


Bicskei ko|tán ÁrmssÉ< A MAGYAR| ZENE...

Ebben a mindent átható, rlj Víziintó korban |assan e|sii||yedt fii|drésszé távo|odik to|Í.ink a XX. századi zene is.

A pusztu|ő civiIizáciÓ |omjai a|Ó| ma már más bontakozik ki, mint amit a mri|Ó kor értéknek hitt vagy hinni vé|t.

l'|ennyi rijdonság vo|t, mennyi brav r, micsoda építmények! l'|ekkora hang-eró! Es mi|y kevés zene. l,lagy mogulok vá|tak mára

kerti ti'rpékké és picinyke, tiirékeny emberkék őriásokká. Nagy intézmények hangadő várai tiippedtek fiilIedt raktárakká, íijsttis

pincék és korcsmák emeIkedtek a |é|ek-iinnep fényes pa|otáivá.Szán|á|at|an míí és hang az éterben, ame|y jÓszeriveI senkié sem

|ett. A|ig va|ami a zsigerekben, még kevesebb a |e|kekben. ta|ra hányt borső. Ez azonban így mégsem igaz. A szívek titkos

templomában /Comenius/ o|y sok minden visszhangzik. Csak még nem ha||ik. Magzatként várja egy uj idó hívását. Hisz minden

téves ebben a g|obá|is kártyavárban. Az a|apoktÓl kezdve az uto|ső hrÍzásig. Lassan a,,zene'' szÓ is e|vész... Nézziink szét: mi ha|-

latszik át ma a diibiirgóen sÜket tereinkenl Mi az égig éró zajÍiiggtinytikiin? Csak a szív temp|omának titkos zenéje.

A l'|indenséghez híi muzsikák. Szíi|essen az embertó| vagy a szíízi Természettó|. A t.'bbi e|vész. A Cstind méhébó| felzengó, szíven

mért zenék Íornáuákva|Ó|ában a |tivot. A tobbi csak fé|re.értés. l'|ég akkor is, ha erre egyre kevesebbeknek van ha||ásuk.

Pedig mennyire vágyjuk, éhezziik a Szépet! A Szépségben az iirijk |gazat! Mégis beérjiik a ta|miva|, a hamissa|, csodás |ét he|yett

a bom|Ó á|ságga|. l'lintha ha|ni készii|nénk. Nem vagyunk haj|andők a Szépségért szenvedni. l,|ásért sem, persze.

Pedig a Szépségró| beszé|ve megkeriiIhetet|en tény a Szépség másik orcája: a szenvedés. Az ember a|kotásában az Egi Szépség

a tiildi Szenvedés stitét mé|yén ér|e|ódik és magasztosuI fénnyé. Csak az érti, aki mindkettóben megmerítkezett.

Máskii|iinben Égi Nó he|yett csak íestett cédát |e|, aki á|ta| megcsa|attatik' Ha van pé|da értékíí, igaz szépségíí je|ensége a XX.

századnak, akkor az a Íeketék jazz zenéje. Az otthonukbÓ| e|hurco|t, rabszo|gaságba taszított, testben.|é|ekben megalázott

négerek szeretet-zenéje. VegyÜk észre: a korbácsiitésekre eg}, szeretet-áradás vo|t a négerség vá|asza. |(o|dusként kifosztva

ugyan, de fáradhatat|anu| és bámu|atos bóségge| |ehe|ték ki - fenséges zenékke| - forrő szívíí, gyermeki |énytiket a Íehér civilizá-

ciÓ Íagyos vi|ágába. Egybeti|tve ezzel a Teremtés-gazdagságga| a l',|indenség és az emberi szív pu|zá|ását,az Egit a tii|dive|.

E forro IeheIet rijraé|esztette a híídiitt szívíí íehér zenekuItrirát is. Tette mindezt kéretIenii|, iinzet|enli|, - máig nem volt érte

kiisztinet. turcsa sors járt érte: ebben a beporzásban |assan másként virágzott a fekete mag, megszíintek korábbi je|-

|egzetességei. Egy másik zeneku|trjrába merli|ve immár csak a |énye, a |ényege maradt íenn. Bátran |esziigezhetjiik a fekete

muzsika sze|lemi érintettsége né|kiiI nem |ehet hite|esen mai zenét a|kotni. E szent, megrijult ,,szeretet-parancsot'. nem |ehet

bijntet|enill e|dobni. lvlindnyájunk számára nagy é|mény vo|t, amikor Szabados Gyiirgy é|etmíívét ha||va ráébredtlink: e magyari

zenénkben a íeketék ljv |tése, fohásza tiszvecseng a mi paraszti siratÓnkka|, keservesÜnkke|. S bár sok mindent tudni vé|Ünk

a szabadosi zenéró|, de az igazság az, hogy szinte semmi sincs még rő|a kimondva, jőszerive| semmi a gondo|at erejéve|

fiiImutatva. így nem is vá|hatott sze||emi kiizkinccsé és nem csoda, ha i|y kiinnyen szónyeg alá siiprik ma is a siketszívuek.

De ettó| még van és vi|ágraszo|o csoda a tiibbezer éves arché és az e|kiivetkezo civiIizácio k zé feszii|o szabadosi muzsika éteri

hídja. Legmagasabb rendíí szakrá|is míivészet egy istente|en korban, - ismét in, a Kárpát-medencében. Egyetemes és természete-

sen magyar m vészet. Sze||emi fogIalatában benne é| a vi|ág mindahány fontos gondoIata. A fekete jazzé is. BeavatÓ rítusa

e||ená||hatat|an eróvel vonzza, gyujti maga k ré a várakozokat' fényes boltozata a|á oly jo szíwe| sorakoznak a muzsikájátÓ|

érintettek. Akik nem ezen e|rontott vi|ágba, hanem az eredendó, fészkes, ii|e|o Yilágba vágynak. E zene á|ta| vezetetten is.

l',|icsoda Istenes je|enés ez most, amikor a Iegkevésbé érdeme|jÜk. Amikor végérvényesen árvák és otthontalanok vagyunk.

Amikor Isten lehunyta szemét. l'1ég rejtozkiidik. Probára tesz Yagy feIkészítl Erósít vagy vigaszta|va gyengít? Va|Ószíníi mindez

egyÜtt, s még tiibb is, ebben a vészjos|o kozmikus or|odésben. Te|jesen ri|,fii|drészek eme|kednek ki és rég megvo|tak sii||yednek

e|. E|ósziir a szel|emben, majd a fii|di |étben. Nagy a tét, mondhatnánk. Es kevesek az éberek. A sokaság tudattalan szorongása

és rettegése eló| az alé|tságba menekÜ|. S mert kevesek lesznek a ÍennmaradÓk e g|obá|is drámában, elóre semmi se jÓso|hatÓ.

A rettenet éjje|e után ismét fe|keIa Nap, megmozduI a szé|, |é|egzik azoceán és a szív ujra dobban. Az tiriik Eden harmÓniája

mindent rijraír. l',|intha az rigynevezett szabad/rtigttinzijtt zenében mindez máris ott Iiiktetne...

A szabadosi zenénkben mindenképp. A|dassék a magyari zene!


