
észt ... ) öntudat kategóriáit, ugyanakkor értel
met is ad nekik. Amennyi szeretet, irgalom és
megbocsájtás van egy esztnében - annyit ér,
mondja számunkra Król mama. A Szűz Máriához
fohászkodó, egész életében másokért aggódó,
másokért küzdő, romolhatatlan erejű rnun
kásasszony Kelet-Európánk édesanyjának tűnik

fel. Nem magasodik metropolis fölé istennőként.

nem vezeti diadalra erőtől duzzadó népét ifjúnés
lángolón, mint nyuptibb kultúrák büszke szím
bólum-asszonyai. Oszen, reménykedőn, ember
ként látjuk őt görbülni mosórongy fölé, vasaló
fölé, szenvedő fia fölé, egyszerű kérvényel fölé.

És mosolya túl van minden fájdalmon. jéggé
dermeszti a szívet.

Zene

Olivier Messiaen

Első emlékem róla egy fuvolára írott rnű, melyet
a zeneművészéti szakiskolában hallottam nap
mint nap, tudniillik egy tanszempontból nagyon
fontos darab volt (törzsanyag), minden fuvolista
játszotta. A Syrinx nevet viselte, kellemes Debus
sy-utánzatnak tartottam, szerzőjét mint epigont,
kegyes megvetéssel kezeltem.

Ezzel meg is szűnt volna számomra létezni, ha
nem találkozom egyre gyakrabban a nevével,
különösképpen a mai nagyokkal kapcsolatban,
akik közül jó néhánynak Mcstere volt. (Nálunk
például Kurtág mondhatja el ezt, de Stockhau
sen, Xenakis ... ) EI kellett gondolkodnom: Ő
talán a zenetörténet egyik csúcsa? Kapva kaptam
tehát a két koncerten, melyeket a két zeneaka
démián rendeztek nyolcvanadik születésnapja
alkalmából, 1988 őszén.

Az új zeneakadémiai koncerten (Kilenc me
ditáció a Szentháromság misztériumáról) a
Bakats téri általános iskola gyermekkórusa rnű

ködött közre. Tanárnőjük fekete ruhás, nyúlánk
alakja, kontyos feje angol nevelőnőket idézett, s
bizony, a gyerekek illemtudóak is voltak:

janusz Zaorski realista filmet készített Kazi
mierz Brandys regényéből.Fekete-fehérben, az
ötvenes évek lengyel új hullám-ának eszközeivel
(speciális optikák és nyersanyag) és stílusában,
az összegzés igényével. A lengyel - és a világ 
filmművészetének olyan értékes darabját hozta
létre, amely jelentőségébenlegfeljebb a Hamu
ésgyémánt-tal, aMaterjobanná-val vagya Kés a
vízben-nel mérhető össze. Lucja Kröl szerepé
ben Magda Teresa Wójcik a lengyel film legje
lentősebb női alakítását produkálja.

A Királyok anyja remekmű.

Tóth Péter Pál

játékosságnak, szabadságnak nyoma sem volt
éneklésükben. jólesett volna pedig néhány kar
cos, reflektálatlan hang, hamisság, a felnőttesen

kipucolt hangok helyett. Kár, mert gregoriá
numokat énekelték, az orgona-tételek között,
márpedig ezekhez szükséges a legmagasabb
fokú öröm, hogy a Szellem érzéki köntöst ölthes
sen, s közvetlenül megnyilatkozzon. Ám ne
bántsuk a gyerekeket, kivált, hogy egész este ott
kellett ülniük a dobogón.

A meditációkat - szabad formájú tételek 
Gergely Ferenc orgonálta el, élet- és művészi

tapasztalatához méltóan, nem az úgynevezett
hibátlanságot tekintve abszolút mercének, ha
nem a tett elvégzésének köznapi életszentséget
(a darabot egyáltalán eljátszani).

Mint a műsorfüzetből megtudtam, Messíaen
ornitológiával is foglalkozott, feltehetően annak
inkább hangi, nem pedig vonulás-, táplálkozás
statisztikával megtűzdelt szaktudományos
részével. A rnű tele van a madarakra való közvet
len utalásokkal, sőt, madárhangoknak orgonára
való .Iekepezésevel".

637



A gregoriánumok szövegeit, a tételek .mon
danivalóit", témáit Lukin László ismertette, aki a
színpad túlfelén ült egy kis asztalka előtt. Szavai
ból fény derült egy újabb zeneszerzői fogásra:
fontos szavak betűihez egy-egy hangot rendelni,
és az így nyert hang-sorozatot föl-fölhangzó
vezérmotívumként kezelni (Szentlélek, Atya,
Fiú).

A régi zeneakadémián három mű hangzott el:
a Feketerigó, a Téma és variációk, valamint a
Kvartett az idők végezetérc. Ez utóbbiban is van
madaras-gondolat, és helyet kapnak speciális
hang- és ritmusrendszerek A mű hadifogoly
táborban készült, 1940-ben, s így nem nélkülöz
némi szímbolíkat, ugyanis fogolynak lenni, s
közben .rnadaras" művet írni. Ez a legutolsó
világháború zenei abszurditásokban is bővelke

dett: gondoljunk Frank Generaigouvemeur Cho
pin-játékára a varsói Belvedere-ben, a KZ-zene
karokra, akár a nagy Webem kisszerű halálára.

Ezen az estén az Intermoduláció együttes
.dolgozott·. Tagjainagyon jó rnuzsikusok, s még
közülük. is fejjel kiemelkedik a zongorista, Eck
hardt Gábor.

Messiaen különös zeneszerző. A madárhan
got, akár csak utalásként használni: kissé különc,
kissé túl bátor, a liebhaber-ség határát súrolja.
Egyfelől amadárhang másolhatatlan. ha mégis
sikerül, akkor programmatikus naturalizmusával
a zenedarab túl sok •vegyértékét" köti le. Másfe
lől a madárének pásztor-idilli (giccses?) asszo
ciációs lehetőségei ingoványos területre csalják
a szerzöt, a hallgatót.

Nem tudjuk, míért tanjuk amadárdalt (a
természetet) szepnek, Valószínű, hogy az az
esztétikum, amivel felruházzuk, megnevezhetet
len és irracionális sóvárgásainkból tevődik össze
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a régi és elvesze t )ett létállapot után, mely az
édenkerti boldog öntudatlanság. Mi bizonytala
nabb, mint a definiálhatatlant sóvárogni? (Mond
hatom: ő öntudatlan; de azt nem: öntudatlan
vagyok.) Svan-e megnevezhetetlenebb sóvárgás
annál, melynek tárgya semmi?

Emellett valami naivitás érezhető, ahogy a
hagyományos és új elemek a zenéjében kevered
nek. Azzal, hogy nem akar mindenáron szakítani
a régivel, erőt sugall: izmusokon, teóriákon,
hivatalokon innen és túl. Mintha azt mondaná:
csak semmi túlzott megfontolás, a világ egysze
rűbb.

Néhány filmi szekvencia, mely felviIlant ben
nem: szemüveges katona, egy pakli dohányért
kettétörött ceruzát szerez, kottapapírokat vona
laz, ül a sáros laktanyaudvaron, komponál, az
őrök viszolyogva nézik, őrült, mondják mások is,
csak az ismerősök tudják, hogy templomi orgo
nista. Vagy: idős bácsi, átcsoszog a templomba,
napi kötelességét leorgonálja, visszacsoszog, ne
kiül valami kottának, piszmog, olvasólámpáját
fölkapcsolja, olvas.

Blaszfemikusabb asszociációban: Szent Fe
renc és Henri Rousseau egy személyben, aki a
madarakat tenyerébe veszi, mert rájött, hogy a
Szellem lehelete nélkül azok puszta hangkibo
csátó mechanizmusok, s hiába nézi, hallgatja
őket, rémületes idegenségük. nem múlik. Posz
tulátumának ellenőrzéseképpen lefesti s .föl·
hangoztatja" őket s így egyszeriben ott van, Nála.
Hosszú percekre zenei közhelyekbe tévedhet,
invenciótlanul kóvályoghat a hangok között,
Ezen a helyen nincs közhely. sem invenció, sem
invenciótlanság - mondja.

BükiMátyás


