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-úrtárs komoly zene a Szkéné Színpadán ^j\ ^

t Fiatal szerzők és előadók
" Hét koncert magyar és külföldi művekből

via este érdekes rendezvényso- 
zat kezdődik a Budapesti Mű- 
•ki Egyetem Szkéné Színpadán. 
m ár korábban Is sok. érdekes 
npadi m űfajnak helyet adó 
;éné most külföldi és fiatal ma- 
ar zeneszerzők, előadók cső- 
írtjainak biztosít helyet április 

22-ig folyamatosan, hét alkalom
mal. A szervezők a rendezvény- 
sorozat címéül Rendez-voús- 
(Randevú) 1982-t választották. A 
mai, első estén a 180-as csoport 
szerepel, talán azért is. m ert a 
szervezés oroszlánrészét ők vállal
ták magukra.

E csoport tagja Mártim István 
zeneszerző, aki az elm ült hónap
ban kapta meg a közönség díját a 
Magyar Rádió új m agyar zene
müveinek bem utatóján. H arm inc
éves, zeneszerzőként, előadóként 
sem cseng ism eretlenül a neve; a 
Magyar Zeneművészek Szövetsé
ge fiatal zeneszerzők csoportjá
nak vezetője.

neszerzők Csoportja, egy hétre rá 
a Miskolci Üj Zenei Műhely, majd 
március 29-én Szabados György 
estje lesz, Tarkó Magda közremű
ködésével. Április 13-án jelentke
zik az Űj Zenei Stúdió, egy hét
tel később az összes addigi cso
port és szereplő ad közös koncer
tet, Steve Reich és Vidovszky  
László müvein kívül egy rendkí
vül izgalmas am erikai alkotást. 
Frederic RzeW sky Panurge juhai 
című darab ját játsszuk. Végül két 
nap elteltével Kocsis Zoltán  és 
az Üj Zenei Stúdió Cape-estje 
zárja a sorozatot.

— Hogy nevezhetnénk azt a ze
nét, amelyet a 180-as csoport tag
jai szereznek és játszanak?

— M inimál vagy repetitiv ze
nének. Ez az utóbbi, évek egyik 
irányzata, am ely látszólag lefo
kozott kifejezési eszközökkel pró
bálja elmondani azt, am it az ed
digi zenéknek nem sikerült. Egyik 
lehetséges változata; ismétlődő. 
visszatérő hangsorok hangzanak 
el. egymáshoz hasonló ritm ikai és 
dallammodellek, egymáshoz ké
pest eltolva, megfordítva, késlel
tetve, variálva. A stílus meglehe
tősen új, lendületben van a vilá
gon. tömegeket hódít meg. főként 
a fiatalokat, akik a beat-, a pép-, 
a dzsesszzenén nőttek fel. akik
hez a monoton ritm usképietek és 
hangzások közel állnak. Emellett 
a mostanáig modernnek számító 
dodekaíon és szeriális zene el
vesztette minden vonzerejét, ne
héz a keretein belül ú ja t alkotni.

Körmendy Ferenc, a 180-as cso
port egyik tagja erre felkapja a 
fejét:

— Nem vagyok zeneszerző, nem
próbáltam  Végig a különböző stí
lusokat a komponálás oldaláról, 
de nem állíthatom , hogy soha töb
bé nem játszom m ajd dodekafon 
zenét, noha magam is meg tudom 
állapítani; az m egfáradt, k ifu to tt, 
e l ö r e g e d e t t^  ^  ^

Melis László és Szemző Tibor a 
csoport alapítói. Ugyancsak főis
kolát végeztek, akárcsak M ártha 
István, nem zeneszerzés, hanem 
hangszeres szakon. Melis hegedül. 
Szemző fuvolán játszik, de saját 
kompozícióik is vannak. Nem 
szívesen nyilatkoznak, néhány ke
serű tapasztalatok van egy koráb
bi in terjúval kapcsolatban, ezen-

— Miridenekelött arról kérde
zem, hogyan álltak össze a prog
ramok? /

— Egy 1976-ban kezdett ,és há
rom évig tartó  sorozat hagyom á
nyait akarjuk folytatni, s ebben 
részt vállal minden kortárs zenét 
alkotó, előadó hazai együttes, il
letve műhely. ,M űfaji és stiláris 
változatosság lesz ezért a hét kon
certen; minden olyan darab sze
repel, am elyet a részvevők java
soltak. Helye lesz a hagyományo
sabb modern zenének, az avant- 
garde-nak, a szcenikus zenének, 
de a happeningnek is. A Műsza
ki Egyetem (gyakorlatilag a Szké
né) és a KISZ kb kulturális osz
tálya nagyjából fele-fele arány
ban állja a költségeket, és ez na
gyon nagy szó. Néljtülük nént jött" 
votna létre a sorozat. Negyven 
forint egy jegy ára, diákigazol
vánnyal a fele.

— Ennyi pénzért színházba, 
operába lehet menni.

— Akit érdekel az új magyar 
zene, az nem sajnál ekkora ösz- 
szeget érte. Tartottunk m ár egy 
bemutatkozó koncertet, nagyon jól 
sikerült, jó hangulatú volt. annak 
nyomán határoztuk el, hogy soro
zatot rendezünk a többi csoport 
bevonásával.

— Kik is ezek?
— Fellépési sorrendben; m ár

cius 16-án következik a F iatal Ze

kívül a középkori művészetnek 
azt az eszményét vallják, hogy ne 
a m űvész kerjiljön előtérbe, ha
nem a mű; az alkotó és a meg
valósító m aradjon hátul, szeré
nyen. M ártha István ezzel szem
ben helyesli és igényli a jó érte 
lemben vett nyilvánosságot. Vé
gül Szemző rááll, hogy mondjon 
valam it a csoport megszületésé
ről.

— Bach-stúdium okkal kezdtük. 
Melis Laci meg én. Kétszemélyes 
színházat alapítottunk, gőzben 
Szabados Györggyel játszottunk 
egy zenekarban; ő a dzsessz- és a 
modern komoly zene közti határ- 
területen működik. Élmény volt 
vele együtt játszani improvizatív 
kam arazenét. Ezt'követően konk
ré t művek -előadására kerestük a 
zenészeket, ám legalább ilyen 
fontos volt hangzó- és ko tta
anyaghoz ju tn i; és semmivel sem 
könnyebb. Végül, akikből össze
állt az együttes, azok azért jö t
tek, m ert úgy érezték, hogy szük
ség van a rra  a zenére, am it já t
szunk. Ez belső késztetés.

— Anyagilag nem jövedel
mez — yeti közbe M ártha István.

— Ezért tehetjük meg, hogy 
nem játsszuk el pézért azt a ze
nét, am it nem szeretünk — bó
lin t Szemző.

A 180-as csoport eleinte a K as
sák Művelődési Házban, m aid a 
Belvárosi Ifjúsági Házban pró
bált. de az ottani term ek akusz
tikája gyenge volt. A Szkénében 
kiváló az akusztika, az erősítést 
önmaguk oldják meg (ez szüksé
ges a minimál vagy repetitiv  ze
ne bizonyos darabjainak eljátszá
sához, am ennyiben így szól á 
szerzői utasítás) — és ami a leg
fontosabb: hetente kétszer néhány 
órában próbálhatnák.' A csoport 
jelentkezett egv Hollandiában 

■szerveződő m inim ál zenei feszti
válra, s eX  az ottani szervezők 

.örömmel fogadták.
A hazai közönség meghódítása 

még előttük áll, de a Rendez-vouz 
(Randevú) 1982 nyitó koncert
jén — akárcsak az u tánuk követ
kező csoportok és műhelyek kon
certjein — megvan a lehetőség, 
hogy fiatal zeneszerzők és elő
adók (többnyire hozzájuk hason
ló korú) rajongókat szerezzenek a 
kortárs komoly zenének.

Kcncssci András

II \\ M intha két lé-
V ( (ff i))  I  lek, k é t , szemé-
V Jr lyiség lakozott

: volna a modern
U angol költészet

e korán-tragiku- 
y,.... | ^  san elhunyt üs

tökös Csillagá
ban. Egy nagyevő-nagyivó, örök
mozgó, szertelen világcsavargó 
fenegyerek, aki felvillanó pályá
ja* végén m int valami kitaszított 
angyal pusztul el, hazájától tá 
vol, egy koszos szállodaszobában, 
delirium trem ensben, harm incki
lenc esztendősen. Másfelől egy 
gyengéd kisfiú, egy szelíd walesi 
kerub, telve irracionális vonzó
dásokkal szűkebb hazája vidé
kies csendjéhez, egyfajta rem ény
telenül m últba veszett idillhez. 
Ehhez képest az angol líra Eliot 
és Auden utáni korszakának ez a 
tünem énye alkotásaiban is zavar- 
baejtően kétlelkű: lírai költemé
nyei telve vannak kuszán egyr 
m ásra rétegzett képekkel és szim
bólumokkal; költeményeiben zsú
foltan torlódnak egymásra a k ü 
lönböző gondolati és időrétegek, 
rom antikus hevülete nehezen kö
vethető asszociációs áttételekben 
tükrözi ném iképp elvont, kozmi
kus humanizm usát. Felzaklató és 
nehezen megközelíthető líra ez, 
nem csoda, hogy fénykorában, a 
negyvenes évek körül annyi vi
hart kavart értékelői körében, 
hazájában és azon kívül, nem 
tudva igazi népszerűségre szert 
tenni nálunk sem.

Elbeszéléseiben, de főleg hang
játékaiban viszont egy csendes 
vidéki kispolgár lép elénk, aki a 
m agányt kedveli, és a m ú lt idők 
im m ár nehezen kivehető neszeire 
figyel. (Vannak életiről — m in
denekelőtt felesége —, akik azt 
állítják, hogy ez volt az igazi, 
megvalósítani vágyott énje: a
vidéki kisemberé.) Nálunk is a 
külföldi rádiós irodalom egyik 
legnagyobb sikere volt híres és. 
sokszor ism ételt hangjátéka. A  
m i erdőnk alján (Under Milk- 
wood), amely szelíd nosztalgiá
val és együttérző derűvel állítja 
elénk egy walesi kisváros m in
dennapjait. néhány perces jele
netekbe sű ríte tt rövid portrék so
rában m uta tva  be egy m últba 
(álomba?) sünoedt világ szeretet
tel és vágyódással szemlélt figu
ráit.

Hozzám személv szerint ez a 
szubjektív és vallomá.sos Dvlan 
Thomas áll közelebb (és nem a 
jelkénszisztémáiba bonyolódott 
személytelen lírikus) — olyannyi

ra, hó^y puszta vonzódásból és 
nagy élvezettel le is fordítottam  
másik já tékát (Vissza az úton  — 
R etum  Journey), am elyben az a  
bizonyos walesi kisváros — 
Swansea — most m ár a leglep
lezetlenebb nosztalgiával ábrázol
tán tűnik  elénk: a férfisorba lé
pett költő egy emlékező séta 
során keresi önm agát ifjúsága 
jólismert, de im m ár visszavon
hatatlanul m últba tűnő színterei 
között.

A thomasi világképben a há
ború volt az a választóvonal, 
amely a régi világ emlékben 
még szebbé lett relikviáit felszá
molta, és a nosztalgia tárgya az 
á bizonyos visszahozhatatlan egy
kori békeidő. Hogy mennyire így 
van, lem érhetjük most ú jra be
m utatott harm adik hangjátékán 
(Londoniak), am elyet Falvai Mi
hány fordításában. Varga Géza 
rendezésében az elm últ héten hal
lottunk, és amely, a bevezető 
kom m entár szerint egy esztendő
vel azután játszódik, hogy az an 
gol fővárosra a fasiszták legutol
só szárnyas rakétája  lezuhant. 
Ha közelebb lépünk a darabhoz, 
ugyanazokkal a figurákkal talál
kozunk a fővárosban is, akikkel 
a nyugat-angliai kisvárosban; a 
mindennapi élet hőseivel: m un
kásokkal és háziasszonyokkal, 
kajla kamaszokai és szerelemre 
éhes süldőlányokkal, egy háborút 
átvészelt és sokat szenvedett nép 
átlagpolgáraival. Voltaképpen az 
ábrázolás m ódja emeli meg őket: 
a megfigyelés élessége, amely ki
csiny, de jellemző gesztusaikat 
fölnagyítja, és az az együttérző 
szeretet, am ely életük apró örö
m eit és gondjait a lírai azonosu
lás szintjére emelik. És itt sem 
szabad megfeledkezni arról a sze
líd derűről, am ely a fölény m in
den hamis gesztusa nélkül m utat 
rá  ezekre az alakokra, önmagát 
is közéjük vonva: ilyenek va
gyunk. jók és rosszak, szentek 
és bűnösök, így kell szeretni 
minket.

Gábor Miklós, aki m ár a köl
tő korábbi játékainak is nárrát'o- 
ra  volt, kitűnően érti ezt a Dy
lan Thomas-i gesztust, és szinte 
azonosulni látszik a költővel. A 
többi szerepben, am ely itt is csak 
egy-egy villanás. Csomós Marit, 
Vaida Lászlót. Szirtes Ádámot és 
Schütz Hát hallhattuk  — m ind
nyájan híven adták  vissza a mo
dern hangjáték-irodalom  e kiasz- 
szikusának derűt és tragikum ot 
egyaránt hordozó mondatait.

Lukácsy András

Új fijmek a mozikban
Nyelvünk világa

Megér egy misét?
A' közelmúltban Lőrinczé Lajos 

beszélt á rádióban a tévesen 
használt szólásokról, arról, hogy 
egyre többször h a llan i: lándzsát 
tör valaki felett, illettőieg pálcát- 
tör valaki m ellett, holott eredeti
leg a bíró az elítélt fölött törte 
a pálcát, s a lovag a viadalba!) 
valaki m elett. tö rt lándzsát. Itt 
tehát voltaképpen két szólás ösz- 
szekeveredése történt meg, a ben
nük előfordult hasonló képzetek 
tolytán ( lándzsa, pálca, illetve a 
tör ige). A m últkor a rádió egyik 
m űsorában hallhattuk egy ripo rt
alanytól, hogy haragvó szomszéd
ja  „tücsköt, kígyót kiabált r á ’. 
Itt nyilvánvalóan a „kígyót, bé
kát kiabál rá” (.megátkoz’) keve
redett a „tücsköt, bogarat össze
hord” (.össze nem illő, zavaros 
dolgokat mond’) szólással.

Van aztán úgy is, hogy csak egy 
szó helyes, hagyományos haszná
lata billen meg, m int például a 
szőlásm ondásban: ,.nem lehet egy 
lapon em líteni . Ez a régi nyelv
ben így hangzott: „nem lehet egy 
napon em líteni” — a szólás meg
volt, am ikor még az írásbeliség 
néni terjedt el annyira, m int m a
napság. sót talán ki sem alakult 
még. Megszületésébe kétségkívül 
belejátszhatott a „más lapra tar

tozik” kifejezés, s az, hogy m a
napság az írásbeliség, a könyve
lés egyre nagyobb szerepet já t
szik életünkben.

Ettől még nem dől össze a vi
lág, m ondhatja valaki, hiszen a 
nyelv foyton változik az egyes 
szavak jelentése is: m iért ne vál
tozhatnék a szólások a kifejezé
sek tartalm a is? S akad valóban 
„pozitív” értelm ű változás is: a 
valaki keresnivalója  eddig csak 
tagadó értelem ben volt használa
tos („mit akart itt? Nincs itt se.m- 
mi keresnivalója"), de mind 
gyakrabban hallani állító értelem 
ben is: „a m agyar cégeknek van 
keresnivaló juh  a Német Szövet
ségi Köztársaságban” — hallhat- 

. tűk a rádióban. Csakhogy a szólá
soknak — kivált ha történetileg 
adatolható szólásokról, szállóigék
ről van szó — megvan a pontos, 
jól körülhatárolt használati kö
rük s hiba, ha pongyolaságból 
(vagy (tájékozatlanságból) más é r
telemben próbáljuk használni 
őket, ahogy például hiba volna, 
ha asztal helyett szekrényt mon
danánk.

Pedig ilyesmire is . van példa. 
A történelem  úgy tudja, hogy IV. 
Henrik francia k irály  mondta, mi - 
kor a trón kedvéért élhagyta pro
testáns h ité t; „Párts vdút bten

une messe” — vagyis; „Párizs 
megér egy m isét”. Ebben az é rte
lemben is használjuk mindig, 
olyankor, ha valaki érdekből fel
adja .elveit, engedményeket tesz. 
S így helyénvaló ez. Ú jabban 
azonban akkor is élnek vele, ha 
egyszerűen arról van szó, hogy é r
demes valamivel foglalkozni, 
mégpedig minden megalkuvás 
nélkül, sőt: legtöbbször bizonyos 
áldozatvállalással! ,.Az Őrség tör
ténete és jelen sorsa megér egy 
misét, m ert a történelm i viha
rok . . .  itt sokkal kiélezettebben, 
pusztítóbb nyomokkal söpörtél; 
végig, m int az ország szerencsé
sebb vidékein” — olvashatjuk egy 
jeles riportkönyvben, (Bár meg
lehet, hogy itt „rekviem ”-re 
gyászmisére gondolt a szerző.) De 
egyértelműen pontatlanul, h ibá
san fordult elő egyik film rende
zőnk nyilatkozatában, aki egy el
lenállási témáról szólva ezt m on
dotta: „Az akkori középréteg, az 
értelmiség tagjai között voltak 
gondolkodók . . .  akik gyűlölték a 
ném eteket, a faji.m egkülönbözte
tést, s erről is beszélni kell, hadd 
mondjam  úgy, hogy ez m ár smeg
ér egy m isét." Pedig legföljebb 
egy film et é rt meg.

Szilagyi Ferenc

Dán. jugoszláv, francia és ma
gyar filmeket m utat be ezen a 
héten a MOKÉP. Csak 16 éven 
felülieknek aján lják  A lázadás 
ára című színes, feliratos dán 
filmet, am elyet John Nehm  m ű
véből Morten Arnfred és Jorgen 
Melgaard írt, és utóbbi rende
zett is. Az ötvenes években já t
szódó társadalm i drám a fősze
replője egy dán munkásfiú, akit 
a vásznon Allan Olsen formál 
meg.

Goran Markovié írta  és ren 
dezte A versenyző  című színes, 
feliratos jugoszláv filmet, am ely
nek főszereplője. Floyd él-hal 
az autózásért, híres versenyző 
szeretne lenni. M indent ennek 
a célnak rendel alá, az eszközök 
közt nem válogat. A címszerepet 
Dragah Nikolic alakítja, a to 
vábbi főbb szerepekben Bogdan 
Diklicet, Gorica Popovicot és 
Rade Markovicot lá thatja a kö
zönség.

K orhatár nélkül m egtekinthe
tő Claude Zidi új filmje, az Éret
lenek című színes, szinkronizált 
francia ' filmvígjáték. A XIV. La
jos gimnázium Versailles-ben 
nem dicsekedhet kitűnő eredmé
nyekkel: diákjai sorra megbuk
na!; az érettségin. A z  igazgató
ság szigorú rendeletéire a gye
rekek egy kuszkuszfózöbe he

lyezett, árta tlannál; tűnő kis 
bombával válaszolnak. .Véletlen 
csere folytán azonban igazi rob
banószerkezet kerül az edénybe, 
s a gimnázium felrobban; A-gye- 
rekeket csak a hum ánus bírónő 
tisztánlátása menti meg a szigo
rú büntetéstől. Ennek a szabad
ságnak azonban nagy ára  van: 
le kell tenni az érettségit. Ha 
nem is a legtisztességesebb mód
szerekkel, de végül is ez vala
mennyi diáknak sikerül.

A 3—6 éves korosztálynak 
aján lják  Az álmatlan fülesba
goly círpű mesesorozatot, am ely
ben a címadó színes magyar báb
filmen kívül öt színes magyar 
rajzfilm  — A kerékpár. A rák 
ú j ruhája, a Stop!. A vándorcir
kusz és A tüsszentő trafikosbódé 
című alkotás — látható.

A stúdióhálózatban vetítik Az 
illúzió  című színes, feliratos bol
gár filmdrámát.; amely a\ m űvé
szet és a valóság bonyolult kap
csolatának. a művész hovatarto
zásának kérdéseit vizsgálja a 
költő, és a festő sorsában, egy 
olyan vészterhes időben, amilyen 
Bulgáriában az 1923-as levert 
antifasiszta felkelés utáni időszak 
volt. A festőt Puszi Csanev. a 
költőt Lm bén Csatalov alakítja, a 
női főszereplő Suzanna Kopuri- 
kova. A film  rendezője Ludm il 
Sztajkov.

Rádiófigyelő ^

Dylan Thomas-nosztalgiák

» v . /


