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Playing the Building — 
épület mint hangszer
Anne Pasternak, a Playing the 
Bulding1 kurátora beszélget 
David Byrne-vel az installációval 
kapcsolatos gondolatairól  
és más műveiről 

• Anne Pasternak: A Playing the Building egyszerűségében megtévesztő mű. 

A Lower Manhattan kompkikötőjében, az 1909-ben épült óriási városi terminál 

közepén egy egyszerű templomi orgonát találunk — kicsi, viseletesnek látszó faor-

gonát. A látogatók felléphetnek a pódiumra és játszhatnak a fekete-fehér billen-

tyűkön, ami aztán váltakozva fütyül, kopog és levegőt fúj az épület oszlopaiba, 

csöveibe, falaiba és ablakaiba egy köteg egyszerű kábelen és vezetéken keresz-

tül. A projekt semmiképp sem nevezhető nagyszabásúnak; épp ellenkezőleg: sze-

rényen jelenik meg egy egykor grandiózus épületben. Látszólagos egyszerűsége 

ellenére a Playing the Building számos jelentésréteget hordoz, melyek az emberi 

természettel, a helyre és a hangra vonatkozó kortárs viszonyunkkal és általában 

a kultúrában történő elmozdulások felismerésével vannak kapcsolatban. Hogyan 

született meg a mű ötlete? 

• David Byrne: Néhány évvel ezelőtt felkértek, hogy csináljak egy kiállítást 

a stockholmi Färgfabriken nevű helyen, egy egykori gyárépületben működő 

Kunsthalléban. Megnéztem a teret, s ezután különféle javaslatok sorát dolgoz-

tam ki, a falon megjelenő konvencionális dolgoktól egy gigantikus mikrohullámú 

sütőn keresztül egy arcfelismerő szoftverig, majd a végül eljutottam a megva-

lósított projektig — a Playing the Buildingig. A Färgfabriken épületének, 

mely régen gyár volt, jellegzetes szerkezete van: a tetőt tartó fémtámaszok,  

a vízvezetékhálózat, illetve ez esetben öntöttvas tartóoszlopok is. Arra gondol-

tam, hogy ezeket a jellegzetes építészeti elemeket használhatnánk különféle 

(érdekes) hangok megszólaltatásához. Mindenki ismeri azt a jelenséget, hogy 

amikor egy fémoszlopot kocogtatunk, koppanó vagy csengő hangot hallunk, de 

kíváncsi voltam, mi lenne, ha a csöveket óriási sípokká alakítanánk, gépekkel 

pedig megrezegtetnénk a gerendákat, hogy hangokat keltsünk. Amikor elgon-

dolkodtam afelől, hogyan rázkódnak a pillérek, amikor egy teherautó vagy egy 

vonat átmegy egy fémszerkezetű hídon, már csak az volt a kérdés, hogyan 

lehetne kidolgozni az épületen való zenélés technikáját. 

Jan Åmannak, a Färgfabriken igazgatójának nagyon tetszett az ötlet, de az is 

lehet, hogy ezt tűnt számára a legkivitelezhetőbbnek, így aztán megnéztem, 

mivel lehetne dolgozni, majd New Yorkba visszatérve kutatásokat is végeztünk 

a csapatommal. Rájöttem, hogy az épület egyes részeire szerelendő berende-

1  A Playing the Building (szó szerint: „Az épületen játszani”) egy nagyjából 9000 m2-es, interaktív, 
helyspecifikus installáció, melyet David Byrne hozott létre. A művész a Lower Manhattanen található 
Battery Maritime épületét alakítja át hatalmas hangzó szoborrá, melyben a látogatók leülhetnek és 

„játszhatnak”. A projekt része egy öreg, modernizált orgona, mely az épület tágas második emeleti 
galériájának közepén helyezkedik el, és különféle, szerkezeti elemekhez — fémgerendákhoz, elektromos 
vezetékekhez, fűtés- és vízcsövekhez — kapcsolt készülékeket irányít. Ezek a gépek vibrálnak, 
csattannak, odacsapnak az épület elemeire, egyedi hangzást, finoman hangolt zenét hozva létre. 
A Playing the Building eredetileg a stockholmi Färgfabriken megbízásából készült 2005-ben, majd 
bemutatták New Yorkban és legutóbb Londonban is. A projekt állomásai: David Byrne: Playing the 
Building, Färgfabriken, Stockholm, 2005.október 8 — november 13.; Playing the Building, bemutatja a 
Creative Time, Battery Maritime Building, New York, 2008. május 31 — augusztus 24.; Playing the 
Building, Roundhouse, London, 2009. augusztus 8—31.
Lásd: http://www.davidbyrne.com/art/art_projects/playing_the_building/index.php; illetve http://
creativetime.org/programs/archive/2008/byrne/project.html

zések közül néhányat le kell gyártani, de a leg-

több anyagot le tudjuk emelni a polcról. Törté-

netesen volt egy régi pedálos orgona a stúdi-

ómban, amit Jean-Yves Noblet korábbi nyom-

dájából örököltem. Orgonaként egész jól műkö-

dött, de a hangolása miatt — ami kicsit eltért a 

440 Hz-től — nem felelt meg egy hangrögzítő 

stúdióban. Rájöttem, hogy régies testével és 

billentyűzetével a mű tökéletes vezérlő szerke-

zete lenne — hangsúlyozná a működésben lévő 

viktoriánus steampunk2 technológiát a hely-

színen, valamint a teljes egészében mechani-

kus, akusztikus darab egyszerűségét. Nincse-

nek mikrofonok, nincs erősítés, egyetlen hang 

sincs szintetizálva vagy elektronikusan módo-

sítva. Az orgona billentyűzete alapvetően 

az orgona hátsó részén lévő kapcsolók sorát 

kezeli, melyeket nyitva hagytunk, így az embe-

rek láthatják működés közben. 

• Milyen élmény volt, mikor végül installáltátok 

az orgonát? Okozott bármilyen meglepetést? 

• Hogy kicsit szerénytelen legyek, meglepett, 

hogy mekkora sikert aratott, elsősorban a nézők 

körében. A különféle korú svéd látogatók egyál-

talán nem tolongtak, hogy ők kerüljenek sorra; 

akik a sorukra vártak, sétálgattak a terem-

ben, hogy lássák, hogyan keletkeznek a hangok. 

Néhány amatőr eléggé belemelegedett és rövid 

előadásuk után meg is tapsolták őket. Az instal-

láció egyfajta társadalmi apparátussá változott. 

Közös, egymással megosztott tapasztalattá 

vált, ami igen megindító volt számomra. 

• Nagy benyomást tett rám nemrégiben Alvin 

Lucier egy idézete, mely szerint „a figyelmes hall-

gatás fontosabb, mint a hangok létrehozása”.  

Ez a felfogás is szerephez jutott a Playing the 

Buildinghez való viszonyodban? 

• Ez a mű „a figyelmes hallgatás” folyama-

tát hihetetlenül egyszerűvé teszi. Semmilyen 

erőfeszítést sem igényel, a terembe való elju-

tás kivételével. Az emberek nem élhetik át az 

élményt, ha csak leírásokat olvasnak — fizika-

ilag jelen kell lenni ahhoz, hogy igazán hallják 

a hangokat. 

• Érdemes azt is figyelembe venni, hogy 

manapság az emberek több hangnak vannak 

kitéve, mint korábban bármikor. Ezzel a pro-

jekttel mintha azt javasolnád, hogy szentel-

jünk több figyelmet a minket körülvevő min-

dennapi környezet és anyagok által keltett han-

goknak. Miért? 

• Mondhatnánk, hogy itt a fogyasztóból kreatív 

alkotót formálunk, de ez talán túl nagy elvárás 

lenne. Azonban — még ha nem is kezd játszani 

valaki — a dolog egy kevésbé közvetett kulturá-

lis élmény felé mutat. Ennek hatására az embe-

rek talán elkezdik újra megvizsgálni a környeze-

2  Steampunk: „gőzpunk”, a nyolcvanas évektől elterjedt, 
neoviktoriánus művészeti stílus, illetve tematika, mely a 
technológiát a romantikával párosítja. 
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tüket, és felismerik, hogy a kultúrát — amelynek része a hang és a zene is — nem-

csak professzionális alkotók hozhatják létre, és azt nem kell feltétlenül fogyaszt-

ható formába csomagolni. 

Nem az a célom, hogy az emberek a hangszerek helyett autókon vagy a lakáso-

kon kezdjenek játszani. Viszont úgy vélem, hogy a kizárólag hivatásosok által elő-

állított, árucikk jellegű zene ideje leáldozott. A világ populáris zenéit uralmuk alatt 

tartó nagy lemezcégek rövidesen bekövetkező bukása alapjában véve jó dolog. 

• A Playing the Buildinggel mintha azt sugallanád, hogy bárki kiállhat a színpadra, 

előadhat és komponálhat saját hétköznapi környezete segítségével. 

• Nem vagyok ennek a mai wiki-világkultúrának a híve; de azt támogatom, hogy 

csökkenjen a különbség a kultúra létrehozói (a művészek, írók, zenészek, tánco-

sok, énekesek) és a kultúra fogyasztói között. 

• Az új technológia segítségével bárkiből könnyen „zenész” vagy „zeneszerző” lehet. 

Bár John Cage kikezdte a zeneszerző tekintélyét, gyanítom, hogy szégyenkezve lát-

ván, hogyan születik ma a zene a készen kapható szoftverek segítségével. Ezek a 

programok nem engedik meg a hangokkal való igazi kísérletezést. 

• Azt hiszem, tényleg túl sok zene van mindenütt. Zene alatt nem a John Cage-

féle autódudát vagy a mobiltelefonok csengését értem, hanem a stúdiókban fel-

vett zenét. Nehéz a beszélgetésre figyelni, amikor szól a zene egy bárban, egy 

klubban vagy egy irodában. Értem, hogy miért szól, de ez a zenét puszta tér-töl-

telékké változtatja. 

Néha elgondolkozom Cage-en és a többieken, vajon tényleg a szerző szerepét 

akarták megkérdőjelezni, vagy azt inkább át akarták engedni a kurátoroknak. 

Amikor összerakunk egy szituációt vagy egy rendszert, amivel egy gép vagy 

névtelen emberek zenét vagy egy művet hoznak létre, az lesz a szerző, aki a 

szituációt megteremtette. Láttad a Berlin, 

Alexanderplatzot a P.S.1-ban?3 Ez a kurátor, 

Klaus Biesenbach kiállítása volt, több mint 

pusztán egy Fassbinderről szóló kiállítás, ha 

engem kérdezel. És ez jól van így. 

Ez olyan wiki-féle művészkedés, habár van egy 

szigorú szempontrendszer, ami láthatatlan para-

méterek közé szorítja a művet. Önmagát gene-

ráló mű, ahogy azt néha hívják. Kibernetikai 

kifejezéseket használva utal a biológiai rendsze-

rekre. Hasonlóan ahhoz a gondolathoz, hogy a 

mi szerzőnk a DNS lenne, de az nem a mű meg-

jelenési formája — a „műé”, mely nem más, mint 

mi magunk. 

Tetszik az a gondolat, hogy szinte bárkiből 

lehet író, művész vagy zenész, ha úgy akarja. 

Alapvető jelentősége van, hogy itt bármilyen 

korú és képességű ember játszhat. Művészek, 

zenészek, gyerekek és nagymamák. Ez nem 

olyasfajta kiállítás vagy zene, amit bemutat-

nak neked, amit a szakemberek átnyújtanak, 

3  Fassbinder: Berlin Alexanderplatz. P.S.1 Contemporary Art 
Center, New York, 2007. október 21 — 2008. január 21.

David Byrne
Playing the Building, 2008
© fotó: Justin Ouellette; a Creative Time hozzájárulásával 



7

te pedig elfogyasztod. Nincs, amit el lehetne fogyasztani — neked magadnak 

kell az egészet létrehoznod. 

• Cage beszél még a legkülönbözőbb hangok iránti szenvedélyéről is. A Playing the 

Building ráirányítja a figyelmet azokra a hangokra, amelyekre nem figyelünk, meg-

szoktunk vagy észre sem veszünk. Miért próbáltad az architektúra hangjának észre-

vétlen akusztikai minőségét hangsúlyozni? 

• A mostani kedvenc hangzásom a minket körülvevő, egyre növekvő, sokféle 

elektronikus zaj. Néha együtt énekelek ezekkel a hangokkal — nem is mindig 

vagyok tudatában, mit csinálok. Emlékszem, Izlandon autóztunk, és akárhány-

szor megálltam fényképezni, a kamera csipogott és pittyegett, amit öntudatla-

nul utánozni kezdtem, halkan, mint aki levegőt vesz, csakúgy, mint az autóriasztó 

pittyenését, az ajtó csipogását és a fura mobiltelefon-hangokat. Útitársam meg-

kérdezte tőlem, gyakran beszélgetek-e gépekkel. Azt hiszem, igen. 

• Számomra úgy tűnik, hogy ez a mű alapvetően az „ambient music”(a környe-

zetünkben áramló zene) gondolatára épít, melynek fogalmát egyik munkatár-

sad, Brian Eno teremtette újra. Hozzád hasonlóan ő is nagy érdeklődéssel for-

dul a tér zenei kvalitásai felé. Mégis, a Playing the Building drámai különbsé-

get mutat e gyakorlattal szemben, amikor felfokozza a „háttérzajok” iránti érzé-

kenységünket, hangsúlyozva a tér változatosságát, kiszögelléseit. Elmagyaráz-

nád ezt nekünk? 

• Briant is elbűvölte az önmagát létrehozó, úgymond szerző nélküli zene és 

művészet. A Playing the Building is szerző nélküli mű, viszont erősen irányított, 

az eredmény végül a megadott paraméterek között jön léte. Érdekes dolgok lét-

rehozásához speciális rendszerre van szükség, és ezt nem lehet egy mindenki 

számára elérhető, véletlenszerű rendszer. A My Life in the Bush of Ghosts lemez 

(1981) amit évekkel ezelőtt csináltunk, részben csalódást okozott a közönség-

nek, mert mi, szerzők nem használtuk a saját hangunkat. Ez volt az ilyesféle 

zene hőskora, de valójában mi hoztuk létre a zenei és énekhangokat, és ebben 

rejlik a szerzőség, nem magában a hangban. Ma már ezek a technikák annyira 

elterjedtek, hogy szinte közhelyesek, nem is kell magyarázni. Az az elképzelés, 

hogy a művész kézjegyének nyilvánvalónak és láthatónak kell lennie egy műben, 

többé már nem döntő szempont. 

Ami a teret illeti, úgy érzem, hogy különböző építészeti terek sajátos hangokat 

„kívánnak meg” maguknak. A belső tér egységet alkot az őt betöltő hangok szá-

mára, pszichológiai és fizikai értelemben — de úgy tűnik, csak sajátos hangok 

„illenek” az egyes terekbe. Egy szoba belső akusztikájának messzemenő hatásai 

vannak: máshogy jársz és máshogy beszélsz; máshogy érzékelsz benne. 

• A modern kultúrában az egyes érzékek privilegizált szerephez jutottak. Marshall 

McLuhan írt a vizualitásra építő nyugati kultúráról, és azt állítja, hogy a hallás veszi 

át a vizuális érzékelés szerepét. Úgy tűnik, a 

Playing the Building a hallás és a látás, vala-

mint a tapintás összetartozását fejezi ki. 

• És a szaglásét! (Csak viccelek — az épület ki 

lesz takarítva.) Szeretem McLuhant. Érzésem 

szerint a mi kultúránkat a szöveg határozza 

meg — elvégre legtöbben a Szentírás emberei 

vagyunk —, de érzelmileg és szellemileg nagyobb 

hatást gyakorolnak ránk a képek és a hangok. 

Úgy tűnik, akárcsak a hirdetésekben, mond-

hatja azt a szöveg, hogy bank vagy számító-

gép, de egy szexi lány (vagy egy szexi kocsi vagy 

táj) képe jelenti az érzelmi csapdát. Ez csak egy 

ostoba, magától értetődő, de egyszerű, közön-

séges példa, ugyanakkor legtöbbször a képek 

„nyelve” jóval árnyaltabb és összetettebb. Folya-

matosan „olvassuk” őket, legtöbbször öntudat-

lanul. Ugyanígy van a hangokkal is. A hangoknak, 

csakúgy, mint a képeknek, érzelmi „üzenetük” is 

lehet, ami párhuzamosan fut, de néha ellentétes 

a hozzá tartozó szöveggel. 

Tisztában vagyok azzal, hogy ennek a műnek 

legalább annyira része a kontextus, mint ameny-

nyire az általam hozzáadott dolgok. Ettől műkö-

dik — ha egyáltalán. Te meg én nagyon sok teret 

megnéztünk, a Battery Maritime Building pedig 

segít, hogy vizuálisan elmondja annak a törté-

netét, amiről ez a darab szól, oly módon, amire 

nem minden hely képes. 

• Zenészként ismernek, de emellett író, képzőmű-

vész és rendező is vagy. Nem szereted, ha kate-

gorizálnak, a szürke zónában mozogsz, és kedve-

led a tágas, kreativitással teli életet. Dalszövege-

idet hallgatva arra következtetek, hogy nagyon 

kényelmetlenül érzed magad azokban a társa-

dalmi szerkezetben, mely meghatározza, kik 

vagyunk és hogyan viselkedjünk. 

• Úgy tűnik, egy olyan helyre pottyantam, ahol 

feladatom kissé meghatározatlan és zavaros. 

David Byrne
Playing the Building, 2008
© fotó: Justin Ouellette; a Creative Time hozzájárulásával 
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Ez tetszik. Az után megyek, ami érdekel, és ha ez ismeretlen helyekre visz el,  

ez a legjobb az egészben. 

• Nagy öröm volt együtt dolgozni veled ezt megelőzően, ugyancsak egy hangins-

talláción: egy évvel 2001. szeptember 11-e után létrehoztad az I Love This Crowd 

című hanginstallációt, a World Financial Center télikertjében, a Creative Time Sonic 

Garden bemutatója keretében. Az emberek több-

sége azt gondolhatná, hogy „képzőművészeti” 

munkásságodnak nincs köze a hangokhoz. 

• Hogy őszinte legyek, évekig arra törekedtem, 

hogy szétválasszam a képzőművészeti és zenei 

munkásságomat. Megvolt rá az okom. A vizuális 

munkáimat kezdetben olyan reakciók kísérték, 

mint „a rocksztár művészetet csinál!” és hason-

lók, így minden komoly művészi próbálkozáso-

mat megterhelte az általam cipelt nehéz cso-

mag — legalábbis az emberek fejében. Később 

már nem izgattam magam nonszensz dolgok 

miatt, és most már szabadon keverem a zenét 

és a látványt, ha szükséges. Ez nagy megköny-

nyebbülés. A tény, hogy a PowerPoint „film-

jeim” zenei háttérnek készültek, irreleváns azok 

többsége számára, akik megnézik őket, és ez így 

rendben is van. 

• Gyakran döntesz úgy, hogy a populáris (más 

nevén „alacsony”) kultúrában fogsz alkotni. 

Miért? 

• Ez részben neveltetésemnek köszönhető. 

Azt tanultam, hogy az elitizmus rossz, és bár 

nem vagyok benne biztos, hogy továbbra is 

hinni kell abban, hogy a specializált tudás és 

tapasztalat minden elemében helytelen, rájöt-

tem, mindez arra késztet, hogy demokratizál-

jam, amit csinálok. Így aztán gyakran a jog szfé-

ráján kívül eső dolgokat hozok létre, vagy leg-

alábbis olyanokat, amelyeknek semmi köze a 

luxushoz vagy az értékhez, olyan anyagokat 

(mint a popzene, a PowerPoint, egy öreg orgona, 

üres épületek), melyek hozzáférhetőek és elér-

hetőek az összes ember számára. 

• Mindegy, milyen művészeti formát választasz, 

úgy tűnik, hogy mindig reflektálsz az épp aktuá-

lis társadalmi kérdésekre. Nemrég hallottam Peter 

Sellars színházi impresszárió lebilincselő előadását, 

aki ragaszkodott a „polgári művész”fogalmához, 

illetve ahhoz, hogy „a művészet igazságot hoz a 

világnak a betekintés, szépség, provokáció, élénk 

figyelem és változás által”. Kifejtette továbbá, 

hogy „a művészetnek hosszú távú, kitartó víziója 

van egy jobb, nagylelkű, erkölcsös világról”.  

Te hogyan látod szereped a társadalomban? 

• Ellent kell mondanom Sellarsnek abban, hogy 

a művészet egy jobb világot hozna létre. Nem 

hiszem, hogy a művészetnek vagy a zenének 

belső erkölcsi értéke lenne. Az elképzelés, hogy 

elmegyünk kiállítást nézni, színházba vagy egy 

koncertre, aminek következtében a társadalom 

valahogy jobb lesz, csak duma. Sok szörnyeteg 

kedveli a zenét és a művészetet. 

Nekem ez nem olyan nagy probléma. Nem nagy 

dolog. Ez nem csökkenti egy kiállítás, színházi 

előadás vagy koncert jelentőségét. Abban hiszek, 

hogy a művészet, a színház és a zene létrehozása 

és az alkotásban való részvétel szolgálhat terá-

piás célokat, és így van társadalmi értéke. 

• Egyes műveidben a spiritualitás is megnyilvánul 

a felszín alatt. Ebben a projektben például a kis 

David Byrne
Playing the Building, 2008
© fotók: Justin Ouellette; a Creative Time hozzájárulásával 
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faorgona egyszerűsége fejezheti ki az „alacsony” 

művészetet, a többre becsült klasszikus művé-

szettel szemben, amit egy pompás, díszes, óriási 

templomi orgona szimbolizálhatna. Akár szerény, 

akár grandiózus, mindkettő az eksztázis eléré-

sét szolgálja. Azt hiszem, manapság a legtöbb 

ember visszautasítaná az eksztázist a modern, 

mindennapi életben, miközben a popzene ked-

veli a transzot, a pszichedelikust stb. Hiszel abban, 

hogy lehetnek eksztatikus élményeink a populáris 

kultúra révén? 

• Nem vártam, hogy ilyen erős hatást fogok 

elérni, de mikor a projekt Stockholmban volt ins-

tallálva, a masinán — az épületen — játszó embe-

reknek gyakran ámult, eksztatikus mosolyt 

lehetett látni az arcán, és általában felfelé 

tekintettek, a hangot létrehozó készülékek felé. 

Úgy látszott, hogy mélyen meghatódtak. Ez az 

egyszerű „trükk” mintha tényleg megérintette 

volna a résztvevőket. Gondolom, részben az 

átláthatósága és az egyszerűsége miatt — min-

denki láthatta, hogy működik, mégis az egész 

egy kicsit varázslatos maradt. 

Hiszek abban, hogy velünk született vágy él ben-

nünk a spirituális és az eksztatikus iránt. Ha ezt 

nem kapjuk meg a templomban vagy a zsinagó-

gában, akkor megtaláljuk máshol: egy koncer-

ten, egy rave partyn, a Burning Man4 fesztiválon 

vagy a sport és a kábítószerek segítségével, de 

akár bizonyos művészetek révén is. 

• Kíváncsi vagyok, mit gondolsz a művészeti vilá-

gon eluralkodó globalizációról és annak piacáról 

ebben a pillanatban? 

• A művészetnek mintha komoly jogai lennének 

manapság, nemigaz? Én egyszerre vagyok élve-

zője és néha résztvevője ennek a dolognak, és 

úgy látom, két dolog történik egyidőben. Egyfe-

lől a művészet nagyrészt státuszjelenséggé, a 

minőség a pénzesek játékszerévé válik, ugyan-

akkor látom, hogy általánosságban egyre nép-

szerűbb lesz. Jóval több igazán érdekes, fan-

tasztikusan jó mű jön létre, mint eddig valaha. 

Ez a két (vagy három?) dolog talán összefügg 

egymással — a halmazábra egymást átfedve 

mutatná őket. Ez egy különleges pillanat. Gyak-

ran azt veszem észre magamon, hogy egyszerre 

vagyok izgatott, ihletett és cinikus. 

• David, vannak olyan terveid, melyek megvalósí-

tásáról egykor álmodoztál? 

• Ó, igen. Ez az egyik közülük. 

Az interjút a Creative Time engedélyével 

közöljük: http://creativetime.org

Fordította:  
Sárréti Gergely és Szipőcs Krisztina

4  A nevadai sivatagban több tízezer ember részvételével 
tartott nagyszabású fesztivál. Ld.: http://www.burningman.
com/

Najmányi László

SPIONS
Ötödik rész

„... a Tőke nem Lukács György műve/Tamás

nem írhattátok együtt/Tamás

az Anti-Dühring sem Mick Jagger műve/Tamás

összekeverted/Tamás

Lennont Leninnel/Tamás...”

Spions: Ungvári Tamás (1977)

Szöveg: Anton Ello

A rockzene titkai — egy rock & roll kém születése 2.

• Eredetileg a bölcsészkarra vagy művészi pályára készültem, de praktikus gon-

dolkodású apám nyomatékos tanácsára végül a Műszaki Egyetemre adtam be 

felvételi kérelmet. Egyetemi tanulmányaim megkezdése előtt katonai szolgála-

tot kellett teljesítenem. Katonai szolgálatom 1964 szeptemberétől 1965 augusz-

tusáig tartott, az Ercsi hidász laktanyában. Ebből két hetet fogdában töltöttem, 

mert bebrómozott1 állapotban, éjszaka rohamsisakkal fejbekólintottam a szaka-

szunkat válogatott kínzásokkal „kiképző”, a szomszédos ágyon horkoló szadista 

tizedest. Zenekarunk az alapkiképzés három hónapja után alakult. Dobfelszere-

lésünk, erősítőnk nem volt. A dobos csavarhúzókkal dobolt egy fémvázas szé-

ken. A gitárokat textilszigetelésű, árnyékolatlan robbantó kábelekkel kapcsoltuk 

a híradósoktól kölcsönzött, állandóan leégő erősítőhöz. Az árnyékolatlan vezeték 

következtében folyamatos hálózati búgás hallatszott az egyetlen, tölcsér alakú 

hangszóróból, a tökéletlen illesztések pedig időnként recsegést, ropogást, hang-

kimaradást eredményeztek. A rock nem zene, hanem attitűd és egyéni hangzás. 

Attitűdünk — az, hogy ezzel a tökéletlen felszereléssel, zenei tudás nélkül ki mer-

tünk állni a közönség elé — mindenképpen megfelelt az akkor még rossz álom-

ként sem létező punk szigorú kritériumainak. A teljesen egyéni hangzást pedig 

az indiai rāga zenéhez, a szitár hangjához hasonlóan alapként használt hálózati 

búgás és a legváratlanabb pillanatokban bekövetkező, igen kellemetlen recsegés, 

ropogás biztosította. 

1964 szilveszter éjszakáján a baracskai katonai börtön (Futkosó) fegyőrjeinek bál-

ján játszottunk. Ugyanazt a két számot, a Shadows Apache című opuszát, és az 

A-moll imprónkat ismételgettük este nyolctól reggel négyig, újra és újra. Senki 

sem panaszkodott. A közönség tökrészegen érkezett a bulira, s részegségük az 

éjszaka folyamán egyre gyorsuló ütemben fokozódott. Erősítőnk röviddel a kez-

dés után, nagy füstöt (korai ködgép) produkálva leégett. Hoztak egy másikat.  

Az tíz percen belül kinyírta a hangszórónkat. Hoztak egy másikat. Nem sokkal 

éjfél előtt kiment a biztosíték a teremben. Gitárjaink elhallgattak, matt részeg 

dobosunk csavarhúzóival tovább püfölte a széket a sötétben. Verekedés kezdő-

dött a táncparketten, repültek az üvegek, söröskorsók, székek. Behoztak egy pet-

róleumlámpát, és a részeg ügyeletes tiszt megpróbálta szétválasztani a vereke-

dőket. A kavarodásban sikerült ellopnunk pár üveg bort a büféből. A dobos egyre 

vadabb ütemeket vert ki a széken, szólógitárosunk a vetélkedőknél használt óri-

ási gongot püfölte borosüveggel, a másik gitáros magas fejhangon sikoltozott, 

1  A katonai alapkiképzés első három hónapjában a reggeli kávéba, teába és az ételekbe kevert 
brómmal szedálták az újoncokat. A bróm nemcsak elkábította a katonákat, de a szexuális vágyat is 
csökkentette. A brómvegyületeket, különösen a potassium bromidot a nyugati országokban a 20. 
század elejéig használták nyugtatóként, utána már csak az állatorvosi gyakorlatban alkalmazták.  
A szovjet blokk országaiban még az 1970-es években is rutinszerűen, nagy mennyiségben adagolták a 
katonáknak és raboknak. Hasonlóképpen az emberi idegrendszerre rendkívül káros, rákkeltő, a nyugati 
országokban már régen betiltott DDT nevű rovarirtóval is bepermetezték a bevonulást követő orvosi 
vizsgálaton az újoncokat. 


