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Ember és zene szimbiózisa
Beszélgetés Bicskei Zoltánnal, a magyarkanizsai Jazz, improvizatív zene... fesztivál művészeti

vezetőjével
A kanizsai Jazz, improvizatív zen e - 

fesztivál az idén sem fog csalódást okozni 
a Tisza menti városba látogatóknak. Avig- 
noni bemutatója után világturnéja első 
állomásaként Magyarkanizsán lép közön
ség elé Nagy József Vladimir Taraszowal, 
Szabados György pedig Szertartászene ki
rályunk, a Nap tiszteletére c. szerzemé
nyének felújított ősbemutatóját adja elő 
egy 34 tagú nemzetközi zenekarral. De 
ott lesz a fesztivál zárónapján, 10-én, az 

.annak idején Louis Armstronggal is 
együtt zenélő Archie Shepp és még so
kan mások. A fáradhatatlan mű
vész és szervezőember újra ki
tett magáért: Bicskei Zoltánnal, 
a fesztivál művészeti vezetőjével 
beszélgettünk.

■ Ajazz-zene milyen módon 
tud beépülni ennek a területnek 
a kultúrájába? Sokan azt mond
ják, hogy a fehér, vagyis az eu
rópai jazz csak imitálni képes az ún. iga
zit. Mi a véleménye erről, ha figyelembe 
vesszük azt is, hogy például az idén Ma
gyarkanizsán együtt lép színpadra Archie 
Shepp és a Dresch kvartett.

-  Ezekről a gondokról főként Szaba
dos György írásaiban olvashatunk, hiszen 
ő maga mint teremtő, gyakorló muzsikus 
és gondolkodó alkotó nagyon pontosan 
fogalmaz. Mi olyan művészeteket muta
tunk be itt Magyarkanizsán, amelyek ere
detiek, hitelesek, ennélfogva saját gyö- 
kérzetűek. A lényeg az, hogy a feketék 
jazzmuzsikájában -  ez ma már világosan 
látszik -  a forró, extadkus alkotásmód és 
maga az improvizaüvitás a megkövült fe
hér dogmákkal szemben ismét föloldotta 
az alkotókedvet. Ezt tanulták el a fehé
rek, amit aztán mindenki saját anyanyel
vén, saját felelősségére bontakoztat ki. 
Fesztiválunk középpontjában, az idén ki
fejezetten, a magyar zenei anyanyelv áll. 
Fellépőink között van Szabados György, 
Dresch Mihály, Tűzkő Csaba, az előző 
években Mezei Szilárd és így tovább. Ok 
mind a magyar zenei anyanyelv kortárs 
vonulatának különböző áramlataihoz 
tartoznak. Maga ajazzmuzsika is, ha né
gerek játsszák, saját hagyományos vilá
gukban jelenik meg. Nem szeretem azo
kat, akik utánoznak valamit. A világ ter
mészetesen összeér, az egész világot, az 
összes kort fel kell dolgozni egy civilizá
cióváltásnál. Nem lehet elm enni a 
buddhizmus, a shinto, az indiánok mel
lett sem, ezeket mindenki újra kell fo
galmazza a maga aurájában, a saját kul
turális kódjai között. Persze nem a diva
tos montázzsal. A dolgokat meg kell 
emészteni, csak úgy lesz valami hiteles, 
ha azt valaki magáévá tette. Nagyon fél
reérthető fogalom, illetve jelző a világ
zene. Minden virágnak külön neve, szí
ne, formája van. Minden teremtmény 
teljesen egyedi, személyes arculattal je 
lenik meg, és így teljes a világ. Dresch és 
Shepp együttműködését legrövidebben 
azzal a Szabados idézettel tudnám  
összefoglalni, amely azt mondja, hogy a 
magyar keserves és a néger blues vala
hol egy tőről fakad. Ennek a két kultú
rának az ágai, miután már sokmindent 
megemésztettek, ma megint össze tud
nak hajolni, és a két mester, az öregebb 
és a fiatalabb olyan aurát tudnak terem
teni, amelyben mindketten a maguk 
szuverén módján együttesen egy kerek 
egész zenét hívnak életre.

■ Mennyiben ezoterikus kódok alap
ján közelíthető meg a jazz világa, és 
mennyiben hozzáférhető a széles közön
ség számára? Szabados zenéje ugye az 
amerikai jazztől egészen a magyar népze
néig ível. A most bemutatásra kerülő

Szertartászene királyunk, a Nap tisztele
tére is a két világ között feszül?

-  Minél eredetibb, minél sajátosabb 
egy teremtmény, egy virág, egy muzsika, 
emberarc, annál inkább érdekli a mási
kat, annál inkább felé tudunk hajolni, an
nál jobban tudunk azonosulni a sorsával, 
hiszen valami olyan sorsszerűt tartalmaz, 
amely egyetemes emberi. Azon múlik, 
hogy jó  és mély-e egy művészet, hogy 
mennyire egyetemesen emberi, ugyanak
kor mennyiben személyesen meg-, illetve 
átélt. Hiszen, ha valami személyesen

átélt, akkor abban benne van az alkotója, 
családja, gondolatvilága, a zenei és be
szélt anyanyelve, kultúrája, az egész koz
mikus lénye. Ezek különböző körökből 
építkeznek, sajátosan személyes és ugyan
akkor egyetemes, mindenki számára hoz
záférhető elemekből.

Az ezotéria szó helyett inkább az ar
chét említeném hamvasi értelemben. Az 
archaizmus egy ősi alapállás megőrzője. 
A valamikori egyetemes emberiség leg
tisztább alapja ma újra jelen van, ismét 
követeli megmutatkozását. Ennek tükré
ben, bartóki szóval élve, mai valónkat új
ra meg tudjuk formálni. A már említett 
alapnak szerves és erős jelenléte volt az 
improvizativitás, a szerves teremtés, 
amely nem valamiféle dogmák előre el
képzelt tervezete, rácsozata alapján mű
ködik, hanem a belső törvényszerűsége
ket közvetíti, mintegy kinyilatkoztatás ál
tal. Ezt hozták a négerek is a világ kultú
rájába. Miközben rabszolgaként adták- 
vették, aprították őket, ők egy hallatlanul 
meleg, emberszerető, simító, sohasem 
agresszív zenét teremtettek. Ez a krisztusi 
gesztus.

Szabados Györgyöt sajnálatos módon 
mellőzik a magyar közkultúrában, az em
berek többsége nem tud róla. Holott egy 
óriási, a legelőremutatóbb életmű az övé 
a második világháború óta, nemcsak ma
gyar földön, hanem egész Európában, 
és ezt a világ kezdi megérteni, mi nem. 
A most bemutatásra kerülő műve, szer
vezőként szabad túloznom, de az idő 
úgyis bizonyítja, hogy igazam volt-e, 
olyan fontos mű, olyan fontos bemuta
tó, m int a Cantata Profana volt, és ez itt, 
a Délvidéken születik meg. Miközben 
Magyarországon nem kellett senkinek 
sem, az egész világ érdeklődik utána. 
Egy 34 tagú zenekarról van szó, amely
ben különféle hagyományok találkoz
nak. Szabados zeneműve szervesen kö
vetkezik a régi magyar, archaizmus által 
is őrzött keleties, ázsiaias elemekből, ze
nei hangzásokból, szellemiségből, talán 
ez a pontosabb kifejezés. Az áradó és 
önzetlenül sugárzó, simító, melengető 
Napról van szó, ahogyan Szabados 
mondja, egy olyan korban, amikor min
denki magának kapar. És ez az önzetle
nül áradó sohasem kér cserébe semmit. 
Ha van a civilizációváltásnak valami fel
tétele, akkor az pont az, hogy az embe
riségnek meg kell változnia, és az önző, 
magának való görcsből egy önzetlen, 
napszerű, kiáradásszerű mentalitást kell 
felvennie. Különben a természet, aki 
szintén önzetlen, könyörtelenül lesöpri 
magáról azt, aki nem így viselkedik. 
Korszakalkotó ez a mű szellemiségében, 
formájában és megjelenésében.

■ Hogyan sikerül összehozni a külön
böző országokban élő és alkotó zenésze
ket ehhez a produkcióhoz?

-  Részben Szabados válogatta a zené
szeket, másrészt segítettünk itthon találni 
alkotókat. A próbák minden országban 
külön folytak, e hét csütörtökétől pedig 
együtt, Budapesten.

■ Nagy Józsefé lesz a harmadik nagy 
produkció a fesztiválon.

-  A produkció Avignonból érkezik 
hozzánk. Nem kanizsai készítésű, de ka
nizsai vonatkozású darab. A kanizsai Cso-

dakútról szól, amely a hí
res gyógyfürdő vizét adta 
valamikor. A körülötte ta
lálható gyógyító sár és tér a 
területnek szinte egy szak
rális részét alkotja. Az 
ezekkel az elemekkel való 
találkozás, bajvívás, birkó
zás és egyéb kapcsolatok 

merülnek fel a darabban. Formáját te
kintve egy újdonsággal rendelkezik, hi
szen a színész-rendező Nagy József muzsi
kusként is jelen lesz, míg az ütőhangsze
res zenész, Vladimir Taraszov a színpa
don színészként is bemutatkozik. Fran
ciaországban óriási sikere volt a darab
nak, Nagy Józsefet még a Le Monde cím
lapján is hozták.

■ A három, már említett, úgynevezett 
nagyprodukción kívül kiket láthatunk 
még? Gondolom lesz sok egyéb a zene 
szűkebb határain kívül is.

-  Lesz egy kiállítás a Napkirály téma
körrel kapcsolatosan: Mezei Erzsébet 
zentai grafikus diákokkal készíttetett 
grafikákat. Senki se gondoljon gyere
kes rajzokra, h ihetetlen , kozmikus 
mélységű rajzok születtek. A kiállítást 7- 
én este fél nyolckor nyitja meg Léphaft 
Pál. Lesz bábszínház, a győri Gabalyda 
Mezei Szilárd zenei kíséretével lép kö
zönség elé. A zenéhez visszatérve, itt 
lesz Szabó Sándor váci gitárművész, aki 
Európa-hírű, illetve Amerikában is dol
gozó művész. Most egy tizenhat húrt! és 
egy bariton gitárral lep meg minket. 
Ezek az akusztikus hangszerek medita
tiv, sajátos zenei nyelvet teremtenek 
Szabó kezei között. Itt lesz a Bolyki 
Brothers, akik esetében négy a capella 
éneklő testvérről van szó. Különféle ze
nei stílusokat, de különösen a gospell 
spirituális zenei stílusát parodizálják, a 
zenei hum or kiváló képviselői. Tűzkő 
Csaba együttese a magyar népzenei vi
lágba hozott egy új hangszínt. Zenéik
ben a kodályi hagyomány, a gyűjtött 
„tiszta forrás” dallamvilága egyesül az 
improvizatív jazz erejével. Az első napot 
kivéve minden éjszaka jazzfilmeket is ve
títünk majd.

■ A jazz-zenének az idők folyamán 
számos válfaja alakult ki, és még ma is 
keresi a fúziós lehetőségeket, akár az 
elektronikus zenei stílusokkal is. Az idei 
fesztiválra való produkcióválogatás az 
előadók, a zenekarok tekintetében mi
lyen kritériumok alapján történt?

-  Csakis a zenei színvonal a válogatás 
mérvadója. Volt már nálunk klasszikus 
zenei előadó, kortárs zene dzsesszel a 
középpontban, archaikus népzene, a 
legkülönfélébb muzsikák. Egyet nem 
szeretek, amikor a legkisebb jele is mu
tatkozik a dörgölődzésnek az üzleti ze
néhez, olcsósághoz, felszínességhez. Az 
elektronikus hangszereket sem díjaz
zuk, aki elektronikus hangszerrel jön, 
az nem fog fellépni a fesztiválon. Volt, 
hogy megkértem öreg néger előadókat 
is, akik megszokták, hogy muszáj egy kis 
kommersz zenét is játszaniuk, hogy ne 
hozzák az elektronikus hangszereiket, 
itt nem kell, csak magukat adják. Az 
elektronikus zene gyakorlatilag olyan,

• m int a szobrászatban a műanyag szobrá
szat, halott anyag. Nem a természetes 
anyag, nem a kozmosz, hanem a gép 
rezgése, a kábeleké, a villanyáramé. Ez 
pedig sohasem lesz szimbiózisban az 
emberrel, mert nem élő, hanem mes
terséges struktúra.

■ SIRBIK Attila

VI. Nemzetközi Könyvfesztivál
Újvidéken, a Szabadság téren szeptember 5-e és 10-e között szervezik meg a 

VI. Nemzetközi Könyvfesztivált. A rendezvényen, melyet hagyományosan a Vaj
dasági Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete szervez, ez alkalommal 26 ki
adó árulja kiadásait. Az érdeklődők megtalálhatják többek között az újvidéki Fo
rum, a Didakta, a Prometej, a Stari prostor, a Stylos, a Zmaj, a Vega media a Pa- 
nonija, a belgrádi Kreativni centar, a Narodna knjiga, a Tankönyvkiadó Intézet, 
az Esotheria, a nagybecskereki Agora, a karlócai Kairos, a petrőci Kultúra és más 
kiadók termékeit. Az idei fesztiválra csak olyan kiadókat és terjesztőket hívtak 
meg, akik a törvényeket és a szigorú ügyviteli rendet betartva adómemóriás 
kasszagéppel rendelkeznek, nem terjesztenek kalózkiadásokat -  tudtuk meg Ro
man Vehovectól, a VKKE ügyvezető igazgatójától, a fesztivál tegnapi előzetes saj
tótájékoztatóján. Bordás Győző, a VKKE közgyűlésének elnökétől, a Forum 
Könyvkiadó igazgatója elmondta, hogy a Forum kiadó újabb, de jórészt idei ter
mékét kínálja majd a vásárlóknak. A rendezvényt, amely 10-éig mindennap 9-21 
óra között látogatható, hétfőn 18 órakor Draško Redep irodalomtörténész nyit

ja  raeg- ■ M. E.

A Raichl-palota régi/új fénye
Ünnepélyesen megnyitották a szabadkai Képzőművészeti 

Találkozó felújított épületét
munkálatot kellene elvégezni, s mint Ol
ga Sram, a Képzőművészeti Találkozó 
igazgatója reméli, ehhez anyagilag a köz
társaság és a tartomány is hozzájárul.

Boško Krstić író arról beszélt, hogy 
50 éve, amikor az egyik pártfunkcionári
ust megkérdezték, van-e védelemre szo
ruló és érdemes épület Szabadkán, magá
tól értetődő természetességgel válaszolta, 
hogy nincs. Béla Duránci volt az, aki fit

tyet hányva az aktuális divathullá
mokra, a 70-es évektől konok követ
kezetességgel hívta fel a szecessziós 
épületeink felbecsúlheteden értéké
re a figyelmet. Tolnai Ottó is megem
líti egyik-másik írásában a Raichl-pa- 
lotát. Mint mondta, 30 kilométernyi
re Szabadkától, Aleksa Santicon, azaz 
Sárin, az enyészet martalékává válik 
egy olyan épület, amelyet Raichl Fe
renc tervezett, s Szabadkán is vannak 
olyan, rossz állapotban levő magán
házak, amelyek az ő tervezőasztalán 
születtek és rossz állapotban vannak. 
Boško Krstić szólt arról a gyönyörű 
bútorról is, amely szinte bizonyos, 
hogy a Raichl család egykori török, il
letve arab szobáját, azaz a dohányzó
szobáját díszítette, s amely berende
zés eg)' közraktárból került még 50- 
60 évvel ezelőtt a színházhoz, több 
színdarabban visszavarázsolva a régi 
polgári világot. Ez most felújítva ke

rült kiállításra a Képzőművészeti Találko
zó emeleti részén.

Tizenegy éven át hullottak a Zsolnay 
kerámiadíszek az épületről. Egy-egy épen 
maradt Zsolnay-cserepet, illetve kerámia
szívet azoknak adtak át, akik sokat tettek 
a felújítás érdekében. Béla Duránci nem 
tudta palástolni meghatottságát, amikor 
elkezdte magyar nyelvű beszédét, hisz 
végre egy több évtizedes álma teljesült, és 
ismét régi pompájában ragyog a Raichl- 
palota. Vastapssal köszönték meg neki 
mindazt, amit évtizedek alatt tett az épü
let érdekében.

■ MIHÁLYI Katalin

Raichl Ferenc szabadkai magánpalo
táját Közép-Európa legszebb szecessziós 
épületei között tartják számon. Ezt senki 
sem vonja kétségbe, különösen most, 
hogy befejeződött felújítása és visszanyer
te régi fényét. A szabadkaiak büszkék rá, 
ezt bizonyítja az is, hogy sokan összegyűl
tek péntek délelőtt a Képzőművészeti Ta
lálkozó renovált épülete előtt az ünnepé
lyes átadáson.

Az elmúlt 100 évben mindenkit, aki 
vonaton érkezett és kilépett a szabadkai 
vasútállomásról, még kopottabb állapotá
ban is megkapott az épület szépsége.

-  A szakemberek, mesteremberek jó  
munkát végeztek, bátran a szemébe tu
dunk nézni Raichl Ferencnek. Arra ké
rek mindenkit, hogy külön odafigyeléssel 
vigyázzuk meg e felbecsülhetetlen szelle
mi értéket képviselő kincsünket -  mond
ta egyebek között Szabadka polgármeste
re. A felújítás tetemes költségeit a közsé
gi önkormányzat fedezte, sem tartomá
nyi, sem köztársasági eszközök nem ér
keztek e célra. Az épületen még több

Vajdasági film boszniai fesztiválon
A távolinak tűnő 1978-ban kez
dődik a történet, a mintegy 200 
fős Kavillón, amikor kilenc friss 
rendező- és szmművészetszakos 
diplomás megalapította a Ta
nyaszínházat. Az év júliusában 
és augusztusában megkezdték a 
tájolást Vajdaság és Baranya ld- 
sebb-nagyobb helységeiben. Az 
„egynyári kaland” olyannyira 
sikeres volt, hogy hagyomá
nyossá vált, és a Tanyaszínház 

meg-megújuló társulattal a mai napig nyaranta körbejáija a magyarlakta településeket 
Siflis Zoltánnak a Tanyaszínházról szóló, két nyelven (magyar és szerb) készített doku
mentumfilmjét -  mely eddig három díjat kiérdemelt, továbbá több külföldi tévécsatorna 
is műsorára tűzte - ,  a jövő héten kezdődő, 6. Siroki Brijeg-i Filmnapokon is bemutatják. 
A film a társulat útját kíséri végig az elmúlt csaknem három évtizedben. A film realizálá
sát a Duna TV és az Illyés Alapítvány támogatta, valamint a Tartományi Oktatásügyi és 
Művelődési Titkárság újra létrehozott filmalapítványa. A szeptember 8-ától 10-éig tartó 
bosznia-hercegovinai dokumentumfilm-fesztivál műsorába egyébként nyolc mediterrán 
országból 21 dokumentumfilmet választott ki Zoran Tadić szelektor a 11 országból érke
ző 45 alkotás közül.


