
egészségesen, természetesen alakul pályá
juk. Félő, hogy a világ zenei vérkeringésébe
való belekapcsolódás helyett megint a járt
út 'kényelmét, a már ismert darabok végte
len ismételgetését választjuk, ami akkor
sem vezet jóra, ha á darabok jó része re
mekmű, s az előadók néha világnagyságok.
Egy egészséges zenei életnek bizonyos, hogy
vannak ünnepi pillanatai, de meg kell hogy
legyen benne a: muzsíkus társadalomnak az
az állandó küzdelme is, hogy az új hangot a
közönséggel elfogadtassa. S.az új hangra
érett közönség számára a nagy remekmű

vek is új arcukat mutatják, mást talál ben
nük, mint száz-százötven évvel ezelőtti hall
gatóságuk. Ne felejtsük, hogy a megszentelt
remekművek nagy része a maga korában
botránykőnek számított! De ne hidd, hogy
azt képzelem, hogy határainkon kívül lénye
gesen jobb a helyzet.

Amennyire ismerem, talán a lengyel zene
szerzésnek sikerült magára hívnia a figyel
met. Igaz, hogy az új müvek bemutatói ott is
a Varsói Ősz tíz napjára sűrítödnek össze,
de sikerült ennek a tíz napnak olyan te
kintélyt szerezniök külföldön és, belföldön
egyaránt, hogyahangversenyek zsúfolt há
zak előtt hangzanak el, a művek sorsa köz
üggyé vált. S ami talán még az új lengyel
bemutatóknál is lényegesebb: a Varsói Ősz

közel háromévtizedes fennállása alatt az új
zene klasszikusainak, . Stravinskynak, Bar
töknak. Schoenbergnek, Webernnek és a
többi korszakos mesternek valamennyi fon
tos művét - ha nem valamennyi művét

- elöadták, s az élő kortársak közül is na-

Részlet

gyon sokan szerepeltek a müsorokon lénye
ges művekkel és elsőrendű előadókkal. En
nek köszönhető, hogy a lengyel közönség
sokkal értöbb. türelmesebb az új müvészet
befogadásában, mint a mienk. Igaz, nálunk
sok évtizedes - ha nem évszázados - késést
kellene behoznunk, s szomorú jellegzetes
ségként kell megemlítenem, hogy még a há
ború után is nehéz volt Bartók zenéjét elfo
gadtatni. A zenésztársadalom ebbeli igye
kezetének a zsdánovi múvészetpolitika évei
még új gátat is szabtak. Manapság pedig,
amikor a muzsikusviIág közkatonái a leg-

.rosszabbul fizetett szellemi munkások közé .
tartoznak, nehéz tőlük azt kívánní, hogy a
zenekari munkájuk, tanítás, filmzenék és
hanglemezfelvételek alkalmi munkái közt
örlödve még arra is legyen energiájuk, hogy
új műveket tanuljanak, kialakítsák ezek elő

adási stílusát, megteremtsék e stílus ha
gyományait, s annyiszor, s oly vonzó elő

adásban vigyék a közönség elé az új zenét,
hogy az valóban megszeresse, felismerje az
értékeit.

- Milyennek látod e tekintetbena magad
helyzetet?

- Kivételesen szerenesésnek érzem. Azok
.hoz a karmesterekhez és együttesekhez.
akik darabjaim bemutatását vállalják, régi'
barátság köt. Szeretettel és odaadással fog
lalkoznak a partitúráimmal,. nem egy jobb
megoldást az ő munkatársi közreműködé-
süknek köszönhetek. .

VÁCZITAMÁS

Mintha most a pillanat,
Üres papír lenne,
Össze-vissza sorokat
Kötözök a csendbe.

VÖRÖS [STVÁN

183


