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„A játék mindig azonos kamrából táplálkozik”
Szabados György misztériumzenéje

A  szarvassá  vá lt f iá k  szegedi ősbemutatójá
nak éve nekem a Szabados Györggyel való 
találkozás, az első asztalhozülés éve '(akkori 
beszélgetésünk néhány foszlányát most köl
csönkértem tőle).

1985. márciusában ismertem meg, pár nap
pal az E sem én yek  titko s  tö r tén e te  és néhány 
héttel a Fiák rádiófelvétele után. Markó 
Iván ekkortájt kezdett hozzá az augusztusi, 
szabadtéri premier koreográfiájának elkészí
téséhez. Az egyidőben útjára bocsátott két 
mű közül a Fiák négy és fél év elmúltával 
célhoz ( .. .)  ért a hit és a türelem keskeny 
csapásán. Hangzó anyaga most már bárki
nek hozzáférhető.

Nem tudom és nem akarom „átpofozni”, 
akaratlanul, de elkerülhetetlenül meghami
sítani azt az Igent, am elyet a Fiák évekkel 
előbb megrezgetett bennem. Annál is inkább, 
m ert Ige(n) csak egyféle van, ha van. A 
szarvassá vált fiákban: van.

„Hiszem, hogy minden zene és művészet, 
amelyik megalapozott és elemi törvényeket 
képvisel, előbb-ütóbb mindenki számára 
érezhetővé válik. A zeneművészet érzelmi 
hatás, amelyet ahhoz, hogy felfogható le
gyen, elemi erejűvé kell tenni. A sikert nem  
az jelenti, hogy hányán tapsolnak vagy mi
lyen a fogadtatás. Siker az, amikor látszó
lag mozdíthatatlan lelkek is megenyhülnek; 
amikor az emberek legnyomasztóbb gond
jaikkal szemben is megerősödnek. A mi ko
runkban a művészet ilyen szolgálatot jelent. 
Ezt kell képviselje, hiszen ma az ember 
mindenféle szempontból elárvult és magate
hetetlen. Ha nem is veszi észre magán, a 
mélyben valahol érzi ezt.

Ügy vélem, mindig is  az éltette az embe
reket, hogy megpróbáltak „fürdeni” abban 
a jóhiszeműségben, idealizmusban, amitől 
emberek vagyunk, ami nélkül csak gépek 
maradnánk. Szükség van erre a gép felett 
álló emberi szabadságra, amely nem tűri a 
regulát. Megregulázni azt kell, ami rossz. 
Az ember jó. Ha rádöbbentjük a maga jósá
gára, és engedjük, hogy éljen is vele, kide
rül, hogy az élet sokkal szebb, mint ami
lyennek látszik . . .” (Szabados György)

Az üldöző és üldözött ( .. .)  kiismerhetetlen, 
egymáshoz láncoló, de sohasem végleges 
függőségi viszonya lényegileg hihetetlenül 
keveset, időszerűségét tekintve azonban ta
pasztalhatóan hatalmasat változott azóta, 
hogy Bartók Béla a C antata  pro fanában  
(1930) az emberi szó, ének félreérthetetlen 
— persze . félreértelm ezett. . .  — nyíltságával 
tetőzte be a kilenc csodaszarvas zenei prok- 
lamációját.

Miért van és miért nincs szüksége a mu
zsikusnak az emberi szó közvetlenségére/ 
közvetettségére?

A választ jószerével mindig a kor szabja 
meg. A kor, amely a történelem folyamán, 
kevés kivétellel, elkülönülésre, befelé épít
kezésre, szembehelyezkedésre késztette a 
i(zene) művészt. A  kor, amely jelen, sőt jö
vő idejű/hatású döntésekre szorít rá: „Mint
hogy az idők oly bizonytalanok, hogy szinte 
egyik napról a másikra élünk, s tulajdon
képpen nem sejtjük, vajon holnap nem tör-e 
ki a világforradalom, világháború vagy más 
efféle gyönyörűség, elhatároztam, hogy még
sem várok a Cantata további három részé
nek elkészültéig, hanem a már elkészült 
részt kívánságának megfelelően átengedem  
önnek.” (Bartók, kiadójának 1932-ben)

A kor, amelyről még vannak, akik azt re
mélik, érti a szót. A kor, amelyről nem ke
vesen tudják, hogy csak a szavak tartalmá
ra emlékszik, nagyjából, jelentésükre nem.

A kor, amely elveszítette a fűszál zizzené- 
sének hangját; amelyet újra meg kell taní
tani a világ eredendő neszeire, a tárgyak és 
élők belső univerzumának zajaira, csöndjei
re ahhoz, hogy ismét tudatos jel(zés)ek, és 
azokból felismerhető jelentések születhesse
nek.

P éldául ez elegendő indíttatást, tetterőt és 
jogalapot adhatott Szabados Györgynek ah
hoz, hogy a szarvaslegenda kortalanul kor
szerű, allegorikus, mégis vaskosan valóságos 
értelmezését mutassa meg A  szarvassá vált 
fiák című nagyzenekari kompozíciójában. A 
kilenc szarvasűző fiú  mondája mintha Saul 
megtérésének pogánykori szövegemléke, mi
tikus előhangja volna. A kilenc vadász a 
zsákmány utáni hajsza káprázatában, csodás 
hirtelenséggel, maga is prédává változik. Az 
István vértanú megkövezését „helyeslő” 
Saul az isteni kegyelem megvilágosító pilla
nata alatt válik halálos ellenségei sorstár
sává, útban Damaszkusz felé. A metamorfó
zis mindkét esetben akaratlan, külső eredetű 
esemény, de egyben visszafordíthatatlan is: 
már öntudattal vállalt, végleges állapot.

Szabados művében nem egyszerűen az át
alakulás lehetősége, hanem  az átváltozás 
m int egyed ü li esély kerül a középpontba. 
A legmostohább körülmények között is a 
rátalálásért folytatott küzdelem és az abba 
vetett h it az egyetlen út, amely látszólag vé
letlenül, néha váratlanul, a teljesség — il
lúziónak képzelt — birodalmába vezet.

A  képlet persze nem ilyen egyértelmű. A  
megérkezés sokszor fájdalmasabb és kocká
zatosabb, mint az utazás. Talán nagyobb bá
torság is kell hozzá. Hiszen mi minden el
marad mögöttünk: évek, életek, buzgalmak, 
gyarlóságok, tévedések, ráismerések és leg
végül: az én!

A szarvassá vá lt fiák  elkezdődik és véget 
ér. Jelenvalósága azonban ettől független, 
még csak nem is a veretessé érlelt struktú
rákkal, motívumokkal magyarázható. Ez a 
negyven percnyi muzsika: létezik. Létének 
oka, biztosítéka és következménye önmaga.

Mint az alvó szívverése, úgy jelzik az el- 
fogyhatatlan időt az előjáték (nyitány)

egyenletes, súlyos üstdob-bangjai. A trom
bita magányos krónikás: a megzavarhatat
lan rend és az előrevetülő intés hírnöke. 
Három mély, konduló zongorahang az újra 
pergő történet kezdetét harangozza.
, Ez a nyugalmi pozíció a mű egyik, folya
matosan kimutatható végpontja. Pezsgő, vib 
ráló melódia, rövid kollektív rögtönzés — 
amely egyúttal a vezérmotívum bevezetője 
is — mozdítja ki alaphelyzetéből a cselek
ményt. A masszív, energikus ritmus fúvós 
és zongoraszólamokkal (Szabados, Binder Ká
roly) kiegészülve, egyre forrósodva, egyre 
fékezhetetlenebbül lüktet. Az állandósuló, 
már-már hajszolt kíséretből nyers, darabos 
szaxofonszóló válik ki (Lakatos Antal) Fel
le cikázó, rekedtes futamok, neki-nekivesel- 
kedő frázisok, a sikoltásig újrázva.

De ez még nem az erő, nem a hatalom. 
Csak dühödt (?) akarat.

És csönd — pár pillanatra.
A dobhártyán még a nagyzenekari forte 

szelídül, valahonnan azonban már a hege
dűk hosszan kitartott F aláfestése hallatszik, 
mint tücsökciripelés.

Ez az altató nyugalom az ölés vágyának 
legtisztább ítü k re . Ettől a ponttól a káosz 
már a rend alattvalója, első előtti, másod
perce.
. A  halandó és a múlhatatlan világ meg- 
állítathatatlan, eleve elrendelt párharca mé
lyül és csitul A  szarvassá vált fiák formai
lag autonóm tételeiben. A természetes ki
egyenlítődés minden részben más szinten 
történik meg. A templomi harangszó előtti 
ciklus repetitív szaxofon-pianói, furulya- 
glissandói mintha egy ősi, gigantikus élő 
.(lény) háboríthatatlan békéjű sóhajai len
nének. A harangjátékot követően a fúvósok, 
majd a zongora ibolydüló, buborékos futamai 
keleti motívumokba érnek, a nagyzenekari 
tutti, amely Debussy hullámainak játékát 
idézi, hömpölygővé terebélyesedik.
. A könnyűség, a játék komolyra fordul: 
kétségbevonhatatlan, lebírhatatlan energiává 
növekszik.
, A  felfelé rugaszkodó, visszafojtott zenekari 
skálafoszlányok egyre hevesebb hanghajszá- 
foa, dobogó rohanásba váltanak. Kemény, 
agresszív döbszóló után a pózán csörtető- 
vagdalkozó hangszilánkjai '(Johannes Bauer) 
repülnék szanaszét, folyton fe ljeb b .
. Még egyszer, utoljára, visszatér a főtéma 
és az együttes improvizáció, szaxofonszóló- 
val. Minden hangszer halkulóban, az üstdob 
az utolsó mérföldkövet jélzi.

Árva fuvdlaszólam ismétlődik makacsul, 
kozmikusán zengő vonós aláfestéssel.

Idegen birodalomban vagyunk: ismerős 
hasonmások.

A  szarvasvadászok átsuhantak a Hídon, 
hogy valahára foglyul ejtsék immár felis
merhető zsákmányukat: önmagukat.

Megszenvedett, fénylő, tragikus melódia 
— ez a túlsó tartomány. A beteljesülés meg
semmisítő, atomokra hasító, ősállapotú ellen
fénye.
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