
tualizált, agyon-szenzualizált vergődő monda
tait, valami keresztény, aszketikus boldogsá
got érzek: a stílus rosszaságában van valami
masszívan abszolút, végzetesen és töretlenül
homogén."

Az irodalom Szentkuthy megfogalmazásá
ban "tiszta lélektani hajszáligazság" és "tiszta
mágikus impresszionisztikus nyelvi szépség"
egyszerre; "ad abszurdum vitt freudista-kato
likus gyónásnapló" és "ad abszurdum vitt afo
risztika": "analizis" és "metafora". Addig ma
rad irodalom, míg egyszerre megvan benne
mind a két tényező. De ebből adódik minden
ügyetlensége is. Ezek a "naplójegyzetek", a
belőlük kikerckedö mű Szentkuthynak azt az
alapvető vágyát rögzíti, hogy kitörjön ebből az
ügyetlenségből, "a gyáva stilizálás buta kali c
káiból". A fentebbi irodalom-fogalomból le is
vezeti a lehetséges két végletet: az "ad abszur
dum vitt freudista-katolikus gyónásnapló", az
erkölcs, a tiszta analízis az aszkézishoz vezet 
az "ad abszurdum vitt aforisztika", az igazság,
az egyetlen metafora a matematikahoz.

Zene

Béla Bartók vivant
Souvenirs, etudes et témoignagnes recuell
lis par Jean Gergely Bibliothéque flnno
ougrlnne, Paris, 1985

Az antológía szerkesztője előszavában megje
löli szándékát. Közelebbről kívánja megismer
tetni a francia olvasót Bartók személyiségével.
müvészctével, hogy ezzel szolgálja a francia
magyar kulturális kapcsolatok bővülését. Az
emlékezések szerzöi s a nyilatkozók ennélfog
va túlnyomórészt franciák és magyarok, szere
pel azonban néhány amerikai is.

Gergely János az antológiában közrernükö
dök közül természetesen azokat emeli ki, akik
személyes kapcsolatban voltak Bartók Bélá
val, s akik a zeneszerzővel már eddig is beha
tóbban foglalkoztak. Az emlékezések annyira
élethűek, hogy az olvasó képzeletében szinte
megjelenik az élő, közvetlen társalgású, sajá
tos humorú Bartók. Az antológia harmincki
lenc szerzőjének közlésmódjában három főtí-

A végletek felé áhítozva keresi a "zárt, egy
séges opust", érezve azt, hogy az analízis ott
szükséges igazán, ahol nincs témája, és hogy
"örök eretnek nem-én'<ünk a metaforák vilá
gán túl van. Szentkuthy nagyon tudja, hogya
valóban lényeges határán megszűnik minden
analízis és metafora illetékessége: ahol min
denről szó van, ott a sikeres ábrázoláshoz
érezni kell az ábrázolás lehetetlenséget.

Az egyetlen metafora a megszűntét jelente
né minden további irodalomnak.

A rövidebb-hosszabb szövegeket (esszészerű

elmélkedéseket, önelemzéseket. gyónásokat,
regényterveket) rendező erővel fogja össze a
fekete torokból feltörő koncert motívuma. Az
"arany halálban egypár verébtorok cserregő

sötétségé"-nek képével kezdődik a könyv, ez a
motívum bomlik ki a könyv közepén, az 59.
bejegyzésben, és a gyereksírás hörgő kórusá
nak képével zárul a mü,

Egyetlen metafora helyett: "a halál egyetlen
fontos témája" felé - "milljó metafora felől".

Káro/yi Csaba

pus különböztethctö meg. Kerényi György pl.
hangjegyes hivatkozással tudós tanulmányt ír
Bartók két visszatérő dallamfordulatáról.
Francois-Bernard Mache, Gergely kérdéseire
válaszolva, pergő társalgásban mondja el vé
leményét egyes Bartók-müvekröl. Vannak nyi
latkozók, akik hosszabb-rövidebb írásban rög
zítik cmlékeiket. mint Bacsák Erzsébet, Bar
tók magán-zongoratanítványa a harmincas
években.

Szomjas-Schiffert György zenetudós Egy
Bartók-zenemű - Négy régi népdal keletkezése
címmel kőzöl tanulmányt. Bartók mint zon
goraművész beutazta az első világháború előt

ti Magyarországot Kassától Fiuméig, Marosvá
sárhelytől Szabadkáig. Feltünöen sokszor
járt Szegeden, s Kőnig Péter zeneszerzővel és
városi zeneiskolai igazgatóval szívélyes barát
ságban volt. A szegedi kapcsolatot Bartók ha
tártalan szenvedélye - a magyar népzene is
mertté, mindenki számára hozzáférhetővé té
tele - teremtette meg. A 10-10 Bartók-Kodály
zongorakíséretes első magyar népdalos kiad-
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vány megjelentetését ugyanis csak előfizetői

fedezettel vállalta a hangjegykereskedő cég.
Bartók részt vett a vásárlók toborzásában.
Vésztön, 1906. november 12-én feladott leve
lezőlapján arra kéri König Pétert, hogy "szí
veskedjék gyűjtöívét - pénzzel együtt az azon
jelzett címre beküldeni, mert a dalok már leg
közelebb megjelennek". A gyűjtőíveket Bartók
édesanyja juttatta el ismeretség révén König
nek Szegedre.

A francia közrernüködök megnyilatkozásai
ból a franciák Bartók-szemléletével ismerked
hetünk, tágabb értelemben a magyar zene
szerző világvisszhangjával, jobb megértésével.
Bartók népzenei hátterét pl. másképpen látják
Nyugaton. Érdekes Mache megjegyzése: "Bar
tók némiképp a természeti ember mítoszát
kereste, ez nála ösztönös-őszinte indíték Iehe
tett, de ennél sokkal többet talált: a viszony
lagosság nagyon fontos tanulságát."

Film

Spielberg: Az elveszett
frigyláda fosztogató i

A közelmúlt művészeti irányzatai próbáltak
szinkronban maradni a társadalom folyama
tos gyorsulásával. Nem szentesítödött egyet
len megvalósult forma sem, mivel mindegyik
létrehozta saját következményét, többnyire
komplementerét. Végül a folyamaton belüli
megújulás utolsó eszközeként összekevered
tek a szigorúan elhatárolható törekvések.
Többé nem érvényes az újítás, hiszen a leg
újabb lehetőség: bármi, bármikor felhasznál
ható. Ebben a kentaurlélekben magának a fel
gyorsult, technokratikus időnek a dimenziója
szünik meg, de nem megoldásképpen, hanem
végletesen összekeverve az elmúlt, elmaradt
formákat, stílusokat - az elfedés kelléktárának
valamennyi eszközét.

A forma, az elvont megvalósulás létrejötte
kezdetben a világ felfogásának az embernél
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Bartók amerikai és egyben utolsó zenekari
műveinek hiteles előadásáról eddig nem sok
szó esett. Jelen sorok írója ezért is szükségét
érezte, hogy ismertesse a Harmadík zongora
verseny előadásának gramofonlemezes rögzí
tését a bécsi filharmonikusok, Pásztory Ditta
és Serly Tibor közrernüködésével. Serly New
Yorkban Bartók gyakori látogatója, félig
meddig házi munkatársa volt.

Az élő Bartók antológia anyagának össze
gyűjtése Gergely János szívós munkájának
eredménye. Az érdemes kiadvány több jelen
tős muzsikus és Bartók-kortárs (Molnár
Antal, Kósa György, William Primrose stb.)
nyilatkozatát menti meg a zenetörténet szá
mára. Gergely nagyszabású monográfiájának,
a három főrészből álló Bela Bartók Composi
teur Hongrois-nak természetes kiegészítője.

Volly István

magasabb egység szempontjából való meg
értési kísérlete, az Isten megidézése, kiszolgá
lása volt. Amit az újkor egységes mítosz nél
küli társadalmai mögött már eltakarnak a kul
túra díszletei. A művészet félreértéséből ki
indulva csak a müvek halmozódó elfedése jele
nítődik meg és nem az egyetemessel . való
szembesülés mozgat, hanem konkrét szükség
letek kielégítése. A katarzis átalakul egy foly
ton másként kimondott, belátható és tudomá
sul vehető álkatarzissá, amely megkönnyíti az
alkalmazkodást. De az egymásra kővetkező új
donságok olyan területeket is felszínre hoz
nak, ahol öntudatlanul megjelennek a vissza
szorított, elfelejtett lét alapkérdései. A leg
könnyebben fogyasztható múfajok, a mcse, a
giccs, a horror álcájában előtérbe kerül a sze
mélytelen külvilággal szembeni belső tudás és
bizalom visszaszerzése, visszajutás egy másik
valóság gyürüjébe, ahol minden közös,

Spielberg filmjei zajos sikerek. A mutat
vánnyá lefokozott dráma sorozatai. A horror


