
Zene

A Korunk Zenéje sorozat
két hangversenye

1987 öszén, két egymást követő napon ren
dezték Kurtág György új művének - Kafka
töredékek - budapesti bemutatóját és jeney
Zoltán saját műveit bemutató hangversenyét.

A Kurtág-koncert különleges esemény volt,
színházi-operai értékekkel. Mint a mű címéból
sejthető, rövid, szilánknyi Kaíka-szövegek, -afo
rizmák, -novellaötletek hangzanak el hegedú és
szopránhang kamarazenélésében. A darab folya
mán a hegedű olykor hosszú, heves szenvedélyű

monol6gokba kezd. Máskor viszont az énekelt
szöveget már-már szavalóköri-naiv módon il
lusztrálja, lemondva a zenének önmagából eredő
.indíttatásár6I·. Ez a momentum egy végletekig
fejlesztett no-elóadás résZe, ahol a színész minden
kellékról és színpadi gesztusról lemondva zenei
tevékenység általjátssza el a rá kiosztott szerepet: a
női főszereplő énekelve, csak ennek a tevékeny
ségnek technikai jellegű mozdulatait engedve
meg magának, a férfi főszereplő pedig - mily
furcsa! - egy négyhÚfÚ vonós hangszer segítsé
gével. Mindez tökéletes színháznak tetszett, hisza
fubulisztikus jellegű látványfelesleges mank6jától
- Goethe mintájára - megszabadíttatott.

A koncert szakrális jellegéhez a két előadó,

Csengery Adrienn és Keller András személyisé
gével is hoZZájárult. Tudatos, ellenőrzött elra
gadtatásuk ott él a szfupadi jelenlét minden
másodpercében: égóáldozattá válnak élethi
vatásuk oltárán. Nem magakelletővirtuozitással,
hanem a mester problérru\tIansagával. Ez utóbbi
Keller András hegedűsprodukciójában külön is
feltűnt, hiszen sz6lama .Iegendásan· nehéz.

Nekem szerencsém volt: a földszinten illő

Kurtág GyOtgyöt is w1attam. Mint a mú létreho
zója és - minden bizonnyal - betanítója az
énekesés hegedűsminden akcióját maga is átélte.

jeney Zoltán mOvészete közelebb an a nem
fejlesztő zene, a nyitott mú elveihez, mint
Kurtágé. A koncert egész külső-belső képe,
lefolyása más, mint az elóZŐé. Nem rosszabb,
nem komolytalanabb. M4s, performance-sze
rűbb. Frakk nincs. A színpadon olyan arcok
tűnnek fel, amelyeken nem a zeneművtsz·

színész 1étmódj4t tükrözik, hanem a gondolko
dóét. Wilheim András SZObOrSZet1I arca az elek
tronikus eszköz mögött: a koncentrtciónak más

módja, mint elózó nap Keller Andrásé. Nyilván
való, hogy a zenetudös, a zeneszerző (nem
Mozartra vagy Bartékra gondolok) másképp
zongorázik, mint a hivatásos zongorista. A zon
gorista létezése a színpadi térben, valóságos és
képzeletbeli .szembenálIása" hangszerével jóval
mozdulatszegényebb. A darab egyenletesen per
gő futamok sora, melyek elhangolódások, .hang
nemi" elszíneződések során jutnak új és új
jelentéshez.

Az estén elhangzott a. Round című cembalo
harfa-zongora trió, mely az azonos című film
(Balázs Béla Stúdió) hangszférája. A darab azo
nos regiszterben levő, .maganyos" staccato-han
gok sora, egyenletes dinamika, mctrumnélkü
liség. Mivel a mozidarabot is láttam, kíváncsian
vártam, milyen a zenei anyag, ha önmaga "jelölői

vel" egészül ki. (A film teoretikusabb, noha
látványába belekáprázunk. A Baross téri aluljáró
gyorsított képe az elcikázó emberekkel, a képet
más és más helyen eltakaró fekete sávokkal a
zenei anyag rendezőelvei szerint: ez a negyedik,
vizuális hangszer az érzékelés, állítólag elkülö
níthető, módjait összekeveri.)

Az esten egy fehér lepel mögé ültetett zenekar
a .cisz·-hangot játszotta változó változatlanság
ban - ahogy a hangszerek más-más dinamikával
egymással cserélődve megszólaltatják -, hang
zó alapot alkotva a színpadon ülő öt másik
hangszernek, a .cisz·-hangot mindig tartalmazó
improvizáció számára (Fantasia su una nota).
Elhangzott a Nelly Sachs versére írott mű, kórus
ra és kamarazenekarra. A szólamok .csíkszerű"

mozgása (mint amikor a fényképezőgépet kicsit
.elhúzzák"), tömbössége, azegész hangzó anyag
finomsága, visszafogottsága, a dráma befelé
élése teszi tökéletessé a művet és az előadását.

Büki Mátyás

Könyvek - a zenéről

John Henry van der Meer: Hangszerek
Ez a gyönyörű kiállítású könyv nemcsak a hang.
szerek lexikai leírását tartalmazza, hanem végig
követi történetüket is, ahogy a zeneirodalom
egyre-másra hódította meg minél teljesebb és
hitelesebb kifejezése érdekében őket, s az együtt
zenélés szolgálatába állítva megteremtette azt a
csodálatos tartományt, melyet zeneirodalomnak
nevezünk. Szakszerűség és ismeretterjesztés
vonzó együttestben léphetünk be ebbe a ma is
fejlődő, alakuló birodalomba, melynek mintegy
térképét rajzolják meg a szép illusztrációk

239



John Deathridge-carl Dahlbaus: Wagner
Ez a monográfia-sorozat a nagy Grove-lexikon
címszavait adja külön kötetekben. Magyar nyel
ven eddig nem sok ilyen szellemes, izgalmas
zenei monográfiát olvashattunk. A sorozat egyes
darabjain érződik az angol szerzők szellemes
sége,finom iróniája, melynek segítségével szakí
tanak az eddig ismert, kicsit idealizált és he
roizált portrékkal. Hogyne lenne elemében egy
angol professzor, amikor Wagner életrajzát kell
megírnía, szembesülve e nem mindennapi és
nem is túlságosan következetes személyiséggel,
aki mérhetetlenül büszke volt önmagára, s amint
a fejlemények bebizonyították, nem is ok nélkill.
A kiegészítő részben gazdag és elmélyült elem
zést olvashatunk esztétikájáról, melynek fontos
szerepe volt a huszadik századi művészetszem
lélet kialakításában. Elképedéssel elegy derűvel

és tisztelettel olvassuk a mindvégig lebilincselő

en érdekes, szellemes, tanulságos kismonog
ráfiát, melynek szellemét hibátlanul adta vissza
Tallián Tibor fordítása. (Zenemúkiadó)

R.L.

Képzőművészet

Somogyi Győző játszik

Mintha nem tudná, hogy a játék gyerekek meg
színészek kincse. Vagy neki van igaza, és a
szóhasználat téved? Játszik valamennyi művész?

Falusi portája utóbbira bizonyíték. Mert moso
lyog az idegen, alighogy az udvarába lép. Ha
éppen távol is a gazda, jól táplált, jókedvű állatok
fogadják a látogatót. Nevezetesen: szürke ló és
szamár, juhok, csavartszarvú kecskék, húsevónek
pedig három festölen különböző macska. Az
egyik fehér, a másik cirmos, a harmadik röt,
sivatagszínű. Ez a legnyáVogósabb is, esténként
addig sír az ajtónál, amíg a háziasszony meg nem
szánja, be nem ereszti a búbos kemencére.

A játék nap mint nap a közeli réten folytatódik.
A gazda ujjatlan kaftánt ölt, szamárhátra lendül,
kihajt ja a nyájat. A szamár rendkívül bölcsen,
belátóan viselkedik. Végigcipeli ugyana nagyra
nőtt gazdát a mezőrevezető, háromperces úton,
az irányt azonban már önállóan határozza meg.
Ráérősen, kacsk:aring6san haladnak hát, vissza
visszafordulnak. A szamárútközben is legelészik,
mélázgat, píhen.
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A gyepes dombocska tetejéről jól Iatszika táj.
Hasonlósága HeWsszal meghökkentő, a gyepra
karóra szórt, esókoptatta, méteres sziklak, örök
zöld borókak jótékonyan~zzáka belső

rokonságot, A legnagyobb eltérés miatt nincs ok
búslakodni, megegyezünk, HeWszna1 zöldebb.
üdébb világban vagyunk. A tenger, nem vitás,
híanyzík, bányatavak szürke vizét fodrozza a
távolban a szél.

A hianyzó kékséget otthon, Győző képein
találjuk meg ismét. A parányi, kápolna alakú
műterem a fészer mellett helyezkedik el,
káprázatos fehérre meszelte a művész. Ablak
nincs rajta, a tetöüvegen árad be a fény. Nem
vitás, a külvilágot t1tvol kell tartani. Festhet a
festő játszva, a festés mégiscsak a legkomolyabb
játék.

Állunk hát a szobl1cska kemencemelegében,
és figyeljük, amint a Santorinit körülvevő tenger
összekeveredik a Káli medence fölé boltozódó
éggel. Aztán túlnő, túlér a váSZnakon, elönti a
szobát. Hűvös korallizzJissa] fölfénylenek a
színek, alakok libbennek elő, lám, a tempózók
között megjelenik Petőfi Sándor. llZéves, elő

ször képzeli magát Kukorica Jancsinak. Vézna
gyerkőc, csaka koponyája hatalmas, olyan, mint a
Győző rajzolta képen. Ugyanazt a ruhát is viseli,
ruháját nem fogja a víz. Ez a tenger aJanos vitéz
országokat elnyelő meseföldrajzában létezóhöz
hasonlatos. Alig sustorog, mikö7ben a tíZéVeS
poéta beszél. "Magyarköltőknek, akiket megölt a
fém, az ágyúgoly6bis, a dzsida, a vonatkerék, a
géppisztolysorozat, sose állítsatok ftmekból
szobrott"

Ennyit mond, azdn egy gyárnegyedre mutat.
Éles a kép, és minden a helyén, ebben a múlt
akváriumban a fénytörés sem érvényesülhet.

Megtudjuk, mennyi 480 perc, lejártáva1 mit
jelent a lét méltóságos öröme. KüMros, egyszer
és kétszer és örökké, a fagyott pocsolyák fölött
kopott indigókkal játszik a januári szél. A
másolásnak nincs értelme, egy táltosarcü
munkás csúnya, Ö5SZeVert Krisztusokat rajzol.
Nem benne, neki akar hinni. Egy kövérkés,
bíboröltöZékt1 úr olaszos Il}'ájassággal vigasztal
gat ja: .Sose bánkódj, fiam, jól szo1g;Uod az Urat.
Miközben signor Santinál ültem, néha eszembe
jutott, bár félretuszkolhatrutm és Krisztust fest
hetném a vaszon tüloldalárat"

.Csakugyan, Győző, a műterem tervrajzait is te
készítetted el?"

se ő, se más, vWgéletében rajzok nélkill
építkezett. Most már még kevésbé értem, miért
vl1gyik olyan ikonfestő lenni, akinek mindig
imádkoznaka képei előtt.


