertjén a 
kompozíciókat a veszp-
rémi Recercare Régi-
zenei Műhely zenészei 
adták elő. Suda Mag-
dolnát (ének), Kallai 

Nórát (szoprán és basszus viola da gam-
ba), Reményi Árpádot (lant, teorba), Sipos 
Csabát (klaviorganum, ütők), Kovács Elő-
döt (narráció) és vendégművészként Kállay 
Katalint (reneszánsz furulyák) hallhattuk. 

Műsorukat olyan zeneszerzők 
műveiből állították össze, akik a köl-
tő Daloskönyvének (Canzoniere) verse-
it zenésítették meg. Az előadott darabok 
komponistái térben, időben, a zenetörté-
neti korszakokhoz tartozás, előadói stílus 
szempontjából eltértek egymástól. Az itá-
liai Francesco Landini (1325–1397) a kö-
zépkor végén, a 14. században működött. 
Az itáliai ars nova (új művészet) irányzat 
első képviselőjének, Jacopo da Bologná- 
nak (1340–1386) a mostani koncerten is 
előadott madrigálja az egyetlen ismert 
kortárs Petrarca-költemény-feldolgozás. 
Guillaume Dufay (1400–1474) a legjelen-
tősebb francia kora reneszánsz zeneszerző, 
Josquin des Prez kortársa és barátja volt. 
Az olasz madrigál atyjának tartott, szintén 
francia Philippe Verdelot (1480/85–1540) 
életét Itáliában, Firenzében töltötte. A 
francia-flamand Jacques Arcadelt (1507–
1568) már az érett reneszánsz kor kompo-
nistája, a madrigál első nagymestere volt, 

Franciaországban és Itáliában egyaránt 
működött. A spanyol reneszánsz Alon-
so Mudarrát (1510–1580) a vihuela nevű 
pengetős hangszer legnagyobb mesteré-
nek tartották, aki először publikált gitár-
ra írt zeneműveket. A spanyol Diego Ortiz 
(1510–1576) a nápolyi király muzsikusa, 
Jacopo Peri (1561–1633), az első ismert 
operakomponista a reneszánsz és a barokk 
közötti kor zeneszerzője, a Medici herce-
gi udvar zenésze volt. Az itáliai Sigismon-
do d’India (1582–1629) a késő reneszánsz 
és a kora barokk komponistája volt. And-
rea Falconieri (1585/1586–1656) a nápolyi 
udvari zenekar mestereként és lantmű-
vészként vált híressé. A 11 bemutatott 
kompozíción kívül prózában is elhangoz-
tak Petrarca-szonettek. 

A remek koncert során azon medi-
táltam: miért fontos ma ez a zene nekünk? 
Milyen gondolatokat akar továbbítani 2021 
nyarán a hat, a régi zene és a reneszánsz 
szellemiség iránt rajongó, a stílust anya-
nyelvi szinten beszélő kitűnő muzsikus? A 
kulcs Francesco Petrarca (1304–1374) köl-
tészetében keresendő. A 14. század költő-
fejedelme, az első nagy humanista poéta 
két korszak határán élt. A középkor val-
lásos áhítata, a szigorú egyházi tiltások és 
kötöttségek kora, illetve a kora reneszánsz 
életérzés, az ember iránti tisztelet, a sza-
badságvágy, az emberi lélek gazdagsága, 
sokszínűsége, a természet csodáinak felfe-
dezése egyaránt hatott művészetére.

A korszak embere számára a vilá-
gi lét eseményei (a természet, a szülő-
föld, a szerelem, a bánat, az erény, a tudás, 
a küzdelem, a halál) felértékelődtek. Ez 
azonban nem járt együtt a transzcendens 
világtól való elfordulással. Egymás mellett 
jelent meg a valóságos és az eszményi, a 
profán és a szakrális, a testi és a szellemi, a 
földi és az égi. 

Petrarca még nem volt 40 éves, ami-
kor Rómában a kortársak poeta laurea-
tusnak (koszorús költőnek) választották. 
Költészetét szokás az érzékenység művé-
szetének tekinteni. Szellemtörténeti üze-
nete, öröme, félelme, reménye, rettegése, 
melankóliája, tétova útkeresése nekünk is 
szól. A Petrarca szonettjei alapján született 
zeneművek ezért jelenthettek a mai hallga-
tóknak élő, rólunk szóló muzsikát. 

M. Tóth Antal

Meditálás az emberről,  
az égi és a földi életről 

A VII. Veszprémi Régizenei Napok harmadik eseménye némiképp 
más volt, mint a kilencestés koncertsorozat többi hangversenye. Az 
előadók műsorukat nem ismert zeneszerzők alkotásaiból állították 
össze, hanem Francesco Petrarca 14–17. században megzenésített 
versei közül válogattak.

Petrarca daloskönyve (14–17. század). Recercare Régizenei 
Műhely. Veszprémi Régizenei Napok, Jezsuita romtemplom.  
2021. július 20.

Séd, 2021. 4. sz., 38. old.
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hanem konkrétan egy nőről, aki éppen 
állandó légszomjban kínlódik konkrét és 
elvont érintések nélkül, aki az orgazmu-
sig eljuthat egyedül, de az intimitásig („…
az intimitás több, mint a szex”) nem, akit 
egy, az „életét feláldozó” frusztrált és a 
maga módján ugyancsak szenvedő testvér 
segít – miközben szeretne élni úgy, ahogy 
szerinte szép. Az elbeszélésmód erre fi -
gyeltet. Ahogy bízni kezd és néha moso-
lyogni, pillanatokra közelikben megszépül, 
alkot, táncol, várakozik. A Tarkovszkij 
Sztalkerének pohármozgatós (vagy csupán 
mozgós?) zárójelenetét idéző intertextus 
mechanikus volta azonban nem ígér cso-
dát vagy annak illúzióját.

A látvány – ahogy világunk is – tele 
van szigorú geometriával, háromszögek-
kel, téglalapokkal, keretekkel, szabályos 
üvegekkel, kalickákkal, akváriumokkal, 
láthatóan és alig láthatóan zárt terekkel, 
a kamera gyakori alsó, esetenként szer-
zői nézőpontja (operatőr: Tóth Widamon 

Máté) dominánssá teszi ezeket az érzete-
ket. A színek – még a tavasz tónusai is – ál-
talában hidegek, szürkéskékek, fakók. Az 
az áttetsző gyönyörű kék, amelyet Éva gye-
rekkorában és életének utolsó pillanataiban 
látott, csak számára él, a néző kirekesztett. 
A hangkulissza árnyalt, és néha agybántó-
an kibírhatatlan – ami jó. Egyetlen kina-
gyított pillanat szerepel a fi lmben, amikor 
érzékeny, szabálytalan, ám organikus geo-
metria, meleg színek, fi nom fények, társ és 
katarzis együtt jelennek meg: a koncert, a 
zene percei, amikor a főszereplő még azt is 
elfelejti, hogy szkafander van rajta. 

Az Édenben van Éva (Lana Barić), 
de nincs Ádám, van viszont Jónás And-
rás (Daan Stuyven) pszichiáter, aki nem 
kerül egy cet hasába, csak nézi és bekere-
tezi kislánya bálnarajzát, és – mint név-
rokona – változik, sokat tesz, de bizonyos 
összefüggésben mégis tehetetlen. A fi lm 
elgondolkoztat a címről – az édenkertben 
valószínűleg nincs evolúció és Darwin, 

egymás felfalása, keret, téglalap, zártság, 
magány, újraélesztés, hányinger, permet és 
amalgám; mintha az emberiség egyik leg-
nagyobb életidegen fi kciója lenne az élet-
ben. A szűk kis tisztás, a fák, madárhang 
és csend, a régen eltávolodott édesanya ru-
hája, az első igazi érintés, az első tegezés, a 
pár nyugodt lélegzetvétel abban a néhány 
másodpercben Budapest kellős közepén, 
azaz Éva életének legboldogabb pillana-
ta abszolút vagy relatív? Itt nem született 
meg az éjben örülő kettős magány, mint a 
Csongor és Tündében, de mégis él egy suta 
lélekvezetés és egy öntörvényű bátorság. 
Legalábbis úgy tűnik.

Az állatok hozzák a csodát: az Éva er-
kélyére együtt repülő, leülő madarak és a 
fi lm utolsó képeként a nézőkre ezúttal nem 
az üveg mögül, hanem a szabad sötétség-
ből tekintő, lebegő tintahal, akinek három 
szívéből kettő a lélegzést segíti, és akinek 
vére gyönyörű kék lesz, ha oxigén telíti.

Vondervisztné Kapor Ágnes

A koncertnek A Café Zimmermannban, zenék egy lipcsei kávéház-
ból címet adták, utalva az egykori Leipzig leghíresebb kávéházá-
nak gazdag zenei életére. Az 1723-ban a városba került Johann 
Sebastian Bach (1685–1750) a Tamás-templomi szolgálata mel-
lett 1729-ben átvette és 1739-ig vezette Georg Philipp Telemann 
(1681–1767) által alapított, diákokból álló, világi zenét játszó ze-
nekart, a Collegium Musicumot. Az együttes, amellyel általában 
kortárs olasz, német zenét adott elő, és saját világi kantátáit, fris-
sen szerzett csembalóversenyeit mutatta be, hetente kétszer fel-
lépett a Café Zimmermannban vagy annak kerthelyiségében is. 
A Bach által rendezett hangversenyek a leírások szerint általában 
kétórásak voltak.

A Concerto Armonicót Spányi Miklós csembalóművész ala-
pította zeneakadémiai hallgatóiból 1983-ban. Máig is ő a művé-
szeti vezető, bár az amszterdami és a mannheimi Zeneművészeti 
Főiskola régi zene tanszakának tanáraként ideje nagy részét kül-
földön tölti. 2015-től az együttes a koncertmester, Homoki Gábor 
hegedűművész irányításával folytatja munkáját.

A műsort Georg Friedrich Händel (1685–1759) G-dúr Con-
certo grossójával (Op. 6. Nr. 1.) kezdték. A tizenkét műből álló so-
rozat (HWV 319-330) első opusa rendkívül népszerű, a barokk 
kamarazene aff éle slágere. Két hegedűből és csembalóból álló tri-
óra, illetve négyszólamú vonószenekarra és continuóra íródott. 
Most a művet nyolc művész adta elő. A szólókat Homoki Gábor, 

Kivételes zenei élményben volt részük azoknak, akik az immár hetedik alkalommal megrendezett Veszprémi 
Régizenei Napok keretében ellátogattak a Veszprémvölgyben álló jezsuita romtemplomba, ahol a Concerto 
Armonico adott hangversenyt Georg Friedrich Händel, Carl Philipp Emanuel Bach és Antonio Vivaldi 
műveiből.

Barokk kamarazenei ünnep 
a Veszprémvölgyben
VII. Veszprémi Régizenei Napok. Jezsuita templom, 2021. július 21.

Séd, 2021. 4. sz., 40. old.
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A műsor szerkesztése változatos volt: egy-egy zenekari tétel 
tagolt két-három áriát, melyeket két kiváló fi atal, elsősorban régi 
zenére szakosodott énekes, Kalafszky Adriána (szoprán) és Var-
ga-Tóth Attila (tenor) adtak elő. Mindkét rész végét duett zárta.

Mindkét énekesről elmondható, hogy hangjuk lírai, lágyan 
csengő, nem túl nagy, ám régi zenéhez ideális, technikájuk brili-
áns, légzés- és rekeszizom-technikájuk pazar, s tökéletesen együtt 
tudnak élni a – többnyire bibliai ihletésű – szövegek tartalmával a 
zenekari bevezetések és befejezések alatt is. 

A régi zene műveléséhez egyfajta megszállottság szüksé-
ges. A piacorientált kulturális (ne mondjam popkulturális) szfé-
rában ebből megélni ugyanis nem lehet. Vagyis, amit csinálnak, 

az misszió a szó legnemesebb értelmében, hiszen nem múzeum, 
nemcsak előássák a feledés homályából a múltat, hanem azt tar-
talmukkal együtt tárják a mai emberek elé – s a tartalom örök, 
szól a mindenkori mának: Isten és az ember szeretete, könyörgés 
Istenhez, fájdalom a halál miatt, szerelem és szerelmi dráma, Isten 
és az ember dicsérete. A mód, ahogyan csinálják, tehát műkedve-
lő: nemcsak abban az értelemben, hogy kenyérkereseti munkájuk 
mellett végzik, hanem az elhivatottság, a lelkesedés viszonylatá-
ban úgyszintén. Csupa hivatásos muzsikus, aki ezen a téren több 
annál! Műkedvelő. Hivatásos műkedvelő!

Rostetter Szilveszter

Kották a múzeum 
elfelejtett raktárából
Veszprémi Régizenei Napok. Jezsuita romtemplom, 2021. július 18–26.

Amikor a hatvanas években Nyugat-Európában, majd néhány évvel később hazánkban is elindult, a régi-
zene-mozgalom valódi lázadást jelentett a romantikába vágyódó klasszikus zenei miliőben. Nagy egyé-
niségek vitték a pásztorbotot – Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt és mások –, akik gyakran nem 
tudtak megegyezni alapvető kérdésekben sem, de ez nem jelentett gondot. Nagyobb volt az öröm afelett, 
hogy kinyílt a zenei múzeum addig ismeretlen, hátsó raktárhelyisége, előkerült egy új repertoár és vele 
egy új tudati-szellemi állapot, amely mintha kiveszne a nyugati emberből. Ebben a tudatállapotban az 
idő kitágul, az én önzés nélkül szemlél, az érzékek megnyílnak és könnyebben beengednek. Nem véletlen, 
hogy a régizene-mozgalom éppenséggel a polgárjogi törekvésekkel és az ellenkultúra virágzásával esett 
egybe. Volt valami a levegőben – ez volt a lényeg.

Ez – a szellem és a tudat kérdése – sokkal fon-
tosabb, mint a régi zene körüli technikai kér-
dések. Az ember sokkal könnyebben elveszíti 
a tudatállapotát, mint a könyveit vagy a kottá-
it. Hogy mit jelent a „historikusan informált 
előadásmód”, azt bizonyára nem kell magya-
rázni Veszprémben. 2013 óta a Veszprémi Ré-
gizenei Napokon számos hazai és nemzetközi 
előadó mutatta meg, hogyan szólnak a kö-
zépkor, a reneszánsz és a barokk hangszerei, 
mennyire kardinális, hogy a lantra bélhúrok 
kerüljenek, vagy hogy a muzsikus a frazeá-
lásban a korabeli gyakorlatot kövesse. Ezek-
ről véget nem érő viták folynak immár több 
évtizede szakmai körökben, de a végső kérdés 
mégis az: sikerül-e megidézni azt az atmoszfé-
rát, amelyben a megszólaló művek születtek. 
És nem mellesleg: sikerül-e befogadni a kö-
zönségnek azt a zenét, amelyben a három-öt-
hét évszázaddal ezelőtti szellem világlik.

Idén a fesztivál két hangversenyét hal-
lottam: július 18-án a veszprémvölgyi jezsuita 
templomban a nyitóestet, július 26-án a tiha-
nyi apátsági templomban pedig a záróestet.

Az a misztikus érzület, amely a Tasto 
Solo muzsikája nyomán szétáradt, alig léte-
zik már a világunkban. Az együttes Guillermo 
Pérez vezetésével a 13. század végi, 14. szá-
zad eleji spanyol és francia zeneirodalomból 
válogatott a La Flor en Paradis című koncer-
ten, olyan hatásosan, hogy egy pillanatra el-
bizonytalanított abban, hogy a zenetörténet 
tényleg fejlődéstörténet, ahogy arra tekinte-
ni szoktunk. Anne-Kathryn Olsen megmu-
tatta, milyen erő lakozhat egyetlen szólamban 

is, majd misetételek, motetták, szekvenciák és estampidák (kö-
zépkori tánc és zenei forma) nyomán képet kaphattunk róla, mit 

jelentett a többszólamúság megjelenése az európai zenében. Az 
elhangzó művek közül több az északspanyol burgosi monostor-
ban talált Las Huelgas-kódexből származott. Ezeket a műveket 
egy szűk, egyházi rétegnek tartották fenn akkoriban (a korabeli 
Mária-kultuszhoz kapcsolódva), és valóban, a muzsika ereje an-
nak spirituális szintjén lakozott. Az énekesnő tökéletes „médium” 
volt, ahogy a zenekarvezető, Pérez is, az organetto mestere. Ez a 
térdre helyezhető miniorgona, amelyet a játékos bal kezével fújtat, 
a jobbal pedig a manuált használja, hipnotikus hatást tud elérni 
fuvolaszerű hangjával, az orgonapontot könnyedén lehetővé tévő 
kialakításával. Érdemes megjegyezni a virágmetaforát, amellyel a 
középkori zenészek a hangdíszítéses műfajt illették: organum-fl o-
rido. 

A változó felállású együttesben David Mayoral ütőhangsze-
reken, Pau Marcos pedig fi dulán, térd közé helyezhető, gambasze-
rű vonóshangszeren játszott.

A zárókoncerten néhány évszázadot előreugrunk az időben: 
ez már Bach kora, s a megszólaló muzsikáról akár a híres cselló-
szvitek is eszünkbe juthatnak. A világlátott Francesco Geminia-
ni és párizsi Jean-Baptiste Barrière művészetéhez nem volt olyan 
kegyes az idő, mint a lipcsei kántoréhoz. Pedig Barrière mindent 
megtett, hogy haladjon saját korával: a viola elismert mestere-
ként pionír módon váltott a modernebb csellóra, negyven évvel 
megelőzve a talján vonósmezőnyt, halálakor pedig úgy emlékez-
tek rá, mint hangszere utolérhetetlen mesterére. Geminiani sem 
volt éppen ismeretlen, a 18. században zenei félistenként tisztel-
ték, fennmaradt hegedűkönyve pedig hasznos olvasmány minden 
zenésznek, akit a barokk játék érdekel.

Az ő kettejük, valamint a néhány évvel fi atalabb Joseph 
Dall’Abaco műveiből adott hangversenyt Tihanyban Bruno Coc-
set és Emmauel Jacques. A két francia csellista a Les Basses Ré-
unies tagja (az együttes az előző napon lépett fel a fesztiválon). 
Többnyire Cocset vitte a prímet, megkapó ornamentumokat, vir-
tuóz megnyilvánulásokat és nagyobb technikai felkészültséget 
tőle hallottunk, Jacques pedig inkább a basso continuo feladatát 
látta el. A 18. századi csellóirodalomban – miként a barokk min-
den hangszeres műfajában – ugyan tetten érhető a tetszésért való 
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Vegyészmérnökként végzett Veszprémben. 
Festett, verseket írt, kultúrmunkásként 
is dolgozott a megyénél. Majd szakmájá-
ban helyezkedett el, s egy nagyvállalatnál 
sikeres éveket tudhat maga mögött, nem 
utolsósorban angol és horvát nyelvtudá-
sának is köszönhetően. Öt évvel ezelőtt 
vásárolt egy tükörreflexes digitális kame-
rát, s megkezdte sikeres pályafutását a 
természet világában. A célpontokat hosz-
szas válogatás során határozza meg, fejben 
szinte előre megálmodja a képet. Az euró-
pai helyszíneken kívül Új-Zéland, Japán, 
Kanada, az Északi- és a Déli-sarkvidék a 
főbb helyszínei fotóinak. Felvételeinek szá-
ma több tízezer. Számos hazai és nemzet-
közi fotópályázati díj birtokosa. Nemrég 
Olaszországban, a 14. OASIS Nemzetkö-
zi Fotópályázat díjkiosztó gáláján vehetett 
át két díjat is: a Sri Lankán egy buddhista 
zarándokhely sztúpáján készített, makákó 
majmot ábrázoló képért az emlős kategó-
riában az 1. díjat, s ugyanezért a felvételért 
a pályázat fődíját is elnyerte, mintegy hu-
szonnégyezer fotóból.

Egy korábbi, ugyancsak rangos, hu-
moros természetfotó-pályázaton 85 ország 
három-négy ezer beküldött fényképéből 
nyerte el a legderűsebb fotó fődíjat. A kép 
három kuvikot ábrázol. Az egyik az ágról 
leesőfélben van; a másik kettő félrenézve, 
közömbösen ül mellette. Ahogy sokszor 
mi, emberek sem veszünk tudomást társa-
ink problémáiról.

Nem szokványos képeket látunk a fa-
lakon. Tibor minden útra alaposan fel-
készül. Előtanulmányokat folytat a várt 
természeti jelenségekről és a fotózandó álla-
tok életmódjáról. A helyszínen lencsevégre 
kapott tipikus viselkedési formákon, életvi-
teli sajátosságokon túl képeiben mégis több 
van, mint az átlagos természetfotókban.

És innen már eljutunk a színes fény-
képezés esztétikájához és szerepéhez a 
világ jelenségeinek közvetítésében. Fo-
tográfusként 20 éve foglalkozom a szín-
tannal, a színek törvényszerűségeivel. 
Arisztotelész óta a szakirodalom állandó 
vitatémája a színek harmóniája és pszi-
chénkre gyakorolt hatása.

Az átlagember csak azt érzékeli, 
hogy bizonyos színkompozíciók nega-
tív vagy pozitív hatást váltanak ki benne. 
Kércz Tibor kimerevített színegyüttesei-
ben arra inspirál bennünket, hogy például 
a kék-fehér vagy fekete-szürke gleccserek 
látványában ráérezzünk a környezet rideg-
ségére, távolságtartására. Vagy érzelmileg 
hasson ránk a lenyugvó nap által létreho-
zott kontrasztok hívogató bensőségessége.

Tibort különös módon vonzza a hó, a 
jég végeláthatatlan fehérsége. Kevesen tud-
ják, én is csak az utóbbi években jöttem rá, 
hogy a nagy német írófejedelem, Goethe 
a színtan tudományának egyik legrango-
sabb képviselője. Szinte minden jelenségre 
találó és legtöbbször még ma is érvényes 
megállapítást tett. A fehér szerepét a kö-
vetkezőképpen határozta meg: „Az ingerlő 
energiát, amivel a színek szemünkre hat-
nak, meg kell különböztetnünk a fehér kö-
zömbös világosságától.”

Esztétikai hatásában a fehér nem 
rendelkezik önálló arculattal, de éppen 

ezért minden hatással és színnel szemben 
nyitott. Kandinszkij szerint a fehér pszi-
chénkre úgy hat, mind egy nagy hallga-
tás, amely azonban nem halott, hanem tele 
van lehetőségekkel. Kércz Tibor ezeket a 
lehetőségeket használja ki a fehér háttér-
ben ábrázolt állataival, madaraival. Az ál-
latok jellegzetes mozdulatainál maradva az 
énekes hattyúk sárga csőrével, a szamár-
pingvinek fekete foltjaival vagy a hóbagoly 
szemének kiemelésével különös értelme-
zést ad a környezet és az élőlény szimbió-
zisának.

Tibor kompozícióteremtő képességét 
dicséri az Északi-sarkvidék jegesmedvéi-
nek méltóságteljes menetelése a vízszintes 
jégtáblák között. A már méltatott, Sri Lan-
kán készült felvétel az átlós komponálási 
mód egyik mesterpéldánya.

E technikai kitérő után nem szabad 
azonban elfelejtkeznünk a fotóművész fan-
tasztikus madárfotóiról. Ezek a darvak, a 
jégmadár, a rétisas, az énekes hattyúk fajra 
jellemző mozgásharmóniáját adják vissza. 
Az igényesen kiválasztott hátterek már 
csak ráadás ebben a végtelenül összetett 
munkában.

Mi Kércz Tibor sikereinek a titka? A 
téma kiválasztása után alapos felkészülés, 
gépek, kamerák gondos kiválasztása és a 
külkereskedelmi gyakorlatból adódó te-
hetséges szervezés. És a felülmúlhatatlan 
szorgalom. Amint hallottuk, Kanadában a 
hóbagolyról hatezer felvételt készített.

Szerencsés a képek méretének meg-
választása és igényes megjelenítése is.

A művészet az utánzás ösztönéből 
ered, célja az utánzott megismerésének 
öröme – mondta Arisztotelész. Kércz Ti-
bor „utánzóművészete” magas szinten já-
rul hozzá az ábrázolt természeti jelenségek 
megismeréséhez és részesíti környezetét az 
általa nyújtott örömökben.

Szelényi Károly

Könnyek 
művészete 
Ars Lachrimarum, CD-lemez. 
Nagy Csaba – lant, Szászvá-
rosi Sándor – viola da gamba. 
Custos Music, 2018.

„Hullj könnyem, hullj forrásodból! 
Örökkön száműzve, hadd gyászoljak, 
Hol éji, sötét madár zengi bús hírét 
Ott engedj élnem elhagyatva!”

John Dowland: Hullj könnyem – részlet
                      (Villányi G. András fordítása) 

A mai kor totális vitalizmusa nem tűrhe-
ti a nyugodt és békés korok felfokozott 
kultúréletének idegérzékenységét – írja 
Gábor János Debussy művészetét elemez-
ve 1943-ban. Mit kezdünk akkor a lélek 
magányát áhítattal szemlélő és ihletadó 
forrásnak tekintő régebbi korok muzsi-

kájával, szenzibilitásával? Csak kérdések 
vannak, válaszok alig. Egyfajta zárvány a 
régizene, de csak bizonyos nézőpontból 
az. Onnan nézve, ahol a „modern” ember 
áll. Aki elfelejtette, hogy a zene eredendő-
en nem másról szól, mint a rejtett régiók 
feltárásáról, a láthatatlan szemléléséről, 
végső soron Isten megérintéséről. De alig-
ha késhetünk a válasszal. Éppúgy lehetsé-
ges „aktuálisnak”, frissnek mutatkozni a 
régi idők felvett köpönyegében is: a titok 
nem más, mint a személyesség horizont-
jának kiszélesítése, elmélyítése, a rögzí-
tettség állapotától való elrugaszkodás: az 
improvizáció.

Nagy Csaba (lant) és Szászvárosi 
Sándor (viola da gamba) Ars Lachrima-
rum című lemezének zenei anyaga mint-
egy 300 évet ölel föl, olyan kompozíciók 
közül válogat, amelyek a lantművész út-
mutatója szerint a szépség melankóli-
ájának csendes és bensőséges állapotát 
tükrözik: a könnyek művészetét.

Mégsem könnyekkel kezdődik a le-
mez, hanem John Playford (1623–1686/7) 
Faronell’s Division on a ground című da-
rabjával, amelyhez a korabeli Európában 
jól ismert Folia-dallamsor szolgált ala-
pul. A lant kristálytiszta hangjai, a húrok 
finom, de feszes zengése a táncot idézik: 
olyan magával ragadó, emblematikus, 
„végtelen” dallamról van szó, amely a tör-
ténetek szerint valósággal megbabonázta 
a középkori embereket, amikor táncolták 
vagy muzsikálták.

Diego Ortiz spanyol zenesszerző 
nevéhez köthető a viola de gamba-iroda-
lom legkorábbi emléknyoma. A Trattado 
de Glosas című alkotásában bemutatja, 
hogyan, mi módon lehet improvizálni 
akár egy cantus firmusra, akár egy poli-
fonikus műre. A CD-n Recercadas sob-
re La Spagna című műve szerepel, amely 
lantszólóval kezdődik, majd a gamba 
szövi tovább a melankólia szőttesének 
szálait virtuóz módon.

Figyelmet érdemel Ricardo Rognoni 
(1550–1620) „szabadságot” árasztó, lebegő 
távlatokat sejtető, hol merengő, hol izzóan 
lírai, szenvedélyes darabja, az Anchor che 
col Partire, amely az egyik legfigyelemre-
méltóbb mű a lemezen.

Ne feledkezzünk meg Nicola Matte-
is (kb. 1670–1713) itáliai hegedűművész-
ről sem, akinek Diverse bizzarie sopra la 
vecchia sarabanda o pur ciaccona című 
zenedarabja hangzik fel: a majdnem hat-
perces, feltűnően oldott hangulatú harmó-
niacsokrot a szerző „bizarr” variációkkal 
díszítette. Rögtön utána John Dowland 
(1563–1626) következik. A Nagy Csaba ál-
tal előadott Prelude kalauzol el bennünket 
a könnyek dowlandi világáig, s már e rö-
vid kis darab is sejtetni képes az izgalmas 
életművet. John Dowland saját korának 
karizmatikus zeneszerzője, aki a legkisebb 
formákat, motívumukat illetően is erő-
teljes és karakteres tudott lenni, emóció-
it és misztikusságra való hajlamát tekintve 
pedig előképe Henry Purcellnek (1659–
1695), az angol zene fiatalon elhunyt zse-
nijének. A két kitűnő zenész lemezén 
Dowland dalai jelentik az igazi alászállást 
a melankólia és szenvedéssel teli szere-
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Az elsőn a veszpré-
mi Recercare Régi-
zenei Műhely játszott. 
A kezdés előtt fél órá-
val már látszott, hogy 
bizony kevés szék-
sort készítettek be, így 
a fellépők (ez immár 
hagyomány) maguk 

hoztak további, nem éppen kényelmes, 
ám tán épp ezért a középkori viszonyokra 
emlékeztető széksorokat.

A hangverseny címe Jelen – volt. A me-

énekelt versei elénk varázsolták és eleven
né tették – a voltat. Kallai Nóra, Nagy Réka 
és Szászvárosi Sándor, noha három külön
böző egyéniség, mégis azonos szívvel és fe
gyelemmel kezelték gambáikat. Az együttes 
motorja mégiscsak a lant (és talán a közép
kori hárfa), melyeken Nagy Csaba, Remé
nyi Árpád, illetve Király Réka játszott igen 
fegyelmezetten. Sipos Csaba ezúttal egy kor
társ marimbadarabot is előadott, Smadbeck 
Ritmusdalát. Ez, valamint a többi, gambák
ra és lantokra írt modern alkotás 
muzsika, mint ahogy a középkori dallami 

Régi régizene
A „régizene” eredetileg a dúr-moll tonalitás kialakulása előtti korok többszólamú muzsikájára vonatkozott, 
mára azonban egybemosódva az ún. „historikus előadásmóddal”, régizenének mondunk minden olyan, a 
19. századig bezáróan keletkezett zenét, amelyet nem mai, hanem a keletkezés időszakának „historikus” 
hangszerein adnak elő. A középkor zenéje lassan ezen a körön belül is kezd háttérbe szorulni, legalábbis 
erre utal, hogy igazi középkori és kora reneszánsz muzsikát csak az első két hangversenyen hallottunk.

Az V. Veszprémi Régizenei Napok nyitánya: a Recercare Régizenei Műhely, illetve Tóth Emese 
és Kabdebó Noémi koncertje. Veszprém, Jezsuita műemlék templom, 2017. július 18. és 19.
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Régi zene 
hat (és fél) 
Régi zene 
hat (és fél) 
Régi zene 

tételben 
Veszprémi Régizenei Napok, 
Jezsuita templom, 2016. 
július 19–30.
Idén immár negyedik alkalommal rendez-
ték meg a veszprémi jezsuita templomrom-
ban a Veszprémi Régizenei Napokat, ezúttal 
július 19-e és 30-a között, melynek kon-
certjei kedd-csütörtök-szombati napokon 
voltak, 19 órakor. A fesztivál két kurzusnak 
is teret adott: az első héten Csalog Benedek 
barokk fuvola-, a második héten Szász-
városi Sándor viola da gamba-kurzusán 
mélyíthették el stílusismeretüket, korhű 

Csalog a játék során minden idegszá
lával a rokokó dallamosság dinamikai ár
nyalatait fogalmazta meg páratlan intoná
cióval. A hangszer olykor süvölt, sír, jajong, 
máskor gyöngyözik, csobogó csermelyként 
csörgedez, lenge szellőként kavarog a keze 
alatt. Igazi mester ő, nem véletlenül egy sor 
világhírű zeneakadémia régizene tansza
kának tanára, akinél a szakmai nagyság 
nagy-nagy szerénységgel és zene iránti 
alázattal párosul. 

Partnere, a fiatal kora ellenére számos 
sikert elért Edőcs Fanni remek kísérőnek 
bizonyult. A 
basszus) jelezte akkordvilág plasztikus 
hátteret nyújtott a szólóhangszer szárnya
lása számára, kiszolgálta, segítette, olykor 
kiegészítette a zenei folyamatot. A gáláns 
stílussal együtt jelent meg az árnyalt di
namika is a dallam történetében, amivel a 
csembaló – kötött hangereje folytán – nem 
képes lépést tartani. Ez bizonyítja szá
munkra, hogy még szó sincs a hangszerek mélyíthették el stílusismeretüket, korhű 
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alázattal párosul. 

Partnere, a fiatal kora ellenére számos 
sikert elért Edőcs Fanni remek kísérőnek 
bizonyult. A 
basszus) jelezte akkordvilág plasztikus 
hátteret nyújtott a szólóhangszer szárnya
lása számára, kiszolgálta, segítette, olykor 
kiegészítette a zenei folyamatot. A gáláns 
stílussal együtt jelent meg az árnyalt di
namika is a dallam történetében, amivel a 
csembaló – kötött hangereje folytán – nem 
képes lépést tartani. Ez bizonyítja szá
munkra, hogy még szó sincs a hangszerek 

Séd, 2017. 3. sz., 25. old.

Hála az égnek van egy-két dolog még a 
mai, poszt-poszt-posztmodern világban, 
ami úgy létezik, hogy nem túl sokan va-
gyunk kíváncsiak rá. Az erdők, a fák, a 
bokrok, a versek és a régizene ilyen dolgok. 
Ha a 2016-os globális statisztikákat nézem, 
ahol a legsűrűbben játszott szerzők, művek 
és egyebek szerepelnek, Händelnél régebbi 
nevet nem találok a listákon. Persze már az 
is luxus, hogy régi korok zenéjét játsszuk, 
törődünk velük, egyáltalán, hogy tudunk 
róluk. Hiszen ott vannak a sztorik, hogyan 
porolta le Mendelssohn és Casals Bachot, 
és hogyan vetette bele magát Sztravinsz-
kij Gesualdo művészetébe. Úgy tűnik, az 
emberek évszázadokig megvoltak a 11–17. 
század zenéje nélkül, mégis – és ez legyen 

bizonyos szintű luxus felett 
ne süllyedjünk bizonyos szintű luxus alá! 
Őrizzük, hallgassuk és szeressük a régizenét 
– legyen szükségünk rá.

Sieur de Sainte-Colombe néven emleget-
jük, bár egyesek tudni vélik, hogy Jean 
volt a keresztneve. (Ráadásul erre statisz-
tikailag is van esély, mert mi más neve len-
ne egy franciának.) A rejtélyes mester a 
kortársak legnagyobb csodálatát vívta ki, 
és nagyban hozzájárult a hangszeres zene 
felvirágzásához.

Július 28-án ennek a szerzőnek szen-
telte koncertjét két viola da gamba-játékos. 
Kallai Nóra sok éve ismert és elismert régi-
zenész itthon, de talán Regős Júliát sem kell 
feltörekvő tehetségnek mondanom. Közös 
muzsikálásuk a mélyére nyúlt Sainte-Co-
lombe zenéjének, felfedezték meditatív ré-
tegeit. A Tombeau Les Regrets, illetve több 
más kisebb darab hangzott fel, az előadók 
kérésére négy tapsszünettel. Jólesik utólag 
azon gondolkodni, hogy miért is van szük-
ség erre az átkozott tapsra, a kicsit ormótlan 
hangorkánra, amivel a legszebb hangokat 
jutalmazzuk. Persze, hogy kell, kell a tet-
szésnyilvánítás, de mégis rokonszenves, ha 

Régi zene, új zene
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Természetes, hogy egy nyilvános kur-
zuszáró koncert közönsége a kurzus hall-
gatói köré csoportosul. Azok családtagjai, 
barátai adják a közönség gerincét: rajtuk kí-
vül csak a zeneszerető közönség régizenével 
nagyon fertőzött, igen szűk rétege látogat-
ja azt. Így volt ez most is. Ám biztosíthatom 
azokat, akik hezitáltak azon, hogy eljöjje

nek-e vagy sem, és nem remélvén, hogy a 
többi hangverseny színvonalával azonos mi-
nőségű produkciókat fognak hallani, végül 
más programot választottak, rosszul tették. A 
színvonal semmivel sem maradt alul a többi 
koncerttel szemben. Sőt!

Rostetter Szilveszter

Újabb régizene
azokat, akik hezitáltak azon, hogy eljöjje

Újabb régizene
azokat, akik hezitáltak azon, hogy eljöjje-

Újabb régizene
- Rostetter Szilveszter

Újabb régizene
Rostetter Szilveszter

Bruno Cocset és 
Maude Gratton hangversenye

Séd, 2021. 4. sz., 41. old.
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Faximile kiadás. Bal oldalon az énekes szólam alatt a lanttabulatúra hatsoros „kottá-
ja”, a lantos ebből játszik. Jobb oldalon egy háromszólamú mű, az asztal három oldalá-
ra ülve tudják az énekesek olvasni és előadni. Igazi társas zenélésre alkalmas megoldás. 
https://fi delio.hu/klasszikus/o-volt-shakespeare-koranak-legnepszerubb-
dalszerzoje-152188.html

virtuozitás igénye, de ezt inkább tulajdonítsuk a világi művészet 
kibontakozásának és a hangszerek fejlődésének, mint talmi becs-
vágynak. S nem is mindig az nehéz, ami virtuóz hatást ér el: főleg 
a prímszólam követelt olyan megoldásokat, amelyek nem egysze-
rűek, de nem is olyan mutatósak.

Geminiani opus 5-ös csellószonáta-gyűjteménye szellemes 
tempo rubatókban és fület gyönyörködtető harmóniákban gazdag, 
a francia-olasz hatásokat mutató Barrière műveit érzelmesebbnek 
nevezném. A két szerző műveit ellensúlyozandó a duó Dall’Aba-
co alkotásait intermezzo gyanánt használta, ezekhez Cocset szop-
rángambát vett kézbe. A két korhű cselló nagyszerűen szólt. Hogy 

miben más a barokk cselló, mint modern leszármazottja? A zene-
történet a hangszerek hangosodásának története is, így a barokk 
cselló halkabb, fémesebb hangon szól – a szinesztéziára hajlamos 
olvasók kedvéért: rézvörösen –, nincsen támasztólába, és ami a leg-
fontosabb, több felhangja van. Ezért van, hogy a barokk hangszerek 
halkabban szólnak, de gazdagabban csengenek össze.

Cocset és Jacques műsorát nagy tetszés követte, a két francia 
pedig a ráadásokra tartogatta a legszebb darabokat. Mindkét kon-
cert jóval több volt, mint múzeumi kirándulás: a muzsika meg-
szólalt, a hallgatók dolga volt, hogy belső élménnyé tegyék.

Csabai Máté

Nagy Csabát megfertőzte a középkori zene, aminek művelése fi lo-
zófi a is egyben. Egy számunkra távolinak tetsző kor zenéjét mu-
tatja be a ma közönségének. Társakat keres maga mellé, együttest 
alapít, fesztivált szervez, majd hátrébb lép, és csak az előadások-
nak szenteli magát. Az elmúlt egy-két évben Dowland művészete 
áll előadó-művészeti tevékenysége homlokterében.

Július 22-én estére egy intim hangulatú kétszereplős előadás-
ra kaptunk meghívást. A reneszánsz kor egyik legnevesebb „Orfe-
usza” John Dowland, akinek társasági zenéjéből – szólólantra írott 
darabjaiból, táncaiból és lantdalaiból – kaptunk válogatást Nagy 
Csaba és Tóth Emese Gyögyvér előadásában. 

Nem tudom szavakkal leírni a hely hangulatát, az egysze-
rű fehér és téglafalak befejezetlensége, a falak mellett elhelyezett 
gyertyák imbolygó lángja, a templom apszisára irányított fény-
szórók visszaverődő fénye, ami különös árnyékok játékának adott 
teret, az alkalmi „színpadon” két szék, emberi közelségben az 
előadók, akiknek arcjátékát is követhettük – mind-mind hozzájá-
rult a varázslathoz, amelynek részesei lehettünk.

Három lantdarabbal kezdődött az este. A gyönyörű lát-
ványt nyújtó reneszánsz lantnak kicsi a hangja, lélegzet-visszafoj-
tott csend kell az élvezetéhez. A darabok mintha ott születnének 
előttünk, a díszítések, összekötő futamok az előadó egyéniségének 
tükröződései. A három darab között a sekrestyeajtóból egy-egy dal-
lamot előlegezett meg az énekes.  Kristálytisztán, abban a hang-
nemben folytatódott a lantdarab. Mint a csermely vékony ere, a 
föld alól előbújva megerősödött a többszólamúságban. A harmadik 

darab után foglalta csak el székét Tóth Emese Gyöngyvér, és meg-
szólaltak a melankolikus hangulatú dalok. A szöveget a szervezők 
jóvoltából megkaptuk, hogy nyomon követhessük, bár a zene töké-
letesen megjelenítette a címben is jelzett „mindig fádalom” érzést. 

„Ti mind, kiket a Szerelem és a Szerencse elárult,
Ti mind, kik gyönyörűség álmában, de fájdalomban éltek,
Ti mind, kiknek reményei egyre csak késnek,
Ti mind, kiknek sóhajai-betegségei enyhülésre vágynak:
hallgassatok engem,
legboldogtalanabbat, hogyan énekelem fájdalmamat haldok-
ló hattyúként” – szólt az első dal.

A mai kor embere világos, fényes, egyre magasabb hangoláshoz 
szokott hozzá. Már nincs hangoló, aki egy mai zongorát például 
440 Hz-re hangolna, egyre magasabb az előadók igénye. A fülünk 
ebből csak a világosabb hangzást érzékeli. Ezeknek a daloknak 
az előadása fojtottabb, fakóbb hangon szólt. Először meggyanú-
sítottam az előadót, hogy hamis, ám egyre tovább hallgatva bele 
tudtam helyezni magam ebbe a miliőbe, a különleges díszítések, 
a vibrátomentes, visszafogott, ugyanakkor nagyon természete-
sen áradó hangvétel különös spirituális légkört teremtett. Egyre 
mélyebb levegőket vettem, úgy éreztem, megtelik a tüdőm tiszta, 
friss erővel, és a mindenségre való csendes rácsodálkozás érzése 
fogott el.

Még az előadás felkonferálásában elhangzott a kérés, hogy 
tapssal ne szakítsuk meg a darabok előadását. Nagyon köszönjük 

ezt a kérést. A végén is el tudtam volna képzelni a teljes csendben 
elvonulást. Persze az előadókat megilleti a köszönet, hogy olyan ka-
tartikus élményben részesültünk, ami nem csak a kijáratig tartott.

Rostetterné Nagy Rita

Nagy örömünkre az idei nyáron ismét volt „Régizene” a veszprémvölgyi jezsuita templomban Veszprémben! 
Egy elkötelezett ember elképzelése volt 2013-ban, hogy azóta nyaranta egy héten át különleges koncerteket 
hallgathatunk különleges helyszínen. 

Mindig Dowland, 
mindig fájdalom

Semper Dowland semper dolens – Tóth Emese Gyöngyvér és Nagy Csaba estje. 
Veszprémi Régizenei Napok. Jezsuita romtemplom, 2021. július 22.

Dietrich Buxtehude (1637–
1707) a középbarokk talán 
legkiemelkedőbb komponis-
tája. Műveit azonban mintha 
el-elfelejtené a társadalom, 
nagy ritkán találkozhatunk 
a német mester darabjaival 
koncerteken.

Beszélgettem már olyan zenetörténésszel, 
aki azt taglalta, hogy ha Johann Sebasti-
an Bach (1685–1750) nem élt volna, akkor 
ma Buxtehudéra emlékeznénk úgy, mint 
Bachra. Műveire a németes precizitás és 
az olaszos dallamosság egyaránt jellemző. 
Szívhez szóló harmóniái néha már-már 
romantikus kezelésmódokat mutatnak.

A Membra Jesu nostri című héttételes 
kantátasorozat Buxtehude egyértelműen 
legkiemelkedőbb műve. Számos zseniális 
produkció érhető el a legnagyobb videó-
megosztó portálon, ajánlom meghallga-
tásra mindegyiket. A kompozíció műfaji 
meghatározására talán Pad Zoltán dokto-
ri értekezése1 adja a legpontosabb választ: 
passió-meditáció. 

Számos passiómegzenésítést isme-
rünk a zenetörténetből (gondoljunk csak 
Bach Máté- és János-passiójára, vagy akár 
Liszt Via crucisára stb.), azonban egyik sem 
fogható Buxtehude művéhez. Szövege nem 
követi az evangélium történéseit, hanem 
elvont, pietisztikus imádságokat foglal ze-
nei köntösbe. Szövegforrása az Ószövetség, 
illetve Leuveni Arnulf (1200 körül – 1250 
körül) középkori költő imádságai. Utóbbi 
versek azok, amelyek a kompozíció lelki és 
tartalmi vázát adják. Minden vers a megfe-
szített Krisztus egy testrészéhez való mély, 
megrendült ima: I. A lábaihoz; II. A térdei- 
hez; III. A kezeihez; IV. Az oldalához; V. A 
mellkasához; VI. A szívéhez; VII. Az ar-
cához. A keresztfa mellől feltekintő ember 
lelki emelkedését Buxtehude zseniális zenei 
eszközökkel jeleníti meg. 

A jelen írás apropóját adó koncerten a 
veszprémi Orlando Énekegyüttes, valamint 
a Budapest Bach Consort játszott. Az éne-
kes szólisták Kalafszky Adriána (S1), Acsai 
Zita (S2), Balogh Eszter (A), Varga-Tóth 
Attila (T) és Borka Ákos (B) voltak. A mu-
zsikusok játékát Vikman Pál vezette. A fent 
röviden ismertetett Membra Jesu nostri 
című kompozíción kívül a művészek elő- 
adásában még három mű csendült fel, sor-
rendben: Heinrich Schütz (1585–1672)  
O bone Jesu, Dietrich Buxtehude: Klaglied 
és Herr, wenn ich nur Dich hab’.

A keresztfa 
tövében
Az Orlando Énekegyüttes  
és a Budapest Bach Consort 
koncertje. Veszprémi Régizenei 
Napok, Jezsuita romtemplom. 
2021. július 24. 
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Igazán méltó és szép koncertél-
ményben lehetett része a Jezsuita temp-
lomba kilátogató közönségnek. A 
Vikman Pál által vezetett zenészek mély 
áhítattal szólaltatták meg a felhangzott 
zeneműveket. Érzékenység és határo-
zottság, finomság és karakteresség, hit 
és alázat. Ezek azok a vonások, melyek-
kel jellemezni kívánom az est fellépőit, 
de legesleginkább a koncert karnagyát. 
Vikman Pál és kórusa évek óta konzisz-
tensen hozzák azt a nagyon magas mű-
vészi színvonalat, amivel kiemelkednek a 
veszprémi zenei formációk közül. Innen 
is kívánok a kórusnak és karnagyának jó 
egészséget, sok erőt és kitartást, hogy a 
jövőben is ilyen kvalitású produkciókkal 
ajándékozzák meg Veszprém város kó-
ruszenéért rajongó közönségét.

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

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

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

Lukács Elek

Jegyzet:
 Pad Zoltán: Dietrich Buxtehude passiója; DLA 

doktori értekezése; 2010; LFZE

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

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

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

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

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

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

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

Kovács Gáborján

Danny Bain és  
Ágoston Béla mesekoncertje

XXVIII. Kabóciádé Családi Fesztivál. 2021. július 31.

Séd, 2021. 4. sz., 6. old.
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A távoli Afrikában la-
kik egy anya három 
kisfi ával. Noha a lehető 
legegyszerűbb körül-
mények között élnek, 
mégis minden pilla-
natban varázslat és 
boldogság veszi őket 
körül az anya hajá-
nak köszönhetően, ami 
olyan hosszúra nőtt, 
hogy nem csupán az 
időjárás viszontagsá-
gaival szemben tudja 
megvédeni őket (s az 
egész falut is), de azzal 
fognak halat a folyó-
ban, azon ugrándoz-

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

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

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

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

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

Lovizer Lilla

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

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

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

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

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

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

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

Leghálátlanabb dolog 
a világon az anyaság – vagy mégsem?

A lehetetlen megkísértése

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

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

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

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

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

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

Mórocz Anikó

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

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

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

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

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

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

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

Fenntarthatóságtól a kufl i-
kupacig, kortárstól a folklórig
XVII. Mesefesztivál a Kabóca Bábszínház szervezésében. 

Séd, 2020. 3. sz., 40. old.
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Nemcsak keresni kell, hanem érteni is a 
felénk küldött üzeneteket. Meg kell tanul-
nunk a gagyik közül kiválasztani a jót, a 
lélekemelőt. Tele van már a virtuális pos-
taládánk. Talán túl sokan is vannak, akik 
most akarják megmutatni „művészetüket”. 
De jó lenne a csendet is megszokni, hiszen 
sokszor többet mond, mint bármi más.

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

Molnár Erzsébet

Szempillantások 
A Kabóca Bábszínház You 
Tube-on elérhető felvételei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asztalos István

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

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

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

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

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

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

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

Herth Viktória

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

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

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

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

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

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

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

Regö rejtem. A Kabóca Bábszínház betlehemes játéka. Szöveg: Kovács Gáborján. 
Bábok: Várszegi Kata. Rendezte: Rumi László. 2020. december 13-án, Luca napján
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A magyar tengerről szóló, az ötvenes évek hangulatát idéző fi lmválogatást is hol máshol mutathatták volna be, mint a Bala-ton partján. A Filmarchívum komoly gyűjteményt őriz azokból a fi lmfelvételekből, amelyek a Balaton változatos arcát, városai-nak sokszínűségét és halászatának látványos sajátosságait örökí-tették meg. Az alkotások műfaja legalább annyira változatos, mint maga a téma. A ritkán látott propagandafi lmekből érdekes kép rajzolódott ki a magyar tömegüdültetés fejlődéséről, az ismerős helyszínek és a régi strandeszközök pedig sokakban felejthetetlen emlékeket ébreszthettek. A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum jóvoltából egy 1961-es történelmi dráma mozipremierje is a Filmpiknik füredi hely-színére került: a digitálisan restaurált Katonazenét először 2020. szeptember 4-én láthatta a Balaton Mozi közönsége. Az egyik legelső színes, szélesvásznú magyar fi lmet Marton Endre rendez-te, az operatőre pedig az a Hildebrand István volt, akit az előzetes 

tervek szerint a bemutató előtt köszöntöttek volna, ám a 91 éves operatőr nem tudott részt venni a füredi vetítésen. A Kossuth-dí-jas művész nevéhez köthetők többek között olyan klasszikusok, mint A kőszívű ember fi ai, az Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zol-tán, a Psyché vagy A pogány Madonna.  Szintén csak Füreden volt látható a Szép csendben című fi lm. Az elsőfi lmes Nagy Zoltán érzékeny drámája nem a megszokott módon dolgozta fel a szexuális zaklatás témáját, ugyanis vádirat helyett kérdéseket tett fel, valóban szépen, csendesen. A Tagore sétányon tartott záró vetítés előtt Káel Csaba úgy fogalmazott: fontos bejelentés előtt állnak, ugyanis előrehaladott tárgyalásokat folytatnak Veszprémmel és Füreddel. Nagyon sze-retnék, hogy a fi lmek jelenléte megmaradjon ebben a régióban, Füred pedig egyfajta cannes-i szerepet töltene be a jövőben.

Mórocz Anikó

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

Köztudomású tény, hogy a 4–6 év közti gyere-kek olykor igen sommás összegzésekre ragad-tatják magukat, ezúttal viszont úgy hiszem, éppen fején találták a szöget. Hiszen a bábjá-ték a mesemondás olyan valóságosabb formá-ja, amelyben a báb mintegy plusz közvetítő eszközként a gyermeki fantáziavilág felé, még inkább azt segíti, hogy a gyermek maga is be-lehelyezkedhessen az adott mese univerzu-mába. A Kabóca Bábszínház szervezésében megrendezett XVII. Veszprémi Mesefesztivál pedig éppen ezt a misztériumot vitte ki az utcára a nagyközönség elé.Már maga a helyszín is igazi mesevilágot idézett meg az „építkezős játéktér” mellett, a hatalmas, színes körforgókkal s a fákról lógó, polipszerű lények szélfútta szalagkarjaival is, melyek között Az Óriás mesék gólyalábas főhőse szintén otthonosan lép-kedhetett, jókedvre derítve minden arra járót. A szervezés egyik legfőbb erénye éppen az volt, hogy nem preferáltak egyetlen kor-csoportot, s a programok legtöbbje egyformán nyújtott jó szóra-kozást a közönség apraja mellett még a nagyjának is. Kifejezetten az utca sokféle népének szánt előadás például a Tintaló Társulás Horgászni tilos című, több értelemben is szellemes darabja, mely-nek egyetlen bevallott célja a nevettetés – és amelyet, tegyük rög-tön hozzá, ezúttal is maradéktalanul elért. Ugyanebbe a korhatár 

nélküli kategóriába sorolható a Volt egyszer egy… című egyszemé-lyes produkció, mely olyan magas művészi igényességet képvisel nem csupán a színészi játék, de vizuális élmény tekintetében is, hogy gyermeket-felnőttet egyaránt magával ragad. Megint más tí-pusú, ám hasonlóan látványos előadás a Perdül című kortárstánc produkció, melynek előadója egyetlen szál piros rózsát – mintegy a női lét princípiumát – személyesítve meg, a zene és a tánc szim-bolikus nyelvén meséli el saját, időtlen történetét.De más tekintetben is rendkívül színes mesevilág tárult a közönség elé; mintha a szervezők feltett szándékuk szerint is egy-szerre akartak volna teret adni a lehető legtöbb alkotói trend-nek. A Mimó és Csipek az erdőben című mesejáték hősei például rögtön a fenntartható gondolkodás alapértékeit sajátíttatták el a gyerekekkel. Nem kizárt, hogy több szülő is hálás szívvel gondol vissza arra a pataklakó potykára, amelyik a „zuhanyozás vs. kád-ban fürdés” örök és drámaian súlyos vitatémáját tisztán lelkiis-mereti kérdéssé változtatta át minden, napi szintű elkoszolódásra hajlamos lurkó fejében. Újabb, teljességgel tanulságmentes övezetet jelentett szom-bat délelőtt a kufl ik és varázsgombák lakta, valóban kissé psziche-delikus történeteket felvonultató, elhagyatott rét világa. Dániel András nagy sikerű gyerekkönyvsorozatának történeteit eleve sokkal inkább tarthatnánk a hagyományos varázsmesék paródiá-jának, melyekben nincsenek igazi veszélyek vagy megoldásra váró 

Fenntarthatóságtól a kufl i-
kupacig, kortárstól a folklórig
XVII. Mesefesztivál a Kabóca Bábszínház szervezésében. 
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Nemcsak keresni kell, hanem érteni is a felénk küldött üzeneteket. Meg kell tanul-nunk a gagyik közül kiválasztani a jót, a lélekemelőt. Tele van már a virtuális pos-taládánk. Talán túl sokan is vannak, akik most akarják megmutatni „művészetüket”. De jó lenne a csendet is megszokni, hiszen sokszor többet mond, mint bármi más. Elfogadott dolog már napjainkban a művészetek okosgépeken való közve-títése, ám az élő előadások varázsát nem pótolhatja semmi. A közönség reakciói hiányoznak az előadóknak is. Kellenek a közös élmények, mert előadó és hallgató egymásra van utalva a felemelő pillanatok megteremtésében. Kellenek a találkozások, a taps, mely erőt és biztatást ad. Kell a né-zőterek zsongása és a csend is a széksorok között, ha magunkra ismerünk egy-egy mondatban. Kérjük hát meg szép szóval a Moirákat, ezeket a különleges istennőket, úgy fonják életünk fonalát, hogy ne csak a virtuális térben találjon egymásra közön-ség és előadóművész. Mert szükségünk van az együtt megélt közös élményekre, melyek erőt adnak nekünk.Molnár ErzsébetSzempillantások A Kabóca Bábszínház You Tube-on elérhető felvételeihttps://www.youtube.com/watch?v=_Zy-li1Juq-8&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=1; https://www.youtube.com/wat-ch?v=w3qM-H7rB2I&list=PLR5_lMyo07mWQl7h2ouWXTh-C7Risds-r3&index=2;

https://www.youtube.com/watch?v=-vzS11RkU2ro&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=3;https://www.youtube.com/watch?v=Hk-FJIkLcTQM&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=4;https://www.youtube.com/watch?v=oE-1TgHIxTto&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=5;https://www.youtube.com/watch? v=hvSDK4D-UaE&list=PLR5_lMyo07mWQl7h2ouWXTh-C7Risds-r3&index=6;https://www.youtube.com/watch?v=clx-RM2l2WwE&list=PLR5_lMyo07mWQl-7h2ouWXTh-C7Risdsr3&index=7;https://www.youtube.com/watch?v=EQz-Ttdv4BeI&t=7sA karantén első hetében digitális úton érkezett a Kabóca Bábszínház és három veszprémi költő (Bozsik Péter, Géczi János és Kovács Gáborján) cinkos összeesküvése a hirtelen ledermedés ellen. Nyolc szem-pillantásnyi klip: képek, versek, a játék és gondolat szabadsága.Nehéz ügy, és talán nem is kell küsz-ködni vele: a műfaji besorolással. Mond-hatjuk gyermekverseknek őket, hiszen szinte kivétel nélkül valamiféle gyermeki látásnak adnak hangot és képet. A gyer-meki látás azonban gyakran nagyon nem gyermeki világra néz. Mint leginkább Bozsik Péter két, Mondom az apának… című és kezdetű etűdje, két villanás, gye-rekszáj, de kíséri képeken összekoszolt óceán és a balkáni háborúk fojtogató, olykor szinte szürreális agresszivitása.Máshol a játékosság teremt légkört és gondolatot. Kovács Gáborján Ádázá-zig albokolt című halandzsája, mely – mint a legjobb halandzsák mindig – tartalmaz annyi magyar tövet, toldalékot, hogy már-

már érteni véljük, miközben – talán a zene miatt is – belehallani vélünk némi kelta színezetet. A bekeretezett üveglapot szerte Veszprémben megsétáltató Miller Patrik kezében az üveg bármit befogad, bármit visszatükröz, ebben az esetben leginkább talán a szándékot, hogy a karantén szoba-fogságából a valóságos és az átvitt értelmű tágasságba átpillantsunk rajta.Géczi János szövege, Ez egy vers, a legjobb kabócás hagyománynak teremt teret, az átalakulásnak. Ezúttal egy verses papírlap képes bármiből bármivé lenni, miközben a papírra rótt vers egy igazi mű-vész finom exhibicionizmusával, ártatlan önzésével, bájos öntudatával mond mono-lógot önmagáról. Világot teremt, miként A térre én… kezdetű etűd tündére, aki a tér-re padot állít, rügyet fakaszt, általában ő szereli össze ezt a madárfüttyös, patakcso-bogásos világot, melynek végül – réti vi-rágok közt, kicsiny piros szívvel a kezében – maga áll a közepén.Nem enged a terjedelem ennél töb-bet. De a köszönetet még megengedi. Köszönet a három költőnek. Köszönet Bartal Kiss Ritának, Benkő Zsuzsanná-nak, Berta Csongornak, Csörögi Gábor-nak, Fekete Ágnesnek, Miller Patriknak, Nagy Krisztinának, Pál Hunornak, Szí-vós Rékának, Szőke Kavinszki And-rásnak koncepcióért, zenéért, bábért, versmondásért. Köszönet a nyolc szem-pillantásért gyerekszemmel a felnőtt vi-lágra. Köszönet a legfontosabbért, azért, hogy miközben a világ magára gombolta a szűkösséget, ők kinyitottak nyolc kicsi ablakot egy világra, ahol nincs vírus, ha-nem öröm van és bánat, szépség és ször-nyűség, de mindig, mindenek felett az alkotó szellem szép szabadsága van. A legjobb vakcina, ha a lelket ledönti lábá-ról a szükség. Asztalos István
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Különös szerencse, 
hogy idén a házigazda 
Kabóca Bábszínház is 
épp a 20. születésnapját 
ülte, a mesebirodalom 
így minden eddiginél 
pompásabb külsősé-
gek között s gazdagabb 
programkínálattal vár-

ta vendégeit. A megnyerő modorú és meg-
lepően fotogén óriások mellé vasárnapra 
egy igazi szivárványt is sikerült beszervez-
ni, de a tóban lakó teknősök és vadkacsák 
is töretlen lelkesedéssel asszisztálták végig 
a mulatságot. 

Egy hétvége alatt több tucatnyi báb-
színház húsznál is több előadását ismerhet-
te meg a kurta lábú közönség, s az ad hoc 
romfogócska és általános jellegű patak-
parti rosszalkodás mellett izgalmasabbnál 
izgalmasabb játékterek álltak rendelkezés-
re. A Szamárlétra, a Bárányos, az Építkezős 
és a Zöld Marci betyár játéktereken túl ott 
volt még a Cirkuládé sátor, a lampion- és 
papírsárkány-készítő műhely, illetve a Ka-
bóca-kuckó is, ahol a legkisebbek höm-
bölöghettek zavartalanul. Ugyanígy nem 

maradtak ki a kínálatból a különféle zenei 
és mesekoncertek, a nyakigláb artisták lé-
legzetelállító produkciói, az éjszakai ka-
landtúra és a mulatságzáró táncház sem. 

A győri Vaskakas Bábszínház egy 
nap alatt három különböző mesejáték-
kal örvendeztette meg a nagyérdeműt; így 
Misi mókus és a két cilinderlakó nyúl mel-
lett Ilók és Mihók óriás bábfigurái is életre 
keltek a színpadon. A Zalai-dombság-
ból érkező Ziránó Bábszínház kesztyűs-
báb-előadása a vásári komédiák abszurd 
humorát, az Aranygyapjú Társulat Mátyás 
királyos meséi pedig a magyar és különféle 
kelet-európai népek mondavilágát idézte 
meg. Igazi kuriózumot jelentettek az elő- 
adások között Sarkadi Bence Pados meséi, 
melyeket saját készítésű, faragott mario-
nettbábokkal adott elő, s az a rendhagyó 
író-olvasó találkozó is, melyen Nyulász 
Péter íróval és a Balaton elfeledett mítoszai 
közé tartozó Helka legendájával ismerked-
hettünk meg közvetlen közelből. A Freak 
Fusion Cabaret porondjátéka a hajdani 
vándorcirkuszok misztikus világát, míg 
a Bábakalács Bábszínház pöttömnyi cir-
kusza a múlt századi kávéházak békebeli 

hangulatát varázsolta a nézők elé. A vér-
beli felvidéki mesemondó, Écsi Gyöngyi 
nyelvileg ízes, látványában színes Terem-
tésmeséjével pedig a kozmogónikus kér-
déskörök is megnyugtatóan tisztázódtak. 
Saját kedvencünk volt Pájer Alma Virág 
Szegény Dzsoni és Árnika című egyszemé-
lyes produkciója, mely Lázár Ervin lírai 
szépségű szerelmes meséjét keltette életre 
három rozzant konyhakredenc, a bennük 
lévő ütött-kopott fémedények és megany-
nyi befőttesüveg segítségével. A vasárnap 
Vackorral indult az Aranyszamár Bábszín-
ház bűbájos és páratlan humorral fűszere-
zett előadásában, mely a lompos, loncsos 
és bozontos kölyökmackó legújabb csíny- 
tevéseit sorolta elő. A Mákszem Színház 
Mamlasz királyságának felvilágosult gon-
dolkodású, tudományokban jártas her-
cege, Olivér ugyancsak a mesék örök 
érvényű igazsága mellett tett tanúbizony-
ságot, alátámasztva egyben a közismert 
einsteini tételt is, miszerint élni csupán 
kétféleképp lehet: vagy abban hiszünk, 
hogy csodák nincsenek – vagy abban, 
hogy a világon minden csoda.

Lovizer Lilla

„G-dúrban zúgják a fákon a kabócák, 
hogy láss csodát, láss ezer csodát”

Július utolsó hétvégéjén költözött be a Séd völgyébe az immár hosszú hagyományokra visszatekintő 
Kabóciádé fesztivál, melynek színpompás forgatagában idén is a gyermekkor két nagy csodauniverzuma 
egyesült. Cselekvés szintjén ez a csoda a játék, szellemi szinten pedig a mesék világát jelenti; azaz Boróka 
királyné és Habakukk király fantasztikus bábszínház-birodalmát, ahová belépve a felnőttek is visszaváltoznak 
gyermekké, s ugyanolyan csillogó szemmel nézik az előadásokat, próbálgatják a marionettezés fortélyait, és 
szürcsölik a málnaszín jégkását, akárha saját maguk ötéves másai volnának.

XXVIII. Kabóciádé Családi Fesztivál. Veszprémvölgy, Kolostorok és kertek rendezvénytér.  
2021. július 30. – augusztus 1.

Séd, 2021. 4. sz., 8. old.
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Az előadás igazi főszereplői azonban a szí-
nek és főként a kontrasztjaikban rejlő le-
hetőségek látványos megragadása voltak. 
A színpad leginkább egy kuckóhoz hason-
lított, ahol a fekete és fehér szín ellentétét 
a kisebb felületeken és elrejtett zugokban, 
zsebekben megbújó harsány színek összjá-
téka emelte ki. A „piros”, a „kék”, a „zöld”, 

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

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

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

Berta-Szénási Panna

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

Pepita. A Kabóca Bábszínház előadása, 2021. június 27.

A Balogh Róbert szövegéből készült Má-
tyás király szárnyai című előadásukat 
2004-ben mutatták be. A játék főszerep-
lői, a sírból korunkba tévedő Hunyadi 
János (Pilári Gábor játssza) és Szilágyi Er-
zsébet (Vajda Zsuzsa személyesíti meg) 
el-elábrándozva idézik meg Mátyás fiuk-
kal kapcsolatos emlékeiket. Az emlékek 
megelevenednek, és a szellemszülői emlé-
kezetbe is beépült legendák alapján végig-
követhetjük Mátyás király életének főbb 

eseményeit. A gyermek Mátyás a Hunyadi 
család ősi és szerethetően játékos sárká-
nyával és a címertartó puttószerű angyal-
kákkal játszik. Ezek az angyalkák helyezik 
fejére a koronát, majd burleszkszerű jele-
netben összebarátkozik Kinizsi Pállal, és 
közben még egy ellene szőtt merényletet 
is leleplez az álruhás király, aztán a német 
császár és a török szultán lányait visszauta-
sítva feleségül veszi Beatrix-tt (az előadás 
egyik apró nyelvi játéka), majd megvívja 

Mátyás király szárnyai
A kilencvenes évek elején alapított családi bábszínház, a MárkusZínház a magyar és a nemzetközi bábos világ 
egyik legmarkánsabb csapata. Szándékuk szerint a régi mesemondók módszereinek segítségével szeretnék 
közvetíteni a mesét a ma embere számára, a család minden tagját, a legkisebbektől a legnagyobbakig, 
interaktív módon bevonni a mesék közös felidézésébe, megélésébe. A legjobb vásári bábosok mintáit 
követik: szabadon csapongó fantáziával megalkotott műveik előadásai közben folyamatosan kikacsintanak 
a közönségre, humorosan kommentálják a mesét, reagálnak a nézők bekiabálásaira, még az esetleges 
technikai hibákat, szövegtévesztéseket is néhány szóval poénossá tudják változtatni.

A MárkusZínház előadása. XXVIII. Kabóciádé Családi Fesztivál. 2021. július 30.



 S
éd

 •
 2

02
1.

 5
. s

zá
m

7

fontos csatáit a török és német hadakkal, 
aztán szívszorítóan szép jelenetben az an-
gyalok elviszik a mennyországba, hogy he-
lyén a trónt udvari bolondja foglalja el. A 
szép kastélyszínházat megidéző keretben 
mozgatott, többnyire marionettfigurákkal 
eljátszott, fergeteges humorú előadásban 
bábos ötletek kavalkádját látjuk.

A képi humor mellett a történelmi 
utalásokkal, ironikusan előkapott idéze-
tekkel, kiszólásokkal tarkított költői szö-
veg természetesnek tűnő egyszerűséggel 
szólal meg az előadók száján. A sokrétegű, 
sokszorosan összetett, bonyolult darabban 
olyan jól illeszkedik minden mindenhez, 
hogy a folyamatukban körmönfont-
nak tűnő felvezetések is rögtön értelmet 
nyernek az általuk előkészített poénok 
csattanásakor. A helyzetkomikum, a jól 
gerjesztett feszültségek újra és újra be-
vonják a gyerekközönséget, kisebb és na-
gyobb gyerekek együtt izgulnak hangosan, 
közbekiabálnak, a csaták idején lelkesen 
szurkolnak (természetesen) Mátyásnak, 
és miközben ők a játék aktív résztvevői-
vé válnak, a gyerekeket kísérő felnőttek is 
szélesre húzódó szájjal mosolyognak vagy 
harsányan kacagnak. Szép és mulattató ré-
szek a meglóduló fantázia szülte megol-
dások, amikor Mátyás király Leonardo da 
Vinci mesterséges szárnyait magára kötve 
repül Magyarország fölött, vagy amikor a 
jajcai csatában a törökök a repülő szőnye-
get vetik be légi fegyverként. A képzelet 
szüleményei és a történelmi szereplők a 
mesei valóságban egyenrangú szereplőkké 
válnak. Ebbe a mesevilágba magától érte-
tődően illeszkednek az anakronizmusok 
is, például a régi kort „idéző” gramofon, 
ami a zene egy részét „recsegi”. (A zenei 
kíséretet a legtöbb esetben élőben szol-
gáltatja Pilári Lili egy hegedűvel.) Ezek az 
anakronizmusok felhívják a figyelmünket 
a Mátyás-legendárium korról korra gyűlő, 
egymásra rakódott rétegeire is.

Az előadás igazi mozgatói az 
előadók. Pilári Gábor ízig-vérig mesemon-
dó, Vajda Zsuzsa időnként naivának tűnik, 
időnként racionális kérdéseivel hívja fel a 
figyelmet a lényegre. Kettős játékukban a 
kortalan házaspár évődő, a közös emlékek 
által összecsiszolódó életébe is bepillantást 
nyerhetünk, szurkálódnak, zsörtölődnek, 
a csaták megidézését átélve gyermekesen 
rivalizálnak egymással, de „Matyi fiunk, 
Matyikánk” emléke mindig ellágyulás-
ban simogatja őket egymáshoz. Miközben 
a történelem legendás szereplőit idézik, 
jól játsszák a szülői szerepet is, valóságos-
nak tűnő a férj-feleség viszonyuk, ráadásul 
mindemellett történetmondók és bábmoz-
gatók is.

A többszörösen díjnyertes előadás 
egyszerre kínál tartalmas és önfeledt szó-
rakozást a gyerekeknek és a szülőknek 
is, és nem tolakodó módon, de a bábmű-
vészet különböző történeti korszakait és 
technikáit is meg tudja idézni a nézők szá-
mára. A Mátyás király szárnyai olyan já-
ték, amit érdemes többször is átélni, mert 
mindig frissítő élményt jelent, minden al-
kalommal újdonságként hat.

Kovács Gáborján

Az LGT-számok ze-
neileg is nagyon jók, 
a szövegeik sem átla-
gosak, ez igaz a még 
lelkesebb Adamis 
Anna- és a már szójá-
tékokkal megtűzdelt, 
kritikusabb Sztevano-
vity Dusán-versekre is. 
Az LGT dalai a hetve-
nes-nyolcvanas évek-
ben összeforrottak az 
életünkkel: reggel, ami-
kor iskolába, munkába 
készülődtünk, gyak-
ran szóltak a Generál, a 
Fonográf, a Bergendy és 
még sok más együttes 

slágereivel felváltva, de a Táskarádió, a Va-
sárnapi koktél és a tévé popműsoraiban is.

Középiskolás koromban a zenekar az 
egyetemi aulában minden évben bemu-
tatta a legújabb lemezét, de a friss számok 
mellett mindig felhangoztak a régi slágere-
ik is. Annyian zsúfolódtunk össze egy-egy 
ilyen koncerten, hogy az emeleten, a kor-
láton kívül is ültünk, koncert közben végig 
kapaszkodva, hogy le ne essünk.

Mindig vágytam a Tabánba szerve-
zett május elseje környéki koncertjeikre 
(sohasem jutottam el). Ezeken a rendez-
vényeken (kis hippipótlék volt egy felülről 
szervezett ifjúsági kultúra keretei között? 
mellett?), az ott készült felvételeken lát-
szik, a rendre – felelősségük tudatában – 
rendőrök, munkásőrök, ifjúgárdisták és 
még ki tudja, kik őrködtek; a tömegben 
éneklő, együtt mozgó fiatalok arcán mégis 
felszabadultság látszik.

Számtalan emlék tolul fel ma is a régi 
számok hallatán. Rossz volt hallani Pres-
ser Gábor keserű bejelentését, hogy Som-
ló Tamás halála után LGT-ként többé nem 
lépnek fel. Az 1992-es, Nyugati pályaud-

varon rendezett (4 darab) búcsúkoncert 
után még meg lehetett nyugodni, mert na-
gyobb kihagyásokkal néha mégis összeállt 
a zenekar (például a Szigeten egész napos 
LGT-fesztiválok csúcsprogramjaként), de 
ennek vége szakadt. Pedig nagy szükség 
volt a koncertekre – nemcsak a nosztal-
gia miatt, hanem a zenekar muzsikájának 
mindig magas színvonala és az együttes 
tagjainak előadói egyénisége miatt is. Ke-
vés hozzájuk foghatóan megbízható, mégis 
könnyen (is) emészthető bonyolult zenét és 
tartalmas szövegeket előadó zenekar mű-
ködött a magyar könnyűzenei világban.

A telt házas veszprémi koncerten a 
hatvan év feletti korosztály tagjai voltak 
túlnyomó többségben. A közönség ösz-
szetétele miatt több kérdés is felmerült 
bennem.

Mi miatt jövünk ma ennyien 
LGT-zenét hallgatni – ilyen erős lenne a 
nosztalgia? Milyen korosztálynak szól ma 
ez a zene? Van-e zenei értéke ma? Van-e 
jelentése ma a veretes Adamis Anna- és 
Sztevanovity Dusán-szövegeknek? Lehet, 
hogy egyszerűen jó ritmusú bulizeneként 
szólalnak meg a számok?

Az biztos, hogy divatja van az újra-
játszásoknak. Ez részben abból adódik, 
hogy megváltozott, nem elsősorban eszté-
tikai alapon szerveződik a zeneipar – való-
színűleg ebből fakad az a fajta igényesebb 
zene iránti érdeklődés, ami az üzleti ala-
pon szerveződő zeneiparba jól beilleszt-
hető nosztalgia segítségével előhívja a 
régebbi slágerzenéket. Ezek a számok, per-
sze, hiába szólalnak meg (majdnem pon-
tosan) ugyanúgy, mint régen, már nem 
ugyanazok a számok. Jó minőségű szolgál-
tatás részeivé váltak, hiányzik belőlük az 
akkori eredeti „lázadás”, nem kreatív mó-
don mozgósítanak, nem indítanak szelle-
mi továbbmunkálásra. Szórakozáson kívül 
nem sarkallnak semmire.

LGT-zenevonat
A koncerten minőségi zenét hallottam, profi instrumentális előadóktól, 
elsőrangú technikai személyzet hangosításával.

Zenevonat – Szuperkoncert az LGT sztárjaival. VeszprémFest, 
História Kert, 2021. augusztus 17.

Séd, 2019. 4. sz., 20. old.
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A holland popénekesnő 2007 óta van jelen a zenei szcénán. Számos jelöléssel, díjjal büszkélkedhet, elsősorban 
Hollandiában, de lemezei szép számmal fogytak szerte a világban. Élő előadásait szintén nevezték különféle 
díjakra. Koncertje magyarországi rajongótáborával telt házat hozott a VeszprémFest szervezőinek. Az est 
végére a hűvösödő História kerti levegő ellenére is ráadást követelt a közönség.

XXI. századi dizőz
Caro Emerald koncertje a VeszprémFesten, 2019. július 10.

Első nap a VeszprémFesten. Előzenekar a 
Honky Crew. Egy erotikus gondolat után újra 
kéne fogannom és születnem ebben a század-
ban, hogy megértsem ennek a műfajnak (?) a 
létét. Van egy jó dobos, van két időnként szín-
padra lépő fúvós, nem is rosszak, és van két 
DJ-masina mögött zenei elemeket igazgató ke-
zelő, aki a múlt század – elsősorban – szving-
korszakának zenéiből ollóz össze sokszor teljes 

zenei frázisokat, amelyre élőben a dobos poposabb, rockosabb 
ritmikával rátelepszik, s amelyet időnként egy-egy egészen jó fú-
vósszóló tarkít. A muzsikát mondjuk Glenn Miller és zenekara, és 
még sorolhatnám, ki adja a gépkezelő által kiragadott és összera-
gasztott motívumokból, a kivetítőkön meg korabeli fi lmrészletek 
futnak az eredeti előadókkal. Ez így „félzenélés”. Mindeneset-
re úgy tűnik, a közönség egy jó része élvezi, én nem annyira. Ha 
koncert, akkor a zenélni tudó zenész hangszerrel álljon pódiumra.

Némi átrendezés után úgy negyed tíz körül aztán színpad-
ra lép Caro Emerald kísérő zenekara billentyűs hangszerek, ütős, 
dob, nagybőgő – basszusgitár, gitár, szaxofon trombita felállás-
ban. Először a háttérből énekel, de a szám vége felé színre lép az 
énekesnő is a huszadik század közepének hangulatát idéző öltö-
zékben. Ez sem véletlen persze, hiszen a felvonultatott reperto-
ár dalai mai popos, időnként hip-hopos, távolról funkys, fúziós, 
kicsit rockos köntösbe átöltöztetve, a múlt század közepi stílusok 
hangulatát sokféle hatással ötvözve szólalnak meg a koncerten. 
Érezhető az átgondolt tematika is. A koncert első harmadában 
szólnak az érdekesebb, de keveseket vonzó hangzások, aztán a 
koncert végére kerülnek azok a darabok, amelyek nem igazán vál-
tozatosak, de „etetősek”, megszólítják a tömeget. Pop ez a javából! 
Nem rosszak természetesen a zenészek, de valahogy annyira erős-
re sikeredett az egység, hogy nincs lehetőség hátborzongató egyé-
ni megvillanásokra, fi nom hangszerelési megoldásokra, nincsen 
tét, „biztosra menjünk” érzet hallik. Hatásában, minőségében, 
felfokozottságában is magas nívójú improvizáció a szaxofonos 

(David Temple) hangszerén szól, egyetlen alkalommal. Tetszik a 
billentyűs (Stephen Large) is, aki remek stílusérzékkel formálja a 
latin zenére jellemző fordulatokat. A trombita (Benjamin Cum-
mings) és a szaxofon együttes játéka meggyőző, jól is vokáloznak. 
Az ütős (Claus Tofft  ) mindössze egy szólóra kap lehetőséget, ott 
viszont látszik, tudja a dolgát. A gitáros (Wieger Hoogendorp) 
leginkább az egy szál gitárkísérettel előadott vadonatúj dalban 
használhatja készségeit. Rémon Hubert, a dobos szerepe a stabil 
alapritmus, és az sem semmi. Sokkal több van ezekben a zené-
szekben, mint amire lehetőséget kapnak. Miért? Talán mert a leg-
jobb szándék ellenére is kiviláglik a közönségnek való megfelelés 
igénye. Nem azt mondom, hogy nem jó, sőt, de nem kimagasló a 
produkció. Persze, hogy megmozgatja a lábakat a reggae érzet, a 
rockabilly és a latin muzsika, a tangó, a mambó, az R&B, de ezek 
mindegyikének van jeles, egyedi képviselője.  

Maga Caro Emerald nem énekel rosszul, nincsen hamis 
hang, nincsenek ritmikai pontatlanságok, frontemberként nem 
„tolja túl”, kedves jelenség. De nem borzongat meg ő sem. Nincse-
nek énekében változatos megoldások, olyan meglepetések, ame-
lyekre felkapná az ember a fejét. Nem átütő, nem pezsdíti a vért! 
Az utolsó számok egyikében villant pár bluesosabb frazeálást, 
amiből érezhető, hogy több van benne. Na, ebből kellene még! 
Jazzt távolról sem érzek – dacára a szóróanyagban foglaltaknak – 
ezen az estén kimaradt valahogy. Kérdések fogalmazódnak meg 
bennem mindkét koncertre vonatkozóan. Miért van ez a „revival”, 
ez a visszatekintő érzet?  Miért érzi a mai generáció, hogy vissza 
kell nyúlnia a 60-70 évvel ezelőtti zenéhez? Talán mert változato-
sabb, sokszínűbb volt? Még gondolkozom rajta.

A koncert szervezőinek szándéka világos: két múlt század 
eleji-közepi kort megidéző zenekar produkciójával megtölteni a 
nézőteret. Ha így nézzük, az esemény sikeres volt. Én azért vissza-
vágyom a VeszprémFest korai időszakát, amikor a közkedveltség 
még kevésbé volt ennyire fontos.

Kovács Attila
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Nyugodtan kijelenthetjük: a reggae, a jamai-
cai diaszpóra önálló zenei stílusa a popzené-
ben az 1960-as évek óta kikerülhetetlenül jelen 
van. Pozitív életérzést tükröző, sajátos hang-
zása alól nehéz kivonnia magát az embernek, 
ahogy a koncerten ötödikként felhangzó One 
Love, one heart, let’s get together and feel all-
right (Egy a szeretet, egy a szív, jöjjünk össze, 
és érezzük jól magunkat) című dal esetében 

sem lehetett. Jamaica népessége elsősorban afrikai eredetű, de a 
jelentős európai, kínai, indonéz és libanoni bevándorlás alakítot-
ta lakosság magával hozott kultúrája óhatatlanul kikristályosított 
egy új stílust. Milyen is ez a zene? Végtelenül egyszerű. Az alap 
harmóniakörben mozgó kíséretből mindig kiemelkedik az ének, 
amely Ziggy Marley esetében nagyon tartalmas, sokszor politi-
kai mondanivalót képes közvetíteni. Többféle formája van, de egy 
biztos, a hangszereseket nem állítja nagyon nehéz feladat elé, in-
kább az összhatáson van a hangsúly. Gyökere a rhythm and blues 
és nagyon távolról a korai jazz, mára aztán egyéb popzenei stílusok 
érzete is beleszivárogott, például a hip-hopé vagy a pop-rocké. A 
reggae meg visszahat az egyéb zenei stílusokra. Nagyon sok pop-
zenét játszó csapat repertoárjában tűnik fel ez a táncra, mozgás-
ra invitáló karibi hangzás. Többnyire a négynegyedes ütem első, 
harmadik vagy a reggae egy másik formájában második negyedik 
negyedét hangsúlyozó dob mellett a gitár és a billentyűsök pon-
tosan megfordítva ritmizálnak, azaz minden egyes negyed má-
sodik nyolcadán vagy a második és negyedik negyeden hozzák 

a harmóniát, ezt a basszusgitár pedig egy sajátos ritmikai képlet-
tel egészíti ki, amely hangzás így érdekes, lebegő érzetet kelt. Ez 
a szinte monoton hangszeres kíséret nem is igen teszi lehetővé az 
egyedi szólókat, azt est folyamán sem igen hallottam, mindössze 
egy zongora-, egy Hammond orgona- és pár kisebb gitárszólót, de 
nem is ez a cél. Persze a hangszerelés, egy-egy megkomponált be-
játszás, unisono fi nomít a képen. A zenekar Takeshi Akimoto (gi-
tár), Jason Borger (billentyűs hangszerek), Carlton Davis (dob), 
Rock Deadrick (ütősök), Tracy Hazzard (vokál), George Hughes 
(billentyűs hangszerek), Kamaria Ousley (vokál), Pablo Stennett 
(basszusgitár), Adam Zimmon (gitár) maximális fegyelmezettség-
gel veszi tudomásul feladatát, és biztosít stabil hátteret Ziggy éne-
kének, mondanivalójának. Mert az sok van. Éneke jellegzetesen 
zöngés tenor hangfekvésben emelkedik a zenekari hangzás fölé, 
ez töri meg a monotonitást is. A dallamok variációi néha jellegze-
tesen recitálók. És nagyon is szükség van arra, hogy kiemelkedjen 
az ének, mert a ráadásokkal együtt felhangzó 14 dal világforrada-
lomról, új generációról, a szerelemről mint vallásról, az emberiség 
együvé tartozásáról, együttes erejéről, az igazság és a béke utáni 
vágyról szól. A 2018-ban megjelent új albumáról a 13.-ként fel-
hangzó a Rebellion Rises (Érlelődő lázadás)  pedig egyenesen a há-
ború elleni tiltakozás, a remény dala.  David Nesta ’Ziggy’ Marley 
igazi frontember. Más stílusbeli jártasságát igazolja a Got To Be 
True To Myself (Légy hű magadhoz) rock- és a 11. Look Who’s 
Dancing (Nézd, ki táncol) hip-hop megszólalás, de a regaae az iga-
zi terepe. Tudja, hogyan mozgassa, énekeltesse közönségét, akik 
– szinte várakozva erre – azonnal kaphatók is rá, és vele együtt 

Az időjárás nem volt kegyes a jubileumi VeszprémFest első koncertjéhez. Ziggy Marley az Arénába 
szorult, hogy magyarországi első fellépésén, Jamaica hangjait elhozva, a reggae nyelvén adjon tartalmas 
gondolatokat. Ennek a stílusnak koronázott királya Bob Marley, akinek legidősebb fi aként viszi tovább ezt 
karibi hangulatú stílust. Hogy a tiara az ő fejére is felkerül-e még, nem tudni, de nyolc Grammy- és egy 
Emmy-díja ezt engedi sejtetni.

Jamaica hangjai

VESZPRÉMFEST

Ziggy Marley koncertje. VeszprémFest, Aréna, 2018. július 11.

Kedves Prince! Te, aki már fentről, az örök zenei halhatatlanság-ból látod a történéseket, nem tudom, figyeltél-e ma este. Egy nem túl nagy közép-európai város, Veszprém Arénájának színpadán a Veled több mint 20 évig dolgozó társaid ünnepeltek Téged, a kö-zönséggel együtt. Biztos jó szívvel emlékszel rájuk, hiszen kiváló zenészek ők: Morris Hayes – billentyűk, Tommy Barbarella – bil-lentyűsök, Sonny Thompson – basszusgitár, Mike Scott – gitár, Kirk Johnson – dob, Tony Mosley – vokál, gitár, tánc, Damon Dickson – háttérvokál, tánc, Kip Blackshire  – ének, Andre Cymone – ének, 

a javából, nincsenek véletlenek: Doxa-óra pontosságú és masszív a dob, feszes, technikás és pregnáns a basszus, a két billentyűs, ha kell, megfelelően ellenpontozza hangszíneivel, dallamvezetéseivel az alap keménységét, de ha kell, jól zongoráznak is. A gitár pedig a rockgitározás magasiskoláját adja szólóiban, improvizációban: néhol mérhetetlenül vaskos, pergő technikájú, néha leheletfinom nüánszokkal operál, és ami a legszebb: nem rutinból, hanem igazi intuícióból. És az énekesek is nagyon jók. A rapper a dobosra és a basszusra támaszkodva kegyetlenül ritmikus, és ha kell, fi

Bíboreső, 
avagy Prince ünneplése

Prince Rogers Nelson, a popzene hercege 2016. április 21-én távozott a zenészek örök Pantheonjába. Kísérőzenekara, a The New Power Generation 1990-től 2013-ig adta a zenei hátteret ennek a zseniális művésznek. 2016 októberében ismét eredeti felállásban, énekesekkel kiegészülve indították koncertsorozatukat Celebrating Prince címen, amelynek egyik állomása a VeszprémFest. Mit hozott nekünk ez az est Prince muzsikájával? Prince nélkül!

A The New Power Generation Celebrating Prince koncertje az Arénában. VeszprémFest, Veszprém, 2017. július 15.

Séd, 2017. ősz, 22. old.
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A holland popénekesnő 2007 óta van jelen a zenei szcénán. Számos jelöléssel, díjjal büszkélkedhet, elsősorban 
Hollandiában, de lemezei szép számmal fogytak szerte a világban. Élő előadásait szintén nevezték különféle 
díjakra. Koncertje magyarországi rajongótáborával telt házat hozott a VeszprémFest szervezőinek. Az est 
végére a hűvösödő História kerti levegő ellenére is ráadást követelt a közönség.

XXI. századi dizőz
Caro Emerald koncertje a VeszprémFesten, 2019. július 10.

Első nap a VeszprémFesten. Előzenekar a 
Honky Crew. Egy erotikus gondolat után újra 
kéne fogannom és születnem ebben a század-
ban, hogy megértsem ennek a műfajnak (?) a 
létét. Van egy jó dobos, van két időnként szín-
padra lépő fúvós, nem is rosszak, és van két 
DJ-masina mögött zenei elemeket igazgató ke-
zelő, aki a múlt század – elsősorban – szving-
korszakának zenéiből ollóz össze sokszor teljes 

zenei frázisokat, amelyre élőben a dobos poposabb, rockosabb 
ritmikával rátelepszik, s amelyet időnként egy-egy egészen jó fú-
vósszóló tarkít. A muzsikát mondjuk Glenn Miller és zenekara, és 
még sorolhatnám, ki adja a gépkezelő által kiragadott és összera-
gasztott motívumokból, a kivetítőkön meg korabeli fi lmrészletek 
futnak az eredeti előadókkal. Ez így „félzenélés”. Mindeneset-
re úgy tűnik, a közönség egy jó része élvezi, én nem annyira. Ha 
koncert, akkor a zenélni tudó zenész hangszerrel álljon pódiumra.

Némi átrendezés után úgy negyed tíz körül aztán színpad-
ra lép Caro Emerald kísérő zenekara billentyűs hangszerek, ütős, 
dob, nagybőgő – basszusgitár, gitár, szaxofon trombita felállás-
ban. Először a háttérből énekel, de a szám vége felé színre lép az 
énekesnő is a huszadik század közepének hangulatát idéző öltö-
zékben. Ez sem véletlen persze, hiszen a felvonultatott reperto-
ár dalai mai popos, időnként hip-hopos, távolról funkys, fúziós, 
kicsit rockos köntösbe átöltöztetve, a múlt század közepi stílusok 
hangulatát sokféle hatással ötvözve szólalnak meg a koncerten. 
Érezhető az átgondolt tematika is. A koncert első harmadában 
szólnak az érdekesebb, de keveseket vonzó hangzások, aztán a 
koncert végére kerülnek azok a darabok, amelyek nem igazán vál-
tozatosak, de „etetősek”, megszólítják a tömeget. Pop ez a javából! 
Nem rosszak természetesen a zenészek, de valahogy annyira erős-
re sikeredett az egység, hogy nincs lehetőség hátborzongató egyé-
ni megvillanásokra, fi nom hangszerelési megoldásokra, nincsen 
tét, „biztosra menjünk” érzet hallik. Hatásában, minőségében, 
felfokozottságában is magas nívójú improvizáció a szaxofonos 

(David Temple) hangszerén szól, egyetlen alkalommal. Tetszik a 
billentyűs (Stephen Large) is, aki remek stílusérzékkel formálja a 
latin zenére jellemző fordulatokat. A trombita (Benjamin Cum-
mings) és a szaxofon együttes játéka meggyőző, jól is vokáloznak. 
Az ütős (Claus Tofft  ) mindössze egy szólóra kap lehetőséget, ott 
viszont látszik, tudja a dolgát. A gitáros (Wieger Hoogendorp) 
leginkább az egy szál gitárkísérettel előadott vadonatúj dalban 
használhatja készségeit. Rémon Hubert, a dobos szerepe a stabil 
alapritmus, és az sem semmi. Sokkal több van ezekben a zené-
szekben, mint amire lehetőséget kapnak. Miért? Talán mert a leg-
jobb szándék ellenére is kiviláglik a közönségnek való megfelelés 
igénye. Nem azt mondom, hogy nem jó, sőt, de nem kimagasló a 
produkció. Persze, hogy megmozgatja a lábakat a reggae érzet, a 
rockabilly és a latin muzsika, a tangó, a mambó, az R&B, de ezek 
mindegyikének van jeles, egyedi képviselője.  

Maga Caro Emerald nem énekel rosszul, nincsen hamis 
hang, nincsenek ritmikai pontatlanságok, frontemberként nem 
„tolja túl”, kedves jelenség. De nem borzongat meg ő sem. Nincse-
nek énekében változatos megoldások, olyan meglepetések, ame-
lyekre felkapná az ember a fejét. Nem átütő, nem pezsdíti a vért! 
Az utolsó számok egyikében villant pár bluesosabb frazeálást, 
amiből érezhető, hogy több van benne. Na, ebből kellene még! 
Jazzt távolról sem érzek – dacára a szóróanyagban foglaltaknak – 
ezen az estén kimaradt valahogy. Kérdések fogalmazódnak meg 
bennem mindkét koncertre vonatkozóan. Miért van ez a „revival”, 
ez a visszatekintő érzet?  Miért érzi a mai generáció, hogy vissza 
kell nyúlnia a 60-70 évvel ezelőtti zenéhez? Talán mert változato-
sabb, sokszínűbb volt? Még gondolkozom rajta.

A koncert szervezőinek szándéka világos: két múlt század 
eleji-közepi kort megidéző zenekar produkciójával megtölteni a 
nézőteret. Ha így nézzük, az esemény sikeres volt. Én azért vissza-
vágyom a VeszprémFest korai időszakát, amikor a közkedveltség 
még kevésbé volt ennyire fontos.

Kovács Attila
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Nyugodtan kijelenthetjük: a reggae, a jamai-
cai diaszpóra önálló zenei stílusa a popzené-
ben az 1960-as évek óta kikerülhetetlenül jelen 
van. Pozitív életérzést tükröző, sajátos hang-
zása alól nehéz kivonnia magát az embernek, 
ahogy a koncerten ötödikként felhangzó One 
Love, one heart, let’s get together and feel all-
right (Egy a szeretet, egy a szív, jöjjünk össze, 
és érezzük jól magunkat) című dal esetében 

sem lehetett. Jamaica népessége elsősorban afrikai eredetű, de a 
jelentős európai, kínai, indonéz és libanoni bevándorlás alakítot-
ta lakosság magával hozott kultúrája óhatatlanul kikristályosított 
egy új stílust. Milyen is ez a zene? Végtelenül egyszerű. Az alap 
harmóniakörben mozgó kíséretből mindig kiemelkedik az ének, 
amely Ziggy Marley esetében nagyon tartalmas, sokszor politi-
kai mondanivalót képes közvetíteni. Többféle formája van, de egy 
biztos, a hangszereseket nem állítja nagyon nehéz feladat elé, in-
kább az összhatáson van a hangsúly. Gyökere a rhythm and blues 
és nagyon távolról a korai jazz, mára aztán egyéb popzenei stílusok 
érzete is beleszivárogott, például a hip-hopé vagy a pop-rocké. A 
reggae meg visszahat az egyéb zenei stílusokra. Nagyon sok pop-
zenét játszó csapat repertoárjában tűnik fel ez a táncra, mozgás-
ra invitáló karibi hangzás. Többnyire a négynegyedes ütem első, 
harmadik vagy a reggae egy másik formájában második negyedik 
negyedét hangsúlyozó dob mellett a gitár és a billentyűsök pon-
tosan megfordítva ritmizálnak, azaz minden egyes negyed má-
sodik nyolcadán vagy a második és negyedik negyeden hozzák 

a harmóniát, ezt a basszusgitár pedig egy sajátos ritmikai képlet-
tel egészíti ki, amely hangzás így érdekes, lebegő érzetet kelt. Ez 
a szinte monoton hangszeres kíséret nem is igen teszi lehetővé az 
egyedi szólókat, azt est folyamán sem igen hallottam, mindössze 
egy zongora-, egy Hammond orgona- és pár kisebb gitárszólót, de 
nem is ez a cél. Persze a hangszerelés, egy-egy megkomponált be-
játszás, unisono fi nomít a képen. A zenekar Takeshi Akimoto (gi-
tár), Jason Borger (billentyűs hangszerek), Carlton Davis (dob), 
Rock Deadrick (ütősök), Tracy Hazzard (vokál), George Hughes 
(billentyűs hangszerek), Kamaria Ousley (vokál), Pablo Stennett 
(basszusgitár), Adam Zimmon (gitár) maximális fegyelmezettség-
gel veszi tudomásul feladatát, és biztosít stabil hátteret Ziggy éne-
kének, mondanivalójának. Mert az sok van. Éneke jellegzetesen 
zöngés tenor hangfekvésben emelkedik a zenekari hangzás fölé, 
ez töri meg a monotonitást is. A dallamok variációi néha jellegze-
tesen recitálók. És nagyon is szükség van arra, hogy kiemelkedjen 
az ének, mert a ráadásokkal együtt felhangzó 14 dal világforrada-
lomról, új generációról, a szerelemről mint vallásról, az emberiség 
együvé tartozásáról, együttes erejéről, az igazság és a béke utáni 
vágyról szól. A 2018-ban megjelent új albumáról a 13.-ként fel-
hangzó a Rebellion Rises (Érlelődő lázadás)  pedig egyenesen a há-
ború elleni tiltakozás, a remény dala.  David Nesta ’Ziggy’ Marley 
igazi frontember. Más stílusbeli jártasságát igazolja a Got To Be 
True To Myself (Légy hű magadhoz) rock- és a 11. Look Who’s 
Dancing (Nézd, ki táncol) hip-hop megszólalás, de a regaae az iga-
zi terepe. Tudja, hogyan mozgassa, énekeltesse közönségét, akik 
– szinte várakozva erre – azonnal kaphatók is rá, és vele együtt 

Az időjárás nem volt kegyes a jubileumi VeszprémFest első koncertjéhez. Ziggy Marley az Arénába 
szorult, hogy magyarországi első fellépésén, Jamaica hangjait elhozva, a reggae nyelvén adjon tartalmas 
gondolatokat. Ennek a stílusnak koronázott királya Bob Marley, akinek legidősebb fi aként viszi tovább ezt 
karibi hangulatú stílust. Hogy a tiara az ő fejére is felkerül-e még, nem tudni, de nyolc Grammy- és egy 
Emmy-díja ezt engedi sejtetni.

Jamaica hangjai

VESZPRÉMFEST

Ziggy Marley koncertje. VeszprémFest, Aréna, 2018. július 11.

Kedves Prince! Te, aki már fentről, az örök zenei halhatatlanság-
ból látod a történéseket, nem tudom, figyeltél-e ma este. Egy nem 
túl nagy közép-európai város, Veszprém Arénájának színpadán a 
Veled több mint 20 évig dolgozó társaid ünnepeltek Téged, a kö-
zönséggel együtt. Biztos jó szívvel emlékszel rájuk, hiszen kiváló 
zenészek ők: Morris Hayes – billentyűk, Tommy Barbarella – bil-
lentyűsök, Sonny Thompson – basszusgitár, Mike Scott – gitár, Kirk 
Johnson – dob, Tony Mosley – vokál, gitár, tánc, Damon Dickson 
– háttérvokál, tánc, Kip Blackshire  – ének, Andre Cymone – ének, 

a javából, nincsenek véletlenek: Doxa-óra pontosságú és mas
szív a dob, feszes, technikás és pregnáns a basszus, a két billentyűs, 
ha kell, megfelelően ellenpontozza hangszíneivel, dallamvezeté
seivel az alap keménységét, de ha kell, jól zongoráznak is. A gitár 
pedig a rockgitározás magasiskoláját adja szólóiban, improvizáció
ban: néhol mérhetetlenül vaskos, pergő technikájú, néha leheletfi
nom nüánszokkal operál, és ami a legszebb: nem rutinból, hanem 
igazi intuícióból. És az énekesek is nagyon jók. A rapper a dobos
ra és a basszusra támaszkodva kegyetlenül ritmikus, és ha kell, fi

Bíboreső, 
avagy Prince ünneplése

Prince Rogers Nelson, a popzene hercege 
2016. április 21-én távozott a zenészek örök 
Pantheonjába. Kísérőzenekara, a The New Power 
Generation 1990-től 2013-ig adta a zenei hátteret 
ennek a zseniális művésznek. 2016 októberében 
ismét eredeti felállásban, énekesekkel kiegészülve 
indították koncertsorozatukat Celebrating Prince 
címen, amelynek egyik állomása a VeszprémFest. 
Mit hozott nekünk ez az est Prince muzsikájával? 
Prince nélkül!

A The New Power Generation Celebrating Prince 
koncertje az Arénában. VeszprémFest, 
Veszprém, 2017. július 15.

Séd, 2017. ősz, 22. old.
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Nem kevés, hogy minőségi szórako-
zást nyújtanak, és mégis hiányérzettel in-
dultam haza a koncert végén.

A kezdés előtt Mészáros Zoltán, a 
VeszprémFest kitalálója, főszervezője mon-
dott rövid bevezető szöveget, melyben a 
fesztivál egyéves kihagyásáról beszélt, majd 
megemlítette, hogy a koncert egyik apro-
pója, hogy 50 éve alakult az LGT zenekar. 
Ezután nagyon dinamikus, többségében 
gyors tempójú koncertet hallhattunk, mo-
zoghattunk végig, együtt énekelhettük az 
előadókkal a jól ismert dalokat, néha el is 
érzékenyülhettünk. Kiváló zenészek tanul-
ták meg precízen a zenekar repertoárjának 
jelentős részét. Igazán szívmelengető érzés 
volt látni és hallani Karácsony Jánost (most 
úgy nézett ki, mint amerikai családi filmek 
szórakozott öreg professzora) és Solti Já-
nost. Mindketten nagy energiával vettek 
részt a koncerten.

De nem volt jó más énekesek előadá-
sában hallani a Presser Gábor vagy Somló 
Tamás hangján, habitusával megszokott 

énekeket. A kiváló instrumentális tolmá-
csolások közben itt az esetek többségében 
megbicsaklott az LGT-érzés. Se Vitáris 
Iván, se Veres Mónika, se Heincz Gábor 
Biga, se Kohánszky Roy nem meggyőző 
előadója az ismert daloknak. Az az igye-
kezetük, hogy „felnőjenek a feladathoz”, 
talán leginkább a felesleges színpadi pót-
cselekvéseikben volt érezhető: Vitáris Iván 
zavarodott kamasztúlmozgása, Veres Mó-
nika gyakori, jazzimprovizációkat imitáló, 
néha bántó hangoskodásai, Heincz Gábor 
Biga, manapság gyakori, affektáló orrhan-
gú, zárt „e” hangokkal teli énekmodorát 
hallva az a kínos érzésem támadt, hogy 
az egyéniség hiányával küzdenek. Falusi 
Mariann Falusi Mariannként énekelte el a 
két számot, amiknek elénekléséért bejött 
a színpadra (Titkos szobák szerelme; Szólj 
rám, ha hangosan énekelek). Érdekes, hogy 
Mező Misi éneke teljesen természetesnek 
tűnt, igaz, ő a Ringasd el magad című szá-
mot tolmácsolta, amit a Popfesztivál szá-
mos színházi előadása miatt megszokottá 

vált teljesen különböző kvalitású színé-
szek, énekesek előadásában hallani.

A koncerten előadott számok leg-
inkább a Loksi című album előtti leme-
zekről szóltak, Veres Mónika köszönettel 
említette Katona Klárit, akitől el is énekelt 
néhány dalt (Mint a filmeken; Csak a szíve-
met dobom eléd), a kísérő Abrakazabra ze-
nekar vezetője egy összekötő szövegében 
megemlékezett Somló Tamásról is, a kon-
cert végén pedig Mészáros Zoltán tortát 
hozott a színpadra, amellyel a 70. születés-
napját ünneplő, meghatódott Karácsony 
Jánost köszöntötte.

A tomboló közönség láttán a csapat 
ráadásként előadta még a Miénk itt a tér 
című számot, ami a koncert egyik legfel-
emelőbb pillanata volt (több ilyen pilla-
natot is átélhettünk), azzal a torokszorító 
érzéssel, hogy mégsem „miénk itt a tér”. 
Lehet, hogy a dal abból a dacos érzésből 
született, hogy már a hetvenes években is 
hasonlót érezhettek a szerzők.

Kovács Gáborján

Dalfolyam
ZongOpera. VeszprémFest, História Kert, 2021. augusztus 17.

Kissé hűvös, késői délután a Jezsuita templom tövében – valamivel több, mint egy órában – a ZongOpera 
fantázianevű koncerttel nyitott a VeszprémFest.

Ez a műszó a zongo-
ra és az opera (meny-
nyi fejtörést okozott!) 
szavak összekapcsolá-
sával egyfajta hangsze-
res – ha az énekhangot 
hangszernek tekintjük 
(a legősibb hangszer 
egyébként) – és műfa-

ji eutektikumra utal. Kíváncsian vártam, 
és valamiért eme fizikai-kémiai fogalom 
jutott eszembe. Hogy egy két- vagy több-
komponensű elegy tulajdonságai milyen 
minőséget hordoznak majd, az függ az 
összetételtől, az elemek arányától, tisz-
taságától, az alkalmazott eljárásoktól és 
– természetesen – az elegyítést végzők tu-
dásától, szakmai felkészültségétől. A mi 
esetünkben a zenei ötvözet egyik alkotó- 
elemét a Cziffra György születésének 100. 
évfordulóját megünneplő eseménysorozat 
megálmodója és egyik főszereplője, Balázs 
János zongoraművész játéka, a másikat 
Miklósa Erika opera-énekesnő szoprán-
ja adja, járulékos összetevők a különböző 
zenei zsánerek. Milyen is ez a váltakozó 
zenei mixtúra? Nézzük meg az alkotóele-
meket!

Balázs János – kérdőjelek nélkül – 
kiváló zongorista. Abszolúte romantikus 
alkatú, nem is hallani más érzet felé való 
törekvést tőle, bármihez is nyúl, legyen 
az operabetét, Gershwin-melódia vagy 
éppen mexikói népdal. Magas technikai 
képzettséggel mozog a különböző jellegű 
darabok között, improvizációs készségét, 
amely az est folyamán egyébként végig 

jellemezte játékát, örömmel és átéléssel 
mutatja. Ez a romantikus túlsúly talán 
néha határok közé szorítja az egyébként 
választékos műfaji merítés jellegzetessé-
geit, és a Gershwin-dalokra történő rög-
tönzéseknél kicsit elmosódnak az eredeti 
szerzői szándékok. Gershwin, aki alkotá-
saiban az afroamerikai folklórból merít 
nagyon sokat, és a blues legősibb eleme-
it rejti el műveiben, más zenei nyelvet 
használ, inkább jazz-zongoristát kíván-
na. Vannak ugyan nagyon jó harmónia 
átalakítások és a jazzre annyira jellem-
ző tritonus basszusmenetek, de a dallami 
improvizációk inkább klasszikus érzetet 

hordoznak ritmikájukban és hangkész- 
letükben is. Nem azt mondom, hogy 
nem jó, csak azt, hogy ez egy kissé elütő 
megközelítés. Más területeken azonban 
Balázs János brillíroz, még akkor is, ha 
érezhetően vannak begyakorolt fordula-
tok, ami egyáltalán nem baj. Példaképpen: 
Puccini Lauretta áriájának zongoraátira-
ta hatalmas romantikus folyammá válik 
játékában. Balázs János Cziffra iránti tisz-
teletét, ahogy ő mondja, egy „Cziffra-fé-
le bécsieskedést” a világhírű pianista fia 
által lejegyzett improvizációs változatnak 
hiteles és nagyon technikás, valamint saját 
maga által „továbbgondolt”, több ismert 

Séd, 2019. 4. sz., 21. old.
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A VeszprémFest 2019 második napján, mintegy háromezer fős közönség előtt mutatták be Giuseppe Verdi 
(1813–1901) egyik legnépszerűbb operáját a Pajtakertben lévő szabadtéri színpadon, nemzetközi és hazai 
énekesek közreműködésével. A Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekarát Medveczky Ádám vezényelte.

Spektákulum helyett 
valódi zenedráma

Verdi Rigolett o című operájának koncertszerű előadása a VeszprémFesten. 
História Kert, 2019. július 11.

Az operát Molnár Antal, a 20. század egyik legjelentősebb ze-
netudósa így jellemezte: „színes, pompás, sokrétű spektáku-
lum, látványosság, kosztümbe bújt éneklő személyekkel, gazdag 
masinériával, tánckarral, énekkarral, zenekarral”. A külsődle-
ges elemek a közvélekedés szerint szinte nélkülözhetetlenek-
ké erősödnek a jellegéből adódóan népünnepélyszerű szabadtéri 
előadásokon, ahol a közönség nemcsak jó zenét akar hallani, de 
látványosságra, érdekes, változatos eseményekre is kíváncsi.

Ezért voltak kételyeim, hogy egyik zenei kedvencem, a nagy 
itáliai zeneszerző 1851-ben bemutatott, máig töretlenül népsze-
rű remekműve tud-e hatni szabadtéren, koncertszerű előadásban, 
színes kosztümök, látványos díszletek, táncosok nélkül. Ilyenkor 
az időjárási feltételek, külső zajok, az elmélyült odafi gyelést zavaró 
egyéb hatások is jelen lehetnek. 

A pajtakerti előadás eloszlatta félelmeimet, és azok elszántsá-
gát igazolta, akik hittek abban, hogy még a romantikus nagy-
operákat is be lehet (sőt kell is) mutatni szcenírozás nélkül, kon-
certszerűen. A veszprémi előadás maradandó zenei élményt je-
lentett, és azzal a felismeréssel is járt, hogy ennek a műnek az 
előadása során nemcsak nélkülözhetők a külsődleges „spektáku-
lumok”, de esetleg zavarók is lehetnek. A lényeg, a zenei mondan-
dó ebben a formában talán tisztábban és igazabban valósul meg. 
Bartók Kékszakállújának prológja jutott eszembe: „Hol a színpad, 
kint-e vagy bent?” A Rigoletto valódi zenedráma, nagyarányú 
színpadi kantáta, amelyben a történések a szereplők jelleméből 
adódnak. A lényeg a lelki történés. Ezért lehet a jó előadáshoz ele-
gendő a zene, ezen belül az emberi hang tökéletes interpretálása. 
Mindezek ezen az estén adva voltak.

Mindenekelőtt az Operaház zenekaráról és mesterükről, 
Medveczky Ádámról kell elismeréssel szólni. Az együttes kiváló-
an muzsikált, egészében és részleteiben egyaránt. A szólóállások 
méltóak voltak a világsztár énekesekhez. Emlékezzünk például a 
mantovai éjszaka csellószólójára vagy Gilda áriájának szép oboa-
kíséretére. Itt kell említeni a zenei rendezést. A hangtechnikát ke-
zelő szakemberek munkáját dicséri, hogy a hangulatokat, jelle-
meket, helyzeteket festő zenekari fi nomságok szinte mindegyike 
tökéletesen megjelent. 

Az előadás főhőse minden szempontból az egyik legkivá-
lóbb mai Verdi-bariton, a Grammy-díjas olasz Paolo Gavanelli volt. 
Hangi adottságai kiválóak. Ha kell, bársonyosan lágy, ha kell, ke-

gyetlenül hideg, cinikusan gonosz, máskor megalázkodó, könyörgő. 
Tökéletesen képzett baritonja messzemenőkig alkalmas az udva-
ri bohóc jelleme kettősségének ábrázolására. Hitelesen tud aljas, 
ura kedvéért mindenre kész udvaronc, emellett lányáért aggódó, 
mélyen szerető apa lenni. Színészi gesztusai visszafogottak, hatás-
vadász elemektől mentesek, ugyanakkor rendkívül kifejezőek. A 
mantovai herceget éneklő amerikai René Barbera az új nagy teno-
ristageneráció egyik ünnepelt sztárja. Nemcsak hihetetlen magas-
ságokkal rendelkezik (a magas C feletti hangokat is könnyedén 
énekli) és csodás legatói vannak, de sodró drámaisága, férfi as ere-
je, tüze alkalmassá teszi a Verdi-szerepek előadására is. Alig lehet 
elképzelni nála jobb szívtipró, gátlástalan mantovai herceget. Az I. 
felvonás kesztyűáriája (Questa o quella), a híres La donna è mobi-
le remek volt. Az ártatlan, szerelmes, életét még hűtlen kedveséért 
is feláldozni kész Gilda szólamát a pályája elején lévő, de már ma is 
nemzetközileg elismert és ünnepelt cseh Zuzana Marková énekel-
te. Belépésekor kissé elfogódottnak tűnt, talán a hirtelen hűvösre 
vált idő nem kedvezett a hangjának. A későbbiekben azonban mind 
jobban bemelegedett, I. felvonásbeli áriája, Rigolettóval a II. felvo-
násban énekelt kettőse az este legszebb eseményei közé tartoztak.

A három főszereplő kimagasló énekesi szereplése mellett az 
előadás erőssége, hogy szinte mindegyik – még a legkisebb – sze-
repet is jó hangú magyar művészek énekelték. Méltatlan volna a 
magas színvonalú koncerthez, ha róluk nem esne szó. Szinte ál-
landóan színpadon van az opera során a három udvaronc, Ma-
rullo, Borsa és Ceprano gróf. Szólamukat Káldi Kiss András, Kiss 
Péter és Szüle Tamás énekelték. Jelenlétük az események biztos 
hangi alapját teremtette meg, de ha kellett, részt vettek a törté-
nésekben, vagy azokat az antik görög drámák karához hason-
lóan kommentálták. Külön kell szólni a két basszus szereplőről, 
akik hangban és megjelenésben szinte főszereplőként vettek részt 
az eseményekben. Az I. felvonás második jelenetében, a manto-
vai éjszaka sötét sikátorában Rigoletto és Sparafucile egyezkedő 
kettőse az opera egyik kulcsjelenete. A bérgyilkost Szvétek Lász-
ló énekelte. Számomra a megalázott Monterone grófot éneklő 
Palerdi András zenei élményt jelentett. Kitűnően képzett, szép 
hangú énekes. Megszólalásaiból, színpadi jelenlétéből erő, tisz-
tesség, becsület és erkölcsi magbiztosság árad (az előadás során 
a magyar történelem egyik tragikus hősét, a lánya megbecste-
lenítése miatt fellázadt Zách Feliciánt asszociáltam). A bérgyil-
kos húgaként Szántó Andreának a híres kvartettben (Bella fi glia 
dell’amore) volt fontos szerepe, amelyet jól látott el. A herceg, 
Maddalena, Rigoletto és Gilda III. felvonásbeli négyese méltán 
volt az est egyik legnagyobb sikere, A nevelőnő Giovanna sze-
repét Bakos Kornélia adta elő, Ceprano grófnét Megyimórecz 
Ildikó, az apródot Nagy Zsófi a, a porkolábot Kristóf István alakí-
totta.  Jelenlétükkel hozzájárultak a sikerhez. 

Az előadás vége felé, úgy 11 óra körül az idő meghűvösült, 
a felhők is gyülekeztek, a III. felvonás kísérteties viharzenéje, a 
zenekar villámcikázásai mindinkább meteorológiai aktualitást 
kaptak. A közönség azonban nem tágított. Az este művészeit a 
publikum hosszan és melegen ünnepelte. A kivételes zenei ese-
ményhez a bólogató faóriások, távolban fent a kivilágított püspöki 
palota jelentette a hátteret és méltó környezetet.

M. Tóth Antal
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zenei témát felvonultató tolmácsolásával 
mutatja be. Zenei attitűdjének meghatá-
rozó elemei tehát a biztos hangszeres játék 
mellett az alázat és a tisztelet, amire csak a 
nagyok képesek.

Miklósa Erika szopránja tisztán csen-
gi be a völgyet. Őszintén vallja be izga-
tottságát az improvizatív megközelítéssel 
kapcsolatban, és szeretettel említi zongo-
rista kollégáját, akinek magabiztos játéka 
hatalmas támaszt ad a rögtönzések labirin-
tusában. Ezen a hűvös, késő nyári estén 
néha fázósan húzza magára stóláját, de az 
operaáriákban nyújtott teljesítményét a hi-
degebb levegő sem kisebbítheti, legyen az 
Verdi Álarcosbáljának egy részlete, Meyer-
beer Dinorah című operájából az Ombre 
légère ária, Strauss A denevér kacagó áriája 
a beágyazott rögtönzésekkel együtt. Erkel 
Bánk bánjából Melinda koloratúráriá- 
ja – „Ölj meg engem, Bánk” – ihletetten 
szól. Ezután jön egy kis elmélkedés a ko-
moly- és könnyűzene fogalmi helytelen-
ségéről, és mélységesen egyetértek Balázs 
Jánossal abban, hogy csak jó, kevésbé jó 
vagy éppen rossz zenei művek vannak. 
Sőt továbbviszem: jó zenei művek rossz 
előadásban is elhangozhatnak, és fordítva, 
amiről persze ezen az estén szó sem lehet. 
Mindenesetre a stílusváltás felvezetésé-
hez éppen megfelelőek ezek a gondola-
tok. A Gershwin-egyveleg Summertime-ja 
és Lady Be Good-ja mellett számos egyéb 

motívum felbukkan Balázs János improvi-
zációiban. Ez a zsánerváltás Miklósa Erika 
énekében sem ébreszt bennem teljességet. 
Nem, magukkal a hangokkal nincsen baj, 
egyszerűen ez a stílus másfajta előadás-
modort kíván, ahogy azt korábban Balázs 
János játékánál is említettem, az ének ese-
tében ráadásul más hangfekvést is. Az off 
beat (nem a pontos ritmikai helyen fel-
hangzó, eltolt) és a csúszkálós intonáció 
annyira kívánatos ebben a zenei formá-
ban, hogy nem tudom kiverni a fejem-
ből Ella Fitzgerald Nyáridőjét. Edit Piaf 
Himnusz a szerelemhez dala esetén megint 
csak azt éreztem, hogy ez nem egy szop-
rán számára íródott téma. Miklósa Erika 
hangfekvése annyira máshol van, hogy a 
mű nem tud átütően megszólalni. Értem 
és tisztelem a szándékot, de Piaf éneke 
utánozhatatlanul karakteres, és maga a dal 
is annyira összefonódott a nevével és elő- 
adásmódjával, hogy – legalábbis számom-
ra – nem sikerül autentikus érzetűvé ala-
kítania. Astor Piazzolla Yo Soy Maria 
operájából vérbő argentin muzsikával zá-
rulna is az est, ha egy ráadást nem köve-
telne a közönség. Wolf Péter Ave Mariája 
a ráadás, ami ugyanúgy Bach C-dúr (BWV 
846) prelúdiumára íródott a Wohltempe- 
riertes Klavierből, akárcsak Charles Gou-
nod Ave Mariája. Úgy látszik, Wolf Péter 
szintén beleérzett egy pluszdallamot ebbe 
a zseniális darabba. Puritánabb a zongo-

rakíséret, intimebb – kicsit fáradtabbak a 
magas hangok – az ének, de a sugárzott 
érzelmek teljesen rendben vannak. 

Pár szó a hangosításról is. Kár, hogy a 
zongora hangját nem sikerült autentikus-
sá tenni, pedig a Yamaha nem egy rossz 
hangszer, ennyire biztos nem. Karcosan, a 
magas hangok túlságos kiemelése mellett 
zengett a tambura, hiányzott a telt hang-
zás, mélyen ugyan dübörgött némi basz-
szus, de a középtartomány szinte teljesen 
kiesett. Az ének és a beszéd jobban szólt, 
talán a pianoforte is megérdemelt vol-
na kicsit több hangpróbát, a zenei élmény 
még gazdagabb lehetett volna egy telt 
hangkép mellett.

Az est tematikája ének és zongora 
együttes, valamint a szólózongora váltako-
zó játékára épül. Előbbi kevesebb, utób-
bi több improvizációval, fantáziálással. A 
jelszó Cziffra György tisztelete és „A zene 
szabadsága”, ahogy ezt a plakát hirdeti. 
Nekem talán még a romantika szárnyalá-
sa is beleférne. A publikum is hasonlóan 
érezhetett, kit ne ragadna meg a roman-
tika szélsőséges áramlása? A személyes és 
közvetlen hangnemű emberi vallomások a 
Covid-járvány okozta kényszerű csendből 
való ébredésről pedig érezhető szimpátiát 
váltottak ki. Aztán a koncert, a vastaps és 
a ráadás után visszaköszönhetett a csend a 
Fejesvölgybe. 

Kovács Attila

Mintamókusok és Pacsirták
Nem is maradtam le semmiről, csak né-
miképp más okból. Az érkezésünk a bel-
várostól a História Kertig körülbelül 30 
perces volt, autóval. Ha tudtam volna, mi 
vár rám, az Óváros téren hagytam volna 

a kocsit, mert ott volt parkolóhelyem. No 
mindegy, háromszor megkerültem a fesz-
tiválterületet, majd felmentem a Lovassy 
elé, ott még éppen volt egy hely. Ahogy 
idősödöm, egyre kevésbé szeretek végig-

állni egy koncertet. Fárasztó is, meg már 
elszoktam a lökdösődéstől. Így a megér-
kezést követő percek nem voltak éppen 
szívderítők, ugyanis annyi ember zsúfoló-
dott össze a nézőtéren, hogy egy idő után 
képtelenség volt bármelyik bejáratnál bel-
jebb haladni a tömegben. Megkeresni a 
bárpultot vagy a mosdót pedig a „mission 
impossible” kategóriába tartozott. Pár má-
sodpercig el is gondolkodtam azon, hogy 
érdemes-e így végighallgatni a koncertet, 
de aztán jobb belátásra tértem, és vártam. 
Nem bántuk meg. 

Nem voltam teljesen felkészült Geszti 
Péter munkásságából, egyet azonban sej-
tettem: nem ad ki fércmunkát a kezei kö-
zül. A dalokat, amelyek megszólaltak, mind 
ismertem, sőt, a korábbi munkáiból is jó 
párat, s ezek alapján bíztam benne, hogy 
a koncert majd lehengerel. Bejött a dolog, 
nem hagyott pihenni, és úgy telt el a két 
óra, hogy észre sem vettem a zene élvezetén 
túli egyéb természetes igények jelenlétét. 

A Jazz+Az létrejöttét tulajdonkép-
pen Geszti Péter és Dés László színházi 
és filmzenei együttműködése generálta a 

Kivételesen nincs személyes aktualitása a rendezvénynek, amiről most írni fogok, és rajongó sem voltam 
a szó klasszikus értelmében sohasem, pedig Geszti Pétert nagyon jó szövegírónak tartom. Életem első 
Jazz+Az-koncertjére tiszta lappal indultam, vittem a családom egy részét is, és elképzeltem, hogy a laza 
telt házban majd sétálgatok a nézőtér különböző szegletei között, néha megpihenve a bárban. Láttam 
magam előtt, hogy majd ülök a pultnál a bárszéken, iszom a koktélom, és kényelmesen rálátok a színpadra, 
semmilyen mozzanatról nem maradok le.

Jazz+Az-koncert. VeszprémFest, História Kert, 2021. augusztus 18.
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kilencvenes évek végén. Első közös mű-
vük A dzsungel könyve című musical volt 
1996-ban, majd 1997-ben írtak betétdalt A 
miniszter félrelép című filmvígjátékhoz, és 
attól kezdve minden évben újra megjelen-
tek valamilyen lemezzel. 1998-ban a Ka-
lózok című film zenéje már a Jazz+Az-hoz 
köthető, és a lemez hamarabb lett sikeres, 
mint maga a film. 1999-ben jelent meg az 
első, már kifejezetten Jazz+Az-lemez, Egy-
nek jó címmel, majd 2000-ben egy remix 
lemez Ez meg mi? címmel, aztán abba is 
hagyták a közös munkát, amit Geszti Péter 
utólag azzal magyarázott, hogy megjelent 
az együttesen belül egyfajta emberi feszült-
ség, és mielőtt ez robbant volna, felszámol-
ták a zenekart. Mert addig érdemes valamit 
csinálni, amíg az örömmel tölt el. Húsz év-
nek kellett eltelnie a reunionhoz, de az idő 
annyira jót tett a csapatnak, hogy láthatóan 
ugyanazzal a lelkesedéssel tudják folytat-
ni, ahogy kezdték annak idején. A három 
énekesnőn, Behumi Dórin, Váczi Eszteren 
és Kozma Orsin kívül a kísérőzenekar is az 
eredeti felállásban volt jelen a koncerten. 
A 2020-as telt házas budapesti Aréna-kon-
certjük bebizonyította, hogy igény van a ze-
néjükre, s bár a járvány az ő lendületüknek 
is útjába állt, a tavalyi évre tervezett veszp-
rémi bulijukat idén bepótolták. 

Azokban az időkben, amikor indul-
tak, nem voltak ennyire igényes színpadi 

produkciók a piacon. Éppen dúlt a play-
back-láz, minden előadó igyekezett spó-
rolni a színpadi és személyi költségeken. 
Jó minőségű stúdiókban született produk-
ciók kerültek gépről egyből a színpadra, 
ahol sokszor csak egy énekes volt jelen, és 
kezdett elveszni az élő zene varázsa. Ekkor 
indult a Jazz+Az, ami ebben a közegben 
luxuscikknek számított. Húsz évvel ké-
sőbb, amikor a nagyvilág jobb, nagy létszá-
mú funkyzenekarai rendre megfordulnak 
Magyarországon, egyrészt lett összehason-
lítási alapunk, másrészt már nem annyi-
ra feltűnő egy ekkora zenekarral fellépni, 
és joggal kijelenthetjük, hogy a Jazz+Az 
2000-ben és 2021-ben is simán hozta azt 
a szintet, ami ebben a stílusban elvárható. 
Nem állhatom meg, hogy a nagy magyar 
elődhöz, az LGT-hez hasonlítsam a pro-
dukciót, mert egyrészt addig leginkább ők 
tudták hozni ezt a színvonalat itthon, más-
részt Dés László a Loksi legelső fúvósszek-
ciójának szaxofonosa volt 1976-tól 1982-ig, 
így megvolt a művészi folytonosság. 

A koncert lendületét egyértelműen 
Geszti Péter szóvirágokkal dúsított össze-
kötő szövegei adták, nemigen hagyott le-
hetőséget a figyelem lankadására. Egy jól 
átgondolt, profin megírt gondolatfolyam 
kísérte végig a koncertet, ami tartalmazott 
egy olyan show-elemet is, ami nekem új 
volt: a koncert kétharmadánál Geszti egy 

egybefüggő sztorit adott elő a zenekar és 
önmaga elmúlt 20 évéről, amelybe a nyel-
vi gegeken kívül zenei poénokat is bőven 
csempészett, felhasználva hazai és külföl-
di slágereket egyaránt, átírva a szövegü-
ket, pár taktus erejéig. Kiváló megoldás 
volt, szórakoztató és elgondolkodtató is 
egyben, s tartalmazott nem kevés aktuál-
politikai fricskát is, amit igen jól vett a kö-
zönség. Mondjuk a kifinomult stílus és a 
humor, ami jellemző Geszti Péter szöveg-
áradatára, szerencsére olyan közönséget 
vonz, aki ezt érti és értékeli is. Ezért külö-
nösen jó érzés volt látni a telt házat. 

A nem túlbonyolított, de stílushű tán-
cos koreográfiákkal és az énekes hölgyek 
jelmezváltásaival díszített előadás még tar-
togatott apróbb meglepetéseket. Behumi 
Dóri fuvolaszólója a Mintamókusban, a va-
rázslatosan szép Csepp a tengerben Váczi 
Eszter előadásában, Dés László szaxofon-
szólója a Megint hétfőben, Fekete-Kovács 
Kornél vendégszereplése és összetéveszt-
hetetlen szordínós szólója az Egynek jóban, 
aztán a végén az össznépi ereszd el a hajam 
a Cantaloop című világsláger alapjaira, ami 
igazi fúvóspárbajba torkollott Dés Lász-
ló és Fekete-Kovács Kornél között. A kö-
zönségnek és a közízlésnek is jót tenne, ha 
nem kellene újabb húsz évet várni a követ-
kező Jazz+Az-koncertre.

Nyakas Krisztián

Balázs János Kossuth-díjas zongoramű-
vészt a zene széles körű népszerűsítésé-
ben és a fiatal tehetségek támogatásában 
elkötelezett személyként is ismerjük, de 
úgy is, mint a rendkívüli sorsot meg-
élt Cziffra György szellemi örökségének 
közvetítőjét. 2016-ban a MOM Kulturá-
lis Központtal együttműködve fesztivált 
alapított, amely az idén, Cziffra György 
születésének századik évfordulóján ha-
zai és nemzetközi szponzorálással a világ 
számos országára kiterjedő, gazdag ese-
ménysorozattá bővült. 

Balázs János megkerülhetetlennek 
látja Cziffra György pályáján azt, hogy a 
második világháború után, huszonévesen, 
más kenyérkereseti lehetőség hiányában 
hosszú éveken át bárzongoristaként dol-
gozott. Ennek értelmében a Cziffra-fesz-
tiválon már korábban is helyet kapott a 

bárzene, és a tavalyi, Bárest című produk-
ció után született meg az a műfaji szem-
pontból nehezen besorolható előadás, 
melynek online bemutatója idén április 
17-én volt Békéscsabán.

Míg a Bárest két együttes, a Hot Jazz 
Band és Sárközy Lajos és zenekara, vala-
mint Tompos Kátya koncertje volt, addig 
a Cziffra Caféban két szereplőtől, a zon-
goristától és az énekesnőtől halljuk a sa-
nzonokat, kuplékat, filmzenebetéteket. 
Pontosabban ők ketten vannak a színpa-
don, de láthatatlanul jelen van egy me-
sélő is, és mintha igazából ő lenne itt a 
főszereplő. Az ő szövegét Tompos Kátya 
tolmácsolja, aztán időnként Balázs János 
is átveszi a szót, néha párbeszéd formá-
ra váltanak, de a mesélő a dalokba rejt-
ve is beszél hozzánk a különös hangulatú 
kávéházról és Gyurkáról. Találkozunk itt 

Séd-parti 
kávéház

A Cziffra 100 emlékév három epizódját a VeszprémFesten, a Jezsuita 
templomkerti kísérőrendezvény keretében is láthatta a közönség. A 
zárónapon került sor a Cziffra Café című estre, Balázs János, valamint 
Tompos Kátya Jászai Mari-díjas színésznő közreműködésével.

Cziffra Café. VeszprémFest, Jezsuita templomkert,  
2021. augusztus 19.
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Karády Katalin meztelen árnyékával, a 
színházi fodrásszal, a cirkuszi kettéfűré-
szelt nő esetével, de Spoliansky Ilyen egy 
vamp című dalában akár Hitler pemzlijé-
vel is. A gondosan összeválogatott zenei 
anyag és a kiváló interpretáció mellett te-
hát a jól sikerült narratívának is köszön-
hető, hogy a közönséget megérinti ez a 
hangulat az ötvenes évek pesti éjszakájá-
ból, ahonnan a villamos majd Párizsig csi-
lingel. A dramaturgia meg a prózai részek 
Báthory György munkája, aki az anekdo-
tákból, Cziffra emlékirataiból merítve és 
vélhetőleg Balázs János szándékait a mesz-
szemenőkig figyelembe véve írta meg és 
formálta ezt az előadást.

A szabadtéri környezet ugyan nem 
volt ideális ehhez a produkcióhoz, de a 
műsor elején rikácsoló madár hamarosan 
megkapta a magáét, mert hogy, hogy nem, 
egyszer csak felcsendült a Galambot mér-
gezni című Tom Lehrer-song… De hozzá 
tartoztak az est hangulatához a Séd-par-
ton kutyákat sétáltatók vagy egyszerűen 
a színpad hátterében megálló és a műsort 
élvező alkalmi sétálók is. Mindettől füg-
getlenül, a múltidéző Cziffra Caféban el-
hangzó dalokat elragadó interpretációban 
hallhattuk. 

A francia sanzonok teljes szépsé-
gükben ragyogtak, de a magyar szöveggel 
énekelt slágerek, pajzán kuplék, szatirikus 
dalok is művészi élményt kínáltak. Balázs 
János átiratai a stílus jellegzetességeiből 
indultak ki, és Tompos Kátya kiművelt, 
drámai telítettségű énekével, a sziporkázó 
zongorajátékkal alátámasztva a műfaj fel-
hígulása előtti időket idézték. 

A dalokon kívül a zongorista, ahogy 
az oral history szerint maga Cziffra 
György is gyakran megtette, eljátszott egy 
Chopin-darabot (Fantasie-Impromptu, op. 
66), de a műsor részeként improvizációt is 
hallhattunk, majd Schumann Álmodozások 
című örökzöldje is elhangzott. Az est sok 
élményszerű pillanata közül a legfeleme-
lőbb mégis a Summer of ’42 (Kamaszkorom 
legszebb nyara) című film betétdalának 
előadása volt. Ez a műfajilag és időben is 
eltérő, melankolikus zene rendkívül erősen 
hatott a jelenlévőkre, és az énekhang erő-
teljes íveivel meg a zongora finom akkord-
jaival aláhúzta az est üzenetét.

Ladányi Ibolya

Akiket  
öt hangra írt a sors

Leplezetlen örömmel vettem hírét néhány 
hónappal ezelőtt, hogy egykori kedvenc 
énekegyüttesem, a Cotton Club Singers 
fellép a VeszprémFesten. Az a Cotton Club 
Singers, amelyet 1997-ben egy Friderikusz- 
show zárószámaként láttam először, és ab-
ban a pillanatban elkötelezett rajongója 
lettem. Az a Cotton Club Singers, ame-
lyet időt, energiát és – bár diákként abból 
volt a legkevesebb – pénzt nem kímélve 
követtem koncertről koncertre Veszprém, 
Győr, Budapest színpadaira. Az a Cotton 
Club Singers, amely 2004-ben az Európai 
Unióhoz való csatlakozásunk rendezvény-
sorozatán is fellépett, ami engem jobban 
érdekelt, mint az egész, történelmi jelen-
tőségű eseménysor összességében. És az 
a Cotton Club Singers, amelynek 2007-es 
megbomlását, majd 2008-as végleges meg-
szűnését valósággal meggyászoltam. A fel-
oszlás okait rendkívül diszkréten kezelő 
együttes szerencsére nem tűnt el véglege-
sen, és olykor összeállva olyan koncerteket 
tartanak, hogy mezei rajongóként nem is 
értjük, miért nem csinálják ezt tovább.

A tény, hogy a vírushelyzet miatt 
többször elhalasztott, eredetileg Budapest-
re tervezett Negyedszáz! című koncertjüket 
végül Veszprémbe hozták, külön elisme-
rése Veszprémnek és a fesztiválnak – bár a 
fővárosi közönség nehezményezte a dön-
tést, de az igazán elkötelezetteknek nem 
okozott gondot eljönni értük hozzánk. Ez 
ugyanis egyszeri esemény volt, egy évben 
egy-két koncertnél nem is adnak többet, 
amitől még unikálisabb minden egyes al-
kalom. Egyedi megjelenésük, szórakoztató 
stílusuk, valamint közismert dallamokból 
átírt feldolgozásaik a többszólamú ének-
lést talán azokhoz is közel hozza, akik az 
általában vett kórusműveket nem feltét-

lenül kedvelik. A főleg jazz és szving mű-
fajban megszólaló dalaik sorában Frank 
Sinatra vagy az Abba együttes slágereinek 
feldolgozásai sem hatnak idegenül.

A leghosszabb ideig aktív és talán 
legismertebb felállás – László Boldizsár, 
Kozma Orsi, Szűcs Gabi és Fehér Gá-
bor – mellett az alapító csapatban ének-
lő szoprán, Zsédenyi Adrienn is részt vett 
a 25 éve alakult együttes előadásán, a da-
lok csodálatosan szóltak két szopránnal is, 
ahogy a szólószámok elosztásával sem volt 
gond. Az öt énekes tökéletes összhangot 
teremtett a jól felépített műsorban, amely-
be kiváló érzékkel válogattak dalokat tar-
talmas repertoárjukból. A hol megható, 
hol könnyezve nevetést előidéző jelenetek-
kel tarkított műsor folyamán újra átélhet-
tem fiatalságom koncertélményeit, újra 
élvezhettem a hibátlanul megszólaló össz- 
hangzatokat, és újra megfogalmazódott 
bennem a remény, hogy ez az öt kiváló 
muzsikus talán egyszer mégiscsak a foly-
tatás mellett dönt, mert követőjük – tudo-
másom szerint legalábbis – nem akadt a 
műfajukban. 

És mindenképp megemlíteném a 
közreműködő zenekarokat: a tagok több-
ségét tekintve a kezdetek óta az együt-
test kísérő Cotton Club Bandet, valamint 
a szintén évek óta velük együttműködő 
veszprémi Mendelssohn Kamarazenekart, 
akik a tökéletes hangszeres hátteret bizto-
sították a csodás dallamokhoz.  

Mindez a História Kert hangulatos 
színpadán, a telihold fényénél felejthetet-
len és megismételhetetlen élmény marad – 
szerintem nemcsak nekem, de valamennyi 
koncertlátogatónak. 

Hancz Karolina

Negyedszáz! Jubileumi koncert. A Cotton Club Singers  
a VeszprémFest nagyszínpadán, História Kert, 2021. augusztus 21.
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Paganini+ A VeszprémFest Classic-Cziffra 100 koncertje. 
Jezsuita templomkert, 2021. augusztus 18.

Nagy ajándék, hogy az idei VeszprémFest a Cziffra 100 prog-
ramját hozta el a Jezsuita templomkertbe. Szabadtéri koncert 
két zongorával és egy hegedűvel.  Rögtön felvetődik a kérdés: 
lehet-e hangosítás nélkül megoldani. Ekkora területen termé-
szetesen nem. Ekkor kerül előtérbe a hangosítók munkája. Sok 
szabadtéri koncerten hagyott kívánnivalót ez a megoldás, most 
sem volt másként. Az egész estét beárnyékolta számomra a ne-
kem nem tetsző, fülemet bántó hangosítás. Minden leütött zon-
gorahangnál hallani lehetett az akusztikus és a kihangosított 
hangot egymás mellett. A hegedűsnek meg szinte nem is kel-
lett a vonójával a húrhoz érnie, hogy már hallhassuk a zörejeket, 
mellékhangokat.

Az estét Mészáros Zoltán, a VeszprémFest fesztiváligazgatójá-
nak felvezetése indította. Jó hangulatot teremtett, bemutatta saját 
szavaival az est három előadóját: Balázs János zongoraművészt, a 
Cziffra-fesztivál művészeti vezetőjét, Lendvay József hegedűmű-
vészt és Szakcsi Lakatos Bélát. Kifejezte örömét, hogy a roma 
származású világhírű zongoraművész emlékét három kiváló roma 
származású művésszel ünnepelhetjük meg. Ezután Balázs János 
vette át a szót, és minden újonnan elhangzó mű előtt rövid tájé-
koztatást adott a felhangzó blokkról.

A koncert felépítése ez volt: négy Paganini-darab (3 etűd és 
a h-moll hegedűverseny „La Campanella” utolsó tétele), először az 
eredeti Paganini-mű, Lendvay József előadásában, majd Balázs 
János ezek Liszt Ferenc által zongorára megírt változatát (Pagani-
ni-etűdök) adta elő (néha kicsit ő maga is beleimprovizált), majd 
a jazzváltozatot hallhattuk Szakcsi Lakatos Bélától, végül a „La 
Campanella” variációira a két zongoraművész együtt improvizált.

Liszt Ferenc már több mint egy évtizede koncertező zon-
goraművész volt, mikor 1832-ben először hallotta Niccolò Pa-
ganini játékát, és ez alapvetően megváltoztatta a zenéről és az 
előadó-művészetről való gondolkodását. Ez lett a mozgatórugó-
ja a zongorakezelés teljes megváltozásának. Hallhattuk, hogyan 
alakítja át a Paganini-etűdöket Liszt zongorára, kihasználva a 

klaviatúra teljes terjedelmét, majd mit gondol ezekről a dara-
bokról a jazz-zongorista. 

Lendvay József megkapó virtuozitással adta elő a Pagani-
ni-műveket. Pontosan és sallangmentesen, pedig a hangosítás ke-
gyetlenül kiemelt minden apró, szőrösebbre sikerült vonóhúzást. 
Balázs János sodró lendületű Liszt-prezentációi nagy sikert arat-
tak. Kettejük előadása után Szakcsi Lakatos Béla improvizációi 
számomra azt bizonyították, hogy a mesternek nem ez az igazi 
stílusa. Számomra az ő játékából elmaradt a felhőtlen szabadság, 
szárnyalás. Az igazi élményt a ráadásban hallhattuk tőle – és a töb-
biektől is –, amikor egy egyszerű magyar népdalra improvizáltak 
mindhárman (Szegény legény vagyok én, vagy Elvesztettem páro-
mat, kinek melyik szöveg jut eszébe a lá pentachord dallamról). Ez 
az improvizáció volt számomra az est egyik legélvezetesebb pilla-
nata. Ebben tetten érhettük az „igazi” Szakcsi Lakatos Bélát.

Az időjárás is kedvezett nekünk, a kellemes nyáresti kikap-
csolódást a szervezők által biztosított takarók is segítették. 

Rostetterné Nagy Rita
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„És monda nékik: 
A kinek van füle  
a hallásra, hallja”
Embörének. Írások Sarusi Mi-
hály Magyar Krisztus című, 35 
éve megjelent aradi-csanádi 
családregényéről 

Két kiváló szerkesztő „partizánakciójának” 
eredményeként az 1986-os könyvhétre je-
lent meg Sarusi Mihály Magyar Krisztus 
című regénye, mely amellett, hogy a Szép-
irodalmi Kiadó nívódíját az adott évben 
elnyerte, sokáig a korabeli Erdélyben is az 
egyik „legkeresettebb” műnek számított. 
Ki tudja, valójában hány példánya végez-
te „kemöncében” s lett a lángok martalé-
ka ennek a kétségkívül „gyanús könyvnek” 
(Virág N. László), melynek eredetiségét és 
zsenialitását az anyaországi irodalomkri-
tika rögtön felismerte s nyíltan hangoztat-
ta is. Sarusi ekkor negyvenkét éves volt, 
Veszprémben élt, s bár írói termékenysége 
a későbbiekben sem csökkent, és számos 
művészeti díjjal is gazdagodott, úgy tűnik, 
egyelőre mégsem került be a hazai irodal-
mi kánon felkapott szerzői közé. 

Megjelenésének 35. évfordulóján, 
most egyetlen kötetbe gyűjtötték össze a 
művet akkor és azóta értékelő írásokat, ta-
lán éppen azzal a szándékkal, hogy a haj-
dani nagyregény, témájához részint híven, 
részint azon túl is mutatva, immáron saját 
címének metaforájaként kelhessen egy új, 
igazi(bb) életre. Az Embörének című válo-
gatás tizenhét kritika, illetve Sarusi saját, 
a szöveggel kapcsolatos visszaemlékezései 
mentén vázolja fel a mű recepciótörténe-
tét, ráirányítva az egykori és majdani olva-
sók figyelmét annak legnagyobb erényeire. 

A Magyar Krisztus hét fejezete a Zsó-
tér (leányágon később Búza) család hét 
generációjának, illetve rajtuk keresztül az 
általuk alapított „zsillérfalunak” másfél év-
századnyi élettörténetét mutatja be, 1819-
től egészen az 1983-as esztendőig. „A 
könyv egy-egy fejezete »balladás kompozí-
ció«, a történelem újabb és újabb kereszt-
jére feszített falu vergődésének különböző 
jelenetei…” (Kabdebó Lóránt). A prog-
ram csupán minimális lehet: megmaradni. 
Vagyis „Sarusi a nemzeti lét veszélyezte-
tettségének regényét írta meg” (Laczkó 
Pál). „Mindent tud ezekről a sorsokról. 
S talán ebből következik, hogy mindent 
tud a nyelvről is” (Endrődi Szabó Ernő). 
„Nyelvérzéke és nyelvi tudata kimagasló 
eredményt adott […] a hangulat megte-
remtésében, a népnyelvi fordulatok, nyelv-
járási jelenségek alkalmazásában. Sok és 
jól fölhasznált tájnyelvi eleme stilisztikai 
bravúr” (Hajdú Mihály). „Azt tartották 
igazi »istenkísértésnek«, amit a modern 
prózapoétika »többszólamúság«-fogalma 
jelent, a beszédmódok, hangnemek, néző-
pontok azonosíthatatlanságát, megkülön-
böztethetetlen váltásait” (Márkus Béla). 
A mindenkori főhős monológja az egész 

regény. S mivel példátlanul hosszú a tény-
leges idő, így természetesen nem egy fő-
hőssel találkozunk. Az igazi írói bravúr, 
hogy azt hiteti el velünk, „hogy az éppen 
»színen lévő« főhős beszél a maga nyers 
(helyenként durva) módján, a népnyelv  
tájra és korra jellemző eszközeivel” (Bako-
nyi István).

A gyűjteményes kötet címadása, 
Embörének, elsőre bár furcsának tűnhet, 
valójában nagyon is találó, hiszen a Sa-
rusi-regény utolsó előtti, tán legjobban 
megírt fejezetének címével azonos, mely 
a közösség megtartóerejéről tesz tanú-
bizonyságot (Szabó László). A Magyar 
Krisztus cselekménye ugyanis maga a tör-
ténelem, mely egyéni sorsokon keresztül 
– mintegy „alulnézetből” (Rónay László) 
– bontakozik ki a mindenkori olvasó előtt, 
s amelyben az egyes életek mégis az egész 
közösség sorsát példázzák. „Így íródik ez a 
könyv; ahol tudjuk és egyszerre nem tud-
juk, ki sóhajtja az utolsó két mondatot, két 
bekezdést” (Alexa Károly):

„HALLJA, MINKET CSAK AZ IS-
TEN VÉD.

Aszonta.”
Lovizer Lilla

Villagazdaságok 
a Balaton- 
felvidéken 
Palágyi Sylvia – Kirchhof Anita: 
Balatonfüred római kori települé-
sei és falfestményei. Balatonfüred, 
2021. 249 oldal 

A Balatonfüred Városért Közalapítvány 
kiadványsorozatának legutóbbi, 85. köte-
te a 2017-ben megjelent 80. kötet, Palágyi 
Sylvia: Balatonfüred római kori temetői és 
sírjai című munkájának folytatása. Saj-
nos, ahogyan rendszeres temetőfeltárásra, 
úgy a települések nagy felületű kutatásá-
ra sem került sor Balatonfüreden. Pedig a 
Balaton-felvidék szubmediterrán klímá-
ja és a Toszkánára emlékeztető földrajzi 
környezet igazán vonzóvá tette ezt a terü-
letet a rómaiak számára. Ezt igazolja, ha 
megnézzük a régészeti topográfia vonat-
kozó köteteinek térképeit, hisz Alsóörs-
től Keszthelyig sűrűn követik egymást a 
római mezőgazdaság jellegzetes termelési 
egységeinek, a villagazdaságoknak az épü-
letei. Az épületek száma, nagysága, díszí-
tettsége a gazdasághoz tartozó földterület 
nagyságától függött. A Dunántúl legna-
gyobb villagazdasága a közeli Nemes-
vámos-Balácapusztán található. A fallal 
övezett központ csaknem 9 hektár nagy-
ságú, és eddig 22 kőépület helyét sikerült 
rögzíteni. Természetesen voltak lényege-
sen kisebb, szegényesebb villagazdaságok 
is. Erről a témáról kitűnő összefoglalást 
készített Firnigl Anett 2012-ben a PhD- 
disszertációjában (Római kori villák törté-
neti környezetének vizsgálata a Balaton-fel-

vidéken). Balatonfüred közigazgatási 
területén is legalább öt villagazdaság állt a 
római korban.   

Legelőször 1829-ben, a református 
iskola építése során bolygattak meg egy 
villaépületet, amelyből érmek, kőoszlo-
pok és téglák kerültek elő. A gazdasághoz 
tartozó fürdőépület nagy részét, amelyhez 
hideg, langyos és meleg vizes medencék 
és öltözők is tartoztak, az 1950-es években 
tárták fel.

A legjobban ismert villagazdaság, 
tulajdonképpen „melléktermék”, hisz a 
siskei, középkori templomrom feltárása 
során derült ki, hogy azt korábbi, római 
falakra építették. Az ásatás során további 
római kori falak kerültek elő, amelyek két 
periódusból, a 2. és a 4. századból szár-
maztak. A helyiségek padlóját betonszerű 
terrazzo borította, némelyik központi fű-
téssel is rendelkezett. A gazdag leletanya-
gon kívül (kerámia, fémtárgyak, érmék) 
nagyszámú falfestménytöredék került elő, 
ugyanis mindkét periódusban díszítet-
ték a falakat. A korai időszak maradvá-
nyai a sárga-lila és a kék színű töredékek, 
a perspektivikus hasábminta. Ezek jobb 
minőségűek, mint a késői töredékek, és a 
balácapusztai festményekkel egy időben, 
azonos mintakönyv alapján készültek az 1. 
és a 2. század fordulóján. Ezt a festményt 
egy stukkófríz zárta, amely egy lándzsás 
vadászt, menekülő szarvast és őzet ábrá-
zolt. A késői falfestmények leggyakoribb 
színe a vörös, ezeken növényi minta, fü-
zérábrázolás és a márványerezet utánzása 
is feltűnik. A falfestmények bemutatására 
és értékelésére a római kori falfestmények 
nemzetközileg is ismert kutatója, Kirchhof 
Anita vállalkozott.

A Laki dűlői villagazdaság épületeit 
csak felszíni nyomokból és a terepbejárá-
sok során gyűjtött töredékekből ismerjük. 
Területét az utóbbi évtizedek során beépí-
tették, de egyetlen leletbejelentés sem ér-
kezett a múzeumba. A Belső mező I. nevű 
lelőhelyről is csak a felszínen gyűjthető le-
letek alapján feltételezhető egy római kori 
település.

Balatonarácson, a Koloska patak 
mindkét partjáról ismerünk falmarad-
ványokat. Szőlőtelepítés során került elő 
terra sigillata tál, kerámiapohár, fazék, 
mécses, bronzfibula, érmek, oszlopfő stb. 
1969-ben a Szőlőalja utcában a vízvezeték 
árkával több épület falait vágták át. Ez a 
villagazdaság is hosszú életű volt, a leletek 
alapján az 1-2. század fordulójától a 4. szá-
zad végéig lehetett használatban.

Balatonfüred római kori emlékei 
közé tartoznak a téglaégető kemencék. 
Ezek ritkaságszámba mennek Pannóniá-
ban, de itt három helyen is előkerültek: a 
Baricska dűlőben, a Szőlősi utcában és a 
Fürdő utcában. Az utóbbi két kemencét 
jól dokumentáltan a szerző tárta fel. Ezek-
ben – falazótéglák mellett – elsősorban a 
tetők fedésére szolgáló nagyméretű pere-
mes téglákat (tegulae) és kúpcserepeket 
(imbrices) gyártottak. Az 1978-ban feltárt 
Fürdő utcai kemence azóta is egy málla-
dozó védőtető alatt várja, hogy konzervál-
va a nagyközönség is megtekinthesse, és a 
város egyik idegenforgalmi látványosságá-
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vá váljon. A kötet mindkét része az előke-
rült leletek katalógusszerű leírását és képét 
is tartalmazza.

Balatonfüred római kori emlékei-
nek bemutatása ezzel még nem ért véget. 
Dr. Palágyi Sylvia négy évtizeden át vezet-
te és koordinálta a római kori kutatásokat 
Veszprém megyében. Ez a kötet a 2006-ig 
előkerült leleteket mutatja be. Az elmúlt 
másfél évtized kutatásainak eredményei-
ről egy következő kötetben kellene beszá-
molni.

Müller Róbert

A folyóiratnak 
élnie, gyara-
podnia kell
A Szemle – várostörténeti folyóirat, s mint 
ilyen, okkal hordozza címlapján a legel-
ső szám óta Veszprém város címerét. Ez 
a látszólagos apróság azonban messzebb-
re vezet. Komoly változást hozott a város 
egész jelképiségében a 2012-es arculati ké-
zikönyv, benne a rendszeresített új váro-
si logó, amely Gizella királyné koronájára 
asszociáltat. A különben frappáns jel-
vény roppant egyszerű és könnyen meg-
jegyezhető, tehát logónak megfelel. Mivel 
azonban láthatólag minden veszprémi do-
lognak jelképe akart lenni, a történetiség 
védelmében szólni kellett a címer haszná-
lata mellett. A címer és a logó ugyanis nem 
egészen csereszabatosak, de a jelképi- 
ség széles mezején békésen megférnek 
egymással, hogyha tisztelik egymás illeté-
kességét. Ennek a célnak az érdekében szü-
letett a Szemle 38. száma 2015-ben, amely 
– elsősorban dr. Földesi Ferenc részletes 
tanulmánya révén – mintegy megerősítet-
te a városcímer szerepét a gyakorlatban. 
A számról számra változó cím- és hátol-
dali illusztrációk mellett így a városcímer 
állandó címoldali megjelenése folyamato-
san életben tartja a történetiség első számú 
jelképét, amivel a Szemle minden alkalom-
mal kiáll a történetiség mellett.

A Szemle kezdettől vállalt rendelte-
tése, hivatása a várostörténet-írás, a hely-
ismeret szolgálata. Ez természetes dolog, 
amint az a körülmény is, hogy tematikus 
illetékességi területét alkotói, szerkesztői a 
város határáig szabták meg. Idővel az élő 
gyakorlat mégis azt mutatta, hogy a határ-
vonal szoros értelmezése mégsem tartható 
szigorúan. Kádárta, Rátót vonatkozásá-
ban azért nem, mivel több évszázados ön-
állóságuk után, 1973, ill. 1984 óta ezek a 
települések már Veszprém városnak köz-
igazgatásilag szerves részét képezik. És más 
helységek esetében pedig azért nem, mert 
a közvetlen szomszédság és a történel-
mi „együttlét”, szinte sorsközösség kíván-
ja a horizonton felüli szemléletet. Ebből a 
szempontból jó példákat szolgáltat a Szem-
le legutóbbi két száma. Nem gondolom, 
hogy bárki idegennek vélné Veszprémtől a 
rátóti apátság kalandos históriájának avagy 
a mai Márkó középkori településtörténeti 

előzményeinek bemutatását. Egy efféle te-
rületi lehatárolás amúgy is inkább a mon-
danivaló centrumára vonatkozhat, hiszen 
az eseménytörténet, az elemzések, a visz-
szaemlékezések, az életrajzok, pályaképek 
sodrása nemigen viselné el a téma tárgya-
lásának gátak közé szorítását.

A feltárandó, közzéteendő források 
sokasága, a feldolgozások lehetséges bő te-
matikája okozza a várostörténet-írás mű-
velésének szükséges voltát. Mutatkoznak 
még hiányok a veszprémi helytörténeti 
könyvespolcon, mely hiányokat feltölteni 
többek közt a Veszprémi Szemlének is ter-
mészetes feladata. Különösen időszerűvé 
válik ez akkor, amikor a régóta szóban for-
gó gondolat, az időnként előtérbe kerülő 
várostörténeti monográfia ügye és eszmé-
je újra lendületbe jön. Nyilvánvaló, hogy a 
reménybeli monográfia és a Szemle ügyei 
nem sorolhatók automatikusan egymás 
mellé, de tény, hogy az igényes várostörté-
neti monográfiának figyelembe kell vennie 
a Szemle eddigi teljesítményét.   

Érdekes fejlemény a „vendégszer-
kesztő” megjelenése a stáblistán. A 60. 
számot Karlinszky Balázs szerkesztette. 
A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár 
igazgatójának felkérését bőven indokolja, 
hogy a szám anyagának több mint 80 szá-
zaléka egyházi vonatkozású, egyébként a 
régészettől, építéstörténettől az egyháztör-
ténetig, belsőépítészetig, művészettörténe-
tig terjedőleg, remek képekkel és szöveges 
források közlésével. Ami téma és szak-
ember egymásra utaltságát reprezentál-
ja, az együttműködés jól sikerült, emellett 
szépen példázza az eredmények elérésé-
ben oly üdvös fegyverbarátságot is. Aligha 
kétséges, hogyha majd sor kerül a város-
történeti monográfia teendőire, az effajta 
„fegyverbarátság” hasznos eleme lehet a 
részt vevő személyek és intézmények sok-
rétű munkája sikerének.

E cikk célja nem lehet az utóbbi 
Szemle-számok részletes bemutatása, kü-
lönösen nem úgy, hogy a legutóbbi Séd 
lapjain szakavatott ismertetés jelent meg 
a 61-es Szemléről Őrsi Ágnes tollából. Le-
gyen szabad csak egyetlen írást, Somorjay 
Sélysette művészettörténész cikkét, annak 
is utolsó gondolatát ajánlanom a kedves 
olvasó figyelmébe! Az érseki palota házi 
kápolnájának mindenre kiterjedő leírása 
végén, lám, mit ír az országosan elismert 
szakember: „Az érseki palota kápolnája 
újabb nagy felújítás előtt áll, ami komoly 
kihívás lesz. Hogy ennek olyan szinten 
tudjon megfelelni megbízó és kivitelező, 
ahogyan az egy kiemelkedő értékű épület-
nél elvárható, ahhoz pontosan érteni kell a 
restaurálás tárgyát. Azokon a pontokon is, 
ahol ma még kérdőjelek vannak. Ha a for-
ráskutatás és a művészettörténeti rekonst-
rukció a lehetőségek határához ért, akkor 
kérdéseire még választ remélhet a resta-
urátoroktól. Nag on fontos volna 
ezért, hogy a kápolnarestaurálás célja ne 
csak az »újra régi pompájában…« közke-
letű sajtóhír legyen, hanem maradjon idő 
az elmélyült kutatásra, az eredmények fö-
lötti elgondolkodásra és együttgondolko-
dásra is.” Érződik, hogy szeretettel írt, de 
súlyos szavak ezek. Lényegében az igényes 

munka által remélt jó eredmény és a szo-
rító idő álcája mögül diktáló pénz közöt-
ti folytonos viták veszélyére figyelmeztet 
a szerző. Bárcsak adná az ég, hogy ezúttal 
az említett tényezők barokkos harmóniája 
hassa át az egész műveletet!

Jó úton jár a Veszprémi Szemle, ha 
szellemiek és anyagiak a realitások keretei 
között megadatnak neki. Mert a folyóirat-
nak élnie, gyarapodnia kell, mivel mind-
annyiunknak szüksége van rá. 

Somfai Balázs 

V8 Zentán
V8. Thurzó Lajos Művelődési- 
Oktatási Központ / Zentai 
Városi Múzeum, Zenta,  2021. 
augusztus 5–31.

Az eseményt a Zentai Városi Múzeum és a 
Művészetek Háza Veszprém szervezte egy 
pályázatnak köszönhetően. A múzeum ki-
állítótermében Áfrány Gábor, Hegyeshalmi 
László, Kelemen Marcel, Környei Ágota, So-
mody Péter, Szotyory László, Tarczy István és 
Zachar István, a V8 alapító tagjainak alkotá-
sait láthatta a közönség augusztus végéig. 
Tavalyelőtt ment a veszprémiektől a kérés, 
hogy a Zentai Városi Múzeum befogadná-e 
a kiállításukat, amire a zentaiak örömmel 
mondtak igent. A megnyitót idén tavaszra 
tervezték, de közbejött a Covid.

Zentán nagy hagyománya van a kép-
zőművészetnek. Jövőre ünneplik a Zen-
tai Művésztelep hetvenéves fennállását. 
Ez volt az egykori Jugoszlávia első mű-
vésztelepe, és jöhettek bármilyen, a mű-
vészeteknek nem kedvező idők, a Zentai 
Művésztelepen minden évben találkoz-
tak az ország különböző pontjain élő 
képzőművészek. A telep évente rendez 
csoportos kiállítást a zentai múzeum erre 
kiválóan alkalmas, tágas, világos galéri-
ájában. Éppen ezért nem értjük, hogyan 
történhetett meg, hogy a veszprémi mű-
vészcsoport kiállításának megnyitójára 
mindössze 15–20 ember volt kíváncsi. Ta-
lán a melegnek, talán a szokatlan időpont-
nak köszönhető, hiszen kiállításmegnyitót 
általában ősztől tavaszig tartanak a múze-
umok és a képtárak.

A V8 csoportról Veszprémben is ke-
veset hallunk mostanában. Magját veszp-
rémi kötődésű képzőművészek alkotják. 
A csoport elnevezése egyszerre tiszteleg 
a 20. század első évtizedeiben megala-
kult, haladó szellemű, avantgárd Nyolcak 
művészcsoport előtt, és utal a szintén a 
századelőhöz köthető V8 belső égésű mo-
tortípusra, ami egy forradalmi technikai 
újítás volt, s máig az erő, a dinamika szim-
bóluma.

Az életkorban, alkalmazott techni-
kákban heterogén társaságot a szakmai, 
emberi kapcsolatok, a „veszprémiség”, 
a művészeti progresszió, a kortárs mű-
vészetről és dizájnról való haladó gon-
dolkodás tartja egyben. Tagjaik között 
egyetemen, középiskolákban művészetet 
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tanítók, galériavezetők, művészetpedagó-
gusok vannak.

A kiállítás ezt az alkotói sokfélesé-
get mutatta meg. Zachar István (1973), aki 
alkotásaiban a tér problémáit boncolgatja 
az 1960–1970-es évek amerikai pop-art-
jának stílusában, ezúttal a pártállamok 
szörnyetegeinek triptichonját komponál-
ta meg extrém térbe helyezve. Szotyory 
László (1957) Munkácsy-díjas festő sötét-
kék, sötétszürke repülői, tornyai leginkább 
cápákra hasonlítanak. A hátterük is sötét, 
mintha a tenger mélyén úsznának ezek a 
hatalmas, robusztus, ormótlan szerkeze-
tek. A szintén Munkácsy-díjas Somody 
Péter (1963) kagylói és csigái rózsaszín, 
sárga, halványkék és -zöld színben pom-
páznak. (A művész újabb, a korábbinál 
absztraktabb csigáit és kagylóit a közönség 
májusban a veszprémi Csikász Galériában 
láthatta.) Hegyeshalmi László (1953) Sum-
mertime I. és Summertime II. című festmé-
nyét vitte Zentára. A festő színszeretetével, 
színtudatával ragadja meg a képei előtt 
megállókat. Kelemen Marcel (1964) fest-
ményei szinte gyógyítóan hatnak a nézői-
re. Virágait, bogyóit, ágbogait, kocsányait 
hálózatba szövi, és egészen közel viszi a 
szemlélőkhöz. Környei Ágota (1965) Zen-
tán kiállított festményeihez egy napilap ol-
dalait használta fel, azokból bontott ki egy 
másik, magvasabb tartalmat. 

A V8 csoport tagjai korábbi munká-
ikból válogattak a zentai kiállításra. Tar-
czy István (1971) is máshol tart már, mint 
amit a vajdasági városban megmutatott, 
de munkái időtállóak, különösen az Hom-
mage à Csontváry. Áfrány Gábor (1971) 
médiaművész különleges szerkezetében fo-
lyadékörvényben úsznak Esterházy Péter 
Bevezetés a szépirodalomba című művének 
leggyakoribb betűi. A művész azt kérdezi: 
meddig marad időtálló kohéziója az alko-
tott műnek, a világraszóló remeknek?

Kilián László, a Művészetek Háza 
Veszprém igazgatója a következő szavak-
kal nyitotta meg a kiállítást: „A V8 cso-
port minden tagja ihletett, invenciózus, 
érzékeny és filozofikus módon, organiku-
san camera obscura vagy laterna magica, 
titokzatos szerkezet, amelyben legalább 
akkora talány az, ami belekerül, mint az, 
amit kibocsájt. Fény és szín be, fény és 
szín ki!”

Révész Erika

Egy kiállítás 
rétegei 
Géczi János: 8 km – Fűzfő– 
Almádi dekollázsok. Kecskemét, 
Kápolna Galéria. 2021. augusz-
tus 25. – szeptember 10. 

Géczi János 8 km – Fűzfő-Almádi dekollá-
zsok című kiállításának képei egyetlen hir-
detőfelületről származnak. Az évek során 
egymásra rakódott óriásplakátokból kiala-
kított 15 kép így nemcsak egy művészi tö-

rekvést, hanem a társadalom és a kultúra 
különböző rétegeit is bemutatja.

Az idő és időjárás viszontagságainak 
kitett plakátokból létrehozott dekollázsok 
egy megdöbbentő térélménybe vonják be 
a kiállítás látogatóját: a felismerhető ré-
tegek különböző időpillanatokat örökíte-
nek meg, melyek egymás mellé helyezve a 
kortalanság illúzióját keltik, ami azonban 
mégis feltűnően kortárs, ezzel egyszerre 
zökkentve ki és irányítva a figyelmet. Az 
ismerősnek tűnő logók, a kontextusokból 
kiragadott színkombinációk, a fecnikké 
lett nagy alakú plakátok törmelékessége és 
hulladékszerűsége az időrétegek újraren-
dezésével zavarja össze a kiállítás látogató-
ját, erre a tapasztalatra pedig csak ráerősít 
a betűk és szemek folyamatosan előbuk-
kanó látványa, mindkét esetben az isme-
rős idegenség voyeuri szerepkörébe vonva 
a szemlélőt.

A képivé tett betű a legtöbb esetben 
a szédüléshez hasonlatos tudathasadá-
sos állapotot eredményez, hiszen úgy kell 
olvasni, hogy egyszerre figyelek a térbeli 
kompozícióra, valamint az egyes betűkre 
önmagukban. A dekollázzsá formált pla-
kátok csak megerősítik ezt a benyomást, 
hiszen a plakát – mint a marketing és a 
figyelemfelhívás alapvető eszköze – tu-
datosan használja ezt a hatást, melyről a 
dekollázs csak annyiban mond le, hogy 
a betűk nemegyszer csonkolva jelennek 
meg, ráerősítve a képi dimenzióra, ugyan-
akkor a kiegészítés önkényes mechaniká-
jával bevonják a szemlélőt saját terükbe is.

Ebből a térből azonban kíváncsi 
szemek meredeznek elő, megerősítve a 
voyeur-érzést. Az óriásplakátok rétegeiből 
előbukkanó, nemegyszer arctalan tekinte-
tek a tépettség és a rongáltság állapotában 
úgy tűnnek archaikusnak, hogy közben 
az arcok divatja jól érzékelhetően a kö-
zelmúltba datálja őket, tovább fokozva az 
egyidejű egyidejűtlenség megtévesztő felis-
merését, egyszerre tűnve fel egy letűnt kor 
tanúinak, valamint távoli ismerősöknek.

A plakátból formált dekollázsok fő 
mechanizmusa ebben érhető tetten: úgy 
próbálnak felmutatni ismerős, sőt az el-
múlt időszakban meghatározó (hiszen az 
elmúlt pár évben a plakát fogalma nem-
csak átértékelődött, hanem a közbeszéd 
meghatározó elemévé is vált) elemeket, 
hogy azokat annyira idegenné tegye, hogy 
képesek legyünk teljesen új szemmel néz-
ni rájuk. A keretezés ennyire hangsúlyos, 
az avantgárd felé mutató művészi aktusá-
nak felhasználása ugyanakkor nem csak 
a kultúra rétegzettségére és kreált voltá-
ra irányítja a figyelmet, az alkotásokban a 
törmelék és a hulladék önmagában is ér-
vényes műalkotásként, meghatározó eszté-
tikai élményként jelenik meg.

Füzi Péter

Újragondolni
Leicht / Keil / Ék: Egy nemzetközi 
művész arcai. Kácsor Adrienn 
művészettörténész előadása.  
Laczkó Dezső Múzeum,  
2021. szeptember 9. 

Kácsor Adrienn ösztöndíjasként PhD-jára 
készül Chicagóban a Northwestern Uni-
versity-n, s kutatási területe a szocialista 
realizmus művészeti irányzat, s ezen belül 
Ék Sándor művészete. Az 1970-es években 
vásárlás útján a veszprémi Laczkó Dezső 
Múzeumba került az 1975-ben elhunyt Ék 
Sándor hagyatékának egy része, s kutatásai 
során Kácsor Adrienn így jutott el váro-
sunkba.

A szocialista realizmus a maga ko-
rában nem csupán egy művészeti stílus és 
szemléletmód volt, hanem politikai állás-
foglalás, elköteleződés is. Ily módon bár 
a művészettörténet eszközeivel és mód-
szerével elemezni és értékelni lehet, de 
– véleményem szerint – mint történe-
ti jelenséget kell kezelni, egy korszak, egy 
adott földrajzi terület jellemzőjeként mint 
a művészettörténet s a politikatörténet egy 
adott korszakát.

Kácsor Adrienn egy új megközelíté-
si módot ígér. Véleménye szerint szükség-
szerűen személyes és etikus módon kell 
a múltat megközelíteni, s arra törekszik, 
hogy több szempontból próbálja azt fel-
dolgozni és értelmezni, s az eseményeket, 
azok szereplőit ott és akkor, abban a kon- 
textusban megérteni. Ék, eredeti nevén 
Leicht Sándor 16 éves volt 1918-ban, ami-
kor a forradalmi események sodrába ke-
rült, s a kommunizmus elkötelezett hívévé 
vált. Kácsor Adrienn egy gondolati kísér-
letre hívta hallgatóságát, ki hol volt 16 éves 
korában, mit tudott a világról, s milyen 
vágyak, tervek foglalkoztatták. Így közel 
hozva hallgatóságához a szegénysorban 
élő fiatal Ék Sándor akkori helyzetét, ab-
ból kiindulva próbálja értelmezni az élet-
utat, amelyet a művész bejárt. Nem akar 
igazságot szolgáltatni, helyes nézőpontot 
kijelölni; az események és a személyek bo-
nyolultságukban egyértelműen nem meg-
ítélhetők.

Ék Sándor rövid hazai indulás után 
a Tanácsköztársaság bukása után külföld-
re kényszerült, s Németországban és a 
Szovjetunióban is ismert művésszé vált. 
Berlinben főként grafikáival, plakátjai-
val és szatirikus rajzaival lett népszerű a 
munkásmozgalomban. Tehetségét poli-
tikai harci eszköznek tekintette, melyet a 
munkásmozgalom, az antifasiszta célok 
szolgálatába állított. A Szovjetunióban az 
1930-as években pedig olajfestményeivel 
a szocialista realizmusnak nemcsak hogy 
a követőjévé, de egyik követendő példaké-
pévé is vált.

Kácsor Adrienn izgalmas feladatként 
tekint a szocialista realizmus előtörténeté-
re, mindazokra az előzményekre, amelyek 
eredőjeként létrejött. A 20. század elején, 
amikor az avantgárd művészet egyre több 
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irányba indult új utakat keresni, szinte ké-
zenfekvő volt, hogy a radikális forradalmi 
gondolatok radikális formai megoldásokat 
kívánnak meg. Így az avantgárd a szovjet 
művészek között is számos kiváló képvi-
selőt, élharcost talált, míg egy ponton a 
hivatalos művészetpolitika iránya meg-
fordult, s az avantgárdot retrográd mű-
vészetnek bélyegezték meg. Ék Sándor 
elkötelezett, a politikai küzdelem szolgá-
latába állított művészetében természetes 
követelmény volt a közérthetőség, a köz-
vetlen mozgósító erő, amely így a szocia-
lista realizmus alkotójává tette.

László Péter

„Lélek vagyok, 
élni szeretnék”
Tóth Péter Lóránt pódiumműso-
ra. Agóra, 2021. szeptember 7.

Versvándor érkezett szeptember 7-én az 
Agóra Kulturális Központ kamaratermé-
be. Vajon kit és mit takar ez a szóösszeté-
tel: versvándor? Hiszen ritkán szólítják így 
egy irodalmi pódiumműsor főszereplőjét. 

Izgalmas előadásnak ígérkezett a „Lé-
lek vagyok, élni szeretnék” című műsor, 
mely Radnóti Miklós életének utolsó hó-
napjairól mesélt. Mesélt, mondom, mert 
Tóth Péter Lóránt, a Radnóti- és Pro Cul-
tura Hungarica-díjas versmondó nemcsak 
a Bori notesz verseit szavalta mély átélés-
sel, hanem sokat mesélt az „erőltetett me-
net” útjáról. Arról az emberhez méltatlan 
útról, melyről Radnóti sem térhetett haza. 

Tóth Péter Lóránt, a kunszentmik-
lósi tanár 2019 őszén Radnóti és 3200 
munkaszolgálatos társa tiszteletére gya-
log végigjárta azt a 850 km-es utat Bortól 
Abdáig, melyen egykoron a munkaszol-
gálatosok is jártak. Fizikailag és lelkileg is 
megerőltető út volt ez, mégis maradt ere-
je a zarándoklata során esténként Rad-
nóti-verseket mondani a helybélieknek. 
Így lett hát ő versvándor, s azóta is járja a 
Kárpát-medencét, és viszi a verseket sok 
településre. 

Rendhagyó kép fogadta az előadás-
ra érkező kevés nézőt. A falon a kivetítőn 
Radnóti elmosódott arcképe mellett egy 
térkép, rajta az útvonal, amerre ment a me-
net, és egy kissé kopottas különös zászló, 
mely társa volt végig az úton a vándornak. 
Az első vers, a Hetedik ecloga valami kü-
lönleges mély csendet ültetett a terembe. 
Az előadó olyan átéléssel, szép tiszta be-
széddel, oly természetes módon, egyszerű-
en mondta el ezt a különös verset, hogy a 
nézőnek már a műsor elején könny szökött 
a szemébe. Aztán a következő versekben 
suhogtak az álmok tovább, azok az álmok 
és gondolatok, melyek reményt adtak. A 
hazavágyódás reménye, a hitves utáni vágy 
reménye és éltető ereje, s a jövőbe vetett hit 
szép reményei. „De hisz lehet talán még! A 
hold ma oly kerek! Ne menj tovább bará-
tom, kiálts rám! fölkelek!” Az Erőltetett me-

net, a Razglednicák, a Levél a hitveshez című 
verseket megrendülten hallgattuk. A vers-
vándor mély, tiszta tekintetével megigézte 
a nézőt, belső érzésektől fűtve, erőteljesen 
zúdította ránk a drámai sorokat. A versek 
között mesélt a költő életének legnehezebb 
hónapjairól eredeti dokumentumok alap-
ján. Kőszegi Ábel Töredékek című, Radnóti 
utolsó hónapjait bemutató könyve hitele-
sen írja le az utolsó hónapok szinte min-
den napját. A műsort e könyv segítségével 
szerkesztette az előadó, de az igaz dráma-
iságot a versek jelentették. Tudjuk, a költő 
élni akart: „…ha kell szívós leszek, mint fán 
a kéreg” – írta. Ez az élni akarás, ez a kitar-
tó hit végig ott lebegett a verssorok között. 
S talán ez a kitartó hit adott erőt a versván-
dornak is, hogy útját végigjárja. 

Az előadás végén személyes élmé- 
nyeiről mesélve Tóth Péter Lóránt egy 
kicsit talán oldotta a hallgatóságban a 
történelmi valóság és a Radnóti-versek 
gondolatainak hatására érzett megrázó fáj-
dalmat. De hát a műsor elején egy lelki, 
szellemi és fizikai utazásra hívott minden-
kit az előadó. Szép és lélekemelő utazás 
volt ez, több nézőt érdemelt volna.

Molnár Erzsébet

Nyárzáró, 
őszüdvözlő  
akkordok
Utcazene.  
2021. augusztus 25–28.

Egy év kihagyás után újra az utcán!
Nagyon vártam az idei utcazenét, 

mert az kötelező, hogy minden évben me-
gyünk, találkozunk, együtt vagyunk, és el-
képesztő hangulatban fedezünk fel újabb 
és újabb zenekarokat, zenészeket. Tavaly 
nekem kimaradt, meg egyébként is kisebb 
volt, idén viszont – bár már iskolakezdés 
előtti időpontban, ami miatt valamivel 
kevesebb emberrel, és külföldi barátaim, 
rokonaim nélkül – mégis teljes gőzzel dü-
börögtek az utcák.

Az első nap igen hűvös volt, így csak 
néhány bemelegítő kört tettem, körülnézve, 
mik várhatóak, hangolódva az elkövetkező 
napokra, és szokva az embereket, tömeget, 
amitől az elmúlt két évben kissé elidege-
nedtem. Második nap az eső szakadt, leg-
alábbis Fehérváron, ahonnan indultam 
volna, így az a pihenésé lett, de harmadnap 
pénteken hamvainkból feltámadva bará-
tokkal indultunk útnak, hogy bevessük ma-
gunkat Veszprém sikátoros utcái közé.

Belekóstoltunk Mike Andersen-
be, aki egy kis blueszal varázsolt igazi „jó 
sörös” kocsmahangulatot a Gizella ud-
var szélén. Hangja nagyon megkapó, és 
teljesen a hamisítatlan amerikai filmek-
be röpíti az embert: bárszéken ülve, ahogy 
helyiek néha felállva lassúznak a zenére.

Azonban valami erőteljesebbre, tán-
cosabbra vágytunk, így továbbhaladtunk. 

Benéztünk a Terem nevű punkkocsmá-
ba, ahol a néhai Szigony közönsége és 
zenészei hozták az üvöltős hamisítatlan 
punk-rock érzést. Innen tovább kutakod-
va a Hangvilla előtt kötöttünk ki, ahol már 
hatalmas buli zajlott, ugrálás, tánc, bol-
dogság, felszabadultság a színpadon és a 
közönség sorai között is. A tizenkét főből 
álló francia zenekar olyan latin-amerikai, 
balkáni hangulatot hozott magával, olyan 
felszabadult, napsütötte, problémamentes 
életérzést, hogy egy pillanat alatt elfelejtet-
tük az elmúlt két év viszontagságait és fő-
ként zenei nélkülözését, és mi is ugrálásba, 
táncba kezdtünk. A zenekar minden egyes 
tagja igazi egyéniség, máshogy néznek 
ki, mást hoznak, mégis valami elképesztő 
egységben léteztek a színpadon. A közön-
séget folyamatosan foglalkoztatták, leültet-
ték, felállították, énekeltették. Az utcazene 
hamisíthatatlan hangulatát megteremtve 
és minden imádatunkat kivívva nyomták 
végig a másfél órájukat.

Az utcazene másik jellegzetessége, 
hogy hihetetlen furcsa és szokatlan zené-
szeket is meghív, akikkel valószínűleg más 
esetben soha az életben nem találkoztam 
volna. Ilyen volt idén Mezerg, aki zongo-
rával, szintetizátorokkal és thereminnel 
machinál, ami az egyik első elektronikus 
hangszer, egy rádióhullámok interferenci-
ája által vezérelt analóg szintetizátor, amit 
a zenész érintés nélkül szólaltat meg. Nos 
ez a francia zenei géniusz olyan psziche-
delikus zenei orgazmust hozott a színpa-
don, ami miatt teljesen Utcazene-fanatikus 
vagyok évek óta, mert szerencsére minden 
évben van legalább egy ilyen élményem. A 
csodálatos ebben a zenében az volt, hogy 
egyáltalán nem gondoltam volna, hogy 
könnyen emészti egy kisvárosi fesztivál 
közönsége, mégis, a rasztafári hosszú hajú 
fiatalokon, az elektronikus zenében utazó 
ismerőseimen keresztül kisbabás, gyerekes 
párokig mindenki tátott szájjal hallgatta az 
elképesztő alkotást a színpadon. Másnap 
vissza is mentem még több baráttal, akik 
mind teljesen más stílusúak, mégis olyan 
„együtt élményünk” volt, olyan flow-ba ke-
rültünk a több száz hallgatóval egyetem-
ben, amit azóta is emlegetünk találkozóink 
során. Az elektronikus alapokon nyugvó, 
kísérleti jazzelemeket és még ki tudja, mit 
tartalmazó zenei stílus hihetetlen érzéseket 
keltve hullámzott az emberben.

Utolsó napon a Mongoose and the 
Magnetet hallgatva, akik szerintem az 
egyik legminőségibb zenét játszó zenekar, 
nyitottuk az estét. Ezután az előző napi 
élményeken felbuzdulva az Opsa Dehe-
lit terveztük megnézni egy kis színpadon 
a Vár áruház előtt, itt azonban a két-há-
rom taggal sajnos már meg sem közelítet-
te az élményt a zenekar. Ők nagyszínpadra 
valók, hiába. Zárásként Mezerg feltette az 
i-re a pontot! Jövőre remélhetőleg a meg-
szokott időpontban még több emberrel, 
ugyanitt. Mi ott leszünk, az biztos!

Hud Janka
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Rádió – Költészet 
– Trianon
Ex-Symposion 105., 106., 107.
A kiemelt kulcsszavak az Ex-Symposion há-
rom újabb tematikus számának főtémáit 
jelölik. A 105. szám vezérszólama: Varázs- 
szem – Szólt a rádió, a 106. olyan szövege-
ket tartalmaz, amelyek a „költészettan” fo-
galomkörébe tartoznak, míg a 107-es szám 
címe: Volt egyszer egy Trianon. A rádiós és a 
poétikaszámban a személyes líra, azon belül 
a visszaemlékezés, az emléktöredék (Szerb-
horváth György A nagy öregek alkonya című 
írásában konkrétan utal is a műfajra, amely-
nek keretei közt és jellegéhez igazodva meg-
szólalt: „az efféle visszaemlékezés mindig 
nosztalgikus”), a publicisztikai műfajok kö-
zül a tárca és a pályaképinterjú dominál; a 
Trianon-történet (az elbeszéléssé, mesévé 
avató szándék ellenére) főleg tanulmányo-
kat, szocio-(kulturális), valamint politikai 
elemzéseket eredményezett. Az első kettőt – 
néhány szöveg kivételével – ugyanazon szer-
zői gárda hozta létre, minek következtében 
az írások beszédmódja, hangvétele is számos 
hasonlóságot, megegyező jellegzetességet 
mutat, míg a harmadik ismertetett lapszám 
a téma kiterjedéséből következően – noha 
az állandó munkatársak közül többen e té-
mában is kifejtették nézeteiket – tágabb 
és több perspektívát, látószöget igényelt, s 
mutat meg. A Kárpát-medence térségeiből 
(Felvidék, Erdély, Vajdaság/akinek úgy tet-
szik: Délvidék etc.) politológusok, antropo-
lógusok, történészek tanulmányait és esszéit 
közli, így ugyanazt a történetet narratívákba 
helyezve teszik láthatóvá számunkra. Nem 
hiányzik, természetesen, e számból sem a 
Trianonra reflektáló szépirodalom. 

Az Ex-Symposion tematikus számokat 
jelentet meg, állandó, illetve felkért szerzői 
csapattal dolgozik, feltehetően ugyanazt az 
olvasói réteget, illetve törzsolvasói csopor-
tot szándékozik tartalmaival megcélozni. 
Egy „kívülálló” befogadó számára az itt is-
mertetett számok közül – a Trianon-téma 
nagysága és jelentősége ellenére – leginkább 
a rádiós téma lehet leginkább megszólí-
tó és érdekfeszítő, hiszen ebben a témában 
„ismerhet önmagára” legerőteljesebben – 
kivéve, ha a 2000 után születettek korosztá-
lyához tartozik, mert akkor nemigen tud mit 
kezdeni a „világító varázsszem”, a tekerő-
gombos állomásváltás, a Szabó család és a 
Pipsz iránti nosztalgiával, s a rendszervál-
tás, a balkáni háborúk rádiós történeteit is 
inkább csak „tanulhatja” ebből a lapszám-
ból. (Igaz, hogy a Szkopál Bélával, az Újvi-
déki Rádió műsorvezetőjével, színészével, 
lemezlovasával készült interjú a rádiózás jö-
vőképére és lehetőségeire is kitér: „… nem 
érdemes temetni a rádiót. A digitális média 
jövője a szakemberek szerint a smartphone 
és annak még ki sem fejlesztett applikációi 
irányába sodródik.”)

Noha az Ex – (keletkezés)történeté-
ből kifolyólag – nagyrészt vajdasági, azaz 
az e térségből elszármazottak kulturális és 
közéleti orgánuma, az élményközösség és 
-átfedések révén más térségek hangjai is te-
ret kapnak lapjain, így a rádiós szám is egy 
felvidéki történettel nyit: Hizsnyai Tóth Ildi-

kó Vételi viszonyok (interferenciákról) című 
háromrészes karcolata a regionális  tér, az 
identitáskérdés és a családtörténet összefüg-
gésében jeleníti meg a szerző egyéni „rádió-
zásélmény”-ét.

Mint olvasó – az említett élménykö-
zösség szintjén – leginkább Radics Viktória 
Az anyanyelv hatalma című tárcanovellájá-
nak világával tudok azonosulni: jómagam 
az általa megnevezett térhez, a bezdáni Új-
vár utcához nagyon közel: a vele párhoza-
mosan futó Puszta utcában nevelkedtem, 
azzal a különbséggel, hogy míg Radics – ha 
jól tudom – a közeli városból, Zomborból 
látogatóba vagy vakációra érkezett a nagy-
szüleihez, jómagam a szüleimmel és a teljes 
családommal egész gyermekkoromat ebben 
a közegben töltöttem. Nagyon ismerős világ, 
ugyanakkor – azt hiszem, írtam is már róla, 
talán Radicsnak személyesen is elmondtam 
– sokkal árnyaltabban látom összefüggéseit, 
s elutasítom azt a(z) – talán a nosztalgia táp-
lálta – elnagyolt, felturbózott idillképet, ame-
lyet ez az egyébként igen szubtilis próza állít 
elénk a hetvenes-nyolcvanas évek rurális 
közegéről. Nem szeretnék olyan lényegtelen 
mozzanatokba belekötni, mert nem változtat 
a fő jelentéseken (a rádiózásélmény sajátos-
ságain), hogy írhatott-e a nagyapa a tinta-
ceruzán kívül örökíróval is a kredenc belső 
lapjára, amikor még a hetvenes évek máso-
dik felében is alig volt használatban; az isko-
lában is még ún. szivattyús töltőtollal írtunk; 
nagy öröm és könnyebbség volt, amikor 
megjelent a patronos változat. A golyóstoll, 
autentikus térségi megnevezéssel: az örökíró 
használatát tiltották az alsó osztályokban. A 
nagyszülők budiját – nemhogy játéktér lett 
volna, de – valósággal gyűlöltük, ezer mé-
terrel elkerültük (veszélyei miatt – nehogy 
beleess! főleg, ha emésztőgödör van alatta! 
– tiltották is szüleink a használatát). Az igaz-
sághoz tartozik, hogy az élelmiszerrel való 
ellátottság terén is igen jól álltunk, a „tisz-
tes szegénység”, amiről Radics beszél, csak 
amolyan tettetés volt, a „takarékoskodni kell 
a sonkával és a kolbásszal” csak egy régi, há-
ború utáni, a beszolgáltatások idején kelt és 
rögzült szlogen – valóságértéke kevés. 

Lényeges viszont mindaz, amit a nyel-
vi identitás kérdéséről tár elénk a szöveg, 
ismertetni úgy tudom, hogy közben a sa-
ját megegyező történetemet mesélem. Na-
gyon-nagyon sajátos önmeghatározás volt 
ez részükről: felmenőink úgy mentek el eb-
ből a világból, hogy még Budapesten sem 
jártak soha életükben (apai nagyszüleim e 
téren kivételek voltak, ami annak  tudha-
tó be, hogy nagyapám dunai hajón szolgált,  
ami elvitte a fővárosba is), a határral ketté-
választott zóna magyarországi felén is csak 
felnőttkorukban (én például tizenkét évesen 
voltam először Hercegszántón, a rokonok-
nál – minthogy Trianon a mi családunkat is 
kettészelte, de ez már a 107-es szám témá-
ja!), ám identitásuk és minden kulturális 
minta Budapesthez kötötte őket és általuk 
bennünket is. Csak a Kossuth és a Petőfi rá-
diót hallgattuk, a Magyar Televízió adásait 
néztük. Ez leginkább azért volt, mert ugyan 
patriarchális dominancia jellemezte a csa-
ládokat, de azért a „kussoltatós” férfiura-
lomnak is tekintettel kellett lennie a család 
többi tagjára, mivel a magyarlakta falvakban 
s a tömbmagyar városokban a katonaviselt 

férfiakon kívül senki, de senki sem tudott 
szerbül a családokban – anyáink életük vé-
géig nem tanultak meg a többségi nyelven 
beszélni. Számomra a legunalmasabb nap 
gyermekkoromban a vasárnap volt, mert 
apám annyit azért kikövetelt magának, hogy 
az akkor még JRT (Jugoszláv Rádió Televí-
zió) zágrábi stúdiójából közvetített délutáni 
szórakoztató műsort megnézhesse. (A dis-
kurzus, amely arról szólna, hogy a nyolcva-
nas évek e téren felmutatott viszonylagosan 
előremutató eredményei után hogyan, mi-
lyen oktatáspolitikai és más törekvések miatt 
fejlődött annyira vissza a vajdasági magya-
rok nyelvtudása, hogy ma már a fiatal férfiak 
nagy többsége sem beszéli az államnyelvet 
– a militaristák és sorkatonaság-nosztalgiá-
ban szenvedők itt szokták bekiabálni, hogy 
„mert nincs többé sorkatonai szolgálat, ahol 
rendet és szerbül tanult az ember fia”: nem-
csak egy folyóirat-ismertetőt, de egy egész 
lapszámot is kitenne.)

A különböző emlékezések (az emlí-
tetteken kívül: Ladik Katalin, Józsa Márta, 
Baranyi Marcsi, Varga Szilveszter és mások 
szövegei), interjúk (Turi Tibor Szkopál Bélá-
val, Balázs Attila Zalán Tiborral, Józsa Már-
ta Göczey Zsuzsával beszélgetett) mellett 
a novella hagyományosabb formái (mint: 
Grecsó Krisztián, Jánossy Lajos, Tolnai Ottó 
vagy Solymosi Bálint írásai), valamint versek 
(Ladányi István, Fenyvesi Ottó,  Závada Pé-
ter, Bozsik Péter etc. alkotásai), illetve Balázs 
Attila rádióhangjátéka visz „szépirodalmi 
színt” az összeállításba.

A 106-os poétikai szám anyagából a 
Tomaž Šalamun-blokk, Miklavž Komelj 
Költői eszközök Tomaž Šalamun újabb kori 
lírájában című tanulmánya, illetve Fenyve-
si Ottó szövegfordításai keltik fel az olvasó 
figyelmét: a térségünk  konferenciatermei-
ből ismert, felületes, egyazon elemzés variá-
cióival haknizó Šalamun-előadások helyett 
végre egy, a jelenséget belső perspektívából 
láttató, elmélyült interpretációt olvashatunk 
a szlovén költő opusáról. 

Mindhárom ismertetett folyóiratszám 
képzőművészeti, azaz illusztrációs anyaga 
érdekes vagy figyelemfelkető, de csak a Tri-
anon-számban áll jelentésadás szolgálatába 
a drMáriás alkotta sorozat úgy, hogy a tör-
ténet tárgyalt politikai, kulturális trauma-, 
illetve irodalomtörténeti vagy antropológiai 
jelentéseit képes a vizualitás nyelvén meg-
jeleníteni, képi világba transzformálni. A 
107-es szám a Volt egyszer egy Trianon cím 
alatt valójában kétféle eljárással közelít a té-
mához: a folyóiratszám első felében a jelzett 
tudományos diszciplínák módszerei szerint 
és eszköztárából építkező tanulmányok so-
rakoznak, második felében prózaszövegek, 
versek, interjúk. Vajda Mihály Trianon című 
jegyzetét követően Bretter Zoltán trauma- 
analízise, Krasztev Péter kulturális antropo-
lógiai szempontú feljegyzései és elemzései, 
Papp Árpád tanulmánya sorjáznak, majd 
a témát taglaló publicisztikai, illetve szép-
irodalmi szövegek következnek a téma és a 
folyiratszám keretein belül. A jugoszláviai 
magyar irodalom problematikáját Balázs 
Attila prózája, a Kelta vigadó (a jugoszláviai 
magyar irodalom előtörténetéből) veti fel.

   Bence Erika
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Gesamtkunstwerk (teljes, azaz összművésze-
ti alkotás), ahogy Wagner szájából először el-
hangzott, egy adott produkcióban (leginkább 
persze az operáiban) részt vevő művészeti 
ágak egyenrangúságát hirdetendő. Mára ez a 
fogalom bevonult a művészettudatba, és sor-
ra születnek olyan előadások, ahol a művésze-
ti ágak azonos súllyal vesznek részt, miközben 
persze oda-vissza hatnak egymásra. Az Auer 

Fesztivál első napján kettőt is kap ebből a közönség.
Az első a Bartók Béla V. vonósnégyesére készült táncmű. A 

Forte Társulat Horváth Csaba koreográfiáját táncolja a Kováts 
Péter (hegedű), Bendik Ágota (hegedű), Nyári Gábor (brácsa), 
Kárász András Péter (cselló) tolmácsolásában megszólaló na-
gyon nehéz műre. Kováts Péter vasmarokkal irányítja a kvartettet, 
amely kiválóan adja át a bartóki értékeket, a szinte végtelen ská-
lán hullámzó érzelmeket, a zseniális zenei gondolatokat, a hirte-
len pattanásig feszített, majd szinte a puritánságig lemeztelenített 
szólamokat. Nem könnyű ezt a zenei látomást belső izzás nélkül 
visszaadni, meg aztán Bartókot magyar zenész tud igazán jól ját-
szani. Zenészként éreztem ezt (meg szorítottam is), és magával is 
ragadott. 

Már önmagában ez az interpretáció teljessé tehette volna 
az estét. Azonban a Forte csapat és koreográfus-rendezője, Hor-
váth Csaba a zeneműben rejlő minden zenei mozzanatot, han-
got, effektust, ezt a hatalmas érzelmi óceánt táncdramaturgiává 
lényegítve más eszközökkel mutatta meg, mit gondol(hatot)t Bar-
tók, vagy mit érzett ki ő maga a műből. Mindenfajta érzelem fel-
tűnik a tánc nyelvén. A ,30-as években íródott kvartett mögött 
nyilvánvaló, milyen érzések feszülhettek Bartókban. A militari-
zálódás, a fasizálódás, a durvaság mellett az elfojtott erotika, az 
összetartozás, a széthúzás, a szeretet és a gyűlölet sok más érze-
lemmel együtt jelenik meg, szinte kontrapunktszerű tánckompo-
zíciót eredményezve. Egy biztos, a koreográfia minden manírtól 
mentes. A jelmez végtelenül egyszerű (ha jól láttam, gyakorló 
katonanadrág), a szcenika az időnként a táncba is bevont zenei 
pódiumból és az üres színpadból állt, némi fényeffektussal. Nem 
is kell több. Bevallom, én a tánc minőségét nem tudom megítél-
ni, egy biztos, a táncosokon látszott az átélés, a mindent beleadás, 
beleértve a mimikát és egyéb gesztusokat is, és ne felejtsük: na-
gyon ismerniük kellett a művet, szinte minden zenei mozzanat, 
sőt hang mozgássá transzformálódott.  Ez győzött meg, nyűgözött 
le engem is. Bartók iránt érzett pozitív elfogultságom ebben a fel-
vonásban zeneileg és koreográfiailag entitásként hatott rám, és a 
tapsból ítélve a közönségre is,

Szünet után Apró véres balladák címmel, Földeáki Nóra és 
Horváth Csaba szerkesztésében Ady-novellák alapján íródott dra-
maturgia és a Lukács Miklós szerezte zene mentén alakul a szóval, 
tánccal és a Cimbiózis Trió (Lukács Miklós – cimbalom, Orbán 
György – nagybőgő, Baló István – dob) élő zenéjével előadott  
összművészeti kompozíció. Ady zsenialitása novelláiban is előtör, 
igaz, (felületes) olvasói nem mindig vették észre a művek való-
di értékét, az erős, néha karikatúraszerű jellemrajzokat, figurákat 
és szituációkat, az emberi gyarló lélek keserű, néha anekdotikus 
megítélését. Észrevette viszont Horváth Csaba és társulata. Ponto-
san ezen – nem is igazán rejtett – jellemrajzok, keserű, néha szin-
te bugyuta, nevetésre ingerlő szituációk mentén alakul az előadás. 
Nem tudhatom, Horváth Csaba fejében megfordulhatott-e, hogy 
mennyire aktuálisak Ady korának morális problémái, nekem 
néha összeszorult a gyomrom ettől a felismeréstől.  

Az előző produkcióban a zenére született a koreográfia. Eb-
ben a színben mintha a zenekar követné a tánc mozzanatait. Érez-
hetően van komponált rész, de ez oly módon születik, hogy egy 
viszonylag egyszerű harmóniavázon, ostinato jellegű alapra Lu-
kács Miklós számos zsánerű zenéből merítve originális motívu-
mokkal reagál. Lukács zseniális cimbalmos, nincs kétség. Érdekes, 
ahogy hangszerét néha effektusok keltésére is használja, követve 
a táncot, borzongató érzékenységgel reagál. Mindjárt az elején el-
szakad egy húr a cimbalmon, mondhatnánk, rossz ómen, de nem! 
Egy igazi zenész ül a hangszer mögött, aki képes felfogni és ze-
nében kifejezni a társműfajokban rejlő érzelmeket, ez pedig csak 
egy művészember sajátja. Jó a bőgős is, ahol a jazz motívumai ke-
rülnek elő, nagyon karakteressé – „húzóssá” a zenészszlengben 
– kerekedik a játéka, tényleg élvezetes. A dobos is pontosan és 
alázattal teszi a dolgát.

Bizony, nehéz a táncosok feladata. A nem is könnyű, néha 
akrobatikus táncmozdulatok közben test- és arcjáték mellett ver-
bális követelményeket is támaszt rendezőjük. Az átszerkesztett 
Ady-novellákat érthetően, jól értelmezve adják át, de mindezt 
túlzások nélkül úgy, hogy nem esnek – mondjuk – a bohózatok 
könnyedségébe vagy éppen az irodalmi színpadok merevségébe. 
Az átszerkesztett Ady-szöveg jól hat, az eredeti novellák esszenci-
áját emelték ki, és ez elég is, hiszen ott a tánc, amelyik megerősí-
ti, adott esetben környezetet ad a kiemelt gondolatoknak, amelyek 
Ady korának világát tükrözik elsősorban, rávilágítva közben jelen 
korunk morális válságára is. A szcenika végtelenül egyszerű most 
is, a játékban néha használt zenészpódium, az üres színpad, néha 

Az Auer Fesztivál szervezői valódi kuriózummal, igényes szemlélettel indítottak a fesztivál első napján. A 
két zseni, Bartók és Ady műveire született két összművészeti produkció joggal ragadta meg és késztette 
vastapsra a közönséget a Hangvillában.

Bartók és Ady nyomán
Bartók és Ady – a Forte Társulat előadása. Közreműködött a Mendelssohn Kamarazenekar.  

Auer Fesztivál, Hangvilla, 2021. augusztus 3.

Séd, 2019. 5. sz., 23. old.
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Szonátakoncert 
a piarista  
templomban 
„Versenygyőztesek” – Langer 
Ágnes és Fülei Balázs kama-
raestje az Auer Fesztiválon.  
Szent Imre piarista templom, 
2019. augusztus 3. 

Az Auer Fesztivál a kezdetektől lehető-
séget nyújt a fiatal előadóművészeknek a 
bemutatkozásra, a Magyarországon meg-
rendezett országos, illetve nemzetközi ver-
senyek helyezettjeinek felkínálja a fellépési 
lehetőséget különdíjként, hogy segítse őket 
pályájuk kezdetén. Augusztus 3-án, szom-
bat kora este Langer Ágnes hegedűművész 
– aki a 2017. évi Bartók Béla Világver-
seny Hegedűversenyének III. helyezettje 
volt – kapta meg a lehetőséget, hogy meg-
ismertesse magát a veszprémi közönség-
gel. Partnere Fülei Balázs, a Zeneakadémia 
tanszékvezető tanára, Liszt-díjas zongo-
raművész volt. Nem szokványos műsor-
ral készültek erre az alkalomra, Janáček és 
Grieg szonátája viszonylag ritkán szólal 
meg élőben, a záró Gershwin-szvit Hei-
fetz feldolgozásában pedig igazi kuriózum 
volt. Csak Bartók 1. Rapszódiája tartozott 
a repertoárdarabok sorába. 

Kiváló impulzív kezdés jellemezte a 
Janáček-szonátát, a fantáziaszerű első té-
telben csapongó párbeszédet hallhattunk 
a két hangszer között. A második tétel dús 
hangzású ballada a hegedű epikus jellegű 
elbeszélésében, majd a népies Scherzo a 
harmadik tételben, végül a zongora vezető 
szerepével a finálé a maga csapongó tem-
póváltásaival. Érzékeny együtt muzsikálás 
jellemezte a darabot, a két előadó maxi-
málisan érezte egymást.

Grieg G-dúr szonáta hegedűre és zon-
gorára című műve következett, mely a 
három azonos műfajú darab közül a leg-
ritkábban játszott. A nemzeti romantika 
szerzői belekomponálják alkotásaikba a 
népi dallamokat, így Grieg szonátájában is 
norvég és dán dallamok szövik át a tétele-
ket, anélkül, hogy direkt népdalfeldolgozá-
sok lennének.

Bartók 1. rapszódiája remekül állt az 
előadóknak, anyanyelvi szinten „beszélik” 
Bartók nyelvét. 

Az est remek befejezése volt a Jascha 
Heifetz által összeállított szvit Gershwin 
Porgy és Bess című operájának ismert 
dallamaiból. A neves hegedűművész a 
slágerdallamokból virtuóz, mutatós, köny-
nyednek tűnő, de komoly technikai tudást 
igénylő dallamfüzért alkotott.

A remélhetőleg nagy jövő előtt álló 
hegedűművésznő és már szakmailag bi-
zonyított partnere kiváló páros játékukkal 
elvarázsolták a közönséget, felejthetetlen 
pillanatokat szerezve nekik.

Nem hagyhatom azonban említés 
nélkül, hogy a piarista templom akuszti-

kája nem ideális ehhez a kamara-összeál-
lításhoz, különösen a zongora hangszíne 
nem illik ebbe a miliőbe. Bizonyos részek-
nél – különösen a Bartók-mű szordínós 
részeinél – akusztikai aránytalanságok ke-
letkeztek. A kamarazene eredeti helyszíne 
szoba, kis terem. Ott érzi igazán jól ma-
gát. A templom belső terének magassága, 
akusztikai tervezése, és az ebből követke-
ző visszhangos hangzás nem a legmegfe-
lelőbb ehhez a műfajhoz. Ezt a koncertet 
szívesen meghallgatnám egy alkalmasabb 
helyszínen.

Rostetterné Nagy Rita

A jelen  
emlékei 
A Viadukt – Egykor és ma. 
Kiállítás a Városháza aulá-
jában, 2019. augusztus 15. –
szeptember 3.

Nyolcvanadik születésnapját ünnepel-
te június 18-án a Viadukt, avagy hivatalos 
nevén a Szent István völgyhíd, és ez alka-
lomból még többen beszélnek róla, mint 
egyébként, mert a szemre is tetszetős ipari 
műalkotás születése óta tartósan jelen van 
az életünkben.

Az emberi emlékezet olyan, hogy 
folyamatosan hullik ki belőle ez-az, még 
jó, hogy van közösségi emlékezet, amin 
állandóan munkálkodnak civilek és hi-
vatásosok, szakemberek és jó szándé-
kú városlakók. Ilyen dokumentumokból, 
emlékekből állt össze egy kiállítás, me-
lyet Lovassy Klára, Szabó András, Holéczy 
László, Ther Balázs és Zalavári István ké-
szített hat évvel ezelőtt, amikor befejezték 
a felújítást, egyben műszaki műemlékké 
nyilvánították a mi völgyhidunkat.

A kiállítási anyag felújított változat-
ban volt látható a Városháza aulájában 17 
tabló formájában. A lépcső melletti benyí-
lóban az előkészületekkel ismerkedhetünk. 
Térképeket látunk, egy 1857-es „kivága-
tot”, melyen a Séd még három teljes szige-
tet képezett; Márföldy Aladár főmérnök 
viadukttal kiegészített 1927-es térképét, 
vagy fénymásolatban egy meghívót rend-
kívüli városi közgyűlésre 1947. február 21-
ére. Téma: a városrendezési tervpályázat 
kiírása, a külső pályaudvar áthelyezése és a 
világháború utáni időszak rendezési terve 
(!!!). Látjuk a hídvizsgálatok dokumentu-
mait. Az 1997-es felülvizsgálat konklú-
ziója: „A híd teljes felújítása gyors és 
szakszerű állagmegóvási beavatkozásokkal 
10-15 évig halasztható.” Kommentár? És 
jönnek a felújítások, a nagy ív teljesen be-
állványozva, közeli képeken a betonfelületi 
hibák, és megnézhetjük, hogy az aszfalto-
zás miatti félpályás útlezárás mellett akko-
riban hogyan is folyt a közlekedés. Mikor 
is? Lemaradt az évszám. A felvételeken 
már több a közeli, munkásokat is látunk 
akció közben. 

A történet valójában a hetes tablón 
kezdődik, „Üdvözlet Veszprémből” képes-
lapokon az 1938 előtti városkép, háttérben 
a vár, a székesegyház még barokk tornyok-
kal, a Szent László-templom, a dombok 
még híd nélkül, a mai Veszprémvölgyi út 
a Séd mentén, majd ugrunk az időben. 
Völgyhíd még mindig nincs, de a várbe-
li tornyok már a mai formájukat mutat-
ják, a Séd árkában libacsapat sétál. Aztán 
1936-37-es képek: rengetegen dolgoznak a 
Sintér-árok hídján (a tűzoltóság és a szik-
labevágás között), a munkaeszköz talicska, 
kézi betonhordó láda. Kicsiben is nagy lé-
legzetű panoráma; kész a kettős beton- 
ív, jobbra-balra ácsolat, az ív alatt óriási 
klasszikus csoportkép két befekvő fiatal-
emberrel. Sok-sok közeli és egy cso-
portkép a munkásokkal utcai ruhában, 
sapkával vagy anélkül. A tablón az útfe-
lület kész, de az oszlopok még be vannak 
állványozva, a vár a híd alá komponálva, 
és egy bizonyára protokollkép: a potentá-
tok közé már hölgyek is bekerültek. Má-
sutt látszanak a háborús sérülések, volt, 
hogy a bombázáskor kettészakadt hídon 
egy fa átjárón lehetett csak közlekedni. Ci-
vil fotók; szivárvány a nagy ív felett, csa-
lád az ívek feletti pihenőben, katona (talán 
orosz) tangóharmonikázik, háttérben a 
László-templom, megemlékezés a szikla-
fülkénél – amelyet a hídépítésnél meghalt 
három áldozat emlékére vágtak.  

Térképen elhelyezve, hangulatos ké-
pek társaságában vehetjük szemügyre 
Veszprém tizenkilenc további hídját, és ka-
pott egy tablót a Hogyan tovább? fejezet is 
a leendő újabb viadukt terveivel. Hosszú 
időt lehet eltölteni a völgyhídsztori millió 
részletének tanulmányozásával, nagyon jó 
lenne, ha ez a gazdag anyag állandó kiállítá-
si helyet kaphatna – például azért is, hogy a 
rengeteg fotón még többen ismerhessenek 
magukra, rokonaikra, ismerőseikre.

Őrsi Ágnes

A majdnem 
Kossuth-díjas 
költő 
Emlékest Ladányi Mihály köl-
tészetéből Berzevici Zoltán 
előadásában. Hajmáskéri Zenés 
Esték. Muzeális Kiállítóhely, 
2019. augusztus 16.

„…egy madár / vállunkra száll és elmesé-
li / hogyan lehet az égben élni / ha a röpí-
tő szél megáll.” A forró júliusi kora estén 
megtelt a hajmáskéri Muzeális Kiállítóhely 
barátságos előtere, a közönség Berzevici 
Zoltánt várta. Szeretem az eldalolt, megze-
nésített verseket. Vallom, hogy tud többet 
adni a befogadónak a dallammal felruhá-
zott alkotás, különösen, ha olyan érzékeny, 
elegáns stílusú előadó „versmegközelítése-
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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 fiatalon, 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 
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Ezután egy szokatlan szerkezetű zenei blokkal emlékeztek a 
140 éve született Bartók Bélára. Először a zenekar játszott el uni-
szónó egy népdalt, Még azt mondják, nem illik a tánc a magyar-
nak, amit a közönség is elénekelt, először egy szólamban, majd 
két- és többszólamú kánonként. Aztán rájöttünk, hogy egy másik 
népdal, a Megfogtam egy szúnyogot alapdallama nagyon hasonló. 
Nosza, adjuk elő ezt is többszólamú kánonként. A zenekar, a kö-
zönség együtt zenélése mindenkinek örömöt jelentett. Innen már 
közel volt a felismerés: ezt az immár általunk is megszólaltatott 
dallamot dolgozta fel Bartók 44 hegedűduója 22. darabjában. Ki-
penderült az első hegedű szólamának két ifjú művésze, Vásárhe-
lyi Bori és Naszer Hannus, és előadták a nagy magyar komponista 
koncerteken ritkán játszott, technikailag nehéz és igényes művét, 
a Szúnyogtáncot. Ezt még két Bartók-duó követte: a 28. Bánkódás 
és a 32. Máramarosi tánc című tételek. A közönség vastapssal fo-
gadta a produkciót. Az előadás során arra is választ kaphattunk, 
hogy mi lehet az oka a szinte még gyerekekből álló zenekar kitű-
nő hangminőségének. Ahol ilyen képességű, a zeneiskola taná-
rainak köszönhetően jól képzett fiatal muzsikusok játszanak, ott 
nem maradhat el a közös művészeti eredmény sem. A zenekar a 
Bartók-évfordulóra tekintettel előadta a Gyermekeknek sorozat 
Adagio (Kis kece lányom) és Allegro robusto tételeinek Weiner 
Leó-féle vonós kamarazenekari feldolgozását is.

A Bartók zenei sziget után könnyedebb hangulatú művek 
következtek. A régi sikerdarabjaik közül Pjotr Iljics Csajkovszkij 
Diótörőjéből a nádsíptáncot, Aram Hacsaturján Gajane balettjé-
ből a fiatal lányok táncát és Dmitrij Sosztakovics polkáját hall-
hattuk. (A darabokat Kováts Péter, illetve Pacsay Attila írta át 
vonósokra). A rendezvény címéhez méltóan a hangszerek való-
ban táncoltak. Pontosabban a Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar 

a hangzást illetően talán még az eddigieknél is sokszínűbb lett. 
Most nemcsak az élvezhetőségre gondolok (nagyon jól szóra-
koztunk), sokkal inkább a stílusbiztonságra, a hangminőségre, 
a zenekar hangképzési eszköztárának, dinamikai készségének a 
gazdagodására. 

A hangverseny végén az együttes kiegészült néhány ütő-
hangszeressel, akik valódi ritmusorgiát varázsoltak a színpadra. 
Új színek, új hangulatok jelentek meg. Demel Eszter ismét a kö-
zönséghez fordult, és megkérdezte a publikum legifjabbjait: akar-
nak-e feljönni a színpadra egy kicsit táncolni? Sokan akartak, 
egészen aprók és nagyobbacskák is. Kislányok, fiúcskák vegye-
sen. A talpalávalót, a hat mexikói táncként bejelentett dél-ameri-
kai muzsikát a zenekar szolgáltatta. A hivatalos program ezzel a 
népünnepély hangulatú eseménnyel zárult. A közönségsiker nem 
maradt el.

A zenekar az ünneplést két ráadással köszönte meg. Ismét 
eljátszották a Hacsaturján- és a Sosztakovics-tánczenét. Az Auer 
Fesztivál nyitókoncertjéről boldogan, lélekben gazdagabban jö-
hettünk haza. 

A hagyományokhoz, a megszokáshoz jobban ragaszkodó ze-
nei ízlésűek (magamat is beleértve) felvethetik a kérdést: szabad-e 
az ország egyik leghíresebb, nagy múlttal rendelkező komolyze-
nei fesztiválját a mostanihoz hasonló, show-elemeket is tartalma-
zó, a közönséget aktív közreműködőként bevonó zenés-táncos 
eseménnyel megnyitni? A válasz a költő Heltai Jenő bölcs mon-
datában van: „Az élet szép, tenéked magyarázzam?” De talán, ha 
Veszprém híres zenész szülötte, Auer Lipót jelen lehetett volna 
ezen a meleg nyári délutánon a Hangvillában, ő is büszke lett vol-
na tehetséges utódaira. 

M. Tóth Antal

Az Auer Trió koncertje
Auer Fesztivál. Megyeháza, Szent István terem, 2021. augusztus 4. 

Fülei Balázs zongoraművész, Kováts Péter hegedűművész és Varga 
István gordonkaművész mind elhivatottak a kamarairodalom ma-
gas színvonalú tolmácsolása iránt, ezért hallható az Auer Fesztivál 
keretein belül már 2016 óta minden évben az Auer Trió egy-egy 
koncertje.

A jelen írás apropóját adó alkalmon három kompozíció hang-
zott el a három művész tolmácsolásában. Elsőként Franz Schubert 
(1797–1828) Op. 99-es, D. 898-as jegyzékszámú B-dúr triója szólalt 
meg. A darab életműben való elhelyezése nehéz feladat a zenetu-
dósok szerint, ugyanis nincs pontos adat a keletkezés pontos idejét 
illetőleg. Egyes feltételezések szerint a kompozíció valamikor 1824–
1827 között íródhatott, mások szerint az Op. 100-as Esz-dúr trió si-
kerein felbuzdulva, 1828 március-áprilisában készülhetett el. Az ez 
idő tájt keletkezett Schubert-opusok hangulatától teljesen eltér ez a 
mű. Fiatalos lendületű, olykor tréfás vagy a szó nemes értelmében 
banális megoldásokkal tarkított kompozícióról beszélünk, ami az 
érett schuberti zene halálköltészetétől, sorstragédiájától és romanti-
kus végleteitől messze távol tartja magát.

A négytételes műnek több olyan zeneszerzői eleme, szerkeszté-
si és hangszerelési ötlete van, amely az utolsó vonósnégyes, a C-dúr 
kvintett, az Esz-dúr trió és az utolsó zongoraszonáták közelségére 
utal. Formai felépítése egyértelműen klasszicizáló. Harmónia- 
kezelése már nyilvánvalóan romantikus hatásokat mutat: a – talán 
néha túl – gyakori ún. bővített szextes harmóniák, a plagális fordu-
latok és a merész modulációk mind-mind a kora romantika kísér-
letező, útkereső fázisát mutatják be, ezzel megkezdve a korábbi kor 
funkciós tonalitásának kb. 100 év alatt történő teljes lebontását.

Egy hosszabb szünet után Bedřich Smetana (1824–1884) Op. 
15-ös g-moll triója csendült fel. A műnek szomorú keletkezési okai 
vannak. A ’40-es évek polgári forradalmai a cseheket sem kerülték 

el, Smetana 1846-tól aktívan részt vett a politikai életben. A forra-
dalmak leverése utáni elnyomó rezsim ellehetetlenítette a szerzőt, 
ezért 1856-ban Svédországba emigrált a jobb jövő reményében. 
1849-ben házasodott össze feleségével, akitől négy gyermeke szüle-
tett. Az ezt követő években tragédiák sora következett a családban. 
A másodikként született gyermekük 1854-ben elhunyt, nem sokra 
rá követte őt a rendkívüli zenei tehetséget mutató első lányuk, végül 
a negyedikként született utód is meghalt. Ezt követően feleségénél 
tuberkulózist diagnosztizáltak, és ő is eltávozott. Smetana ebben a 
lesújtott állapotában komponálta a g-moll trióját, amelyet első lá-
nya, Bedřiška emlékének ajánlott.

Számos kifejező zenei elem illusztrálja a szerző mély fájdal-
mát. A kompozíciót indító szóló hegedűállás lehajló, kromatizáló 
motívuma, a barokkból ismert szintén lehajló síró motívum, a szű-
kített oktáv hangköznek a zenei teret a végletekig szétfeszítő disz-
szonanciája mind-mind ezt a mély gyászt kívánja illusztrálni. A dúr 
jellegű (tehát a klasszikus értelemben vett „vidám”) szakaszok is in-
kább valami hiányállapotot kívánnak bemutatni. A harmadik tétel 
népiesnek ható témája azonban inkább pozitív kicsengéssel zárja a 
kompozíciót.

A koncert záró műsorszámaként Liszt Ferenc (1811–1886) 
IX. magyar rapszódiája, melléknevén a Pesti karnevál szólalt meg. 
A kompozíció egyfajta csattanóként szolgált a két hosszú és nehe-
zebben „emészthető” mű után. Liszt könnyed dallamai, zseniális 
megoldásai és a muzsikusok virtuóz játéka nem véletlenül váltott 
ki a közönség soraiból vastapsot. A három művész a tőlük megszo-
kott magas színvonalon szóltatta meg a kompozíciókat. Érzelemdús 
és technikailag hibátlan játékuk igazán minőségi élményt nyújtott a 
zenehallgatók számára. 

Lukács Elek

Az Auer trió három művésze szólistaként, kamarazenészként is rendszeres közreműködője a hazai és külföldi 
koncertéletnek, mindhárman tanítanak a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián, mindemellett közösen 
jegyzik az évente megrendezett nemzetközi Echo Nyári Akadémiát. Az együttes 2016 nyarán alakult, ekkor 
játszottak először együtt épp itt, a veszprémi Auer Fesztiválon, így a névválasztás is adta magát, annál is 
inkább, mert a világot a hegedűjével meghódító Auer Lipót kamarazenészként is legendás volt. 
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A tehetség kötelez
A Korossy Kvartett koncertje. Auer Fesztivál. Megyeháza,  
Szent István terem, 2021. augusztus 5.

A Korossy-Khayll Csongor által vezetett vonósnégyes az Auer Fesztivál harmadik napján adott hangversenyt 
Franz Schubert, Joseph Haydn és Bartók Béla kvartettjeiből.

Két évvel ezelőtt, 2019 áprilisában arról értesülhettünk, hogy „a 
Korossy-Khayll Csongor, Tóth Kristóf (hegedű), Albert Julianna 
(brácsa) és Devich Gergely (cselló) alkotta együttes nyerte a Wei-
ner Leó Országos Kamarazenei Verseny vonósnégyes kategóriáját, 
mindannyian a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói”. 
Vásáry Tamás, a nemzetközi zsűri elnöke akkor így nyilatkozott: 
„Ők most a legjobb fiatal kamarazenészek”. 

A szinte a semmiből híressé vált együttes ugyanezen év 
augusztusában szakmai és közönségsikerrel mutatkozott be a 
veszprémi Auer Fesztiválon. Nyilatkozatukban tiszteletre méltó 
magabiztossággal és öntudattal „a méltán híres magyar vonósné-
gyes-hagyomány továbbvitelét, a minél szélesebb repertoár meg-
ismertetését és bemutatását” tűzték ki művészi célul. Az elmúlt 
két év során jelentős nemzetközi fesztiválok résztvevői voltak, 
felléptek számos hazai koncertteremben (időközben a mélyhege-
dűszólamba Osztrosits Éva került). Hittel, tudással és felelősség-
gel elindultak azon a göröngyös, akadályokkal, buktatókkal teli 
úton, amelyen sikert és elismerést szerezhetnek. A tehetség köte-
lez. Ezért vártuk izgatottan és kíváncsian idei veszprémi hangver-
senyüket. A 2021. évi Auer Fesztivál rangos eseménye volt a fiatal 
muzsikusokból álló Korossy Kvartett koncertje. 

Franz Schubert (1797–1828) c-moll kvartett-tételével kezd-
tek, amit 1820 decemberében az akkor mindössze 23 éves kompo-
nista egy soha be nem fejezett vonósnégyes első, szonáta formájú 
Allegro assai tételeként komponált. A mű kéziratos partitúrá-
ja Johannes Brahms tulajdonába került, a körülbelül nyolcper-
ces kompozíciót csak a szerző halála után mintegy 40 évvel, 1867. 
március 1-jén mutatták be Bécsben. Azóta népszerűsége és hatá-
sa töretlen. Azt érezzük hallgatása közben, hogy a döbbenet és a 
félelem környezetében mi módon születik meg az emberi szép, a 
vágyott harmónia.  Amikor a csendből megjelenik a felerősödő 
kísérteties tremoló, majd az első hegedű és a cselló húrjain meg-
szólal Schubert egyik legszebb, a második hegedű és a brácsa által 
körbefolyt dallama, okkal érezhetjük, hogy ezen a nyári délutá-
non fontos veszprémi zenei eseménynek lehetünk tanúi. Jól kez-
dődött a koncert.

A hangverseny a vonósnégyes atyjának, Joseph Haydnnak 
(1732–1809) utolsó, 1797-ben komponált, Erdődy József (1754–
1824) magyar grófnak ajánlott, Op. 67. számú, hat vonósnégyest 
tartalmazó ciklusának G-dúr darabjával folytatódott. A mű (egyik 
méltatója szerint) „tele van találékonysággal, tűzzel, jó ízléssel, új 
effektusokkal”. Az első tételt (Allegro con spirito) az együttes va-
lóban gyorsan, lélekkel és a tempójelzésnek megfelelően tűzzel 

adta elő. A második, Adagio sostenuto (lassan, vontatottan) tétel 
himnuszszerű méltósággal szólalt meg. Imponáló volt az együttes 
érett hangzása, frazeálása, a Haydnnál annyira fontos „beírt dina-
mika” pontos betartása, az egységes értelmezés és megvalósítás. 
Számomra a koncert első részének csúcspontját ennek a tételnek 
az előadása jelentette. A harmadik – Menuetto – tétel technika-
ilag nem különösebben nehéz, ugyanakkor tele van értelmezési 
buktatókkal. A Presto tempójelzés csábít a rohanásra, a túl se-
bes, virtuóznak vélt előadásra, amelyben a finom humor, a szerző 
szellemessége, játékossága kellően nem érvényesülhet. A nagyon 
gyors tempónál a bensőségesebb, líraibb, pizzicato kíséretű trió 
rész népi hangvétele, finoman hangszerelt ländler jellege is elve-
szik. Úgy érzem, sajnos most ez történt. A negyedik, g-mollban 
íródott, szokatlanul sötét, nem túl gyors Allegro ma non trop-
po tétel előadása szép és stílusos volt. Haydn remeke a vidámabb 
G-dúr visszatértével hangulatosan zárult.

A művészek meglepetésünkre nem tartottak szünetet, pe-
dig nagy szükségünk lett volna arra, hogy a lelkünket áthangoljuk 
egy más zenei világra. A Haydn-mű után szinte azonnal elkezdték 
Bartók Béla (1881–1945) II. vonósnégyesét (Op. 17, Sz. 67, BB 75). 
A mű 1915 és 1917 októbere között, az első világháború idején 
keletkezett. A kvartettet 1918 márciusában a Waldbauer-Kerpely 
vonósnégyes mutatta be Budapesten. Az előadásról Kodály Zol-
tán írt a Nyugatban méltatást. Ebben dicsérte a szerző régi meste-
rekéhez hasonló formaépítését, a mű epizódjait, a „nyugodt életet, 
az örömöt és a bánatot”, és nyomatékkal hangsúlyozta, hogy Bar-
tók műve nem tekinthető programzenének. 

A mű részletes elemzése nem lehet a jelen írás tárgya. Az 
előadás értékeléséhez azonban nem nélkülözhető Kodály fent 
idézett írásának egy másik mondata: „Az egymást követő téte-
lek nem különböző hangulatok képét adják, hanem egységes lel-
ki folyamatnak, fejlődésnek folytatólagos rajzát.” Az első tétel fő 
jellemzője a dallamgazdagság, a mű legelején bemutatott, szenve-
délyesen felfelé törő, majd lehanyatló rövid motívum (E–A–D– 
Cisz–Gisz–G) számtalan feldolgozása különféle árnyalatokban, 
ritmusban, hangszerelésben, színekben, más-más szólamban jele-
nik meg. A tétel hű interpretálásának fő feltétele a szerző rendkí-
vül részletes és bőséges előadói utasításainak pontos értelmezése 
és szigorú betartása. Jó példa erre a főtéma első megjelenésének 
szenvedélyessége, illetve a tétel utolsó hét üteme, amelyben fo-
kozatosan lassulva, tempóban, dinamikában visszafogottan jut-
hatunk el zárásként a kissé megváltoztatott vezérmotívumhoz, 
Bartók egyik legbensőségesebb, csellón elhalóan megszólaló dal-
lamához (lá-ti-dó-ti-szó-mi-re-mi). A gyors, szeszélyes második 
tételbe (Allegro molto capriccioso) a kvartett a fiatalság életere-
jével, harci kedvével, szinte vágtatva csapott bele, hogy aztán sor 
kerüljön a zenei gazdagság finomabb bemutatására is. A nagyon 
lassú (Lento) harmadik tétel, amely az indításnál visszafogottan, 
szordínóval játszandó, bensőséges hangulatú panasz, bánat, a régi 
magyar siratóénekekhez hasonló lamentáció. A művet záró Più 
lento (még lassabban) rész az elmúlással, az alig hallható, reményt 
sugalló kis terc sóhajjal zárul. A nagyon nehéz Bartók-mű  
előadása jól sikerült. Összességében hiteles, érett interpretációt 
hallottunk.

Méltán csattant fel a Szent István terem nem túl nagy létszá-
mú közönségének elismerését és szeretetét kifejező hosszú vas-
taps. 

M. Tóth Antal
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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 effek-
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-fiú 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 fia szopránszaxofonon, a triót kvartetté egészítve. Eredetileg 
a feldolgozások is énekkel hangzottak, de most – ki tudja, miért 
– változott a felállás. Oláh tisztelete Legrand iránt nyilvánvaló, 
de választása egyben a romantikusan populárisabb műfaj irán-
ti érdeklődését is tükrözi. Talán megérezte, hogy ezek a dalok a 
maguk népszerű dallamaival, romantikájukkal, ismertségükkel, 
átdolgozva még több kaput nyithatnak a jazz amúgy szűkösebb 

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

Korszerű megújhodás
Modern renaissance. Auer Fesztivál, Hangvilla, 2021. augusztus 5.
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közönsége előtt. És ez tetten is érhető.  Az emberek szeretik, amit 
ismernek, és könnyebben befogadják, ha egy kicsit más formában 
is. Mi is ez a más forma? Végy egy jó kamarazenekart, karmestert, 
egy nagyszerű muzsikusokból álló jazzkvartettet, majd az ismert 
dallamokhoz készíts olyan hangszerelést, amely a jazz nyelvezeté-
re épít, de egy klasszikus zenéhez szokott zenekar által is eljátsz-
ható, a jazzt pedig bízd a kvartett zenészeire. Igen, Oláh Kálmán 
ebben is tudatos, és az általa megálmodott hangszerelések mente-
sek a rossz értelemben vett eklektikától. A zenekar a megálmodott 
szólamokat, azaz a leírt arrangement-et képes híven visszaad-
ni Kovács László irányításával, ahol pedig a jazznek kell szólnia, 
ott Oláh Kálmáné és fiáé, Balázs Eleméré (nem is akárhogy) és 
Barcza-Horváth Józsefé a porond. A három tapasztaltabb zenész 
mellett talán kicsit elfogódottabbnak tűnik Oláh Kálmán jr. sza-

xofonjátéka, de ígéretet mindenképpen hordoz magában, imp-
rovizációi sem ötlettelenek, és méltánylandó az az alázat, ahogy 
édesapja elgondolásait megszólaltatja. Oláh Kálmán zongorajáté-
ka intelligensen átgondolt, felépített, Evans szelleme itt is érezhe-
tő. Barcza-Horváth József talán nem kap annyi szólistaszerepet, 
de játéka meggyőző. Balázs Elemér dobszólója meg tényleg hát-
borzongatóan jó, intuitív, mélyből fakadó, igazi „jazzistáé”. Leg-
rand zenéje ebben a közelítésben többletszínnel gazdagodott, és 
talán tényleg több kaput is nyitott, hiszen a jazzhívők is és a po-
pulárisabb romantikát kedvelők is meghallgatják, köszönhetően 
Oláh Kálmán szintetizáló szemléletének. 

Az Auer Fesztivál ezen az esten is sikert könyvelhetett el.     

Kovács Attila 

Baráti Kristóf – Würtz Klára 
szonátaestje Az Auer Fesztivál 6. koncertje.  

Hangvilla, 2021. augusztus 7. 

A koncert két főszereplője egy véletlen zenei találkozás óta muzsikál együtt, és számtalan gyönyörű hangfel-
vétel és közös koncert a tanúja az évek óta tartó együttműködésnek. A mostani koncert anyaga klasszikus-ro-
mantikus művekből összeálló „klasszikus” szonátaest volt. Három hegedű-zongora szonátát hallhattunk 
nagyjából kronologikus sorrendben az 1800 és 1886 közötti termésből.

Beethoven a-moll szonátája az első darabja egy hat darabból 
álló hegedűszonáta-sorozatnak. Ezekben a szonátákban a koncer-
táló jelleg erősen megjelenik. A nyitó tétel szokatlan intonációjú: 
patetikus, de presto tempójú és 8/8-os metrumú, nincs sem füg-
gönymotívum, sem lassú bevezetés. Azonnali egyszerű és pregnáns 
témájával megragadja a hallgató figyelmét a két hangszer egyönte-
tű, szenvedélyes, meggyőző erejű zenei anyaga. A két művész in-
terpretációja a legmagasabb rendű kamarazenélés példája volt, a 
kidolgozási rész drámai párbeszéde bebizonyította az egyforma ze-
nei gondolkodást, két egyéniség egymásba simuló zeneiségének le-
hettünk tanúi. A szonátának nincs lassú tétele, Andante scherzando 
előadói utasítás áll a második tétel elején. Kétféle zenei anyag: egy 
játékosan szaggatott, incselkedő és egy kontrapunktikus, a barokk 
időkre emlékeztető rész, majd ezek szintézise teszi ki a tételt.  Ebből 
a szonátából teljesen hiányzik a hangszeres virtuozitás, a Finale té-
telt szinte aszketikus egyszerűség jellemzi. Ez a minden hatásossá-
got mellőző célratörő szűkszavúság nem könnyíti meg az előadók 
dolgát, de az előadópáros nem hagyott hiányérzetet bennünk, nem 
kerestük a hatásosságot a műben, elfogadtuk az ő előadásukban a 
komoly, helyenként vigasztalanul komor hangú Beethovent.

Brahms A-dúr hegedű-zongora szonátája a második a szerző 
életművében. Az elsőként megszólaló dallam meglepően hason-
lít Wagner Mesterdalnokokjának Walter mesterdalára, ezért a mű-
vet „Mesterdalnok-szonátá”-nak nevezik.  E nyitótémában a két 

hangszer váltakozva vesz részt, mintha a zongora kérdezne, a he-
gedű pedig kommentál, vagy fordítva. Áradó dallamosság, gyen-
géd önfeledtséggel feltörő ének és a Brahmsra szintén jellemző 
pontozott tematika jellemző az első tételre. Barokk stíluselemeket 
idéz a második tétel, mint egy szvit ouverture tétele, a pontozott 
lassú rész után egy gyorsabb sarabande ritmusú rész. Különleges-
ség az is, hogy a záró tétel inkább szemlélődő és éneklő, a köz-
vetlenül a 2. szonáta előtt komponált A temetőben című dal egyes 
részleteivel mutat rokonságot. Ez a felépítés és dallamkezelés ki-
fejezetten jól állt a két előadónak, akik egységes hangvétellel, azo-
nos zenei gesztusokkal tökéletes összhangban, pazar technikával, 
mély zeneiséggel mutatták be nekünk a szonátát.

César Franck A-dúr szonátája a hegedűirodalom „kötelező” 
darabja, minden hegedűművész műsorán tartja, a hangverseny-
látogató közönség ismeri minden dallamát, előre várja melódiáit. 
Sokféle interpretáció emléke rakódott rá a műre, ezért is vár-
tam kíváncsian ezt az előadást. Maga a szonáta rendhagyó formai 
megoldásokat tartalmaz, egy korabeli kritikus, Ernest Reyer zene-
szerző egy mondatban foglalta össze véleményét: „Ez nem szoná-
ta, ennek ellenére átkozottul szép.” Ezt az „átkozott szépség”-et 
tolmácsolta számunkra ez a nagyszerű kamarazene-páros.

Az estre a koronát a léleksimogató ráadás tette fel. 

Rostetterné Nagy Rita
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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 fiút 
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 fiatalság 
számára (például klasszikusok diszkóritmusban, hogy konkrét 
neveket ne említsek). Valójában inkább arról van szó, hogy minél 
szélesebb fogyasztói kört akarnak bevonni a zeneipar fizetőképes 
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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Újcirkusz  
és más abszurditások
XXIII. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál – Pay attention! – Nyitás a szélesebb közönségrétegek felé

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

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

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

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

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

No és? – kérdezheti valaki, mi van, 
ha utánérzés. A 20. század nagy moz-
galmai, forradalmai, filozófiái után nem 
maradt más hátra a 21. században, mint 
a montázs, a kollázs, a szintézis, ami az 
előzőeket összefoglalja. Újabb művésze-
ti forradalmakra semmi remény. Minden 
kártya ki van játszva, újat nem lehet csi-
nálni. Most persze a művészetről beszélek 
szigorúan. A tudomány tele van újdonsá-
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gokkal. A művészetben nagy szintetizá-
lások, nagy összefoglalások vannak. De 
persze ki tilthatja meg, mindettől függetle-
nül még lehet várni az újat, az Isten, a Vé-
letlen, a Végzet, a Sors suhintását. Sosincs 
kizárva. Jó figyelőállás lehet ebben a törek-
vésben a fiatal koreográfusok napja, amely 
rögzült az idei fesztiválon.

Na szóval, vissza az újcirkuszhoz. Ér-
zésem szerint a veszprémi táncfesztiválra 
berobbant újcirkusz ágat erősíti a fesztivál 
két másik előadása is, csak kamarai körül-
mények között, a Cie Claudio Stellato nem-
zetközi társulat Work című produkciója és 
Fehér Ferenc egyszemélyes színháza, a Tofu 
P. Potter.

A Work legalább annyira abszurd, 
mint egy magyar építkezés. De ezek sze-
rint a világ más tájain sem dolgoznak más-
ként a Mekk mester-brigádok. Lenyűgöző 
ez a bizarr spontaneitás, ahogyan a francia 
fiúk előadják a megkergült bontás/építke-
zést teátrálisan hangsúlyos közvetlenség-
gel – tulajdonképpen görbe tükröt tartva 
nagyjából az emberiség összes tevékenysé-
gének. Az eszeveszett rombolás, tombolás 
végén még magyarul is megszólal egyikük, 
papírról olvasva takarításra invitálja a fesz-
tiváli közönséget. Poénos, ahogyan az egyik 
melós fűrészeli maga alatt a gerendát, a má-
sik meg átfúr, aztán át is jön a falon. Lehet 
röhögni rajta, magunkon, de ennyi. Nekem 
nem viccesebb az egész egy „dühöngő szo-
ba” berendezésének szétverésénél.  Na jó, 
szórakoztató provokáció, némi filozófiával 
megspékelve.  

Körülbelül ez a kategória Fehér Fe-
renc Tofuja is, csakhogy ott van mögötte a 
táncos hatalmas tudása, amivel végtelenül 
szuggesztíven jeleníti meg a kutyasorsot, a 
kutyalélek minden rezdülését, a kiképzést, 
ami tulajdonképpen az emberi élet analó-
giája. Pay attention! Minket is folyamato-
san erre szólít fel az élet, hát nem? Fehér 
Ferenc egy Beckettbe oltott Charlie Chap-
lin és indiai jógi. Érdemes volt késő éjsza-
kába nyúlóan kivárni a performanszát, 
ahogyan Cuhorka Emese és Molnár Csaba 
Mestermunkáját, valamint Góbi Rita Rep-
tében című, kinagyított mikromozgásokból 
álló előadását is. Góbi Rita mikrokozmo-
sza maga a tökély. A Reptében futurisztikus, 
abszurd, zárt és strukturált darab. Repetitív, 
önmagába körkörösen visszatérő, mono-
ton zenei szerkezetű (Szegő Dávid), precí-
zen kialakított koreográfia. A színpadkép 
egyszerűsége ellenére is látványos a meg-
világítás, fénydizájn (Pavla Beranova) ál-
tal. Fekete-fehér. Valamiféle transzhumán 
vagy poszthumán világot vizionál, ahol már 
egyértelműen nem az ember áll a világ kö-
zepében, szinte nincs is ember, aki maradt, 
azt példázza, hogy az ember a tökéletes-
ség vágyától fűtve, nemhogy elérte volna az 
ideális állapotot, hanem paradox módon 
éppen hogy leépítette az emberi szubjektu-
mát, az emberi lénye megsemmisült, aho-
gyan Harari is írja a Homo Deusban. Góbi 
Rita olyan, mint egy digitalizált test, pedig 
nem az, nem robotizált videójáték, hanem 
hipertökéletesen funkcionáló, éppen ezért 
néha kicsit ijesztő emberi test – tökéletesen 
esztétikus, minimalista környezetben.

Idén nekem ezek az éjszakai, harma-
dik emeleti stúdió-előadások jelentették 
az exkluzív alternatívát, úgy éreztem, ezek 
hordozzák azt az energiát, ami képes meg-
újítani a színjátszást, no és a Hodworks Szó-
lókja, ami az Agóra egyik matinéjaként lett 
bemutatva szintén Cuhorkáéktól. 

Érdekes lenne átgondolni, mennyi-
re hatott, hatott-e egyáltalán a veszprémi 

színjátszásra ez a tánc- és mozgásszínhá-
zi fesztivál, amit már 23. alkalommal tar-
tottak meg idén. Fellazította-e a többnyire 
reménytelenül sablonos kőszínházi struktú-
rát ez a független, off világ? És ami szintén 
nem mellékes, befutott-e valamelyik az itt 
megjelenő csoportok közül?

Ha valaki nagy név, sztár lett két év-
tized alatt, az Frenák. Rajongói vannak, 
akik nem mulasztanák el egy előadását 
sem. Idén a díjátadó gálán örülhettünk a 
Frenák and Company Intime című, évek 
óta műsoron lévő koreográfiájának. Akár-
hányszor is meg lehetne nézni, mindig ad 
valami újat, nem csak a táncosok cserélő-
dése miatt. Beszélni róla, netalán elemezni 
viszont nagyon nehéz. Talán mert nagyon 
vonz, ugyanakkor taszít, amit előhoz az 
emberi tudat mélyéről. Rémisztő halluciná-
ciók, gondok a szexszel és a test más dur-
va kéjeivel – nagyon artisztikusan, sajátos 
organikus formanyelven megfogalmazva. 
Brutális, obszcén és visszataszító belső világ 
jelenik meg az Intime-ban, de nagyon em-
beri. Az alászállás stációi kizárólag edzett 
idegzetű nézőknek ajánlottak. De hát hi-
ába próbáljuk elhessegetni magunktól, a 
tudat bonyolultságával, az extrém tudatfor-
mákkal szembe kell néznünk. A művészet 
egyik feladata éppen ez lenne, benyomulni 
és megvetni a lábát a tudat addigi határa-
in túl. És tudósítani róla, hogy mi van ott. 
Nekem erre kiválóan alkalmas a veszpré-
mi táncfesztivál, ezért is tartom az egyik 
legjobb dolognak, ami ennek a városnak a 
kultúrájában történt az elmúlt negyed év-
században. Itt mindenképpen említsük meg 
az alapítók, Vándorfi László rendező, a Pan-
non Várszínház igazgatója és a leköszönt 
szelektor, Krámer György táncos, koreográ-
fus nevét. Egészen reménytelen financiá-
lis helyzetekben is megcsinálták a fesztivált, 
amelynek révén minden évben izgalmas és 
termékeny műfaj-különlegességeknek, lát-
ványos művészeti kísérleteknek lehetünk 
tanúi. A Veszprém-Balaton 2023 Európa 
Kulturális Fővárosa programnak hála most 
talán kicsit fellélegezhetnek, megszabadul-
hatnak az anyagi gondoktól.

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

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

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

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

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

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

 Géczi János

A táncos Gáspár Gábor

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

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

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

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

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

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

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

A felolvasások végén Zoli és Réka a 
zenészek által megkezdett improvizatív ze-
nére reflektálva, egymásra nézve, figyelve, 
néha kommunikálva lassan mozgásba kez-
denek egy-egy hangulatot, érzést, néha akár 
kerek történetet megjelenítve a szövegből. 
A zene folyamatosan hol felüti, hol leképe-
zi a mozdulatokat. Tökéletes az összhang, 
mind a táncosok, mind a zenészek között. 
A szövegek hol súlyosabbak, szenvedése-
ket, mély témákat jelenítenek meg, hol egy 
kisfiú szerelmi bánatát, vagy a végén vicces 
családi történeteket kutyával. Az utolsó je-
lenetben a táncosok magukat kifigurázva, 
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cirkuszi jeleneteket produkálva, egymást 
emelni próbálva egy könnyed, humoros, 
laza hangulatot hoznak be a térbe, a koráb-
bi súlyos érzéseket ellensúlyozva – a néző 
hirtelen felszabadulhat. A végén egy iga-
zi kutya is belép a színre, akit – ahogyan 
a szövegben is – kontrollálni kissé nehéz, 
s csak szaladgál, szaglász körbe, ahelyett, 
hogy azt csinálná, amit mondanak neki. 
(Az előadás nagyobb részében megjelenő 
komolyság és mélység után ez a jelenet kis-
sé bazárinak tűnik, nem feltétlenül érzem 
indokoltnak vagy helyénvalónak, mégis  
jólesik a 60 perc erős figyelem után.) 
A szöveg ezekben az utolsó jelenetekben 

válik számomra igazán élővé, itt már a fel-
olvasás közben szinte megkezdődik a mű-
vészi reflexió, és megelevenedik a színpad, 
mintegy egymásba folyva létezik zene, szö-
veg és tánc a „nappaliban”. Valahogy végig 
ezt az érzést vártam. Az elkülönültség he-
lyett az egymásba folyást, a külön alkotások 
helyett egy egységes színpadi képet, amiben 
valóban együtt léteznek, mozognak, eleve-
nednek meg a világok a néző számára.

Korábban hiányzott a szöveg belefo-
lyása a zenébe, táncba. Megjelent bennem 
egy olyan kép is, hogy ha mégis az elkülö-
nültségét szeretnénk hangsúlyozni, Krisz-
tiánt talán egy üvegbúrában tudtam volna 

elképzelni egy emelvényen, ezzel hangsú-
lyozva az író elszigeteltségét alkotásától, 
hogy bár szavaiban mindig ott lehet olva-
sójával, mégsem kap soha visszajelzést, ez-
által magányossága alkotás közben állandó.

 Bár valószínűleg hangtechnikailag 
nehéz lehet megoldani, mégis jó lett volna 
az előadás során már a szöveg közben  
látni, hallani reflexiót, mozgást a kanapén 
kihúzott háttal való ücsörgés helyett. 
Az ötlet jó, a megjelenítés külön-külön 
művészileg kiváló, az igazi összkép szá-
momra azonban csak az utolsó jelenetben 
született meg.

Hud Janka

EgyedülTofu P. Potter – Tánc, koreográfia: Fehér Ferenc. 
Szakmai konzultáns: Simon Judit.   

A Tánc Fesztiválja,  
Hangvilla, 2021. szeptember 2.

Mit keres egy kutya művészeti akadémián? Egyáltalán, mi a Kutya Művészeti Akadémia? Miért van ott 
„kiképzés”? Ha vannak szükséges könyvek és felszerelések, miért nincs rájuk szükség? Legfőképp: a ku-
tyának a Kutya Művészeti Akadémián miért csak az utasításokat kell követnie? És miért értesíti Madam 
Pettigrew igazgatóhelyettes „örömmel” mindezek együttállásáról Tofu P. Potter urat?

A programfüzet sikeres felvételiről értesí-
tő hivatalos levelet imitáló ajánlója kínálja 
a kérdéseket, amelyeket anélkül is megvá-
laszolhatok, hogy beülnék a Hangvilla 3. 
emeleti stúdiójába. Válaszaim kulcsgon-
dolata, hogy a Kutya Művészeti Akadémi-
ának nincs köze sem a kutyákhoz, sem a 
művészethez, maximum Pettigrew igazga-
tóhelyetteshez. Ez a fiktív hely – az értesítő 
alapján – perverzen ostobának, ugyan-
akkor simulékonyan agresszívnek tűnik. 
Tofu P. Potterről azonban még nem sejtek 
semmit. Aztán 45 percen át nézzük őt.

Az előadóteremben zsúfoltság, sötét 
tér, intimitás. A természetellenesség a ket-
reccel/kis szobával kezdődik. A zárt tér a 
tréning fiktív pszichés tere inkább, hiszen a 
kis szőrös játék kidobható és visszahozható, 
a szűk élettérre csak a sötét talajra felrajzolt 
téglalap utal, a mozgás pontossága azon-
ban megteremti a láthatatlan falakat, ame-
lyek körbevesznek egy lelkes (értsd: lélekkel 
bíró) lényt. Ha ő kutya, nem tűnik pedig-
rés fajkutyának arisztokratikus nevekkel a 
családfáján; ziláltsága, „egyentornaruhá-
ja”, olcsó trikója és gatyája inkább kelti egy 
kis utcakutya érzetét, vagy lehet egy lépcső 
alatti gardrób lakója is, akár a névroko-
na. Mint akinek annyi a világa, ami éppen 
körülveszi. De leginkább saját maga. Nem 
érezni falkát, társat, gazdát – a kis rázha-
tó játék állat és a reflexszerű vakarózás: ez 
az otthonosság. Minden egyéb a félelem, 
remegés, igyekvő éberség, készenlét, önál-
tató belefeledkezés, tanácstalanság, pótcse-
lekvés, várakozás, értetlenség, pillanatnyi 
öröm a semmiben, megfelelni igyekvés, 
mélységes fáradtság, kicsi remény, szorongó 
csodálkozás, bizonytalanság.

A helyzet csupasz, eseményei követ-
hetőek, de nem érthetőek. A Hang által 
angol nyelven irányított kiképzés szintről 
szintre halad, antropomorfizáló csukló-
gyakorlatokkal. Tofunak meg kell tanulnia 
például két lábra állni, mosolyogni, gesz-

tusokat mímelni, cukinak lenni, lépkedni, 
táncolni, konkrétan akár szteppelni, énekel-
ni, felkínálni a fenekét, utasításra jól érezni 
magát; elsajátítani, ami nem kutya – mind-
ezt minél szofisztikáltabban, nem csak úgy 
nagyjából –, igyekvő próbálkozásait a lát-
hatatlan tréner kordában tartja, felügyeli, 
ellenőrzi. Dicséri és megfeddi őt. Min-
dig ugyanúgy ismétlődő szavakkal. Zúg a 

zene, vagy éppen monotonon kopog, és ha 
a lelkes lény beleélné magát egy-egy pilla-
natba, mert már kezdi megszokni, türelme-
sen kibillentik belőle. Minden szervetlen, 
minden groteszk, minden értelmetlen, a 
látszólagos építkezés – gratulációval a vé-
gén – inkább rombolás. („Hogy az ökörnek 
és a lónak négy lába van, ez az ő égi termé-
szetük. Hogy a ló fejére zablát tesznek és 
az ökör orrát átfúrják, ez az, amit emberi-
nek lehet nevezni. Aki nem rombolja szét 
az égit az emberivel… az tért vissza igazi 
természetéhez” [Csuang-Ce].) A nézőtér-
ről fel-felhangzik a halk nevetés a kifacsart, 
természetellenes testtartások, a koncentrált, 
torz arckifejezések láttán – valóban, a szor-
gos akadémista szánalmas és nevetséges, 
és Fehér Ferenc nagyon jól csinálja. Értem, 
de nem értem a derűt – éppen azért, mert 
Fehér Ferenc nagyon jól csinálja. (Mint 
Dosztojevszkij, amikor a Feljegyzések a hol-
tak házából című művében Belka kutyáról 
beszél.) A groteszk csúszik a mélyszomorú-
ságba – úgy érzem. Vagy legalábbis a nyo-
morúságba.

Fehér Ferencnek általában elég ön-
maga. Minimálmaximalistának tűnik, aki, 
ha mégis társul valakivel – Running, Tao 
Te, The Station –, talán rátalál arra a lény-
re, akivel 1+1=1. (Vagy rátalál több lényre 
– Brothers, Dracula, Hello, Zombi! –, akik-
kel 1+n =1). Eszköztelen, erős víziókkal. 
A tekintete is erős. Tofu fáradtan, karjá-
ra hajtva fejét néz kifelé abból, ami van, 
ránk, de mégsem ránk; riadtan tágra nyi-
tott szemmel próbálja látni, mi és kik ve-
szik körül; a majdnem szép pillanatokban 
befelé néz, pedig idomárja nem is mondja 
neki: Inward eye, please! Szűköl vagy ép-
pen tapogatózik a tekintet, felcsillan vagy 
tompaságba fordul. Mintha a mozdulatok 
is a szemekből indulnának.

Látni egy másik lény igyekvő nyomo-
rúságát, szolgálatkész kiszolgáltatottságát 
egy rutinosan és higgadtan moderáló, nevét 
(„Művészeti Akadémia”) csak masniként 
hordó intézmény szervetlen terében – fizi-
kai fájdalmat okozó lételméleti modell (így! 
a nézővel együtt), a szabadságfokokról, ön-
állóságról, művészetről, lények közötti kap-
csolatokról is beszélő regionális ontológia. 
Függetlenül attól, minek van szánva.

Tofu P. Potter sikeres kiképzése végén 
nyílik a tér és a lehetőség mindazok előtt, 
akik vágynak Madam Pettigrew és a nála 
is láthatatlanabb igazgató neveldéjébe. Are 
you ready? Good luck!

Vondervisztné Kapor Ágnes
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Egy-Más
XXIII. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál. Willany Leó 
Improvizációs Táncszínház: Az önmagunkkal való sakkozás 
kockázata. Hangvilla, 2021. szeptember 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hud Janka

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

XXIII. Országos és Nemzetközi 
Összművészeti Találkozó.  

Pannon Várszínház, 2021.  
augusztus 31. – szeptember 5.
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Hogy érvényes legyen

Mert mi az, hogy érvényes? A „művészet-
re” sincs általánosan elfogadott definíció. A 
műnek „katartikus hatása” van? „Kellemes 
időtöltés?” „Szellemi táplálékot” nyújt? Ér-
vényes egy folyamatban, egy adott alkotó 
vagy közösség szempontjából? A fesztivál-
meghívások igazolják? A díjak? A kritikák? 
A magas nézőszám? Mivel tudja áttörni 
az érdeklődés ingerküszöbét egy koncent-
rált figyelmet és jelenlétet igénylő műfaj, 
ha a kényelmes szórakozást ígérő mozicsa-
tornákkal, a közösségi médiával vagy az 
államilag szponzorált tömegszórakoztató 
eseményekkel kell versenyeznie az amúgy 
erősen rétegzett közönség kegyeiért?

Fokozottan érvényes mindez a kor-
társ táncra. Amit sokan a műfaj válságá-

nak tekintenek, talán mindig megújuló 
természetéből, a művészeknek az új irán-
ti fogékonyságából, ön- és világértelme-
ző, kérdező attitűdjéből, az eredetiségre 
való törekvéséből (hogy lehet itt még újat 
mondani?) következik. Tanulságos olvas-
mány Závodszky Rita 2015-ös, a Buda-
pesti Kortárstánc Főiskola tánctechnikai 
képzéséről írt dolgozata. Hogyan lesz a 
balett- és a moderntánc-órákon elsajá-
tított különböző technikákból a kortárs 
táncban használható, készségszintű tudás, 
hogy biztonságos alappá, és ne az (ön)ki-
fejezés és a fejlődés gátjává váljanak? Mi-
lyen egyéb hatások, pl. az urban dance, 
 a harcművészetek, a cirkusz világából, 
esetleg a digitális forradalom irányából 
érkező impulzusok érhetik a táncost? 
(Lőrinc Katalin: nem a technikák korát 
éljük, hanem a fúziókét, a műfaji átfedé-
sekét; Angelus Iván: a tehetség fontosabb, 
mint a technika, bár hiánya megnehezíti 
a művész életét.) Mitől lesz kortárs tánc 
az az előadás, amelyben nincs hagyomá-
nyos értelemben koreográfiának tekint-
hető mozgáselem? 

Nelson Goodman szerint nemcsak 
az fontos, hogy mi a művészet, hanem az 
is, mikor van. Korszakonként, közössé-
genként változhat, mit tekintünk az adott 
kánonban érvényesnek. A kérdésre Hor-
váth Csaba, a fesztivál újonnan kineve-
zett, a rendezvény életben tartásán 23 évig 
munkálkodó Krámer Györgyöt felváltó 
művészeti igazgatója azzal válaszolt, hogy 
úgy műfaji-esztétikai, mint földrajzi érte-
lemben talán a korábbiaknál is szélesebbre 
tárta a válogatás horizontját. Az eredmény 
egy izgalmas, sokszínű, a műfaji határokat 
szabadon értelmező fesztivál lett. 

Az alkotás folyamatára vagy érvé-
nyességére való rákérdezés több előadás 
kontextusépítő eleme volt. Egyed Bea 
fesztivált indító, nem elsősorban tánc-
technikai megoldásai miatt emlékezetes, 
erősen asszociatív, a performansz eleme-
it is felmutató munkája (The Dark Night 
of the Soul – A lélek sötét éjszakája) akár 
a rendezvény mottója is lehetne. Hogyan 
építhető a megszerzett tudás fehér téglái-
ból, saját tapasztalatokból és a misztikusan 
megfoghatatlan „szakma” nevében meg-
fogalmazott, a gyakorlati munka nyelvé-
re nehezen lefordítható, leginkább a teljes 
elutasítás szorongásig elbizonytalanító 
instrukciói alapján – Fekete Ádám hang-
ján, egy személytelen hatalom hangkulisz-
szájaként – a saját személyiség színeit is 
kifejezni képes, érvényes előadás? Hogyan 
értelmezhető az őszinteség, az önazonos-
ság és a siker? Bátorság és/vagy önfeladás 
lerombolni a kemény munkával felépített 

falat, hogy aztán visszaépíthessük, a ta-
pasztalat (és változó személyiségünk) ki-
küzdött színes tégláit is beleépítve? 

Fehér Ferenc munkája, a Tofu P. Pot-
ter pedig egyenesen groteszk példázat min-
den, utasítások pontos végrehajtatására 
épülő, kreativitás- és személyiségromboló 
képzésről/nevelésről. Az örkényesen ere-
deti ötletre épülő koreográfia az izolációs 
technika mellett hétköznapi mozdulato-
kat emel táncnyelvi szintre. A legapróbb 
részletekig pontos, mégsem illusztratív: a 
kutyaság lényegét képes megragadni. A te-
kintete is játszik: teljes figyelmével, olykor 
rémült tanácstalansággal az utasítások (itt 
is személytelen hangkulissza) pontos, di-
cséretet kiváltó végrehajtására koncentrál. 
Létezésének határait térben egy fehér tég-
lalap, etikailag a kockacukor és a „Shame 
on you!” (szégyelld magad!) kétpólusú 
rendje jelöli ki. Ezeken belül értelmezi ma-
gát, nincs saját önértékelése. Ám a megta-
nult viselkedési minták nem válnak belső 
természetévé: a „Most táncolj úgy, ahogy 
szeretnéd!” utasításra kajla esetlenséggel 
ugrándozik, játékos személyiségének ma-
radék integritását tétován őrizve; végül el-
tűnik, mintegy megsemmisül, feloldódik a 
megfelelésre törekvés gépiessé merevedett 
kényszerében.

Góbi Rita (Reptében – mikromoz-
gások kinagyítva) koreográfiája szintén 
az izolációs technikára épít táncnyel-
vet egy eredeti ötlet alapján: az (archeti-
pikus) sztereotípiák helyett (kiterjesztett 
szárnyak, lendület, szabadság) a repülésre 
mint a testrészek, izmok bonyolult együtt-
működésére asszociál. Apró, rebbenéssze-
rű vagy feszes mozdulatok, még a nyelve, 
a kislábujja, a szemhéjai is táncolnak. Test-
tudat, jelenlét, koordináció, kemény össz- 
pontosítás, sokszor repetitív munka, 
amelyből a külső szemlélő számára csak 
a könnyed lebegés látszik majd egyszer. 
Akár a táncos munkája. Kimerevített pilla-
nat: valahol és valahova tartás térben, idő-
ben és készségekben, a jelen mint a múlt 
eredménye és a jövő ígérete. A koreográfi-
át Szegő Dávid zörejekből, sercegésből, 
zúgásból építkező, elektromos és akuszti-
kus zenéje egészíti ki.

Cuhorka Emese és Molnár Csaba 
Mestermunkájában a táncos (teste) úgy 
értelmeződik, mint tanulás, tapasztalatok 
és kulturális hagyományok által formált 
műalkotás, egyben tárgyiasult, eladható 
árucikk, a produkció térben mozgó ösz-
szetevője. A Bauhaus színház inspirál-
ta előadásban fontos szerepet kapnak az 
erős képi megoldások, például az interak-
ció folyamán szét- és összefolyó testfes-
tés, valamint a jelmezek és kellékek, mint 

Amikor a Hodworks Szólók című előadása közben az egyik szereplő halkan megkérdezte egy nézőtől: mit 
lehetne manapság felrakni a színpadra, hogy érvényes legyen, a banálisnak ható kérdéssel a szorongásig hús-
ba vágó, egzisztenciális érdekeket is befolyásoló döntéseket, egyben művészetfilozófiai/esztétikai mélységű 
dilemmákat érintett.
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a hatalmas legyező, amely – látványos 
szcenikai-technikai elemként – el is fedi a 
táncosokat, mögötte biztonságosan el le-
het rejtőzni. Aerobiktól a Diótörő zenéjé-
re előadott facipős kopogós táncig (amely 
történetileg a sztepp előzménye), eklekti-
kus táncnyelv – egyéni és kollektív tuda-
tot építő hatások egymásra rétegződése és 
a művész (teste) mint ezek lenyomata egy 
hosszan kimerevített történelmi pillanat-
ban, jelen és jövő között. 

Bár a befogadói szerep újraértelme-
zésével és a tér alternatív használatával 
a fesztiválon több produkció is kísérle-
tezett, például Mészáros Máté, illetve a 
Willany Leó Improvizációs Táncszínház 
interaktív előadásai, a „mit, miért, kinek, 
hogyan?” kérdések legkomplexebb, egy-
ben legprogresszívabb felvetése számom-
ra a Hodworks Szólók című produkciója 
volt (Cuhorka Emese, Molnár Csaba, Vass 
Imre; koreográfus: Hód Adrienn). A „ne-
gyedik fal” lebontása a színpadteret kör-
bevevő nézőtér, a közönség is meg van 
világítva. Ezzel és más, interaktív mód-
szerekkel: a táncosok belépnek személyes 
terünkbe, szemkontaktust létesítenek ve-
lünk, megérintenek minket, egy paprikát 
kínálnak fel, amibe a megszólított néző 
bele is harap; egy néző kézen fogva, egy 
csengőt megszólaltatva átvezettetik a szín-
padon, be a kulisszák mögé – pontosan 
felépített dramaturgia és kiszámíthatat-
lan reakciók feszültséget keltő kombiná-
ciója. A komfortzóna feladásáért cserébe 
az alkotásban való részvételt ajánlják fel. 
Mindez előkészít egy elfogadóbb befoga-
dói attitűdöt. Egyrészt, mert beszippant az 
előadás merészsége, a táncosok energiája, 
jelenléte, odaadása; másrészt ki szeretne 
maradi, antiszociális köcsögnek látszani, 
pláne ilyen jól megvilágítva? 

A Szólók átlép minden műfaji (és 
tabu-) határt. Verbális megszólalások vál-
tozatos stílusértékű és hangnemű szöve-
gekkel: vers, Halotti beszéd, standupos 
improvizációnak ható betétek (Molnár 
Csaba ebben a műfajban is jelentős  
kvalitásokat mutat fel), a bibliai bűneset 
provokációig szabad szájú parafrázisa, 
meztelenség, látszólag találomra egymás 
mellé szerkesztett, ki-be járásokkal és ek-
lektikus táncnyelvi megoldásokkal is el-
választott szólókból építkező dramaturgia 
– nézőpróbáló a javából. A kényszeresen 
értelmet kereső befogadó (aki netán le is 
írja gondolatait) megfricskáztatik egy mo-
nológban, de csak egy pillanatig inog meg, 
aztán csak összeasszociál valamit, ha már 
jelekkel kínálták meg. 

Például, hogy Molnár Csaba az első 
szólóban teremt valamit. Nem szómágiá-
val: mozdulatokkal (profession est omen), 
erőlködés, lihegés, hörgés által kísérve. 
Valamit, ami még nem volt. Az eklekti-
kus jelmez (magyaros hímzésű póló, fecs-
ke, fekete félcipő zokni nélkül) azt üzeni, 
hogy azért ne vegyük véresen komolyan. 
Hogy a meztelenség, a Halotti beszéd-idé-
zet és a profán bűneset-parafrázis: Cu-
horka Emese meztelen, kiszolgáltatott, a 
szégyenkezéstől összeroppanó Évája és – 
Molnár Csaba hangján – a saját státuszát 
az abúzusig kiélvező hatalom által (újabb 

státusz-hangkulissza) rázúdított szitko-
zódás egyszerre idézi fel a kezdetet és a 
véget, valamint az embernek (aki ez eset-
ben egy táncos, nem feledhetjük) az elfo-
gadás langyos-kényelmes Édenéből való 
kiűzetését, kiszolgáltatottságát, a kivívott 
önállóság rémítő árvaságát. A gravitáció 
ellenállását megsokszorozó súlynak mint 
valamiféle kiterjedés nélküli keresztnek 
a cipelése tánc közben. Az egész előadás 
stációkra emlékeztető dramaturgiai szer-
kezete. A csengettyű/harang hangja. Ősi 
szertartások, rítusok pragmatikusan át-
formált térformája: a kör négyszögesít-
ve. Mindez együtt valami zsigerekig ható, 
groteszk-ironikus, profán és szakrálisan 
emelkedett utalásrendszerének szélsősé-
gei között már-már a kollektív tudattalan 
mélységeiből előbányászott tartalmakat 
mozgósító közösségi élménnyé válik: meg-
születik valami, nekünk, velünk, értünk és 
önmagáért. De csak ha vállalom. 

Még valami: Molnár Csaba kér-
te, feltétlenül értelmezzük a fejre hú-
zott és elszakadt óvszert mint képet. Nos: 
reménytelen kísérlet arra, hogy disz-
funkcionalizálja az ingenium és a ráció 
kontemplációját, amely – az ego cogito, 
ego existo igazságát az intuitus (vagy in-
tellectus) révén, a posteriori – az infinitum 
paradoxalitásának intelligibilis tartalmát 
készül dedukció útján kibontani. (My per-
sonal best, just for you. ☺)

A zsűri három, nagyon különböző 
produkció között osztotta meg a fődíjat 
(ez is állásfoglalás). A Szólók mellett díjat 
kapott a Gangaray Dance Company Ago- 
ra című előadása (koreográfus Hámor 
József), amely a tánc ősi és modern ha-
gyományát egyesítő, zene és mozgás dra-
maturgiai-dinamikai-ritmikai egységére 
épülő előadás. A harmadikat Claudio Stel-
lato Work című produkciója kapta, amely 
leginkább eltávolodott attól, amit hagyo-
mányosan táncként értelmezünk, viszont 
fizikai színház a javából: akrobatika, sza-
badulóművészet, bohóctréfa, burleszk ele-
mentáris erővel ható fúziója, és a díszlet, 
az „anyag” szereplővé emelése egy frene-
tikus hatású, rekeszizmokat nem kímélő-
en mulatságos produkcióban. A munka 
mint az anyaggal és saját adottságainkkal 
való hiábavaló birkózás, önmagáért vég-
zett tevékenység (le travail pour le travail), 
esztétikai minőséggé nemesedő szeren-
csétlenkedés. 

Végül: Michelangelo szerint a mű-
vészet „megnyitja a mennybe vezető 
utat”. Az idén versenyen kívül, a díjki-
osztó gálán láthattunk Frenák-előadást 
(egy korábbi produkció, amely a többér-
telmű Intime vagy InTime címet viseli). 
Pop-artosan hétköznapi vörös kanapé és 
giccses-romantikus vörös rózsaszirmok 
között, gendersztereotípiákat idéző jel-
mezekben és (archetípusos) szerepekben, 
a test képességeinek határait a véglete-
kig kitágítva, olykor bábszerűen ütőd-
nek-csapódnak-küzdenek a táncosok 
(Emődi Attila, Keresztes Patrik, Lőrincz 
Emma, Maurer Milán, Vasas Erika, Wé-
ninger Dalma) a vágyak beteljesüléséért 
és beteljesületlenségéért, a dominanciá-
ért, a hatalomért, egymásért és önmaguk, 

egymás és az enyészet ellen, hogy aztán a 
genderkliséktől és ruháiktól is megszaba-
dulva a harcot az emberi lét alapélménye-
ként mutassák be. A vágyott harmónia, 
a nyugalom elérése illúzió: a háttérben 
a törött tükör valaha volt teljessége nem 
ígéret, csak ideál, viszonyítási pont. A 
teljesség (a „szép”) a perfekcionizmusig 
igényesen kivitelezett mozdulatokban, a 
tökéletességig megmunkált testekben (a 
„mestermunka” újabb, fizikai manifesz-
tációja) és egy esztétikai-gondolati-szce-
nikai értelemben a legapróbb részletekig 
egységes produkcióban ölt testet. Szín-
tiszta romantika. 

A végén szól a Guns and Roses (szép 
kapcsolódások): Knocking on Heaven’s 
Door. Az aranyozott ruhákban pózoló 
táncosok mellett a kanapén vonagló sár- 
ember a tapsrend után is ott marad; a 
fel-felvillanó éles, vakító fény (egészen 
más minőségű, mint amilyenben az elő- 
adásban a kanapén egy pillanatra megpi-
henő férfi az arcát megfüröszthette)  
minket is megvilágít. 

Ha már vége lett, jó, hogy ezzel az 
előadással. 

Fürj Katalin
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Várakozva
Metamorfózis. Kádár Tibor kiállítása. Kurátor: Dohnál Szonja. Művészetek Háza –  
Dubniczay-palota, Várgaléria. 2021. szeptember 22. – 2021. október 31.

Azzal a személyes megjegyzéssel kezdem, hogy 
én már túlvagyok ennek a kiállításnak a leg-
jobb részén: azon az intenzív képnézegetésen és 
egyszerre szakmai és meghitt műtermi beszél-
getésen, amelynek során Kádár Tibor egyen-
ként megmutatta, hogy melyik képeket szeretné 
kiállítani, és mindegyikről beszélni kezdett, a 
témáról vagy a technikáról, az egymáshoz való 
kapcsolódásról, valamelyik színfoltról, Bartók-

ról és Dsidáról, a keretekről és a képkeretezőtől kapott inspiráló 
paszpartukról, így, végtelenítve, hogy az ember sajnálja az idő vé-
gességét, a mindenféle feladatokkal teleírt naptárt, hogy nem né-
zegetheti a végtelenségig a képeket a műteremben és hallgathatja 
Kádárt, ahogy beszél róluk – és minden másról is persze, és amikor 
minden másról beszél, akkor is a képekről szólva. 

De most már nem ennek az ideje van, a mester most hallgat 
itt mellettem, és ez most nem az a helyzet, és ezek a képek nem 
azok a képek, amely helyzetben és amely képekről szellemes ki-
térőkkel, elméleti konstrukciókkal vagy mondjuk egy frappáns, 
afféle John Cage-es, 4 perc 33 másodperces némasággal lehetne 
megnyilvánulni. Kádár festményei, finoman szólva, nem támogat-
ják az ilyen performanszokat. Megkövetelik tőlünk, hogy nézzünk 
szembe velük, és valljunk színt.

A 75 éves művész kiállításán vagyunk, és ilyen alkalmakkor 
az életművet összegző tárlatokon szoktunk állni, többnyire 20-30, 
sőt 40-50 évvel ezelőtti alkotások előtt. Az új képek is összegző 
jellegűek szoktak már lenni ilyenkor, az alkotó elvarrja a szálakat, 
elszegi és nem szövi tovább a szőttesét. Itt nem ez a helyzet.

Új képeket láthatunk, köztük merőben újakat, amilyeneket 
még nem láttunk tőle eddig, zavarba ejtő változatosságban. Megfi-
gyelhető persze az is, hogyan nyúl vissza a régi témáihoz, motívu-
maihoz és művészi eszközeihez. Helyenként egészen nyilvánvalóan 
megfogalmazódik a párbeszéd a régi művekkel, de az új munkái-
val ilyenkor is újraértelmezi a régit, aktualizálja, új összefüggések-
be helyezi. Így nézik egymást a kiállítás harmadik termében a négy 
évtizeddel ezelőtt festett, sávszerű méretarányaiban is szokatlan 
képről az akkori idők rémületébe tekintő fejek az ugyanabban a ki-
állítótérben elhelyezett, tavaly meg idén készült műveken látható, a 
mai rémületekbe belefásult fejekkel. A régi kép figurái formáikban, 
színeikben intenzíven reagálnak a maguk idejére – és voltaképpen 
mintha reflektálnának a mi időnkre is. Az utóbbiak viszont mintha 
már nem is egy sajátnak tekintett időben és térben léteznének, szo-
katlan fényekben mutatkoznak meg, a számukra adatott tér és idő 
idegenjeként, mintha egy másik helyre készültek volna, vagy egy 
másik időből estek volna ennek a mostaninak a fogságába. Az iko-
nok glóriás arcai sem az örökkévalóság megbonthatatlan teljessé-
gében szemlélődnek befelé, szépségük fennáll, de harmóniájuk az 
időktől megbolygatva megtörött.

Maszkurái pedig, akik a másokat ijesztgető játékukkal egy-
koron a feje tetejére állított karneváli rendben a helyükön voltak, 
megrémülve ismerik föl egymásban, hogy mostanára valóságossá 
váltak, és nem tudnak már kiszabadulni önmagába zárult színjá-
tékukból.

Menekülhetnénk még, de miért és hová? – teszi föl a retori-
kus kérdést valaki az egyik különösen dinamikus tuskompozíció 
címében, amelyen a toll- és ecsetvonások mozgalmas káoszából 
fölsejlő alakok valamilyen értelmetlen, zűrzavaros küzdelemből 
néznek ránk értetlenül, a küzdők szétválasztásának, a szálak szét-
szálazásának, a gubancok kibontásának a lehetőségét nem lát-
va-nem láttatva.

A várakozás közös jellemzője ezeknek a képeknek, nem 
mindegyik képnél persze, és nem egyneműen, nem ugyanarra 
várva, és nem valamilyen remény jegyében várva, de visszatérően 

jelen van a képeken valamilyen időközi állapot, mintha valamit 
felfüggesztettek volna épp körülöttük, és csodálkozva vagy értet-
lenül vagy lemondóan, sőt már kívülállóként várakoznak a foly-
tatásra, kezdésre, újrakezdésre, valami megoldásra, aminek már 
következnie kellene.

A várakozás a megkerülhetetlen motívuma a Nagycsütörtök 
című képnek is, minden bizonnyal Dsida nagy versére rezonál-
va – és ahogy a Dsida-vers is a kiúttalanság és reményvesztettség 
végtelenített pillanatának verse, úgy a Nagycsütörtök című ké-
pen is minden súlyos és baljós és komor. De ahogy a Dsida-vers 
kompozicionális szépsége és dikciója, a benne lévő emberszerű-
ség hőfoka és intenzitása fölemelő, úgy Kádár kis képének kom-
pozíciója, a tussal sűrűn kidolgozott, tömbszerűen nehézkedő 
bal oldal komor jelentései és az üresen hagyott jobb térfél külö-
nös egyensúlya is fölemel, megindít, elragad. Az a piros szín, ami 
a tussal kidolgozott figuratív bal oldal baljós háttere, ugyanez a 
piros a jobb térfél egyetlen tagolatlan, megbontatlan jele lesz, ön-
magában látszódni kezd, és jelentésessége feldereng.

Nem könnyebbíti az előbb érintett képek súlyos terheit, de ki-
egyensúlyozva őket elviselhetővé teszi magának a kiállításnak a kom-
pozíciója, Dohnál Szonja munkája, amely tagolásával hangsúlyokat 
helyez el, a művek megalkotottságára, képzőművészeti nyelvére és 
végtére is a szépségükre irányítja a figyelmet, kivonva bennünket 
szemlélődő komorságunkból. A gazdag és sokféle grafikai anyag 
csoportosítása például kiélesítheti figyelmünket az önmagában álló 
Távoli erdő című grafika kompozíciós tisztaságára, a lassan lépke-
dő figurák körüli fehér táj egy-két tollvonással történő létrehozására. 
Vagy az ezüst sokszínűségével dolgozó kis képek alkalmi kompozí-
ciója fölerősíti a benne lévő egyes darabok esztétikai üzenetét, az ár-
nyalatokkal megképzett formáknak a figuratív és nonfiguratív közötti 
tisztázatlanságban létrejövő fenséges tájait, és a hasonló technikával 
dolgozó további képeknél is megállít bennünket.  

És ott vannak a kör vagy ellipszis kivágatú paszpartukba fes-
tett akvarellek és vegyes technikával készült kis alkotások, amelyek 
első látásra szinte zavarba ejtően hagyományos formát mutatnak, 
ugyanakkor az életműben újszerűek. Ezek egymástól különállóan 
elhelyezve is emlékeztetnek egymásra – és a maguk sajátos megal-
kotottságára is, az előre behatárolt formákban a mesterségbeli játé-
kokkal megvalósított szabadságukra. Magányos remekmű köztük 
az ellipszis formájú, tojásdad teljességbe komponált Gyakran várlak 
a Kádárra egyébként jellemző keresztformájú tagolással, aztán en-
nek a tagolásnak a kötöttségeit felszámoló figurális elhelyezéssel, a 
pasztelleknek a képforma gömbszerűségét hangsúlyozó puhaságá-
val és a tusnak a figurák körvonalait létrehozó élességével. Egy férfi 
és egy nő, Pilinszkyvel és Simone Weillal szólva az idő és a tér ke-
resztjén, páros magányban, várakozva. Nincs arcuk, de tekintetük 
van. Az a tekintetük, ahogyan nézzük őket.

  Ladányi István

Kádár Tibor festőművésznek lapzártánkkor nyílt a 75. születésnapja alkalmából rendezett kiállítása a 
Művészetek Háza Dubniczay-palotájában. A kiállításmegnyitó szerkesztett szövegét közöljük.

Séd, 2021. 3. sz., 17. old.
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Kifogyhatatlan lendülettel dolgozik, folyamatosan új sorozatokon 
gondolkodik, és ez az energia átsugárzik a képeken is. Műtermébe 
lépve nem egy, de legalább kettő vagy három készülő kép vázlata-
it és vásznait láttuk a már több tucat kész grafi ka mellett; őszi nagy 
kiállítása a Művészetek Háza Veszprém Várgalériájában lesz látható.

Az erdélyi gyökerek, Kolozsvár, Kalotaszeg, Gyergyószár-
hegy, a nagybányai festészet – mind hatással voltak művészeté-
re, képi világa ezeken az alapokon bontakozott ki, jutott el olykor 
egészen az absztrakcióig, de mindvégig megtartotta a fi guralitást 
is. (A fi guralitás annyira meghatározó volt számára, hogy 2004-
ben öt művésszel közösen létrehozták az F Csoportot. A csoport 
tagjainak művészetében közös a – nevükben is szereplő – fi-
gurális [F] ábrázolásmód.) 

Veszprém mindig is közel állt a szívéhez, a város különleges 
hangulata és földrajzi elhelyezkedése gyakran jelenik meg fest-
ményein. Ez a kivételes atmoszféra egy, az utóbbi években készült 
absztrakt városképsorozaton túl olyan munkáin is felbukkan, me-
lyek az egyedülálló találkozások hangulatát idézik fel, mint pél-
dául a Rozé, Rizling és Jazz Napok Óváros téri összejövetele. A 
Rozé, Rizling (2019, olaj, vászon) című képén sok minden sűrűsö-
dik: ritmus, zene, motívumok, rétegek. A fi guralitás és absztrak-
ció rétegei, melyek kontrasztja azonnal szembetűnik. A színpad, 
a büfék épületei, a tér fényei, a távolban álló embercsoport a fest-
mény absztrakt rétegéhez tartoznak. A szó jelentése elvonatkozta-
tás, a lényeges tulajdonságok elkülönítése, kiemelése. Kádár Tibor 
a képen a miliőt kisebb és nagyobb foltokkal ábrázolja, a színpad 
maga egy nagy sárgás, fehér fényfolt, melyet néhol tör csak meg 
egy-egy szürke, barna, halvány vonal. A színpadon állók is szinte 
beleolvadnak a fénybe, pont ezzel a foltszerű ábrázolással külö-

nülnek el a kép előterében álló vagy ülő fi guráktól, akiket Kádár 
határozottabb körvonallal emel ki a környezetből. (Különösen 
szép részlete a képnek a jobb alsó sarokban látható, asztalon álló 
pohár és az asztalon megjelenő tükröződés.) Az embereket körül-
vevő környezet művészi átlényegítése adja meg a kép hangulatát, 
mondhatnánk zeneiségét, hiszen egy esti jazz koncertet és annak 
közönségét ábrázolja.  

Az átlényegítés egy veszprémi városképén is megjelenik: a 
Dózsaváros egyik utcáját látjuk, háttérben a veszprémi várral. A 
Dózsaváros (2019, olaj, vászon) című képre is jellemző, hogy abszt-
rahálja a természetet vagy akár az épületeket. A sötétebb barnákkal, 
szürkékkel, néhol feketébe átforduló részletekkel ábrázolt Bene-
dek-hegyen szinte lebeg a vár. A légies kékesszürkén leheletfi nom 
vonalakkal jelzett épületek, a Szent Mihály-bazilika tornyai a ho-
mogén, sápadt kék ég felé törnek. Ennek a kép felső harmadában 
megjelenő lebegésnek az ellentéte az alsó harmadban látható lakó-
házak és utcarészlet súlyosabb tömbszerűsége. Az utca maga szinte 
egyetlen szürkés folt, azonban a jobb és bal oldalán álló épületek, 
nádtetős házak részletgazdagabbak. Kádár Tibor egy korábbi be-
szélgetésünk során nagyon pontosan megfogalmazta, mit is jelent 
az a fajta átlényegítés, mely ezen a munkán is tetten érhető: „Konk-
rét kép nincs. Minden kép absztrakt. Attól a pillanattól, hogy meg-
festek egy tájat, az a táj már nem táj, hanem festékből összeállított 
vonal, vonalritmus, szín, színfolt, negatív-pozitív terek, kiegészí-
tő színek egysége. Ezek az úgynevezett képzőművészeti nyelv jelei, 
amelyek az alkotáson manifesztálódnak.” Ennek a sajátos nyelvnek 
a kialakulásában szerepe lehetett az európai tanulmányútjainak. A 
Hollandiába, Angliába, az Isztria-félszigetre tett látogatásait követő-
en fi gyelhető meg képein a táj ábrázolásának megváltozása. A szí-
nei is gazdagodnak, és az absztrakció is előtérbe kerül.

Kádár Tibor veszprémi tematikájú képei tökéletes példái an-
nak, hogy „fi guratív” és „absztrakt” nem zárja ki egymást, hiszen 
mindkettő a képzőművészeti nyelv része. Tökéletes arányérzékkel 
találja meg a kettő között azt az egyensúlyt, melynek köszönhető-
en a kép nem billen sem egyik, sem másik irányba, ugyanakkor 
jellemző lesz rá egyfajta látomásos ábrázolásmód.

Dohnál Szonja

Kádár Tibor 1990 óta él Veszprémben, a város művészeti életének több mint harminc éve meghatározó alak-
ja. Hosszú éveken keresztül tanított nemcsak Magyarországon, hanem Kolozsváron és Bálványoson is. A 
Gizella-díjas művészt mindenki ismeri a városban, hiszen számtalan kiállításon láthattuk és láthatjuk majd 
a közeljövőben is képeit.

Átlényegítés
Kádár Tibor veszprémi képeiről

Dózsaváros (2019, olaj, vászon)

Rozé, Rizling (2019, olaj, vászon)
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„Legyünk büszkék rá,  
hogy színészek vagyunk”
Szigligeti Ede: Liliomfi. Pannon Várszínház. Rendező: Szelle Dávid. 2021. szeptember 18.

Ami igazán jó, nem 
öregszik. Ezt az igaz-
ságot – ha ugyan az – 
a Pannon Várszínház 
fiatal, elbűvölően üde 
csapatának előadá- 
sa fényesen igazolja. 
Pedig a darab maga – 
vígjáték, itt-ott bohó-

zat, olykor már szinte kabaré – korosabb, 
mint hittem: 1849-ben vitte színre a szer-
ző, Szigligeti Ede, e sötét év karácsonyán, 
nyilván küzdve a lelkeket nyomasztó dep- 
resszióval. De hát mikor, ha nem akkor, 
amikor „tél van és csend és hó és halál”? 
Mikor életbevágóbb, kenyérnél kelendőbb 
portéka a derű, ha nem a zsarnok fülének 
oly kedves temetői csendben? Mikor, ha 
nem a járvány nyomasztó hónapjai után 
és talán előtt, mikor, ha nem a háborúk, 
ínségek, katasztrófák, az omladozni lát-
szó ég és föld hétköznapi füllel is hallható 
recsegés-ropogása közepette? Jó oka van 
belefeledkezni a szabadító, nagy nevetésbe 
annak, akinek van oka szorongani is, félni, 
akinek van mit belefeledni a kacagásba.

Ha ez volt a cél, csodásan teljesült. 
Meg sem kísérlem felidézni a félreértések, 
nagy lódítások és kínos lelepleződések, a 
fékezhetetlen agyasság és hiszékenység, 
villogó elmeél és borjúnál borjúbb jám-
bor tompaság labirintusát, a történetet, 
melyet Szigligeti hézagtalan, tökéletesen 
begyakorolt dramaturgiával vezet és sűrít 
és bogoz még és még, míg végül a boldog 
vég éles kardjával elegánsan elvágja a bur-
jánzó csomót. Olvasom, két nap alatt írta, 
mondhatni rittyentette ezt a harsány re-
meket, bizonyára van benne olasz, francia 
áthallás itt-ott, újrahasznosított trükkök is 
nyilván, de huncut, aki bánja! A végered-
mény működik, árad belőle a lendület, a 
csibészkedv, a móka, és ha a színpadon el 
nem fuserálják, megtölti a nézőteret a szé-
les és szakadatlan vigyor.

És nem, nem fuserálják el. Gondosan, 
messze elkerülik például a legelső csap-
dát, a korhű jelmezeket, a kultúrtörténe-
ti edukációt, a nagy, festett díszleteket, azt, 
ami nemcsak régi lenne, de menthetetle-
nül öreg is. Elképzelni nem tudtam volna, 
most meg elképzelni is csak alig tudom 
másképp: fekete-fehér háttér előtt, nagy 
fehér felületekre festett fekete ákombáko-
mok képi világában jelennek meg a csak 
és kizárólag fekete-fehér jelmezbe öltözte-
tett komédiások. De! Minden szereplő hoz 
a maga fekete-fehér magával egy-egy szí-
nes kendőt, vöröset, narancsot, zöldet, és 
csodák csodája! Ahogyan ezer szín között 

elveszne az ezeregyedik, úgy ragyognak 
fel, tündökölnek, rikoltanak a fekete meg a 
fehér között a kendők. És mi mindenné ké-
pesek lenni! Asztalterítő, fejfedő, minife-
dezék, szerelmi zálog, ruhadísz és még mi 
minden; egyszer láttam az előadást, bizo-
nyára volt még egyszer ennyi.

Amit a jelmeztervező, Justin Júlia a 
fekete-fehérrel művel, az egyszerűen va-
rázslatos. A stilizált bohócruhától a decens 
professzorgúnyáig, Gyagyás Tódi göncétől 
Gyagyás Tódi kedves mamájának katonás 
eleganciájáig, a szót szóra mondó ripacs 
pocakján feszülő mellénytől a primadonna 
észvesztően (khm!) gondolatébresztő fe-
hér nadrágjáig minden a helyén van, min-
den tudja, amit tudnia kell, legfőképpen 
azt tudja, hogy a színészek jól érzik magu-
kat benne.

Nagy szükség is van erre, mert amit 
ez az előadás a színészektől követel, az 
egyenesen elképesztő. Szelle Dávid rende-
zése olyan tempót diktál, a hang, a gesztus, 
a mimika, az olykor szinte már az akroba-
tika határát súroló testi jelenlét olyan ele-
mi erejű áradatban zuhog a színpadról a 
nézőtérre, hogy az első rész ötvenedik per-
ce táján azt gondoltam, ezt nem lehet vé-
gig bírni. Pedig akkor hátra volt még húsz 
perc. És lehetett. Pedig akkor még hátra 
volt a teljes második rész. És azt is lehe-
tett. A figurák nagy részében van valami 

tudatosan vállalt, harsány és stilizált szín-
háziasság. Nem, egyetlen percig sem akar-
ják elhitetni, hogy ez itt most, kérem az 
élet, ellenkezőleg. Nagyon okosan, követ-
kezetesen vállalják, hogy ez „csak” szín-
ház, csak játék, bolondozás, így aztán a 
történetet expresszvonati menettempóval 
hajszoló véletlenek, épp akkor, épp ott be-
lépések mind-mind természetessé válnak, 
hiszen, ha az élet nem is ilyen, a nagy bo-
hóckodás viszont éppenséggel.

A legjobb formát azok hozzák, akik 
képesek ezt a fékezhetetlen kedvet, a re-
alitás elől elszökő harsány stilizációt kö-
vetkezetesen, fáradhatatlanul, az első 
pillanattól az utolsóig fenntartani. Keresz-
tesi László tökéletes varázslósegéd a fő-
varázsló Liliomfi mellett, igazi szót szóra 
mondó legény borvirágos orral, orránál 
virágosabb jó kedéllyel. Koscsisák András, 
a fékezhetetlenül fiatal társaság doyenje 
egészen finoman tart távolságot a nagy he-
jehujától, okkal, hiszen mégiscsak nagyvá-
radi professzor lenne, vagy mi a szösz. Pap 
Lívia (Kamilla) azt a nehéz feladatot kapja, 
hogy az egész előadást, mintegy cseppben 
a tengert, első megszólalásával felhangol-
ja. Megoldja: harsány, bohócos, fáradha-
tatlan színi lidérc. Egri Zsófia Mariskája 
és Kárpáti Barbara Erzsije pontosan ab-
ban és pontosan annyiban különböznek 
egymástól, amennyire egy (khm!) gondo-

Szeptember 18-án, évadnyitó előadásként mutatta be a Pannon Várszínház Szigligeti Ede Liliomfi című ko-
médiáját. Nemcsak a címszerepet játszotta Szelle Dávid, de a játéktér tervezője és az előadás rendezője is ő.

Séd, 2021. 4. sz., 10. old.
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Fenyő Miklós és Novai Gábor zenés da-
rabja most, a bezárt színházak évada vé-
gén kitűnő választásnak bizonyult. Az 
egyszerű szerkezetű, de örök érvényű slá-
gerekkel teli rock and roll musical való-
ban egy nyári színházba illő produkció, 
akár családi musicalnak is nevezhetjük. A 
sztori lényege talán közismert: az unatko-
zó testvérek, Zsilett és Frufru egy éjszaka 
ugyanazt az álmot látják, varázsnapszem-
üvegével megjelenik Mike, aki barátaival 
a fantasztikus hangulatú Hotel Menthol-
ba tart. A két tini is csatlakozik a csapat-
hoz, majd az úton csupa érdekes fi gurával 
találkoznak, akik alaposan felrázzák addig 
igencsak egyhangú lelkivilágukat. A sze-
relmi szálak kissé összekuszálódnak, de 
a legnagyobb csalódásuk az, hogy hiába 
értek úti céljukhoz, a hotelban éppen le-
kapcsolják a fényeket, mert éppen meg-
szüntetik. Meg kell menteni – a szerelem 
és a rock and roll erejével. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                    
Ladányi Ibolya

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

Fenyő–Novai–Böhm–Korcsmáros: Hotel Menthol (musical). Rendező: Vándorfi  László. Pannon 
Várszínház, 2021. június 21.
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latébresztő primadonnának a helyi kocs-
máros lányától különböznie illik. Molnár 
Ervin olyan olajozott otthonossággal adja 
a pénzéhes bumfordit, hogy az első szavá-
tól kezdve másnak, mint Molnár Ervinnek 
el sem tudjuk képzelni a lóvá tett csap-
lárt. Murvai Márton Gyuri pincér szere-
pében néha Gyuri, néha George, itt-ott 
még keresve, itt-ott már találva az elő-
adás hangját; megérdemli, hogy szerelmét 
viszont végül a legteljesebb mértékben 
megtalálja. És bár a színlap a végére hagy-
ta őket, mélységes kalapemeléssel aján-
lom az eljövendő nézők szíves figyelmébe 
Németh Ádámot és Kovács Ágnes Mag-
dolnát. Amit Németh Ádám a tökkelütött 
Schwarz gyerek szerepében művel, jelen-
létének minden pillanata, a székkel és két 
partnerével előadott, szinte cirkuszi akro-
batikája, de legfőképpen egyszerűen ellen-
állhatatlan arcai olyan clownná nemesítik, 
akin úgy röhögünk – ha megbocsátják ezt 
a bárdolatlan, de tűpontos szót itt –, hogy 
közben meg is szakad egy kicsit a szívünk 
érte. Kovács Ágnes Magdolna pedig, aki-
nek csak a darab végén jut néhány percnyi 
jelenlét, úgy viharzik be, olyan elsöprő ag-
resszivitással tarolja le a döbbent társasá-
got, hogy egyszerre megértjük, miképpen 
lett anyámasszony katonája a szoknyája 
árnyékában cseperedő ivadék. Az előadást 
finoman, stílusosan keretezi Süle Zsolt 
dala Petőfi Sándor versére. „Legyünk 
büszkék reá, hogy színészek vagyunk.” És 
igen: legyenek büszkék rá, mert ezen az 
estén jogot szereztek a büszkeségre.

És hát. Mindenekelőtt Szelle Dávid! 
Most már bevallhatom: pályája kezdetén 
bizonyos kétkedéssel követtem küzdelme-
it korai szerepeivel. Most, visszamenőleg 
is oktalannak minősítve minden kétkedé-
semet, csak azt mondhatom, hogy ez a fiú 
minden bizalmat megérdemelt. Liliomfi-
ja olyan, mint az autóban a motor, sodor-
ja, hajtja, kifogyhatatlan energiával tartja 
csúcssebességen az előadást. Száz arca 
van, száz hangja van, színészi jelenléte 
kétszeres, hiszen Liliomfi végtére is afféle 
színészi jutalomjátékként játssza, rende-
zi, igazgatja történetét, kifogyhatatlan öt-
letekből, csal, hazudik, álcák mögé bújik, 
sántít, rajong, jajong. Színház az egész vi-
lág, és benne Liliomfi az első komédiás, 
akit más néven Szelle Dávidnak hívnak, és 
sánta kutya legyek, ha ezen az estén képes 
voltam kettőnek látni őket.

Ha pedig ehhez hozzátesszük azt is, 
hogy ezt a hallatlanul egységes, féktelen 
kedvű, gondűző előadást Szelle Dávid ren-
dezte, sőt még a szintén fekete-fehérben 
tartott „díszletet” is ő tervelte ki, akkor 
csak azt mondhatom, hogy a Pannon-is-
kola a hajdani, még talányos jövőjű bábból 
igazi pillangót nevelt.

Jó este volt, csak ezt mondhatom. A 
közönség harsány jókedvvel felelt a szín-
pad harsány jókedvére, és erre a két órára 
derűbe, mosolygásba, kacagásba, röhögés-
be fojtottuk a járványt, a háborút, ínséget, 
az omladozó földet és eget. Ha a nevetés 
fiatalít, akkor mi ott együtt talán száz évet 
is fiatalodtunk.

Mit mondjak? Ránk fért.
Asztalos István



 S
éd

 •
 2

02
1.

 5
. s

zá
m

40

Tandori Dezső levele Géczi Jánoshoz, 1991 körül


