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Mese zenével —  gyerekeknek és felnőtteknek
Musical-bemutató a Víg- és a Madách Színházban

A DALNOKVERSENY a közép
korban és az újkor hajnalán dí
vott, a költői versengés legin
kább a XIX. században (lásd Pe
tőfi, Tompa, Herényi Frigyes), de 
ki hallott már musicalvetélkedő- 
ről? Ez jellegzetesen hazai talál
mány, és mostanra állott elő ha
zánk kies fővárosának Nagykörút- 
ján. Dobogj, dobogj fel honfiúi 
szívl Ebre aztán ráüthetjük a 
Made in Hungary pecsétet

Történt pediglen (hogy hogyan, 
hogy nem, ezt most ne firtas
suk, megteszi a plágium váddal 
foglalkozó bíróság): két színhá
zunk, a Víg és a Madách, mely 
mostanában a próza mellett a ze
nében keresi a művészi és anya
gi boldogulást, két, egypetéjű ik
rekként egymásra hasonlító ötlet
re építette legújabb musicaljét. 
Az egyik játékban egy megszál
lott ifjú tudós a múltból elővará
zsolt szellemek segítségével ren
det teremt az összekuszálódott vi
lágban és az emlékek csillagára 
menekíti mesehőseit (ez A padlás 
a Vígszínházban), a másikban egy 
megszállott ifjú tudós az elővará
zsolt szellemek segítségével meg
menteni igyekszik a milícia ha
lálos támadása elől arra érdemes 
hőseit (ez Doctor Herz a Madách- 
bän). A roppant hasonlatos lom
bikbébi ötletekből azonban kifej
letük során bámulatosan elütő ka
rakterű lények, azaz művek szü
lettek.

A padlás — Presser Gábor ze
néje, Sztevanovity Dusán versei, 
Horváth Péter és Sztevanovity 
Dusán szövegkönyve a színlapon 
jelzett műfaji meghatározásnak 
pontosan megfelelően: félig me
se — félig musical. Kilenctől ki
lencven évesig minden gyereknek 
bátran ajánlható. Vagyis örömét 
lelheti benne, aki korán vagy ké
sőn lélekben (már vagy még) nem 
öregedett meg. Találkozhat benne 
gyermek, szülő, nagyszülő' a 
nyolcadik törpével a Hófehérké
ből, a herceggel, akinek nem si
kerül felébresztenie Csipkerózsi- 
kát, az 530 éves Kölyökkel és 
az 560 éves Meglökővei, a jósá
gos Manókával meg genszterből 
lett „idegenvezetővel'’, a Révész
szel, megismerkedhet a hivatásos 
besúgóval, az átnevelhető rend
őrrel és a mindentudó robotgép
pel.

A SZENT ISTVÁN KÖRÜTI 
padláson, melyet Fehér Miklós 
rendezett be gazdag fantáziával a 
szellemfelvonulásnak Jánoskúti 
Márta szín- és ötletgazdag ruhái
ban.-pontos-indoka vagyon, mi- a 
ként kimenetele is bevallottan 
célzátos. Kell ugyanis lennie egy 
helynek (ahogy az- idevonatkozó-' 
nóta is mondja), ahol „Ég és Föld 
között. . .  Kelet és Nyugat össze
fér". És kell lennie egy fortélyos 
vezérfonalnak, mely a történetet 
összetartja, ami pediglen az, hogy 
a megidézett szellemeket csak az 
látja, akinek a szíve olyan rom
latlan, tiszta, mint a gyerekeké. 
És ezenfelül még meg kell ta
lálni azt a Révészt, aki elviszi 
az érdemeseket arra a csillagra, 
ahol az emlékek élnek. Hogy ilyen 
is akad, azon senki se csodálko
zik, miként nem akadhatunk 
fenn azon a kétségkívül alaposan 
átgondolt maximán sem, hogy aki 
a szilvás gombócot szereti, rossz 
ember nem lehet. A végső meg
oldás azonban a Rubik Ernő ké
szítette Varázskönyvben van. Ez 
a poén viszont nem árulható el, 
miként az esti mesét sem ront
hatjuk el a csattanó előzetes köz
lésével.

És mindezenközben szüntele
nül szól Presser Gábor zenéje, 
mely olykor azzal tűnik fel, hogy 
„csak" kellemes emlékeket kelt, 
hol pedig azzal (főként a darab 
vége felé), hogy varázslatosan szép 
és új hangokat, hangzatokat bű
völ elő. Marton László rendező, . 
aki érdemes mestere e műfajnak 
a Popfesztivál óta, most arról is 
bizonyságot tesz, hogy a gyermeki 
fantázia köreiben találékonyan, 
stílust teremtően mozog. Át tud
ja hidalni a történet döccenőit, 
fel tudja pörgetni az olykor lan
kadó ritmust, a színészeket és a 
közönséget be tudja vonni a homo ’ 
ludens áhította játékvarázslatba.

AZON VESSZÜK ÉSZRE MA
GUNKAT, hogy itt mindenki se
gít előhívni eredendő infantiliz- 
musunkat. Kaszás Attila lelkes 
és- bohó ifjú tudós, rádiós, Igó 
Éva temperamentumos jelenléte 
a szerelmi „bonyodalmat” szolgál
ja, Tábori Nóra bűbájos Manóka, 
Hegedűs D. Géza a Gonosz és 
a Jóságos kettős szerepével tűnik 
fel, míg Méhes László, Pápai Eri
ka, Rudolf Péter és Rócz Géza 
egy nagyon emberi szellemnégyest 
produkál jó összhangban és kivá
ló hangulatot teremtve. Balázs 
Péter a megtestesült házmester
besúgó sémájába igyekszik új szí
neket keverni. Vallai Péter de- 
tektívjének elhisszük a jóravá- 
lást. Seress Zoltánnak pedig, 
hogy butább öt pár rendőrcsiz
mánál. Robinsont, a mindentudó 
számítógépet a szó szoros értel
mében megtestesíti, átlelkesíti Sí
pos András.

Különben az egész előadásra 
jellemző ez az antropomorfizálás, 
emberközelség, emberléptékűség. 
Valami derűs báj lengi be ezt a 
mesemusicalt — muszáj elfogadni 
még gyengébb részeit is.

A MADÁCH Színházban, Dok
tor Herznél szigorúbb koordiná
ták fogadnak. Hatalmas konst
ruktivista gépezet, teleszkóppal, 
vastraverzekkel, emelőkkel és 
süllyesztőkkel. Götz Béla „emelet- 
ráépítése" valahol a sokadik 
szinten berendezett csillagászati 
laboratórium, amely csak részben 
látszik visszaigazolni Doctor 
Herz a darab elején tett nyilat
kozatát: „Professzor úr, mért har
col ön? — Magamért. — Mit üzen 
a tudományos világnak? — Te
hetnek egy szívességet! — Mit 
tart ön- a legfontosabbnak? — 
A játékot.)

Ifjú tudósunk, Herz doktor, 
szerint az, amit az emberek kép
zelnek, éppúgy él, mint maga az 
ember, és ha feloldjuk tudatunk 
korlátáit, valamiféle halhatatlan
sághoz közelítünk. Le kell tehát 
győznünk rossz álmainkat, akkor 
talán győzedelmeskedni tudunk a 
miütáns világhatalom feflett is. A 
szabadság pediglen a tenger alatt 
van, vagy sehol, és a mindenféle 
praktikákkal megidézhető legde
rekabb elhalt emberi lények se
gítségével is kétséges, hogy meg- 
menthetö-e az emberi fa).

EZ SZIGORÚ VILÁG, ez fel
nőtt glóbusz. Itt remény csak ak
kor van, ha teremtünk magunk
nak egy másik, öntörvényű világ- 
egyetemet. Ebben a halhatatlan- - 
ságot, lehet, megérjük, de a földi 
boldogság távol marad tőlünk.

Senki sem akarja elvitatni —  
még egy ikercsillagzat alatt szü
letett musicaltől sem —, hogy ko
mor világunkat sötét színekkel 
ábrázolja. Csalfa reményre sem
mi szükség. De jó, áttekinthető 
szövegkönyvre annál inkább. 
Olyanra, amelyben nem tünedez- 
nek fel minduntalan felesleges 
figurák, nem keletkeznek átte
kinthetetlen bonyodalmak. Mai 
világunk szörnyűségeiről talán 
egyszerűbb szóval is lehetne szó
lam. Miként kisebb felhajtással 
is közölhetnék a szerzők azt a 
meggyőződésüket, hogy manap
ság mindenki igyekszik magának 
egy másik, egy öntörvényű vilá
got teremteni, ahová a mindent 
maga alá gyűrő politika elől me
nekül. Itt, ebben a darabban a 
Gonosz és a Jó egyaránt elvont 
formát ölt, egyiknek célja sem 
tisztázott. A színdarabnak és az 
előadásnak nemcsak az annyira 
áhított múlttal, de a nézőtérrel 
sem sikerül igazán kapcsolatot 
teremteni — legfeljebb a hatal
mas masinérián 'bámulunk el. A

legélesebben Gyabronka József 
rokonszenves és tehetségesen 
megidézett Einsteinjének ars poé
tikája marad meg bennünk: 
„Amíg az ember fiatal — az Esz
méért küzd . . .  Amikor felnő: 
már csak önmagáért. . .  De mire 
megöregszik és minden elveszett: 
rájön, hogy semmisem fontos, 
csak az üdvössége . . .  Azt kell va
lahogy megmenteni, és slussz!"

Jóllehet Doctor Herz még erre 
az érvre sem adja fel a harcot, és 
közös erőfeszítéssel gyönyörű lé
zerpiramist von kedvelt feleba
rátai fölé — ez a játék csak ke
veseknek nyújthat menedéket. 
Valamiféle megnyugvást

Az ifjú és most vizsgázó Nagy 
Viktor rendező pontosan tudja, 
érzi, hogy ebben a zenés játékban 
csak nagy hókuszpókusszal bol
dogulhat és az előadást ennek 
megfelelően irányítja. Az emberi 
kapcsolatokra kevés figyelem jut, 
de nincs is rá szükség, mert mind
untalan megszólal a zene, előjö a 
koreográfia és sűrű leplet borit az 
eseményekre.

Csakhogy — sajnos — ez a ze
ne Tolcsvay László szerzeménye, 
nem elég érdekes, nem elég dal
lamos. Inkább csak ritmusokat 
hallunk és már új formájukban 
is hervadozó melódiákat. Bródy 
János szövegei jobb sorsra érde
meseknek tűnnek fel.

Müller Péter szövegkönyve 
minden ízében eredeti akart len
ni, de valahogy túlkombinálta a 
cselekményt és ezért csak egy- 
egy részletben sikerült emberkö
zelbe hoznia Doctor Herzet és 
társait.

Dunai Tamáson, a címszereplőn 
semmi sem múlott O nagy elán
nal és teljes tehetségével varázsol, 
énekel, táncol — vállán viszi a 
produkciót. Ugyancsak minden 
képességét beveti a siker érdeké
ben Psota Irén, aki egy jóságos 
Muttert alakít. Mellettük a már 
említett Gyabronka Józsefen kí
vül Hűvösvölgyi Ildikó, Szered- 
nyei Béla, Cseke Péter és Koltai 
János próbálkozik karakterte
remtéssel. Több kevesebb siker 
koronázza törekvésüket.

A két színház musical vetélke
dése ezúttal félsikert hozott. Pon
tosabban: az egyik félnek hozott 
művészi sikert. Ám a jövőt ille
tően kockázatos lenne jóslásokba 
bocsátkozni. Varázslóknak, ifjú 
és kevésbé ifjú feltalálóknak, 
mérnököknek semmi sem lehetet
len,

Barta András

Sárdy Péter, a Művelődési Mi
nisztérium könyvtári osztályának 
helyettes vezetője február 15-én 
45 éves korában hosszú, súlyos 
betegség után elhunyt. Temetésé
ről a minisztérium később intéz-

Század végi allegóriák
Bak Imre gyűjteményes kiállítása a Bécsi Galériában

A HATVANAS ÉVEK elejének 
franciás absztrakt expresszioniz- 
musa után Bak Imre — a hatva
nas-hetvenes évek fordulóján — 
a színes és kemény geometrikus 
formáláshoz, a hard edge festé
szethez fordult. Néhány év múlva 
a concept art finom és áttételes, 
múReltörlő, 'képromboló attitűdje 
ragadja magával, hogy aztán, 
mint a  múlt-eltörlésre és képrom
bolásra szinte mindig, majd' 
hogy nem szükségszerűen követ
kező puritanizmus (formailag) és 
allegorikus fogalmazásmód (szel
lemileg) következzen.

Bak a hetvenes évek derekán 
egy sajátos és steril — jobb szó 
híján nevezzük így —, szemioti
kái festészetet alakított ki, mely 
archaikus jelek, népművészeti 
motívumok, egyetemes szimbó
lumok elemzésére vállalkozott. 
Az ekkor készült művek nem 
reprodukciók, nem imitációk, 
nem másolatok voltaik; Bak a jel- 
értékű ábrákat szignállá for
málta, más — és jobb — esetben 
emblémákká emelte.

Miután kiderült, hogy nem le
het „a múltat végképp eltörölni”
— én legalábbis úgy látom —, 
Bak Imre. számára világossá lett 
az is, hogy a jelent kell fölszá
molni, a mimdig-most-létet, s a 
múltat a jövővel ötvözve valami 
különös archaikus-utópikus, ó- és 
újmítikus hivatkozási alapot kell 
teremteni. Mindehhez a segítsé
get, elméleti ösztönzést a jeltu
domány, a néprajz, a  mitológia, 
az 1920-as évek progresszív mű
vészete és építészete, valamint a 
futurológia lelkesebbik szárnya 
adta. Bak Imre írásai komoly ‘és 
elmélyült vizsgálódásokat igazol
nak (valósággal pictor doctus- 
szá vált a festő), a munkák képi 
eredménye azonban nem szinté
zis, inkább valamifajta személy
telen emblémasorozat lett. Hogy 
a művek mégis felismerhetően 
az övéi, s nem jellegtelen pikto- 
grammok, az a sajátos, plasztikus, 
az axonometrikus építészeti raj
zokat idéző szerkesztésmódnak, a 
szinte agitatív, egy-két színre 
korlátozott formálásnak köszön
hető, mellyel, még ha ez így fá- 
ból-vaskari'kának tűnhet is, Bak 
megteremtette a figurális hard 
edge festészetet. E művek végül 
is túlságosan patetikusak és 
„ideologikusak”, finomabban fo
galmazva: teoretikusak voltak, 
s ennek elsősorban az adta okát, 
hogy a festő az elméletek, s az 
glődök retorikáját vette át, így 
saját teóriája, vele pedig festmé
nyei is etjelszavasodtak, retori
kussá Váltak.

1981—82 KORÜL Bak Imre 
festészete módosult. Az egyetlen 
jelet, az emblametikus fogalma
zást jel-özön mosta el. Túlságosan 
egyértelműen Ihangzik ez i így 
persze: nem gyökeres és alapvető 
változásról van szó, hanem a 
szemléletmód tágabbra nyitásá
ról. Az eszközök — a fedett, azo
nos intenzitású színmezők, éles 
körvonalú formák, axonometri
kus rajzosság, jelek és emblémák
— maradtak, s azonos a szemlé
let maga is: ismert, ismertnek 
tételezhető, ismertre emlékezte
tő és ismeretlen jelek halmaza 
adja a  vásznak .^szereplőit". Ám 
míg korábban például a kereszt, 
az alfa, az omega vagy a labirin
tus önálló jel(vény)ként és ikont 
ként „működött”, most csak mel
lérendelt funkciót, staffázs-létet 
kapnak ezek az egyetemes, de 
legalábbis európai értelemben 
pontosan ismert jelek, s velük 
egyenértékűvé lesznek azok a mo
tívumok, melyeket Bak Imre az 
általa mintának vagy modellérté
kűnek tartott gondolatrendsze
rekből és elődként tisztelt mes
terek életművéből válogatott. S 
miután a festő érdeklődése a ko
rábbihoz képest némiképp módo
sult, kitágultak az idő- és műfa
ji határok: Bak motívumába be
kerültek a  szecesszió dekoratív
geometrikus mustrái (elsősorban 
Klimttöl), a futurista design fel
szabadult geometrizmusa (min
denekelőtt Baltától és Deperó
tól), az idollá növekvő Kandinsz- 
kij késői korszakának szürrea- 
lisztikus mértanisága, a negyve
nes évek magyar Európai Iskolá
jának és az Elvont Műrészek 
Csoportjának idiomatikus elemei 
(főként Kornisstól és Lossonczy- 
tól), s ami a legszembetűnőbb, a 
kortárs posztmodern építészet 
gátlástalan és eufórikus idéző 
technikájának citátum-törmelé
kei (például Michael Graees-éi)

BAK NEM TAGADJA módsze
rét; nem fedi el, hogy képeinek 
jel-kavalkádja, a szuper-nagy 
motívum-karnevál célzátos és 
céltudatos munka eredménye, s 
azt sem, hogy a jellé növő „mes
terséges”, tehát képzőművészeti 
és építészeti motívumok épp oly 
fontosak, mint az eredeti „natu
rális” jelek, szimbólumok, s 
hogy végeredményben ezek 
egyenértékűek számára. Kifeje
ződik mindez a traktálásban is: 
az elemek szabadon, minder.fajta 
hierarchiát tagadva lebegnek a 
képtérben, miközben Bak -■ fur
csa és látens „konzervatízmus- 
sal” — megőrzi a centrális kom
pozíció halvány ^nyomát ta ha
gyományos rendjét?), hiszen a

vásznakon a korábbi „szemioti- 
kus" képekről ismert axonamet- 
rikus tömbök (most olykor fel
tűnően emlékeztetnek épület-sé
mákra, szögletesek, szinte bau- 
hausosak a posztmoderniában — 
vagy talán nosztalgikusaik?) 
szervezik maguk közé a szét- 
áramlani vágyó jeleket.

A számtalan helyről „érkező” 
elemek — profán és triviális „lé
nyék” is közéjük keveredtek, 
mint például a  szobafestőhen
ger mintái — Bak Imre könyör
telen józanságának köszönhető
en nem verik szét a  képet; min
den harsányság dacára egységet 
alkotnak. Sőt, a képmezők nyi
tottsága ellenére is zárt és jól 
szervezett rendbe sorolódnak, 
absztrakt allegóriaként hnűköd- 
nek, s az első benyomással el
lentétben rá kell jönnünk, hogy 
semmi sem improvizatív: min
den pontos, kiszámított és harmo
nikus. S bár e művek a hetve
nes években festettekhez képest 
sokkal festőibbek és bonyolul
tabbak, sőt, barokkosak azokkal 
összevetve, mégsem érzékiek, 
szenzitívek abban amámorító ér
telemben, ahogy ezeket a fogal
makat jól-rosszul az elmúlt 
években használták. A képek nem 
a festés, nem az indulatok, az ér
zelmek áramadását, hanem a gon
doskodás örömét sugározzák.

„A MUZSIKUSOK eddig is ab
ból az egyszerű és mind mélyebb 
meggyőződésből folytatták e te
vékenységüket, hogy a szabad 
zenélés, mint a zene leghitelesebb 
módja, fölöttébb időszerű. Idő
szerűségét a civilizáció kulturális 
csődje: a zene elgyökértelenedé- 
se, a műzenei stílusok teljes el- 
idegenülése, az ember belső el
némulása teremtették meg, ami 
korunk ürességében újra a 
szüntelen kozmikus emberi .lét 
eszméletét, a lényünk egészét 
érintő elemi zeneiséget követeli; a 
direkt gyermeki látásmód medi
tativ művészi gyakorlatát és kö
zegét. A szabad zene és zenélés 
úgy is mint -stílus- — tehát 
nemcsak zenei értelemben, ha
nem metafizikusán is időszerű.”

Ezek a mondatok egy meghí
vóból valók, amely invitálás a 
budapesti Kassák Művelődési Ház 
új kló jának megnyitására szólt, 
még 1597. december 15-én. Ma-, 
ga a klub s. az ott folytatott ze- 

( nei-zenélési gyakorlat korántsem 
újkeletű: Jő évtizedes múltra te
kint vissza, amióta a XIV. kerü
leti Uzsoki úti intézmény helyet 
ad a Szabados György vezette 
zenei társulások próbáinak. Ele
inte a későbbi 180-as csoport 
magját alkotó muzsikusokkal 
Kassák Műhely néven, majd az
tán a Makuz zenekarral és ba
rátaival működött — és működik 
ezentúl nyilvánosan — itt az a 
kör, amely mára a szabad zene 
és zenélés fővárosi letéteménye
sévé vált, létrehozva a Szabad 
Zene Nyilvánossága klubot.

Hogy mit is takar valójában a 
szabad zene fogalma, annak meg
fejtéséhez két úton próbálhatunk 
meg elindulni. Az egyik a kompo- 
zíciós zene, amelyben a XX. szá
zadban egyként jelentkeztek a 
legszigorúbb kötöttségek (tizen- 
kétfokúság), valamint a rögtön
zésnek teret adó (aleatorikus) ki
fejezési forma törekvései. A másik 
út a jazz, amelynek megszületé
se óta alapeleme az improvizáció, 
az adott témákra, motívumokra, 
harmóniákra épülő, illetve a kö
töttségektől egyre inkább szaba
dulni vágyó rögtönzés. A zenei 
kifejezés viszonylagos vagy ab
szolút szabadságának igénye per
sze nem e század terméke, hanem 
egyidős az emberiség, a zene ki
alakulásával, hogy példaként csak 
az afrikai dobzenék variativ já
téktechnikájára, Bach orgona- 
improvizációira és Penderecki 
jazzmuzsikusok közreműködé
sével készült művére hivatkoz
zunk.

A Szabad Zene Nyilvánossága 
(SZÁZÉN) kiindulópontja az a- 
tézis, hogy az ember már szüle
tése pillanatában magában hor
dozza a tiszta zeneiséget, amire 
azután struktúraszerűen rakód
nak rá a különböző kulturális él
mények, tapasztalások. A cél: a 
legbensöbb érzések, gesztusok 
feltárásával visszajutni az „ős
zeneiség” állapotába, amely a 
környezet manipulativ hatásaival 
szembe a lélek rezdüléseit és a 
partnerek interakciós kapcsolata
it állítja. Félreértés volna azon
ban azt gondolni, hogy a sza
bad zenélés a formátlansággal és 
a káosszal azonos; csak éppen 
a készen kapott, mechanikus 
reprodukálást kívánó -alakzatok 
helyébe a nyitottságot, a termé
szetességet, a spontaneitás terem
tő erejét illeszti rendező elvként. 
Ez sajátos, szemlélet és maga
tartás, a jelenségek elemzésé
nek és a világ tudatos megélésé
nek igényét feltételezi.

AZ ALLEGÓRIA több is, ke 
vesebb is a  megjelenítendő foga
lomnál. Több, mert maga is önál
ló fogalom, még ha elsősorban 
másra utal, másra kell utalnia: 
kevesebb, mert nem pontosan az, 
amire vonatkozik, vonatkoznia 
kell. Bak Imre munkái az egysé
get jelenítik meg. Azt az egysé
get, melyet már konceptuális 
műveivel is igazolni kívánt, ak
kor a tautológia eszközeivel. A 
szándék tehát máig érvényes, 
csak a módszer változott meg 
(bár a dolog mélyén mo9t is ott 
szikrázik a szigorú ikonceptualiz- 
mus Joseph Kossuth-i zárványa). 
A tautológia már csak az egyik 
eljárás az analógiás gondolkodás, 
a történeti szemlélet, s elsősor
ban a mesterség mellett. Bak a 
szinkronba hozott jelekkel egy
idejűvé teszi a jelek történetét és 
a történet jeleit, valami olyan 
fajta egészet konstruálva ezzel, 
mely az egység szimbólumává 
válhatna. így lesznek 'képei a mű
vészet — mint — teremtés, a mű
vészet — mint — művészet (ad 
Reinhardt mélyértelmű tautoló
giájának reprezentánsaként), a 
teremtés — mint-teremtés, a 
művészet — mint — mítosz, a 
mítosz — mint — művészet me
tafizikus, áhítaitos és szigorú al
legóriáivá.

Hajdú István

A KASSÁK KLUB évek óta 
ad otthont a Makuz zenekarnak 
és társulásnak (Dresch Mihály, 
Kovács Ferenc, Grencsó István, 
Lórinszky Attila, Baló István, Ge- 
röly Tamás, Benkö Róbert, Tré
fás István, Mákó Miklós, Kobzos 
Kiss Tamás, Kiss Gábor, Juhász 
Zoltán és mások.) E fiatal muzsi
kusok között vannak olyanok, 
akik a jazz-, s vannak, akik a 
klasszikus zene felől érkeztek. A 
kör vezető egyénisége a zeneszer
ző és Liszt-díjas zongoraművész. 
Szabados György, aki, bár a hat
vanas években a jazz avantgárd 
területeiről indult, mára a műfaji 
kategóriákat és a mesterséges sti- 
láris kereteket meghaladó, szu
verén világú muzsikussá vált. Az 
ő szellemisége, a magyar kultúra 
és zeneiség iránti elkötelezettsé
ge az inspirativ forrása a SZÁ
ZÉN létrejöttének. A klub, amely 
havonta egyszer, keddi napokon 

: tartja összejöveteleit, a nyitójá
tékot követően decemberben 
még két további estének adott 
helyet; 26-án óriási érdeklődés 
mellett rendezték meg a Kassák 
Klub immár hagyományos közös
ségi karácsonyát, a szabad zené
lés ünnepi fórumát; illetve 29- 
én Nagy József (mozgás). Bics
kei Zoltán (festő), Dresch Mihály 
és Grencsó István (szaxofonok) 
közreműködésével „performan- 
ce"-ot láthattak az érdeklődők.

ESZMÉK, ÉRTÉKEK századvé
günkre jellemző kavarodásában 
és elbizonytalanodásában nehéz 
megvonni a határt üdvözítő és 
érdemtelen művészi teljesítmé
nyek között. Önmagukban a zárt, 
meghatározott struktúrák sem 
biztosítékai a minőségnek; a sza
badabb formák, megnyilatkozá
sok esetében pedig még nagyobb 
a veszélye annak, hogy a „pro
dukció” nem születik meg, az 
élmény elmarad (mint ahogy a 
29-i performance-nak is inkább 
gesztusérzéke volt fontos). De, 
hogy Budapesten nyilvánosság 
elé lépett egy olyan kör, amely 
törekvéseiben a nyitottságot, a 
kapcsolatteremtést és a kulturá
lis identitás fontosságát hang
súlyozza, már tényként is bizta
tó fejleményt Lehetőség — 
amelynek sorsa nem a felajánlók 
szándékán múlik.

T ú r i  G á b o r

szőnyegjavító bolt

FELVÁSÁROL
régi, kézicsomózású 
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Száz éve született 
Giuseppe Ungaretti

Giuseppe Ungaretti nehez idő
szakokat élt meg: a gyűlölt fa
sizmust, később pedig fia halálát 
is. S bár a kínokba hullott köl
tőnek szakítani kellett a megfon
tolt mozdulatlansággal, antifa
sisztának mondható alkotói sza
kaszában sem jelszavakat és jel
mondatokat „zenésített meg", in
kább új, személyes gondolatok
kal gazdagította kimunkált költé
szetét. — Egy szín nem állhat 
meg magában — A könnyes má
moros szorongás — izzítja már a 
pirkadást és tünékeny lábai előtt
— a parázs hevét. — Így vall — 
Csórba Győző kitűnő tolmácsolá
sában — Nép című versében a 
költő. Akinél a „könnyű, mámo
ros szorongás” is mélyen kimun
kált. Ha úgy tetszik, 'korszerűen 
klasszikus.

Azt szokták írni róla kritikusai, 
hogy Ungarettinek egyik fontos, 
majdhogy legfontosabb „nagy té- 
má”-ja, az öregedés. 1932-ben, 
negyvennégy éves korában újra 
felkereste Egyiptomot, azon belül 
is Alexandriát, ahol született, s 
ahol — tizenöt éves korában — 
először hallotta annak a nevét, 
akinek a kedvéért, később Pá
rizsba ment: Stephane Mallarmé- 
ét. Az ígéret földje címmel költe
ményt irt utazásáról, és ennek a 
szülőföld újrafelfedezésének élmé
nyéből született több, sokáig fél
retett „őszi négysoros-a” is. Ezek 
bevezetéseként irta: „Az őszt 
akartam megénekelní, a bekö
szöntő őszt, melytől örökre elvá
lik az ifjúság, a földi ifjúság utol
só jele, az utolsó testi vágy.”

A beköszöntő ősz-szel, sőt — fia 
halála után — a leroskasztó tél
lel a vállán is majd hetvenöt 
éves koráig a római egyetem iro
dalomprofesszora, s a COMES — 
az Európái Iróközösség — fárad
hatatlan elnöke volt. És mint a 
tizenkilenc, különböző témájú és 
jellegű versből álló Didó pana
szaiból című művében írja, (amit 
Nemes Nagy Ágnes fordításában 
idéznénk) — Húzz végeérhetetlen
— Szárnyat az alkonyaiból. — 
Ha árnyalod pár fürge tollal — 
Szórakozott barázda módon — A 
homokot szüntelen, — Talán élet
re kelted:

(a. g.)

Fellobognak a mesék a magas
ban — Az első szélre levélként 
pörögnek. — De támad új fuval
lat, — És felizzanak újra a szi
porkák. — Stelle — Csillagok — 
című, négy sorban teljes költői 
(és élet-) programját kifejező 
versét idéztük, Rába György for
dításában, Giuseppe Ungaretti
nek. A száz éve született — és 
több mint tizenöt esztendeje meg
halt — kiváló olasz költőnek. Bár 
Ungaretti Egyiptomban látta meg 
a napvilágot, s utána Párizsba ke
rült, ahol — többek mellett — 
Bergson tanítványa volt a Collége 
de France-nak, s a fasizmus idején 
Rio de Janeiróban tanított az 
egyetemen, a XX. század egyik 
legjellegzetesebb olasz költőjének 
nevezhető. S nemcsak azért, mert
— természetesen — olaszul irta 
általában rövid, csak időnként 
hosszabb verseit, hanem mert 
ezekben a költeményekben, azok 
alakulásában-változásában meg
mutatkozik a XX. századi Itália 
legjobb poétáinak útja is. Első 
kötete — akkor még Párizsban 
élt — 1916-ban jelent meg, a há
ború kellős közepén. Az elsüly- 
lyedt kikötő volt a címe, és ép- 
penúgy a világtól és valóságtól 
elvonatkoztatott — „hermetista”
— versek szerepelnek abban, 
mint a Hajótörések öröme című, 
1919-es kötetben. Ebben a korsza
kában — ahogy Rónay György 
megvilágítja — Ungaretti „úgy, 
amint van” kívánja előállítani 
verseiben a jelenséget. £s a töb
bit: a kifejtést, értelmezést rá
hagyni az olvasóra; mint ahogy 
egy természeti tény sem magya
rázza és kommentálja magát, 
hanem egyszerűen csak van .. 
Egyrészt az olasz költészetnek túl 
sok pompázatos és szónokias ha
gyománya volt addig. Másrészt az 
olasz néphez való tartozás — 
Ungaretti ifjúsága, az első világ
háború idején — túl sekélyesnek 
tűnt egy művelt, világlátott és egy 
mélyebb világot kereső poéta szá
mára, semhogy azt verseiben ki
fejezze. A fiatal Ungaretti meg is 
állapította: „A modern költészet 
kapcsolatba kívánja hozni az egy
mástól legtávolabb eső dolgokat. 
Minél nagyobb köztük a távolság, 
annál magasabbrendü a költé
szet.” Ha hiba volna Is azt állíta
ni, hogy Ungaretti e „magasren
dű” korszakában nincs jelen az 
ember és a nemzet, a fasizmus 
korszaka és annak elutasítása 
mindenképpen közelebb hozta őt 
a fájdalomhoz és a gyászhoz, 
ugyanakkor a szenvedélyhez is. k

A Szabad Zene Nyilvánossága


