
Ungaro, talán a különbséget sejteti?
Zolnay László jegyezte fel, hogy 1457
ben egy franciaországi leánykérőri a
magyarok lovai zeneszóra táncoltak.
űstdobon jól megszólaltathatö ez a kis
ámbitusú dallam, amelyhez hasonló ter
[edelrnű például a "Még azt mondiák
nem illik"-kezdetű népdalunk is. Az
Egyetemi Színpadon harsonások és
trombitások mutatták be rendkívül ha
tásosan (Farkas L Péter, Steiner Fe
renc, Szekeres Béla).

DURKÓ ZSOLT MÓZES-OPERAJA

A három felvonásos zpnedráma szö
vegkönyvét is CI zeneszerző írta, közép
pontba állit1Ja a bibliai hőst, ez esetben
Petőfi versének, a XIX. század kö1tőinek

eszméjét követve (költő=·népt'ezér).S ha
a küldetés-tudat fogalmábar. egy kicsit
Sámson szerepét is megérezzük, elmond
hatjuk, hogya mai zene nyelvén eddig
két zeneszerzőnk 1Jállalkozott a művész

hivatás megfogalmazására: Szokolay Sán
do?' és Durkó Zsolt. Amig azo'nban Szo
kolay Sándor vé1'bó színpadi művet

alkotott, koncentrálva a szöveg mon
danivalójára. D'Brk6 Zsolt operája - sa
ját vallomása szerint _. "mindenekelőtt

zene". Vag'yis: munkája során arra töre
kedett, "hogya színpadí történés forrá-'
sa zenei történés legyen, a szereplők

karaktere, alakja, életútja a zenei szö
vet természetéből fakadjon". A szerzői

szándéknak ez a része sikeTÜlt. A drá
mai történés: belső történés; M6zes
küzdelme önmagával és a Hanggal,
amely küldetésére ébreszti, amely .halá
láig tűzoszlopként világít gondolataiban.
A szubjektív vallomássá formált bibliai
esemény (és annak madáehi változata)
időtlenné válik, leöltői ars poeticává,
amelynek legmélyén lírai alaphelyzetek
ből adód6 konfliktusok halmoz6dnak
egymásra, s ebből a töméntelen lelki tu
sáMl lobban ki az a szelíd lang, amely
ről M6zes így énekel az első felvonás
második felében: "Pará...s nem éget,
akár kezembe fogom, már meg sem
éget, csak szelíden melegít". Alighanem
minden kiválasztott ilyen. Ha ajkára
veszi. a Tüzet, már nem gondol arra,
éget is. Fényét látja, melegét élvezt.

Csodálni való a zeneszerző érzékeny
sége, ahogyan belső hangjai17al "játszik".
Az apr6 motívumok, a variáci6s to
vábbszövés olykor mintha jelzései len
nének egy-egy kiáltásnak, mint amikor
tűzhány6k kicsordul6 lávapatakjai sej
tetik az erők nagyságát. És ezek a pa-

S hogy éppen Balassi megzenésített
versei hangzottak el a műsor végén
(Bakfark Lant-trió), ezzel jelképesen is
az európai színvonalú erdélyi reneszánsz
udvari műveltség értéké t emelte ki a
műsorvezető, amely műveltség jóllehet
alig terjedt túl Erdély határain, mégis
a legújabban feltárt és még feltárandó
emlékek révén igen jelentős fejezete ha
zai múvelődéstörténctiinknek.

T. S.

takok megt8 részei a földalatti hábor
gásnak. Igaz, mederben csorognak le
a hegy oldalán, gát védi _áradásukat. Van
Durk6 művében is effajta meder-ke
ménység. Bár sok esetben lírává olvad
a dráma, hangfoltokká (J. partitúra, II
szerkesztés vonala mindig a középpont
felé tereli a történetet. És még valami:
a mozdulatlanság: M6zes ma.gánya. Va
lahánys.zor megjelenile, statisztál a kör
nyezete. Passzíva tömeg, ellenfelei el
hallgatnak. Pedig - amint a III. fel
vonás is tanúsítja - az ellenféllé vált
Abiram éles kövekkel fegyverzi fel tár
sait, s a nép hajlik ls a gYilkosságra,
de mennydörgés és villámlások közepette
tehetetlenné válik, Abi?'am HUTral együtt
száműzetést szenved. Akiválasztottat
megvédi kiválasztottsága. A látványos
kép felerősíti a főhős pr6fétai alakját
s annak tudatát: egyedül van pa.rtJ.zsá
val, tehát megközelíthetetlen.

Az operában ne keressük ~ segitő

vagy ítéletet végrehajt6 sokaságot: in
kább csak: szituációt teremtő közösség
van jelen, amely szituáci6ban bontako
zik ki a belső dráma. Ezért is érez
tük, hogy a szerzű eredeti szándékának
másik része nem 1'al6sult meg: "Alta
lában mindazt, amit az operaszínpad
megjelenít - legyen az egyéni életút
vagy közösség, alak- vagy karaktervál
tozás, látvány, dial6gus - igyekeztem.
úgy alakíta-ni, hogy ne csak a színpadi,
de a zenei aránnyal, mértékkel és jel
leggel is összhangban álljon. Azt re
méltem, hogy ezzel igazáb61 a színpad
világát segítem, hiszen ,a mai opera II
színházi élményt aligha nélkülözheti." ,

Az arányok (tér-méretek, akusztikai
hatások, drámai helyzetek), 2-3 jele
netet leszámítva, eltérnek att61, amit
val6ban sZ"Ínpadinak nevezhetünk. Mind
ez a zene természetéből következik. A fi
nom árnyalatok, melódiák lírai t6nusa
legtöbbször nehezen viseli el II mo
numentalitást. Igazában három képet
láttunk színpadra termettnek: az
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aranyborjú imádását (ll. felvonás), M6
zes haragját és halálát (lll. felvonás).
Romantikus jelenet volt a sziklán ver
gődő főhősé. A lelki gyötrödésnek ez ti
formája nem csupán erőtlenségével,

hanem [elesleqes gesztikulációival is ki
csit komikusan hatott. (Elsősorban a ren
dezés hibája!)

A zene ren!!kíviil árnyalt, gazdag. Szö
veg és muzsika olyanféle összetartozása
van itt, amikor a hang vonzza a sz6t,
és nem fordítva. Ennek instrumentális
és vokális kifejezése legmagasabb re'lldú
eszk(jze a tiszta zenének. Talál6 a
megjegyzés: "kultikus hang". Amely
akkor is érthető, ha a szereplő ajka
néma marad. Gyakran találkozunk a
műben elhallgatásokkal, s Uyen1ror csak
a zenekar ábrázol. Felejthetetlen a II.
felvonás természet-zenéje: a napnyugta,
a csillagos· ég kozmikus képe hárfán,
eselesztán, xtlofonon, harömgjátékon, s az
O1'chester mozgó harm6niáin.

TAjékozód4s

A GONDOt..AT IOAOO djdonságl1i közül
elsc5nek említjÜk a. kitün4 irodalomtörténész,
Pomogllts Béla monográtiáját Radnóti Mik
lósról. A tragikus hIllAló, immár halhatatlan
magyar költ6r61 az eddig megjelent legjobb
munka az övé; teljességre törekvö, élet és md
példás rendjének összefüggéseit láttató. A
magyar irodalomtörtenet korszakos lírikusa
ként. Ady és József Attila közvetlen utód
jaként, kÜzdelmeik IolYtatójaként mutatja be
RadnótIt, olyan humánus - a kereszténytvel
kétségtelen rokon eszmények hirdető

jeként, aki magyarságból. emberségbIll.
közéleU tlsztasAgabOI példát ad köl
~6nek, olvas6nak egyaránt ma is. - Fajth
Tibor és dr. Nádor Tamits Puccinlrc51 ír'; esz
széje a Szemt61 szemben sorozat kötete. A
szazadunk legnépszerűbb operakomponístájá
nak eseménydús életútját, rnunkáaságát,
belsc5 harcait gazdag dokumentumanyag fel
használásával, olvasmányos stílusban tárgyaló
könyv gondot fordít az egyes operák szüle
tésének. bemutatásának és kritikai vísszhang
jának Ismertetésére ls. Fajth Tibor pompás
tollának ez volt utolsó terméke, halála után
Nádor Tamás fejezte be. Fajth nagy tudással,
élménnyel papírra vetett, muzslk~ népszerű

51t6, az operának lelkes közönséget verbuváló
irásait j~ lenne összegyűjtve új kiadások
ban forgatni. - Stefan Heym Lassalle-ról
szóló életrajzi regénye mintha egy politUta!
tézis igazolásául született volna. Olvastán
nem 51kerül eldönteni: forradalmár vagy ka
landor volt-e hőse? Személyébe sár1tve hor
dozza egy Iessíngí drámaíró, nagy remények
re jogosító filozófus, poll~1U agitátor, szo-
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A térből kimozduló szerepek: közül
Mózesét Horváth J6zsef énekelte. ~rez
hetően élvezte a játékot és megsejtette:
ebben a karakterben a disz/tréciá akkor
is kötelező, ha nagy kitörésekf'e van le
hetőség. Hasonlóan vélekedünk Tokody
Ilona anya-alakításáról: színesen formál
ta meg szerepét, koloratúraja gazdag
volt, muzi1calitása kivál6. Kellemes
meglepetést okozott Zempléni Mária
(Mirjam): bátor fellépése színpadra
termettséqét igazolta. Leblanc - Győző
"angyali" karaktere, szép hangja (Jó
zsue) telitalálat. Aron szerepér Polgár
László, . Hurét Fülöp Attila, Abiramét
Németh' Gábor énekelte. A több esetben
kamara-jellegű kórus meglehetósen in.
diszponáltan énekelt. Az első sorokban
alig hallottuk hangjukat, szövegkiejté
sűkMI alig értettünk valamit.

A fiatal karmester, Koncz Tamás végig
kézben tartotta az előadást.

TÓTH SANDOR

ciáldemokrata pártkortes és egy kisvárosi
Don Juan valamenny! vonzó tulajdonságát. A
szerzc5 fordulatosan, hatásosan ábrázolja ugyan
Lassalle ellentmondásosságát. de a megoldás
sal, a kérdés lényegi megválaszolásAvai adós
marad. Ezen pedig nem segít a könyvhöz
kapcsolt két utóirat és fflggelék sem, mert
mtadennek a regényb61 kellene kíderüíníe,
- Ronald Melzack angol pszícholögus A
flijdalom rejtélye ctmtl munkája a fájdalom
mal kapcsolatos elméletek tárgyszertl, tudo
mányos fejtegetése. Els6 része Pszichológiai
és orvosélettani szempontból vizsgálja, míg
a második a legfontosabb fájdalom-teóriákat
foglalja össze. Bármilyen szakszerű ls a
könyv, végleges feleletet nem ad a kérdések
re, csak a probléma lehetséges megközetrtéseít
taglalja. - Kovalovszky MIklós Irodalom
történész szerkesztette-állitotta össze az Ady
Endre f:letem nyitott könyve címü dokumen
tumgyüjteményt, amely a költ6 önéletrajzi
Irásaíból, verseíböl, tevetezésemöt Idéz részle
teket, zavaró rövidítésekkel, legtöbbször ki
szakítva összerüggésetkböl, szűkebb-tágabb

körnvezetükböl, gyakorta a szerkesztő saját
szavaival kommentálva, magyarázva azokat.
Ezenfelül szemelvényeket közöl Ady kortár
sainak - költők, müvészek, polítfkusok, mü
bírálók stb. - méítaeásaíbóí, az Adyt dicsérő

és mocskoló véleményekből. Sokkal többet
azonban nem tudunk meg belőle Adyról, mint
amennyit eddig is tudtunk, legfeljebb egy
szubjektív válogatásban, sajnos nagy arány
talanságok és kihagyások árán - pl. Ady
bírkózása Istennel, Ady vallásos Urája -,
míntna ennek a nyitott könyvnek egyes fe
jezetei becsukódnának előttünk.


