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Magyar Hírlap

Ibsen Nórája

Bizalmi válságban
M in d e n e k e lő tt  a „m eg lep e tés” : 
* * bizony, ez a H en rik  Ibsen  
mégiscsak kiváló drámaírónak 
bizonyul a Radnóti Színházban.

Mégiscsak; vagyis annak el
lenére, hogy a hazai játékszín 
meglehetősen elhanyagolja az 
utóbbi időkben. Meglehet, 
szakmai berkekben sokan po
rosnak tartják, idejétmúltnak, 
netán konzervatívnak. Persze 
csupáncsak találgatok. Nem 
tudhatom, kinek miért nem 
tetszik ma az úgynevezett pol
gári dráma egyik úttörője, és 
mindmáig talán legnagyobb 
hatású alakja. Mert kétségbe
vonhatatlan, hogy Ibsen, az 
anal i t ikus  drámatechnika aty
ja, mindmáig megkerülhetetlen 
mestere a színpadi szerzőknek
— m ás ké rd és, b e v a lljá k -e  vagy 
sem .

Amit Ibsen „kitalált”, az való
jában persze nagyon régi, hi
szen már az antik tragédia is 
előszeretettel használta a múlt
ban — vagyis a tulajdonkép
peni drámai cselekményt meg
előzően — történteket a jelen 
idejű konfliktusok katalizáto
raként. Az sem újdonság, hogy 
ezek a rejtett pokolgépek famí
liák életét dúlják szét; ha úgy 
tetszik, az Oedipus király a leg
tökéletesebb analitikus tragé
dia, hiszen már Szophoklész hő
se is a saját múltja után nyo
moz. De Ibsen „felfedezi”, hogy 
a családi átkok nem a jóslat, 
nem a mítosz, hanem a jellem 
által determináltak. Hogy az 
egyéni karakter hordozza az 
eleve elrendeltség rettenetét. 
Hogy az ember sorsa pszichiku
mában „íratik meg”.

Miért hát, hogy nekünk egy
re kevésbé kell az a dráma
író, aki vallotta: írni annyit 
tesz, mint ítéletet tartani önma
gunk felett. Miért, hogy a Ros- 
mersholm, a Hedda Gabler, A 
nép ellensége, a V ad k acsa  —, 
hogy csak néhányat említsünk 
régvolt sikerek közül — manap
ság nem foglalkoztatja a szín
házakat? Ügy gondolom, szín
házi szellemiségünk önáüótlan- 
ságának egyik jele ez is. Lehet, 
hogy túl készségesen és egyol
dalúan fordult érdeklődésünk a 
társadalmi-történelmi mecha
nizmusok működése felé, mert 
megejtenek tűnt az a drámai 
szemléletmód, amely a színpadi 
figurákat a körülmények ha
talmának kiszolgáltatottjaiként 
láttatta velünk. A pszichologi- 
záló színház, a lélekpepecselő 
előadás, a finom hatások teát
ruma valamiképp kiment a di
vatból. Megnőtt viszont a lát
ványszervezők, a tahlófestők, az 
elvontak — és a másik póluson
—  a  d id ak tik u so k  ázsió ja , m e rt 
úgy  tű n t, hog y  a k á r  a  p o litik a i 
a g itk á v a l, a k á r  a sz ü rre á lis  v í
z ióval n ag y o b b  s ik e r t  le h e t csi
n á ln i, m in t  egy p o n to sa n  e lem 
zett, k u ltu rá l t  „ le lk izésse l" . És 
ez  m á r  csak  a z é r t  sem  v ita th a 
tó, m e r t  az  i ly e s fa jta  e lő ad ás 
lé treh o zásáh o z  szükséges sz íné
szi és rendező i e ré n y e k  k ivesző
ben  v a n n ak . Ib se n t jó l e lo lvas
ni, és a z u tá n  jó l to lm ácso ln i
— ez ma is elsősorban értelem

Bemutató a Radnóti Színházban
és ízlés függvénye. Darabjait 
tehát megtagadni könnyebb, 
mint megoldani.

Ezért a szó legszorosabb je
lentése szerint örvendetes, 

hogy Valló Péter — akinek el
eddig éppenséggel több ízben 
is komoly hajlama mutatkozott 
a külsődleges színimasinériák 
működtetése iránt — most fog
ta magát, és egyszerűen „oda
tett” egy remek Ibsen-produk- 
ciót. Minden művészkedés és ki- 
módoltság nélkül. Szépen, fe
gyelmezetten, mondhatni: alá
zattal. S ez utóbbi megállapítás 
nem jelenti azt, hogy önállótla- 
nul, fantázia és konoepció hí
ján.

Nem. Valló láthatóan tudja, 
miről szól a Nóra — pontosab
ban, miről szóljon az előadás 
—, s elképzeléséhez feltehető
en azért talált odaadó partne
rekre a színészekben, mert nem 
prekoncepciókkal, és nem is 
azok tagadásával foglalkozott. 
Vagyis nemigen érdekelte, hogy 
némelyek szerint a Nóra eman
cipációs programdarab, de az 
ellenkezőjét sem igyekezett be
bizonyítani. Hiszen mihdkét 
megközelítés vulgarizáló, és 
csak vakvágányra vezethet. 
Valló úgy olvasta Ibsent, aho
gyan mindig is illene: elfogulat
lanul.

Vagy mondjuk úgy, hogy a 
benne foglalt emberi kapcsola
tok szempontjából. Tehát arra 
figyelt, ami Ibsen — és a szín
ház — lényege. Ez a rendezői 
recept pedig rendkívül hasznos
nak bizonyult, mert Valló érzé
kenyen logikus szerepértelme
zései megmutatják, hogy eb
ben a darabban nem férfi és 
nő viszonyának, az elnyomatás
nak és a szabadságvágynak a 
drámája zajlik, de még az sem 
fontos igazán, hogy Nóra jó 
szándékú váltóhamisítási ügyét 
erkölcsi értelemben miként 
ítéljük meg. Nem perdöntő to
vábbá, hogy Helmer magatar
tását nyárspolgári képimutatás
nak vagy morális kérlelhetet- 
lenségnek tekintjük. Mert ezek 
a kérdések csupán a dráma fel
színét érintik, és ha az előadás 
pusztán ebben a gondolatkör
ben mozogna, akkor Ibsen való
ban korszerűtlen szerzőnek 
tűnne.
^  Radnóti Színház színpadán 

Takács Kati Nórája olyan 
világban forog, amelyben szű- 
kebb környezetének valameny- 
nyi tagja a krónikus bizalmi 
válság állapotában él — anélkül 
azonban, hogy ezt tudatosítani 
merné. Természetesen maga 
Nóra sem kivétel. Az önáltatás- 
nak, a „fedőtechnikának” külö
nösen fejlett, kifinomult ké
pességével rendelkezik; olyan
nak akarja látni a férjét, ami
lyennek az ő számára kényel
mes, és kísérletet sem tesz ar
ra, hogy megossza vele azt a 
titkot, amely voltaképp kettő
jüké. Mert érzi, hogy akkor 
esetleg csalódnia kellene Hel- 
merben, és fél a kockázattól. 
Igen, a megismerés kockázatá
tól félnek itt mindannyian. Hel

mer is csak egy olyan Nórát 
akar maga mellett tudni, aki 
legfeljebb a torkosság és a ház
tartási pazarlások bocsánatos 
bűnétől óvandó, mint ahogy 
egyetlen, szinte már a család
hoz nőtt barátjának, Rank 
doktornak a valós egészségi ál
lapotáról sem óhajt igazán tu
domást venni. Rank viszont az
zal a konfliktussal nem nézett 
szembe soha, amit Nóra iránt 
táplált érzelmei már régen ki
robbantottak volna, ha nem 
csupián a végső búcsúnál ten
ne megkésett vallomást. Ugyan
így Nórának is már ki tudja 
mióta ez a nyilvánvalóan jól 
érzékelt, de komilfó házibarát
ságként kezelt, tisztes távolban 
tartott „epedés” felel meg a leg
inkább.

Ebben a légkörben, ebben az 
elfogadott létstílusban a szerep- 
lők sajátos problémaelhárító 
módozatai mindaddig kiegyen
lítik egymást, amíg meg nem 
jelenik egy olyan ember, akit 
az alapvető egzisztenciális fe
nyegetettség rákényszerít, hogy 
beleavatkozzon Nóra és Helmer 
idilljébe. Krogstad nem hasz
nálhatja a létbiztonságban élők 
stratégiáját, mert neki, akit a 
‘ársadalom már megbélyegzett, 
nincs több vesztenivalója. Kiss 
Jenő olyan alakot mutat, akit 
elvadított a látszatápoló józan- 
életüek kíméletlensége, akit 
a Helmerből áradó érzéketlen 
fölényesség amolyan „nemsze
retem” gátlástalanságba taszít. 
Krogstad nem akar Nórának 
ártani, de kénytelen a múltbeli 
lépéssel megzsarolni.
£  s akkor fény derül Nóra 

csak relatíve jelentős meg
gondolatlanságára. És akkor az 
egyszerre taszító és szánandó 
Helmer (Bálint András) ponto
san úgy viselkedik, ahogyan at
tól Nóra tudattalanja (?) tar
tott. És akkor Takács Kati eled
dig elszántan naiv Nórája fel
nő ehhez a rá ismeréshez.

Mert őbenne azért valószínű
leg kezdettől megvolt ehhez az 
emberi kvalitás — Kern And
rás minden érzelmességet el
utasító, „rezonőrbe” menekülő 
Rank doktora aligha véletlenül 
az asszonynak jelenti be Hel
mer helyett, hogy haláltusája 
megkezdődött. És ilyen ér
telemben helyesnek tű
nik Lindéné döntése is, 
aki úgy véli, hogy Nórát 
nem megkímélni kell az élet té- 
nyeitől, hanem ráébreszteni 
azokra. Egri Kati racionális öz
vegyének azért van ereje Krog- 
stadot is vállalni, mert soha 
nem engedhette meg macának 
az illúziókat.

Valló Péter tehát a karakte
rek és a magatartásminták ál
tal meghatározott történetet 
rendezett, olyan figurák drá
máját, akiknek meg kell él
niük legbensőbb világképük 
egyszer csak tovább nem odáz
ható átalakulását.

Ez az Ibsen volna elavult?
Mészáros Tamás

Budapestiek véleménye a tájékoztatásról

Volt-e holtpont?
A politikai nyilvánosságban, s ezen belül a tömegkom

munikációs eszközök tevékenységében zajló gyors válto
zások tették indokolttá azt a kutatást, amelyet a Magyar 
Közvéleménykutató Intézet munkatársai végeztek 1989. áp
rilis 14. és 18. között. A felmérés Budapesten készült. Osz- 
szesen 300 nagykorú fővárosi lakost kérdeztek meg, akik 
nem, életkor és iskolai végzettség szempontjából reprezen
tálják Budapest lakosságát. Eszerint a budapestiek 84 szá
zaléka hallgat minden nap rádiót, 73 százalékuk néz na
ponta televíziót, és 46 százalékuk olvas minden nap vala
milyen napilapot. A 84-böl 80 százalék hallgat naponta leg
alább egyszer híreket a rádióban, és a 73-ból 53 százalék 
nyilatkozott úgy, hogy naponta megnézi valamelyik Hír
adót a televízióban.

lyezkedett el, akkor a jelzett 
visszaesés jelentősége abban 
van, hogy a rádió, a televízió 
és a sajtó is az elfogadás zóná
jába került. Ebből egyszerre 
több dolog is következik.

Az egyik, hogy az emberek 
tudnak ugyan a magyar tájé
koztatás kisebb-nagyobb kisik
lásairól, de ezt elnézik neki. A 
budapestiek több mint kéthar
mada (69 százaléka) tart szá
mon olyan hazai vagy külföl
di eseményeket, amelyekről a 
hazai tájékoztatás késve szá
molt be, és közel felük (48 szá
zalékuk) olyan eseményekről 
is tud, vagy tudni vél, amelyek
ről egyáltalán nem szólt a ma
gyar rádió, televízió és sajtó.

A másik, hogy az emberek 
jelentős része egyelőre kifogás
sal ellenére is kénytelen elfo
gadni a tájékoztatásban azt a 
kínálatot, amelyhez hozzáfér. A 
budapestiek 31 százalékának 
volt már komoly kifogása a 
rádió, és 38 százalékuknak a 
televízió valamelyik (közéleti 
témájú) műsorával szemben. A 
komoly kifogást említőknek 
több, mint 90 százaléka szere
tett volna „csinálni valamit” az 
egyszerű tudomásulvétel he
lyett. Ennél azonban csak 20-40 
százalékkal kevesebben tettek 
valóban valamit.

A kérdezettek benyomása 
szerint az emberek mostanában 
többet néznek, hallgatnak, és 
olvasnak híreket, mint egy év
vel ezelőtt. Ezzel szemben 
1986-hoz képest csökkent a 
rendszeres hírhallgatók és tv- 
hínadó nézők aránya. Főleg a 
híradónak van most kevesebb 
nézője, mióta a Tv2 az első 
híradóval szemben filmeket és 
tévéjátékokat sugároz. A napi
lapokat olvasók aránya gya
korlatilag nem változott.

Tájékozódási stílusok
Mivel az emberek nemcsak 

egyféle forrásból tájékozód- 
(hat)nak, megvizsgáltuk a né
zett és hallgatott műsorok, és 
az olvasott újságok tipikus 
„együttjárásait”. A válaszok
ból három tájékozódási stílus 
bontakozott ki. A hagyományos 
típusú tájékozódásra elsősor

ban A Hét, a Híradó, a Hírhál- 
tér és a Panoráma nézése, vala
mint a rádióhírek és a „168 
óra” hallgatása jellemző. Má
sodikként egy állampolgári tí
pusú tájékozódás körvonalai 
rajzolódtak ki, amelyhez egye
bek között a Bagoly, az Első 
Kézből, és a külföldi rádiók 
hallgatása, valamint elsősorban 
a Magyar Nemzet olvasása tar
tozik, s ezeket egészíti ki időn
ként a „168 óra” és a Napzár
ta. Végül a harmadik, egy piaci 
típusú tájékozódás, amelyet 
egyebek között a Mat Nap, a 
Magyar Hírlap és az Esti Hírlap 
olvasása, valamint a Danubius 
Rádió hallgatása jellemez..

Kérdés ezek után, hogy ma
gúk az emberek hogyan cso
portosulnak aszerint, hogy me
lyik tájékozódási stílus meny
nyire jellemző rájuk. Ezúttal 
három jellegzetes csoportot ta
láltunk. A megszokott, hagyo
mányos műsorokat néző és hall
gató csoport alkotja a többsé
get (60 százalékot). A kérde
zettek 17 százalékára kiugróan 
jellemző az állampolgári típu- 
sú tájékozódás, de szokásaik
hoz hozzátartozik a hagyomá
nyos és a piaci források átlag
hoz közeli mértékű használata 
is. A harmadik csopxirt, amely 
az ún. „piaci” típusú tájékozó
dást részesíti előnyben, 23 szá
zalékot tesz ki. Átlagos mérték
ben keresik az állampolgári in
formációkat, és kifejezetten 
nem jellemző rájuk a hagyomá
nyos tömegtájékoztatási funk
ciókat ellátó műsorok „fogyasz
tása”.

Ezeket a csoportokat termé
szetesen nem merev határok 
választják el egymástól. Inkább

arról van szó, hogy az egyes 
csoportok szokásaiban az egyik 
vagy a másik stílus dominál. 
A lényeg piedig az, hogy a mai 
pluralizálódó nyilvánosság két
féle „alternatív" utat kínál azok 
számára akik nem érik be a po
litikai tájékozódás hagyomá
nyos formáival. Az állampolgá
ri tájékozódást megkísérlő cso
portra az lappén megszűnőben 
levő második nyilvánosságból 
átszűrődő tartalmak keresése 
és fogyasztása jellemző.

Emögött az a tudatos infor
mációszükséglet tételezhető fel, 
amelynek alapján „az állam
polgár” megalkothatja saját po
litikai ítéleteit. (Ok azok egyéb
ként, akik gyakrabban vagy 
egyáltalán olvassák a Hitelt, a 
Kaput, az Elet és Irodalmat, 
valamint a HVG-t is.)

A másik utat válasz
tó csoport tájékozódása 
nem azért „piaci" jellegű, 
mert rájuk egyfajta piaci stílus 
lenne jellemző, hanem azért, 
mert az átlagosnál érzékenyeb
bek az újdonságokra, keresik, 
képiesek és hajlandók is megfi
zetni az új formákat, az új tar
talmakat, ólykor a szenzáció
kat. (Az átlagosnál gyakrabban 
olvassák pl. a Reformot és a Lu
das Matyit is.) Elsősorban ők 
alkotják azt a potenciális kö
zönséget, amelynek kegyeiért a 
bontakozó médiapiac versenye 
folyhat. Szükségleteik sorában 
fontos helye van a szórakozás
nak, és emellett egyfajta (adott 
esetben igen intenzív) követő 
tájékozódás igénye tételezhető 
fel róluk.

A rádióhallgatók — általá
ban véve — elégedettebbek a 
rádió műsoraival, mint a tévé
nézők a televízió-műsorokkal.

Tisztelet, elfogadás, lenézés
A véleménnyel rendelkező 

budapestieknek átlagosan 56 
százaléka véli úgy, hogy a köz
ponti magyar tájékoztató esz
közök minden fontos témáról 
megfelelően tájékoztatnak, 44 
százalékuk piedig úgy véli, hogy 
nem. A rádió, a televízió és a 
sajtó tájékoztató tevékenységé
nek megítélése egyaránt rom
lott. Elsősorban a rádiót ítélik 
meg a budapestiek most kedve- 
zötlenebbül, mint három évvel 
ezelőtt.

A személyek, csoportok és 
intézmények iránt tanúsított 
megbecsülésben három fokozat 
különböztethető meg: a tiszte
let, az elfogadás és a lenézés. 
Ha feltételezzük, hogy a tájé
koztató eszközök korábbi presz
tízse a tisztelet zónájában he

Javui, miközben romlik?
Az elfogadási zónába kerülés 

harmadik velejárója az, hogy 
a rádió, a televízió és a sajtó 
egyes „osztagainak” olykor egy
más ellen is meg kell majd 
küzdeniük a közönség figyel
méért, idejéért és ipénztárcájá- 
ért. A budapiestiek közül min
den második javulónak látja a 
rádió, a televízió és a sajtó tá
jékoztató tevékenységét is. A 
többiek véleménye megoszlik 
abban, hogy melyik javul, me
lyik változatlan és melyik rom
lik.

Az értékelésben 1986-hoz ké
piest mutatkozó visszaesés, és a 
most odaítélt javulás ellentété
ből a „józan ész” szerint az kö
vetkezne, hogy (valahol 1987 
végén — 1988 elején) lennie 
kellett egy holtpontnak. Esze
rint jelentős zuhanás után ja
vulás következett be, de a tá
jékoztatás még most sem éri el 
azt a bizonyos korábbi szintet. 
Látnivaló, hogy ez meddő ma
gyarázat. A kérdés valójában 
az, hogy mutathat-e valami — 
javuló tendenciát, miközben 
romlik. A válasz igen. Az elmúlt 
egy-másfél év számos olyan 
helyzetet produkált, amelyek
ben a javulás és romlás ten
denciája egyszerre van jelen. 
Javulás egy korábbi színvonal
hoz és romlás a megváltozott 
követelményekhez képest. A 
követelmények változása nem 
elsősorban a szubjektív igény
szint emelkedését jelenti. A po
litikai helyzet változott olyan
ná, amelyben az eligazodáshoz 
más minőségű és mennyiségű 
információra van szükség, mint 
korábban. Ez az az objektív 
természetű követelmény, amit 
a hazai tömegkommunikáció — 
javuló tendenciája ellenére — 
nem tud kielégíteni.

Erdősi Sándor

Az első hazai etnozenei fesztivál

Sóhajok, sikolyok, kiáltások!
ISMÉT ZENG az épületgépészeti barokk „vas

pajtája” — a Petőfi Csarnok. Nyugtalanító, vá
gyakozó, „történelem előtti” zene szól az acél- 
traverzek alatt, melyhez kívülről tomboló szél
vihar adja meg az alaphangot. Gyanútlanul gyü
lekezik a közönség. Csak kevesen sejtik, hogy 
az etnozenei fesztivál — ami a műsorfüzet 
szerint etnikai fogantatásé, műfajoktól függet
len, nyílt zenei fórum — pierceken belül vad 
néger ,,makumbába” csap át.

Már Bach óta mindig újrafogalmazódik a fe
nyegető jóslat, hogy az európai hangsorok és 
metrumvaricációk előbb-utóbb kimerülnek. Ez 
valószínűleg nem igaz, csak a kiábrándultak, 
a lázadók, és a neodadaisták terjesztik. „Po
kolba az európai műzenével!” — mondták a 
nagy újítók, akik az ősi heterofóniák, a primitív, 
nyers, atavisztikus ösztönöket felkavaró nagy
frekvenciájú hangzás hatása alá kerültek.

EHső professzionista ütőegyüttesünk, az 
Amadtnda — a repetitív zene ma már klasszi
kussá vált mesterének — Steve Reichnek azt a 
,.megrázó” kompozícióját mutatja be, amelyet 
az ugandai népzene hatása alatt írt. S még a 
„vájtfülűek” számára is ritka élmény Sáry

László darabja a Potyogó kő egy kancsóban. 
Ezek a művek az afrikai néger zene formaépít
kezését követik. Rövid ritmikus képlet, dallam
sor vagy töredék úgy ismétlődik, hogy soha 
nem halljuk kétszer ugyanazt, mert egy-két 
hang vagy a ritmus mindig módosul. A hatás 
leírhatatlan. A faütösökből „kiszabaduló” inter
ferenciák valahol a gerincvelőnkben kereszte
ződnék. Fölrobban bennünk minden beimpreg- 
nálódott zenei konvenció. A nézőtéren sóhajok, 
sikolyok artikulálatlan kiáltások hulláma söpör 
végig. John Cage délkelet-ázsiai hangszerekre 
komponált Második Konstrukciója pedig való
ságos őrjöngésbe torkollik.

Kijózanító technikai szünet után a Makám 
együttes lép a színpadra. Zenéjükben földraj
zilag egymástól távolesö (balkáni, észak-indiai, 
arab és afrikai) kultúrák „szárnysuhogását” hal
lani. A tradicionális hangszerek szabad keze
lése egy sajátos, lebegő együtthangzást eredmé
nyez.

EURÓPÁBAN ELŐSZÖR az 1889-es párizsi 
világkiállításon szólalt meg hátsó-indiai gamelán 
muzsika. A bemutatót óriási reveláció követte. 
Valami hasonlót érzünk most is. Elmélyülésre

késztet ez a zene: „mosdatja a megsemmisült 
időt.” A legtöbb kompozíció lassú, szaggatott 
vonalú meditációval indul, aztán egyre több 
hangszer kapcsolódik be, a sűrűsödő zenei szö
veten mégis átsüt a szóló, végül valamennyi 
energia összegződik, extatikussá válik, fölröpít.

Lenyűgöző az együttesek instrumentáriuma is: 
kivájt fatörzsből való és membrános dobok, 
„zajkeltő” csörgők, csattogok, kolompok, xilo
fon típusú szerkezetek, mint például a marimba, 
különböző fafúvósok, sípok, kavalok, három 
játékhúros gadulkák, és a legkülönösebb hang
zású a sanza, a rezonáló, testre erősített fém- 
és nádlemezek sora . . .

• .. S mintha valamennyi hangszer egyszerre 
szólna Szabados György preparált zongorájá
ból. Egész délután nagy műgonddal „sarkan- 
tyúzta” a húrokat. Korábban is kiváló dzsessz- 
zongoristának tartották, aki szívesen emeli be 
improvizációiba a folklorisztikus elemeket. De 
ma már kinőtt minden körvonalazható kategó
riát. Műfajok fölötti, eredeti stílusú alkotó. Most 
is valami varázslat történik, ha a billentyűkhöz 
ér. Fénylő és sötéten recsegő metálhangok osti- 
nato lüktetéssel „indukálódnak” a fülünkben, és 
az egész terem egyetlen lélegzetben forr össze.

Tízéves fennállását ezen a fesztiválon a 180- 
as csoport két régebbi darab „jutalomjátékával” 
ünnepli. Szemző Tibor: Optimista előadása igen 
szuggesztiv, mozalmas mű, melyben egyidejű
leg több esemény történik. A zsibbasztóan pul- 
záló rockzenei alapot héber imádság és egy 
posztavantgard kiáltvány hangjai szövik át.

Ugyancsak többrétegű, monumentális orató

rium hatását kelti Melis György; Molumedici- 
na Chironisa, amely repetitiv és gregorián ze
nei forrásokból táplálkozik. „Szövegkönyve” az 
összvérgyógyászat orvosi kézikönyvének vulgá
ris latinjából, Boudlaire verseinek és Petri 
György Hölderlin parafrázisának töredékeiből 
áll. Mindkét alkotás bőven tartogat drámai meg
lepetéseket. Éjfél körül a fáradtságtól „megti
zedelt” közönségre „gyógyírként” hat a magyar 
és a kelet-európai zeneiséget megjelenítő Dresch 
Quartett improvizatív dzsesszmuzsikája, amely 
egyben a maratoni program méltó és kellemes 
befejezése.

NEM VÉLETLEN, hogy manapság a több nap
ra tervezett fesztiválok, szinte elviselhetetlen tö
ménységben, egy estére zsugorodnak össze, ala
posan próbára téve a nézők pszichikai teherbí
rását. K r u l ik  Zoltán szerint — aki a Makám 
együttes vezetője, és az esemény szervezője — 
ennek egyértelműen g a zdaság i o k a  van. A szük
ségmegoldásnak kétségtelen előnye, hogy majd- 
nem teljes képet kapunk az etnozenei törekvé
sekről, és tanúi lehetünk a nemzeti és műfaji 
határokon felülemelkedő új zenei világnyelv ki
alakulásának.

Az idősebb nemzedékek számára — akik már 
ott voltak a Plánum ’84, a Percussion ütőhang
szeres találkozó és a korunk zenéje sorozat 
koncertjein — inkább összegzést, mint felfede
zést jelentett ez az este.

De úgy látszik, csak a zenészek és a kriti
kusok lettek egy kicsit öregebbek, a közönség 
meg mindig inspiráló — és meghatóan fiatal.

Stark R. László


