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A Kányádira jellemző közért-
hető, emberközeli nyelven 
írott, elmondott és elénekelt, 
mélységeken és magasságo-
kon átívelő gondolatait adta 
elő a hétvégén Nagyváradon 
a budapesti Kaláka együttes 
és Bogdán Zsolt kolozsvári 
színművész.

 » MOLNÁR JUDIT

A Szűcs László vezette Várad 
kulturális folyóirat munka-
közössége vállalta fel annak 

az eseménynek a megszervezését, 
amitől a halottak napi óhatatlan 
szomorúság feloldására tökéletes 
művészi élményt váró, érdeklődő 
nagyváradi közönség épp azt kapta 
meg, amit óhajtott. A békateknőből 
az első lantot készítő, a pásztorsípot 
és a betűvetést feltaláló ógörög mi-
tológiabeli Hermészt idéző művészi 
összhangban két órán át élvezhet-
tük az állami fi lharmónia koncert-
termében Kányádi Sándor verseiből 
Vannak vidékek címen összeállí-
tott műsort. A Kányádira jellemző 
közérthető, emberközeli nyelven 
írott, elmondott és elénekelt, mély-
ségeken és magasságokon átívelő 
gondolatait a néhány napon belül 
(november 26-án) ötvenedik szüle-
tésnapját ünneplő budapesti Kalá-
ka együttes és Bogdán Zsolt kolozs-
vári színművész adta elő.

A műsort Bogdán Zsolt indította 
a Sörény és koponya „poéma két 
részben két epilógussal többszö-
ri nekirugaszkodással” alcímmel 
gazdagított Kányádi-művel, már az 
első percekben azt az érzést keltve a 
hallgatóban, hogy ez tulajdonkép-
pen a költő neki küldött, személyes 
üzenete. Bogdán Zsolt önálló vers-
műsorai – az Ady- és a Dsida-ösz-
szeállítások – páratlan élményt 
nyújtanak, ugyanis nem játssza el 
a szöveget, nem szaval, nem gyö-

A NAGYVÁRADI KÖZÖNSÉG IS MEGTEKINTHETTE A KÁNYÁDI SÁNDOR VERSEIBŐL VANNAK VIDÉKEK CÍMMEL ÖSSZEÁLLÍTOTT MŰSORT

Hermész kétórás ajándék üzenete

A szó és hang ereje. A néhány napon belül ötvenedik születésnapját ünneplő budapesti Kaláka együttes és Bogdán Zsolt kolozsvári színművész

 » A tökélete-
sen összesimuló 
kedves, játékos 
szöveg és zene 
hallatán arra 
gondoltam, 
mennyire nem 
véletlen a Kaláka 
és Kányádi 
Sándor éveken át 
tartó együttmű-
ködése.

nyörködik önnön hangjában, de nem 
is bratyizik a hallgatóval, hanem 
olyan egyszerűen beszél, mintha épp 
az őszintesége miatt rábízott nagyon 
fontos szavakat közvetítene. Ekkor ju-
tott eszembe az istenek hírvivőjeként 
is emlegetett Hermész, amikor pedig 
bejött a színre a Kaláka együttes négy 
tagja – Becze Gábor, Gryllus Dániel, 
Gryllus Vilmos és Radványi Balázs –, 
a színpadon már kint lévő hagyomá-
nyos hangszereik mellé egyéb zene-
szerszámokat is hozva, megerősödött 
a Hermész-képzetem.

Az ismert Volt egy fakatona vers 
eléneklésével indítottak, s a tökéle-
tesen összesimuló kedves, játékos 
szöveg és zene hallatán arra gondol-
tam, mennyire nem véletlen a Kaláka 
és Kányádi Sándor éveken át tartó 
együttműködése, hiszen a szerző is-
merte fel és fogalmazta meg olyan ta-

lálóan a Kaláka-megzenésítések leg-
lényegét: „kimuzsikálják a Gutenberg 
óta könyvekbe száműzött versekből a 
maguk olvasata szerinti eredeti dalla-
mot”. S még végig sem gondoltam ezt 
a csodálatos összhangot, amikor fel-
hangzott a költő és együttes sokszó-
lamú „egy húron” pendülését erősítő, 
eredetileg szerelmes versnek íródott 
Két nyárfa költemény, melynek kezdő 
és zárószakasza tökéletesen leképezi 
a Kányádi–Kaláka-párost: „Én sem 
volnék, ha nem volnál, / ha te hoz-
zám nem hajolnál, / te sem volnál, 
ha nem volnék, / ha én hozzád nem 
hajolnék. /…/ Ha nem volnék, te sem 
volnál, / én sem volnék, ha nem vol-
nál. / Vagyunk ketten két szép nyárfa, 
/ s búvunk egymás árnyékába.”

Az ötven év alatt született számta-
lan értékelés majd minden esetben 
kiemeli, hogy a Kaláka önazonossá-

ga elképesztő változatossággal pá-
rosul: éppen annyi zenei stílusban 
képes hiteles előadásra, ahány stí-
lusban a kiválasztott versek íródtak 
évszázadokon át. Természetesen 
emellett mindig érvényesül az együt-
tesre jellemző sajátos megszólalás-
mód, amit a négy énekhang, vala-
mint a klasszikus és népi hangszerek 
együttes játéka biztosít. A fél évszá-
zad alatt harminc albumot jelentet-
tek meg, mintegy ezer dal hangzott 
el a sok-sok ezer koncert során kül- 
és belföldön egyaránt. 2000-ben 
Kossuth-díjjal, 2004-ben Prima Pri-
missima, 2014-ben pedig Magyar 
Örökség díjjal jutalmazták a hosszú 
évek alatt folyamatosan szerzett 
művészi élményt. Köszönet a Várad 
folyóiratnak, hogy megörvendeztet-
ték a nagyváradiakat ezzel a csodás 
„hermészi ajándék üzenettel”.
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 » KRÓNIKA

B iró Gábor székelyudvarhelyi fes-
tőművész, restaurátor alkotása-

it mutatja be az a kiállítás, amely 
szerdán nyílik Budapesten, a For-
rás Galériában a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet Kárpát-haza Galéria 
sorozatának keretében. 

Az MTI-hez elküldött ajánló sze-
rint Biró Gábor festészetében elemi 
színeket használ: fény és árnyék, 
meleg és hideg, világos és sötét vál-
takozásával hozza létre eleven áb-
rázolásmódját. Mint írják, festésze-
tét eklektikus avantgárdként lehet 
jellemezni. Pályája kezdetén ha-
tással volt rá a Mamű (Marosvásár-
helyi Műhely társaság) sajátos mo-
dernizmusa. Alkotásai expresszív, 
természetközeli munkák, szürreális 
kompozíciók, derűs színvilágával, 
absztrakt formáival pedig a síkok 
és terek között teremt kapcsolatot. 

Képein megjelenő emblémák és 
jelképek a múltat, az időtlenséget 
idézik – olvasható a közleményben.

Biró Gábor 1955-ben született 
Székelyudvarhelyen. 1980-ban vég-
zett a kolozsvári Ioan Andreescu 
Képzőművészeti Intézet festészet 
szakán. 1980-tól 1985-ig rajztaná-
raként dolgozott Uzonban, 1985 
és 1990 között a székelyudvar-
helyi művelődési ház festészeti 
szakkörének vezetője volt, 1990-
től egy éven át a Székelység című 
folyóirat grafikai szerkesztőjeként 
tevékenykedett, 1999-től a széke-
lyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
munkatársa.

Biró Gábor több kiállításon is be-
mutatkozott többek között Erdély-
ben, Budapesten és Magyarország 
több nagyvárosában. 2011-ben, 
alkotói munkája elismeréseként 
megkapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjét.

Biró Gábor-tárlat BudapestenMegoldódtak a vásárhelyi művészgondok
 » ANTAL ERIKA

Három évre köti a lakásgazdálko-
dási vállalat a marosvásárhelyi 

képzőművészekkel a bérleti szerző-
dést a Bolyai tér 5. szám alatti ingat-
lanban működő műtermekre. Mint 
arról korábban beszámoltunk, a 
Locativ Rt. azt kérte az önkormány-
zattól, hogy csökkentsék a bérleti 
szerződést öt évről egy évre. Ez a 
művészeknek nem felelt meg, hiszen 
nem érezték volna biztonságban 
műtermeiket, alkotói körülményei-
ket. A 25 képzőművész műtermének 
helyet adó 18-ik századi ingatlan a 
Bolyai tér 5. szám alatt található, 
vele szemben helyezkedik el a Bo-
lyai Farkas Gimnáziumnak otthont 
adó műemlék épület, egykor abban 
működött a Vármegyeháza. Vasile 
Filimon, a Locativ igazgatója azzal 
magyarázta a rövid távú szerző-
déskötést, hogy a műemlék épület 

felújítását tervezi a városháza. Ha 
sikerül európai uniós támogatáshoz 
jutni, akkor a művészeknek ki kell 
költözniük műtermeikből.

Makkai István szobrászművész 
lapunknak elmondta, attól félnek, 
hogy ha egyszer kiköltöznek, műte-
rem nélkül maradnak. A lakásgaz-
dálkodási hivatal igazgatója azonban 
rámutatott, arra is keresik a megol-
dást, hogy a művészeknek továbbra 
is legyen hol alkotniuk.

Az október végi tanácsülésen a 
Locativ azt kérte az önkormányzati 
képviselőktől, hogy egy évre köthes-
sen szerződést, és emelhesse a bért a 
műtermekért. A költségvetési bizott-
ság tagjai is az egyéves szerződést 
javasolták, de béremelés nélkül. 
Végül Vajda György RMDSZ-es ta-
nácsos javaslatát fogadták el, aki az 
kérte, egyezzenek meg három évben, 
és maradjon a helyiségekért fi zetett 
összeg a mostani.

 » Makkai István 
szobrászművész 
elmondta, attól 
félnek, hogy ha 
egyszer kiköl-
töznek, műterem 
nélkül maradnak. 
A lakásgazdál-
kodási hivatal 
igazgatója azon-
ban rámutatott, 
arra is keresik a 
megoldást, hogy 
a művészeknek 
továbbra is legyen 
hol alkotniuk.




