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Eszt¢tikailag rendkÁv¡l problematikus ¢s a
szvit hangulatÀba nem illeszkedû a nyitÂt¢tel
diatonikus, magyar n¢pdalt imitÀlÂ melÂdiÀ-
ja, amely az utolsÂ t¢telben Ãjra hallhatÂ. A
fagott Àltal kÁs¢rt oboaszÂlÂ dallamÀt klari-
n¢t-hegedü pÀr, majd k¢t klarin¢t veszi Àt,
v¢g¡l tuttin is megszÂlal, ¢s a hegedük magas
tremolÂja kÁs¢ri: fantasy-sound (Adorno). A
t¢mabemutatÀs a falusi konyhÀk hÁmzett ¢let-
k¢peinek giccses banalitÀsÀt sugallja...

A t¢tel hat k¡l´nb´zû karakterü variÀciÂ-
jÀban a hangszerel¢s a figyelemre m¢ltÂ: Doh-
nÀnyi fÃvÂspÀrhuzamokat szerepeltet (oboa-
fagott, k¢t klarin¢t, piccolo-fuvola, k¢t k¡rt,
k¢t fagott), vagy oboaszÂlÂt vonÂstremolÂ fe-
lett, aztÀn a sokszoros Àtt¢tel utÀn a dallamok
a triangulum peng¢s¢ben vagy cintÀny¢r zen-
g¢s¢ben halnak el.

TelitalÀlat a mÀsodik t¢tel groteszken
meg-megtorpanÂ scherzÂja, a k´z¢pr¢sz lÀgy
kergetûz¢s¢ben t¡nd¢rjÀt¢k elevenedik meg.
A III. t¢tel RomÀnca b´lcsûdal: ringatÂzÂ vo-
nÂs pizzicato felett oboÀn szÂlal meg egy Àr-
va, t´r´k´s dallam. A IV. t¢tel sodrÂ megle-
pet¢seffektusainak legeml¢kezetesebbje az,
amikor a jÀt¢kos oboaszÂlÂt vÀratlan, pergû
¡tûseffektus szakÁtja meg, ¢s a vonÂsokon,
piccolÂn, fuvolÀn unisonÂban egy (szÀnd¢-
koltan?!) amuzikÀlis, megt´rt dallamrajzÃ,
triviÀlis motÁvum harsog.

A SZIMFONIKUS PERCEK op. 36. sorozatot
DohnÀnyi mÀsodik feles¢g¢nek, Galafr¢s El-
sÀnak tÀncterv¢re komponÀlta. Galafr¢s ere-
detileg a RURALIA HUNGARICA zen¢j¢re sze-
retett volna tÀncjÀt¢kot rendezni, de az tÃl
r´vidnek bizonyult, Ágy pÂtlÀsk¢nt sz¡letett a
SZIMFONIKUS PERCEK. A tÀncjÀt¢k v¢g¡l
1934-ben szÁnpadra is ker¡lt. TÂth AladÀr Ár-
ja errûl a kompozÁciÂrÂl: àOlyan divertimento,
amely nemcsak a szellemet szÂrakoztatja, hanem
fel¡dÁti a lelket is.Ê

A SZIMFONIKUS PERCEK DohnÀnyi egyik
legt´k¢letesebb alkotÀsa, a FISZ-MOLL SZVIT-
n¢l l¢nyegesen kiegyensÃlyozottabb, minden
szempontbÂl megoldottabb, stilizÀltabb. Az ´t
t¢tel (Capriccioso, RapszÂdia, Scherzo, Tema
con variazioni, Rondo) elk¡l´n¡lû hangula-
tÃ, ¢s sokat merÁt a FISZ-MOLL SZVIT karakte-
reibûl. A RapszÂdia, illetve a Tema con vari-
azioni t¢telekben megjelenû nemzeti szÁn hi-
teles, az utÂbbi t¢telben ûszinte, mÀr-mÀr
drÀmai vallomÀst hallhatunk a sz¡lûf´ldrûl,
az otthon hÁvÀsÀrÂl. TalÀn itt mÀr ¢rlelûd´tt

DohnÀnyiban a II. ZONGORAVERSENY, amely-
nek zÀrÂt¢tele a SZIMFONIKUS PERCEK Rap-
szÂdia t¢tel¢hez hasonlÂ dramaturgiÀra ¢p¡l:
a hazai tÀjon valÂ k¢pzeletbeli utazÀst a leg-
exponÀltabb pillanatban egy radikÀlis, eltÀ-
volÁtÂ fortissimo gesztus szakÁtja f¢lbe, a va-
rÀzslat eltünik, elillan minden rem¢ny.

A D-DöR DARAB-ban Onczay Csaba ihletett
gordonkaszÂlÂjÀban gy´ny´rk´dhet¡nk. A
hajszÀlnyira alulintonÀlt, szÀnd¢kosan szor-
dÁnÂsra vett, molto espressivo szÂlam alapve-
tûen meghatÀrozza a darab alaphangulatÀt.

A zenekar hangzÀsa mindv¢gig kiegyenlÁ-
tett, tiszta, kitünûen differenciÀlt, ÀthatÂ sz´-
vetü. A vonÂsszÂlamok ¢rz¢keny, olykor len-
d¡letes rajzolata, az ¡tûseffektusok pontosan
megformÀlt, kidolgozott hangzÀsk¢pe mind-
hÀrom darabban jellemzû. Lehetetlen felso-
rolni a szÀmos kivÀlÂ fÃvÂsprodukciÂt. VÀ-
sÀry TamÀs karakterei telitalÀlatok, a tempÂ-
v¢telekben m¢rt¢ktartÂ eleganciÀt ¢rv¢nye-
sÁt. Ezzel a sz¢p produkciÂval m¢ltÂan szol-
gÀlja egykori mester¢t.

Zalatnai Katalin

REND °S F°NYESS°G

Jeney ZoltÀn szerzûi lemeze

Alef ä Hommage ¥ Sch´nberg (1971ä1972);
ApollÂnhoz (1978); Cantos para todos (1983);
12 dal (1975ä1983)
K´zremük´dik: MRT Szimfonikus Zenekara,
Dobszay çgnes, Ferenczi Ilona, Makk çgnes,
Mesz¢na BeÀta, TarkÂ Magdolna, Melis LÀszlÂ,
Mezei JÀnos, SoÂs AndrÀs, Hadady LÀszlÂ, Jeney
ZoltÀn, SÀry LÀszlÂ, Vidovszky LÀszlÂ, Wilheim
AndrÀs, Luisa Castellani, ASKO Kamaraegy¡ttes,
Keller AndrÀs, Kocsis ZoltÀn
Vez¢nyel: E´tv´s P¢ter
Zenei rendezû: H¢zser ZoltÀn, P¢terdi P¢ter,
Wilheim AndrÀs
Hungaroton Classic. HCD 31i653

Egy zeneszerzûi CD olyan, akÀr egy k´ltû vÀ-
logatott verseinek kiadÀsa. ElvÀrjuk tûle,
hogy r´gzÁtse, hol Àll ma az alkotÂ, s hogy mi-
lyen Ãton jutott el addig a pontig, ahol most
lÀtjuk. Jeney ZoltÀn mind´ssze n¢gy müvet



tartalmazÂ CD-je, Ãgy tünik, alig feler¢szben
felel meg emez Âhajunknak. A lemez legk¢-
sûbbi kompozÁciÂinak, a k¢t dalciklusnak a
v¢g¢re egyarÀnt 1983-ban, majd' mÀsf¢l ¢v-
tizede tett pontot a zeneszerzû, ¢s a kortÀrs
hangversenyek lÀtogatÂi tudhatjÀk, hogy az-
Âta mÀr messze jÀr ezektûl. (MutatjÀk ezt a
legÃjabb jelentûs Jeney-müvek: a COMMEN-
DATIO ANIMAE, bem. 1994 ¢s az INFINITíVUSZ,
bem. 1996.) MÀsfelûl a n¢gy itt szereplû al-
kotÀs egy¡ttese a pÀlya k¢p¢t is csak k¢ny-
szerü ä s talÀn nem is el¢gg¢ k´r¡ltekintû ä
csonkÁtÀsokkal vÀzolja fel.

Nem tudom, maga a zeneszerzû vagy a
Hungaroton Classic n¢vtelens¢gbe burkolÂ-
zÂ szerkesztûi tervezt¢k-e meg e retrospektÁ-
vet, de vitÀba kell szÀllnom elk¢pzel¢s¡kkel.
Jeneynek 1975 ¢s 1989 k´z´tt ´t ¢s f¢l LP-le-
meznyi, t´bb mint ´tÂrÀnyi Hungaroton-fel-
v¢tele jelent meg. Az egyes lemezeket ä ¢pp-
Ãgy, mint az alkotÂi pÀlya eg¢sz¢t ä a feltünû
tudatossÀg jellemezte; minden korong pon-
tos helyzetmeghatÀrozÀs kÁvÀnt lenni, ¢s
rendre a legutÂbbi lemez Âta komponÀlt mü-
vekbûl kÁnÀlt esetenk¢nt szervesen ´sszetar-
tozÂ àciklusokatÊ. Ezeket ä Ãjabb jele a tuda-
tossÀgnak ä 1979 Âta Wilheim AndrÀsnak a
müismertet¢seken gyakran tÃlmutatÂ, tanul-
mÀny¢rt¢kü elemz¢sei kÁs¢rt¢k, amelyek arra
t´rekedtek, hogy olvasÂjukat ne csak az
egyes kompozÁciÂkhoz, hanem egy alkotÂi
gondolkodÀsmÂd mük´d¢s¢hez vezess¢k el.
A jelen CD ezzel szemben lÀtszÂlag v¢letlen-
szerüen emel ki egyes elemeket a mÀr pub-
likÀlt LP-bûl. Ezt az esetlegess¢get t¡kr´zi a
CD kÁs¢rûf¡zete is, amely p¢ldÀul botrÀnyos
nemt´rûd´ms¢ggel feledkezik meg a vokÀlis
kompozÁciÂk sz´vegeinek a korÀbbi LP-k ese-
t¢ben m¢g magÀtÂl ¢rtetûdû k´zl¢s¢rûl.

De mi¢rt foglalkozom ennyire r¢szletesen
a szerkeszt¢si elvekkel? ögy v¢lem, hogy
mind Jeneynek, mind a nyilvÀnossÀgnak
igen fontos lett volna, hogy egy ilyen doku-
mentum¢rt¢kü vÀlogatÀs ä ha mÀr k¢ny-
szerüen csak korÀbban r´gzÁtett felv¢telekbûl
lehetett szemezgetnie ä hiteles k¢pet adjon a
zeneszerzûi mühely t´rt¢net¢rûl. Most azon-
ban nem Ágy t´rt¢nt. Hadd vegyem tehÀt sor-
ra konkr¢t kifogÀsaimat!

Jeneyt pÀlyÀjÀnak egy terjedelmes korsza-
kÀban foglalkoztatta a hangszeres kamaraze-
ne, a k¡l´nb´zû fokon kontrollÀlt, de ugyan-

akkor az elûadÂk egyszeri d´nt¢seinek is te-
ret engedû egy¡ttjÀt¢k lehetûs¢geinek a vizs-
gÀlata. Az ezt dokumentÀlÂ müvek helyett
egyed¡li hangszeres kompozÁciÂk¢nt egy a
pÀlyakezd¢s idej¢bûl valÂ, minuciÂzus pon-
tossÀggal r´gzÁtett sz´vegü zenekari alkotÀs,
az ALEF szerepel a CD-n. Hogy a CD vala-
mennyi t´bbi darabja ¢nekhangot is alkal-
maz, az pedig Jeneyt megt¢vesztû mÂdon
eminensen vokÀlis komponistÀnak ÀllÁtja be,
¢s nem is sejteti, hogy a zÀrÂszÀmk¢nt szerep-
lû 12 DAL korÀntsem v¢gc¢l, hanem Ãj keletü,
azÂta kiteljesedû ¢rdeklûd¢s kezdet¢nek a do-
kumentuma. S hogy v¢g¡l k¢rdezetlen kÁv¡l-
ÀllÂk¢nt a magam ÂhajÀt is megemlÁtsem: a
SZçZ°VES çTLAG vagy az ºVEGEKRE °S F°MEK-
RE Hungaroton-felv¢teleinek Ãjrak´zl¢se,
amellett, hogy Jeneynek az elektronikus zene
m¢diumÀt szuver¢n mÂdon kezelû fantÀziÀ-
jÀt illusztrÀlta volna, jellemzû ¢s jelentûs mü-
vekkel eg¢szÁtette volna ki a CD programjÀt.

De annak taglalÀsa helyett, ami nincs, for-
duljunk immÀr afel¢, ami van.

àJeney ALEF-j¢t p¢ldÀul jÂ kompozÁciÂnak tartom.Ê
E v¢lem¢ny ugyan megegyezik sajÀt ÀllÀs-
pontommal, most m¢gis kort´rt¢neti lelet-
k¢nt id¢zem. A mondatot Kadosa PÀl fogal-
mazta meg egy hÃsz ¢v elûtti interjÃjÀban.
Kadosa negyven ¢vvel volt idûsebb Jeneyn¢l,
szÀzadunk magyar zenet´rt¢net¢nek generÀ-
ciÂs rendj¢ben k¢t nemzed¢kkel elûzte meg
ût. ízl¢svilÀga, ¢rt¢krendje müvei alapjÀn
f¢ny¢vekre Àllt a Jeney¢tûl. Hogy a konzer-
vatÁv, idûs mesternek affinitÀsa lett volna eh-
hez a zen¢hez? Alig hihetû. M¢gis, fontosnak
¢rezte, hogy kimondja: szerinte jÂ kompozÁ-
ciÂ az ALEF. A mondat ama t´rt¢nelmi tÀvol-
sÀgba ker¡lt idûben ÀllÀsfoglalÀs-szÀmba
ment. A zene¢let egy a Hatalom Àltal nagy-
rabecs¡lt szem¢lyis¢g¢nek szavazata volt egy
ugyanezen Hatalom Àltal veszedelmesnek
Át¢lt koll¢gÀja mellett. Zenet´rt¢neti t¢ny,
hogy Jeney ¢s tÀrsai az öj Zenei StÃdiÂ egy-
kori v¢d- ¢s dacsz´vets¢g¢ben leplezett vagy
nyÁlt egzisztenciÀlis tÀmadÀsok k´zepette t´-
rekedtek eszt¢tikai programjuk megvalÂsÁ-
tÀsÀra. Tapadt hozzÀjuk egyfajta ellenÀllÂi
¢thosz an¢lk¡l, hogy ûk b¡szk¢lkedni akar-
tak volna a mÀrtÁromsÀg v¢rfoltos glÂriÀjÀval.
N¢hÀny zeneszerzû pusztÀn ´nn´n m¢rc¢je
szerint v¢gezte munkÀjÀt, de ennek irritÀlÂ-
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an ´nt´rv¢nyü tisztasÀga s nem utolsÂsorban
k´z´ss¢gteremtû ereje szÀlkÀvÀ vÀlt a Hata-
lom szem¢ben. A s¢relmek ¢s ellens¢relmek
nem mÃltak el ugyan nyomtalanul (mutatjÀk
¢l¢nks¢g¡ket a Muzsika idei februÀri szÀmÀ-
ban ¢ppen az ALEF okÀn felparÀzslott indu-
latok), de ma mÀr ä fûk¢nt a fiatalabbak szÀ-
mÀra ä szem¢lyes ¢lm¢nybûl t´rt¢neti adattÀ
hüv´s´dtek. Hogy az ALEF 1972-es bemuta-
tÂjakor emblematikus szerepü tett volt, az mit
sem vÀltoztat azon a t¢nyen, hogy ma mük¢nt
kell helytÀllnia ´nmagÀ¢rt. Vajon hogyan te-
szi ezt?

A vÀlaszadÀs elûtt ¢rdemes azonban m¢g
visszaadni a szÂt KadosÀnak. így folytatja:
àAz nem baj, ha egyik zeneszerzû nem k¡l´nb´zik
a mÀsiktÂl, az sem, ha egy alkotÂ valamennyi da-
rabja hasonlÁt egymÀsra, de az mÀr nagy baj, ha
egy darab mindv¢gig ugyanolyan. Kontraszt n¢lk¡l
nincs zene, akkor sem, ha ez ma vilÀgdivat.Ê Az
agg mester e szavai alÀhÃzzÀk, hogy valÂban
akceptÀlni kÁvÀnja a StÃdiÂ l¢t¢t, a benne
megtestes¡lt, a kÁv¡lÀllÂ szÀmÀra manifeszt
mühelyjelleget. (MÀs k¢rd¢s, hogy a b¢v¡l le-
vûk nagyon is jÂl ¢rz¢kelt¢k mÀr ekkor is a
k´zt¡k megl¢vû k¡l´nbs¢geket. Vidovszky
LÀszlÂ p¢ldÀul Ágy nyilatkozott: àc¢ljaink sok
mindenben k´z´sek, sok mindenrûl hasonlÂan gon-
dolkozunk, zeneszerzûk¢nt m¢gis f¡ggetlenek va-
gyunk egymÀstÂl, ¢s ´nÀllÂan komponÀlunkÊ.)
Visszatekintve a k¡l´nbs¢gek ä mind a zene-
szerzûk, mind a darabok k´z´tt ä egy¢rtel-
müen l¢tezûnek tetszenek, s az is kitünik,
hogy a StÃdiÂ komponistÀi k´z¡l Jeney esk¡-
d´tt fel legk´vetkezetesebben a rÀciÂ hatal-
mÀra. Elsûdlegesen a müvek megszerkesztett-
s¢g¢nek ´nt´rv¢nyü rendje s talÀn csak mÀ-
sodsorban a hallgatÂ Àltal regisztrÀlhatÂ ha-
tÀsuk indokolja l¢t¡ket. Pontosabban Jeney
pÀlyaÁv¢nek ä m¢g a CD vÀlogatÀsa alapjÀn
is ä rekonstruÀlhatÂ vÀltozÀsait ¢ppen e k¢t
szint viszonyÀnak fokozatos ÀtalakulÀsa okozza.

Kadosa azonban nyilatkozatÀnak zÀrÂsza-
kasza szerint semmit sem ¢rtett meg abbÂl,
ami az Àltala elismert ALEF-et l¢trehÁvta. Ez a
kompozÁciÂ ugyanis lÀtszÂlag àmindv¢gig
ugyanolyanÊ, àkontraszt n¢lk¡lÊ valÂ zene. Nincs
benne t¢ma, dallam, fejleszt¢s, mi t´bb, a tra-
dicionÀlis metrum Àltal rÀncba szedett ritmus
is teljess¢ggel hiÀnyzik belûle. Ehelyett a mo-
numentÀlis m¢retü zenekar egyetlen tizenk¢t
hangbÂl ÀllÂ akkordot, illetve ennek kivÀga-
tait szÂlaltatja meg. Hosszan kitartott, fesz¡lt-

s¢ggel telt hangzatok szÂlnak mindv¢gig. A
vÀltozÀsok csupÀn a hangszerel¢s mÂdosulÀ-
saiban ¢s egyes hangok lÀtszÂlag v¢letlensze-
rü kierûs´d¢s¢ben nyilvÀnulnak meg. Vagyis
sutba dobhatjuk begyakorolt zenehallgatÂ-
reflexeinket, ¢s alkalmazkodnunk kell egyfaj-
ta alig (vagy legalÀbbis szokatlanul) tagolt
folytonossÀg ¢szlel¢s¢hez, amelyben a zene-
szerzû nem a zene hagyomÀnyos kommuni-
kÀciÂs eszk´zeivel akar megszÂlÁtani benn¡n-
ket. Ugyanakkor az egy¡ttes volumene ¢s a
vÀratlan àhangsÃlyokÊ alighanem k´nnyen
juttatjÀk esz¢be a hallgatÂnak a hullÀmokat
partra g´rgetû tenger k¢p¢t. Ez a belsû tÀ-
gassÀg ¢s a nagyvonalÃsÀgÀban is megragadÂ
r¢szletgazdagsÀg a kompozÁciÂ legvonzÂbb
vonÀsa. Aligha t¢ved¡nk azonban, ha nem
egy po¢tikus gondolat megjelenÁt¢s¢t, hanem
zeneszerzûi kÁs¢rletet lÀtunk az ALEF-ben.
LeginkÀbb az eszk´z´kkel valÂ takar¢kossÀg
´nkorlÀtozÂ elve az, amit Jeney pÀlyÀja k¢-
sûbbi szakaszÀban is k´vetni akart. De felis-
merhetû t´rekv¢s¢ben az a Cage Àltal meg-
fogalmazott gondolat is, hogy a zen¢nek az
idû beosztÀsa, az egyes szakaszok idûtartamÀ-
nak arÀnya a legfontosabb jellemzûje. Cage ezt
a k´vetelm¢nyt abbÂl eredezteti, hogy a hang
¢s ellent¢te, a csend egyed¡l idûtartamuk alap-
jÀn m¢rhetûk ´ssze. Ennek t¡kr¢ben ¢rdemes
megemlÁteni, hogy a csendet, a sz¡netet egyÀl-
talÀn nem ismeri az ALEF; benne a hang foly-
tonossÀga mindv¢gig megszakÁtatlan.

Ez ¢s egyed¡l ez a tulajdonsÀg kapcsolhat-
ja hozzÀ az APOLLñNHOZ cÁmü kantÀtÀt. De
ami a zenekari kompozÁciÂban kiterjesztett
zeng¢s ¢s folyamatossÀg volt, az a vokÀlis da-
rabban sebes mozgÀssÀ ¢s l¡ktet¢ss¢ vÀlik. Az
APOLLñNHOZ àkÀrtyÀibaÊ k´nnyebb belelÀt-
ni, de persze tekhn¢j¢nek megragadÀsa aligha
vezet el k´zvetlen¡l arkh¢jÀhoz. Elûsz´r mint-
egy àbeskÀlÀzÀsk¢ntÊ megismerj¡k a müben
felhasznÀlt hatvann¢gy hatfokÃ sort, majd az
ezekbûl k¢pzett ¢s hatvann¢gy ritmusk¢plet
szerint artikulÀlt, gyors mozgÀsÃ, v¢gtelen
dallam hordozza Kallimakhosz himnuszÀnak
terjedelmes sz´veg¢t. (A kÁs¢rûsz´veg t¢ved,
amikor àhuszonnyolc g´r´g versritmusÊ felhasz-
nÀlÀsÀrÂl besz¢l.) Az Ágy megsz¡letû monÂdia
elektromos orgonÀn hangzik fel, s vele uni-
sonÂban haladnak ä a sz´veg tagolÀsÀnak
megfelelûen meg-megszakÁtva ä az ¢nekszÂ-
lamok ¢s az ûket erûsÁtû-szÁnezû angolk¡rt.
Hat antik tÀny¢r szabÀlytalan tÀvolsÀgokban



megszÂlalÂ hatvann¢gy ¡t¢se pedig az emlÁ-
tett hangsorokat ´sszegzi akkordk¢nt. De ez
a konok rend aligha vÀln¢k t´bb¢ puszta
etüdn¢l, ha ott nem volna a sz´veg. A formu-
lÀkbÂl ¢p¡lû folyamatos ¢s egyszÂlamÃ dal-
lam, a mereven kim¢rt ritmus, a r¢szt vevû
instrumentumok hangszÁne egy¡ttesen na-
gyon jÂl k´zelÁti azt az akusztikus valÂsÀgot,
amit az Âg´r´g zene ÁrÀsos feljegyz¢seibûl
megsejthet¡nk. De nyilvÀnvalÂan nem egy
t´rt¢neti hangzÀs rekonstruÀlÀsÀnak szÀnd¢-
ka vezeti Jeneyt, hanem sokkal inkÀbb a sz´-
veg ¢thoszÀnak megjelenÁt¢se. TalÀn nem t¢-
ved¢s a vilÀglÂ ¢s tiszta istens¢gnek ebben a
vilÀgos ¢s tiszta alakban valÂ megid¢z¢s¢t a
zeneszerzû ars poeticÀjÀnak tekinteni (ez¢rt is
ker¡lhetett rÀ a CD-re). Egyes sorok s k¡l´-
n´sen a vers v¢g¢n szereplû, a gy¢ren felfa-
kadozÂ tiszta vÁzrûl szÂlÂ parabola pedig akÀr
az egymÀst tÃlb´mb´lû ¢nekesek k´r¢ben ¢lû
komponista magabiztos ´njellemz¢sek¢nt is
¢rt¢kelhetû egy ilyen ¢rtelmez¢sben. Az apol-
lÂni l¢tez¢s ¢s tettek, az ApollÂn-kultusz
elemeinek elûsorolÀsa a zene ÀtracionalizÀlt ¢s
ism¢t csak àkontraszt n¢lk¡lÊ ellebegû hÀttere
elûtt egy ideÀlis rÁtus kereteit teremti meg. E
szertartÀs mük´d¢s¢nek mechanizmusÀhoz
elvÀlaszthatatlanul hozzÀtartozik az is, hogy
az Âg´r´g eredetiben ¢nekelt szavakbÂl mit
sem ¢rt a hallgatÂ. Jeney ennek ellen¢re a
rendelkez¢s¢re ÀllÂ kev¢s eszk´zzel (hajlÁtÀ-
sok ¢s tagolÀsok) vask´vetkezetess¢ggel ¢rtel-
mezni akarja a sz´veget, s ezekkel a mozza-
natokkal oldja is valamelyest az egyik kriti-
kusa Àltal szem¢re vetett àsolfeggioszerüs¢getÊ.

Dalaiban Jeney Ãjabb ¢s Ãjabb mÂdszerek-
kel kÁs¢rletezett a sz´veg felhasznÀlÀsÀban. A
CANTOS PARA TODOS hÀrom dalÀban a kÁs¢rû
apparÀtus Boulezhez illû szÁness¢ge mintha
tÃlsÀgosan magÀval ragadnÀ a zeneszerzût. E
sorozat ´nmagukban tetszetûsen kidolgozott
miniatürjei nem hordoznak olyan jellegzetes
¢s telibe talÀlÂ sajÀtossÀgokat, mint a 12 DAL
bÀrmelyike. Az utÂbbi a CD legkikezdhetet-
lenebb kompozÁciÂja, Jeney addigi pÀlyÀjÀ-
nak messze elûre is mutatÂ ´sszefoglalÀsa.

àTelibe talÀlÊ ä alighanem ez jellemzi leg-
jobban a dalokat. A ciklus ä ¢s az egyes dalok
k´zti belsû rokonsÀgok mutatjÀk, hogy valÂ-
ban ciklusrÂl van szÂ ä legt´bb darabja e. e.
cummings verseire ÁrÂdott, amelyeket egy-
egy Tandori-, Blake-, We´res- ¢s H´lderlin-

vers ellenpontoz. NyilvÀnvalÂ, hogy e versek-
re aligha ÁrhatÂk a Lied-tradÁciÂjÀban ÀllÂ da-
lok. Jeney olyan mÂdszerek hasznÀlata mel-
lett d´nt´tt, amelyekkel gyakran akÀr szÂtag-
rÂl szÂtagra àfordÁthatja ÀtÊ zen¢re a szava-
kat. E metÂdusok r¢v¢n abszolÃt zenei gy´-
kerüv¢ vÀlnak a dalok, s benn¡k az ¢nekes
¢s àkÁs¢rûiÊ ä a zongorista ¢s a hegedüs ä
egyenrangÃ megszÂlaltatÂivÀ vÀlnak az abszt-
rakt fogantatÀsÃ anyagnak. °s ¢ppen ez az
anyag sz¡letik ezÃttal olyan zenei alapele-
mekbûl, amelyek a maguk egyszerüs¢g¢vel is
szinte felragyogva vilÀgÁtjÀk Àt a sz´vegeket.
Egy-egy biztos k¢zzel megragadott ¢s mindig
egy eg¢sz dal teljes folyamatÀhoz elegendû
impulzussal rendelkezû gesztus adja a kiin-
dulÂpontot, s ennek k´vetkezetes megtartÀsa
forrasztja jÂl Àttekinthetû egys¢gekk¢ az
egyes darabokat. K¢tf¢le alaptempÂ, egy na-
gyon gyors ¢s egy nagyon lassÃ vÀltakozik, s
az idû sürüs¢ge meghatÀrozÂ szerepet jÀtszik
a kompozÁciÂs szerkeszt¢sben is. A gyors da-
lokban a ritmikus folyamatossÀg, illetve a
sz¡netek keltette megh´kkentû megszakadÀ-
sok mintha eml¢keztetn¢nek valamelyest a
korÀbbi Jeneyre, de a humor alapszÁne min-
denk¢ppen ÃjdonsÀgk¢nt jelentkezik. A lassÃ
dalokban pedig az Âvatosan tapogatÂzÂ àdal-
lamvonalakÊ kirajzoltsÀgÀnak ¢s a sz¡netek
keltette fesz¡lts¢geknek az ellent¢t¢re kell ki-
hegyezn¡nk figyelm¡nket. A k¢tf¢le tempÂ
egyÃttal harmonikus ¢s melodikus gondolko-
dÀs dualizmusak¢nt is megragadhatÂ, de az
eg¢sz ciklust bevilÀgÁtjÀk a Jeney kedvelte
egynemüs¢g f¢nyei. Ism¢t a k´rvonalak tisz-
tasÀga, egyfajta megnyugatÂ rendezetts¢g ´t-
lik szem¡nkbe, s ez k¡l´n´s ellentmondÀs-
ban Àll a versek egy r¢sz¢nek notturno-tema-
tikÀjÀval. Alighanem a dalok sajÀtos klasszici-
zÀlÀsa, az etüdszerü k´vetkezetess¢gnek ä
r¢szben a sz´vegek Àltali ä ÀtszellemÁt¢se je-
l´li ki azt az ÀllomÀst, ahonnan Jeney az
utÂbbi tizen´t ¢vben tovÀbbhaladhatott.

KortÀrs zenei lemezek eset¢ben a recenzens
hajlamos megfeledkezni az elûadÂkrÂl. Nos,
e CD-n igen k¡l´nb´zû iskolÀzottsÀgÃ müv¢-
szek mutatnak elt¢rû jellegü produkciÂkat.
Az ALEF-ben egy hagyomÀnyos nagyzenekar
rutin meghatÀrozta jÀt¢kÀt halljuk, amelyben
a darabot ¢ltetû dinamikai vÀltozÀsok m¢rt¢-
ke meglehetûsen elnagyoltan szÂlal csak
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meg. NyilvÀn mikrofonozÀsi probl¢mÀkat is
mutat a hangzÀs kiegyenlÁtetlens¢ge, m¢gis,
a mü egys¢gess¢ge v¢sz el ezÀltal. Az APOL-
LñNHOZ-t az öj Zenei StÃdiÂ egykori hang-
versenyein megszokott, lelkes¡lts¢ggel Àtfü-
t´tt, korrekt elûadÀsban ismerhetj¡k meg. A
dalok szÂlistÀja, Luisa Castellani kifogÀstalan
profizmussal alkalmazkodik a Jeney k´vette,
elsûsorban pontossÀgot k´vetelû ideÀlokhoz,
s ebben hangszeres partnerei egyenrangÃ
tÀrsaivÀ vÀlnak. CsupÀn a 12 DAL n¢hÀny da-
rabjÀnak a kottÀban elûÁrtnÀl l¢nyegesen las-
sabb megszÂlaltatÀsa vesz¢lyezteti a zenei fo-
lyamat l¢t¢t.

HalÀsz P¢ter

SZENTKUTHY-
KONFERENCIA

 

Egy eg¢sz d¢lutÀnt bet´ltû Szentkuthy-kon-
ferenciÀn vett¡nk r¢szt februÀr 17-¢n a bu-
dapesti Francia Int¢zetben, a Szentkuthy
MiklÂs-alapÁtvÀny ¢s a Francia Int¢zet k´z´s
rendez¢s¢ben: francia ¢s magyar elûadÂk
boncolgattÀk k¡l´nb´zû szempontok szerint
a konferencia t¢mÀjÀt: SZ°LJEGYZETEK SZENT-
KUTHYHOZ, ANAKRONIZMUSOK °S SZEREPJçT-
SZçSOK SZENTKUTHY MIKLñS °LETMþV°BEN.

A kilenc r¢sztvevû k´z´tt jÂ arÀnyban osz-
lott meg az idûsebb nemzed¢k k¢pviselete,
azok¢, akik fiatalkoruk Âta szem¢lyesen is is-
mert¢k az ÁrÂt, a fiatal kutatÂk¢, akik komoly
Szentkuthy-szak¢rtûkk¢ vÀltak az elmÃlt tÁz-
tizen´t ¢vben, ¢s a francia kiadÂk, fordÁtÂk,
kritikusok k¢pviselete.

A konferencia aktualitÀsÀt az nyÃjtotta,
hogy 1996-ban k¢t Ãjabb Szentkuthy-k´nyv
jelent meg PÀrizsban francia nyelven, az
egyik a Librairie Jos¢ Corti gondozÀsÀban: az
çGOSTON OLVASçSA K¹ZBEN essz¢naplÂ, a
mÀsik a Seuil kiadÂnÀl: a BURGUNDI KRñNIKA
cÁmü t´rt¢nelmi reg¢ny.

Jean-Luc Soul¢, a budapesti Francia Int¢-
zet igazgatÂja bevezetûj¢ben elmondta, hogy
1988. jÃnius 2-Àn a budapesti Francia Int¢zet
k´sz´nt´tte az akkor nyolcvan¢ves Szent-
kuthy MiklÂst, a rajzaibÂl rendezett kiÀllÁtÀs

keret¢ben, most pedig ä ¢s ezt, talÀn nem
nagy tÃlzÀssal, nevezhetj¡k a Szentkuthy-kol-
lokvium mÀsodik aktualitÀsÀnak ä Szent-
kuthy sz¡let¢se 90. ¢vfordulÂjÀnak (1998. jÃ-
nius 2.) elûzetesek¢nt szint¢n a Francia Int¢-
zet rendez szÀmÀra jelentûs irodalmi ´sszej´-
vetelt.

Mennyiben jelentûs? Szentkuthy sokolda-
lÃ ¢letmüv¢bûl igen sok szempontot vÀlaszt-
hattunk volna, de Ãgy gondoltuk, hogy a
szÁnhÀz ¢s az anakronizmus ä ¢rzelmekre ha-
tÂan ¢s intellektuÀlisan is ä a k¢t legmozgal-
masabb t¢mak´r. Az elûadÂk ezt ¢rdekes, Ãj
szempontok szerint fejtegett¢k.

Fekete J. JÂzsef Zomborban ¢l, essz¢ista ¢s
ÃjsÀgÁrÂ. Szinte hihetetlen, de û volt az elsû,
aki essz¢k´tetet publikÀlt Szentkuthy MiklÂs
müveivel kapcsolatos ¢lm¢nyeirûl (OLVASAT,
1986, öjvid¢k, OLVASAT II., 1993. Sombor).
ý indÁtotta a konferenciÀt: Szentkuthy szÀ-
mÀra oly fontos t¢mÀrÂl, àaz ¢let legûsibb prin-
cÁpiumÀrÂlÊ, a szÁn¢szetrûl besz¢lt, ¢s ehhez
kapcsolÂdÂan a halÀltÀncrÂl, a bÀbszÁnhÀzrÂl,
a dramaturgiÀvÀ Àt¢lt epikÀrÂl, a totÀlis szÁn-
hÀz lÀtszatÀrÂl, a teatralitÀsrÂl mint ´szt´n-
rûl, a divina ¢s a humana kettûs szÁnpadÀrÂl,
mindezt Szentkuthy ¢letmüv¢bûl gazdagon
id¢zve.

BÀlint P¢ter Debrecenben ¢lû reg¢nyÁrÂ ¢s
essz¢ista doktori disszertÀciÂjÀt Szentkuthy
MiklÂsrÂl Árta 1993-ban, ezenkÁv¡l ARCOK °S
çLARCOK cÁmü essz¢k´tet¢ben (1994) n¢gy ta-
nulmÀnyt szentelt Szentkuthynak. ElûadÀsa,
A HýS °S çLARCA, nyomon k´vette a SZENT
ORPHEUS BREVIçRIUMA karnevÀli maszkabÀ-
lok r¢sztvevûinek jelmezeit ¢s Àlarcait. BÀlint
P¢ter ezeket az Àlarcokat ¢s jelmezeket prÂ-
bÀlgatta ä bûven id¢zve az ÁrÂtÂl: hogyan ta-
padnak-szerv¡lnek Szentkuthy MiklÂsra,
mennyiben tekinthetûk egyedinek, mennyi-
ben mÀsokra is illeszthetûknek.

KonrÀd Gy´rgy szerint SZENTKUTHY
CLOWN °S MISZTIKUS volt, ¢s a modern ma-
gyar irodalomban ritkÀn fellelhetû vÀltoza-
tossÀggal ¢lt e k¢t v¢glet karakterjegyeivel.

Vincent Bardet, a pÀrizsi Seuil irodalmi
igazgatÂja mint a BURGUNDI KRñNIKA kiadÂ-
ja j´tt el Budapestre. E reg¢ny alapjÀn az
Àlarcok ¢s az istens¢g, az erotikum ¢s a misz-
tikum t¢mÀjÀt elemezte. àA BURGUNDI KRñ-
NIKA erotikÀval ¢s harci szellemmel telÁtett mü,
mely a v¢gsû idûkrûl formÀlt szÂnoklatk¢nt is fel-
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