
tos Sebestyén nyomán
Az első estét az időjárás kény

szerítő hatása  a la tt  igen különös, 
szép környezetben, a N ádasdy- 
vár freskóterm ében folytattuk 
Kobzos Kiss Tamással, aki ko
rabeli históriás énekeket „m on
do tt” és a  régi dalok av a to tt tol- 
m ácsolójának tűn t. Vele együtt 
és u tána lépett közönség elé a 
francia  M ichel Montanaro, aki 
valósággal elbűvölte a közönsé
get csakúgy, m in t a dalosokat. 
Népe, am ely hajdanán  a  tru b a 
dúrokat ad ta  a világnak, mai 
fiával sem vall szégyent: Mon
tanaro valam i egészen különle
ges zenei és előadói m iliőt tá rt 
jlénk. Énekét g itárra l, vagy az 
ősi egykezes fuvolával és dobbal 
kísérte, sőt mi több, k itűnő m a
gyarsággal fo rdíto tta a szám unk
ra érthetetlen  ősi nyelven éne
kelt szövegeit.

Az est nagy esem énye — bár 
cérdezhetjük hogyan is kerü lt 
?bbe az összeállításba — Szaba
tos György zongoraszólója. Erről 
i produkcióról csak felső fokon 
ehet em lítést tenni, m ert egye- 
lüláíló élmény volt. Szabados 
ledig azok közé a művészek kő
ié tartozik, aki ny íltan  és  hang- 
úlyozottan felválla lja  a közös
éget az énekm ondókkal és his- 
óriásokkal, bár a dzsessz nyel
én beszél. Azokhoz tartozik, 
kik itt és m ost a m últat ku ta t- 
a a jelen hírvivői akarpak  len
ti, akik a  szívhez és észhez egy- 
zerre k ívánnak  szólni közös dol- 
ainkról.
A megnyitó program  a Histó- 
ások nevű együttessel zárult, 
k  egész m űsorukat Tinódi erő
k én ek  szánták. A versben, ze- 
ében és előadói m odorban pro- 
ukeióvá, színpadivá páro lt köl- 
ii, művészi pálya sajnos keve
rt adott az igazi T inódiból és 
lágából. A kitűnő zenészekből 
ló együttes finom an kim unkált

güísibb rétegéből szárm aznak, 
tá lában vtagy indulatszavak, 
így a term észet legáltalánosabb 
fenségeinek, vagy a nom ád ál- 
tta rtás  és harcos életm ód tá r 
a in a k , eszközeinek, cselekvé
s e k  elnevezései; esetleg bizo- 
'os alapcselekvéseket megne- 
rző igék. (Jaj, óh, szél, nap, 
Jd, föld, víz, ég, hó, jég, nyár, 
z, tél; kéz, fej, láb, szem, orr, 
l; föld, vas, bot, kard , tőr, kés, 
jzs, vért, megy, áll, ül, néz, 
;, üt, ver stb.) Ebből a z  kö- 
tkezík, hogy a későbbi, tá r
akban gazdagabb, érzelm ék- 
n bonyolultabb világot h ibát-
i  m agyar jam busban, tehát 
m ában, am ely a hangsúlyos-’ 
ngsúlytalan szótagók és nem  
rövidség-hosszúság váltakozá
sa épül, szinte tehetetlen kife
ni. Ennek pedig egyenes kö- 
kezm énye az a  tökéletes köz- 
yhatm az és ta rta lm i üresség,
ii pedig éppen azokat a  mai 
.Szövegírókat jellemzi, akik 
gprólbálnlak a beat- és pop- 
le angolszász eredetű  dallam - 
igiáihoz prozód iai lag illő m a- 
ir szövegeket alkotni, és jgye
inek, hogy nyelvünket ne tör-

kerékibe. De lá ttuk , hogy ha 
'etkezetesek akarnak  m arad- 
esak igen kis számú szavun- 

hasznáthatják  szövegeikben 
szén még az egytagúak rago- 
t a lak ja i is kéttagúnk), s így

m űsora olykor operettes h a táro 
kig ju to tt, és ebben a  közegben 
nem  hato tt szerencsésen.

A m ásodik nap délelőttjén 
Versének cím m el érdekes beszél
getés a laku lt ki a várudvaron a 
versm egzenésítésekről Dinnyés 
Józseffel és Sebő Ferenccel. A 
délután öttől este tizenegyig ta r 
tó m onstre program  m egint csak 
zárt térbe szorult, ezúttal a vár- 
kapú boltívei alá. Az első fellé
pő Kátai Zoltán  rögtön viharos 
sikert a ra to tt gazdag m űsorával 
és szép hangjával. A régi idők 
dala it ta lán  ' ő tud ta  az addig 
hallo tt előadók közül a legmeg
győzőbben tolm ácsolni. Biztos 
énektudása, erős, szép orgánu
ma, jó hangszerkezelése gyors si
kereket ígér a nem is olyan ré 
gen feltűn t előadónak. Ö t követ
te  Tihanyi László Faludy átköl- 
tötte V illon-balladáival, m ajd  
Sebő Ferenc énekelt verseket. A 
legism ertebb dalokat a közönség
gel együtt! Jó  volt átéln i ismét, 
hogy így te rjed  József A ttila , 
Nagy László  és Weöres Sándor 
költészete.
Vas Zoltán  és Bocskai István  
bluesban beszélt nap jaink  élet
érzéséről, eszm ényeiről és visz- 
szásságairól. Szövegben és zené- 

, ben ironizáltak  — érdekes szín
foltot képviseltek az összejövete
len. A Tolcsvay trió  — legaláb
bis vezetőjük — régi motoros a 
szerteágazó énekm ondói m űfaj
ban. ő k  is régi dalaikkal a ra t
tak  sikert. Ma m ár — nem  is 
egészen a lap ta lanu l — kicsit 
szkeptikusak. A jól sikerült ké t 
nap zárásakén t a  Gépfolklór 
együttes m uzsikált az idő m úlá
sára való tek in te tte l megfogyat
kozott közönség előtt.

Érdekes, meggyőző, jól szerve
zett és nem  utolsósorban sikeres
nek nevezhető esem ény volt a 
sárvári h istóriás napok. Sikeres

a gondolat- és 'képalkotás lehe
tőségei beszűkülnek. (S. Nagy 
István, Bradányi Iván  szövegei, 
m elyek szakm ailag álta lában  ke
véssé kifogásolhatók, tucatjával 
k ín á lják  az idevágó példákat. A 
m odernebb irányzatokat követő 
Edda-szám ok sem m it m ondásá
nak is ez az egyik — de nem  
egyetlen —■ oka.) ím e, így vál
h a t tartjallm'i kérdéssé egy látszó
lag csupán technikai problém a.

Az angol jámlbus, az úgyne
vezett blank verse és a  m agyar 
nyelviben Való m egjelenési lehe
tőségei azért érdem eltek  ezen a 
helyen k itérő t, m ert írásom  cél
j a  a tömegével gyárto tt m agyar 
popszövegek prozódiai problé
m áinak  fö lv iilan tása; m árpedig 
a pop szü lőhazái: A nglia és 
A m erika. S o tt ennek a zenének 
m eg is van a  m aga m ély nép
zenei alapozása, m in t erre  fön
tebb utaltam . (Például a  count- 
rydalök is gyakran jamfoikuisak: 
„I cam e from  A labam a w ith  my 
ban jo  on m y knee.”) Viszont 
m eg kell jegyezni, hogy a  m a
gyar költészetbe (amely, ha á t
té telesen  is, de m égiscsak m eg
határozza a m aga form akincsé
vel m ég a m agyar dalszövegírást 
is, sőf nem  csak form akincsével, 
h iszen nem  je len tene nagy ne
hézséget a ta rta lm i rokonságok 
k im utatása  sem) a jam bus nem 
angol közvetítéssel érkezett.

t

Sebő Ferenc (Fotó: Kiss Gábor)

volt, m ert nagy számú érdeklődőt 
vonzott, m ert m egvalósult a le
hetőség, hogy m egm utathassák 
egym ásnak a m űfaj képviselői mi 
az, am ivel foglalkoznak. Sajnos, 
többnyire m indenki m indent itt 
és most ak art eljátszani, bem u
tatn i, ettől az egyes blokkok tú l
m éretezettre sikeredtek. Ez per
sze azt is bizonyítja, hogy mivel 
úgysem csak a m aguk örömére 
zenélnek, hiszen van bőven kö
zönségük, hát találkozzanak 
többször (legalább évente), ők, 
akik Tinódi utódainak vallják 
m agukat, és a küldetésüket tisz
tességgel, tehetséggel teljesítik, 
ak á r  a látványos elism erés és 
megbecsülés h íján  is.

Nagy Ágnes

Nagyijáink közül először Csoko
nai használja gyakran, görög— 
latin  mintáik alapján . Később a 
m agyar jam bus inkább ném et 
és francia ha tásra  te rjed t költé
szetünkben. Ám az siem vélet
len, hogy éppen Csokonainál ju t 
oly fontos szerephez egy elvon- 
taibb ritm ikai eszköz: a rím . (S 
•őrzi meg fontos szerepét egészen 
Babitsig, Tóth Árpádig, Koszto
lányiig, ak iknél a  jambákus le j
tés uralkodik, akárcsak a kor
szak legnagyobbjánál, József A t
tilánál, ak i pedig kezdetben 
gyakran  ír t népdaltformájú ver
seket is.) A rílm ugyanis a m a
ga közeli-távoli hívásaival és 
válaszaival egységbe fogja a  r it
m ikai ellentm ondások á ltal 
m egzavart és nem  egyértelm ű 
lük te tésű  m odem  m agyar ver
set. Sőt m ár Balassi B álintnak 
az  énekverstől a  szövegvers félé 
'haladó fejlődése is ezt példázza. 
A róla elnevezett s tró fá t fiatal- 
köri verseiben még belső rím ek 
nélkül használja. A m int azon
ban versei elszakadnak a szó 
szoros értelm ében vett zenétől, a  
költő  nyelvi alapú, de zenei ha
tású  eszközök sorát kezdi a lk a l
m azni, s köztük leggyakrabban 
e gyönyörű s tr  ófasza nkezet belső 
rím eit.

(Folytatása következik)
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