
beri erkölcsi eszményeket, s nem kétséges, hogy hagyomány és az avant
gard szintézisével a kifejezésnek és a zenei formának is új lehetőségeit

nyitotta meg.
Az avantgard persze nem általános érvényű stílustörekvés. Pablo

Casals például inkább a barokk és klasszicizmus feltámasztásától reméli
az emberi világ megjavulását. Jászol című hatalmas oratőriurnát is en
nek az ihletkörnek jegyében írta, s az emberiség békevágyának szimbó
Iumaként vezényli a világ valamennyi országában (Budapesten 1964-ben).
Casals lángoló lelkesedéssel és hittel hirdeti a természet szépségét, és azt
vallja, hogy a zeneszerző és a zene legszebb feladata, hogy ezekre rá
döbbentse az embert, és új világot tárjon fel számára, amelynek vezérlő

elve a szeretet: "Oly sok a csodálni, szeretni való dolog! Az ég, a tenger,
a fák, a virágok! Minő csoda lehet egyetlen fa is! Milyen fantasztikus,
csodálatos a világ! Milyen változatos! Változatosság - ez a természet
törvénye. Senki sem tudja kétszer pontosan egyformán ugyanazt a mű

vet eljátszani -, minden hangjeggyel másik világot fedez fel."
A jászol jelkép: a világot átölelő és ma-gába foglaló szeretet szim

bóluma. Az a műfaj, amely a megváltozott életben ennek hirdetését vál
lalja és valósítja meg, még új csodákra, új zenei eredményekre képes ...

JEGYZET HELYETT: Aki a huszadik századi zene fejlődésének leg
fontosabb állomásaival akar megismerkedni, mindenekelőtt Kókai-Fá
bián Századunk zenéje című könyvéből nyerhet képet. A zenei irányza
tok kérdését a Gondolat kiadónál megjelenő Kis zenei könyvtár egyes
kötetei és az "izmusok" sorozat világítja meg. Tanulmányunkban fel
használtuk Zoltai Dénes Zeneesztétikai fejtegetéseit, melyek a Muzsi
kában jelentek meg. Az egyes alkotókra vonatkozó bibliográfiában
ugyancsak Kókai-Fábián idézett könyve és Fábián Imre A huszadik szá
zad zenéje című írása igazit el.

•
a szorongatott király imája

uram
kagylókon vonal a vér
ne engedd hogyalábfejembe
szárnyakat nézzen a hold

esővel szájukban döglenek a fák
ég a fehérség ég --

a legkevesebb:
fognod a markomat
amikor elengedted régen
s a szél átmegy aszeleken

nézd:
mégis elmoshatatlan a nyomtalanság
pedig madár sem lépett még
a vizekre
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