
SZABÓ PALÓCZ ATTILA
Habár a hivatalos program, a brit 
Arctic Monkeys valóban minden di
cséretet megérdemlő, nagyszerű kon
certjével vasárnap véget ért a VOLT, 
a különböző programhelyszíneken 
reggelig folytatódtak a bulik, külön
féle DJ-programokkal igyekeztek a 
szervezők emlékezetessé tenni a zá
rónapot. Ezek már furcsa, különle
ges pillanatok minden hasonló nagy 
nyári rendezvény életében, ugyanis a 
még mindig bulizó és jókedvű társa
ság közé keverednek azok a fesztiválo- 
zók is, akik időközben sátrat bontot
tak, és elindul ilyenkor, a még mindig 
hangos programhelyszínek között ka
nyarogva a hátizsákosok menete a pá
lyaudvar, illetve a buszállomás felé. 
A rakodómunkások munkával töltik 
ezeket az éjszakákat, amikor valame 
lyik színpadon leoltják a fényeket, ki
kapcsolják az erősítőket, azonnal bon 
tani kezdenek, s reggel a megpakolt

kamionok már úton is vannak, ezút
tal éppen Zamárdi felé. Ott követke
zik ugyanis csütörtöktől, július 10-től, 
a másik nagy nyári rendezvény, a Ba
laton Sound fesztivál.

Egyelőre úgy tűnik, a VOLT Fesz
tivál jövőre is a Lövér kempingben 
lesz, bár, mint ahogyan már korábban 
megírtuk, két évvel ezelőtt, alig né
hány nappal a rendezvény nyitónapja 
előtt derült ki, hogy nem kapta meg a 
regionális környezetvédelmi felügye
lőség engedélyét. Az indoklás akkor 
úgy szólt, hogy a rendezvény megtar 
tása nem egyeztethető össze a terü
let védetté nyilvánításának céljával és 
indokával . Az engedélyeztetésre azért 
van szükség, mert a terület a Soproni 
Tájvédelmi Körzethez tartozik, illetve 
Natura 2000 védelem alatt áll. Az el
utasító határozatot egyebek mellett 
azzal indokolták, hogy a vendégeknek 
kialakított kemping területén védett

NEM NAGYON SZERETNÉNEK MÁSIK HELYSZÍNT KERESNI

5  PERCES INTERJÚ

FÜLÖP ZOLTÁN
a VOLT Fesztivál egyik főszervezője

-  Hogy vannak a csilpcsalpfüzikék, 
ebben a kérdésben sikerült már 
közelebb jutni a megoldáshoz? 
(A csilpcsalpfüzike egy madár, la
tin neve Phylloscopus collybita -  a 
szerk.)

-  Szerencsére ez a probléma né
hány évre megoldódott, ugyan
is tavaly megállapodtunk a Nyu
gat-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Fel
ügyelőséggel. A megfelelő környezet 
védelmi szabályok betartásával még 
három évig itt lehetünk, itt tarthat
juk meg a fesztivált. Reméljük, hogy 
ez alatt a néhány év alatt sikeres lesz 
az együttélésünk a terület teljes fló
rájával és faunájával.

-  A tavalyi megállapodás azon
ban éppen arról szólt, hogy a három  
év alatt m ásik helyszínt keresnek. 
Lesz Sopron környékén alkalmas 
terület?

-  Nehéz kérdés, mert egy ilyen ka
liberű fesztiválnak a környéken szin
te lehetetlen megfelelő helyszínt ta
lálni. A város vezetőivel közösen is 
megvizsgáljuk ezt a lehetőséget. Sze
rintem azonban ennél optimálisabb 
helyszínt nem találhatunk. Mesz- 
sze van még a határidő, a rendelkező 
sünkre álló három év alatt minden

képp találunk valamilyen megoldást, 
amelyik a VOLT Fesztivál látogatói
nak, a szervezőknek és a környezet- 
védelmi hatóságnak is megelégedő 
sére szolgál.

-  Az év többi részében ezt a terü
letet nem használják.

-  Nem, kempingként már rég nem 
működik. Mi egész évben béreljük a 
területet, ilyen megállapodást kötöt
tünk a tulajdonossal, akivel többéves 
szerződésünk van. Év közben való
ban nincsenek programok, de egy- 
egy eseményt azért befogadunk, pél
dául itt tartotta meg a május elsejei 
programjait a városi önkormányzat. 
Működik itt egy állandó vendéglátó- 
hely és terasz is.

-  Önök ezek szerint nem  gondol
kodnak abban, hogy elköltöztessék a 
rendezvényt?

-  Inkább úgy fogalmaznék, hogy 
vizsgálgatjuk a lehetőségeket. Mi 
most nem nagyon látunk olyan po
tenciális területet, amelyen ilyen inf
rastrukturális háttérrel, kommunális 
kiépítettséggel, hasonló adottságok
kal, nagyszínpados küzdőterekkel - 
ahol több tízezer ember összegyűlhet 
-  meg tudnánk tartani a fesztivált. 
Szerintünk ezt itt optimális helyszín, 
de ha nem maradhatunk, akkor az 
olyan helyzet lesz, amelyet a megfe
lelő időben majd kezelnünk kell. De 
még nem tettünk le arról, hogy meg
győzzük a döntéshozókat, hogy még 
is itt maradhasson ez a fesztivál.

Látogatórekord az idei rendezvényen
Minden eddiginél többen, 120 ezren buliztak a VOLT Fesztivál öt napja alatt Sopron
ban -  közölte az egyik alapító-főszervező hétfőn az MTI-vel. Lobenwein Norbert el
mondta, hogy a mostani vendégszám tízezerrel volt több a tavalyinál, a legtöbben 
csütörtökön voltak a Lövér kempingben. Aznap este a brit Foals, az amerikai Thirty 
Seconds to Mars és Steve Aoki léptek fel. A vasárnapi záró koncerten, amikor a brit 
Arctic Monkeys lépett színpadra, mintegy húszezren voltak.

E m lé k tá b la  S z a b a d o s  G y ö rg y n ek
NAGYMAROS Emléktáblát avatnak Szabados György zeneszerző, zongoraművész 
75. születésnapja alkalmából vasárnap 17 órakor Nagymaroson, a Nap utca 6. szám 
alatt. Köszöntőt mond Petrovics László polgármester és Kodolányi Gyula költő, iro
dalomtörténész. A táblát Gáspár István plébános szenteli fel. Szabados György 1939- 
ben született Budapesten. 1963-ban orvosi diplomát szerzett, zenét magánúton ta
nult. 1972-ben kvintettje (Jávori Vilmos, Kimmel László, Ráduly Mihály, Vajda Sándor) 
megnyerte a San Sebastian-i Nemzetközi Jazzverseny nagydíját free kategóriában, 
1973-ban megjelentette első lemezét Esküvő címmel. 1975-ben saját kortárs zenei 
műhelyt alapított a Kassák Klubban, ezt 1988-ig vezette. 1988-ban megalapította a 
Magyar Királyi Udvari Zenekart és a Szabad Zene Nyilvánossága klubot. 2011-ben Kos- 
suth-dijat kapott. 71 éves korában hunyt el. (MHO)

állatfajok is élnek, amelyeket zavar a 
zaj és a tömeg, s ráadásul „lehetnek 
olyan madárfajok, amelyeknek pót- 
költése zajlik”. Az immár tizenkét éve 
ugyanott megtartott rendezvény utá
ni helyreállítás pedig csak akkor lehet

eredményes, ha utána a területet több 
éven át nem veszik igénybe.

A zenében találkoztunk -  így fog 
laihatnánk össze az egyik főszpon
zor szlogenjét parafrazeálva az idei 
VOLT-ot. Ha a programkínálat, a nagy

nemzetközi sztárok névsora talán el 
is maradt a megszokottól és a tavalyi
tól, hangulatában és sokszínűségében 
mégsem okozott csalódást egyetlen 
visszatérő VOLT-ozónak sem, s ezt bi 
zonyítják a statisztikák is.

Jövőre is a Lövér kempingben rendezik a VOLT-ot FOTÓ: CSUDÁI SÁNDOR

HALÁSZ GYULÁBÓL BRASSÁÍ, FESTŐBŐL FÉNYKÉPÉSZ -  EGY ZSENI ATGET KÖPENYÉBŐL

Harminc éve halt meg Párizs szeme
PÉNTEK ORSOLYA
Harminc éve, 1984. július 8-án halt 
meg Brassai, akit Párizs szemének 
is neveztek. Az örmény édesanyá
tól -  anyja, Verzár Matild híres erdélyi 
családból származott - és magyar apá
tól származó Halász Gyula 1899. szép 
tember 9-én született Brassóban - a 
születési dátumában előforduló sok 
kilences számnak nagy jelentőséget 
tulajdonított. Ugyanúgy, mint André 
Kertész, ő is részt vett az első világ
háborúban, majd önkéntes volt a Vö
rös Hadseregben. A háború vége felé 
kis híján belehalt egy fertőzésbe, ap
ja mentette ki a hadikórházból. A Bu
dapesti Képzőművészeti Főiskolára 
járt, festőnek, grafikusnak is zseniá
lis volt, olyannyira, hogy később Pi
casso többször kérte, hogy hagyja ab
ba a fényképezést, és inkább rajzoljon. 
Diplomát végül Berlinben szerzett, 
ahonnan 1924-ben Párizsba ment, 
ahol Picasso, Miró, Dali, Matisse, 
Giacometti és Henry Miller társasá
gában forgott. Kezdetben újságírásból 
élt, a határon túli magyar lapokat tu 
dósította, csakúgy, mint az ekkoriban 
szintén Párizsban tartózkodó, szintén 
hírlapíróként dolgozó Márai Sándor. 
Cikkeit saját rajzaival illusztrálta, de 
az újságíróskodás nem igazán jelen 
tett biztos jövedelmet: folyamatosan 
anyagi gondjai voltak. 1926-ban meg
ismerte André Kertészt, aki rábeszél
te a fényképezésre. Kertész egy inter
jújában azt mesélte, sokáig győzködte 
arról, hogy megélhetési forrásnak tö
kéletes a fotózás, mellette pedig fest
het nyugodtan. Brassai - aki épp azért 
vette fel ezt a nevet, szülővárosa ne
vét, hogy „megélhetési” munkáját, 
a fotográfiát elkülönítse a festészeti- 
írói életműtől, amelyet saját nevén, 
Halász Gyulaként óhajtott jegyezni -, 
kezdetben elkísérte Kertészt az éjje

li csavargásokon, majd, amikor elvál
lalt egy éjszakai fotósorozatot, amely 
munkát eredetileg Kertésznek aján
lották fel, a két fotós csúnyán össze
veszett. Kertész azzal vádolta Brassait, 
hogy ellopta az ötletét. Brassai azon
ban ekkor már régóta figyelte az éjsza - 
kai várost, a fényképezést pedig épp 
azért kezdte el komolyabban művel
ni, mert meglátta benne az új techni 
ka adta művészi lehetőséget. Végigfo
tózta a Montparnasse-t, a rendőröket, 
prostituáltakat, bárokat úgy, hogy 
akkor az éjjeli fotózásnak még semmi 
lyen hagyománya nem volt: Brassai az 
anyag elkészülte alatt kísérletezte ki a 
technikát. Képei között voltak olya
nok, amelyeket egy rövid cigaretta el
szívásának ideje alatt exponált, és vol
tak „hosszú cigarettás” felvételek is.

Képei a Paris de nuit (Az éjszakai 
Párizs) című albumban jelentek meg 
1933-ban. Második albuma, a Voluptés 
de Paris (Párizs örömei) 1935-ben je 
lent meg, limitált példány számban. 
Közben végigfotózta a párizsi művész- 
kolóniát, és elkezdett fényképezni Pi
casso műtermében is.

Brassaira fotósként nemcsak Ker
tész hatott viszonyuk amúgy a kö 
vetkező évtizedekben is viharos volt 
-, de Atget is: a francia zsenivel és fo
tóival egyik barátja ismertette meg.

Brassait a Párizs-könyv után az 
egész világon elkönyvelték fotográ
fusnak, leveleit olvasva azonban vilá 
gossá válik, hogy ő maga szerette vol
na elkerülni, hogy beskatulyázzák, 
hiszen életműve jóval túlnyúlik a fo
tókon: filmesként, íróként, szobrász
ként szintén alkotott.

1935-től 1947-ig a Charles Rado ál
tal alapított Rapho ügynökségnek dől - 
gozott, 1937-től a Harper’s Bazaar is 
szerződtette. A háborút Párizsban él

te végig, de mivel nem volt hajlandó 
engedélyt kérni a németektől a fotó
zásra, nem fényképezhetett. Ekkor is
mét rajzolni kezdett, szobrokat készí
tett, verseket írt, grafikái 1946 ban 
Harminc rajz címmel jelentek meg, 
Jacques Prévert verseivel. A háború 
alatt írta meg első könyvét, Histoire 
de Marie (Marie története) címmel, 
amelyben bejárónője locsogását és 
élettörténetét formálta regénnyé.

A háború után ismét fotózni kez
dett, 1947-ben megjelent Picasso 
szobrai című könyve, de a híressé vált 
Beszélgetések Picassóval kötetre még 
várni kellett 1968-ig. Közben igyeke 
zett szabadulni a fotográfusi skatu
lyából: tervezett színpadi díszleteket, 
majd filmet forgatott a párizsi állat 
kertről, amellyel 1956-ban Cannes- 
ban nyert. A húszas évektől fotóz
ta á párizsi falfirkákat, amelyeket újra 
és újra felkeresett, hogy változásai
kat is dokumentálja. 1960-ban adta ki 
Grafitti de Brassai című könyvét, míg 
1976-os, A harmincas évek titkos Pá
rizsa című albumába azok a felvételei 
kerültek, amelyeket keletkezésük ide
jén még Párizsban sem lehetett kiad
ni. 1982-ben jelentette meg Művészek 
az életemben című könyvét, amely
ben művészekről, műkereskedőkről 
és a barátairól írt, fotókkal illusztrál
va mondanivalóját. 1984. július 8-án 
halt meg.

Nem is akart fotós lenni FOTÓ: MH

SOPRONBAN MEGDŐLT A LÁTOGATOTTSÁGI REKORD -  ZAMÁRDIBAH FOLYTATÓDIK AZ ÓRIÁSI BUU, HAMAROSAN KEZDŐDIK A BAUTON SOUND

Bezárta kapuit az idei VOLT Fesztivál
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