
S ha egyszer-egyszer szorongás, gi5rcB torzítja az álmot, ha rémképek
törnek elő képzeletünk meggyötört zugaiból - kérem, ne okoljanak min
ket és ne forduljanak el tőlünk. Ha gyermekünk éjjel rémülten riad fel
álmából, ne őt okoljuk. A rémület okát keressük.

Ma, a Zenei Világnapon azt kívánjuk: létesüljön olyan rend, béke
és szabadság a földön, melyben a zene mindig csak szépet cilmodik.

MIHALY ANDRAS

Az esztendőnként visszatér6 ünnep: a
Zenei Világnap kezdete a "Korunk
Zenéje" hangversenysol·ozat.nak, amely
egy hétig tart6 gazdag programjával
azt a folyamatosságot 19azol3a, amely az
elso "mű" 6ta - valamikor az embe
riség őstörténetében - egyetlen, meg
szakíthatatlan zene, az ember belső

mozgása., amely óceánok mélys~gében,

bércek magasában ter3ed tOl,a és egy
kor ..örök idók partjain halni tér". Ko
ronként változik ez a "belsó mormogás".

Századunkat nem ér ti, aki zenéjét
nem ismeri. Ezt a sokszor mi'gkérdó
jelezett nyelvet - k6dreltdszerében a
mának ellentmondásaival. szi71tézi:<rre tö
Tekvó vá'lYaival és transzcendens s6hajtá
saiva!. Vaoyis mindazzal a nagtl~áqqal

és csendnel, amely az embert önmaqa
fölé emelheti. Talár. ezért is irta szá
zadunkban Vincent Millay a zenéhez
szólva: "Vissza ne dobj a külvilág elé".

A bels!> mozgások - mint t6mélybe
vetett kő nyomán a hullámok - el
értek a kö.zönséghez a Budapesti Ka
maraegyütte.~ zeneakadémiai koncert jén,
október l-én. Mihály .4ndrás, az együt
tes karmestere, a kitűnő pedag6gus és
kamarazene-értő, a művek megválasz
tásában, mint mindig, most is teljes
egységre törekedett. A klasszikusok:
mellett - Web ern, Stravinsky - meg
szólalt a kortárs magyar zeneszerzők

közül is kettő: a már jól ismert Láng
István és a pályája elején álló
Szunyogh Balázs. Az egységet áz egyes
művek között az a hangulati-érzelmi
átkötés jelentette. amely a színek 1,ilá
"ában vagy a költészet nagy egészében
uralkodik. Ellentétes, külső és belső ha
tások. csillogás és szigorú puritanizmus
bonyolu'lt rendszerében azt a lényeget
kifejezö játékosságot élvezhettük, amely
az igazi zenéhez, az élet esszenciájához
tartozik. (Csak a két határpéldát em
litjük: Webern Koncertjét és Stravinsky
Renard-ját.)

Anton Webern 1934-ben elkészült paT
titúrája: a Koncert, talán a legvilágo
sabb a mester oeuvre-jei közt. Arányai
j6l áttekinthetőek, összefüggései azonnal

felismerhetóek. Val6ban "parádés mu
zsika". Elődje talán az 1930-ban írt
Kvartett hegedűre, klaTinétra, alt-szaxo
fonra és zongorára, amelynek vizuális
élménye a pont és az absztrakt-rajz
sajátos összefiiggéseit juttatja eszünTcbe:
egyetlen sejtből kifejlődő szervezetet,
egy-egy mai építészeti remekművet. Fó
leg a második tétel horizontális és ver
tiTcális hll1lgsúlyára gondolunk, amelynek
"meghőkkentó játékossága" a Koncert
nek is fóerénye.

Ez a weberni mű költészet és - ,./ej
lódéselmélet egyszerre". Ahogyan Goethe
írja: "Minden alak ugyanaz s egymás
sal mégsem egyenlő; egy titkos tör
vényt rejt az egész sokaság: szent,
nagy rejtvényt. Egyszerűen szunnyadt
az eró a csírában; egy őskép szuny
nyadt benne..•" (A növények alakválto
zása).

Ez az őskép llan jelen Webern kom
pozíci61ában. A ..megrészegítően szabá
lyozott" három tétel tradiCIOnális kidol
gozásával kontraszt-gazdag~ágával (a.
hangszerek remek együttesével fuvola,
oboa, klarinét, kürt, trombita, harsona,
hegedű, brácsa, zongora) az élől,ilág ós
növényeire emlékeztet. talán amil1Jent a
weimari költőfejedelem hajdan Szicíl'iá
ban látott. "Hirtelen Ú3 ösztön tör elő,

s újftja - tárgyként téve csomóra cso
m6t - mindig az ósalckot. Bár az máT
nem a régi; kibomlik vál,tozatossá, nézd,
egymást kö'Vetően nőnek az új levelek. .•
így lesz végsőkig kiszabott, kész, teljes
alakká: egy-egy változata szép szemed
elbűvöli." Ahogyan a három hang a
kOllcertben, mely sor-változntokkal "tit
kos törvény" szerint sűrűsödik, egy
másba fonódik s motí'/;umonként önálló
an is megjelenik: valóban "növényi. pil
lanat", analógiával élve; emberi pilla
nat. Hiszen életünkben a "törvény szab
szabadságot", s a rend áTtal tárul fel
a lélek gazdagsága. Egyetlen cseppben
az egész világ, egyetlen műben az egész
élet a kifejezés egyszerűségével. "MUl,é
szet szerintem az a képesség - vallja
Webern -. amellyel egy gondolatot a
legl,ilágosabb, legegyszerűbb, azaz leg
érthetóbb formába öntUnk•• , soha nem
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értettem, mi az, hogy klasszikus,ro
mantikus, nem kerültem szembe a múlt
mestereivel, sőt mindig azon fáradoztam,
hogy ugyanazt tegyem. amit ők: a le
hető legvill1qnsabban fe.jezzem ki azt,
amit elmonrlanom megadatott." E sza
vak. s a szóban forgó mű "szembesíté
sekor" ill arra a képletre lelhetiillk,
ami>-7y korunk emberének a leqnehezebb:
inkább csak a mlgy él bennünk a szi
gorú egyszerűségre.

Nem a karmester s az egyi/ttes tehe
tett róla, hogy a mű szépséqét nem
élvezhettiik maradéktalanul: virtuóz
hangszer-tudást követel a Koncert
mindhárom tétele, amelyben valamennyi
instrumentum nak szólisztikus szerepe
van.

A "bel.~ő mozgás" tovább terjedt
Láng 7.~tván hullámain (Hull6mok I-lU.
A csobbanást nem lehetett hallani. Szél
támadt. Otokar Brezina metafizikai vi
hara, erdeink némaságtiból kizúduló or
kán, amely a világra borult. A termé
szet zenéje csak annyiban ért el hoz
zánk, amennyiben egy-egy impresszio
nisra motívum a fülünkbe ju.tott..A fo
kozás azonban önmagunk felé fordított.
A szopréu (Maros Hona) magánhangzói,
a cimbalom (Fábián Márta) "messzi
dördiilései" végtelen tádatokra nvitot
tak ajt6t.

Szunyogh Balázs Variációi beszélge
tések az ifjúságról: amikor a művész

még mindenre rácsodálkozik, és mint
gyermek szivárványt csörget dobozában,
s közben énekel. A vallomás: ez az
ének. Még egyénileg megformálatlllnul,
gondolatiságban csupán sejtetön, de de
rüjében kikezdhetetlenül. Szunyogh Ba
lázs az az ígéret, aki - reméljük nem
feledkezik majd meg a melódiáról, a
mondanivaló mélységéről és a játék
tisztaságáról továbbl'a sem. Máris emlé
kezetes a Variációk elsó tételének "ko
rál-ive", a harmadik részben folyton
jelen lévő széles dal1am (kicsit Smeta-

I nára emlékeztet<j folkUir-httl"gulattal), a
negyedik tétel rit>nt!s bravúrja, A Ka
maraegyütt'es ebben a Tfulben csillogtatta
meg legszebb előadói erényeit: a köny
nyedséget, a muzikalitást.

Stravinsky Japán dalai gl1óngyszemek.
A tenger mormogása közt pattra vetett
kagylók, melyeknek elemi szépségében
a természet nYúJtja kincseít. Utamam,
Hokusas fametszetei jwtnak e.~zünkbe

hallgatásuk közben. A három dal mint
.ha a Le Sacre du Printemps elvarázsolt
.zikláinak búvös erejét akarnák megtöT-

778

ni egy újabb mágiával, amely a sza
vakban rejlik, A "reggel széttört kely
hei": az apró h6virágok a tavaszi ébre
dés perceiben, hogy csak egyetlen dalt
említsünk, annak a finom tal)aszi kép
nek megjelenítése a zenébf-n, amely a
japán költészetnek is egyik alaptémája.

A síkban jdenlévő perspektíva fő vo
nalait a hangok egyenként rajzolják ki,
melyek!tez mindig önálló gondolat tár
sul. Melizmák nélküli hangsol'ok ezek,
[assaáe-szerű plasztikai hatással. Csen
geri Adrienne előadásából az orgánum
szépsége ragadott meg és az egyszerű

ség. Neves mezzoszopránunk azonban
ezúttal abba a hibába esett, ami leq
több hazai énekesünk betegsége: nem
értettük aszöveget.

Renard - A r6ka. Orosz \népmes,éből
készült burleszk, Stravínsky nálunk ke
vésbé ismert darabja. Az a jellegzetes
játék, amelynek tartalmában fl, komoly
valóság találja meg sajátságos kifejezé·
si formáját, századunkban leginkább
Stravinsky művészetében fedezhető fel.
(Gondoljunk a bohóc szimbólum-hordo
zó szerepére!) A könnyedség, a felszín
alatt mindig megtalálható az élet gro
teszk tartalma. Benne is a szépség te
remti meg a rendet, amely legtóbbször
visszafordítható ön"l'laga tükörképére. A
róka aesopusi törtér.ete egyszerre mese
és ipazság, Folkl6r-jellegében ösztönös
rátalálásoknak vagyunk fültanúi: ván·
dnrkomédiá.~()k, báb11Ít.~z6k ..csipős vi
dámságl1inak". A műben StralJin.sky al
kotó tehetséqének le(l.~zebb perceit érjiik
tetten: a szín és a ritmus uralkodik eb
ben a kom1')nzíeióban 7s. A zeneszerz6
éJeIlen elkülöníti eqymást61 az o1>prai
ideáU: a küT,ö'rl Dnzt5 lIzínpl1tf7 pJP'mplel!t
mego.~zt1a, de mert"".arruja mi"dertu1k k11
lőn életét. A történet: a r6ka csalogat
ja a kakast s kétszor el ill rl1.hnl1'1. Ba
rátfli: a ka"rlúr és a lens szabl1dítitik meq,
végül megölik a r6k6t. A hiszékenység
ben rejlő emberi tragikum pantomim
és koncert-feldolgozása az plőadásban

ott tolódott cl. ahol meg kellett volna
tartani az elemek önállóságát, csupán
koordinálva azokat. A Domino Együtte.
túl játszotta a darabot a zene kárára.
Felborult az egyensúly: a zene a játék
illwsztráci6ját szolgálta, A zenekar re
meklése, a sz61óénekesek: Keönch Bol
dizllár, Gulyás Dénes" Veszprémi A.ndrás
spontán rtÍérzéllei is ilyenformán hát
térbe szorultak, s a pódiumot birtokba
v.ette a pantomim. Mihály Andrást a
felújításért a legnagyobb ~lismerés é,
köszönet illeti.



A Mátyás-templomban jubileumi kon
certen - VI. Pál pápa 110. születésnapján
- nagyszamúvendégsereg elött Liszt
Krisztus című oratónumaból a népszerű

"Tu es Petrus" tétel hangzott el Ger
geLy Ferenc orgonaművész eLoadásában,
valamint a nemrég elhunyt KiszeLy
Gyula két műve, a Balássy László szö
vegére komponált Békeoratórium és a
XXIII. János pápa mise.

Kiszely a romantikus iskola követöje
volt, li ez zenei szerkesztésében is meg
figyelhetö. A Mise kismotiL'um rend
szere Liszt híres Esztergomi miséjére
emlékeztet, amely Wagner kompozíci6s
technikáját követi. A sokféle elemet,
stílust ötvöző két mű közül ez ut6bbi
a sikerültebb. A BékeOl'atóriuM legna
gyobb problémája az, hogy a zene és
a szöveg legtöbllször kűlön életet élnek,
(Leszámítva néhány Tészletet, amely
illusztráci6s igénnyel készült.) Zenekar,
karmester és a szólisták: Madllrassy
Albert, Pal6cz Lászl6, Barlay Zswz.~a,

Szalma Ferenc - a narrátor SI...,kov;ts
Imre - igyekeztek h1tí"ytala'r/ul kink
ftázni a művekben rejlő lehet6ségeket.

MIT TEHET A KÖLTO?

Verseskötetek. Versek, verssorok, fél
be harapott szavak. Utak és kísérletek.
ts mindegyik mögött a I1a'6Y kérdés:
mit tehet a költő?

Alakítja magát. Keresi magát, hogy
egyszer mégis kiformálja a végső arcot,
Az ideális önarcképét. Melyen nem ls
a ráncok a fonto~ak, nem is az árnyak.
Nem is a szépség, nem ls a rútság.
Csak a szaretet tökéletessége. ahogy Já
nosy István írja új kötetének egyik
megrendítő önvallomásában:
Mindez voltam már. De sehogysem tudok
Aljosa lenni, pedig csak az szeretnék I
ki a rút·kls-kacsa-kisliú testét
megvédi gyermek-kegyetlen klnz6lt611
Az ösztönt _ legyehnez6 gyémántkemény

szeretet.
Mért úr a G2N? Miért nem választhatunk

szabadon szerepet?
(Karamazovok)

Van, aki kiszabadítja magát a bűvös

körből. Fellebben, le akarja győzni a
föld vonzását, és a nehézkedés új pont
jait keresi: "Naponta újra a zűrzavar

ból, - a szakadatlan ömlő, - mocskos
áradatból valamit, - valami viszony
lagosat legalább, - mert nélküle elvi
selhetetlen - ez a puha ölelésű téboly,

Gergely Ferenc a Liszt-műben nem
csupán regisztráló technikájával, hanem
bensőséges muzikalitásaval is kitűnt. és
csak sajnúLtuk, hogy a hangverseny túl
méretezett programja miatt a Pápai
Himnusz dallamához fűzött improvizá
cióra alig jutott idő.

Francesco Finotti olasz orgonaművés21

már az elmúlt esztendőkben is járt Ma
gyarországon. Az idén nyáron az Egye
temi és a Mátyás-templomban adott
hangversenyt. Giaui tanitványaként a
rovig6i állami konzervatóriumban szer
zett diplomát. Fő terűlete a német ba
rokk zene, de szívesen játssza és hazá
jában népszerűsíti Kodály, Lisznyai,
Antalffy és Kolbss István orgonamúveit
is. Egyetemi templomi műsorán Bach
c-moll fantázia és júgája, egy részlet
az Orgelbüchleínból és az Esz-dúr tri6
szonáta hangzott el. Finotti játékát a
technilcai virtuozitás és különböző stílu
sú darabok olaszos faktúrájú kidolgozá
sa jellemz!: az árad6 bel canto, a szé
les dallamrajz és a színes regisztrálás.

TOTH SANDOR

- ez a múlékony, képlékeny világ"
(Parancs János: A versírás természet
rajza).

Vagy az önemésztő hallgatás lenne a
megoldás? Felismerve mindennek a ki
szolgáltatottságát, és egy keserű pilla
natban ráébredve arra, hogy aversírás
eszközei is végesek és relatívak? Roz
gonyi Iván - aki Sőtér István Négy
nemzedékének idején, 1948-ban a fiatal
nemzedék legtehetségesebbjei közé tar
tozott - végigjárta a hallgatás útját is.
rOd6m ares, mert régen hallgatok
s kl most nem ért - az ls hallgaUlI log.
Mit mondjak még? - a száraz eget nézem,
hogy iszonyatát megértsem egészen.
l\lít tudom én, hol a reggeli szél?
- lehelni sem tud, aki nem beszél.
A mellemet próIJálgatom ft "állnl,
de csak ktniödni érzem ott, ahol
- mint gondolat és vér - egymásbalol:r
a kicsi sziv a túlságos halállal.

(Kt kezdte1)

Talán a következetes, mindig befelé
figyelő önépítés hozhatja a végső meg
oldást? Azzal a tiszteletet parancsoló
állhatatossággal, amivel Galambosi Lász
ló is teszi? Aki a boldogságot szűk

körben is megleli, mert van érzéke hoz
zá, hogy az élet apró, idillikus szép
ségeit ls felismerje? Ez a nyugodtnak


