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Zygmunt Krauze és Szabados Györg;

-Kontraszt nélkül -  rSgtonSzve
SZEMELVÉNYEK AZ ÚJ MŰVÉSZETI FESZTIVÁLON MEGJE
LENT KELET-EURÓPAI ZENESZERZŐK KEREKASZTAL- 
BESZÉLGETÉSÉN ELHANGZOTT VÉLEMÉNYEKBŐL

Karol Szymanowskit a közfel
fogás méltán tartja Chopin után 
s Moniuszko mellett a lengyelek 
legnagyobb zeneszerzőjének. Uk
rajnában született 1883-ban, egy 
zeneszerető nemesi családban. 
Első zenei leckéit hétéves korá
ban kapta, s még gyermek, ami
kor megkomponál két operát, 
néhány zongoradarabot és dalt. 
Hegedüleckéket és elméleti órá
kat vesz G. Neuhaustól, a köz
ismert pedagógustól, majd ze
neszerzési tanulmányait Noskow- 
skinál folytatja Varsóban. A szá
zadfordulón ' írt első műveiből 
még kiérezhető példaképének, 
Chopinnek a szelleme, s a zon
gorára írt K i l e n c  p r e l ú d i u m a  
Szkrjábin hatást tükröz.

1905-ben három fiatal lengyel 
zeneszerző társával egyetemben 
megalakítja a Fiatal Lengyelor
szág a zenében nevű egyesületet 
azzal a céllal, hogy új utat nyis
sanak a modern lengyel zene 
számára. Hároméves berlini 
tartózkodása idején megismerke
dik Max Regernek. s különösen 
Richard Strausnak a művészeté
vel, s ez érezteti hatását a fiatal 
muzsikus zenei palettáján. Egy 
szicíliai és észak-afrikai út föl
kelti érdeklődését az egzotikum 
és a filozófia iránt, majd felfe
dezi Debussy művészetét. Az el
ső világháború alatt fejlődésére 
nézve roppant fontos éveket töl
tött Oroszországban. A fiatal 
Sztravinszkij hatása a már előbb 
említett Debbussyével együtt 
nyomot hagy zenei nyelvezetén. 
Második alkotói korszakában az 
impresszionista zenekari keze
lés mellett gyakran él politonális 
és atonális fogásokkal. Ez a Hí. 
s z i m f ó n i a ,  az I . h e g e d ű v e r s e n y  
és más művek komponálásának 
időszaka, amit egyúttal pesszi- 
misztikus világnézet és a misz
tikumba való menekülés jelle
mez.

A I I I .  s z i m f ó n i a  a Dal az éj
ben alcímet viseli. Tulajdonkép
pen egy nagy zenekarra, tenor 
szólóra s négyszólamú vegyes

Teotihuacánról, a Mexico vá
rosától 500 kilométernyire észak
keletre elhelyezkedő ősi városról 
eddig keveset tudtunk. Az útve
zető könyvekben úgy tüntetik 
fel. mint „valami csodálatosat, 
amit feltétlenül látnj kell” — 
és ez minden. Nincs rólla más 
adat.

1964-ben kezdték meg az első 
ásatásoíkat Teotihuacánban, még
hozzá nagyon ügyetlenül. Főleg 
két, a Hold és a Nap tisztele
tére épült piramis rekonstrukció
ján dolgoztak, hogy kifizetődő 
turisztikai attrakciót csináljanak 
belőlük. A valóban tudományos 
régészeti kutatásokat 1980-ban 
kezdték meg, s ezek a követ
kező eredményre jutottak.

A városf valamikor i. e. 100- 
ban telepítették, és i- u. 650-ig 
lakták, majd 700-ban az egész 
város leégett, de a tűz okát nem 
sikerült megállapítani. Habár 
egyes régészek állítják, hogy a 
város lakói maguk választották 
ezt a halált. De hát mire volt 
jó ez a kollektiv öngyilkosság? 
Ezt persze nem tudhatjuk, de 
biztos, hogy a történtek után 
többé senki sem lakta a várost. 
Sem írásos, sem más emlék nem 
maradt, ami a kutatókat köze
lebb vinné a város történetéhez. 
A régészek számára csak egy 
lehetőség maradt: átkutatják a 
földet, hogy valami nyomra buk
kanjanak, akár egy darab kerá
miára vagy egy vésett kődarab
ra. És persze marad a figyel
meztetés: őrizkedjenek a korai 
következtetésektől, amelyek té
ves útra vezethetnek, mert nem 
szabad megfeledkezni az aztékok 
és később a spanyolok hatásáról 
sem.

Maga a város neve — Teoti- 
huacán — is eleve gyanús. Az 
azték szó jelentése ugyanis: „az 
istenné válás városa”. A völgy
ben húzódó piramisokat talán

karra írt kantáta-szimfóniáról 
van szó. Szövegét a X I I I .  szá
zadban élt Mevlan Dzselal a Din 
Rumi perzsa misztikus filozófus 
azonos című írásából merítette. 
A keleties melódiák polifon áb
rázolásán kívül Szymanowski 
ebben a művében, melyre jel
lemző az introverzió és az érzel
mi eksztázis, gyakran él a poli- 
metria és a poliritmika alkalma
zásának lehetőségével.

E szimfónia előtt — ekkor még 
alig töltötte be 30. életévét —,

K a r o l  S z y m a n o w s k i

orosz földön születik meg a 
M y t h e s  című, hegedűre és zon
gorára írt szvitje. A modern 
zene által eddig meglehetősen 
elhanyagolt hegedűirodalomban 
ez a mü tartalomban, formában, 
különös fény- és hanghatások
ban, s hegedűtechnikában egy
aránt a legújszerűbbek egyike 
volt.

A M y t h e s  jegyében íródott /. 
h e g e d ű h a n g v e r s e n y e  is. Nagysza
bású, nem mindennapi zenei 
költemény ez, š voltaképpen Ta- 
deusz Miecinski lengyel költő 
M á j u s i  é j s z a k a  című versére ala

nem is a Napnak és a Hold
nak szentelték . .. Az építmé
nyek neve az azték időszakból 
származik, nem a város őslakói
tól. A legújabb kutatásoknak kö
szönhetően ma már tudjuk, 
hogy Teotihuacán lakói nagyon 
vallásosak voltak, isteneik nem 
kegyetllen istenek, nem követel
ték meg az emberáldozatokat, 
mint az azték istenek.

Tulajdonképpen csaik egy is
tenben hitték: az esőistenbem, a 
termékenység istenében és a 
kozmosz urában, aki mellett a 
kozmoszt még egy csoport ki
sebb jelentőségű istenség lakta.

A régészek egy helyen ősi 
palota nyomaira bukkantak. A 
palota falait falfestmények dí
szítették, amelyek közül a leg
ismertebb képen a földi para
dicsomot ábrázolták: a tájban 
apró alakokat látni, akik a fo
lyóban fürdenek, napoznak, szó
rakoznak. Nyugaíom, béke és 
szépség árad a képről, amely 
úgy mutatja be a paradicso
mot, ahogy az akkori művészek 
elképzelték. A legújabb kutatá
sok eredményei már a város la
kóinak mindennapjaira is némi 
fényt vetnek. A város maga 20 
négyzetkilométeren terült el. 
Gazdag kereskedőváros volt, szá
mos palbta állt benine. Az egy
szerű emberek háza fából ké
szült (ezek mind eltűntek). Ez 
a népréteg valószínűleg nagyon 
számos volt és iparosokra, vala- 
тЈпч- földművesekre oszlott.

Teotihuacán környékén többié, 
le növényt termetteik: fekete 
babot, paradicsomot, lencsét... 
Az egész város, beleértve a pi
ramisokat is, piros, okkersárga 
és kék színre volt festve. A fes
tői összhatást növelték a több
színű kerámiadíszítések és a 
szinte minden építményen meg
található monumentális szobrok.

pozódik: pogány népünnepély a 
tavasz ébredésének tiszteletére, 
s a zeneszerző észak-afrikai tar
tózkodásának visszhangja is egy
ben. Dallambőség, pazar harmó
niavilág és kolorit, valami csodá
latos mágia, gyakran már túlte
lített, túlfeszített érzékiség 
nyomja rá bélyegét. Fölöttébb 
egyéni lírájával nemegyszer úgy 
hat, mint Szkrjábin P o é m e  
d’ecctase-ának, vagy a szintén 
Trisztán-bűvöletben fogant Ver
klärte N a c h t ,  Schönbergjének 
egy-egy partitúra-oldala, írja Fá
bián László egy tanulmányában.

Az 1919-ben felszabadult Len
gyelország új fordulópontot visz 
munkásságába. A megbecsült 
mester, akit a fiatal zeneszerző
nemzedék vezérének tekintett, 
érdeklődését a tátrai folklór felé 
irányította. Ebből az időből szár
mazik mondása: „Mindenkinek 
vissza kell térnie hazájába, ahon
nan származik”. Ekkor az új
jászervezett varsói konzervatóri
um tanára, majd 1926-tól 1929- 
ig az intézmény igazgatója. Szy
manowski sokoldalú tehetség, de 
a drámai érzéknek híján volt. Az 
1926-ból való R o g e r  k i r á l y  című 
opera zenei nyelvében a lengyel 
népdal elemei impresszionista és 
keleties hatásokkal olvadnak 
egybe. Magával ragadó ritmus 
lendíti előre a második felvo
nást, az elsőben és a harmadik
ban azonban a misztikus, filozó
fiai elmélkedések jutottak túl
súlyba. Ez magyarázza, hogy a 
dalmű minden értéke ellenére 
sem tudott népszerűvé válni.

A húszas és harmincas évek
ben a komponista gyakran for
dult meg Párizsban, s közeli 
érintkezésbe jutott az új francia 
iskolával. A fárasztó munka 
azonban kikezdi érzékeny szer
vezetét. Tüdőbajban szenvedett, 
s aránylag fiatalon hunyt el egy 
lausanne-i szanatóriumban, ötven 
évvel ezelőtt, 1937. március 28- 
án.

összeállította: FÜLÖP G y ö r g y

A régészek találtak bizonyos 
jeleket, amelyek arra utaliniak, 
hogy a városban szerény befo
lyású katonai uralom is léte
zett, hiszen a fő hatalom a po
pok: kezében Volt. Teotihuacán
ban virágzott a kereskedelem, a 
kézművesek obszidiánból készí
tettek különféle tárgyakat, ke
rámiából készültek a vallási 
célra használt tárgyaik, és per
sze itt készüllek a tollal díszí
tett öltözékek is, amelyek iránt 
óriási volt a kereslet az egész 
környéken,

Az eddigi kutatások eredmé
nyei azt mutatják, hogy Teoti- 
huacannak óriási hatása volt a 
környező központokra, és ezért 
egyes régészek szerint nyugod
tan állíthatjuk, hogy ez volt az 
első modern urbánus központ. 
Csak egy titok vár még fölfedés
re: miért választották egy ilyen 
virágzó város lakói a tömeges 
öngyilkosságot ?

Gruber Béla (Magyarország) rajza

Ha egy dél-amerikai vagy kö
zép-afrikai diák az atlaszt a Ke- 
let-Európa címszónál üti fel, 
csendes közönnyel szemléli ennek 
a földrésznek földrajzilag kicsiny 
méreteit. Ám döbbenten venné 
tudomásul az itt lezajló forron
gások sokrétűségét, az ötletviha,- 
rok különbözőségét. Az Ü.i Sym
posion új művészeti fesztiválja 
szervezőinek hála, első kézből 
értesülhettünk a pillanatnyi tör
ténésekről, a kortárs kelet-euró
pai zeneszerzés problémáiról és 
irányvételeiről. Egy fesztivál tel
jességéhez hozzátartozik ugyan
is a résztvevők sajtótájékoztató
ja, kerekasztal-beszélgetése is, s 
ezit a csemegét nem vonta — 
tőlünk a szervezőbizottság.

Ezen a szombat délelőtti saj
tótájékoztatón minden zeneileg 
és zenetörténetileg „érdekes” ke
let-európai nemzetnek megszólalt 
egy-egy képviselője. Talán a ki
vételt csak Csehszlovákia képez
te, amelynek zenei történelme ki
vételesen gazdag, ám jelenéről 
semmit sem tudni. Ugyanúgy 
nem érkeznek hírek Bulgáriából, 
Romániából és Bach Sebestyén 
hazájának területéről, az NDK- 
ból sem.

Elsőként a szovjet zeneszerzők 
képviselője, Viktor Jekimovszki.j 
beszélt, akinek szerzeményeiből 
egy aránylag sikeresnek nevezhe
tő est műsora állt össze. A ke-
rekasztal-beszélgetésen elmondta- 
hogy „a szovjet zenei heiyzet a 
jelen pillanatban rohamosan vál
toztatja arculatát. Bizonyos gaz
dasági és politikai paraméterek 
átalakulásával végre szóhoz ju
tottak az eddig háttérbe szorított 
alkotók, előkerült néhány, vas
tag porréteggel takart, kiváló 
partitúra. Az ilyenfajta rehabi
litáció a legnyilvánvalóbban a 
Moszkvai Zenei Őszön nyilvánult 
meg, amelyen legutóbb mintegy 
30 (ebből 8 szimfonikus) »mo
dern« hangverseny^ tartottak meg. 
Még mindig kerékkötőként hat 
az a tény, hogy a bejegyzett 
szovjet zeneszerzők átlagos élet
kora 65 év, ám a múlttal ellen
tétben a szövetség támogatja, 
ösztönzi és teret biztosít a zenei 
kísérletezéseknek. Az eddig »til
tott gyümölcsöt” termelő D t j -  
szov és Gubaidulina koncertjeire 
nem lehet belépőjegyhez jutni! 
Ugyanúgy a harmadik és a ne
gyedik hullám alkotóinak az est
jei is Igen látogatottak. Tehát 
a közönség is változtatja arcula
tát.”

Hogy Zygmunt Krauze milyen 
fontos zenei kulcsfigura, azt a 
legjobban talán azzal példázhat
nánk, hogy a párizsi IRCAM ze
nei tanácsadója, hogy a Stanford 
Egyetem vendégtanára, hogy a 
kortárs zene legnagyobb neveit 
felvonultató strassbourgi Musi- 
cának állandó résztvevője. Ezen 
elfoglaltságok mellett azonban ta
lál időt arra is. hogy a kori» -. 
lengyel zeneszerzők egyesületé
nek elnöki tisztségét is betöltse.

,.A lengyel zenei jelen teljes 
egészében a gazdasági helvzet 
függvénye — nyilatkozta, ötle
tekben és ihletben nincs hiány, s 
ezt a Varsói Ősz műsora is bi
zonyítja. Am nincs olyan mar
káns egyéniség, mint amilyenek 
a hatvanas évek ún. lengyel isko
lájának tagjai voltak. Az alkotói- 
lag olyan erős. kreativitásában 
gazdag Serockit, Lutoslawskit és 
Pendereckit azonban nem tud
nám egyetlenegy „iskolába sorol
ni. Szerintem nem is létezett 
ilyen iskola Mindannyian telje
sen egyedülálló utakon jártak.

Az ő korszakukba robbantam be 
én is Zongoraversenyemmel, mely 
világszerte eddig több mint 40 
előadást ért meg. Amíg a többiek 
zenéjében fellelhetőek a kontrasz
tok, addig én teljesen kontraszt 
nélküli zenét igyekeztem írni.

Hogy a IRCAM-ban voltaim ze
nei tanácsadó? Nem sokáig, mert 
az állandó hangversenykörutak 
miatt nem tudtam lelkiismerete
sen elvégezni feladatomat. Ám 
felbecsülhetetlen tapasztalatokkal 
gazdagodtam. Itt jöttem rá, ho^i' 
a számítógépes zene gyáltalan 
nem őszinte, hogy az ily módon 
alkotó zenészek letértek művésze
ti ösvényükről, sőt nem is na
gyon rendelkeznek művészi ta
pasztalattal. Nem muzsika ez, ha
nem technológia. Az alkotások 
tengeréből mindössze hat vagy 
hét az említésre méltó, s közülük 
is csak egy a magasan kiemelke
dő : Pierre Boulez Répons-ja.. .

Sosem tartoztam irányzathoz, 
stílushoz. Alkotói egomat a leg
jobban a harmincas évek nagy 
lengyel képzőművésze, Szemyns- 
ki befolyásolta, aki mellesleg Ma- 
levics és Mondrian barátjának 
vallhatta magát. Sokkal a fran
cia Üj Realisták Kleinje előtt, 
már 1924-ben megfestette első 
monokrómiáját. A vászon teljes 
egészében fehér volt. Kontrasz
tok nélküli..

Hogy milyen lesz a jövő ze
néje? Ha tudnám, már olyan 
szellembén alkotnék. Egy biztos: 
a ma használatos hangszerekre, a 
zongorára, a hegedűre, a vonós
négyesre úgy fognak tekinteni, 
mint mi a viola da gambára 
Egyre több és több mesterséges 
hang vesz körül bennünket, me
lyekhez lassan hozzászokik fü
lünk.”

A Bartók-hagyomány folytató
jaként tisztelt elsőrangú zongo
rista, Szabados György így nyi
latkozott: „Bartókhoz a közös 
gyökér fűz. Am megoldásaim tel
jesen másmilyenek. A zenéhez 
nem spekulative közelítek, így 
alkotásaimban a kidolgozott váz 
mellett üres helyet, azaz teret 
hagyok a rögtönzéshez, az adott 
pillanatban születő meglepetések 
levezetéséhez. Zenémnek talán 
csak építészeti megfelelője van, 
ez pedig Frank Llyod Wright 
szerves architektúrája. Ennek az 
építészetnek jellemzője az egy
szerűség, mely nem a követke
zetes gondolatmenet eredménye. 
Direkt kapcsolatként, közvetlen 
mentalitásként értelmezhető, 
amely az emberből mint kozmi
kus lényből indul ki. Szerintem 
a legfontosabb a közönséggel va
ló találkozás időtlen pillanata . . .  
a legnagyobb rögtönző a maxi
malista Bach volt. Minden érzel
mét ki tudta fejezni. Ezeket a 
(rögtönző) módszereket azért öt- 
lötte ki, hogy megfeleljen a fel- 
gvülemlett egj'házi elvárásoknak. 
Roppant fontosnak tartom Mu
szorgszkijt is. akinek elsőként 
sikerült feltörnie az európai 
klasszicizmus szigorú tokját. Szu
verén alkotói egyéniségével óriá
si nyitást csinált. . . ”

Az elhangzottak után nem tud
tam megszabadulni at.tól a gon
dolattól, hogy a jó komponisták 
nem ió szónokok. Miért akarják 
valamilyen más művészeti és. 
ideológia . . .  e’méleti vékáig alá 
rejteni muzsikájukat? Azt hi
szem. hoav ezért kizárólag a z.e- 
nekritíkusok és az úiságírók ál
landóan izmosodó hada a felelős. 
Ök azok, akik a zeneszerzőket az 
elméleti kutyaszorítóba kívánják 
csalni. MARIÁS Zoltán

Mi történt T eotihuacánban?
KOZÉP-AMERI  KA LEGCSODÁLATOSABB CIVILIZÁCIÓJA 700-BAN HIRTELEN KIVESZETT ----
A LEGÚJABB KUTATÁSOK ARRA UTALNAK, HOGY ELTŰNÉSÉNEK OKA TÖMEGES
ö n g y i l k o s s á g  l e h e t e t t


