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kotópárjával, Zvonko Karanovićtyal, de 
leginkább a rovarok és madarak által ki-
lyuggatott löszfal mintázata, a falba vágott 
szűk lépcső kanyarulata és Ladik Kati mi-
tológiai lénye ihleti meg.” (60.) E �gyele-
melvonás, egymásra hatás érzékeltetése a 
szövegek és képek elrendezése révén egé-
szen egyedi olvasói élményt nyújt, messze 
túlmutatva a közölt versek puszta irodalmi 
értékén. Tűnjön bár erős megállapításnak, 
mégis bátran kijelenthető, hogy a Lösz 
nem a benne közölt szövegek miatt je-
lenhetett meg, hanem két költő egymásra 
hatása révén és azt megmutatandó. Ezt tá-
masztja alá, hogy mind Ladik, mind Géczi 
költeménye megjelent korábban is, szöveg 
szintjén tehát a mostani kiadvány újraköz-
léseket tartalmaz.

A Lösz egy rendkívüli kiadvány, bá-
tor vállalkozás, amennyiben könyv létére 
lemond a benne közölt szövegek feltétlen 
elsődlegességéről, s a két szerző közti kap-
csolat megmutatására helyezi a hangsúlyt, 
úgy, hogy a költeményekre koncentráló 
befogadásnak is kedvez a versek színvona-
la révén. Szokatlan, kimondottan izgalmas 
könyvélmény.

Szarvas Melinda

Veszprémi 
Szemle 54. 
Kötetbemutató.   
Eötvös Károly Megyei Könyv-
tár, Kisfaludy Terem, 2019. 
szeptember 20.

Hogy mi lehet számról számra érdekes egy 
várostörténeti folyóiratban? A Veszprémi 
Szemle 54. kötetének bemutatóján megint 
kiderült; a friss illatú kötet, amely mellé a 
régebbiekből is lehetett pótlást választa-
ni, a rendkívül gazdag új tartalom, na meg 
a várakozás az előadás iránt – ez mind ott 
volt az indokok között, amelyek miatt is-
mét teljesen megtelt a Kisfaludy Terem.

„Veszprém, a nyelvészek városa” cím-
mel a kötet első témáját hallhatták az ér-
deklődők élőben Sebő Józse�ől. A jó 
előadó jellemzője, hogy mondandójával 
felkelti és fenntartja az érdeklődést, ész-
revétlenül is elülteti a hallgatóban a szá-
mára még új tényeket, történeteket, nem 
pedig lelkiismeret-furdalást kelt benne, 
hogy bizony ezt is, azt is tudnia kellene. 
Nos, a tanár úr kiváló előadó, Verancsics 
Faustustól, Veszprém horvát főkapitányá-
tól „napjainkig”, Lőrincze Lajosig, édes 
anyanyelvünk őrzőjéig, sőt Paczolay Gyula 
nyugalmazott professzorig (például nevé-
hez fűződik az 55 nyelvű közmondásgyűj-
temény összeállítása) bizonyította, hogy 
Veszprém valóban a nyelvészek városa, le-
gyen az a nyelvész egyébként még főpap, 
�lozófus, jogász vagy újságíró is. Veszpré-
mi voltuk mellett anyanyelvünk szeretete 
kötötte össze őket – és bennünket is talán, 
hiszen útravalót kaptunk. A hely közelé-

ben, ahol városunkban hajdanán az első 
magyar főiskola működött, a várkút pere-
mén olvasható: „Ez az a város, ahol hajdan 
a magyar nemzeti művelődés legdúsabb 
forrásai fakadtak.”  

A legfrissebb Veszprémi Szemle Rai-
ner Pálnak köszönhetően forráskiadvány-
nak számít, hiszen a világégésről szinte 
tudomást sem vevő Laczkó Dezső feljegy-
zéseiről ír az I. világháború idejéből. Rybár 
Olivérnek és Kovács Győzőnek köszön-
hetően új tényeket ismerhetünk meg a két 
Cholnoky testvér, Jenő és az orvos Ferenc 
levelezéséből. Földesi Ferenc új tanulmány-
nyal jelentkezik az idén záruló Nagy Há-
ború sorozatban. Erdélyi Ágnes Veszprém 
zenei életéről ír, Poór Ferenc a megyeszék-
hely színházi életéről a Tanácsköztársaság 
idején, Köteles Györgytől pedig operatör-
téneti adalékokat kap az olvasó.

Őrsi Ágnes

„Isten  
törvényéért  
és a nyájért” 
Katolikus reneszánsz a veszpré-
mi egyházmegyében. Egyház-
történeti konferencia. Szalé-
ziánum Érsekségi Turisztikai 
Központ, 2019. augusztus 29.

Immár hagyománnyá vált, hogy a Veszp-
rémi Főegyházmegyei Levéltár munkatár-
sai nyár végén tudományos konferenciával 
nyitják meg az új „évadot”. 

Mióta a Veszprémi Érsekség Egyház-
történeti Bizottsága megalakult, az évről 
évre meghirdetett konferenciák a veszp-
rémi római katolikus egyházmegye múlt-
jának egy-egy korszakát, illetve kérdéseit 
járják körül, a legavatottabb kutatókkal. 
A színvonalas előadások tanulmányokká 
szerkesztve az adott korszak, illetve kérdés-
kör már-már monogra�kus összefoglalását 
eredményezik, ami által az egyházmegye 
történetének egy-egy újabb fejezetével gaz-
dagodik az egyháztörténet-írás.

Az augusztus 29-én megrendezett 
idei konferencia Rott Nándor veszpré-
mi püspök (1917–1939) személyét állít-
va központba, az egyházmegyei hitélet két 
világháború közötti megújulásának kér-
déskörére helyezte a hangsúlyt. A morva-
országi származású Rott Nándor Rómában 
tanult, majd a papi utánpótlás kinevelé-
sében kapott szerepet. Püspökké történt 
kinevezését követően, választott jelmon-
datához („Isten törvényéért és a nyájért”) 
híven a pasztorációt tekintette legfonto-
sabb hivatásának.

A konferencia előadásai a püspök te-
vékenységén túl a korszak egy-egy fontos 
kérdésére fókuszáltak.

Sági György előadása a katolikus au-
tonómia problematikáját érintette, amely 

a 19. század közepe óta volt napirenden 
az egyházban. A katolikus hívek számá-
ra biztosítandó önkormányzat megvaló-
sulása, mely a belső ügyekre, különösen 
az egyházi javak kezelésére vonatkozott, 
egyben az egyházközségek mint jogi enti-
tások megalakítását is jelentette. A kor-
mányzat és az egyház közötti tárgyalások 
eredményeként 1929-ben vált lehetővé, 
hogy az egyházközségekben világi szemé-
lyek bevonásával egyházközségi tanácsok 
jöjjenek létre, amelyek országosan egysé-
ges szabályzat szerint működtek és kezel-
ték a vagyont is. Ez a folyamat a veszprémi 
egyházmegyében Rott püspöksége idejére 
esett, aki szorgalmazta az egyházközségek 
megalakulását. A Somogy megyei An-
docs híveinek ellenállása miatt elhúzódó 
egyházközség-szervezés a püspök beavat-
kozása révén, jókora késéssel, 1936-ban 
valósulhatott meg.

Tóth Tamás előadása a római magyar 
papképzés intézményének élére kineve-
zett Luttor Ferenc veszprémi egyházme-
gyei pap római tevékenységét mutatta be. 
Luttor papi tanulmányait és káplánsá-
gát követően 1913-tól Veszprémbe került, 
ahol eleinte püspöki könyvtáros, majd 
karkáplán, 1915-től pedig a szeminárium 
történelem és kánonjogi tanára volt. 1918-
ban balatonfüredi plébánossá nevezték ki. 
Az ő szolgálata idején épült fel a kéttor-
nyú neoromán vörös templom. 1929-ben 
került Rómába. Az előadó a vatikáni le-
véltárban fellelt dokumentumok alapján 
igyekezett tisztázni Luttor II. világhábo-
rú alatt végzett diplomáciai tevékenysé-
gét, amely a Rómából hazarendelt magyar 
diplomaták hiányában óhatatlanul politi-
kai síkra terelődött, és emiatt később meg-
ítélése ellentmondásossá vált. Az előadó 
Luttor leveleiből idézve tette egyértelmű-
vé, hogy a vatikáni diplomata sosem eskü-
dött fel a Szálasi-kormányra.

Rott Nándor magyar katolikus püs-
pökkari tevékenységét Tengely Adrienn 
három korszakra bontva mutatta be. Püs-
pökké történt kinevezésekor Rott volt a 
konferencia leg�atalabb tagja, ez a korszak 
a szárnypróbálgatás időszakának tekint-
hető. Két nagyobb feladatba vonták be. Az 
1915-ben Törökországból kitiltott olasz és 
francia misszionáriusok helyét német és 
magyar papok vették át, ennek megszer-
vezésében Rott Nándor is részt vett, akár-
csak az ekkor folyó kánonjogi kodi�kációs 
munkában. A háborút követő három évben 
Rott lett a konferencia legagilisabb tagja, 
egy éven belül az egyetlen legfontosabb fő-
pap, aki az ügyeket vitte. Részt vett az egy-
házi autonómiáról tárgyaló bizottságban, és 
fellépett az alsópapság körében létrehozott 
radikális forradalmi szervezet, a Papi Ta-
nács ellen is. A háború után bekövetkezett 
területveszteségek nyomán csonkává vált 
főpapi testületben még több munka várt 
rá a spanyolnáthában szenvedő Csernoch 
János hercegprímás bizalmából kifolyólag 
is. A trianoni tárgyalások idején lobbitevé-
kenységet is kifejtett. Ezt követően vissza-
húzódott az országos ügyektől, és �gyelme 
egyházmegyéje felé fordult. 

Pasztorációs tevékenységéről Kar-
linszky Balázs tartott előadást, a „Balaton 
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püspöke” címmel illetett Rott ún. réteg-
pasztorációs munkájának bemutatásá-
val. Rott a korszak társadalmi változásaira 
és kihívásaira re� ektálva olyan társadal-
mi csoportok felé fordult, amelyek hitéleti 
gondozásával egyben az egyház megújulá-
sát is szolgálta. Az egyre nagyobb tömege-
ket vonzó balatoni fürdőtelepeken létrejött 
fürdőegyesületekből építkezve hozta létre 
az új egyházközségeket. A nyaraló papokat 
bevonta a pasztorálásba, és a nagyobb te-
lepeken templomokat építtetett, így példá-
ul Balatonfüreden és Badacsonytomajban. 
Nem kerülték el a � gyelmét az iparoso-
dás következtében létrejött vagy növek-
vő települések sem. Ajkán, Úrkúton és 
Pétfürdőn plébániát, munkás Szent József 
ünnepén triduumot szervezett. Fontosnak 
tartotta a puszták cselédeinek lelkigon-
dozását is, akik távol lakván a templo-
mos helyektől, szinte teljesen nélkülözték 
a hitéletet. Ezért papjait felszólította, hogy 
legalább húsvétkor látogassák meg a pusz-
tákon élőket. Gondot fordított az i� úsági 
pasztorációra a hitoktatás és az egyesüle-
tek (Szívgárda, Credo) megszervezésével. 
Veszprémben az újonnan kiépülő kert-
városban lakó hívek részére templomot 
épített (Szent Margit-templom), ahová ké-
sőbb eltemették.

Tóth Krisztina előadása a püspökség 
gazdálkodását tekintette át, külön kitér-
ve a püspökváltáskor szabályozott módon 
zajló átadás-átvétel, az ún. preascissio in-
tézményére is. A számba vett törzsvagyon 
és pénzjövedelmek közül a püspöki javak 
39 százalékát kitevő erdők jövedelme igen 
jelentős volt. A püspökség legjobban jö-
vedelmező uradalma a karádi volt, ahol a 
szántógazdálkodás dominált. A püspökség 
a földreformot követően is évről évre je-
lentős tiszta jövedelmet könyvelhetett el.

Varga Tibor László a püspökség 
gyűjteményeinek két világháború közöt-
ti helyzetét mutatta be, sorra véve az azóta 
intézményes formában működő gyűjte-
ményrészek, mint a könyvtár, levéltár és 
múzeum létrejöttéhez vezető folyamatot. 
Ugyan a püspökség 1925-ben a vármegyei 
múzeum kiállítására kölcsönzött tárgya-
kat, mégsem beszélhetünk arról, hogy ek-
kor saját egyházművészeti vagy múzeumi 
gyűjteménnyel rendelkezett volna. Rott 
püspök szándékában állt, hogy az 1938-
ban esedékes eucharisztikus kongresszusra 
egy önálló gyűjteményt és kiállítást hoz-
zanak létre, melynek érdekében megvá-
sárolták a Pápay-házat, ez a terv azonban 
életében nem, később pedig más formá-
ban valósult meg.

A konferencia két utolsó előadása épí-
tészeti témájú volt. Urbán Erzsébet építész 
az 1930-as évek templomépítészetét impo-
nálóan széles kontextusba ágyazva mutatta 
be. A korszak építőiparát az új technológiák 
alkalmazása jellemezte. A szakma sokrétű 
és színvonalas szakfolyóiratokkal terem-
tett fórumot az újítások, az új ízlés és divat 
terjesztésének. Igény mutatkozott a nemze-
ti építészet megteremtésére, amelyről neves 
művészettörténészek (pl. Gerevich Tibor) 
gondolkodtak. A vallási élet reneszánsza, 
a Szent Imre-év meghirdetése élénkítő ha-
tással volt a templomépítészetre. Az előadó 

ezen adottságok eredőjeként felépült, épí-
tészeti és művészi értelemben is értéket 
hordozó Balaton környéki templomokat 
mutatott be, amelyeket a korszak neves épí-
tészei terveztek. A modern épületek közt 
említendő a Medgyaszay István által terve-
zett balatonalmádi, a Körmendi Nándor ál-
tal tervezett zamárdi, a Weichinger Károly 
által tervezett balatonőszödi, illetve a Kotsis 
Iván tervezte balatonboglári templom.

Simon Anna művészettörténész, aki 
a veszprémi székesegyház építéstörténeté-
vel több tanulmányában foglalkozott már, 
az 1911-ben gyökeres átépítésen átesett ba-
zilika belső berendezésének megváltozta-
tásáról tartott előadást. Ez a folyamat Rott 
püspök idejére esett, jelentősebb változás a 
Szent Imre-év alkalmából végzett munkák 
nyomán következett be. A változtatás el-
sősorban az oldalhajóban álló régi barokk 
oltárokat érintette. A Szent János-oltár ké-
pét Szent Imrét ábrázoló oltárképre cserél-
ték, a Szent György-oltár építménye pedig 
a Szent Anna-kápolnába került, az ottani 
oltárképet építve be az oltárszekrénybe. Az 
előadó kutatásainak köszönhetően tud-
ható, hogy a bazilika főoltára, szószéke és 
barokk keresztelőmedencéje is a zalaszent-
iváni templomba került.

A Rott Nándor püspök korát felidé-
ző konferencia színvonalas előadásai az 
egyházmegye történetének egy újabb kor-
szakát tárgyaló könyv publikálását teszik 
lehetővé, amelyet egy év múlva azok az ol-
vasók is kezükbe vehetnek, akik a konfe-
renciáról lemaradtak. Ugyanez mondható 
el a tavalyi konferencia előadásaiból szer-
kesztett és az itt ismertetett konferencia 
végén bemutatott Erőgyűjtés és újrakezdés. 
A veszprémi egyházmegye története a 17. 
században című kötetről is.

Jakab Réka

Festő 
a roncsok ala�  
Upcycling – Géczi János 
kiállítása. Művészetek Háza, 
Dubniczay-palota – Várgaléria, 
2019. szeptember 20. – 
október 17.

Mindig kérdés, hogy az, aki a szavak bi-
rodalmában otthonos, és az irodalom az 
elődleges médiuma, mit keres a képzőmű-
vészet területén? Ugyanazt akarja felmon-
dani máshogyan, vagy egy párhuzamos 
– talán még önmagával is kontrasztos – 
különvélemény hangját keresi? 

Számon tartunk igen jó tollú kép-
zőművészeket, akik nem emelték művé-
szi rangra irodalmi közléseiket, hanem 
csak civil kurázsijukat erősítették azok-
kal. Gondoljunk csak Chagall szellem-
dús meg� gyeléseire, vagy Birkás Ákosra, 
aki nyelvi zsonglőrködéseit a művészet-
közvetítés vitorláiba fogta be. De aztán 

egyre jobban megszaporodtak a hatvanas 
évektől a beszélő és író ecsetek. A koncep-
tualitás ránk szabadította az önmagát ma-
gyarázó és futtató művész típusát, és főleg 
azokat a műveket, amelyek már nem akar-
tak a címük, a kontextusuk és narratívájuk 
nélkül megállni. De a posztmodern híres 
jelszava: „Légy eredeti, csináld azt, amihez 
nem értesz” is fellazította a médiumok ha-
tármezsgyéinek áthatolhatatlanságát. Ek-
kor kezdték a képzőművészek is a nyelvet, 
a betűt és az írást beemelni kifejezésük ar-
zenáljába. 

A fentiek fordítottja, ha lehet, még 
előbb végbement. Az írók bátrabban kap-
tak rá a képekre és a képversekre. Eleve 
előbb rajzolunk, mint írunk, és a forma is 
sokkal mélyebben tárolódik a kulturális 
emlékezetünkben, mint az írás. A két leg-
híresebb huszadik századi magyar példa 
– Kassák Lajos és Tandori Dezső – még-
sem lesz megfelelő nyomvonal, hogy eljus-
sunk Géczi Jánosig, ugyanis nála az átjárás 
korántsem olyan demonstratív és direkt, 
mint felemlegetett társaiban. A szavak ko-
pogó világa felől dob ugyan horgonyt a 
szenzuális faktúrák képi szigete felé, de 
mire kiköt a túlparton, a betűk lekopnak 
róla. Nem rikácsol a művekben az irodal-
már, és nem tüntetnek a képeken a sza-
vak. Hiába kerestem erősen a veszprémi 
Upcycling című kiállításán az írót a kollá-
zsokban, a � noman háttérbe húzódó átté-
teleken kívül nem találtam fogódzókat. 

Géczi János alapanyag-választásában 
van egy nagyon elegáns szimbolika, ami az 
írót és a festőt is mozgásba hozza. A plakát 
mint nyomtatott sajtótermék, mint betűk 
és képek összhatása, mint információ és 
vizuális jel egysége. Ezen túl a plakát mint 
a populizmus, a tájékoztatás vagy a dezin-
formálás, a reklám vagy optikai lefárasztás 
médiuma. És a plakáttépés mint a külön-
vélemény gesztusa. Ez mind beépül majd 
a képekbe, de csak egy alsó rétegként. 
Merthogy a fecnik átlényegülnek időköz-
ben, és ezek lesznek a kollázsok hordozó 
felületei és pigmentjei is egyben. Az iro-
dalom és képzőművészet szigete között a 
betűk, nyomatok, a papír csak ladik gya-
nánt viszik Géczit, miközben benne az író 
többszöri hajótörés után a lélekvesztő ron-
csaiból csinál képeket. Képeket rak össze a 
partra úszott festő. Merthogy a művek – és 
nem csak azért, mert festő írja ezeket a so-
rokat is – végül igazi festményekké válnak. 
Minden esztétikai kulcs elfordul bennük, 
és korántsem akarnak a konceptualitás 
állványzatának a tartóoszlopain nyugod-
ni. Géczi nem akar engedményeket kérni a 
festmények előtt, és íróként magyarázkod-
ni. Ő roncsolt papírból állít elő impresz-
szionizmust, csúcsfényekkel, valőrökkel, 
rezgéssel és fénytörésekkel. A kollázsok-
ban végbemenő újrahasznosítás nemcsak 
a profánt teszi szentté, nemcsak a plakát 
goromba célratörését árnyalt fogalmazá-
sú lírává, hanem végül az írót is festővé 
transzformálja. 

Földesi Barnabás
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