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Együ! létezni 
a szöveggel 
Olvasólámpa Pet!cz Andrással. 
M!vészetek Háza Veszprém, 
Dubniczay-palota. 2022. február 
16. 
A mai, él" irodalommal találkozni, látni 
és megismerni a legjobb szerz"ket mindig 
felemel" élmény. A rendszeresen megren-
dezésre kerül" Olvasólámpa szerencsére 
lehet"séget ad minderre: ezeken az esté-
ken a meghívott írók, költ"k saját hang-
jukon szólaltatják meg írásaikat, melyeket 
többnyire könnyed beszélgetés f!szerez.

A februári alkalmon több szempont-
ból is izgalmas élmény volt jelen lenni. Az 
alapvet"en felolvasásokra, az adott szerz" 
szövegeire fókuszáló irodalmi programso-
rozat meghívott vendége, Pet"cz András 
rendkívül jó el"adóm!vésznek bizonyult, 
beszélget"társával, Géczi Jánossal pedig 
remek összhangot teremtettek a párbeszé-
dek során.

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

den fontos mérföldk"re kitér, ami Pet"cz 
eddigi életm!vét meghatározta, kezdve az 
Arctalan nemzedékhez való tartozáson át a 
neoavantgárd törekvéseken keresztül egé-
szen a prózákig, így megismertetve a szer-
z" szerteágazó és gazdag életpályáját.

Már rögtön az els" válaszadásnál él-
vezetes hallgatni a sok anekdotát arról, 
milyen az Arctalan nemzedék leg#atalabb 
tagjának lenni, vagy milyen volt i$oncként 
belecsöppenni a 80-as évek irodalmába. 
Ezt követ"en korai versek felolvasásával 
folytatódik az este, majd Pet"cznek eszé-
be jut egy újabb sztori arról, hogy milyen 
kalandokon ment át a Bet"piramis cím! 
korai kötete megjelenése el"tt. Elhangzik 
az Elbukás cím!, az akkori lengyelorszá-
gi állapotok miatt majdnem betiltott vers 
eredeti, majd a változtatásokkal közölt vál-
tozata, és hallunk egyéb társadalomkri-
tikát megfogalmazó, valamint szerelmes 
verseket is, amelyek sokszor megfoghatat-
lan, mégis hatásos mondatokként lengik be 
a teret. Érezhet", hogy Pet"cz András szá-
mára nemcsak a szöveg fontos, hanem az 
is, hogy ezeket a leírt gondolatokat képes 
legyen a saját hangján hatásosan megszó-
laltatni. Abban hisz, hogy amikor olvassa a 
szövegeit, akkor a hallgatók ugyanúgy átér-
zik mondanivalója fontosságát, mint ", aki 
elmondja ezeket a verseket, prózákat. Lát-
szik, hogy lételeme az alkotás.

A szerz" Kassákhoz való viszonyáról 
is kérdez Géczi János, s ezzel át is térünk 
a neoavantgárd törekvésekre. Láthatunk 
néhány képverset a kivetít"n, miközben 
megismerjük a Pet"cz Andrást ért legf"bb 
hatásokat és motivációit, mindazt, amely 
meghatározza vizuális költészetét. Kassák 
Lajos mellett Nagy László, Weöres Sándor 
vagy a legels" el"d, Szenczi Molnár Albert 
neve is el"kerül, aztán rátérünk a techni-
kákra, amelyekkel ezek a látványos alko-
tások készültek. A képverseken túl látunk 
néhány gra#kát is, amelyeket az úgyneve-
zett #rkam!vészethez kapcsolt Pet"cz, de 
említésre kerül a nemrég a M!csarnok-
ban kiállított Az alfától az omegáig cím! 
kiállítás is, amely az alkotó negyven évnyi 
munkásságát mutatta be.

Ezt követ"en a Magyar M!hellyel 
való kapcsolódás kerül szóba, mineku-
tán újabb humoros történet idéz"dik fel az 
egykor még zöldfül! költ" párizsi és bé-
csi utazásairól, s szó esik a m!hely íróival, 
költ"ivel való els", szerencsés találkozá-
sokról és emlékezetes irodalmi összejöve-
telekr"l.

Az este végén egy tárcanovella, illet-
ve néhány friss, még meg nem jelent kötet 
versei is felolvasásra kerülnek. A többm!-
fajúságról, a m!fajváltásokról és az írói 
szerepvállalásról kérdezte még Géczi János 
a szerz"t, aki egy Tandori-idézettel vála-
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szolt, felmutatva az elhivatottságot, amely 
jellemzi sokszín! m!vészetét: „Nem lehet 
élve abbahagyni” – hangsúlyozta Pet"cz 
András, akit az tart életben, ha a legkülön-
böz"bb dolgokat írja és rajzolja a papírra.

Az id" észrevétlenül szaladt el ezen 
az estén, amelyet összességében jó han-
gulat és sodró lendület határozott meg. A 
pályatárs moderátor igyekezett minél több 
érdekes dolgot ’kiszedni’ Pet"cz András-
ból, aki érdekes sztorijaival és hatásos fel-
olvasásaival végig fenntartotta a közönség 
#gyelmét. 

Éltet! Erzsébet

Írótalálkozó 
a Csikász  
Galériában
Veszprém, 2022. március 9.

A M!vészetek Háza Veszprém Csikász 
Galériájában a Somogyi Gy"z" – Koré-
nyi Dalma m!vészházaspár kiállítása vette 
körül a Fejér, illetve Veszprém megyéb"l 
érkezett írókat, akik a pandémia feloldott 
szigora után újra személyesen beszélhették 
meg aktuális dolgaikat. A Vár Ucca M!-
hely székesfehérvári szerz"i közül Bakonyi 
István József Attila-díjas irodalomtörté-
nész, László Zsolt és Gál Csaba költ" vett 
részt, a veszprémiek közül Fenyvesi Ottó 
József Attila-díjas író, költ", Ács Anna iro-
dalmi muzeológus, Sarusi Mihály József 
Attila-díjas író, költ", Seb" József iroda-
lomtörténész, pedagógus és Tömöry Pé-
ter író, költ", színházi rendez" volt jelen. 
Az ajánlásokat, kötetrészleteket felolvasta, 
és a beszélgetést vezette Kilián László író, 
a M!vészetek Háza irodalmi igazgatóhe-
lyettese, akit"l egy örömhírt is hallottunk: 
Veszprémben visszaköltözik a Könyvhét a 
Kossuth utcára.

Bár az ünnepelt nem lehetett jelen, 
a találkozó apropóját mégiscsak Péntek 
Imre költ" nyolcvanadik születésnapja 
adta, kollégái meséltek jóíz! történeteket 
veszprémi és székesfehérvári köt"déseir"l, 
hallottunk részleteket a Vár Ucca sorozat-
ban megjelenés el"tt álló önéletírásából.

Bakonyi István Írók, költ!k nyomá-
ban, László Zsolt Hajnal a mélyben és Gál 
Csaba Ellenszer cím! kötete szerepelt még 
ajánlójával, majd Fenyvesi Ottó legfrissebb 
kötetei – a 66 és a Paloznak overdrive fo-
gadtatása került terítékre. A m!vek helyett 
Ottó is Péntek Imrével való kapcsolatáról 
beszélt, hogy a sajtómunka, az irodalmi 
élet milyen fordulataiban találkoztak útja-
ik. Beszámolt arról is, hogy az eddig NKA 
támogatásból megjelent Vár Ucca folyóira-
tokból (évi négy megjelenés) a 23. évfo-
lyam 75. száma készül, eddig több mint 40 
#atalnak biztosított els" megjelenést, hogy 
a Vár Ucca M!hely könyveket is adott, 
ad ki. Kifejezte reményét, hogy a Dunán-
túli Írócsoporton belül szorosabb lesz az 
együttm!ködés, majd felvetette, hogy a 
jöv" évt"l kezdve évente más-más helyszí-

nen, de meg kellene rendezni a dunántúli 
folyóiratok találkozóját. Ez utóbbi kérdés-
ben a jelenlév"k ez alkalommal nem álla-
podtak meg.  

"rsi Ágnes 

A vers  
m!vészet,  
a próza  
konstrukció
A tenyérjós – Író-olvasó találkozó 
Géczi Jánossal. Társm!vészek: 
Oravecz Edit és Kovács Attila. Ba-
latonfüred, Sz"cs Géza Irodalmi 
Szalon. 2022. február 18.

Ha a teremben van egy zongora, és akad 
valaki, aki oda tud ülni a klaviatúrához, 
akkor már meg vagyunk mentve. Akkor 
már lehet beszélni regényr"l, id"r"l, tér-
r"l, beszélni az írásról, ami egyáltalán nem 
egyszer!, s"t a tapasztalat szerint, van, 
hogy nem is vezet sehová. Márpedig Bala-
tonfüreden a Vaszary Galériában néhány 
hónapja megnyílt Sz"cs Géza Irodalmi 
Szalonban rendezett író-olvasó találkozón 
a faltól kissé elhúzott pianínónál Kovács 
Attila zongoram!vész-zeneszerz" játszik, 
kissé el"re görnyedve, azzal a szerethet" 
testtartással, ahogy a zenészek odahajol-
nak a hangszerhez.

Terítéken Géczi János Athaneaum 
kiadónál megjelent A tenyérjós cím! 
regénye. Maga a szerz" a háttérben a 
pamlagon papírlapok között válogat sze-
mérmesen, Oravecz Edit színm!vész pedig 
a mikrofonnál áll. Azért vagyunk itt, hogy 
megismerjük Géczi János könyvét, kedvet 
kapjunk hozzá, legyen egy benyomásunk a 
regényr"l, és lehet"leg legyen valami nem 
túl didaktikus magyarázat is. De hogyan 
lehet bemutatni egy e%éle esten egy közel 
négyszáz oldalas szövevényes regényt? 

A hármas felállás: író, zenész, inter-
pretátor, nem engedi, hogy beálljon az 
e%éle irodalmi találkozókra oly gyakran 
jellemz" csupán pislákoló #gyelem. Hár-
man együtt felskiccelik nekünk a regényt, 
belehelyezkedhetünk a történetbe. 
Oravecz Edit felolvas gondosan kiválasz-
tott részleteket a könyvb"l, ami üdít"-
en hat, nem színpadias, nem színészkedi 
túl, viszont ért" olvasásával életre kel-
ti a szöveget. Kovács Attila az elhangzó 
szövegrészletek között, azokra mintegy 
re&ektálva zongorázik. Néhol kicsit Jar-
rett-es futamok, olykor Bartók feszessége, 
néha improvizatív jazz, de megszólalnak 
zenei idézetek is, amiket aztán szétszed és 
újra összerak a zenész. Géczi pedig nar-
rálja a könyvet. „Figyelmeztetem önöket, 
hogy a regény a végén kezd"dik.” Olykor 
odaáll " is a mikrofonhoz, és támpontokat 
ad a szöveghez. Jó érzékkel nem magya-
ráz, egy költ"t"l hogyan is venné ez ki ma-

gát, inkább továbbgondolkodásra késztet. 
Mondja, hogy a regény a tükörben vissza-
tükröz"d", tükrök általi tükröz"dés. Meg-
tudjuk, hogy Judit, a könyv f"h"se több 
alakban jelenik meg, több látószögb"l, 
több elmesél" által ismerjük meg, vagyis 
sokféle n", annyiféle, ahányan látják. Meg-
tapasztalja a három nagy világkultúrát, a 
végén mégis a budapesti, nyolcadik ke-
rületi életet választja, hogy aztán tenyér-
jósdát nyisson, ahol minden nap kezébe 
veheti a jöv"t. Megérintenek mondatok.  
„Amikor nem tudom mi lesz, akkor élek.” 
„Minden n" szép a hóesésben.” „Anya, 
nem jó egyedül.”

Így telik el egy óra. Közben eszembe 
jut, Géczi vajon hallgat zenét? Biztos. Na, 
de milyen viszonya van a zenéhez?  És írás 
közben hallgat zenét? Aligha. Az is érde-
kelne, hogy Géczi vajon milyen szöveget 
olvas magában ott a pamlagon ülve, mi-
közben Oravecz Edit felolvas? Ugyanazt 
a könyvrészletet parallel? Vagy már el"re 
gondolkodik? Minek szólnak az arcán át-
futó apró mosolyok? 

Az est utolsó harmadában Cserép 
László, a szalon házigazdája kérdezi az írót. 
Filozo#kus regénynek nevezi a könyvet, 
szerinte a szerz" holisztikus gondolkodá-
sú, akinek enciklopédikus tudása irigy-
lésre méltó. Van egy kis lebegtetés arról, 
hogy a szerz" azonosítható-e egyáltalán a 
könyv bármelyik megszólalójával, hogy a 
leírtak mennyire támaszkodnak a szemé-
lyesen átéltekre. „A versírás m!vészet, a 
próza sokkal inkább konstrukció. Nem va-
gyok prózaíró alkat, a Tenyérjóst tíz évig 
írtam. Egy újszer! regényszerkezetet keres-
tem, amelyben a história tárgya és a nyelv, 
amelyen megszólal, egymást építik fel. A 
költ"knek is meg kell írniuk a maguk pró-
záját” – válaszolja Géczi. Elhangzik, hogy 
az idei könyvhéten megjelenik a regény 
folytatása, amelyben ugyanezt a történetet 
más tolmácsolásában olvashatjuk.

Bennem némi tanácstalanság, mert 
Houellebecq mindenben csalódott, a véglete-
kig kiábrándult antih"seinek világából csöp-
pentem ide. Mer"ben más a prizma. De aztán 
Géczi hagyja a konstrukciót meg az irodalmár-
kodást, személyes könyvélményeir"l beszél. 
Kiderül, hogy 60-80 könyvet olvas el évente, 
minden napot olvasással zár, olyan is el"for-
dul, hogy félreteszi a könyvet, nem, vagy csak 
kés"bb olvassa el. Mondja, Danyi Zoltán, Né-
meth Gábor, Tolnai Ottó vagy Krasznahor-
kai László nélkül elképzelhetetlen a könyvtára, 
igazodási pontok, holott mindegyikük más-
képp közelít a történetmeséléshez.

Vége az estnek. Marad az olvasás. Ma-
rad a tenyerünk nézegetése, a saját jóslat ki-
olvasása.

Martinovics Tibor
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Az egymás hátát  
támasztó barátok:  
Sziveri  
és Fenyvesi
Csányi Erzsébet: Vajdasági dipti-
chon. Vár Ucca M!hely. Könyvbe-
mutató. M!vészetek Háza,  
Csikász Galéria, 2022. február 02.

A költ"k csoportokban jönnek, mint a 
madarak, állapította meg örök érvény!en 
Babits, és tényleg, a Vajdaságban is cso-
portokban verték föl a Parnasszust az Új 
Symposion irodalmi, m!vészeti folyóirat 
szerz"i. Nemzedékekre osztva beszélünk 
róluk, mert így éltek és alkottak együtt, 
szinte kommunában, egymásra hatva, 
néha ütközve, mint a Newton-inga, így 
táplálva egymást közös energiával. 

Csányi Erzsébet irodalomtörténész, 
egyetemi tanár az Új Symposion harmadik 
nemzedékéb"l (ahova maga is tartozott) 
két költ" életm!vét veti össze a közelmúlt-
ban Veszprémben, a Vár Ucca M!hely 
sorozatban megjelent könyvében. A Vaj-
dasági diptichon az els" olyan tanulmány-
kötet, amely egymás tükrében vizsgálja a 
két barát, Sziveri János és Fenyvesi Ottó 
költészetét. 

Miért érdekes nekünk Veszprémben 
két vajdasági magyar költ"? Egyrészt, mert 
a magyar irodalom modern/posztmodern 
korszakának #gyelemre méltó képvise-
l"i, másrészt, mert sok szállal kapcsolód-
nak Veszprémhez. A Budapesten #atalon 
elhunyt Sziveri János (1954-1990) nevét 
viseli az a Veszprémben 2012-ben meg-
alapított Sziveri János Intézet (Közép- és 
Kelet-európai Irodalmi és Társadalom-
tudományi Kutatóközpont), amely nem 
csupán a Sziveri-életm!vel foglalkozik, 
hanem a kortárs magyar irodalom feno-
menológiáját, konkrétan a rendszerváltást 
el"segít" folyóiratok (mint amilyen az Új 
Symposion is volt) történetét kutatja. Szi-
veri csak három évig volt az Új Symposion 
f"szerkeszt"je, 1983-ban a folyóiratot po-
litikai boszorkányperrel betiltották. Sziveri 
János m!vészi világszemlélete, sorsa, eti-
kai tartása a megalkuvások radikális, elvi 
elutasításának szimbólumává vált, m!vei 
az irodalom és elnyomás, ember és sza-
badság kérdéseivel foglalkoznak. 

Veszprém volt évekig a házigazdája 
az 1992-ben alapított Sziveri-díjátadónak 
is. Emlékezetes kulturális esemény volt 
például, amikor egyik évben a díjátadón 
Sziveri-verseket szavalva sétáltunk fel a 
veszprémi várba, vagy amikor Benes Jó-
zsef kiállítás nyílt. Benes zentai/kecskemé-
ti fest"m!vész gra#káját kapják jutalmul a 
Sziveri-díjasok minden év márciusában, a 
költ" születésnapján.   

Fenyvesi Ottót pedig a balkáni há-
ború szele sodorta Veszprémbe/Lovasra, 
azóta is itt él, a Vár Ucca M"hely irodalmi 
folyóirat f"szerkeszt"je. Ne feledjük, hogy 
a veszprémi/balatonalmádi költ", tanár, 

barát segítségével itt kapott menedéket az 
Új Symposionnak pont ez az üldözött, be-
tiltott nemzedéke, illetve az utána jöv" #-
atalabbak. Az Ex Symposionra átnevezett 
folyóirat a mai napig itt m!ködik Bozsik 
Péter vezetésével a veszprémi vár kapujá-
nál lév" lakóházban, közel a Csikász Galé-
riához, ahol a Vajdasági diptichont a szerz" 
részvételével február 2-án mutatták be.

– Egymás tükrében nézve milyen ha-
sonlóságok és ellentétek mutatkoznak Szi-
veri és Fenyvesi költészete között? – tette 
fel a kérdést a könyvbemutató bevezet"jé-
ben Kilián László szerkeszt". 

Az est folyamán a szerz" el"adásából 
kiderült, hogy a két költ"i opusz egymás 
mellé helyezésének alapja maga a költ"ba-
rátság, a nemzedéki felnövekedés, a közös 
eszmények, a hivatkozások, amelyek ösz-
szekötötték "ket. Csányi Erzsébet él azzal 
az el"nnyel, hogy nemzedéktársi értelme-
zést nyújthat. Rámutat arra, hogy indu-
lásukkor Fenyvesi Ottó és Sziveri János 
személyiséglélektanilag egymás ellentéte-
inek t!ntek, Fenyvesi extrovertált, Sziveri 
introvertált típus, azonban kés"bb mó-
dosul a hozzáállás, poétikai érintkezési 
pontok keletkeznek. A kötet írásai jórészt 
önálló, öntörvény! elemzések, amelyek 
nem az összevetés perspektíváját érvénye-
sítik/er"ltetik, hanem csupán biztosítják 
az egymásra nyitott ablakokat a közös ke-
rettel, s így felsejlenek az ars poeticák kü-
lönböz"ségei és közös nevez"i is.

Sziveri és Fenyvesi hasonló esztéti-
kai és #lozó#ai alapról indultak a hetvenes 
évek elején, folytatták a m!vészet demisz-
ti#kációját, amit az el"ttük járó nemze-
dékek elkezdtek. M!vészi világlátásukat, 
ízlésüket a világra nyitott, intermediális, a 
rockzenét és a képz"m!vészeti áramlato-
kat is tárt karokkal fogadó jugoszláv kul-
túra és annak vajdasági közege formálta. 
Tizen-huszonévesen mindketten önmaguk 
megalkotásán és megismerésén fáradoz-
tak, egy közös táptalajból építkezve keres-
ték az új megszólalási formákat, járták a 
m!vésztelepeket, az els" közös fotójuk is 
innen származik. Boldogan, felszabadultan 
próbálgatták a neoavantgárd m!vészi meg-
nyilvánulási módokat, Sziveri az informel 
festészetben, Fenyvesi a kollázskészítésben. 
Ahogy a vizuális m!vészetekben, úgy a 
költészetben is a szabad formákat kedvel-
ték kezdett"l fogva. A közös m!vészi kö-
zegb"l azután autonóm m!vészi világokat 
hoztak létre egyéniségük, vérmérsékletük, 
sorsuk és persze esztétikai ízlésük alap-
ján. Meghatározó lett mindkettejükben az 
az ellenméreg is, amit el"állítottak önnön 
tudatukból a m!vészet szabadságát és au-
tonómiáját elvitató hatalmi lerohanással 
szemben. Mert a hatalom és a hatalomba 
besimulók szemében mindig szálkává vál-
nak azok, akik az alkotás el"feltételeként, 
lényegeként tekintenek a szabadságra, akik 
szerint a szabad gondolkodás méltóságát 
nem biztosító társadalmakban semmilyen 
kultúra nem lehetséges.    

Versíró, folyóirat-szerkeszt", kultúra-
szervez" munkájuk vége nagy színváltozás 
lett a Vajdaságban: üres szoba (Susan Son-
tagot idézve). El"bb Sziveri (1989-ben), 
majd Fenyvesi is (1991-ben) átköltözött 

Magyarországra. Jugoszlávia darabjaira 
hullott. Sziveri megjelentetett még három 
kötetet, és meghalt. Fenyvesi azóta is al-
kot, versírással és kollázskészítéssel fog-
lalkozik, állhatatosan szembesíti önmagát 
és a világot a folyamatos szellemi ittlét pa-
rancsával. 

Ez a tanulmánykötet a két kiemelke-
d" költ" sorsába és költ"i világába hatol 
be kett"s #gyelemmel. Láttatja az „egymás 
hátát támasztó barátokat, Sziveri Jánost és 
Fenyvesi Ottót, olykor csupán a maguk út-
ját járó elemzésekkel, olykor ars poeticá-
juk kontrasztjaival és egybecsengéseivel”.

A veszprémi est segített mélyebben 
értelmezni a cím metaforikus jelentését: „a 
diptichon, a kétszárnyú, összecsukható táb-
la, melyet a rómaiak barátaiknak ajándé-
koztak, s melynek bels" felére írni lehetett”. 

A könyvbemutatón Fenyvesi Ottó 
felolvasta az Automatikusan Domonkos 
Istvánról cím! versét és a Bekezdések To-
ma# $alamunról cím! költeményének né-
hány részletét, valamint Simon Grabovac 
újvidéki szerb költ" két versének magyar 
nyelv! fordítását, melyeket az esten jelen 
lev" szerz" szerbül is tolmácsolt. Újvidék, 
az idei Európa Kulturális F"városa ezzel 
mintegy szimbolikusan elhozta szubjek-
tív üzenetét Veszprémbe, abba a városba, 
amelyik jöv"re átveszi Újvidékt"l a kultúra 
stafétabotját.

Bartuc Gabriella

Kett"s írótábla 
Csányi Erzsébet: Vajdasági dipti-
chon. Csányi Erzsébet tanulmány-
kötetér"l. Veszprém, 2021.

A tanulmánykötet a vajdasági irodalom 
két kiemelked" alakjának életm!vét tekin-
ti át. Már a cím jelentése is e két karakte-
res életm! közötti lehetséges nemzedéki 
kapcsolatok, poétikai átfedések, össze-
függések értelmezésének igényére utal. A 
diptichon szó eredeti értelmének megfele-
l"en a kultikus tárgynak tekintett jelen-
ségek együttlátására vállalkozik. A kötet 
elrendezése is ezt a módszert követi, Csá-
nyi Erzsébet a kötet nyitó fejezetében a 
Kett!s írótábla alcímmel is a két életm! 
egymásra vonatkozását, összehasonlítását 
tükrözi. A tanulmány mottójául választott 
részlet szintén e szellemi-lelki közelségre 
utal, amikor Fenyvesi Ottó Élve vagy halva 
cím! versét idézi meg: „Évekig ültünk, tá-
masztva egymást”.

A kett"s néz"pont megléte azzal is 
magyarázható, hogy mindketten olyan in-
tellektuális környezetb"l indulnak, „amely 
nyitottságát jelzi, hogy Fenyvesi és Sziveri 
is a képz"m!vészet fel"l érkezik az iroda-
lomba.” E rendhagyóan gondolatgazdag, 
inspiráló közeg, amelynek hátterét jórészt 
a korabeli újvidéki happeningek, perfor-
manszok, m!vészi felolvasóestek jelentik, 
közös nemzedéki benyomásokon alapul: 
alkotásaikat a képz"m!vészeti, irodalmi 
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és zenei szemlélet egyaránt áthatja. A #a-
tal m!vészeket emellett a mesterek irán-
ti közös rajongás is összeköti: „a mágnes, 
a középpont, Tolnai Ottó volt. A másik 
mester pedig, akik szívükbe fogadtak, Do-
monkos István.” „Tolnai és Domonkos 
magatartásában – jegyzi meg Csányi Er-
zsébet – nemcsak az ny!gözte le a #ata-
labb nemzedéket, hogy tudták, mit jelent a 
m!vészet mint létforma, hogyan kell élni 
m!vészként, hogyan kell átesztétizálni sa-
ját mindennapjaikat, hanem az is, hogy 
miként kell élni kisebbségi gátlások nélkül, 
természetes spontaneitással igényelni a 
szabadságot, a teljes jogú érvényesülést az 
akkori Jugoszláviában magyarként.”

A költ"i érvényesülés lehet"ségei e 
szerint az Új Symposion köré gy!lt ki-
sebbségi írók számára is megnyíltak, ezt 
szem el"tt tartva a kötet tanulmányainak 
jelent"s része éppen arra irányul, hogy e 
két jellemz" m!vészi életút egzisztenciá-
lis, poétikai és morális rétegeit is feltárja. 
A költ!i kód átalakulása alfejezetbe tarto-
zó írások ezt az eszmei-poétikai átrende-
z"dést követik nyomon Sziveri pályáján, 
amelynek sajátos alakulása során a korai 
versek elvont, hermetikus jelrendszerét 
felszámolva az identitásteremtés új for-
máiba rendez"dnek a költemények. „A 
versben felcsendül" hang rétegz"dik. A 
szerepjáték része, hogy a lírai én immár 
önmagát is többféleképpen és kívülr"l ér-
zékeli.” A m!vészi hatás kérdése itt ösz-
szefügg a versek személyes üzeneteinek, 
címzettjeinek hangsúlyosabbá válásával, 
ezt a domináns mozzanatot kiemelve Szi-
veri költészetének olyan kontextusára tér 
ki Csányi Erzsébet, amellyel talán eddig 
nem foglalkoztak kell" mértékben az élet-
m! értelmez"i; holott megítélésem sze-
rint részben éppen ezzel a körülménnyel 
magyarázható, hogy a Hidegpróba meg-
jelenése után új olvasókat szerzett magá-
nak az életm!, és ezzel képes volt többféle 
olvasói igénynek is megfelelni. A Sziveri 
líráját ett"l az id"szaktól egyre jobban át-
szöv" direkt közlések egyúttal olyan közös 
költ"i forrásnak is tekinthet"k, amelyb"l 
mindkét életm! táplálkozik. Sziveri köl-
t"i eszközei csupán abban térnek el Feny-
vesiét"l a szerz" szerint, hogy eredend"en 
civilizáció el"tti vagy utáni perspektíva 
felé mozdul el, és nyelvezetét a populári-
sabb beszédmódhoz közelíti. A köznyel-
vi frázisok, nyelvjátékok az esztrád-hatás 
felkeltésével mindkettejük alkotásmódjára 
jellemz"ek, és egyszersmind közös élmé-
nyek, benyomások ösztönz"ivé válhatnak.

Az olvasó szempontjából emiatt is 
fontos szerepe van a kötetben a Sziveri-re-
cepció cím! esszének, amely az újvidéki 
Magyar Tanszék hallgatói körében vég-
zett kérd"íves felmérés tanulságait foglal-
ja össze. A kutatás érdekes megvilágításba 
helyezi az életm!vel kapcsolatos olvasói 
reakciókat, amelyek Csányi Erzsébet ér-
telmezésében a Sziveri költészetét övez" 
hatáshiánytól vagy hatásiszonytól egé-
szen a hatásmánia jelenségéig terjednek. 
Az életm! jelenbeli megítélése és további 
alakulása szempontjából is lényeges lehet 
az az értelmez"i megközelítés, amely nem 
elvont paradigmákat állít fel, hanem az 

aktuális olvasói érintettség mibenlétére is 
rákérdez. Emellett pedig arra is rávilágít, 
hogy milyen szerepe lehet az életm! be-
fogadásában a vele összefügg" pedagógiai 
szempontoknak. 

A versek árnyalt és soros olvasatát 
kínáló fejezetek közül mindenképp em-
lítést érdemel Fenyvesi Ottó Sziverinek 
ajánlott szövegének elemzése. A Csányi 
Erzsébet olvasói módszerére jellemz" 
részletgazdag elemzés során t!nik el" a 
közös nyelvi forrásvidék a kiterjedt nyel-
vi frázisok, klisék, travesztiák képében, 
amelyek Fenyvesi és Sziveri költészetét, 
el"adásmódját is sokrét!en formálják. A 
tragikomikus látásmód, a fekete humor 
és az irónia széles skálája, amelyek Szive-
ri érett költ"i korszakának poétikáját is 
meghatározzák, ezen a szövegen is nyo-
mot hagynak. A múlt megidézése és új-
rajátszása során Fenyvesi végig „a maró 
irónia platformjáról képes megszólalni, 
ahonnan a vigasztalás lehetetlenségét fo-
galmazza meg. Kinyilvánítja azonban a 
közös habitus, önreprezentáció és sors-
vállalás igényét.” 

A tanulmányok szerz"je személyes és 
közösségi veszteségek kultúrpolitikai hát-
terét fejtegetve meglehet"sen borúlátóan 
zárja vajdasági irodalmi és m!vészeti kite-
kintését. Fenyvesi Ottó Sziverinek ajánlott 
versei is részben ezt a benyomást tükrözik 
vissza, ám mindez nem kellene, hogy el-
homályosítsa a közös horizontot, amely e 
két költ" barátságának, elvi összetartozá-
sának hiteles lenyomata.

Lábadi Zsombor

A m!vészet 
útveszt"iben 
Tömöry Péter: Címzetes szavak 
szerelemzuhatagban. Artprinter 
Könyvkiadó Sepsiszentgyörgy, 
2020.

Tömöry Péter kötete, a Címzetes szavak 
szerelemzuhatagban megszorításokkal te-
kinthet" verseskötetnek, tudniillik a cím-
adó m!alkotás m!faja #ktív levél, amely a 
próza m!fajához kapcsolja. A „leveleknek” 
nincs címzettje, pontosabb meghatározás 
a napló m!faj lehetne. Nyelvezete, stílusa 
nagyrészt lírai, f"ként a f"h"s képzeletbe-
li h"sn"jének – „szerelmének” – érzelmi 
áradásaiban, amelyekkel teljesen egybeol-
vad az alkotó. A szubjektív elemek keve-
rednek objektív utalásokkal, dátumokkal, 
helynevekkel, amelyek e „líraregény” meg-
történt, létez" alapjai.  Az utolsó és egyet-
len missilisnek nevezett levélben, s f"ként 
az Epilógusban korántsem „elbocsátó szép 
üzenetként”, disszonáns módon ítélkezik 
megteremtett, képzelt – vagy valós – sze-
relmi h"sn"jér"l.

Persze Tömöry itt sem tagadja meg 
a nála minden m!nemben megnyilvá-
nuló fantáziát, kreativitást, s esetenként 

neoavantgárd formai elemekkel t!zde-
li tele m!vét. Nincs hely taglalni a sze-
mélyes gondolatokat a peremlét okozta 
kirekesztettségr"l, a diktatúra egyéniséget 
megnyomorító hatalmáról, amely a közép-
szer!ségnek kedvezett. 

A levelek második körében meg-
szaporodnak az író életútjára, esztétikai 
nézeteire vonatkozó személyes kitéré-
sek. Ezekben a szellemi arisztokratizmus 
magasáról ítéli el az irodalmi megszó-
lalás demokratizmusát. A m!vészet- és 
az irodalomtörténet számos példát kínál 
azonban a korukban mell"zött kiemelke-
d" m!vészekre.  Az elmondottakon túl az 
egyéni léttörténeti és kortörténeti kitéré-
sek emelik ezen opusz értékét. 

A kötet els" felét – a CSILLAVILLÁN 
Bacchanália (1997) cím!t – egy hosz-
szú szabadvers foglalja el, amelyet Bogdán 
Lászlónak – a nemrégiben távozott – ki-
váló erdélyi költ"nek ajánl. A vers szer-
kezetét tagoló f" motívumot már az els" 
két sor tartalmazza: „amikor írtad hogy 
írtad a Cirkuszt / én éppen benne voltam 
a CIRKUSZBAN”. A közismert cirkusz 
metaforában a sajátos színházi világ tá-
gul a rendezetlen, átláthatatlan, z!rzava-
ros teljes világ megjelenít"jévé, amelynek 
„Bacchanáliá”-jában szinte  mindenki a 
„Csillavilla” trapézon egyensúlyozva, életét 
is kockáztatva törekszik a csillogó-villogó, 
ám sokszor talmi magasba.

A jelentéstartalmat aláhúzza a nyel-
vi elemek tradicionális grammatikájá-
nak tagadása, az esetlegesen egymás mellé 
rendelt kifejezések, a rövidebb-hosszabb, 
töredezett sorok halmozása. A korra jel-
lemz" erkölcsi, szexuális szabadosságot a 
jelenre jellemz" durva, alpári stilisztikai 
elemek hordozzák. A sorokban ott kavarog 
a huszadik század második felének embert 
és morált próbára tev" története, nevekkel, 
a kor tragikumára utaló elemekkel vegyít-
ve. A neoavantgárdra jellemz", egymásra 
torlódó képek roppant szuggesztívvé teszik 
a címben is jelzett üzenetet.

A második terjedelmes rész, az Önt-
sünk tiszta pezsg!t a pohárba cím! tíz 
részb"l álló ciklusa szintén szabadverseket 
tartalmaz.

Itt is tetten érhet" az eredetiségre tö-
rekv" lírai attit!d, amely az avantgárdból 
sarjadzott neoavantgárdra és posztmo-
dernre egyaránt jellemz". Ám túlzó je-
lenléte zavaró is lehet, mert kárt szenved 
az üzenet dekódolása. Itt említeném meg 
Jánosi Zoltán, a neves irodalomtörténész, 
professzor emeritus – egyik tanulmányá-
ban kifejtett – gondolatát: „túl vagyunk a 
posztmodernen”. 

E könyv utolsó m!alkotásaiból, 
amelyeket Rózsaf"zér címen foglal ösz-
sze a költ", is látható, hogy Tömöry Péter 
esetében „poeta natus”-szal van dolgunk, 
aki „poeta doctus”-szá m!velve magát el-
jut a klasszicizálódásig. Ez #gyelhet" meg 
a Morzsolt ABC és a Dies diem docet cím! 
költeményekben.

A Morzsolt ABC eredetisége abban 
rejlik, hogy az abc minden bet!jéhez rö-
vid, felsorolásokból álló verset kapcsol. 
Ezekben a kor, a körülmények, az elvárá-
sok szorításában verg"d" modern em-
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berként jeleníti meg a kor emberét, illetve 
saját költ"i személyiségét. A szakaszok 
végén a refrénben határozza meg önma-
gát: „én Tömöry Péter így tisztelem.” A 
minden strófa végén megváltoztatott ver-
bumban verdiktként hangoznak a szavak: 
"rzöm, érvényesítem, szabályozom, illesz-
kedem, idomulok stb. 

A költemények sorjázása nemcsak a 
lírai egyedr"l ad képet, hanem a mai világ-
kép totalitását rajzolja fel, önmagát nem 
elkülönítve a kor emberét"l. Persze egy lá-
zadó személyiség kényszer! betagozódá-
sa a „trendbe” fájdalmasabb, adott esetben 
nagyobb kompromisszumot igényel, mint 
a ’középszer!’ emberé. 

Az utolsó Dies Diem Docet (a. m. 
nap tanul a naptól) Klasszicizáló séta az 
élet romkertjében”) Dexiúr kártyaköny-
ve, szintén eredeti költ"i ötletre épül: a 32 
kártyalap mindegyikéhez rendel egy versz-
szakot antik metrumban és strófaszerke-
zetben.  A „Dexiúr”-ként megjelenített 
lírikus tanult az évezredes toposzokból, és 
ügyesen alkalmazza a közismert antik-ró-
mai m!veltséghez tartozó elemeket. A vers 
számvetés az emberi mivolt végs" órájá-
nak közeledtével, amikor már „Hádész sö-
tétje hív”.

E költeményekben, de a verseskönyv 
egyes alkotásaiban is jól érzékelhet", a 
szerz" esetenként – rejtetten ugyan – vala-
ki másnak az arcában jeleníti meg szemé-
lyiségét. 

Önmagáról szólva a m!vészi pálya 
befejezettségét sugallja „A Múzsák csókját 
mind feléltem” sor. Végül veretes gondo-
latokkal így összegzi rendeltetését, amely 
egyben a közép-kelet-európai értelmiség 
küldetését hordozza: „Athénba vágytam, 
érchegy! Spárta / csúcsa alá szült kénysze-
r! végzet/ 'ermopülét nem magam ke-
restem/ " jött el értem”. E sorok általános 
értelemben az emberi döntések végletes 
predesztinációját is sugallják.

Az utolsó „kártyalap” versében fáj-
dalmasan felpanaszolja: számára az iste-
ni végzet nem adott 'elemakhoszt, ezért 
„folytatás nélkül, magom szakadtan / nyel 
el a Léthe(m)”.

Kanyár Erika

Cholnoky 
Jen" –  
Memoár 
Cholnoky Jen! önéletírása. (A 
veszprémi Cholnokyak 1.) Pesti 
Kalligram – M!vészetek Háza, 
Sorozatszerkeszt": Géczi János. 
2021.

2020-ban emlékeztünk meg Cholnoky 
Jen" geográfus születésének 150. és halá-
lának 70. évfordulójáról. Az emlékévhez 
kapcsolódóan többször felmerült a tudós 

önéletrajzának újbóli kiadása. Géczi Já-
nos – aki a korábbi kiadvány szerkeszt"je 
is volt – munkájának köszönhet"en a kö-
tet, bár a pandémia miatt késve, de ezen a 
télen a Kalligram Kiadó és a M!vészetek 
Háza gondozásában látott napvilágot. 

Cholnoky a visszaemlékezéseit a há-
borús id"kben, 1945-ben vetette papírra, 
írása sokáig ismeretlen volt még a kuta-
tók el"tt is. Halála után, az Érden létre-
jött Magyar Földrajzi Múzeumba került 
személyes hagyatékának nagy része, köz-
tük a kéziratban fennmaradt önéletrajz. A 
’90-es évek elején a kézirat gépelt formá-
ban került lejegyzésre, viszont sokáig nem 
volt lehet"ség a m! megjelentetésére. Erre 
1998-ban került sor, amikor a Vár Ucca Ti-
zenhét Könyvek sorozatban helyett kapott 
ez az önéletrajz is. A kötetben bet!híven, 
mindennem! jegyzetapparátus nélkül je-
lent meg Cholnoky önéletírása. 1996-ban, 
Székely András egy, a tudósról szóló ta-
nulmányában hivatkozott egy kéziratos 
anyagra, mely címében egy sorszámozott 
fejezetet jelzett. Kiderült, az ELTE irattá-
rában lév" írás az önéletrajz utolsó része 
lehetett, melyet 2001-ben Gábris Gyula 
professzor digitalizált. A töredékes feje-
zet 2004-ben, A Kárpát-medence termé-
szeti értékei cím! kötetben nyomtatásban 
is megjelent. Elmondható, a most kiadott 
könyvben els" ízben került bemutatásra az 
önéletrajz teljes szövege. A kötet A veszp-
rémi Cholnokyak sorozat els" kiadványa, 
melynek megjelentetését a Veszprém-Ba-
laton 2023 EKF program is támogat-
ta. A sorozatszerkeszt" nem titkolt célja 
a veszprémi író#vérek, Cholnoky Vik-
tor és László munkáinak újbóli kiadása. 
A Cholnoky Jen! önéletírása cím! könyv 
lektorálását, és ami még fontosabb, jegyze-
tapparátussal való kiegészítését Kubassek 
János, az érdi múzeum igazgatója végezte 
el. A több mint 230 lábjegyzetben az ön-
életrajzban szerepl" személyek, történel-
mi események és egy-egy földrajzi jelenség 
leírását olvashatjuk. A m! nem tekinthe-
t" kritikai kiadásnak, de a b"séges magya-
rázatok a laikusok számára is érthet"bbé 
teszik Cholnoky sorait. A tördelés példa 
lehet sokak számára, mivel a jegyzetek és 
a szöveg aránya ideális, így a kötet olvas-
mányos tudott maradni. A könyvet húsz-
nál is több fekete-fehér fénykép ’színesíti’, 
melyek az 1998-as kiadásnál mérföldekkel 
jobb min"ségben mutatják be Cholnoky 
életének fontosabb pillanatait. Talán lehe-
tett volna több, eddig még nem publikált 
képpel b"víteni az írást, bár ez a terjedel-
mi korlátok miatt feltehet"en nem volt 
lehetséges. Cholnoky Jen" visszaemlékezé-
seit egy tanulmány zárja le, amit Kubassek 
János írt. A kísér"tanulmány bemutatja a 
tudós életének és munkásságának fontos 
mozzanatait, illetve szól a kézirat jelent"-
ségér"l. Figyelmezteti az olvasót, hogy a 
Cholnoky által leírtakat kritikusan szem-
lélje, hiszen egy, az írás megszületésekor 
zaklatott lelkiállapotban lév" tudós szemé-
lyes hangvétel! visszaemlékezéseit tartja a 
kezében. 

A 344 oldalon, 23 fejezetben leírtak 
részletesen mutatják be a XX. század egyik 
legnagyobb magyar tudósának életét, tu-

dományos eredményeit és küzdelmeit. A 
kötet nem csak a földrajzosok számára, de 
minden történelem, helytörténet iránt ér-
dekl"d"nek érdekes és értékes olvasmány 
lehet. Természetesen a tudománytörténet-
tel és geográ#ával foglalkozó szakembe-
reknek forráskiadvány, alapm! Cholnoky 
ezen írása. Külön öröm, hogy a veszprémi 
születés! tudós önéletrajza Veszprémben 
jelenhetett meg. A kötet kit!n" borító-
ja Hrapka Tibor munkája, aki Cholnoky 
Jen" leismertebb portréját tükrözve tet-
te a címoldalra, míg a hátsó borítóra egy 
1939-ben Aszóf"n készült felvétele került, 
melyen a tudós egy magányos tölgyfa ár-
nyékában a távolba merengve látható.  Az 
igényesen elkészített, papírborítóval el-
látott, keménytáblás, f!zött könyv méltó 
emléket állít városunk egyik legismertebb 
tudósának. 

Rybár Olivér

Schuberti 
mágia 
Auer Trió. A Binder Music Manu-
factory kiadása, 2022.

Újra és újra megdöbbenek, mennyire ke-
veset tudunk Schubertr"l. Az emberr"l, a 
zenér"l. Huszonnyolc évet élt, de ismer-
jük hatszáz dalát, nyolc és fél szimfóniáját, 
amelyeket életében alig adtak el". Sikert 
nem aratott, de azt mégsem mondhat-
juk, hogy mell"zték volna, mert m!vészek 
egész köre gy!lt köré, a legenda szerint 
pedig Beethoven fújta le a szivarhamut a 
kottájáról, miközben így kiáltott: „Nézzük, 
hogy kel fel hamvaiból a f"nixmadár.” Ez 
persze legenda, kétesnél is kétesebb anek-
dota, de se non è vero, è molto ben tro-
vato, jól kitalált anekdota, bizonyára van 
oka, hogy kitalálták. Valószín!leg meleg 
volt, de ez nem biztos. Valószín!leg nem 
tervezte ilyen rövidre az életét. Néhány le-
veléb"l úgy t!nik, mintha nyolcvan évet 
élt volna, más levelekb"l úgy, hogy sosem 
n"tte ki a kamaszkort. 

Schubert összes kamaram!vei 8-10 
lemezt is megtöltenek kiadástól függ"-
en, a zongoram!vek 4-5 órányi zenehall-
gatást jelentenek. És micsoda hangulatuk 
van ezeknek az alkotásoknak! Néha olyan, 
mintha a síron túlról szólna vissza, egy 
különös szellemvilágból, amelyr"l csak az 
alapos szemlél" látja, hogy nem az evilág. 
Schubert nem tudta, hogy " már „roman-
tikus zeneszerz"”, hogy "t a zenetörténeti 
könyvek újabb fejezetbe sorolják Beetho-
venhez képest, akit istenített, s akin ösz-
tönös géniusszal át is lépett. Az f-moll 
négykezes fantázia az egyik kedvenc pél-
dám: bécsi klasszicistának nézed? Ám le-
gyen. De nézd legott E. T. A. Ho%mann-i 
misztériumnak, s megnyílik a poézis má-
gikus birodalma.

Most az Auer Trió új lemeze van a 
kezemben. El"z" kiadványukon Haydn, 
Beethoven és Mendelssohn m!vei szere-
peltek, ezek pedig a Schubert-triók két ko-
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rongon, az összes, két egész, négytételes 
darab és két árva tétel, a Sonatenstatz és a 
Notturno. A veszprémi és budapesti együt-
tes – Kováts Péter heged!m!vész, Varga 
István csellóm!vész és Fülei Balázs zon-
goram!vész – alig hat éve alakult az Auer 
Fesztiválon, mindhárom muzsikus a Ze-
neakadémia tanára is. 

A triók kései alkotások, 1827 – 28-
ban születtek. Kellemes líraiságuk, der!s 
kitöréseik a Pisztrángötössel, megható pát-
oszuk pedig a Vonósötössel rokonítja "ket. 
A B-dúr trió nyitótétele izgalmas dinami-
kákban gazdag, az imitációs Scherzo köny-
nyed kering"portré, a Rondo ritmikailag 
változatos. Az Andante az én ízlésemnek 
picit siet"s, de ez tényleg ízlés kérdése.

A második trió, az Esz-dúr szonáta-
formájú els" tétele klasszicista der!t su-
gároz, úgy érzem, az Auer Trió ezekben a 
szakaszokban veszik el a legszívesebben. 
Kivételesen jó arányokkal szól az önál-
ló életet él", népszer! Andante con moto 
tétel, amelynek dallamát egy svéd népdal 
inspirálta, de inkább gyászindulóhoz ha-
sonlítanám. Fülei Balázs pontos, jól tagolt 
a zongoránál, Varga pedig mély átéléssel 
hozza a dallamot csellón. A zárótétel egy-
szerre ünnepi hangulatú és üdít"en szem-
telen, a zongora staccato ismétl"d" hangjai 
fesztivált csinálnak, majd visszatér a II. té-
tel gyászindulója a dúr hangnemben.

A két magában álló triótételr"l külön 
érdemes szólni. A Notturno valószín!leg 
az B-dúr trióhoz készült, de Schubertnek 
végül jobb ötlete támadt. Édes-melanko-
likus hangulatú darab, a heged! és a csel-
ló gyönyör!en énekelnek együtt. A trió itt 
teremti meg legteljesebben azt a megfog-
hatatlan atmoszférát, ami Schubert zenéjét 
a legjobb pillanataiban jellemzi, és amir"l 
az írás elején szóltam. A másik tétel korai 
zsenge, a tizenöt éves Schubertre Salieri-
nél végzett tanulmányai, Haydn, Mozart 
és Beethoven hatottak. Szükséges ezt tud-
ni? A zene élvezete érdekében nem, de egy 
összkiadás esetében a vállalás muzeáló jel-
leg! is, így a zeneszerz"i portréhoz ez is 
hozzátartozik.

A heged! és a cselló közös játéká-
ból kit!nt, hogy Kováts Péter és Varga 
István más-más típusú vonósm!vészek. 
A csellista er"s vonókezeléssel bátor íve-
ket jár be, a heged!s viszont karcsú, édes 
hangokat csal ki hangszeréb"l. Fülei Ba-
lázs világosan, áttetsz" hangzással játszik, 
tiszta, telt harmóniáival szövetet képez a 
hangokból. Mostanság ennek a reperto-
árnak olyan felvételei készülnek, amelyek 
az újszer!ség erejével akarnak meglepe-
tést okozni – klasszicizáló vagy historikus 
megközelítéssel. Ennek a lemeznek a leg-
nagyobb erénye az interpretáció lendüle-
te, ami leginkább Schubert el"adásának 
romantikus hagyományaiból merítkezik. 
Az ízléses rubatók és körültekint" tempó-
választások folytán ez a felvétel nem fog 
kimenni a divatból.

Csabai Máté

Variációk 
A Gy!ri Filharmonikus Zenekar 
koncertje. Hangvilla, 2022. feb-
ruár 26.

A bérleti hangversenyek 3. el"adásán a 
m!vészeti vezet", Berkes Kálmán irányí-
totta a zenekart, zongorán közrem!ködött 
a gy"ri származású, zenész szül"k gyer-
meke, az ígéretes i$ú zongorista, Baross 
Ádám.

A pandémia rendesen kizökkentett 
minket a megszokott menetrendb"l, a ze-
nekar is harmadszorra t!zte napirendre 
ennek a koncertnek az anyagát, mire sike-
rült megvalósítani a 25-ei gy"ri bemutató 
után másnap itt Veszprémben, a Hang-
villában. Idén nem volt farsangi koncert 
Veszprémben, mondhatjuk, hogy az els" 
félid" pótolta nekünk – farsangvasárnap 
vigíliáján – a karneváli hangulatot. Az 
évek óta kiváló formában lév" zenekar el-
s"ként Berlioz briliáns nyitányát, az 1844-
ben bemutatott Római karnevált adta el". 
Remek indítás volt ez a darab, a Benvenuto 
Cellini cím! operájának zenei anyagából 
állította össze a zeneszerz" ezt a hangsze-
relési demonstrációt, remek ötletekkel, 
virtuóz zenekari állásokkal megt!zdelt 
nyitányt, ami valóban karneváli hangula-
tot varázsolt a terembe. (Berlioz nagyjából 
e m! komponálásának idejében jelentette 
meg Hangszereléstanát, mely a mai napig 
alapvet" kézikönyv.)

Dohnányi m!ve alcíme szerint „a 
humor barátainak örömére, mások bosz-
szúságára” íródott. A benne megszóla-
ló gyermekdal, ami minden népnek más 
szöveggel szól – nekünk a „Hull a pely-
hes fehér hó...” kezdettel –, a bevezet" és a 
téma bemutatása után 12 variációban szólal 
meg, mint egy zenei Így írtok ti. Az alcím-
ben írottak már a m! elején jelentkeznek: 
a romantikus szimfonikus m!vekben szo-
kásos nagyív!, patetikus hangvétel!, szin-
te ijeszt" disszonanciákkal telített hosszú 
zenekari bevezet" hangzik el, a végén el-
csendesedik, olyan komor lesz, mint egy 
gyászinduló, majd egy hatásos akkord és 
dobütés, rövid csend, és a zongorán meg-
szólal a gyermekdal. „Sok h!hó semmiért” 
– sugallja nekünk a szerz". A 12 hallatla-
nul szellemes variáció nem feltétlenül csak
szerz"k, hanem különböz" karakterek, m!-
fajok megidézése is virtuóz stílusban mind
a zongorista, mind a zenekar számára. (Pél-
dául a 3. variációban Brahms, az 5.-ben ze-
nél" óra, a 7.-ben kering", a 8.-ban induló,
a 9.-ben tarantella stb.) A zongora, szipor-
kázó virtuozitása ellenére sem a klasszikus
értelemben vett zongoraversenyek indi-
viduális szólóhangszereként, hanem mint
a zenekar egyik megkülönböztetett tag-
ja emelkedik ki. Ugyanilyen fontos szere-
pe a m! különböz" pontjain a zenekar más
hangszereinek vagy hangszercsoportjainak
is van – igaz, azok csak egy-egy tétel erejé-
ig kapnak szóló szerepet. Az utolsó 3 tétel a
barokk m!fajokat parodizálja, passacaglia,
korál, a #náléban pedig fergeteges fúga kö-
vetik egymást. Majd a végs" befejezés el"tt

még egyszer megszólal az eredeti gyermek-
dal. A magasrend! zenei humor Dohnányi-
hoz híven szólalt meg az el"adáson mind 
a szólista, mind a zenekar részér"l. Példa-
mutató együttm!ködés, egymásra #gyelés 
jellemezte az el"adást. A közönség lelkes 
tapsát megköszönve a szólista Mascagni 
Parasztbecsületének Intermezzóját játszot-
ta Max Spicker zongoraátiratában. Csodá-
latos érzékenységgel, puha hangszínekkel, 
az el"z" virtuozitást kiegészítve varázslatos 
hangszerkezeléssel játszott Baross Ádám, 
korához képest meglep"en éretten. Kö-
szönjük!

A második részben már nem feltét-
lenül a karnevál és a humor volt a f"sze-
repl", bár Csajkovszkij szimfóniájának 
4. tételében az orosz népdal feldolgozása
nem mentes a humortól.

Csajkovszkij 4. szimfóniáját 1877-
ben írta a dúsgazdag mecénásnak, Meck 
asszonynak ajánlva. Egy hosszú levélben 
részletes leírást adott a darab program-
járól: a nyitó tétel a végzetet szimbolizá-
ló témát mutat be, majd megjelenik egy 
lágyabb, boldogságot bemutató téma is, 
de végül a sors téma gy"zedelmeskedik, 
így „az egész élet csak a komor valóság 
meg a mulandó álmok szüntelen váltako-
zása. Nincs biztos kiköt", a hullámok ide-
oda dobálnak, amíg el nem nyel a tenger”. 
A második tétel tartalma „az a melanko-
likus érzés, amely az embert körüllengi, 
mikor este magányosan üldögél odahaza. 
Sajnálja, ami elmúlt, de nincs már bátor-
sága, sem kedve, hogy új életet kezdjen”. 
A harmadik tétel: „szeszélyes arabeszkek, 
megfoghatatlan alakok, múló jelenségek; 
ez a hangulat sem vidám, sem szomorú. 
Összefüggéstelen képek ezek, a valósághoz 
semmi közük, értelmetlenek, idegenszer!-
ek, bizarrak és foszlányszer!ek”. A #nálé: 
„Ha önmagadban nem tudsz boldogságot 
találni, eredj a nép közé! Ünnepnapi bú-
csú képe ez! De alig felejtetted el önma-
gadat, ismét jelentkezik a fáradhatatlan 
fátum. De a többi ember alig tör"dik ve-
led. Hogy örülnek, milyen boldogok! És te 
még mindig azt akarod állítani, hogy min-
den gyászos és komor a világon? Annyi 
egyszer! és "si boldogság van a világon 
– és ezekben élhetsz”. A m! megkerülhe-
tetlen darabja a szimfonikus repertoárnak,
és annak egyik leggyakrabban el"adott da-
rabjává vált. A gy"ri zenekar meggy"z"-
en tolmácsolta Csajkovszkij dallamokban,
harmóniákban megfogalmazott gondola-
tait. A kényszer! hallgatások, online kon-
certek után jól esett – bár még maszkban
– hallgatni ezt a remek orosz muzsikát, hi-
teles el"adásban.

A koncertet hallgatva, nézve, az volt 
az érzésem, hogy Berkes Kálmán karmes-
terként nem volt elég motivált, takaré-
kos mozdulatokkal irányított, nem láttam, 
éreztem rajta a tüzet. Azután pár nap múl-
va, mikor még mindig az el"adás egy-egy 
mozzanata hatása alatt voltam, rájöttem, 
hogy a karmester nem azért van ott, hogy 
egyéni koreográ#ával ’mutogassa’ el a m!-
veket, hanem azért, hogy a zenekart hozza 
lázba, fogja össze és irányítsa, egységessé 
tegye a hangzást. Ez sikerült! Gratulálunk 
hozzá!
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Nem tehetem meg, hogy ne szóljak 
arról, hogy a koncert a világjárvány alatt 
és a szomszédunkban dúló háború kitö-
rése után közvetlenül hangzott el. Szük-
ségünk van és lesz a lelki meger"södést 
nyújtó programokra. Olyan m!vek hallga-
tására, olvasására, nézésére, befogadásá-
ra, melyek az egyetemes emberi értékeket 
er"sítik bennünk, ehhez a zene kimeríthe-
tetlen forrás. Minden értékes m!alkotás, 
legyen annak alkotója bármilyen nemzet-
nek a tagja, hozzájárulhat a lelki békénk 
meger"sítéséhez. 

Rostetterné Nagy Rita

Csoda,  
borítékolva... 
A %e King’s Singers hangversenye. 
Filharmónia Hangvilla Bérlet.  
Hangvilla, 2022. március 17.

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

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

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

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

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

Kritikusként egész este hiéna módjá-
ra füleltem, kerestem valami apró megin-
gást, hátha egyszer valaki egy pillanattal 
kés"bb vesz leveg"t, hátha egy pillanat-
ra megbicsaklik a hang, esetleg egy terc 
egy picit mélyebbre sikerül, amit"l olyan 
’emberi’ lett volna az egész, de semmi. Kí-
nomban már azt kezdtem keresni, hátha 
valamelyiknek nem olyan fényes a cip"je, 
de ez sem jött be. Így aztán meg kellett ál-
lapítanom, ez valóban nem emberi teljesít-
mény. Sokkal több, mint emberi! Viszont 
hihetetlenül emberies, s"t emberséges. És 
még egy: felfedezi, megtalálja a tömeg-
kultúra területén azokat a szegmenseket, 
amelyek kívül esnek az esztétikum látó-
körén, de arranzsációk által érdemesnek 
találtatnak felemelkedni a „magaskultúra” 
oltárára.

A bevezet"ben Jonathan Howard 
magyarul köszöntötte a teltházas közönsé-
get, s egészen sokára váltott csak angolra.

A ráadásszámként el"adott Kodály 
Esti dal pedig szokatlan, de érthet" mó-
don hangos ovációra serkentette a megle-
petést"l sokkolt nagyérdem!t. 

Biztos vagyok benne, hogy ezt a kon-
certélményt sokáig nem fogja felülmúlni 
semmi. Hiszen a 'e King’s Singers maga 
a csoda, és ezt a világ összes pódiumán 
tudják. Hogy mit vártunk ett"l a koncert-
t"l? Ezt a csodát! Borítékolva…

Rostetter Szilveszter

Mehr grün 
Érintkezések/Contacts – Kortárs 
textil és ékszer kiállítás. M!vé-
szetek Háza, Dubniczay-palota, 
Moholy-Nagy terem. 2022. január 
22. – április 18.

A klímaváltozás jelenségét vizsgáló m!-
vészeti alkotások szinte tengernyi formája 
jelenik meg folyamatosan a nemzetkö-
zi kiállításokon, különösen a Velencei Bi-
ennálékon.  Over-population és a fejlett 
társadalmak mérhetetlen környezetszeny-
nyezése, m!anyag-óceánok – korunk leg-
riasztóbb dilemmái. A m!vészek re&exiói 
orientációjukban, elveikben környezet-
barátok, de anyaghasználatukban nem 
minden esetben. Vajon hoznak-e érdemi 
változást, vagy csak súlyosbítják a meglév" 
problémát?  Szándékuk a meghökkentés, 
#gyelmeztetés; ennek eléréséhez azonban 
újabb ökológiai jelet kreálnak. Az anyag-
ban manifesztálódó m!vek halmozása, 
vitafóruma helyett érdemes lenne megfon-
tolni a környezeti terhelés minimalizálá-
sát. „You are a guest of nature – Behave” 
– Hundertwasser (1928-2000) elhíresült
mondata – még id"ben riasztva – egy wa-
shingtoni környezetvédelmi intézmény
számára készült plakátján (o%set-nyomat,
1982) olvasható.

A Moholy-Nagy teremben a M!-
vészetek Háza új kezdeményezéseként 
megrendezett iparm!vészeti tárlat volu-
menében kamara-kiállítás, mely ízelít"t 
nyújt a kortárs textil és ékszer hazai stá-
tuszáról. A Dubniczay-palota els" emeleti, 
reprezentatív termei még üresek voltak a 
január 22-i megnyitásakor… pedig az ele-
gáns en#lade-teremsor szinte kínálkozott 
egy teljes – a nagy múltú szombathelyi 
Textilm!vészeti Triennálékhoz hasonlatos 
–iparm!vészeti seregszemle színhelyéül.
Egyensúlyt csak kés"bb, a március 1-jén
nyílt Tavaszi Tárlat teremtett.

Követve a téglalap alaprajzú kiállí-
tótér hosszanti elrendezését, szimmet-
rikusan 6-6 szabvány méretben készült 
tértextil keretezi a középs" 5 vitrinben el-
helyezett ötvösm!vészeti alkotásokat. A 
kiállítás rendez"i a geometrikus absztrak-
ció stilisztikáját alkalmazták és terjesztet-
ték ki a kiállítótérben. 

 Keserü Ilona (1933-) által inspirált 
er"s színdinamikájú textilkép – Szigeti 
Szilvia munkája – invitál a Moholy-Nagy 
terembe. Az antikvitástól ismert díszít" 
motívum a meander, mely szögletes, re-
petitív szegélyként egyfajta labirintus, de 
ennek ellenére vonalvezetése mégis oldott-
ságot érzékeltet. Csíkszentmihályi Réka 
sötétbordó és ezüst jacquard függönyter-
vében a meandert felszabdalt, megtört 
geometriai formává alakította, elvetve ez-
zel a nyitottságot, zárt, különálló egysége-
ket teremtett. 

Az elmúlt években a textilm!vészet 
integrálta a számítógép m!ködési elvét, a 
kibertér grammatikáját. Ez a jelenség #-
gyelhet" meg Kollár Ágnes – gra#kai-di-
gitális – mintatervezési gyakorlatában is. 
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Szeparált térben nyert elhelyezést Zimonyi 
Gwendolin – Vasarely-imitációjú – tértex-
til- és video-installációja. 3D programban 
vizsgálja a tükröz" felület! alakzatok de-
formációjának fázisait virtuális mili"ben. 

Molnár Réka #nom textúrájú, hal-
ványkék-fehér szövött falikárpitja tá-
volról vándormadarak légiója, közelr"l 
szemlélve rókák sordísze. A textilm!vész 
intellektuálisan fordul a minimalizmus 
jelenségéhez, melyet bájos, a termé-
szet ihletéséb"l merített növényekkel és 
állatokkal népesít be. Mint klasszikus 
iparm!vész, a forma-kontúr-kontraszt 
princípiumai foglalkoztatják. 

Retrospektíve, a kárpitm!vészet 
megújulását Ferenczy Noémi (1890-1957) 
nyomán tanítványai hozták el; 1968-tól 
lépett színre az újtextiles generáció. A 
szövött kárpit saját jogán autonóm m!vé-
szeti médiummá, a neoavantgárd kísérle-
ti terepévé vált. Prosperálása mintegy két 
évtizedig tartott, melyet felváltott a poszt-
modern; ismét a képz"m!vészeti médiu-
mok váltak dominánssá, mely a mostani 
kamara-kiállítás jellemz"je is. 

A crossover divatját éljük; a kortárs 
alkotók közül sokan az általuk képviselt 
m!vészeti ág határait feszegetik. Kérdés, 
kell-e ezeket a határokat feszegetni…?  A 
kísérletezés fázisában ugyanis sérülhet a 
kvalitás, mely legtöbbször ragaszkodik 
tradicionális oszlopaihoz.  

A képz"m!vészetben a 20. század 
elején megjelen" ready-made és objet 
trouvé a maga korában is megbotránko-
zást keltett. Azonban túlzott alkalmazá-
sa – akár az iparm!vészetben – zsákutca, 
mely nem szolgálja sem a design, sem a 
környezetvédelem ügyét. Így a kortárs ék-
szerészeknek érdemes megvizsgálniuk, 
visszatérnek-e a modern, ékszernek nem 
min"sül" öltözék-kiegészít"k – acces-
soires – labirintusából az ötvösm!vészet 
klasszikus értékeihez. 

A klasszikus aranym!vesség szel-
lemiségéhez, metodikájához közelítenek 
Ádám Krisztián Diamonds-sorozatának 
kiállított darabjai. A #ligrán levélmotí-
vumok invenciózus kompozíciója gyé-
mántcsiszolás-formát követ, mikro-lézer 
technikával megvalósítva. 

Az ékszerm!vészet orientális hagyo-
mányaihoz kapcsolódik Tóth Zoltán. Eu-
rópában egyedülálló módon asszimilálta 
a 18. századi japán shibayama technikát. 
Ékszerkollekcióját az intarzia és relief sa-
játos szintézisében, gyöngyházberakással 
alkotta meg. 

Ujvári-Zsiga Luca Meeting point fan-
tázianevet visel" korongjai brossként ki-
alakított miniat!r pajzsok. Az ékszerész 
intenciója egy id"tálló, az egyént korábbi 
és kés"bbi nemzedékekhez, kulturális mi-
li"jéhez kapcsoló design-stratégia megal-
kotása. Asszociáltat a régészek által feltárt 
ókori civilizációk feltételezett üzenete-
it rejt" ereklyékre. Az ún. Phaisztoszi-ko-
rong (Kr. e. 1500 k.) a minószi kultúra 
remeke, lehetséges kódfejtése Friedensrei-
ch Hundertwassert is foglalkoztatta. 

Az ökológiai tudatosság meghono-
sítója a képz"m!vészetben Friedensreich 
Hundertwasser, a 20. századi egyetemes 

m!vészet egyik legizgalmasabb személyi-
sége volt.  Természetvéd", erd"k és vízfo-
lyamok oltalmazója, ismert kontinenseket 
átfogó környezetvédelmi aktivizmusá-
ról.  M!vészet#lozó#ai rendszerét az „öt 
b"r”-teorémájával alapozta meg, melynek 
vizuális leképezései szeszélyes-szellemes 
architektúrák, festmények, gra#kák, vala-
mint iparm!vészeti – textil, könyvkötészet 
– és design-produktumok.

Huber Lilla Mária

M!fajok  
találkozása 
Érintkezések/Contacts – Kortárs 
textil és ékszer kiállítás. M!vé-
szetek Háza, Dubniczay-palota, 
Moholy-Nagy terem. 2022. január 
22. – április 18.

A kiállítás tematikája nagyszer!, rendezé-
se nagyon kifejez". Jól és érthet"en alátá-
masztja a címben jelzett „érintkezéseket”, 
a textil és az ékszer találkozási pontjait. Jó 
észrevenni, ahogy a textilm!vészek és ék-
szertervez" m!vészek gondolatai, színei, 
formái re&ektálnak egymásra; és ezeket a 
kapcsolatokat a kiállítás rendez"je az el-
helyezéssel még segítette. Maga a Dub-
niczay-palota is alkalmas helyszín, ahol a 
patinás épület összekapcsolódik a modern 
szellemiséggel, egyszer!, letisztult, felújí-
tott kiállítóterével. 

Számomra is az egyik legfontosabb 
dolog az érintkezés, kapcsolódás, híd sze-
rep. A kiállítás szándéka ugyancsak ez, 
kapcsolatot teremteni a különböz" tech-
nikák képvisel"i között, a különböz" 
m!fajok között párbeszédet indítani. Kö-
vetend" példákat látunk a textileseknél a 
gra#kus-digitális mintatervezési techni-
kák és a kézm!ves hagyományokat folyta-
tók köréb"l. A geometrikus terül" minták 
és vízszer! lágy organikus felületkitöltés 
megfér egymás mellett. A textilek között 
a legkülönlegesebb, Pájer Emília textilje, a 
fények és átlátszóság játékára épül" mun-
ka. Ezt a #nom éteri hangvételt nagyon 
jól er"síti a megvilágítás, ami itt ugyan-
csak remekül meg volt oldva. (Ezt azért is 
hangsúlyozom, mert a nagymúltú, ran-
gos Szombathelyi Textil Triennálén olyan 
rossz volt a megvilágítás, hogy némely 
tárgyat alig lehetett látni.) Emília textilje, 
mint egy Ottó László-festmény, a #nom 
visszafogott színeivel. Mindketten nagyon 
#nom átmenettel oldják meg a különbö-
z" színek határait, amelyek ett"l lesznek 
olyan lebeg"ek. 

Én a hasonlóságokat keresem, és 
azokra örömmel rácsodálkozom; mert 
a kapcsolódásra, érintkezésre sokkal 
fontosabb felhívni a #gyelmet. Hiszen 
mindenki teljesen más, egyedi és megis-
mételhetetlen. Máshonnan jönnek, más 
dolgok foglalkoztatják, más médiában 
alkotnak, látszólag semmi közük egy-

máshoz. Ezért olyan felemel", amikor 
észreveszek egy közös pontot, egy hason-
ló rezgést. A textileket tovább elemezve 
bukkanunk rá a következ" kapcsolódási 
pontra. L"rinc V. Gabi izgalmas ritmusú, 
légies fekete-fehér textiljének ellentétpár-
ja Csíkszentmihályi Réka nehéz, brokátra 
emlékeztet" arany-meggypiros geomet-
riája, melyet egy másik néz"pontból egé-
szít ki Reg"s Anna kék-fehér geometrikus 
mintákra épül", játékos alkotása. Ez utób-
binál játékosabb – tematikája miatt is 
– Molnár Réka visszafogott színharmóni-
ájú egymás farkába harapó rókás mintája;
ahol nem tudjuk, hogy a rókageneráci-
ók – legalábbis kronológiailag – aláren-
deltségben vagy a populáció mellérendelt
tagjai kapcsolódnak oly szorosan egymás-
hoz. Az izgatott mellérendelést választ-
ja kiindulópontnak Diriczi Csenge is nem
hordható ékszereihez, az els" érintkezések
fontosságát kiemelve. A kiállítás végére
érve találkozunk Gera Noémi alkotásaival;
ékszerkollekciója önmagában is „Contact”,
érintkezés, kapcsolódás, szép szimbóluma
ennek a kiállításnak, a textilnek és ékszer-
nek. Fonalai, szalagjai, zsinórjai és drót-
jai re&ektálnak önmagára, a környezetére
– alkotója mély bels" érzéseire és a kül-
világban megtapasztalt eseményekre, han-
gulatokra.

Szilágyi Erzsébet

Egység  
és sokszín!ség 
Veszprémi Tavaszi Tárlat.  
M!vészetek Háza, 2022. március 
1. – április 16.

Március elsején nyílt meg a veszprémi 
Dubniczay-palotában a 2022. évi Tavaszi 
Tárlat, amely egy sokszín!, rendkívül ér-
tékes körképet ad Veszprém és régiójának 
kortárs képz"m!vészeti életér"l. 

A Tavaszi Tárlat a 19. századi Euró-
pában kialakult egyik legfontosabb kiállí-
tástípusnak, a szalon jelleg! kiállításnak a 
megtestesít"je. Az európai polgárság egyik 
nagy vívmánya volt, hogy a nemzeti kul-
túra ápolására létrejött m!vészeti egye-
sületek és közintézmények szinte minden 
esetben egy egész ország vagy város m!vé-
szeti összeképét a maguk teljességében, át-
tekint" jelleggel akarták bemutatni. A 20. 
századi avantgárd irányzatok megjelené-
se el"tt természetesen kevésbé volt plurális 
egy-egy ilyen tárlat, de azok így jól leké-
pezték a fontosabb m!vészeti törekvéseket. 
A 20. század végén, és f"ként az 1980-as 
évekt"l egyre inkább megkérd"jelez"dött 
az ilyen jelleg! kiállítások létjogosultsá-
ga, a közintézmények, múzeumok, galéri-
ák szigorúan válogatott, elitista hangvétel!, 
kurátori típusú kiállításain is egyre inkább 
elt!nt a szalon jelleg! tárlatok többszó-
lamúsága. Ezért is örömteli újra és újra 
olyan tárlatokat látogatni, melynek szerve-
z"i, kurátorai veszik maguknak a bátor-
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ságot, hogy ilyen, széles merítés! tárlatot 
rendezzenek. A 2022-es veszprémi Tavaszi 
Tárlat esetében Grászli Bernadett és Doh-
nál Szonja vállalkoztak a rendezés felada-
tára, míg a válogatást jelent" zs!rizés a 
székesfehérvári Izinger Katalin és a salgó-
tarjáni Shah Gabriella munkáját dicséri.

Egy ilyen kiállítás mindig alkalmas 
arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan, milyen 
szempontok alapján dolgoznak egy adott 
régió m!vészei, milyen témákat, problé-
mákat vetnek fel, mutatnak be. Az egyé-
ni kiállításokkal szemben itt mindössze 
néhány m!vel kell képviselniük magu-
kat, tehát rákényszerülnek, hogy a saját 
szempontjaik alapján az utóbbi évek mun-
kái közül az általuk reprezentatívabbnak 
vélt darabokat adják be. Ezért is örömte-
li, hogy a kiállított m!vek nagy része az 
utóbbi egy-két évben keletkezett, friss m!-
nek számít. A kiállítás kurátorainak helyes 
döntése, hogy a képcédulákon feltüntet-
ték a m!vek keletkezésének évszámát is, 
amely kortárs m!vészeti kiállításokon 
gyakran elmarad.

Talán épp az utolsó két évet minden-
ki számára radikálisan átalakító korona-
vírus-járvány és karantén hatása, hogy 
meglehet"sen kevés a természetábrázolás, 
illetve naturalista szemlélet! alkotás. Még a 
fotóm!vészeti alkotások sem els"dlegesen 
a dokumentarista megközelítésb"l indul-
nak ki. Olyan érzése lehet a kiállítás-láto-
gatónak, mintha Veszprém és régiójának 
m!vészei kevésbé inspirálódtak volna a 
természeti táj látványától, természeti jelen-
ségekt"l az utóbbi két évben, s jobban kon-
centráltak volna a m!termi munkára.

A kiállítás rendezését végz" kurátor-
páros, Dohnál Szonja és Grászli Berna-
dett nem voltak könny! helyzetben, hiszen 
közel száz alkotót kellett úgy elhelyezni-
ük, hogy alapvet"en különböz" lépték!, 
nagyságú, eltér" falmin"ség! és fényviszo-
nyú terekben kellett rátalálniuk egy olyan 
elegyre, amely nemcsak felsorolásszer!-
en mutatja be a m!veket, hanem egymás-
sal párbeszédben, egymásra re&ektálva. Ezt 
a feladatot – még ha nem is volt könny! 
– alapvet"en jól oldották meg, úgy, hogy
azonos formai, technikai megoldásokat
használó alkotásokat igyekeztek csopor-
tosítani. Így jött létre a Dubniczay-palota
földszinti termeiben egy kvázi iparm!-
vészeti egység, vagy az emeleti teremsor
végén egy kizárólag absztrakt munkákat
befogadó terem, míg a tet"téri kiállítóhe-
lyiségben legnagyobb arányban a termé-
szeti formák mediális átiratait használó,
líraibb hangulatú m!vek kaptak helyet.

A festészeti munkák között dominál-
nak az absztrakt, különféle ecsetkezeléssel 
megoldott, a színek dominanciáját hang-
súlyozó m!vek. Feledy Gyula Zoltán lak-
kozott vörös felületei a maguk radikális 
egynem!ségével szólítják meg a látogatót, 
míg vele szemben Kusovszky Beáta Laye-
red Borders XVI. sorozatszámú darabja az 
optikai egybeolvadás rejtélyének átgondo-
lására készteti a látogatót. Velük egy terem-
ben Mora Imi egységes ecsetvonásokkal 
végigdolgozott felülete az élénk színek el"-
bukkanó egységeivel igyekszik kikerülni a 
vászon fehér rétegének monotonitásából. 

Az 20. századi gesztusfestészet sokszín!, 
lírai változatának felszabadult játéka kö-
szön vissza Srágli Marietta két vásznán is, 
amelyeket a rendez"k jó érzékkel állítottak 
a Dubniczay-palota 18. századi architektu-
rális freskója elé, a koptatott felületek er"s 
kontrasztot alkotva kiemelik az alkotások 
üde lendületét. Vele szemben lóg Tarczy 
István „teremt" eldöntetlenségr"l” árulko-
dó, nagy színes sávok vibrációjával operáló 
vászna. E két alkotó felszabadult hangvé-
tel! m!veit csak Somody Péter színes szi-
tanyomatai közelítik meg.

Külön #gyelmet érdemel a kiállításon 
a szobrászati szekció, amelynek doyenje 
Lugossy László erdélyi születés!, 1990 óta 
Veszprémben él" szobrászm!vész. A föld-
szinti teremsorban különböz" fafajtákból 
készült szobrai, az els" emeleti termekben 
k"szobrai láthatóak. A ruskicai márvány-
ból készült alkotása a természetes rétegz"-
dést felhasználva különleges formaadást 
kapott a felületek lecsiszolását követ"en. 
A természetes forma – az emberi test – és 
egy geometrikus forma összeolvasztásá-
val kísérletez" m!veket küldött a Tavaszi 
Tárlatra Tamás Ákos. A herendi porcelán-
ból kivitelezett alkotások megmutatják az 
alkotó formaalkotó képességét, és mégis 
fenntartják a testek teljes körbejárhatatlan-
sága miatt azok enigmatikus hangulatát. 
A Tamás Ákosnál tapasztalható letisztult 
formaadással ellentétben Beretvás Csa-
nád alkotásai kontrasztot teremtenek azál-
tal, hogy véletlenszer!en kialakult formák 
bronzöntvényeit vagy égetett m!anyagot 
illeszt klasszikusabb megoldásokat kívánó 
csiszolt homokk"re.

A néz"t hosszas gondolkodásra kész-
tet", önálló világot teremt magának Deli 
Anett európai felfedez"k keleti útjait meg-
idéz", festett mesevilág hangulatát árasztó 
két festménye. Ugyanígy különleges mesei 
hangulatot idéz fel Szilágyi Zoé rejtélyes 
farkasa, amely címe alapján – Pilinszky Fa-
bulájának groteszk lezárása miatt – feszült-
séget sugall. Az irónia #nom, jellegzetesen 
kelet-közép-európai eszközével többen 
élnek, de közülük is kiemelkedik Szabó 
Hunor Nemzeti csodaszarvas cím! kompo-
zíciója, illetve Tábori Csaba A vacsora és A 
menyegz! cím!, a keresztény ikonográ#a 
sajátosan stilizált motívum- és szimbólum-
rendszerét felhasználó két átfestett bútoraj-
taja. Könyv Kata Várakozás cím! szénrajza, 
a rezsón forralt vízb"l kibukkanó hor-
gászcsalival vélhet"en a #atalabb m!vész-
generáció koronavírus-karantén alatti 
helyzetére re&ektál.

A realista ábrázolásmód érhet" tetten 
Pagony Rita 2021-ben készült Eperfáján 
és Horváth Róbert ugyanabban az évben 
készült Jukka a kertünkben cím! vásznán. 
Hatala Péter In the jungle of Madrid cím! 
képe viszont már a megrajzolt #gurákat 
egy nem felismerhet" térbe helyezi át. A 
klasszikus 1960-as évekbeli amerikai hi-
perrealizmus korszakát idézi Varga Sándor 
behavazott budapesti autót és városi térben 
haladó, ázsiai vörös villamost megjelení-
t" két remek kis képe. Ötvös Zoltán Eladó 
lakás cím! szénrajz sorozatának darabjai 
– két elhagyatott szobabels" – inkább mel-
ankolikus hangulatukkal t!nnek ki a tárlat

anyagából. A kortárs képz"m!vészetben 
divatos #nomgra#kai megoldások jelennek 
meg Csepregi Dóra Márta terméseket áb-
rázoló, tárlóban kiállított akvarelljein. 

A lírai absztrakció világából és a kí-
sérletez" anyaghasználattal készült m!-
vek közül érdemes kiemelni az ugyancsak 
veszprémi Hamerli Judit munkáit, akinek 
tintával folyatott epoxigyanta m!ve a kor-
tás képz"m!vészetben sem gyakori ton-
dóformát használja fel. Két másik alkotása 
a térbe kilép" festett felületek problemati-
kájával foglalkozik. Ez a kísérletez" hajlam 
érhet" tetten Szabó Dezs" és Gerhes Gá-
bor m!vein is, akik mindketten cianotípi-
ával jelentkeztek a tárlaton. Míg Szabónál 
az egységes monokróm jelleg, addig Ger-
hesnél a felületen való foltszer!ség játéka 
dominál. Ugyanígy ritkaság – egyéni ki-
állításon kívül – Holló Zsuzsa két nagy-
méret!, színes felületek egymásra hatását 
bemutató fotogramja. A Nagyvázsonyban 
él" Kis Gabriella egy méteresre nagyított 
legyet helyezett rá szabad gépi hímzés-
sel egy hasonlóan nagylépétk! vászonra. 
Ugyanígy egy hosszabb m!vészi projekt 
és tervezés részének képzelhetjük el Fek-
ti Vera érzékeny akvarell-naplóit, amelye-
ket régi családi fotók, illetve balatonalmádi 
hangulatok inspiráltak.

Összegezve tehát elmondható, hogy 
a 2022-es veszprémi Tavaszi Tárlaton több 
olyan kortárs képz"m!vészeti tendencia is 
meg#gyelhet", amely sokszín!vé és izgal-
massá teszi a kiállítást. Reméljük, hogy a 
két év múlva megvalósuló következ" Tava-
szi Tárlat is hasonlóan magas színvonalon 
tudja majd bemutatni, immár a 2023-as 
EKF év várható tanulságaival együtt a Ba-
laton-felvidék és az egész régió köt"d" 
kortárs képz"m!vészeti jelenségeit.

Tóth Károly

Jellemformáló 
életm!vek 
Korényi Dalma és Somogyi Gy!z! 
kiállítása. Tavaszi Tárlat. Csikász 
Galéria. 2022.március 01. – április 
16.

Elgondoltam, ha Francis Fukuyama jósla-
ta szerint mégis véget érne a történelem, 
ráadásul úgy, ahogy napjaink szök"ár-
ként ránk zúduló pusztító háborújától 
valóságosan véget érhet, mit menthet-
ne meg kivételes lehet"ségként az utol-
só igaznak ítélt ember Magyarországon. 
Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy 
Korényi Dalmának és Somogyi Gy"z"nek 
a Csikász Galéria Tavaszi Tárlatán márci-
us 1-jén, a hosszú békekorszak kioltásá-
nak hatodik napján megnyílt kiállítását.

Somogyi Gy"z" elképeszt"en gaz-
dag életm!vének képgy!jteményét azért, 
mert segítségével újra teremthet" a lét-
nek értelmet adó szépség, a benne lüktet" 
emberi szellem, a magyar lélek, a ma-
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gyar táj, a magyar történelem, a magyar 
ember. Igen, a magyar ember. Függetle-
nül attól, hogy a h"sök, királyok, szentek 
arcképcsarnokából, a szabadságharcok 
korából, a pusztulásra ítélt katonák hósi-
vatagából, az önfeláldozás Corvin közé-
b"l és Zrínyi Miklós h"skölteményéb"l, 
az újkelet! jobbágyrendszer trabantos 
kolhozából, a kilátástalanság panellaká-
sokkal álcázott tárnamélyéb"l, az évtize-
deket gúzsba köt" létmonotónia állami 
ünnepnapjaiból lép-e elénk. Ez utób-
bi, f"leg szitanyomással készült alkotásai 
sem a lemondásról, az önfeladásról, ha-
nem a napi harcok önként vállalt megví-
vásának késztetésér"l szólnak.

Korényi Dalma magas h"fokon ki-
égetett és hidegen életre festett samo-
tos-agyagszobrocskáival benépesíthet" az 
újrateremt"d" világ égboltozata, anya-
földje, s a keresztségnek, a tisztaságnak, 
az életnek hármas jelképe: a víz. Szagga-
tottan láttam, ahogy a kiállító termekben 
hömpölyg" tömegb"l szinte mindenki 
meg akarta érinteni Dalma madárkáit, 
lepkéit.  Talán azért, hogy meggy"z"dje-
nek: a m!tárgyak nemcsak életszer!ek, 
hanem valóságosan is élnek, s csak egy 
pillanatra telepedtek oda, ahol a kurátor 
helyet talált nekik. És ezzel saját varázsla-
tosnak hitt mozdulatuk önön létezésük-
nek a m! által sugallt bizonysága is lehet. 
Mert a kiállításról úgy lép ki az ember, 
mintha kicsit újjászületett volna. És mi 
más, ha nem ez a célja egy tárlatnak?

Somogyi Gy"z" több festménye 
megszületésének tanúja voltam. Az 1848 
telén az 1. huszárezredben szolgáló had-
nagy, Kun Béla h"stettének megörökí-
tését a Móri csataképen napról-napra 
nyomon követhettem. Egy kiteljesed" 
festményregény élményének izgalmával. 
A kezdet kezdetén kivont karddal felém 
vágtató huszártiszt mintha engem készült 
volna lekaszabolni.  Néhány nap múl-
va megnyugodhattam, mert körbevették 
a vasasnémetek, s kis id" múltán az el-
lenség parancsnoka holtan zuhant szinte 
a lábam elé. De az önfeláldozó huszár-
hadnagy is több sebb"l vérzett. Fönn a 
háttérben felsorakozott ellenséges ágyúk 
torkolattüzének szétrobbant piros kagy-
lógyöngyei sziporkázták rám a csöndet. 
A csöndet. Mert hiába az el"ttünk élet-
re kelt fegyvercsattogásos dráma, mégis 
mindent ural az ágyúdörgéssel felvert táj 
teremtés el"tti nyugalma.

A táj örökélet!. Az oktalan emberi 
mohóság csak megnyomoríthatja. Akkor 
is él, mint elátkozott torzója a létezésnek. 
De Somogyi Gy"z" igazán a másik tájat 
szereti. Azt, amelyik fölemeli magához 
az embert, s otthagyja vonásait a lélek 
lenyomatává vált arcán. Azon az arcon, 
amelynek kialakításáért ugyanúgy felel"s 
az ember, mint a táj arculatáért.

A Káli-medence gy!jt"lencséje a ma-
gyar történeti-földrajzi tájak összességé-
nek. Így képi megjelenítése kivételes helyet 
foglal el Somogyi Gy"z" m!vészi munkás-
ságában. A Tagyoni sz!l!hegy cím! fest-
ménye nemcsak a furcsa nev! helységet 
körbeölel" tájról szól. Felfedezhet" benne 
Tokaj-Hegyalja sz"l"karókkal kivert lan-

kája, a Székelyk" alázuhanó sziklás mere-
délye, a határokon átnyúló (rség szétszórt 
házainak egy-egy metszete, s a hegyvo-
nulat gra#konjára simuló felh"sávban a 
távoli Tátra is fellelhet". Eggyé a tájat a fö-
löttük kékl" égbolt ötvözi. S az égbolton az 
elmúlás #gyelmeztet" jeleként láthatók a 
végtelenbe szálló gólyák.

A Salföldi kopjások cím! festmény a 
m!vész jöv"formáló tevékenységébe is be-
avat bennünket. Nagytotálból közelítve 
örökíti meg a Balassi Bálint névnapi tör-
ténelmi megemlékezésére készül" magyar 
harcosokat és a velük megütközni készü-
l" vendég oszmán hagyomány"rz"ket. (A 
salföldi vitézeket szemügyre véve, lehet-e 
csodálkozni azon, hogy mindig a törökök 
vesztenek?) Az alakok mindegyike név sze-
rint beazonosítható. Nem maradhat ki kö-
zülük a háttérben álló Somogyi Gy"z" sem. 

Korényi Dalma életm!véhez hoz-
zátartozik a portáján évtizedek óta szer-
vezett szöv"tábor. Somogyi Gy"z" 
életm!véhez hozzátartozik, hogy alapítója 
a salföldi kopjásoknak és a hagyomány"r-
z" Radetzky huszárezrednek, amelynek 
katonái is több festményén megelevened-
nek. A hagyomány"rzés békés és harcos 
ágának tevékeny felvállalása számos #atalt; 
leányt és legényt indított el a saját élet-
pályája felé vezet", a közösség számára 
is hasznos úton. Vagyis Dalma és Gy"z" 
nemcsak formálója és megfest"je, hanem 
alakítója is az emberi jellemnek.

Kovács István

Naiv néz" egy 
naiv fest"r"l 
Vollein Ferenc 52. önálló tárlata.  
Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 
2022. február 4–26.

Vollein Ferenc kamarakiállítása a mun-
kahelyemen volt, így megtehettem, hogy 
többször is vissza-visszatértem a képek-
hez. Hogy mi húzott többször is vissza? 
Els"sorban a színek. Nem véletlen, hogy a 
kiállítás megnyitóján bemutatott, Volle-
in Ferenc utóbbi néhány évben keletkezett 
képeit tartalmazó kötet címe is: Színek az 
égb!l. Nagyon határozott, nagyon karakte-
res színek ragyognak minden festményen. 
A színek vidámsága és az egyszer! (vagy 
csak nekem, a laikusnak egyszer!nek 
t!n"?) alakok szinte minden képet életvi-
dámmá és emberközelivé tesznek. 

A helyszín adottságaiból következ"-
en mindössze 20 kép elhelyezésére volt le-
het"ség, de ennyib"l is jól kirajzolódnak 
a m!vészt foglalkoztató témák: a szakrali-
tás és a Biblia, a Balaton és a tóhoz f!z"d" 
regék és mondák, végül pedig a mediter-
rán táj. 

Az arkangyalok ábrázolása engem 
kevésbé ragadott meg, annál inkább a jól 
ismert balatoni mondavilág újszer!nek 
t!n" megjelenítése. Majdnem azt írtam, 

hogy illusztrálása, de jóval többr"l van 
szó, mint illusztrációkról. Néha még azt 
sem könny! eldönteni (valószín!leg nem 
is kell), hogy a Balatont, a Balaton-felvi-
déket, vagy a regék h"seit tekintsük-e a 
képek f"szerepl"inek. Egy kis m!faji ke-
veredéssel sokszor balladának érzem in-
kább ezeket a képeket. Nem zavar, hogy 
nem tudom pontosan beazonosítani, hogy 
A tihanyi kecskeköröm legendája cím! kép 
melyik legendaváltozaton alapul: bár tragi-
kus mindegyik változat, a fölfelé ágaskodó 
nyúlánk lányalakkal egy irányba mozdu-
ló, több képen is visszatér", az égbe emel-
ked" n"alakok (tündérek?) mégis inkább 
azt sugallják, hogy van menekvés. A cím 
alapján azt várnánk, hogy a Balatoni ha-
lászok a viharban a jó tündérek segítségé-
vel cím! képet a szürke, a fekete, a haragos 
zöld uralja: ehelyett a színek is azt sugall-
ják, hogy vannak még csodák. A címben 
ugyan csak a jó tündérek szerepelnek, de 
mennyivel izgalmasabb így, hogy a viharos 
szél is egybemosódik néhány lányalakkal: 
"k vajon szítói vagy csillapítói a viharnak?  
Egy kicsit továbbgondolva: mi magunk 
is vajon hányszor szítunk vihart, amikor 
szándékunk szerint csillapítanánk? A ba-
latonudvari k!szívek legendája cím! há-
romrészes sorozatnak csak a záró darabja 
szerepelt a kiállításon. Milyen tragikus el-
lentét egy képen belül: a kék ruhájával a 
Balatonba szinte beleolvadó, attól elsza-
kadni nem tudó, és ezért elpusztuló Dúl 
Veronika és a vörös ruhájával lázadó, test-
tartásával az átkozódást sugalló, gyászo-
ló k"faragó hiábavaló, egymást soha többé 
el nem ér", de mégis örök h!séget sugalló 
nyújtózkodása egymás felé! 

Végül A Szent György-hegy legendá-
ja cím! képet szeretném kiemelni. Bár a 
monda minden eleme felfedezhet" benne, 
és akik ismerik, azok számára a helyszín is 
beazonosítható, de ezen a képen egyértel-
m!en a sárkányöl" vitéz a f"szerepl". Az 
a vitéz, akinek arcvonásai megegyeznek 
a kiállítás nyitóképén szerepl" önarckép 
arcvonásaival. (szintén kívánom, hogy a 
vitéz a jöv"ben is mindig tudja legy"zni a 
sárkányait, és az ég felé törekv" jó tündé-
rek vezessék a lépteit!

Schreiber Márta

Táncemlékek 
Veszprém  
megyéb"l 
Pásztorbál a Bakonyban. A Ge-
rence Hagyomány"rz" Néptánc-
együttes el"adása. Hangvilla, 
2022. március 14.

Vastag Richárd vezeti a veszprémi Ge-
rence Hagyomány"rz" Néptáncegyüt-
test, m!ködteti a közkedvelt „Ricsi bácsi 
játszóháza” programot. Az Aranysar-
kantyús táncos elnyerte a Népm!vészet 



 S
éd

 t
 2

02
2.

 2
. s

zá
m

49

I$ú Mestere címet, valamint Gizella-díjjal 
is büszkélkedhet. A hét éve alakult Geren-
ce Hagyomány "rz" Néptáncegyüttes azt a 
célt t!zte ki maga elé, hogy Veszprém me-
gyei, bakonyi, Balaton-felvidéki táncokkal 
foglalkozzon. Olyan táncokat élesztenek 
fel, hagyományos alkalmakat élnek újra, 
amelyek a Veszprém környéki falvak gy!j-
tésein alapulnak, legyen az magyar, akár 
sváb vagy szlovák betelepítés!. A korona-
vírus alatt sem maradhatott el karácsonyi 
ünnepkörben a regölés, végigjárták a vá-
rost és más településeket az aktuális szabá-
lyokat betartva. 

Az együttesi munkának a táncok el-
sajátítása mellett egyik legfontosabb ré-
sze a hiteles megjelenésre való törekvés. A 
tájegységb"l gy!jtött eredeti viseleti da-
rabok mellett a Laczkó Dezs" Múzeum 
gy!jteményében "rzött tárgyak másola-
taiban mutatják be koreográ#áikat. Az 
együttes m!ködéséhez a tagok is komoly 
anyagi áldozatot vállalnak, hogy a szüksé-
ges feltételeket megteremtsék.

A nemzeti ünnep el"estéjén Samu 
Zoltán és zenekara a Kossuth nótát ját-
szotta nyitányként, majd megérkeztek az 
együttes tagjai bakonyi, Balaton-felvidéki 
ünnepl" viseletekben. Többféle öltözködé-
si trendet vonultattak fel, a hagyományos 
b"gatyás, vászoninges összeállítástól a sza-
bónál varratott öltönyig számtalan variá-
cióban. Minden fér# a fején kalapot viselt, 
szalagjába árvalányhaj, madártoll vagy 
rozmaring ág volt t!zve. A leányok, asz-
szonyok családi állapotuknak megfelel"en 

hajadon f"vel vagy bekötött fejjel érkeztek 
a „bálba”. A ruháik között már több vise-
letdarab visszaköszönt a kutatott m!tár-
gyakból, mégis a legszembet!n"bb a n"i 
ruhák között – egy tökéletesen a minta 
és a visel"je alkatához tervezett – kékfes-
t" ’kosztüm’ volt. A kellékek közül nem 
hiányozhattak az üvegek, gyertyatartó, 
vájdling és a csodás faragott botok, juhász-
kampók.  
A zenekar sorra húzta a nótákat, a kért 
csárdásokat. A sok tus közben pihentették 
is egyszer a zenekart, ekkor Császár Do-
minik i$ú pásztorzenész fújta saját készíté-
s! kecskedudáján a kért nótákat. Zeneileg 
szépen elkülönült a régi stílus az újtól, ám 
táncban ez alig volt észrevehet".  
A zenekartól újabb nótákat, táncokat kér-
tek, az eszközös pásztortánc sem maradt 
ki a repertoárból. Egyéni el"adásmódjuk 
jól tükrözte a táncosok temperamentumát, 
egy kissé túlzó mozdulat volt a juhász-
kampók több méteres repülése a pásztor-
tánc megkezdésekor. Egy pásztor sosem 
dobálná az általa nagy m!gonddal kifa-
ragott botját, de még ha ajándékba kap-
ta, akkor sem. Olyannyira vigyáztak rá, 
hogy egyes juhászok emlékeznek eszközös 
páros táncra is, mert nem akarták leten-
ni a botot, így a leány, menyecske dereká-
nál azt két végén tartva járták a táncot. A 
pásztorok úgy tartották, hogy megszégye-
nítették azt a pásztort, akinek a botját el-
csenték.  
A táncba való bekapcsolódáshoz f!z"d" 
gyertya átugrás elmaradt, a pénzgy!jtés a 

zenekar számára helyénvaló és elmaradha-
tatlan eleme a báloknak. Ennek felel"se, a 
tuslegény vagy els" legény viselte a tisztsé-
gét jelz" bokrétát is.

A dunántúli nóták között hallhat-
tunk országosan ismert dalokat is, va-
lamint meglepetésként egy bökönyi 
dalcsokor is felcsendült a m!sor végén. A 
nyírségi dalok és táncok egy, a Dunántúl-
ra elszeg"dött pásztorembert is idézhet-
tek, de jellemz" a néptánc koreográ#ákra, 
hogy két eltér" táncdialektus anyagát 
f!zik össze. A Balkányi Szabó Lajos szö-
vegével énekelt Kossuth-nóta szépen ke-
retezte az ünnepi m!sort. A néz"téren 
helyet foglalók is kifejezhették hazasze-
retetüket, tiszteletük jeléül szinte vala-
mennyien együtt énekelték az együttes 
tagjaival az ismétlést. A sz!nni nem akaró 
taps után még egy kis ráadással megör-
vendeztette közönségét az együttes.

„Közösségünk Veszprém megye egyik 
meghatározó hagyomány"rz" együttese. Cé-
lunk a Bakony és a Balaton-felvidék néphagyo-
mányainak és tánchagyományainak éltetése, 
átadása” – nyilatkozta májusban a Gizella-díj 
átvételekor az együttes m!vészeti vezet"je. 

Kívánom, hogy a Bakony és Balaton-fel-
vidék néphagyományainak sok hasonlóan el-
kötelezett és a hitelességet ilyen magas fokon 
szem el"tt tartó éltet"je legyen, és a veszpré-
mi Gerence Hagyomány"rz" Néptáncegyüt-
tes meghatározó szerepe sokakat ösztönözzön 
a népm!vészet, a népi kultúra minél behatóbb 
megismerésére, újraélésére!
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