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„A testünket felépítő atomok valaha csillagok voltak, de tagadhatatlan, hogy sok 
minden elvész, ha az egész világot néhány sornyi vagy oldalnyi kottapapíron akar-
juk felvázolni. Mi egy kottafej a Naphoz képest vagy egy dallamvonal, ha galaxisok 
spiráljaihoz mérjük. A való világnak a modellje, amelyet ilyen módon építünk fel 
a zenében soha nem lesz kielégítő, épp csak egy parányi kápolna a hegyekben.”1 

A 180-as Csoport tevékenységét is éppen olyan nehéz elválasztani a közegétől, 
ahogyan a zenét felépítő hangokat a megszólalás előtti fázisoktól, vagy a hegy 
tetején épült kápolnát a széles világtól. Az 1979-től 1990-ig működő független 
kortárs zenei műhely műveiben benne rejlik az egész neoavantgárd életérzése 

– tágabban értelmezve pedig –, egy egész korszak szabadságvágyának lenyo-
mata. A zenekar létrejöttének 35. évfordulóján, néhány óra erejéig újra részesei 
lehettünk az időszak egyik meghatározó zenei élményének, amely megközelítés-
módjával – a zene, mint esemény műfajok-közti meghatározásával – a mai napig 
jelenvaló és aktuális. 
Az este Kroó György hangfelvétel formájában elhangzó kritikájával indult.2  
A korszak egyik meghatározó zenetudósának véleménye szerint a 180-as Csoport 
tevékenysége, bár valóban a lehető legszakmaiabb, de semmi esetre sem talál-
hatja meg valós közegét a Zeneakadémia falai között. Ahogyan hamarosan látni 
fogjuk ez soha nem is volt célja az együttesnek.
A Csoport múltja 1971-ig, a klasszikus és free jazz, valamint a kelet-európai népzene 
elegyét ötvöző Szemző-kvartett megalakulásáig nyúlik vissza. A négy zenészből 
álló formáció ekkor – saját elmondása szerint – improvizatív kamarazenét játszott. 

1 Idézet egy 1986-os, a Szkénében rendezett esemény meghívójáról. Artpool Művészetkutató Központ, 
Körmendy Ferenc gyűjteménye. Fellépők voltak: Kis Zenei Stúdió, 180-as Csoport, Gayan Utteyak Mandal, 
Új Zenei Stúdió.
2 A szöveg Kroó Györgynek, a Bartók Rádió Új Zenei Újság című műsorában elhangzó kritikájának rész-
lete volt. 

hiányával rendelkező, a személye által alakít-
ható hangteret kínál a látogatónak. A résztvevő 
mozgása és jelenléte a hangi észlelés feldolgo-
zása során válik tudatossá: a testnek egy a han-
gok által érzékelt kiterjesztett tere ez, melyben a 
cselekvésnek minden formája – a mozgás és nem 
mozgás is – a rendszer felépítését mozdítják elő.
Várnai Gyula nyolccsatornás hanginstallációja, 
A gondolat formája (2001) az észlelés és az 
érzékelés közti különbséget teszi láthatóvá. Egy 
mozgásforma rekonstrukciója, mivel egy virtu-
ális, a valóságos térben nem létező nyílvessző 
útját követhetjük végig a kilövés pendülésé-
től a becsapódás pillanatáig. Az egymás mellé, 
sorban felfüggesztett hangszórókon keresztül – 
melyek így egy ház formáját adják – a nyílvesz-
sző suhanásának, míg a céltáblát helyettesítő 
hangszóróból a becsapódás hangja hallható.  
A virtuális cselekmény és a valós tér fonódik 
össze az installációban, így hozva létre egy a 
hibrid közeget. Várnai célja a „gondolkodás 
mikéntjének”8 a megmutatása, egy gondolko-
zási rendszer leképzése, amelyben a hang sze-
repe nem a környezet változásainak regisztrálása, 
hanem egy folyamat magasabb szintű kódolása, 
észlelése, értelmezése.
Az érzékelhető határán – Más hangok kiállítás 
egyik legfontosabb érdeme, hogy a kurátorok 
nagyon alaposan, de egy széles spektrumról 
válogatva mutatnak be igazán különböző műve-
ket. Mivel a koncepció elég tág, a műveket 
csoportosító kohézió pedig nincs jelezve, 
így valóban sokféleképp összerendezhetők. 
Végighaladhatunk a kiállításon azt vizsgálva, 
hogy mennyire kívánja a befogadó aktivitását a 
mű (Binaura csoport, vagy Nagy Gergő munkája), 
milyen érzékeket köt össze egymással (Chrysakis, 
Skjød), vagy aszerint, hogy milyen mítoszt (Gál, 
Jon Rose – Josef Cseres), esetleg fogalmi rend-
szert (Várnai Gyula) kísérel meg felidézni, illetve 
létrehozni. A Binaura (Nagy Ágoston és Samu 
Bence) Alpha (2011) című munkájának gondolati 
alapeleme, amely szerint, ha elkezdünk tanulmá-
nyozni valamit, úgy már megfigyelésünk révén a 
részeivé válunk a rendszernek, az egész kiállításra 
kivetíthető. Amint elkezdjük végigjárni a tárlatot, 
annak rögtön aktív részévé, alakítójává válhatunk. 
Minden rendszer nehezen megközelíthető, de 
ezt a mostanit, ami ráadásul annyi bejárási útvo-
nalat kínál fel, ha félszegen is, de talán a legérde-
mesebb a Műcsarnok jobb oldali ablaksora alatt, 
Gerardo Nolasco Magaña művénél (A szim-
bolikus erőszak édes suttogása, 2014) kezdeni, 
ahol quetzal madár hangja hallható, mely a kurá-
torok megfogalmazása szerint „a behódolásra és 
az engedelmességre hívó édes szót helyettesítő” 
metonímia.

8  Várnai Gyulával beszélget Szipőcs Krisztina: „Kis hozzányú-
lással gondoltam valami nagyot csinálni” Balkon, 2002/ 7,8., 
18-23.

*  A Zeneakadémán 2014. október 13-án elhangzó művek: Márta István: 24. lecke – Karácsony napja |  
Faragó Béla: A pók halála – Sírfelirat | Szemző Tibor: Koponyaalapi törés | szünet | Melis László: 
Maldoror énekei | Frederic Rzewski: Coming Together – Attica
A 180-as Csoport tagjai voltak: Melis László, Márta István, Szemző Tibor, Faragó Béla, Forgács Péter, Gőz 
László, Soós András, Tihanyi Gellért, Kovács Ferenc, Kálnai János, Körmendy Ferenc, Posvanecz Éva, 
Schnierer Klára, Simon Ferenc, Székely Kinga, Tóth Tamás, Vörös D. László 
A Zeneakadémia Nagytermében 2014. október 13-án a következő zenészek tolmácsolásában hallhattuk 
a műveket:
Lukin Zsuzsa, Fodor Ildikó (ének) | Winkler Orsolya, Rácz József (hegedű) | Melis Márta (brácsa) | Déri 
György (cselló) | Lukácsházy István (nagybőgő) | Bán Máté (fuvola) | Káli–Fonyódi Fruzsina (oboa) | Klenyán 
Csaba (klarinét) | Lakatos György (fagott) | Horváth Bence (trombita) | Sütő András (harsona) | Fábry  
Boglárka, Hlaszny Ádám (ütőhangszerek) | Oravecz György, Szakács István (zongora) | Fónay Tibor (basz-
szusgitár) | Sándor János és Népi Zenekara.
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Nagyrészt saját szerzeményekből összeálló 
programjukkal egy „új és mindenekelőtt ember-
központú zenei koordinátarendszer” megterem-
tése volt a céljuk.3 Ebből az alapélményből nőtt 
ki később a főként minimálzenét előadó 180-as 
Csoport, a nyolcvanas évek egyik meghatározó 
zenei kezdeményezése.4

Ahogyan a korszakban megjelenő, az adott társa-
dalmi helyzetet dominánsan elutasító new-vawe 
együttesek (pl. A.E. Bizottság, Trabant, Balaton, 
Európa Kiadó), úgy a 180-as Csoport is megte-
remtette a – maga zenei felfogása felől közelítő 

– függetlenségét, kifejezve ezzel elhatárolódá-
sát a kultúrpolitikai meghatározottságtól terhes, 
hivatalos zenei intézményrendszertől.5 Mindezt 
azonban azzal a különbséggel tették, hogy 
mindvégig megmaradtak professzionális szak-
maiságuknál. Az általuk játszott kompozíciók 
mindazonáltal nem maradtak a klasszikus érte-
lemben vett kortárs komolyzene fellegvárában: 
tevékenységük kilépett ennek autonóm terü-
letéről. Az ekkor már nemzetközi hírű csoport 
koncertjeit inkább egyetemi klubokban, vidéki 
művelődési házakban szervezték és tartották 

3 A Kassák Klub Kortárs Zenei Műhelyének kiadványa, 1978, 
A Szemző-kvartett tagjai Szemző Tibor, Kálnai János, Körmendy 
Ferenc és Kölüs Gábor voltak.
4 A csoport repertoárjában külföldi repetitív művek mellett 
saját szerzeményeik, valamint olyan hazai zeneszerzők – pél-
dául Sáry László, Jeney Zoltán, Vidovszky László – kifejezetten 
számukra írt munkáit is szerepeltek, akik egy generációval ko-
rábban, szintén az új zene első képviselőiként tűntek ki a magyar 
kortárs komolyzenei életből. 
5 Az egykori Szemző Kvartett, majd 180-as Csoport tagjai 
rendszeresen együttműködtek az említett új hullám alkotóival. 
Erre Körmendy Ferenc korai példaként egy 1976-as lengyel 
kiállításon (Műszaki Főiskola, Bydgoszcz) történő közös meg-
jelenésüket emelte ki, ahol feLugossy Lászlóval, Bereznai Pé-
terrel és efZámbó Istvánnal közösen szerepeltek. 

meg, így teremtve meg a kortárs zene addig szinte ismeretlen irányzatának, a 
Steve Reich és Philip Glass nevével fémjelzett repetitív zenének leginkább meg-
felelő, közvetlen légkört.6

A repetitív zenei élmény alapja egy állapot, ami magával ragad, egy harmóniára 
épülő kísérletezés, az idővel való tudatos játék. Az „a pillanat, amikor a zenén 
kívüli narrativitásból az ember teljes mértékben kiesik; nem meditál, nem közös-
ségi lény, nem koncert-látogató, nem önélvező, hanem egy olyan speciális hang-
folyamat részese, amely egyszerre szólítja meg a testet és a szellemet, mintha a 
kettő voltaképp egyesíthető volna.”7

A 180-as Csoport darabjai esetében a minimál zene felől érkező impulzusok mel-
lett alapvető forrásként jelent meg egyrészről a jazz és a popzene, másrészről a 
nyugat-afrikai ütőhangszeres kultúra, a gamelán zene, valamint a klasszikus indiai 
zene textúrája. Ezek a kívülről érkező művészeti élmények találkoztak, „itatódtak 
át” az akkori magyar társadalmi jelen hatásaival, létrehozva a 180-as Csoportra jel-
lemző, hangsúlyosan személyes és szabad zenei élményt. Ahogyan Szemző Tibor 
fogalmaz: „A 180-as Csoportban sikerült partneremre találnom – és egy olyan 
zenei formára, ami semmilyen értelemben nem volt korrumpálódva.”8 
A csoport sokszor rock-együtteseket is felülmúló népszerűsége jelzi, hogy határ-
talan zenei toleranciát hirdető tevékenységük revelációként hatott a kor közvé-
leménye számára.
Amellett, hogy Szemzőék kapcsolatot teremtettek az időszak fontos külföldi 
művészeti áramlatainak legismertebb képviselőivel (pl. Steve Reich, Phill Niblock, 
Petr Kotik, Arnold Dreyblatt, Frederic Rzewski), a hazai művészeti életben 
formálódó csoportkultúra közegében is aktívan együttműködtek a különböző 
társművészetekkel. 
Olyan, a korszak befogadói élményét meghatározó események szervezése köt-
hető tevékenységükhöz, mint az 1982-es Rendez-Vous, Minimálzenei Fesztivál 
a Szkénében, vagy a PLÁNUM ’84 Művészeti Fesztivál, amely egy helyszínen 
egyesítette az új-kortárs törekvések szerteágazó művészeti megnyilvánulásait. 

6 Természetesen a 180-as Csoport koncertezett a Zeneakadémián is, főként az ott megrendezésre 
kerülő kortárs zenei fesztiválokon. Emellett olyan rangos külföldi fesztiválokra is eljutott, mint az 1982-es 
párizsi Őszi Fesztivál, valamint a Karlsruhei I. Európai Minimal Zenei Fesztivál.
7 Karap Zoltán: Reich és az aspektusváltás esztétikája, in: Nagyerdei Almanach, 2012/2. 3. évf., 5., 53-61.o. 
http://nagyalma.hu/ (Hozzáférés: 2014. november 12.)
8 Szőnyei Tamás: Filmszakadás – „A 180-as Csoport nem arról szólt, hogy egy profi zenekar”, Világ, 1990. 
március. http://www.c3.hu/~gordianknot/szemzo/szemzo/press/writings_on_hungarian/1990_vilag_
hu.html (Hozzáférés: 2014. november 12.) 

180-as Csoport – Steve Reich: Pendulum music, Szkéné, 1984. 12. 18.; Artpool Művészetkutató Központ, 
Körmendy Ferenc gyűjteménye
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hatjuk: „A PLÁNUM ’84 nem kínál kevesebbet 
a látogatónak, mint azt, hogy hat nap alatt az 
Almássy téren találkozhat az új kortárs művészet 
– a kísérletezés kockázatát is vállaló – zenei, film, 
videó és képzőművészeti alkotásaival és műve-
ikkel. Többek között olyan nagyszerű egyénisé-
gek játékát élvezhetik, mint Frederic Rzewski, Jiri 
Stivin és Michael Fahres, vagy a »prehisztorikus 
zenét« játszó Chris Newman.”9

Ebben a sorban említhetnénk az 1986-os Kép 
és szöveg kiállítást is, amely a Műcsarnokban 
került megrendezésre, Forgács Péter és Bán 
András szervezésében.10 A 180-as Csoport 
egy koncerttel szerepelt a programban, emel-
lett Mag yarországon először bemutatták 
Peter Dressler audiovizuális mozaikként épülő 
Sonderfahrt (1975–1978) című filmjét is.11 
A magyar neoavantgárd kultikus szereplőit idézi 
meg – mintegy betekintést engedve a 180-as 
Csoport alkotóinak általában a művészetről kiala-
kított szemléletrendszerébe is – Szemző Tibor 
két darabja, amelyben Hajas Tibornak és Erdély 
Miklósnak állít emléket. „Az Optimista előadás-
ban [1988] megszólal a héber liturgikus ének, vele 
párhuzamosan egy funky dobbasszusalap és 
maga az Erdély-szöveg. Amikor a Zeneakadémián 
a 180-as Csoporttal bemutattuk, az első percek 
megrökönyödése után nagyon meleg fogad-
tatást kapott, úgy gondolom, a személyes-
ségnek is köszönhetően” – emlékezik vissza 
Szemző Tibor.12 Ugyanez a személyesség hatja 
át Szemző, Hajas Tibor A halál szekszepilje című 
szövegére 1981-ben komponált művét is. Ennek 
eredeti címe: 1980. július 24. azaz Hajas halálá-
nak dátuma. A mű alcíme: Gyereknarrátorra és 
kamaraegyüttesre. A mű 1987-ben Hajas Tibor 
emlékkiállításának megnyitóján, az István Király 
Múzeumban13 hangzott el a 180-as Csoport 
előadásában.
A csoport az említett kapcsolódási pontok mel-
lett, Melis Lászlón keresztül, aktívan együttmű-
ködött Jeles András társulatával, a Monteverdi 
Birkózókörrel is. A független színházi társulat 

9 Az esemény meghívójának szövege. (Plánum ’84 Művésze-
ti Fesztivál, Almássy téri Szabadidőközpont, Budapest, 1984. 
november 9–14.) Artpool Művészetkutató Központ, Körmendy 
Ferenc gyűjteménye.
10 Magyar–Osztrák Fotónapok, Fotó és szöveg szimpozion, 
Műcsarnok, Budapest, 1987. március 27–28. Magyar résztvevők: 
Bán András, Beke László, Bereményi Géza, Forgács Péter, Ho-
rányi Özséb, Kornis Mihály, Kovács Ákos, Marosi Ernő, Peternák 
Miklós, Ungvári Rudolf; filmvetítés: Hajas Tibor, Háy Ágnes, 
Kovács Ákos munkáiból. Továbbá: Kossuth Klub, Budapest, 1987. 
március 28.: Peter Dressler „Sonderfahrt” című filmjének bemu-
tatója, a 180-as csoport koncertje, záróbeszélgetés a szimpozion 
résztvevőivel. Kiállítások a szimpozionhoz kapcsolódva: Hórusz 
Archivum – Liget Galéria, Budapest; Kép és szöveg – Kamara-
terem, Műcsarnok, Budapest, szervezte: Bán András, Forgács 
Péter http://www.artpool.hu/kontextus/kronologia/1987.htm
11 https://www.youtube.com/watch?v=lMx_b3s4Hcs (Hoz-
záférés: 2014. november 12.)
12 Szőnyei Tamás: Filmszakadás – „A 180-as Csoport nem arról 
szólt, hogy egy profi zenekar”, Világ, 1990. március. http://www.
c3.hu/~gordianknot/szemzo/szemzo/press/writings_on_
hungarian/1990_vilag_hu.html (Hozzáférés: 2014. november 12.) 
13 Hajas Tibor (1946–1980) emlékkiállítása. István Király Mú-
zeum, Székesfehérvár, 1987. március 14 - április 3.

csupán néhány évig működött, de ez alatt az idő alatt olyan színházi előadásokat 
hozott létre, amelyek aktualitásukkal a korszak kihagyhatatlan színházi esemé-
nyeinek számítottak. Éppen úgy, ahogyan az ekkortájt bemutatott happeningje-
ivel feltűnő Szirtes János is, akinek Múló rosszullét (1981) című „idegjátékához”  
a 180-as Csoport alkotta meg a zörejekből épülő akusztikus alapot.14

A 180-as Csoport előadóművészetekhez való kötődése kapcsán kiemelendő, 
hogy részt vett az 1982-es első magyarországi mozgásszínházi produkcióban, a 
Tükrökben. A darab rendezője Angelus Iván volt. A performanszot Melis László, 
Körmendy Ferenc, Szemző Tibor és Soós András élőzenéje kísérte.15

A korszak ismeretségekkel átszőtt, átfedésekkel bonyolított hálózatának révén 
kapcsolódott a zenekar munkájához Forgács Péter is, aki hosszú ideig közreműkö-
dött a 180-as Csoport koncertjein mint narrátor. Forgács Bódy Gábor, Hajas Tibor, 
Erdély Miklós és a Squat Színház köréhez tartozott, filmesként sokat merített a 
minimálzene időkezelésnek technikájából. „A két dolog tartalmilag és művészet-
történetileg is egy tőről fakad. A 180-as Csoport próbáin és előadásain érezni 
lehetett a rítust, a katharszisz csodáját. Ami a performanszban ugyan máshova 
van kódolva, az idő kérdése, az ebben a meditatív, repetitív zenében is benne 
van. 1982-ben csináltam a Dixi és Pixit. Ezen Dixivel együtt egy színpadot építet-
tünk fel, és a 180-as Csoport egyfajta boogie-woogie kórus volt. Ez kollázs volt 
tulajdonképpen, médiumkollázs” – emlékezik a közös munkára Forgács Péter.16 
A 180-as Csoport zeneszerzőinek alkotási metódusát hangsúlyosan és több szálon 
átjárta a kor irodalmi jelenje is. Kifejező példái ennek az együttes Petri-estjei (az 
1980-as évek elején több, 6-8 estből álló sorozat volt), amelyek a költő csak sza-
mizdatok formájában terjedő költészetének élményén alapultak. Petri György, aki 
radikális lírai fordulatot hozott a hazai irodalmi életbe, politikai okok miatt itthon 
sokáig csak elszigeteltségben létezett. Melis László Petri szövegein alapuló zenei 
adaptációi így többszörösen felértékelődtek, hiszen a szövegek nyilvánosságának 
egyetlen fórumát nyitották meg.
A 180-as Csoport a „tagok közötti, különböző zeneszerző egyéniségek műveinek 
békés, egymás melletti előadásával, toleranciát hirdetve illusztrálta: a sokszínűség 
csak erősít, gazdagít.”17 Tették mindezt egy olyan korszakban, amikor az általuk 
szervezett események, a rajtuk keresztül Magyarországra eljutó külföldi alkotók, 
valamint zenéjük igazán új minőséget jelentett a budapesti és vidéki mindennapok 
eseményekkel ritkán tagolt kulturális közegében. 1986-os, a székesfehérvári Csók 
Képtárban megrendezésre került hangversenyüket követően például, a helyi sajtó 
tudósítójában a következő kérdések fogalmazódtak meg: „Tudunk-e paraméterei 
lenni a kortárs művészeti folyamatoknak, törekvéseknek? Esetleges kísérleteknek?” 
Majd a cikk írója hozzáteszi: „A 180-as Csoport nem csupán a kortárs zene bará-
tainak nyújtott emlékezetes élményt, hanem érzékelhetővé tette a kortárs zene 
és képzőművészet közti inspiratív kapcsolatot.”18

A nyolcvanas évek második felére a csoport egyes tagjai egyre inkább saját, 
egyéni munkájukban teljesedtek ki, nem függetlenül attól, hogy közben a társa-
dalmi rendszer is megváltozott, az őket körülvevő és meghatározó közeg pedig 
egyre inkább átalakult, „feloldódott”.
Utolsó koncertjük 1990. november 7-én nem indult hivatalos búcsúzásnak, mégis 
teljes lezárását adta az azt megelőző éveknek. A Zeneakadémia nagytermében 
Vidovszky László 190 (1984) című, a 180-as Csoport számára írt zeneműve mel-
lett Selmeczi György Kodály Zoltán kalandjai (1986), Faragó Béla Feljegyzés 
egy álomról (1990) című műve szólalt meg, valamint az este zárásaként A mosoly 
birodalma kamaraopera (1985) oratórikus verzióját mutatták be. A Monteverdi 
Birkózókör egyik legsikeresebb produkciójának zeneszerzője Melis László volt. 
A darab Mrożek Rendőrség (1958) című darabjának első felvonását dolgozza fel, 

14 Szirtes János kiállítása. Kertészeti Egyetem „K” épülete, Budapest, 1981. március 30 – április 12. meg-
nyitotta: Beke László, Múló rosszullét – Szirtes János performansza, közreműködtek: Szemző Tibor, Vető 
János és a 180-as csoport
15 Tükrök, Tánc: Kálmán Ferenc, Rókás László, Fincza Erika, élőzene: Szemző Tibor, Melis László, Soós 
András, Körmendy Ferenc. Jókai Klub, Budapest, 1982
16 Határesetek. Forgács Péterrel beszélget Vasák Benedek Balázs, Metropolis, 1995 nyár. http://www.
c3.hu/scripta/metropolis/9902/vasakbesz.htm (Hozzáférés: 2014. november 12.)
17 Szőnyei Tamás: Filmszakadás – „A 180-as Csoport nem arról szólt, hogy egy profi zenekar”, Világ, 1990. 
március. http://www.c3.hu/~gordianknot/szemzo/szemzo/press/writings_on_hungarian/1990_vilag_
hu.html (Hozzáférés: 2014. november 12.)
18 Minimál-zene – maximális hatás… A 180-as Csoport hangversenye a Csók Képtárban, Fejér Megyei 
Hírlap, 1986. szeptember 26. 
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amikor is a birodalom utolsó politikai foglya haj-
landó hűségnyilatkozatot tenni. Tegyük hozzá, 
mindez a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
kitörésének évfordulóján történt (bár ekkor ez 
már két éve nem volt piros betűs ünnep.)19 
A 180-as Csoport működése alatt három lemezt 
jelentetett meg, amelyek mindegyikének anya-
gából megszólalt egy-egy zenemű a mostani 
koncerten. A zeneszerzők maguk választot-
ták ki, melyik darabot játssza az erre az estére 
szerveződött zenekar, így valóban összegzéssé 
sűrítve az este programját, de semmiképpen 
sem búcsúhangulatot vagy nosztalgiát idézve. 
A megszólaló művek sokkal inkább az eleven-
ség érzetét erősítették. 
A csoport tagjainak kompozíciói mellett Frederic 
Rzewski két alapműve szólalt meg. A 76 éves, 
Brüsszelben élő zeneszerző maga is jelen volt 
a koncerten. 
Az estét Márta István 24. lecke – Karácsony 
napja (1980) című művének külön erre az alka-
lomra átírt, ötperces, rövidített változata nyitotta. 
A darab jazz és rock alapokból építkező moza-
ikjában Márta a repetitív iskola számára fon-
tos elemeit ötvözi. Az eredeti művet, Beckett  
A játszma vége (1957) című drámarészlete és 
egy kezdő angol nyelvlecke elegye egészíti ki. 
Ezután Faragó Béla A pók halála (1982-1983) című 
kompozíciója következett, amelyet a szerző 
kifejezetten a 180-as Csoport számára írt, s 
célja volt a zenekar minden tagjának személyre 
szóló feladatot adni. Ezt követte Szemző Tibor 
Koponyaalapi törés (1984) című műve, amely 
összegzi személyes, korhoz fűződő életérzését 
(az amerikai utazás élményeit, és az „ezekből” 
való hazaérkezést), de ezen keresztül tulajdon-
képpen a korhangulatot is. „Hozzá kell tenni: 
ekkor még kommunizmus van, az ország olyan, 
mintha tényleg az isten háta mögött lenne. Szóval 
a fiatalember képletesen szólva koponyaalapi 
törést szenved. És megpróbálja ezt a csoport-
jával valamiképpen megfogalmazni az 1984-es 
Plánum fesztiválon. Ahogy a korábbi munkái-
ban, most is egy nagyon alattomos átmenetet 
akar létrehozni a modern, komolyzenei kompo-
zícióból a magyar nótába, ami jellemző a hazai 
közegre, és ami gyerekkorától fogva irritálja” – írja 
Szemző a mű kapcsán. „A civil, aki nem előad,
hanem csak elmesél, mintha a maga történetét 
mondaná el: Hont Pál, aki a nyolcvanas években a 
Rózsavölgyi Zeneműboltban dolgozott, a történetet 

19 A kamaraoperáról és pécsi bemutatójáról szóló televíziós 
műsor a következő linken érhető el: https://www.youtube.com/
watch?v=qc3g2kI9E54 Jó napok. 1987. április 3-4-5. Jeles And-
rás és művésztársai a Pécsi ANK-ban. Közreműködők: Keserü 
Ilona és főiskolai tanítványai, Jeles András, Melis László, Molnár 
István, Vekerdi Tamás, Karátson Gábor, Vidovszky László. Rész-
letek: Mosoly birodalma, Haiku, Szélvihar című színházi elő-
adásokból. Koncert: 180-as Csoport

egy rokonom és jó barátom, Pavel Havlicek írta gyerekkorában.”20 A narrátor most, 
2014-ben is Hont Pál volt. 
Szemző Koponya alapi törését Melis László Maldoror énekei (1984) című kompo-
zíciója követte. Ennek alapját a modern szürrealizmus megteremtőjének tekintett, 
Lautréamont grófjának első és egyben utolsó regénye adja. A zene követi az iro-
dalmi mű végletes hangulatait, a bizarr, néhol erőszakos részektől egészen a lágy, 
már-már erotikus epizódokig. 
A 180-as Csoport első lemezén szereplő, erősen politikai töltetű Coming Together 
– Attica (1972) zárta az estét. Ez a két egymást kiegészítő Rzewski mű, egyesíti 
mindazon esszenciális élményeket, amelyeket a 180-as Csoport magában hor-
doz. A Coming Together alapja Sam Melville, az 1971-es attikai börtönlázadásban 
megölt polgárjogi harcos levele, a kompozíciót folytató Attica pedig a börtönből 
egy évvel később kiszabadult Richard X. Clark „Milyen érzés maga mögött tudni 
Atticát?” kérdésre adott döbbenetes erejű válaszának – „Attica előttem van.” – 
ad végtelen mélységű kibontakozási teret. A darabot Szemző Tibor vezényelte, a 
narrátor Forgács Péter volt, ahogyan ez a Rzewski mű, 180-as Csoport által bemu-
tatott verziójában annak idején is történt. 
A koncerten ismét együtt láthattuk azt a csapatot, amelynek tagjai a zene, a szín-
ház, a képzőművészetek és a kortárs irodalom hatásait feloldó, a művészet közös 
nevezőjét kutató alkotói magatartás révén a valódi „itt és most” élményének kons-
tans megfogalmazói. Ma is ugyanazok a zenészek és zeneszerzők, mint akikről 
Faragó Béla kéziratában olvastam: „A zeneszerző nem attól az ami, hogy zenét ír, 
(…) a zeneszerző attól sem zeneszerző, hogy – csakúgy, mint a többi művész nega-
tív vagy pozitív potenciállal meghatározza az emberi lények létét. (…) A zeneszer-
zők gyakran megfigyelhetők a folyók, tavak partján, napkeltekor, vagy napnyugta 
idején, néha éjjelente (kis kitérővel a Pasarét felé) (…) Én magam nem is olyan 
rég, egy VIII. kerületi bérház ablakában pillantottam meg ……-t. Csodálkozásomat 
látva elmondta, hogy noha őt a pázsitfűfélék és a tölgyfakéreg erezete érdekli 
igazán, azért itt is nagyon jól érzi magát, mert tudja, hol a helye és mi dolga ezen 
a világon.”21 

Az itt összegyűjtött információkét köszönet Szemző Tibornak, valamint Körmendy Ferencnek, aki az 
Artpool Művészetkutató Központban elhelyezett gyűjteményének megismerésében nyújtott segítséget.

20 Koponya fölötti törés. Szemző Tibor ma esti koncertjéről: a komolyzene és a magyar nóta között,  
Bihari László interjúja, Magyar Hírlap, Kultúra, 1999.december 21.
21 Faragó Béla PLÁNUM ’84 Művézeti Fesztiválhoz kapcsolódó kéziratából idézve, Almássy téri Szabad-
időközpont, Budapest, 1984, Artpool Művészetkutató Központ, Körmendy Ferenc gyűjteménye.
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