
Szárnyatlan
lovak
Kezdetiben volt a V ajda- 
stúdió. A lapítói fiatal 
szentendrei képzőm űvé
szek, ak ik  — a névadó 
Vajda Lajos művészi a tti
tűdjét. szellemiségét követ
ve — m indenféle konzer
vativizm ust, komimerciali- 
zálódási lehetőséget e lu ta
sító, kísérletező, nyito tt a l
kotóközösséget hoztak Lét
re, a képzőművészet, az 
irodalom, a szinház és a 
zene kapcsolatát kutatva. 
A szentendrei pincegalé
riában rendezett k iá llítá
sok komplex szín-, hang- 
és té rha tásra  törekvő m eg
nyitóinak köszönhető pél
dául a fiatalok körében 
egyre népszerűbb Bizott
ság-együttes megszületése. 
A stúdió m egalakulása óta 
lassan tíz év te lt el, s az 
idő m úlása nem csak szép 
sikereket hozott a közös
ségnek, hanem  a megcson
tosodás veszélyeit is felv il
lantotta. Éppen ezért né- 
hányan — m int például 
Bereznay Péter, je. Lugos- 
sy László  — évek óta egy 
új, az alkotás szabadabb 
form áit m egvalósító közös
ség létrehozását tervezget
ték. A sikertelen p róbál
kozások u tán  az első re 
m énysugarat másfél évvel 
ezelőtt a szentendrei f ia 
ta l alkotók KlSZ^alapszer- 
vezetének m egalakulása je 
lentette. A tizenhat tagú 
csoport építészekből, zené
szekből, . nyomdászokból, 
valam int képzőművészek
ből áll.
Ennek a  közösségnek is 
köszönhető, hogy tavaly 
nyáron m egszületett a 
„Villa Rustica”, azaz, a 
szentendrei szabadtéri nép
rajzi m úzeum  területén 
lévő róm ai villa megóvásá
ra  hivatott, nemzetközi ré 
gészeti tábor. Akkor k ris
tályosodott ki a gondolat, 
hogy a régész táborral p á r
huzam osan lehetne végre 
megszervezni a régen áh í
to tt alkotóközösséget.
A tervet végül is nem ere
deti fo rm ájában  valósít
hatták  meg, tehát nem a 
társm űvészek képviselőivel 
közösen. Olyan tábort szer
veztek, am elyben a részt

vevők a szitanyomással 
foglalkozhattak — olya
nok, akik egyébként nehe
zen vagy egyáltalán  nem 
ta lálkozhatnak e divatos, 
de igen költséges techn iká
val. A július utolsó hetei
ben rendezett tábor tizen
két résztvevője között vol
tak grafikusok (m int For
gács Péter), festők (pél
dául Papp György). Ko
rábbi m unka- vagy éppen 
baráti kapcsolatok a lap 
ján  választódtak ki a 
résztvevők. így érkeztek 
Szentendrére az itteniekkel 
hasonló szellem ben dolgo
zó veszprém i stúdiósok 
(Kulcsár Agnes, Hegyes
halm i László) és a békés
csabaiak (Lonovics László, 
Gubis M ihály). A  m ajdani 
V ajda Lajos Múzeum épü
letében berendezett m ű
hely vezetését Bereznay 
Péter vállalta. Szerencséjé
re olyan segítőtársakra 
akadt, m in t a hazai „szi
tanagym ester” Kocsis Im 
re, Deim Pál festőművész, 
H ann Ferenc m űvészettör
ténész, illetve a Szentend
rei G rafikai M űhely egész 
vezetősége. A m űhelytől 
kap ták  ugyanis kölcsön a 
szitagépet, s L ip ták Pál se
gédkezett a m unkák elké
szítésénél.
ím e, m ondhatjuk, ism ét 
egy kezdeményezés, amely 
fiatal művészektől indu lt 
ki, s am elyre, a  közös 
m unka hangulatá t érzékel
ve, nyugodtan alkalm az
hatjuk  a jelzőket: sikeres, 
példam utató. Végső soron 
azonban nem a  hangulat, 
hanem  a m űvek m érik az 
itteni tevékenység értékét, 
ízelítőül csak egyet em el
nék ki az itt készült g rafi
kák közül: Ocztos István  
A lovak elvesztették a 
szárnyukat is cím ű lapját. 
A cím akár ez is lehetne: 
In m em óriám  Kondor Bé
la. Hiszen a vajdai, kondo- 
ri üzeneteket, m elyek sze
r in t — képletesen szólva — 
legalább a lovaknak m a
rad janak  szárnyaik, aligha 
szabad elfelejtenünk. Ha 
mégis ez tö rténne? 'Éppen 
abban bizakodhatunk, hogy 
az ilyen alkotótáborokban 
született m unkák előbb- 
utóbb figyelm eztetnek
bennünket feledékenysé- 
günikre. „

Városok jövője
Emberi települések m a és holnap. Ezt a címet 
adták az in terdiszciplináris tudományos diákkör II. 
nyári egyetem és az Eszperantó Ifjúsági V ilágszer
vezet közös nem zetközi d iákkonferenciájának, 
am elyet augusztus 15-től 22-ig ta rto ttak  meg Szent
endrén.
A konferencián a környezetvédelem hez kapcso
lódó szaktudom ányok egy-egy neves képviselője 
ta rto tt előadást. íg y  például Kepes György m űvé
szetteoretikus Művészet az urbanisztikai környezet
ben címmel, Elliot Aronson  szociálpszichológus 
(USA) a társadalom  irán ti pozitív viselkedésre ösz
tönző, előítéleteket csökkentő új oktatási módsze
rek kutatásáról, JiH M usil városszociológus (Cseh
szlovákia) az új lakótelepek szociológiai követel
ményeiről, B em ard Oudin  esszéista (Franciaország) 
a város védelméről, Horst H einicke  építész (NSZK) 
a lakókom plexum okról és V. A. Liszicskin. jövőku
tató (Szovjetunió) a m unkássága eddigi eredm é
nyeiről.

Mecénásra várva
A Budapesti Művelődési Központban 
ritka  a  te lt ház. Főként, ha komoly 
zene van műsoron. Ezen a  vasárnap 
estén azonban alig akad  üres szék. 
Nem csoda, sok a drukkoló: egy am a
tőr együttes m u ta tja  be Mozart Va
rázsfuvoláját.
Kik ők, honnan jö tték? A nevük k i
csit furcsa: Operastúdiószőnyi. A ne
vüket Szőnyi Ferenc L isz-díjas érde
mes m űvésztől kapták, mivel m ind
annyian az ő növendékei. 1980-ban 
alakultak  azzal a céllal, hogy részt 
vesznek az ifjúság  zenei nevelésében, 
Ism eretterjesztő előadásokat szervez
nek és irodalomhoz kapcsolódó progra
m okat állítanak  össze. V állalják a 
nyugdíjasok, a szociális otthonok lakói
nak szórakoztatását.
A tagok többsége 1979-ig a Fővárosi

Művelődési Ház operatársulatában 
énekelt. A Stúdiónak az Ú jpesti Gyap- 
jiúszövőgyár adott otthont. Még abban 
az évben elkezdték a Varázsfuvola 
próbáját. ,És innen kezdődik a b a j . . .  
— A nnak ellenére, hogy nagyon jó és 
szép az, am it az Operastúdiószőnyi 
produkál, mégsem tudjuk őket rend 
szeresen foglalkoztatni — m ondja Bán- 
hidi Mária, a gyár közm űvelődési elő
adója. — Program jaink  bősége és a te 
rem  rossz hangszigetelése ezt lehete t
lenné teszi. A bem utatkozási lehetősé
get azonban m egadtuk szám ukra. Re
mélve. hogy a hallo ttak  u tán  ham aro
san végleges gazdára találnak.
Adva van há t egy operatársulat, amely 
boldogan elégítené ki a fiatalok zenei 
igényét. Csak éppen a m ecénás hiány
zik, egy olyan művelődési ház, amely 
befogadná ezt a tehetséges kollektí
vát.

D. Cs.

Korongok Indiából
Egyre népszerűbbek az EMI indiai leányválla latá
nak a  hanglem ezei hazánkban. Két évvel ezelőtt 
kétszázötvenötezernél valam ivel több érkezett tő
lük, az idén viszont m ár három százhatvanezerre 
növekszik a mennyiség. Az egyre jobb minőség 
m ellett a közkedveltségben kétségtelenül az is sze
repet játszik, hogy a  fiatalok  elérhető áron  ju th a t
nak hozzá egy-egy Beatles, Led Zeppelin, Styx, 
Rolling Stones, Superm ax, K raftw erk  LP-hez. Ám 
nem csak az együttesek nagylemezei keresettek. 
Donna Sum m er, George Harison, John Lennon  és 
Yoko Ono, C liff Richard, Am anda Lear, Edith Piaf 
számai korosztályra vadó tek in te t nélkül szerepel
nek a zenebarátok házi népszerűségi listáján . 
Külön kell m egem líteni azokat az előadókat, akik 
szitáron és m ás hangszereken az indiai szubkonti
nens rendkívül változatos fo lk lórját ism ertetik  meg 
velünk. Bism illah Khan, A li Khan, Ustad Abdul 
Halim, Jafer Khan, Shiv K um ar  és mások kitűnő 
hangszerjátékosok. Nemcsak az egzotikum ot érde
mes észrevenni m űvészetükben, hanem  a m inden
kori zenei értéket is meg kell becsülnünk előadá
sukban. Az idei indiai hanglem eznapokon meg
találhatók azok a felvételek is, am elyek Kelet és 
Nyugat zenéjének közeledését, vagy ha úgy te t
szik, kölcsönös m egértését szolgálják. Ravi Shan
kar szitár- és Yehudi M enuhin  hegedűművész elő
ször egy ENSZ-koncerten találkozott New York
ban, s közös fellépésükből barátság szövődött. Há
rom  lemez is dokum entálja igényességüket, a két 
nagy muzsikus egym ásra találását.
Persze, a kapcsolat nem egyoldalú. Indiában is le
het magyar vonatkozású lemezeket találni. A Neo- 
tcn-fam íliának tavaly és az idén is L P -je  jelent 
meg, s az utóbbi vezeti a  külföldi poplemezek ot
tani sikerlistáját. A könnyűzenei átvételek m ellett 
a klasszikus és a  m odern m agyar komoly zene a l
kotásai is otthonra ta lálnak  az indiai földrészen.

(M)

Koncertkalauz
Buzuki: augusztus 27-én 
és 30-án Budai Ifjúsági 
Park.
East: augusztus 27-én
Hajdúszoboszló, 28-án 
Encs, 30-án Tiszakécske, 
31-én Salgótarján, szep
tem ber 1-én Pécs.

• Fábián Éva és az A nony
mus együttes: augusztus 
28-án Üj Várklub.
Gonda János szóló zongo
raest: augusztus 30-án
SOTE (Budapest) Dzsessz- 
klub.
H orváth Kornél—Latt- 
m ann Béla duó: augusztus
30- án SOTE Dzsesszklub. 
K onzum  R t.: augusztus
31- én Budai Ifjúsági Park.
Korái: augusztus 27-én
Hajdúszoboszló, 28-án 
Encs, 30-án Tiszakécske, 
31-én Salgótarján, szep
tem ber 1-én Pécs.
Mini: augusztus 29-én Bu
dai Ifjúsági Park.
Óceán: augusztus 31-én
Budai Ifjúsági Park. 
Pege-együttes: augusztus
28-án Budai Ifjúsági Park. 
Szabados-Trió: augusztus
30-án SOTE Dzsesszklub. 
Solaris: augusztus 26-án 
Izsák, 28-án Kápolnás- 
nyék, 29-én Budai Ifjúsági 
Park, 31-én Városföld. 
ZM K: augusztus 29-én Bu
dai Ifjúsági Park.
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