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Az Új Zenei Stúdió hangversenyei

A Zeneakadémia Kistermében 1988 tavaszán
Morton Feldman Két művét mutatták be az Új
Zenei Stúdió hangversenysorozatának nyitókon
certjén. Ez az amerikai zeneszerző a John Cage
köré csoportosuló komponisták közé tartozott
( 1926-1987), nálunk soha egyetlen művenem
hangzott el nyilvánosság előtt.

Az első darab (Why patterns?) fuvolara, ha
rangjátékra és zongorára íródott, s a véletlen
nem játszik szerepet a mű egyetlen mozzanatá
ban sem. A darab motívumok, figurációk, "pat
ternek" sora. Közülük egy kromatikus figuráció a
darab legvégére kiteljesedik egy kétvonalas gesz
től a kis asz-ig tartó folyamatos, félhanglépéses
vonalban. Ebben a tér- és időbeli terjedelmében
- másfél perc az addig eltelt harminccal szem
ben, tele zenetörténeti tudattartalmakkal, a ba
rokk nagy lefele lépő kromatikus témáitól egé
szen akár a reihe-ig - arra példa, hogyan válik
több összefűzött hang szimbólummá: már nem
önmagát jelenti, hanem affektust, vagy egy ese
mény, vagy gondolat hangokban megfogalmaz
ható asszociációs körét,

Feltűnő és izgató ez a váltás, hisz a dallam
kiteljesedéssel egyidejűleg az addig metrikailag
egymástól független szólamok most hirtelen
azonos metrikai rendbe szerveződnek.A hangok
már együtt mozognak, külső pont felé, az előre

irányában. Harminc percig önmaguk alanyai és
tárgyai voltak, de az utolsó egy percre a tárgy
külsővé vált.

A darab egyébként szelíd, finom, köszönhető

en az ütőhangszer és a zongora felső, "csillogó"
regisztereinek, a fuvola hangszínének, valamint a
középhalk alapdinamikának. Amű légköre talán
Debussy és Maeterlinck Pelleas és Melisande
jával rokonítható.

Aki észrevette, hogy a harangjáték fémlapjai
visszatükrözték a lámpák fényét a pódium fölötti
hangterelő falra, nézte, hogyan takarja el időkö

zönként a fénycsíkokat egy emberformájú
árnyék, az a révületnek magas fokára juthatott el.

Az esten elhangzó második darab, a Rothko
Cahpel, inkább képzőművészeti gondolat ter
méke, rnint zeneié. Ezt keletkezési körülményei
részben magyarázzák: a mű Mark Rothko ameri
kai festő által - bármely felekezethez tartozó

398

hívők magányos meditációja vagy közösségí
szertartása számára létrehozott - építmény
belső terében való megszólaltatására készült. A
tér nyolcszögletű,a falakat Rothko-festmények
borítják. Atér bejárása, a benne való tartózkodás,
a festmények tematikája zenei kollázst eredmé
nyezett, szigorú teoretikus megfontolásokon in
nen és túl.

Előadóművészi szempontból feltűnővolt, mi
lyen magától értetődő természetességgel vett
részt a Tomkons Énekegyüttes a darab tolmá
csolásában: sem szektás gőg, sem kelletlenség. A
kórus zenélt, ezen az estén azt sem titkolva, hogy
művészeténektecbné-je is van. A tagok kezében
levő hangvilla nagy szerepet játszott abban, hogy
a kórus alig elmozduló hangokból álló függönye
létre-szövődjön, melyre aztán a brácsa és a
széléének nyugodt hangindái ráhímeződhettek.

Az ÚjZenei Stúdió második bérleti hangverse
nyén (1988. marc. 6) egyetlenegy "civil" ült a
nézöteren. Szorongó fiatalember volt, vastag
szemüvege mögül reménykedve pillantott szét:
ki magyarázza el, mit hall? Mivel mellettem ült, a
feladatot nyilván rám osztották ki, ám én kitér
tem előle. Kicsit azért csevegtünk egymással (a
szünetben), rólam kiderült, "szakember" va
gyok. Ijedten és irigykedve nézett rám, mire
gyorsan biztosítottam afelől, hogy ezt egyáltalán
nem érzem előnyösnek.

Alegtöbb tapsot egyJeney-darab kapta (Herak
leitosz-értelmezés). Mint szepen hangzó tárgyat
szívesen szemléltem, de túlságos kiszá
míthatóságától - egyszólamú dallam, mint figye
lemfelkeltő jel, majd ennek permutációi több
szólamban szétszórva - kicsit idegenkedtem.
Igaz, a zene kombinatorika is, de ha csak az volna,
akkor a világ összes nagyzenekultúrájában azonos
zenét játszanának, amiképpen kétszer kettő min
denütt négy. A darab szeretettel és mester
gonddal kivitelezett előkészületnektűnt föl, mely
valami összefoglaló mühöz rnutatja az utat.

Nagyon tetszett Serei Zsolt Huszonegy dal
lamtöredék círnű alkotása. A csellókon hallható
non-finito-motívumok Bartók vonószenéinek
gesztusaira emlékeztettek. A mű egésze sötét
tönusü, zaklatott, a hangok az alsó hallhatósági
küszöb közeléból nem mozdulnak el. Lehet
séges asszociáció: valami Melegnek, Jónak szub
jektumában és a külső világban lezajlódó harca
pokolbeli, csuszamos-zsíros tonnányi alakokkal.

A koncert végén ismeretlen zenehallgató
társamnak azt találtam mondani: hallgatni kell
ezeket a zenéket, a többi jön magától. Nem
győztem meg. Bizalmatlanul nézett rám, és
búcsú nélkül elment.
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