
korai Air-felvételekre, de leginkább
a Boards of Canada világára emlé-
keztethet bennünket, többedik hall-
gatásra azonban a helyzet egyértel-
mûen más lesz. Légies, hosszan el-
nyújtott, pszichedelikus romantiká-
val bíró alkotásaik nagyobb teret
adnak a képzeletnek. Õk maguk is
hangsúlyozzák, hogy munkáik gya-
korta a fejükben leforgatott filmek
zenéiként jellemezhetõk. A 2007
végén megjelent Freeschaland címû
válogatásalbumuk is efféle „filmze-
nés” ajándékcsomag.

A dupla CD-re égetett anyag
igen nagy falat. Az elsõ, 12 számból
álló lemez a duó elsõ há-
rom rövidebb EP-jét tar-
talmazza. A régi szinteti-
zátorok és orgonák vissz-
hangzó, andalító melódi-
ái és a dobgépek finom
kezdetlegességgel bírnak,
azonban egyáltalán nem
beszélhetünk gyengébb vagy kifor-
ratlannak nevezhetõ mûvekrõl.
Mindegyik számon belül elõbb vagy
utóbb szembejön velünk valamilyen
szívmelengetõ csillogás. Szinte az
összesbõl ki lehetne emelni egy
ilyen részt. Talán a CD nyitó felvé-
tele, a Bulb lehetne ennek iskola-
példája, mely visszafogottan kibon-
takozó nyolc perce után vokóderes
énekbe úszik át. „The birds singing
in the sunrise” – kapjuk meg külön-
bözõ polifon hangfekvésekben, mi-
alatt eltávolodik tõlünk a visszafo-
gott dobgép és a szintetizátor-me-

lódiák szekvenciája. Ritkán hallani
ilyen megható és romantikus gics-
cset a mai elektronikus zenék világá-
ban, így talán nem is meglepõ, hogy
ez a felvétel 1999-ben íródott.
A másik hasonló darab a Holiday
Frost. Repetitív melódiákkal gon-
dolkodtatja el a hallgatót, melyeket
szûrõkön áteresztett, visszhangzó
elektromos orgonák és szintetizá-
torok, majd nem sokkal ezután egy
zongora szólamai hoznak létre.
A szám instrumentális és dob nél-
küli, ritmusát a negédes dallamok
diktálják. Nem mondhatni, hogy
mindez céltalan ambient, ami ön-

maga hátteréért akarna
beszélni. Az angol zene-
kritikában már semmit-
mondóvá koptatott cine-
matic kifejezést fényesíti
ki újra ez a naiv érzel-
meket infantilis sallan-
gokkal felszínre hozó öt

perc. És ez a mondat nyugodt szív-
vel alkalmazható az egész elsõ le-
mezre, ami már önmagában meg-
fekszi a hallgató gyomrát, ha azt
egy ültõ helyében hallgatja végig.

A második lemez az eddig csak
válogatásokon szereplõ, netán ki-
adatlan felvételek változatait tartal-
mazza. A hangsávok, amelyekbõl e
lemez atmoszférája összeáll, össze-
tettebbek, „koszosabbak” és variál-
tabbak. Továbbá itt tûnnek elõ az
apró, érthetetlenségig eltorzított és
kísérteties szövegminták, melyek a
duó frissebb felvételeit szokták gaz-
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modernista munkák esetében, bár a
20. században végig jellemzõ, hogy
a plakátok tükrözik a legfontosabb
képzõmûvészeti tendenciákat. A
kötet azon megállapítása, hogy a
plakátmûvészek alakítói is koruk vi-
zuális kultúrájának, különösen igaz
a két világháború közötti idõszakra,
de az ötvenes–hatvanas évekre is. A
szocializmus lazuló keretei között a
propagandaszereptõl fokozatosan
szabaduló plakátmûvészet a hetve-
nes évektõl olyan gazdagságot és
változatosságot mutat, amelynek
mûvészettörténeti jelentõsége mel-
lett kultúrtörténeti fontosságát is
kifejti a szerzõ.

A gazdag illusztrációs anyagban
csupán a Trianon utáni revizionista
mozgalmak alkalmazott grafikai
termékeit kevesellhetjük, egyéb-
ként a kötet szerkesztési arányai
jók, mértéktartók. Különösen iz-
galmas csemege a kommunista pro-
pagandagépezet vizuális lenyoma-
tainak összefoglalása, ahol érték-
rendi berzenkedésünk ellenére is
komoly vizuális értékeket, kreatív
megoldásokat találhatunk, például
Ék Sándor, Macskássy János, Ko-
necsni György, Gábor Pál, Mallász
Gitta képein. A kötetnek külön ér-
téke, hogy az egészoldalas illusztrá-
ciókhoz kacsolódó elemzéseket az
adott plakát értelmezését segítõ
elõképekkel, mintákkal, párhuza-
mos plakátokkal egészítette ki a
szerzõ, de az egyértelmûség kedvé-
ért ezeket fekete-fehérben adja

közre. Például Czeglédi István és
Bánhegyi Tibor 1950-ben készült
Elõre a béke és a szocializmus ifjú har-
cosainak kongresszusáért! címû moz-
galmas plakátja mellett a beállítást
egy 1948-as fotó (Rákosi Mátyás az
MDP I. kongresszusán), valamint
Iraklij Toidze negyvenes évek végi
plakátja segíti értelmezni.

A kötet rendszerváltáskori
anyaga is reprezentatív, s különö-
sen fontos, hogy Orosz István poli-
tikai plakátjai mellett hangsúlyos
szerepet kap a lengyel származású
Ducki Krysztof bõséges, tavaly ép-
pen Tihanyban bemutatott mun-
kássága is. Végül ki kell emelni a
széles közönségnek ajánlható, kivá-
ló kötet remek tipográfiai megol-
dásait is, amelyek a könyvet tervezõ
Farkas Anna munkáját dicsérik.

L. SIMON LÁSZLÓ

(Corvina Kiadó, Budapest, 2007, 
204 oldal, 9990 Ft)

FREESCHA:
Freeschaland

A kaliforniai Nick Huntington és
Michael McGroarty Freescha né-
ven publikáló duója 2000-ben rob-
bant be a köztudatba Kids Fill the
Floor címû lemezével, mely az álta-
luk egyengetett Attack 9 kiadónál
jelent meg. A naiv és retroid hang-
zásuk keltette atmoszféra elsõre a
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SZÉPIRODALMI 
BIBLIOGRÁFIAdagítani. A legdicséretreméltóbb

trükk a The Sun is Still… Still címû
hetedik szám, egy lassan már hat-
éves felvételük elnyújtott, új verzió-
ja. A lelassított dobgépek hangmin-
tái és a Freescha analóg szûrõkön
átbuggyanó, legszebb és leginkább
fülbemászó melódiái körülölelik a
vokóderbe áztatott szeleburdi és
puhán emfatikus éneket: „The Sun
is still up high when we sail on the
sky”. Ha lehet csúcsa egy ilyen hal-
mozott felépítésû válogatáslemez-
nek, amelynek hallgatását igazából
bárhonnan el lehet kezdeni, akkor
bizonyára ez a szám az.

A többi alkotás jórészt rövidke,
nem erõteljesen kibontakozó,
mondhatni ismételt hallgatást kí-
ván. Azonban semmiképp sem il-
lethetnénk ezeket a pejoratív „csak

rajongóknak” jelzõvel. A CD leg-
vége elõtt bújik meg az ironikus
Speed Dater. A ’80-as évek popze-
néjét idézõ gyors dobritmusokkal
és hanglépésekkel indul, majd a
második percnél mintha össze-
rogyna az egész: lelassított, disszo-
náns, szûrt szintetizátormelódiák
félelmetes erdejébe tévedünk,
majd az egész újraindul a maga ku-
szává, zavarttá vált modorában,
hogy végül megszakadjon, és egy
félbehagyott, pár másodperces,
nyávogó dallam vegyen tõlünk ér-
zéketlen búcsút az utolsó track
„személyében”. Mindenkinek aján-
lom ezt a lemezt, aki mer érezni és
álmodozni.

HARGITAI ANDRÁS

(Attack 9, 2007, 109 perc)
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2008. január–február

Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrál-
ja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre az elõzõ évek szemlézett folyóira-
taira terjed – pontosabban azokra, amelyek közülük a 2008. év során megjelen-
nek. Frissessége kizárólag ezek rendszeres beérkezésétõl függ: a negyedévi és a
határon túli lapok természetüknél fogva hordozzák a csúszás lehetõségét.
A 2008. év folyamán, a terjedelemre való tekintettel, a kéthavi tételekbõl csupán
az elsõ három rész (vers, rövidpróza, hosszúpróza) közlésére nyílik lehetõség,
ezért a kényszerû tematikus szûkítésért olvasóink elnézését kérjük. Maga a gyûj-
tés azonban változatlan, s a most kimaradt fejezetek (esszé; napló, emlékezés,
jegyzet; közönség elõtt elõadásra szánt mû; átmeneti mûfajok; kevert mûfajok) a
2008. évi összesített kötetben* természetesen szerepelni fognak, az eredetileg is
csak abba szánt részekkel (beszélgetés, levelezés, mûhelynapló; kritika, recenzió,
ismertetés; tanulmány; irodalmi múlt) együtt.

* A Magyar irodalmi repertórium 2003, a Magyar irodalmi repertórium 2004 és a Magyar irodalmi
repertórium 2005 címû kötetek már megjelentek. Hálózati változat: www.repertorium.hu. (A Szerk.)


