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ujja, Ö még magánál tudja azt a ti
tokzatos kulcsot, melyet bele lehet il
leszteni a természet és az emberi élet
záraiba, érintetlen szépségéban birtokol
ja a titkokat, melyek egyre mélyebbre
húzódnak burkaikba. "Érzékeny tudás"
ez, mely életre hívja az emlékezetet,
de pontosan és örömmel figyeli, re
gisztrálja a meg újuló jelen vonásait is.
A múltba ás, de értékeit, az idő fene
ketlen kútjából felszínre hozott kin
cseit az itt most égbe szökő épületnek
kínálja téglául :

ZENEI NOTESZ
KORUNK ZEN.€JE 1979.

A Korunk zenéje '79 hangversenyek
nek volt intimitásuk. Ezt elsősorban a
többé-kevésbé azonos közönség okozta
ugyan, de a zenék is" a jó előadások,

amelyek valóban tartalmassá tettek,
eseménnyé avattak egy-egy estet. (Oly
kor úgy érezte az ember, mintha egy
meqszokott, díszes klub összejövetelein
lenne. A mai zenének fő ága attitúd
jében még ma is erősen a polgári ha
gyományokhoz kötött, pillanatnyilag
olyan közönséget tart össze, melyben a
jelenlévők vagy személyesen, de lega
lábbis látásbÓl már ismerik egymást.)
Ez az alapjában véve kellemes koncert
-kozérzetű belterjesség azonban inkább
sajnálatos, miként sajnálatos az is, hogy
a mai zene egyes jelenség-körei elkü
lönülnek és elkülöníttetnek egymástól.
Pedíg egymásra hatásuk, stilárisan ís
termékenyítő összefonódottságuk nyil
vánvaló, s már egy más, egy új, egye
temes, nevezetesen: világzenei szemlélet
mércéjét feltételezi.

Tagadhatatlan ugyanakkor - és ezt
a távollévők sokkalta nagyobb tömege
jelzi - bizonyos fenntartás, sőt ellen
kezés e mai zenével szemben, meiunek:
sok oka lehet. Talán a legtöbbször mo
dorosságba vesző matematizálás, a fon
toskodó kísérletezgetések, a vékony in
dulat, az őszinte hang, a testi-lelki mű
vészí odaadás fentiekből szinte termé
szetszerűleg következő hiánya - a fel
szabadult zenélés űrje támaszthat gya
núpert. Ha ígen, úgy okkal, hísz en
mégis "megél", porondon marad a si
lányabbja is. Az a bizonytalanság, ami
a mai tudományos világképhez hason
lóan itt is jellemző, egy mély világné-
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Eprts be. mint remetét
hajdan megfényesült hite .•.
Fogadj be eg-yházadba víjág :

Ne hagyj veszni a semmibe.

(Fogadj be világ)

Egyre kopárabbak a fák, hajnalban
már fagy is, jeges szél zörgeti az ágn
kat. De fönn. a Bece-hegvőn még ja
vában áll a bál. S ki tudja. nem on
nan jő-e ismét közérik Ll tavasz ígé
rete ...

SÍKI GÉZA

zeti, eszmei t,álsággal van mély össze
függésben - annak egyik felületi tü
nete.

Holott a Ma - egy tartós és foko
zódó válság-közérzet embere, ele
mentáris éhségtől és szomjúságtól szen
ved: megértésre, [eloldásra, igaz igaz
ságra, kozmikus biztatás ra - a mind
nyájunkban eldöngölt ígéretre, a lehe
tetlen érintésére vár. A lehetetlen cso
dára - a művészetről alkotott titkos
képzetünk ugyanis az irreálishoz kötött
és nem politikai. S mert nem kapja
meg, mert az alkotásnak ma szokatla
nul elébe törekvő művészeteiméietek

szerint sem ez jellemzi a kort, hát
nem is szabad kifejeznie, s így nem is
tudja betölteni ezt a vákumot. Valójá
ban nem képes új sziérát teremteni.
ami pedig első szándéka volt.

A kérdés kézenfekvő. Ha ezt kér
jük számon, úgy a művészeteknek tény
leg "a kort" kell kifejezniök, s nem a
kor emberét? Mi hát "a kor", s mi ma
a kor, melynek művészetében ez a kor
jószerével már csak az emberen kívüli,
ember körüli valami, s mely mint egy
nagy komputerizált iizem határozza
meg őt, az embert, aki ebben a lép
tékben immár érezhetően ponttá' zsu
gorodott, és nem enyhHi semmilyen
látszat, semmilyen csak külső huma
nitás.

A legizgalmasabbnak Ligeti György
szerzői estje ígérkezett. Művei java ré
szének, stílusanak, felfogásának isme
retében - és abban a kellemes előér

zetben, amit egy nagy művész haza
találásának várható revelációja ígért

óhatatlanul előjátéknak, amolyan
prelúdiumnak tűnt minden előző, a
Ligeti-est lévén az utolsó, a zeneaka
démiai koncertek közül.



S ebben a szép izgalmú várakozás
ban egy nem várt remekmű szólalt
meg. a magasrendűség tüneménye, mely
legyőzte ezt az elfogultságomat. Lutos
laws7d: Les Espaces du Sommeil (Az
álom terei) címii miive, úgy hiszem, a
zenemiivek között mint soha nem rom
ló érték fog a mérték és az arány ér
zéki szépségű mércéjeként megmaradni.
Nincs benne semmi rög, semmi maté
rta. Maga a Szellem, a végtelenség ro
kona: a döntő, az egyetlen következe
tes ellenvélemény, a szomj egyetlen be
töltője a koncertsorozaton. Szinte hi
hetetlen, milyen a nagyszerűség vará
zsa. Az Allami Hangversenyzenekar
méltó hajlékonysággal követte a tüne
ményt átélő fiatal lengyel karmester,
Jacek Kasparcyk álomtereit és Bende
Zsoitot, aki magabiztos stílusérzékkel a
szellemjáték finom élvezetével járta
be az "álomterekbe" szorult szépség
titkos, benső dimenzióit.

Lutoslawski ebben az 1975-ben kom
ponált művében a francia, közelebbről

a századforduló Debussy-ánus tonális
zeneeszményéhez, ahhoz az apollóni
esztétikához tért - művek hosszú és
gazdag sora után ~ vissza, mely min
dig is ott bujkált ugyan eddigi szer
zeményei mélyén, de teljes szépségében
ebben a darabban lett közös és külö
nös érték.

Bátornak mondható ezért a harmóniá
ért az anarchisztikus, emelni nem tudó,
világosságot nem sugalló kompozíciók
"dömpingje" idején, pedig "álomterei"
csak egy nagy és emelkedett szellem
tiszta hangközlései, lélekből és nem
spekulációból valók - miként a par
titúra-kép pontos rendje, nemes egysze
rűsége is sugallja.

(Az igazi nagyság az arányérzék, mert
csak ezzel uralkodhatunk sorsunkon 
tartja Veres Péter.)

*

Lehangoló az a dabas, aki - miköz
ben ütögeti CSÖTgŐ és bongó hangsze
reit - időnként megáll, lapoz ... , és
hivatalnoki igyekezettel ütögetve to
vább, úgy véli, jól, netán "jelentősen"

adta elő a Moiiern Zeneművet. Ez a
dabas ugyan elfelejti, a kotta- jobb
hiján és csupán - azért van, hogy el
ne szabaduljon a káosz, amit a művé

szi magma-erő - a játszó ernber mag
ma-ereie - Tend helyett eruptíve meg
idézne, hisz összefogottság nélkül nincs

is művészet. De nem érzékeli C1JZt sem,
hogya rend, a kotta fegyelme nem ar
Ta szolqál, hogU az erőkön alapuló ml!
vészi rituálé végképp elapadjon.

Silvio Gualda (Fr. o.) személyében
feZüdítő volt olyan ütőhangszeres mű

vészt látni' és hallani, aki hangverseny
termeinknek immár agonizáló' figurá
ját első mozdulatával eltemette. Méltán
világhírű és világjáró. Legnagyobb eré
nyének talán az tűnik - s ebben fia
tal kora és erős fizikuma kétségtelenül
döntő lehet -, hogy teljes természetes
séggel éli-érzékeli azt a monumentál'is
ritmikai mélyvilágot, mely többé-kevés
bé valamennyi népzenét 'ősidőktől fog
va jellemez, s a századforduló körill
egy új zenei jelenséget, a dzsesszt lét
rehozta: oltását a legújabbkori zene
sem nélkülözi.

Műsorán látványos, nagy ütőhangsze

res művek szerepettek, melyeket jobbá
ra az ő művészete ihletett. Művészi

rátermettségét a műsor-összeállítás is
előlegezte, és hallhatóan, az ütőhang

szerek eredeti, rituális funkcióját tart
va fundamentumnak, ezen a művészi

gondolaton át végzett és vezetett zenei
"lelkigyakorlatot" - Stockhausen bra
vÚros, de erősen konstruktivisztikus
Zyklus-ától, Xenakis magmatikusan ero
tizáló Psappha-ján át, Marius Constant
Krisztus szenvedéseit hatalmas (több,
mint száz ütőhangszeren előadott), koz
mikus felhangokkal megidéző 14 részes
passiójáig. Az a lendület, a lelki-zenei
folyamatnak az a folytonosan lüktető,

élő jelenléte, melyet Silvia Gualda nem
engedett lankadni, ütőhangszeres elő

adónál ritka és igazi művészre valló
tünet. Csak tanulni mindezt, nem elég.
Ehhez a muzsikálás stabil bensőséges

sége, önfeledt, szabad "élete" kelT, hog u
a művészben folyamatosan meglegyen.
S mert Gualtia ezt szinte koreoarati
kusan éli, hallat/anul kiművelt és pon
tos hanaszerkezelésre jutott. Elég a
Zy7dusban, sokszor háttal ütött,szin
te tévedhetetlenül biztos és zeneileg is
pontosan értelmezett úgynevezett kávás
iitéseire, vagy a Xenakis-darab - a
szapphói lélek titokzatos és kettős ter
mészerére utaló - látszólag a szkizof
réniáig dialektikátlan, fergeteges és bo
nyolult ritmus-füzéTeinek .csodálatos, pa
ralel megszólaltatására utalni.

Kár, hogy ettől a koncerttöt a mai
magyal' ütős gárda túlnyomó része 
mi okból? - távol maradt.
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Ligeti György "konzervatív". Konzer
vatív a szó legjobb értelmében. Tud
ja, hogy semmi sem egyértelmű, és
minden egyértelmű; hogy semmi sem
egyszerű, és minden olyan egyszerű.

Sok mindent ismer a világból. Érzi
a mozgás álarcos természetét: a min
dig mozgó nyugalmat, a renyhe tüleke
dést, a mozdíthatatlanba kötijtt erő

ket, ,s a mozdulás látszat-könnyűségét.
Nincsenek előítéletei, pedig valamennyi
hagja egy-egy előitéletének legyőzetése.

Övatos, holott művészi életeleme a vál
tozás; ódon, pedig minden idegszála új
fényeket friss találkozásokba szikráz.

Am alapélménye, a varázs, ami va
lójában szüntelenül fogva tartja: a nyu
galom. Mert ebben rejtőzik végül is
minden titok., ebben olvad az idő és
a tér eggyé iStenes kiegyenlítettségébe,
s ott honol a körkörösségbe meresz
tett, mozdulatlan, éber figyelem. A
pont szellem-léte ez, a Végtelen küszö
be, élet és halál határa - ahol az Em
ber-Föld-Világ még mélyen azonos, és
mindig nyitott, az energiák útjai men
tén.

A Requiem volt a legelementárisabb:
stílust teremtő, második világháborús
monumentális sirató, mely a záró Lac
rimosa meghittsége ellenére, is végig,
súlyosan Szövi gyászba fölöttünk az el
árultatásoktól sötét eget.,.

A Camerata Strumentale együttes
estjéről jobb nem beszélni. A litván
kamarazenei trió viszont igazán magas
színvonalúan muzsikált. Az általuk elő

adott, inkább konvencionális gondolko
dásról árulkOdó művek azonban nem
voltak képesek a konvenciót modernné
maivá frissíteni. A Korunk zenéje hang~
versenyeinek külföldi vendégegyüttesei
az idén nem nagyon kényeztettek el
bennünket.

A külföldi előadóművészek közül Ja
cek Kasparcyk viszont - nagyszerű.

R~IC!'. külön is szólni kell. Tehetsége
brtllans. !Zig-vérig mai fiatalember, aki
már mai 'füllel és szellemmel hallja
éli, értelmezi a muzsikát, s mindezt
hallatlanul biztosan, könnyeden és ter
mészetesen. Bozay Attila és Lutoslawski
műveivel egy műsorban, fiatalságát
meghazudtoló érett, lendületes elegan
ciával vezényelte Stravinsky szellemes
Kártyajáték balett-zenéjét is, kitűnően

egyensúlyozva az európai zene sok stí
lusát ironizálón összeörvényeltető, pom
pás szerkesztésű és hangszerelésű, sod-
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ró zenei anyagon. Nemcsak a keze
nyomán felhangzó muzsika, de vezény
lésének látványa is az est tartozéka
volt. ..

Kurtág György már ismert - Ko
csis Zoltán, valamint a szerző és Kur
tág Márta tolmácsolásában hitelesen elő

adott - Játékok című remek sorozata
mellett, elsősorban Kósa György Halál
Iúgája volt az elhangzott mai magyal'
művek közül emlékezetes. Az idős szer
ző müve nem bombasztikus, romantizáló
"vájkálás" a szörnyűségekben, nem fel
színes rémüldözés, nem a pusztulás és
a búcsú sokkoló-könnyes filmzenéje.
Pontos és tiszta munka, olyan ember
tollából való, akinek természetében. nin
-csen helye a rombolásnak. A finom
szövetű és mégis érzékletes muzsika stí
lusában őrzi az elhaltak és a Nagy·
Botrány - II. világháború nem felejt
hető emlékét.

Bozay Attila kompozíciója, a Pezzo .
sinfonico No 2. viszont a számitásokon
alapuló legújabb zeneszerzési technika
kolosszusa. Ebben a műben két erő fe
szűl. szinte bálvány-mozdulatlansággal
egybe: a mozdító hatalom, és az ellen
áUó anyag. A műnek nincsen semmi
lyen vertikális távlata. A túlnyomóan
hori.zontális idő-tér dimenziójú, folyto
nosan önmagába vsszamozduló hangzás
a keleti filozófiák, egy horizontális
szemléletü világfelfogás zárt változat
lanságát sugallja. A zene mögül [elsei
lő élmény és a roboszrus, tömbszerű

előadás. nem is akoncerten - utána
.gondolkodtatott. ,.

"Korunk zenéje" - áll a műsorfüzet

boritóján, jelezvén az immár évekre
visszatekintő rendezvénysorozat célját.
Ez a két szó fogalom lett, a Karunk
zenéje koncertjei pedig kulturális éle
tünk fontos eseményeivé váltak. Am
az 1979. évi hangversenyek során már
érezhető volt, hogy sorsa fordulópont
hoz érkezett.

Hogyan tovább? - merül [et jogosan
a kérdés mindazokban, akik nemzetközi
zenei jelenlétünk egyik határátkelőhe

lyét, napjaink magyar zenéjének pedig
szám,!?etést tevő, elmaradhatatlan fóru
mát látják benne. Vajon a koncepció
milyen módosítása volna szükséges a
sorozat folyamatossága és frissesége ér
dekében?

A két szó adja meg a választ. Ez a
fórum önmagához legyen méltó, és ne



szűkítse körét kizárólag a polgári ha
gyományú műzene stíluskörében mozgó
kortársi zenékre. Korunk zenéje sokré
tiibb, sokkalta több eredetí zenei jelen
ség, többféle kifejezés és kifejeződés

gyűjtőfogalma. Miért ne fordulhatna
meg nálunk e koncertek keretében töb~
bek között az indiai zene (melyből oly
sokan, oly sokat merítettek) egy-egy
nagy művésze, vagy akár a Jazz Com
pozers Orchesira, a maí amerikai zene
egyik legérdekesebb együttese - hogy
találomra csak e kettőt idézzem?

Jf:KELY ZOLTAN KÖSZöNTÉSE*

Jékely Zoltán mindmáig nem kapta
meg az őt megillető helyet és rangot
sem a magyar lírában, sem az olvasói
emlékezetben. Ez az előadóest is tör
leszteni kíván adósságunkból. figyel
meztetni akar: tudjuk-e Jékely Zoltán
ról, amit tudni kell róla? Számbavet
tük-e közeli s távoli irodalmi rokonait,
hogy ha már mí magunk nem me
gyünk, legalább ők vezessenek el egy
szer hozzá? Ismerjük-e a költöt eléggé
ahhoz, hogy értsük és szeressük?

Egy előadóest - mint ez a mai is
- mindig egyfajta számvetés: a mű

vész (vagy rnúvószek) személyes szám
vetése a költőről, a tanításról. amit a
költészete hordoz, de ugyanakkor a je
lenlevő közőriség akart-akaratlan szám
vetése is arról a nyílt vagy titkos, tar
tózkodó vagy baráti vonzalomról. amely
a nézőteret a költő életéhez és mun
kasságához fűzi. Persze, hogy mínden
kor vizsga is: nem. a biflázás, a köte
lező lecke, vagy a sznob tudálékosság
szintjén, hanem az érték, az értékőrzés.

az értékhitelesség szintjén. Ilyenkor az
előadóművész alázatból. azonosulásból,
a megértés és mégértetés mesterségéből

vizsgázik, a gondolat és a szépség köz
vetítésének méltósága övezi, de nem
különben a közönség, amely ezalatt
rnűveltségből, a befogadóképesség mér
tékéből. érzelerngazdagságból és nyi
tottságból vizsgázik, s lelke rajta, ha
rosszul, vagy ha éppen csak megfelel.

Jékely Zoltán ma az ünnepi vizsga
tétel, De míelőtt mí magunk szeréz
nénk érdemjegyet belőle, lássuk csak,
hogyan vélekedtek róla a hivatásos íté-

Tágítsuk a kört, legyünk ebben is kez
deményező központ. (Bár lehet,hogy
pár éVet ezzel még várni kell?) Legyen
egyúttal igényesebb, megalapozottabb a
válogatás, mert sokkal inkább tapsol
nánk egy mai Török Erzsinek, mint egy
Magyarországra vetődő Camerata StTU
mentale csoportnak.

Az oly sokat emlegetett és féltett ze
nei világhatalom-pozíció ilyen befekte
tésekkel is megőrizhető.

SZABADOS GYÖRGY

szek: irodalomtörténészek és krítlkusok.
A nagy tekintélyű Schöpflin Aladár a
harmincas évek közepén azok közé a
fiatal tehetségek közé sorolja, akiknek
"arcvonásai még nem öltöttek végleges
formát, de máris meggyőztek .arról,
hogy igényük a költő névre nem ifjúi
habzás, hanem komolyan veendő ..."
Tíz évvel később Várkonyi Nándor már
úgy emlegeti, mint aki végképp beér
kezett. S nemcsak a "romantikus lé
lekalkatú költöt" méltatja, hanem a re
gényíró J ékelyt a Kincskeresők

(1937), a Medárdus (1938) és a Zugliget
(1940) szerzöjét - is: regényeiben "kü
Iönös, soha nem látott figurák visznek
végbe rejtett célú, szekatlan cselekede
teket egy kísérteties álomvilágban,
amely mísztikus gyermekkori emlékké
pekbőI és Krúdy-féle hangulatokból te
vődik össze". Szerb Antalt Jékely köl
tészetének sajátos veszendőségérzésa. a
mulandóságról való orfikus elmélkedé
sei, szigorú igazságkeresései hatják
meg; Thurzó Gábor műelemzéseiben a
költő mágikus, mísztíkus színeit és ma
kabrózus humorát emeli ki.' Baránszky
-Jób László szerínt a kései Jékelynél
"mintha egyre jobban eluralkodnék a
zenei racionalizmus és irracionalizmus
hangnemében a vox humana melegsé
ge". Ha most felvetjük a kérdést, mi
féle irracionalizmus, míféle mítosz szó
lal meg ezen a fájdalmas, gyötrődő,

lázaktól hevülit emberi hangon, azt
mondhatnánk, az idő Irracíonalizmusáé,
a múlás mítoszáé. Az időé, amely a
végtelenből árad, és a végtelenbe tor
kollik, magával sodorva életünket, em
lékeinket, álmainkat. A múlás mítoszáé.
amely mindegyre . arra figyelmeztet,

*Elhangzott a vers- és Prózamondók bemutatóján, Erdélyi György és Dévai Nagy Kamilla
"Néma tömeggyűlés" címmel rendezett Jékely Zoltán-estjének bevezetőjeként.
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