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Szarajevói szilánkok
M  HFr.Yf 7 .0 T .T Á N ______________________________________________________

Filmfesztivál van Szarajevóban, képek mozognak tehát. Az utazó
ban közben persze óhatatlanul archív kockák is peregnek. Ameri

kában nagyjából mindenki tudja, aki élt már akkor, hogy hol volt és mit 
csinált, amikor megölték Kennedyt, vagy amikor repülőgépek belere- 
pültekaz ikertornyokba. Tisztán emlékszem, egy budapesti lakásban ül
tem, amikor a televízióban megjelentek az első képsorok az ostromlott 
Szarajevóról. Az első reakciómra is: a szerbek fáradságos munkával 
most írják ki magukat már megint a civilizációból. Ratko Mladics (fog
lalkozására nézve tömeggyilkos) szavait idézem: Lőjetek rövid időkö
zönként, amíg azt nem parancsolom, hogy hagyjátok abba. Addig lőjé
tek őket, amíg nem tudnak aludni, és ne hagyjátok abba, amíg az őrü
let határára nem jutnak. Lőttek hát, három éven át, a világ meg nézte 
hülyén. Az orvlövészek és az aknavetők tüzétóí tizenegyezer ember 
meghalt, ötvenezer megsebesült. Lőttek, míg szét nem barmoltak egy 
hatszáz éves kultúrát. Jönnek a képek. A foszforbombáktól kiégett nem
zeti könyvtár, felfordított villamosok között cikázó eleven célpontok, 
Nick Nolte masszívan piál a Holyday Innben, játékfilm, dokumentum
film, híradórészlet, film, film, film. Megannyi aknaszilánk a város szí
vébe. De Szarajevó erős város. Ameddig lakói mindennel begyújtottak, 
mindent bevetettek és mindent megettek, az addig életösztön. Amikor 
viszont szépen felöltöztek, és elmentek egy szétlőtt étterembe, ahol ter
mészetesen nem volt kiszolgálás, s ültek és beszélgettek, az onnantól 
életerő. Milyen Mladics? Ülök Ahmo, a csirkekirály boltja előtt, és né
zem a Ferhadijáról a Bascarsijára hömpölygő, szünet nélkül korzózó, 
megunhatatlan tömeget. A nők természetesen gyönyörűek, ezerszínűek, 
muszlimok, keresztények, zsidók, hiszen ez mégiscsak az európai Jeru
zsálem. Szépek és kissé tétovák, bizonytalanok, pont olyanok, amilyen
nek alapesetben a férfiak szeretik őket. Hogy lehet ilyenekre egyáltalán 
lőni? Egyik kedvenc könyvemből, a Sarajevo Survival Guide-ból (Fama 
Production, Workman Press, New York) a túlélési technikák között 
megtudhatjuk azt is, milyen a modern szarajevói nő ostromzár esetén. 
Fát vág, humanitárius segélyt és kisebb vizeskannákat visz, nem jár 
fodrászhoz vagy kozmetikushoz. Karcsú és gyorsan fut. A lányok rend
szeresen látogatják azokat a helyeket, ahol humanitárius segélyt oszta
nak. A legjobb tartalmú segélydobozokat felismerik a sorszámukról. 
Korán kelnek, hogy vízért menjenek, temetőkben gyűjtenek fát, és üd- 
vözlik az új menekülteket. Tipikus, rezignált szarajevói humor. A mo
dern szarajevói nő szerencsére azóta ismét jár fodrászhoz és kozmeti
kushoz. Üldöznek a sörgyárak, nyilván nem véletlenül. Ha Prágában 
járok, a Smichovban lakom, a Staropramen mellett, itt meg a Sara- 
jevska Pivara mellett lett lakásom egy időre. A Konak utcai létesítmény 
szintén „háborús hős”, ugyanis a harcok alatt innen, a város legna
gyobb hozamú és legtisztább forrásából kapták a lakosok és a kórházak 
is a vizüket. Az egyik ablakból a sörgyár kéményére látok, amely persze 
szakasztott mása ama nymburki híresnek, melynek tetejéről Pepin só
gor buzdított haladéktalan mosómedve-vásárlásra, egy másikból a 
szemben lévő házfalára fú jt feliratra. Free Palestine! Ők csak tudják.

Négy hangulatos este 
a Nagyerdőn
Tegnap hajnalban véget ért az idei Campus fesztivál a debreceni 
Nagyerdőn. A kilátogatok sajnos nem úszták m eg eső nélkül, az 
utolsó nap ugyanis kora este leszakadt az ég, ám ez sem zavarta 
a város szívének is tartott helyszín közönségét. Persze kérdés, 
jövőre hol lehet majd a Campus, hiszen kezdődik a Debreceni 
VSC labdarúgócsapat új stadionjának építkezése, amely épp 
egybeesik a fesztivál jelenlegi helyszínével.
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Sajnos nem úszták meg eső nél
kül az idei Campus fesztivált a 

debreceni Nagyerdőre kilátogatok, 
ugyanis utolsó este leszakadt az ég. 
Az eső ellenére is sokan táncoltak 
az utolsó nap fellépőire is, így a 
nagyszínpadon a húrok közé csapó 
Eddára vagy a nem csak a debrece
niek által kedvelt kultikon Tank
csapda fellépésére. A négynapos 
fesztivál gyakorlatilag mindenki 
megtalálhatta az ízlésének megfele
lő fellépőt, az ételkínálat pedig az 
idén is változatos volt. Kérdés, hogy 
jövőre hol tartják majd a fesztivált, 
ugyanis a jelenlegi helyszínen, a 
nagyerdei öreg stadionban bizto
san nem tudják megrendezni, hi
szen ősszel várhatóan megkezdő
dik a debreceni Nagyerdei Stadion 
bontása, hogy annak helyén fel
épülhessen a Debreceni VSC labda
rúgócsapatának otthont adó mo
dern focipálya. Ezzel kapcsolatban 
Papp László, Debrecen alpolgár
mestere elmondta, mivel a Campus 
a cívisváros egyik legfontosabb ren
dezvényének számít, ezért minden
képpen találnak helyet a fesztivál

nak. A Campust 2009 előtt a Nagy
erdő helyett a Debrecenhez közeli 
Vekeri-tó melletti kempingben tar
tották, Papp László szerint ezért el
képzelhető, hogy jövőre is ez lesz a 
megoldás. A nulladik napon egyéb
ként -  immár stílszerűen -  a Nagy
erdő mellett helyszín volt még a Lo
varda, Magyarország egyik legna
gyobb egyetemi klubja.

A fesztiválra több politikus is ki
látogatott, így többek között Rétvá
ri Bence, a Közigazgatási és Igaz
ságügyi Minisztérium (KIM) ál
lamtitkára, aki elmondta: a kor
mány intézkedéseinek egyik priori
tása, hogy Magyarország olyan hely 
legyen, ahol a fiataloknak érdemes 
tanulniuk és dolgozniuk, és ahon
nan nem akarnak elvándorolni. 
Szomorú újdonság, hogy az idei 
Campuson a szervezőknek nagy
számú jegy- és bérlethamisítással 
kellett szembesülniük. Az ügyről 
szólva Miklósvölgyi Péter fesztivál
igazgató elmondta, százas nagyság
rendben speciális eljárással hamisí
tották a jegyeket, bérleteket, de spe
ciális nyomdai eszközökkel majd
nem száz százalékban ki tudták 
szűrni a hamisítványokat, így a ha
misított jegyekkel nem lehetett be
lépni a fesztivál területére.

Húsz év zene a gyulai várban
Muzsikusok, akik újra és újra visszatérnek • Tisztelgés Szabados György emléke előtt

Victor Bailey basszgitáros és rem ek csapata volt a gyulai fesztivál sztárvendége fotó: Kiss Zoltán

Jazzfesztivál szervezésének öt
letével kopogtatott be egy fia
talember 1992-ben a Gyulai 
Várszínház akkori vezetőinek  
ajtaján. A terv kedvező fogad
tatásra talált, az improvizatív 
zene azóta a várjátékok prog
ramjának szerves része lett.
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Gedeon József, az egykori fiatal
ember ma a várszínház igaz

gatója, a kezdetben magyar zené
szeket bemutató koncert mára vi
lágsztárokat felvonultató rendez
vénnyé izmosodott. Két évtized 
alatt több mint nyolcvan formáció 
lépett fel a fürdővárosban. A szer
vezők a huszadik évfordulót fotó- 
kiállítással, illetve a Jazz a várban 
című könyv kiadásával is igyekez
tek emlékezetessé tenni. Minden 
adva volt tehát az ünnepléshez, ki
véve a jó időt: a szakadó eső miatt 
fedél alá kényszerült a rendezvény.

Az estet hagyományosan a 
Kepenyes Pál vezette, kitűnően fel
készült Gyulai Big Band nyitotta, 
amely a jazz több oldalát is bemu
tatta. A fesztivál programjának ge
rincét az a húsz magyar muzsikus 
adta, aki az évek során többször fel
lépett Gyulán. A hazai jazz ilyen 
gazdag színképével kivételes alka
lom egy estén találkozni.

Nagy alázattal, magasra szár
nyaló lélekkel idézték meg a ma
gyar népzene és a jazz szintézisét 
megteremtő, nemrégiben elhunyt 
Szabados György alakját a vele ko

rábban játszó muzsikusok: Dresch 
Mihály, Grencsó István, Borbély Mi
hály szaxofonosok, Kovács Ferenc 
hegedűs-trombitás, Márkos Albert 
csellista, Benkő Róbert bőgős és 
Geröly Tamás ütőhangszeres. A 
magyar zeneiségben mélyen gyöke
rező, szabad rögtönzésen alapuló 
játékuk bizonyság volt arra, hogy 
bennük és általuk (is) tovább él a 
mester szelleme. Ezt a Dresch 
Kvartett (Lukács Miklós -  cimba
lom, Hock Ernő -  bőgő, Baló István 
-  dob), illetve a Binder-Borbély 
duó nagy sikerű fellépése is alátá
masztotta.

A jazz main streamjének, azaz 
főáramának tekinthető hazai vonu

latát olyan kipróbált előadók képvi
selték, mint Szakcsi Lakatos Béla, 
Vukán György és Oláh Kálmán zon
goristák, Berkes Balázs és Egri Já
nos bőgősök, Balázs Elemér dobos, 
Winand Gábor énekes és Fekete- 
Kovács Kornél trombitás. Különbö
ző formációkban -  szólóban, duó
ban, trióban, kvintettben -  léptek a 
színpadra, és a jelenlévők ismét 
meggyőződhettek arról, hogy mi
lyen magas szinten van jelen ez a 
zene Magyarországon.

A fesztivál szárvendége a jazz 
őshazájából érkezett. Vidor Bai
ley basszusgitáros és remek erők
ből álló csapata a jazz kemény rit
musalapokra épülő, funkys vonu

latát képviseli, amely a magyaros 
és világzenei irányzatok mellett 
állandóan jelen van a gyulai fesz
tiválokon.

Bailey nevét jó két évtizede a 
stílusteremtő Weather Report 
együttes tagjaként ismerte meg a 
világ. Pattintásos technikájával, 
virtuóz játékával ma is a basszusgi
tározás vezető személyiségei között 
tartják számon. Az együttes dina
mikában és hangerőben is lehen
gerlő játékát vastapssal köszönte 
meg a monstre este végére némi
képp megfogyatkozott közönség.

(XX. Gyulai vár jazzfesztivál, 
július 23., Erkel Ferenc Művelődési 
Központ.)

Bottleboy a sokszínű kék Dunán
Vizasirató és színkereső • Tárgyak és hangok Donaueschlingentől a deltáig

E m ilio  P ich le r  é s  F idel P e u g e o t ,  a  W alk ing  C h e r  D e s ig n  S tu d io  a lap ító i

A Kultúrfolyam cím ű EU- 
elnökségi program sorozat 
részeként a bécsi Collegium  
Hungaricum több olyan kiállí
tást is rendezett 2011-ben, 
am elyek középpontjában a 
Duna áll. Legújabb tárlatán, A 
kék... zöld című bemutatón, 
amelyet a budapesti Design
héttel együttműködve rendez
tek meg, a Duna-stratégia há
rom  országának m űvészei 
vesznek részt. A budapesti 
Szőke Gábor M iklós bécsi 
partnerei a Walking Chair De
sign Studio m űvészei, Fidel 
Peugeuot és Karl Emilio 
Pircher, Csehországot pedig a 
prágai Daniel Posta és Zdenek 
Vacek képviseli.
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A bécsi Duna-csatorna közvet
len közelében található 

Collegium Hungaricum UngArt 
Galériájában közös koncepció 
alapján találták ki és építették meg 
a művészek tárlatukat, amely a 
Dunával mint természeti jelenség
gel foglalkozik. A kiállításon nem 
egyszerűen különböző nemzetisé
gű, de azonos érdeklődésű művé
szek alkotásai kerültek egymás 
mellé. Lényeges szempont volt, 
hogy a három ország művészei 
már jóval a kiállítás előtt találkoz
zanak egymással, és valódi együtt
működéssel közös, kreatív és in
novatív koncepció alapján alakul
jon ki a tárlat, valamint a Colle
gium Hungaricum kiállítóteréhez 
kapcsolódó új művek szülessenek. 
A projekt második részeként a

tárlatot a budapesti Designhéten 
láthatjuk.

A tárlat magyar résztvevője az 
induló szobrászgeneráeió egyik leg
többet szereplő, legismertebb kép
viselője, Szőke Gábor Miklós, aki
nek a művei a bécsivel párhuzamo
san az egri Dante Ritual című egyé
ni tárlaton és a siófoki 320fok Nya
raló művek című kiállításán is lát
hatóak, Az utolsó viza című plaszti
kájában a Duna egykoron virágzó 
élővilágával, illetve a civilizáció 
romboló hatásával foglalkozik. 
Plasztikája a folyóban valaha élt 
legnagyobb halnak, a vizának, an
nak is utolsó példányának állít em
léket. Az anyaghasználat, a megfo
galmazás módja, az állat roncsoló- 
dott bőre, sebei arra utalnak, hogy 
az alkotó szerint a faj nem termé
szetes módon tűnt el Európa egyik 
legszebb folyójából.

A cseh Daniel Posta, Zdenek 
Vacek alkotópáros a Google térké

peinek segítségével virtuális uta
zásra indult Donaueschlingentől a 
Duna-deltáig, hogy tudatosítsa: a 
Dunát kéknek mondják, pedig a 
szennyezéstől és a geológiai kör
nyezettől függően a színe a szürké
től az égszínkékig változik. A vir
tuális utazás során színmintákat 
vettek mindegyik szakaszon. Ebből 
a mintakészletből színskálát hoztak 
létre, amelynek elemeit porcelá
nokra készült nyomatokhoz hasz
nálták fel. A rokokó minták között 
ott van például a jellegzetes 
hagymamuszter, amelyet a XVIII. 
században eredeti, a korai Ming 
dinasztia időszakában készült kínai 
porcelánokról adaptáltak. A legkü
lönbözőbb variációkban használ
ták fel Európában ezt a mintát, és a 
korai Meissen és Eichwald termé
keire igen jellemző volt. Az orna- 
menst világszerte Kék Európa vagy 
Kék Duna néven ismerik. A cseh 
művészek eredeti hagymamintás

készletet készítettek, finoman meg
változtatott színskálával, amely a 
folyó árnyalatait reprezentálja a 
kezdetektől a torkolatig. Különös 
látvány ez a porcelánkészlet abban 
a városban, amelyhez talán a legin
kább kapcsolódnak a Kék Duna 
édeskés dallamai.

Tárgyakat és hangokat hoznak 
létre az osztrák Walking Chair De
sign Studio művészei, a dél-tiroli 
származású Emilio Pichler és a 
svájci Fidel Peugeot, akik egy 
2002-es londoni siker után hatá
rozták el, hogy Bécsben létrehoz
zák közös stúdiójukat. Igaz, az ő 
művük nem porcelánból készült, s 
a hang nem a keringő dallama, ha
nem az a kellemetlen recsegés, 
amelyet egy műanyag flakon ösz- 
szegyűrése, -csavarása okoz. A 
hangért azonban kárpótolja a né
zőt, hogy nem a környezetet 
szennyező, elpusztíthatatlan sze
méttömeg gyarapodását, hanem 
azt a folyamatot kíséri, amelynek 
során -  az alkotópáros javaslata 
alapján -  könnyen és gyorsan ru
hafogas készíthető a plasztikfla
konokból. Nem kell hozzá más, 
csak az alkotók által kitalált 
Bottleboy, amelyre a megmelegí
tett, átformált flakont ráhúzzuk, 
és máris társalkotóknak érezhet
jük magunkat. Vagy legalábbis 
ama mozgalom részeseinek, 
amely a Duna és környezete meg
tisztításáért indult, s amelyhez A 
kék... zöld című kiállítás résztve
vői is hozzájárulnak néhány ere
deti, humorban sem szegény, de 
mindenképpen komolyan veendő 
észrevétellel, javaslattal.

(A kék... zöld, Collegium Hun
garicum, UngArt Galéria, szeptem
ber 1-jéig.)


