
i

KULTÚRÁNK 
A VILÁGBAN

„A Capella Savaría szárnyakat kapott"

Magyar kulturális napok frankfurt am Mainban
Frankfurt am Main kulturá
lis hagyományokban gazdag 
kerülete Höchst. Évente ren
deznek itt várjátékokat. Most 
első ízben hívtak meg egy 
sor magyar művészt és ren
deztek a művészet sok ágát 
képviselő magyar kulturális 
hetet. A frankfurti sajtó el
ismeréssel ír a magyar ze- 
neakadémisták hangverse
nyéről, amelyen megtelt a

Jahrhundert Halle ezersze
mélyes nézőtere. Sokan néz
ték meg ugyanebben az épü
letben Fényes Tamás és 
Markovits Ferenc fényképeit 
magyar tájakról, népművé
szetről. Bemutatkoztak fiatal 
festőművészek Szentendré
ről, külön kiállításon Kocsis 
Imre grafikus. Orgona- és 
könnyűzenei koncertek egé

szítették ki a höchsti magyar 
kulturális hét műsorát.

Az NSZK centrális nagy
városának lakosai, vezetői és 
a rendezvény szervezői ko
molyan vették jelszavukat: 
„Szívből köszöntjük a ma
gyarokat Höchstben!’’ Való
ban így fogadtak minden 
látni-hallani valót.

R. Л.

A szombathelyi Capella Sa- 
varia, a hazánk zenei életé
ben mind fontosabb szerepet 
játszó hangszeres kamara- 
együttes sikere hanglemeze
ken is, külföldön is fokoza
tosan növekszik. Az idén 
nyáron a zenekar a Német 
Szövetségi Köztársaságban, 
Göttingenben vendégszere
peit, az ottani Händel ünne
pi játékokon. A nagy német 
mester II pastor fido (A hű
séges pásztor) című, a zene- 
történetben nagyra becsült 
korai operáját szólaltatták 
meg a pásztorjáték hagyo
mányos műfajában. A göt- 
tingeni János-templomban 
tartott előadást Nicholas 
McGegan, a világhírű Eng
lish Baroque Soloists koráb
bi csembalistája vezényelte, 
aki immár évek óta műkö
dik együtt a szombathelyiek
kel. A Göttinger Tageblatt 
kritikusa, Michael Schäfer 
elragadtatással ír a karmes
terről, az együttműködő göt- 
tingeni Stadtkantoreiről (kar
igazgató: Hermann Amlung),

csaknem valamennyi szólis
táról (Paul Esswood, Farkas 
Katalin, Flohr Mária, Gre
gor József, Kállay Gábor, 
Lukin Márta), az együttesről 
pedig megállapítja: „A Ca
pella Savaria szinte szárnya
kat kapott szenvedélyes, a 
zenével tökéletesen azonosu
ló karmesterétől. . .  Az 
együttes közös teljesítmé
nyét megérdemelt, szívből 
jövő taps jutalmazta.” 

Ugyanebben a lapban a 
zenekar Telemann—Vivaldi 
koncertjéről is lelkes beszá
moló jelent meg. Németh 
Pál és Gáspár Kornélia fu
volajátékát (Vivaldi kettős 
fuvolaverseny) és Balázs Ist
ván hegedűszólóját (Tele
mann A-dúr szvit) emeli ki 
a kritikus és hosszan foglal
kozik Zádori Mária „árnyalt, 
kristálytiszta” énekével (Vi
valdi: „Laudate pueri”), a 
legjobb európai színvonal
hoz hasonlítva az előadás 
egészét.

R. A.

A szombathelyi Capella Savaria együttes

Az improvizáció, mint a  korlátlan lehetőségek oromé
Az Üj Symposion című fo
lyóirat és az Üjvidéki Rádió 
és Televízió közösen vállal
koztak arra, hogy a világ
szerte szaporodó bóvlifeszti
váloktól eltérően kollektív 
fellépési lehetőséget teremt
senek fiatal (vagy fiatal 
szemléletű) kísérletező ked
vű muzsikusok, színházi cso
portok, képzőművészek szá
mára. Kvalitásos alkotókat 
hívtak meg Belgrádból, Zág
rábból, Újvidékről, akik kö
zül jó néhányat csak azért 
nem ismernek eléggé hazá
jukban, mert mindeddig 
nem sikerült őket bepasszí- 
rozni valamelyik szabvány
kategóriába. Ezek tehát al
ternatív művészek, fiókokon, 
címkéken kívüli alkotók, 
ami önmagában még nem je
lent minőséget, legfeljebb 
lehetőséget egy klikkektől és 
trendektől független ismer
kedésre, munkára. Természe
tesen, mint minden fesztivá
lon, itt is szerepeltek Euró- 
pa-szerte ismert muzsikusok, 
mint például a Párizsban élő, 
lengyel Zygmunt Krauze, 
vagy az új szovjet zeneszer
ző-nemzedék egyik legere
detibb, legmarkánsabb tag
ja: Viktor Jekimovszkij,
vagy Magyarországról Szaba
dos György.

Az újvidéki fesztiválról 
részletes elemzések jelentek 
meg a Vjesnikben, a Magyar) 
Szóban, a Glas Omladinébel 
és más jugoszláviai lapok
ban. „Szabados Györgynek' 
ennek a különös kreativitás
sal rendelkező művésznek a 
koncertjét a legnagyobb lel
kesedéssel fogadta a közön
ség. Zongorarögtönzései ma
gyar zenei folklórból táplál
koznak, ugyanúgy, ahogyan 
merész hangzású, ritmikai
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Kritika a Magyar Szóban

kombinációi is. Szabadost 
egyesek a dzsesszmuzsikusok 
közé sorolják, holott játéka 
csak érintkezik a dzsesszel, 
mert gazdag zenei fantáziája 
segítségével túllép a műfaji 
határokon. Egyszerűen szól
va: lenyűgöző zenész, függet
lenül attól, ahogyan művé
szete adott esetben a kate
góriák szempontjából meg- 
í téltetik” — vélekedett a 
Liszt-díjas magyar kompo
nista és zongoraművész est
jéről a zágrábbi napilap, a 
Vjesnik kritikusa.

„Az improvizáció a korlát
lan lehetőségek öröme” cím- 
ffrel az újvidéki Magyar Szó 
többek közt így írt Szaba
dos koncertjéről: „A prepa
rált zongora cage-i eszmé
jét Szabados a maximumig 
bővítette. Nem az egyes pre
parált hangok bemutatására 
és azok egymástól független 
megszólaltatására helyezte a 
hangsúlyt, hanem muzsikált
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ezeken a hangokon. A vir
tuóz hangfüzérek új dimen
ziót kölcsönöztek a prepará
lás megviselt eszméjének . . .  
S ami szintén új motívum: 
a nyilvános depreparálás, 
majd az ilyen folyamattal 
kapott primitív melódia fel
korbácsolása. Szabados tu
datosan csalja magát (s ve
le együtt hallgatóságát is) 
zenei zsákutcákba, hogy az
után a nincs tovább falon 
elegáns hangulatváltással át
lendülve új sugárutakon in
duljon el.” Végül a cikkíró 
idézte a magyar zongoristát, 
aki tömören így fogalmazta 
meg a rögtönzés lényegét: 
„Az improvizáció a korlát
lan lehetőség öröme, a te
remtés ősi gesztusa, ezzel 
szemben a kompozíció egy 
állandósult szerkezet, vagyis 
kimerevített és végsőkig csi
szolt pillanatok sora.”

HORVATH TAMAS

Magyar irodalom a Lettre Interaationale-ban

Az irodalom iránt érdeklődő 
francia olvasók újabb lehe
tőségeit kaptak arra, hogy a 
magyar kultúráról tájéko
zódjanak. A Lettre Interna
tionale című, Párizsban ne
gyedévenként megjelenő 
rangos irodalmi, művészeti 
és társadalomtudományi fo
lyóirat legutóbbi számában 
magyar szerzők műveit is 
közölte, Esterházy Péter A 
Hard Day’s Night, Szelényi 
Anna Születésnapom című 
novelláját, Hankiss Elemér

szociológiai tanulmányát és 
Oravecz Imre versét.

A négy írás egymásmel- 
lettiségében átgondolt szer
kesztési koncepció érzékel
hető, az írások szinte tovább
gondolják egymást. Esterhá
zy novellájában, akár egy 
geológiai mintavételben, fel
lelhetők a kor hangulati, po
litikai, közérzeti kérdései; 
Szelényi Anna hősének sor
sában vágy és hiány ötvöző
dik, Oravecz Imre a gyerek
kort szembesíti a jelennel; a 
Hankiss-tanulmány közeleb

bi és távolabbi történelmi 
összefüggéseket keres a je
len lehetőségeinek feltárá
sához, a fejlődést korlátozó, 
visszafogó erők felismerésé
hez és semlegesítéséhez.

A Lettre Internationale el
sősorban a világirodalom, 
ezen belül hangsúlyozottan 
a kelet-európai irodalom, 
gondolkodás jelenségeit köz
vetíti. Külön figyelmet szen
tel az európai kultúra jelle
gének, átalakulásának, mai 
változatainak elemzésére. Ez 
a törekvés, valamint a szer

zői névsorban is mutatkozó 
igényesség az 1987-es nyári 
számból sem hiányzik. Két 
Nobel-díjas, Czeslaw Milosz 
és Jaroslav Seifert művei 
mellett a többi között H. M. 
Enzensberger, Jurij Lotman, 
a neves szemiotikus, Octa
vio Paz, Tadeusz Konwicki, 
Carlos Fuentes, Juan Goyti- 
solo, Jifi Dienstbier írásait 
közlik. Figyelemre méltó 
szerkesztői elgondolás az is, 
hogy folyamatosan keresik a 
gondolkodtató, távlatokat 
felvillantó összefüggéseket a 
múlt és a jelen irodalma, a 
nyugati és keleti kultúra kö
zött. A legutóbbi számban

az élő írók művei között ott 
találjuk például Anna Ah
matova, Puskin, R. M. Rilke 
írásait is. "Tavaly óta, saj
nos, a cseh költő, Jaroslav 
Seifert se él már.)

Nem tudni, hány francia 
olvasóhoz jutnak majd el az 
elég drága folyóiratban a 
magyar íróknak ott közölt 
művei. Mivel a lap orszá
gon belüli tekintélye mellett 
nemzetközi olvasottságnak is 
örvend, feltehető, hogy vala
mi ez alkalommal is történt 
a magyar kultúra határain
kon kívüli jelenléte érdeké
ben.
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