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(/*«■ Janus-arcú rendszerváltozás
akartunk szolgálni senkit. Nem 
az a célunk, hogy manipuláljunk 
és meghamisítsuk a történelmet. 
Megpróbáltuk a tényekre tá
maszkodva, indulati elemektől 
mentesen azt megírni, amit átél
tünk, amit tapasztaltunk. Az eb
ből adódó következtetéseket ak
kor is megkíséreltük levonni, ha 
azok ránk nézve -  itt most a po
litikai jobbközepet értem -  kel
lemetlennek.

Milyen Európára, illetve a 
nyugati világra jellemző 
szellemi irányzatokhoz 
kapcsolható a szerzők el
méleti alapállása? 
Nyugat-Európában az értel

miség egy része vonzódik a bal
oldali eszményekhez, a „hal
adáshoz”, a „szocializmushoz”. 
Egy működő polgári demokrati
kus intézményrendszer mellett 
ez inkább divatnak tudható be. 
Talán az ezáltali több szereplési 
lehetőségnek, illetve végtelen 
naivitásuknak tulajdoníthatjuk 
ezt a vonást. Évtizedekig gyil
kos és emberellenes eszméket és 
rendszereket -  gondoljunk Ku
bára, a Szovjetunióra vagy 
Észak-Koreára -  védtek és állí
tottak példának a nyugati társa
dalmak elé. A mi társaságunk 
valóban megfelel a nyugat-euró
pai polgári jobbközéppel leírha
tó kereszténydemokrata, keresz
tényszociális, nemzeti elkötele
zettségű polgári liberális eszme
körnek és irányzatnak. Egyi
künk sem gondolja azt, hogy a 
polgári demokrácia a non plus 
ultra, de úgy véljük, ennél em
berségesebb, hatékonyabb társa
dalmi berendezkedési forma 
nincs. Fenntartással fogadunk és 
messzemenően elutasítunk min
den olyan -  már Magyarorszá
gon is jelenlévő -  kísérletet, 
amikor valaki úgy gyakorolja a 
polgári demokrácia kritikáját, 
hogy közben a polgári viszonyo
kat meghaladja. Ettől kezdve új
ra nyitott az út a diktatúrához.

F. Papp Endre
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Barátaimmal -  miután né
hány éve megalakítottuk a Ma
gyar Polgári Demokraták Társa
ságát -  sokat beszélgettünk ar
ról, hogy ezt a kötetet meg kell 
csinálni. Közel egy évvel ezelőtt 
szántuk rá magunkat, hogy a 
rendszerváltozás történetét meg
írjuk, mert minden, ami ezzel 
kapcsolatban megjelent eddig, 
az tulajdonképpen a kádári eli
tek, vagyis a „nyertesek” szem
szögéből készült elemzés. Több
nyire olyan szerzők vizsgálták 
az elmúlt néhány év történetét 
1988 óta, akik jórészt a korábbi 
rendszer haszonélvezői, marxis
ták, MSZMP-tagok voltak. Ami
kor végiggondoltam, mi is lehet
ne ennek a kötetnek a célja, azo
kat a területeket próbáltam meg
találni, ahol markánsan meg le
hetne mutatni azt, hogy mi is 
történt a mögöttünk hagyott év
tizedben, mi zajlott le rendszer- 
változás címén. Ezekhez a terü
letekhez megpróbáltam megke
resni azokat a szerzőket, akik 
nem balliberális nézeteket valla
nak, és nem kötődnek sem az 
MSZP, sem az SZDSZ érdek- 
csoportjaihoz. így jött létre ez a 
koherens politikai filozófiát val
ló, a polgári jobbközép híveiből 
álíó szerzőgárda. A tanulmá
nyok heterogének, sokszínűek, s 
reményeink szerint érdekesek. A 
kötet megpróbálta a társadalmi 
és gazdasági változásokat több 
szempontból elemezni. Diczházi 
Bertalan és Matolcsy György a 
gazdaság folyamatait elemezték. 
Bárány Anzelm a médiában le
zajlott változásokat, Fricz Ta
más a pártstruktúra kialakulását 
vizsgálta meg. Gergely András a 
rendszerváltozás egyik szimbó

lumáról, Antall Józsefről írt. II-/ 
lés Zoltán és Medgyesy Balázs a 
demokratizálódási folyamatban 
fontos politikai szerepet betöl
tött ökológiai mozgalmakról ér
tekezett. Kahler Frigyes az er
kölcsi és jogi igazságtétel prob
lémáit, Martonyi János az euró
pai integráció és az új külpoliti
ka kérdéseit elemezte. Mellár 
Tamás a különböző gazdaságpo
litikai koncepciókat hasonlította 
össze. Molnár Attila a ma diva
tos liberális társadalmi és kultu
rális mintákat, a „nyitott társa
dalom” a „másság”, a „multikul- 
turalitás” eszményeit kritizálta. 
Őry Csaba a szakszervezetek
nek, Schmidt Mária az antisze
mitizmusnak a rendszerváltozás 
során betöltött szerepéről mond
ta el a véleményét. Sepsey Ta
más a kárpótlás történetét fog
lalta össze, Teliér Gyula a polgá
rosodás múltjával és jelenével 
foglalkozott, Tőkéczki László az 
oktatás- és iskolapolitikáról írt, 
míg én az elmúlt kormányzati 
ciklus eseményeit, illetve a 
posztkommunista baloldal törté
netét próbáltam meg átfogóan 
bemutatni.

Miben tér el a kötet szerzői
nek szellemisége a bal
liberális, szociálliberális
gondolkodásmódtól?
A kötet ilyen tekintetben a 

mindent uraló, domináns szelle
mi egypártrendszerrel szemben 
a pluralizmust, a szellemi több
pártrendszert képviseli. Azonos 
politikai filozófiát és értékrendet 
vallunk, de nem gondolkodunk 
azonosan. Az autonómiáját min
den szerző megőrizte. Nem vol
tak kötelező normatívák, s ami a 
legfontosabb, írásaikkal nem
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Vujicsics együttes * Korai Öröm Ütősök * 
Akinwumi Toyin and African Beats 90 

Szilvási Gipsy Folk Band * Afro Magic * 
M.É.Z. * Gerendás Péter 

Ghambiai Tűztánc (Mahatma Gandhi 
Kulturális Egyesület) * Eric’s Sons 

Ozan Ahmed
(Kurdisztáni Kulturális Akadémia) * 

Tragédia dell’ Arte
Tilos Rádió Party * Futura Retro 2000 *

Tükör Színpad 
Afrikai kiállítás 
belépő: 600 Ft

Az idő és az anyag párbeszéde
Daniele Crepaldi művei az Olasz Intézetben

Létezik a gondolkodásnak 
olyan formája -  fogalmaz C. G. 
Jung - ,  amely a nagy primitív 
szimbolikus képet, formát követi. 
Ezek a formák idősebbek, mint a 
történelmi ember, sokkal távo
libb korszakokban születtek meg 
benne, olyan formák, amelyek 
túlélik a generációkat, és örök 
élettel töltik el lelkünk legmé
lyebb mélységeit. Ez az állítás áll 
Daniele Crepaldi legújabb, ez év 
áprilisában megjelent katalógu
sának első oldalán. Az esemé
nyek különös -  törvényszerű -  
véletlenjének köszönhetően a ka
talógus Mexikóban jelent meg 
ugyan, mégis, egy budapesti kiál
lításhoz használható vezetőnek: a 
művész tárlata a Budapesti Olasz 
Intézetben látható.

Festő és szobrász egyszerre, 
születésére nézve olasz, működé
si területét tekintve mexikói alko
tó. Daniele Crepaldi művei egy
részt azért érdekesek, mert elsza
kadva korunk egymást váltó mű
vészeti irányzatairól, az idő mély
rétegei felé vezetik nézőiket, 
másrészt mert olyan alkotót mu
tatnak be, aki nem szokványos 
úton vált művésszé, pályáját né
hány olyan találkozás határozta 
meg, amely elementáris erővel 
hatott rá. Képzőművésszé is egy 
elemi erővel ható élménynek kö
szönhetően lett a nyolcvanas évek 
közepén. New Yorkban találko
zott azzal az ámulattal, amely a 
lehető leghétköznapibb falfelüle
tek színeinek, faktúrájának gaz
dagsága láttán fogja el a szem 
igazi ínyenceit. A XX. század 
egyik legnagyobb fotográfusa, a 
Halász Gyulaként magyar földön 
született Brassói egy párizsi toa
lett falán fedezte föl a csodát, 
hogy azután albumnyi képet ké
szítsen a falfirkákról, karcolások
ról. Daniele Crepaldi is fotográ

fusként, mégpedig híres lapok 
munkatársaként dolgozott koráb
ban, harmincas évei közepén járt, 
amikor erről az amerikai útjáról 
hazatérve először állított ki olyan 
műveket, amelyeken falak, falak
ra került rajzok, az idő okozta el
változások látszottak. Nem sok 
idő kellett hozzá, hogy a koráb
ban ismert, elismert divatfotós 
úgy beleszerelmesedjen az 
anyagba, hogy előbb párhuzamo
san folytassa a fotó- és képzőmű
vészeti tevékenységet, majd vég
leg elkötelezze magát a kép-, a 
tárgyalkotás mellett. A hagyomá
nyos festmény, szobor kifejezés is 
alkalmazható lenne műveire, ke
vésbé lenne beszédes azonban a 
meghatározás: Crepaldi nem a 
hagyományos értelemben vett 
festményeket készít, hanem olyan 
munkákat, amelyek mintegy mo
dellezik a „nagy”, az „igazi”, az 
idő és az anyag között a termé
szeti körforgáson belül folyama
tosan ismétlődő találkozást.

Éppen ezért nevezte el műveit 
cronomateriáknak, a cronos és á

matéria, az idő és az anyag ötvö
zetének. Elkészítésükhöz használ 
homokot, kvarc- és márványport, 
enyvet, bitument, fát, úgy önti
keveri össze őket, ahogyan az 
egyes anyagok kerülnek egymás 
körforgásában. Vannak kollázsai, 
amelyeken tépett papírdarabkák 
formálnak titokzatos lényeket, 
vannak tárgyai, amelyek maguk 
is kollázsszerűen épülnek föl, ta
lált formákból, anyagokból.

Művei egy része -  ezek tartoz
nak a legerősebbek közé -  a 
Juang megidézte ősi, történelem 
előtti világ formáiból, kövület- 
szerüen fennmaradt lényeinek tö
redékeiből építkezik. Más mun
kákon annak a hosszú tartózko
dásnak a hatása érződik, amely 
egyre erősebben költi a mexikói 
ősíakók kultúrájához is. Budapes
ti kiállítása arra is példa tehát, 
hogy az a bizonyos történelem 
előtti beszéd nemcsak a generáci
ók túlélésére képes, de valóban 
nem ismer földrajzi határokat, az 
emberi kifejezés egyetemes esz- . 
köze. j n  P. Szabó Ernő É'V
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Többéves előkészítő munka 

után. 1997 vécén kezdteel for- 
gatni Bokor Péter és Hanák Gá-~
Sör Napló helyett című, navonta 
jelentkező portrésorozatát dr ^  ■* 
Habsburg Ottóról. A legújabb, 
öíödik részt vasárnap délután. [
1 ft.zu-kor. a Duna Televízió mű
során láthatják a nézők.

Bokor Peter és Hanák Gábor 
több mint egy évtizeddel ezelőtt 
ültette először kamera elé Habs
burg Ottót; az akkor készült fel
vételekből állították össze más
fél órás, Isten akaratából című 
alkotásukat, amely 1989-ben, a 
bemutatást követő fél éven belül 
a legnézettebb magyar doku
mentumfilmmé vált. A Napló 
helyett azonban -  a magyaror
szági politikai-társadalmi válto
zásoknak köszönhetően -  más 
arcélét igyekszik megrajzolni a 
Páneurópai Unió elnökének: a 
sorozat középpontjában a konti
nens gazdasági-politkai életének 
aktuális kérdései, legégetőbb 
problémái állnak, valamint egy 
olyan politikus gondolatai az eu
rópai változásokról, aki tevéke
nyen részt vállal a nemzetközi 
kapcsolatok szervezésében. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a 
félórás beszélgetésekből hiá
nyoznának a történelmi vissza
emlékezések, elemzések, szemé
lyes vallomások.

A vasárnap képernyőre kerü
lő részben -  amelyet az 
Admontban rendezett Európa 
Nap ideje alatt forgattak -  
Habsburg Ottó visszaemlékezé
seivel igyekszik kiegészíteni azt 
a képet, amelyet -  többnyire a 
történettudomány adatainak is
meretében -  IV. Károlyról alkot
hattunk: beszél apjához fűződő 
viszonyáról, és visszaemlékszik 
apja életének utolsó óráira is. A 
műsor egyik érdekessége az a 
rövid, felújított híradófelvétel, 
amelyen a IV. Károlyról készült 
utolsó filmriport látható, s amely 
csaknem harminc évvel ezelőtt 
volt látható a Magyar Televízió 
műsorán.

A Napló helyett következő, 
egy hónap múlva látható részé
nek felvételei Gödöllőn készül
nek majd. Az alkotók őszre ter
vezik a sorozat epizódjait össze
gyűjtő VHS-kazetta megjelente
tését.
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Dzsessz magyarul

A dzsesszmuzsikusokat 
gyakran megérintik a különböző 
népzenék. Vannak, akik az afri
kai és az arab, mások a 
távolkeleti kultúrákban találják 
meg az ihlető forrásokat, ame
lyekkel megtermékenyíthetik 
zenéjüket. Bőven kínálkozik 
példa a magyar népzene és a 
dzsessz nászára is. A kétféle idi
óma Szabados György művésze
tében találkozott magas rendű 
szintézisben, aki egész életmű
vét a magyar zeneiségből táplál
kozó nyelv kimunkálásának 
szentelte. A közelmúltban meg
jelent hazai CD-k közül kettő is 
példázza a közvetlen népzenei 
hatásokat.

Szakcsi Lakatos Béla (zongo
ra) és Kőszegi Imre (dob) a kö
zépkorú dzsessznemzedék két 
kiemelkedő képviselője. Az 
„Időutazás” című album kette
jük közös vállalkozása. A lemezt 
nyitó „Magyarországi gyöke
rek” pentaton dallamokat párosít 
a dzsessz erőteljes ritmikájával 
és variatív technikájával, a cím
adó „Időutazás” gospelkeretbe 
foglalt, leltárszerű sorjázása a 
dzsessz Szakcsi számára kedves 
alkotóelemeinek, a „Blues for 
Two” szellemes, játékos variá
ció egy bluestémára, a „Happy 
New Orleans” pedig a dzsessz 
szülővárosának hangulatát idézi. 
A muzsikusok magas szintű já
tékkal rukkoltak elő, remekül ki
egészítik egymást, és sikerül el
érniük, hogy a kettős mellől ne 
hiányoljuk a bőgőt. Csak örülhe
tünk annak, hogy a nagy tehetsé
gű Szakcsi a „new age” zene ba
nalitásai után visszatért az igazi 
dzsesszhez. Az album rendező
elvét keresve azonban már nem 
ennyire felhőtlen az örömünk. 
Szakcsiék értelmezésében a le
mez keretét kijelölő magyar 
népdal és a blues egyaránt nép
zenének tekintendő, ám a párhu
zam nem bizonyul kellően szi
lárd kötőanyagnak ahhoz, hogy 
az elektikus anyagot összefogja. 
Bármennyire kiváló az előadás, 
a hallgató egy ponton túl már 
nem éri be a két előadó muzika
litásának, és dzsesszbeli jártas
ságának vitathatatlan jeleivel: 
nem stílustörténeti példázatokra, 
hanem átélt, személyes zenej le

tétekre vár. A vegyes vágottat 
nem ízesíti eredeti fűszerekkel 
az egykor szintén Rákfogós, 
Ausztráliában élő Jackie 
Orszáczky két szerzeménye és 
mesterkélt éneke sem. 
(F ontrade/HTS ART)

A főnix „Szent madár, az 
öröklét nem létező, soh’sem volt 
madara, mégis a legvalóságo
sabb, és a legszebb: a képzelet 
és a szvit tüneménye, az Elet rej
télyének uralma a sors kicsi
nyessége felett” -  írja „A szent 
főnixmadár dörrögései” című 
CD-jének borítóján Szabados 
György: A himnikus fogalmazás 
azt az emelkedett szellemi kiin
dulópontot jelzi, amellyel a szer
ző-előadó a zenéhez közelít. A 
Szabados-féle univerzumnak a 
dzsessz jegyei (ritmikusság, 
improvizáció, egyes harmóniák) 
lényegesen, de nem kizárólagos 
alkotóelemei, mellettük szerepet 
kapnak benne a magyar zenei
ség jellegzetességei (pentatónia, 
parlando-rubato előadási mód) 
és a huszadik századi zene for
mai eszközei (kompozíciós 
technika, tizenkétfokúság) is. 
Kategóriákon kívül és fölött álló 
sorszene ez, amelynek reprezen
tatív lenyomata az 1991-ben, az 
Adyton kiadó gondozásában 
megjelent szólózongora-lemez 
volt. Ez az anyag ugyanabban az 
évben koncerten elhangzott a 
németországi Münster városá
ban, ezt tartalmazza a változat
lan című és programú CD. Ezen 
Szabados a „Koboz-zene” pre
parált zongorán megszólaltatott 
hangzásbéli és ritmikai eredet 
mintáitól a Régi ima, a 
„Szólóposzáta” és a „Ceauswitzi 
koncert” korokon, eszméken és 
érzületeken átívelő számycsapá- 
saival a ráadásként elhangzó 
„Tánczene” pentatóniájáig, de
lejes ritmusáig jut el. A koncert 
felszabadult légköre rendkívüli 
teljesítményre ösztönözte a zon
goristát, szellemi kisugárzása és 
a játékában fölsejlő ősi erő 
olyan hatással volt a német kö
zönségre, hogy hosszú, lelkes 
ünneplésben részesítette az em
lékezetes est magyar előadóját. 
(Szerzői kiadás)

(^ÍTuri Gábor

Ma délben mutatják be a Fókusz Könyváruházban a Kairosz 
Kiadó Janus-arcú rendszerváltozás .című tanulmánykötetét. A 
Magyar Polgári Demokraták Társasága kezdeményezéséből 
született kiadványt Orbán Viktor a Fidesz-Magyar Polgári Párt 
elnöke és Elek István közíró ajánlja a nagyközönség figyelmébe. 
A tizenhé t szerző  -  mind neves tudományos szakember ^elem 
zését tartalmazó könyv létrejöttéről és céljaróTTáth-Gy. László 
politológust és publicistát, az írások válogatóját kérdeztem,
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kultúrák humanista központja
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