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Zenei jóslat a málnafesztiválon

A kismarosi málnafesztivál nyolc év után odáig jutott, hogy közönsége, fellépői, helyi lehetőségei
inkább hordozzák magukban két-három jobban körülhatárolt rendezvény lehetőségét, mint egyét. A
látogatók összetételét tekintve nagy lenne az igény egy országra szóló, családbarát gasztronómiai-
hagyományőrző fesztiválra málnalekvárral, málnás pitével, málnapálinkával, pompás sváb ételekkel,
gyermekprogramokkal, s csak egy-két országos hírű előadóval.

Külön lehetne rendezni immár egy meditatív zenei-társművészeti fesztivált is. Nem mintha a fesztivál
mostani formájában csorbult volna azok öröme, akik a kismarosi Teleház meghitt udvarán
füstölőillatban hallgatták péntek este a harmincéves múltú, világhírű Calcutta Trió léleknyugtató
rágáit ebben a zaklatott, forró, bizonytalan jövőképpel terhes nyárban. S nem mintha kevésbé
tüzesen járták volna a sváb táncokat a Verőcei Nyugdíjas Klub dirndliruhás hölgyei szombat délután
a sportpálya szabadtéri színpadán. Az időjárás annyiban kegyelmezett a fesztiválozóknak, hogy csak
a helyi hagyományőrző programok után eredt el az eső. A nagyon fiatal előadókból álló Hetedhét
zenekar már a sportcsarnokban a térség képző- és iparművészeinek kiállított tárgyai között ötvözte
izgalmasan többek közt moldvai és délszláv dallamokkal a dzsesszt. 
A keleti gyökerű archaikus zenei elemekre korunk zenehallgatója úgy tekint, mint ritka, szinte
véletlenségből megőrzött drágakövekre, amelyeket érintetlenül kell megóvni, s néha óvatosan
faggatni. Alex Horsch, aki német létére tíz évvel ezelőtt bekalandozta Észak-Mongóliától a Kárpát-
medencéig az archaikus zenében gazdag tájakat, szombaton este a keleti dallamkincs egészen más
arcát mutatta be. Nála az archaikus keleti tuvai zene és a világörökség részévé nyilvánított tuvai
éneklés rugalmasan integrálja a többi, később keletkezett stílusréteget éppúgy, ahogy az elmúlt
évtizedekben a rock, a dzsessz szívott magába minden korábbi stílust. Sőt az archaikus zenei alap
felfalja még magát a rockot is: kobozon pengeti Alex Horsch a Deep Purple örökzöldjét, a Smoke on
the Watert. (Ugyanezt Alex két évvel korábban a Misztrál Fesztiválon a Zöldike névre hallgató
pévécécsövön fújta el annak igazolására, hogy a keleti archaikus zene még a műanyagvilágot is
bekebelezi, ha nagyon akarja.) A ritka technikai képességekkel megáldott, még ritkább
öntörvényűséggel megáldott-megvert muzsikus tizennégy hangszeren előadott produkciója zenei-
zenetörténeti jóslat, amelyet napjaink gazdasági-politikai-kulturális folyamatai sok szempontból
igazolni látszanak. (Sőt létezik olyan Észak-Mongóliából Amerikába települt zenekar, amely a
fentieket több lemezén már meg is valósította.) 
Szombaton a kismarosiak egyik büszkesége, a helyi skót zenekar, a Dagda Alex Horsch
dudajátékával kiegészülve zárta a késő estébe nyúló programot. Vasárnapra maradt a Farkas-trió és
Ferenczi György a Rackajammel. Nekik már nem kellett olyan világhírű, sok rajongót vonzó
konkurenciával megküzdeniük, mint előző este a verőcén fellépő Ghymes és a Zebegényben
koncertet adó Szabados György.
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Harmath Lászlót múlni nem akaró szenvedély kerítette
hatalmába vagy húsz éve, azóta háború előtti lámpákat
kelt új életre. A porlepte, csúfnak tűnő torzókban azonnal
meglátja a szépet. Tovább

A költő saját
kérdéseire felelt
2011. november 09., szerda
13:55

Tomaso Kemeny olasz-magyar költő első magyar nyelvű
verseskötetének bemutatója elszalasztott lehetőséggé
vált. Szkárosi Endre és Szőcs Géza sem vitte túlzásba a
tíz éves korában elszármazott Kemeny faggatását. 
Tovább

Azok a gyönyörű
Commodore 64-ek
2011. november 09., szerda
12:30

Időutazás a nyolcvanas évekbe, amikor ugyan még
Kádár volt a rendszergazda, de már egyre inkább
minden a computerekről szólt. Kis Róbert
ősszámítógépeket gyűjt. Tovább

Ez a könyv is csak
úgy lett…
2011. november 04., péntek
09:23

Mi döntjük el, hol játszódik, mikor játszódik és miről szól.
De Bodor Ádám azért megint rajzolt hozzá ezt-azt. 
Tovább
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„Szolidan vagyok vagány”
2011. november 04., péntek 08:00

Dizájnboltos sorozatunk mellett útjára indítunk egy másik
sorozatot is, amelyben fiatal magyar divattervezőket
mutatunk be. Illéssy Lenkére, az ille-olla tervezőjére esett
első körben a választásunk. Tovább
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