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Zenei levél

A muzsika n agy  csillagórája
Claudio Abbado és az Európai Ifjúsági Zenekar

Talán a legnehezebb kriti
kusi feladat a tökéleteset ér
tékelni; ilyenkor jut eszébe az 
embernek Schumann egyik leg
nagyobb aforizmája: „A zené
ről való beszéd legigazibb mód
ja a hallgatás".. . Mindazok, 
akiknek szerencséjük volt és 
jelen lehettek az Európai If
júsági Zenekar szerda esti 
Claudio Abbado vezényelte 
hangversenyén, át fogják érez
ni a mondás igazát.

De hát a kritikus feladata 
az, hogy a szó szegénységével 
megkísérelje leírni az élményt. 
Kezdjük tehát magával a ze
nekarral. Európa számos orszá
gának ifjú muzsikusai a ta
gok, s játékukra jellemző egy
részt a technikai perfekció, 
másrészt a lelkesedés. Ezek a 
fiúk és lányok mind muzsi
kálnak, nem szólamot játsza
nak, nem az a gondjuk, hogy 
a szerzői utasításokat a leg
nagyobb pontossággal betart
sák — ez, úgy látszik, termé
szetes a számukra —, hanem 
az, hogy egyidejűén a saját, 
az együttes és a közönség örö
mére muzsikáljanak. Nyomaté
kosan emelem ki az öröm szót: 
mindnyájukon látszik, hogy 
boldoggá teszi őket a zene. 
Közben, a produkciót hallgat
va, eszembe jutott: valóban, 
milyen boldogok is lehetnek 
ezek a fiatalok, hogy együtt 
játszhatnak, s főleg, hogy egy 
olyan muzsikus és olyan ember 
a vezetőjük, mint Abbado.

Mert hát természetes, hogy 
a koncert élményének fő for
rása Claudio Abbado volt. Ab
bado, napjaink talán legna
gyobb karmesterművésze.

Ami ebből a muzsikálásból 
elemezhető, az sok minden, de 
aligha a lényeg. Említettem 
már a zenekari játék per- 
fekcióját. Ez a műsoron meg
szólalt szerző, Gustav Mahler 
esetében különleges plusz- 
problémákat vet fel. Egy Mah- 
ler-szimfónia zenekari letétje 

— különösen a későieké — rend
kívül áttetsző, sokszorosan, el- 
lenporvtos, és a szerző — ko
ra legnagyobb karmestere! —

ezt az áttetszőséget rendkívül 
pontos dinamikai árnyalások 
előírásával húzza alá, ezekkel 
segíti az előadókat. Lépten- 
nyomon előfordul, hogy ugyan
azon ütemben egy hangszer 
fortissimóját írja elő, miköz
ben a többiek pianissimo ját
szanak. S csak akkor realizá
lódik a zenei folyamat, a szer
zői szándék, a témák ellenpon-
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tos játéka, ha mindezt az uta
sítást a legegzaktabb módon 
betartják.

Ez azonban csak a tolmá
csolás külső felülete. (De sok 
dirigensnél és zenekarnál meg
elégednénk ennyivel!) Arai e 
mögött és ezen túl van, ott 
kezdődik a lényeg, és itt kez
dik a szavak felmondani a szol
gálatot.

Mahler IX. szimfóniája, utol
só befejezett alkotása hangzott 
fel. Szokták említeni, hogy ez 
a szimfónia Mahler búcsúja az 
élettől — a mű befejezése után 
két évvel halt meg a szerző, 
az ősbemutatót már Bruno 
Walter vezényelte. Ennek a 
szemléletnek alátámasztására 
főként azt hozzák fel, hogy 
Mahler felcserélte a klasszikus

tételrendet, és a lassú darab 
lett a zárótétel.

S Abbado itt mutatta meg 
zsenialitását. A közel másfél 
órás szimfónia előadása alatt 
egy pillanatig sem érezhettük 
magunkat „halálközeiben”. Épp 
ellenkezőleg: az élet, az erő, az 
életigenlés muzsikáját hallottuk. 
A nyitó tétel lírától drámáig 
ívelő küzdelmes zenéjében épp
úgy, mint a landlertől valcerig 
táncoló ‘karakt érképben, a 
második tételben. Nem volt eb
ben a muzsikálásban semmi 
nosztalgikus sóvárgás, semmi 
sem választotta el hangulatilag 
a fiatal Mahler I. szimfóniá
jának lándler-tételétől. A Ron- 
do-Burleszk feliratú harmadik 
tétel indulózenéje pedig olyan 
erőtől duzzadt, mint — hogy 
egy példát említsek — a II. 
szimfónia indulótétele.

De a csoda a záró tétel volt. 
Nem búcsú volt ez, nem a ha
lál zenéje — mint az azonos 
megoldású Csajkovszkij VI. 
szimfónia lassú záró tétele —, 
nem: ez a muzsika az élet 
szépségének himnikus felraa- 
gasztalásává vált.

Hogy „mellékesen” ebben a 
tolmácsolásban napnál világo
sabbá vált, miért tisztelte előd
jét Mahlerben Schönberg és kö
re, hogy olyan pianisszimókat 
hallottunk, mint talán soha — 
ezek már a járulékos élmények 
voltak. És még valami kide
rült: sokat beszéltünk arról, 
hogy a Kongresszusi Központ 
koncerttermének nem a leg
jobb az akusztikája: s íme: ha 
így játszanak benne, az akusz
tika egyszerre csak kiváló lesz!

Végtelennek tűnő, megillető- 
dött csend követte az utolsó, 
elhaló D-dúr hangzatot. így is 
illett. Ezután a felemelő, a föl
di tisztátlanságból kiemelő él
mény után szentségtörés lett 
volna az azonnali taps. De az
tán kitört a tetszés vihara, s 
a közönség, meg a boldog fia
tal muzsikusok tapsa köszön
tötte Claudio Abbadót, a nagy 
művészt, a nagy embert.

V árnai Péter

Könyvnapló

Számadás a múltról
AZ IRODALOM SOHASEM 

véletlenül faggatja a múltat, 
a régi események felidézésének 
mindig időszerű értelme van: 
az elmúlt idők tanulságait a 
jelenneik kell fontolóra vennie. 
Ezért az irodalom úgy is te
kinthető, mint egy nemzet em
lékezete, amely talán esetlege
sebben, de mindenképpen élet
szerűbben tárja fel a múlt ér
telmét, s fogalmazza meg ta
nulságait, mint a történettudo
mány. Mindez Kolozsvári 

jGrandpierre Emil új osáTádtör- 
téneti „regénye” okán jut 
eszembe, hiszen az Emberi kör
nyezet, mint írónk oly sok mű
ve, maga is a múltat, nemzedé
kék történetét világítja meg, 
hogy aztán a felidézett árnyék- 
alakok, az életre keltett régi 
történetek megítélése során 
mondja el időszerű, a jelen ma
gyar társadalmához szóló taná
csait. Csak idézőjelben merem 
leírni ezt a műfaji minősítést: 
„regény”, tekintettel arra, 
hogy Kolozsvári Grandpierre 
lazán egymáshoz fűzött fejeze
tek és epikai reflexiók sorában 
eleveníti fel a família történe
tét. A „családregény” klasszi
kusnak mondható epikai 
konstrukciója mégis létrejön: 
egy gazdag és érdekes múltra 
visszatekintő család történeti 
sorsával és ennek a sorsnak a 
szociológiai tanulságaival is
merkedhet meg az olvasó.

A Grandpierre-család, mint 
a név maga mutatja, francia 
eredetű, az író egyik őse a 
franciaországi protestánsok 
üldözése elől menekült Genfbe, 
s dédapja innen került Ko
lozsvárra mint nyelvtanár. Ez 
a francia származású, „huge
notta" ősökre visszatekintő 
polgárcsalád aztán Erdélyben 
lengyelekkel, szászokkal, ma
gyarokkal és örményekkel ve
gyült el, s egyike lett azoknak 
a jellegzetes „középosztályi” 
családoknak, amelyek száza
dunk első felében az államhi
vatalnoki, tisztviselői kar jóré
szét adták. Kolozsvári Grand- 
pierre Emil — egész írói mun
kássága igazolja — éppen en

nek a hagyományos „közép- 
osztálynak" az egyik legszen
vedélyesebb kritikusa. Oj 
könyvében a hivatalnokréteg, 
a „lateiner” értelmiség elégte
len valóságérzékét és valóság- 
ismeretét ítéli el, ebben a tár
sadalmi méretű hibában látván 
a régi Magyarország oly sok 
mulasztásának és útvesztésé- 
nek okát.

A SZEMÉLYES SZÁMADÁS 
ALKALMAT és keretét terem
tik meg a nemrég meghalt 

\Deák Tamás Don Juaruegé- 
Asyei is. A DonJuan-térr*a úgy
szólván az irodalom „ősképle
tei” közé tartozik, hiszen av 
történet első feldolgozása, a 
spanyol Tirso da Molina műve 
után egymást követték Mo- 
liére, Byron, Puskin, Lenau és 
Bemard Shaw írói alkotásai,
6 a híres sevillai lovag e feldol
gozások tükrében volt vidám 
kalandor és kiismerhetetlen 
szörnyeteg, • gálád csábító és 
szerencsétlen áldozat — komi
kus é6 tragikus figura egy
aránt. Deák Tamás Don Juan 
című regényében filozófus, aki 
a .világgal és Istennel száll csa
tába, hogy megismerje az em
beri létezés törvényeit és kor
látáit. Kísérletet tesz a bűnnel, 
hogy kiderítse, vajon létezik-e 
isteni gondviselés és igazság
szolgáltatás; az emberi csele
kedetek erkölcsi tartalmát 
akarja felderíteni, s az érdekli, 
hogy az erény és a bűn fogal
mának van-e valóságos jelen
tése, vagy mindez csupán hiú 
szóbeszéd. Deák Tamás mora
lista író, aki más müveihez ha
sonlóan ebben a regényében ts 
az emberi élet értelmére és ér
tékére kérdez, s a hagyomá
nyos, mondhatnám, Így is: mi
tologikus történetet mintegy 
kísérleti laboratóriumnak te
kinti, amelyben az élet, a cse
lekvés és az erkqjas értékét 
kell igazabban megismernie.

A Don Juan-regény annak 
idején Bukarestben látott nap
világot, írója akkor még az er
délyi magyar irodalom köré
ben tevékenykedett. Huszárik 
Zoltán, a feledhetetlen film

rendező szeretett volna belőle 
filmet készíteni, folytatását, a 
Don Juan halálát éppen ezért 
az ő emlékének ajánlotta Deák 
Tamás. Aztán közbeszólt a vég
zet, és ez a második Don Juan- 
regény torzóban maradt: íróját 
súlyos betegség támadta meg, 
s hiába fáradoztak körülötte az 
orvosok, hiába költözött nyu
galmasabb világba, Kolozsvár
ról Budapestre, a készülő mű
vet már nem tudta befejezni. 
A megjelent kettős regény így 
lett ernlékmü, amely egyszerre 
mutatja a nagy tehetséget, a 
komoly szándékot é6 a tragi
kus végzeteit.

J^TAM A^M ENYHÉRT Elő
csend című kisregényé is foly
tatás, egy személyes-vallomá- 
soG, egyszersmind közösségi re
génysorozat — Vigyázó madár, 
Esőrácsok, M érleges idő — 
újabb kötete. Ez a regénycik
lus a Bukovinából hazatért s 
végül oly sok történelmi há
nyattatás után a Dél-Dunántú- 
lon letelepedett székelyek sor
sát mutatja be. Ezúttal, a ha
zatérés és a letelepedés ábrá
zolása után, az ötvenes évék 
világát, amelyben a sokat pró
bált székely közösséget is elér
ték a politikai önkény megalá
zó és újabb szegénységbe taszí
tó rendelkezései. Kollektív re
gény ez Í6, lapjain egy emberi 
közösség sérelmeiről, s ennek 
ellenére mindig megújuló re
ményeiről olvasunk.

Zám Tibor elbeszéléskötete, 
a Jelenések napja a búcsú 
könyve, hiszen megjelenését az 
fró már nem érhette meg. A 
novellák mögött igen gazdag 
élet- és való6ágismeret áll, nem 
véletlenül tartozott Zám Tibor 
a legismertebb és legtevéke
nyebb szociográfusok közé. 
Ezekben az írásaiban is a vidé
ki életről rajzol árnyalt képet, 
dolgos kétkezi munkások és 
nyughatatlan értelmiségiek 
sorsát örökíti meg, s miközben 
fogható közelségbe hozza a 
köznapi valóságot, történeteit 
szelíd iróniával és szenvedélyes 
életszeretettel szövi át.

Pontosát« Béla

Szobrok — folók — festmények

Képes kiállítási krónika
Ha egy biztosan munkálkodó, 

tanítványaival lelkesítőn és 
rendkívül következetesen
ugyanakkor féltőn bánó kép
zőművészeti kört említenek, 
akkor gyakorta a vasutasok 
Népszínház uitcai műtermére 
gondolhatunk. A két kiváló 
szobrász, Kirchmayer Károly 
és Benedek György tanítványai 
rendszeresen és eredményesen

szerepelnek az országos amatör 
tárlatokon, s éves beszámoló 
kiállításaik is sokrétűek. Be
mutatkozásaikon a vizuális 
szemléletmód különböző fázi
sait követhetjük nyomon — a 
kezdőtől a már érett, az önma
ga gyönyörűségére alkotó em
berig. S ez nemcsak egyfajta 
szakmai biztonságot jelent, ha
nem mindenekelőtt emberi tö
rődést, egy olyan közossíégá 
szellemet, amely nem nélkülö
zi a vidámságot, a könnyedsé
get, de elsősorban az elmélyült 
alkotómunka a jellemzője. A 
látott és megélt világ élmény
anyaga átirtan fogalmazódik 
meg az idei tárlatukon is. S a 
következetesen megvalósuló 
szándék, a példamutató elszánt
ság vonzza a tehetségeket, így 
többek között a szobrászati stú
diumokat folytató Pallag Zsu
zsát. Orosz Istvánt, Csorba Ka
talint, Czinege Istvánt. A fes
tők közül CsiUlög Júlia, Kiimaj 
György, Papp Sándor, a grafi
kusoknál Szabó László, Jóba 
Éva és Pálfi József jeleskedik. 
Közülük többen bizonyára fő
iskolára készülnek, mint aho
gyan korábban is sikeres elő
készítő-nevelő műhelynek bizo
nyult ez a kör.

A Váci utcai Fotógalériában 
tanulóéveikről adnak számot 
Tímár Péter tanítványai. Mint 
mesterük jelzi: iskolai felada
tokat szemlélhetünk meg a fa
lakon. Fény és árnyék tanul
mányokat, emberábrázolásokat.

életképeket és tájmetszeteket, s 
legvégül olyan átírásokat, ame
lyek már fotográfusi gondol
kodásra vallanak. A hetven
nyolcvan kép láttán a nézőben 
bujkál a kisördög, hogy meg
tudja: mi is a fotó? Lehet-e 
egyáltalán fotósokat, uram ho- 
osá', leendő fotóművészeket ké
pezni ? Mennyire befolyásolha
tó, alakítható a négyesztendős

középfokú tanulmánnyal a vi
lágra éppen csak rácsodálkozó 
szem és agy? Nos, a Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskola 
tizenöt tanulója tisztában van 
az objektív leírással. Mindez 
persze nem jelent iparosságot: 
a szakmát végül is tisztessége

sen el kell sajátítani, s az a bi
zonyos plusz, amivel valaki kü
lönb lesz a többieknél, előbb- 
utóbb megjelenik a képeken. 
Most még egymásra hasonlíta
nak, nem véletlenül, hiszen 
egyforma feladatokat oldanak

meg, hasonló optikai megköze
lítéssel. Az oroszlánkörmök 
azonban már megmutatkoznak 
(alkalmasint a karcos nagyítá
sokon is), például Marsi Anikó, 
Jekler Gábor, Kövesd i Tibor 
munkáin. Munkáikat szívesen 
látnánk a jövő nyáron is, hogy 
ne csak egymáshoz és a tan
anyaghoz, hanem saját maguk
hoz is mérjük őket.

Nyáry Éva egymagában irá
nyítja nézői figyelmét a festé
szetre a BKV Szabó Pálról el
nevezett művelődési házában. 
Csak sajnálhatjuk, hogy a hét
végeken a ház bejárata zárva 
van, s aki ezekkel a képekkel 
akar megismerkedni, az hiába 
zarándokol el a Thököly útra. 
Pedig az olyan alkotásokat, 
mint a Bonjour, Monsieur Mo
net !, a Magányos hajó, a Zsám- 
béki templom érdemes szem
ügyre venni. Hagyományos fes
tészet ez, tisztelgés az elődök 
eredményei előtt, ám mégis 
egyéni, mert az igényes festés
mód bel emeriti a nézőt a m ű
vészet élvezetébe. A „damasz
kuszi festmények” nemcsak a 
keleti világot bemutató külö
nösségükkel hatnak, hanem 
másfajta érzelmi telítettségük
kel is. Nemcsak a háztetők más
félék arrafelé, nemcsak az akt 
beállítása tér el a megszokottól, 
a sima falfelületek a több fest
mény pasztózussága mellett a 
színeket is másként adják visz- 
sza. A fegyelmezettség ezeknek 
a műveknek az egyik ereje. A 
másik a színek gazdag és válto

zatos alkalmazása. Nyáry Éva a 
szó szoros értelmében mer ész
szel, festőién gondolkodni és 
alkotni. Napjaink mechanikus 
világában ez nem megvetendő 
teliestímény.

M. Zs.

K ét festm ín y  a  var u tas képzőm űvész kör k iállítási anyagából
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Faluház épül Bakon
Faluház ép ítését javaso lta  a 

Zaila megyei B ak község lakossá
ga a  helyi tanácsnak , s a  tes tü 
let jóváhagyta  az indítványt. Az 
in tézm ényre  kétségtelenül nagy 
szükség van, m ert a településen 
nincs m egjelelő  o tthona a köz
m űvelődésnek. A jelentősebb ku l
tu rá lis  és tá rsadalm i -rendezvé
nyeket jelenleg  az á lta lános is
kola to rnaterm ében  kénytelenek 
tartan i.

Az épület te rv é t az országos 
hfrű  zalaszentlászlói fa luház te r 
vezője, M akovecz Im re  Y bl-díjas 
építész irány ításával a G enera lart 
elkészítette . A jelentős tá rsad a l
mi összefogással, jó részt fából 
készülő fa luházat e lő re lá tható lag  
ké t év m úlva vehetik  b irtokba a 
bakiak.
(M TI)

Templom -  magtár 
— színház

«
M eggyorsulnak S zen tgo tthár- 

don a tizenharm adik  században 
épült, s a tizennyolcadik  század
tól m agtárként használt C iszter
cita tem plom  ú jjáép ítési m unkái.

Az 1981-ben szü le te tt döntés 
szerin t az épületben 300 személy 
befogadására a lkalm as, m integy 
62 m illió fo rin tba  kerülő színház 
létesül.

A kisváros tanácsa  m ost 20 m il
lió forintos h ite l felvételével lé
nyegesen m eggyorsítja a k iv itele
zési m unkákat. így lehetővé v á 
lik, -hogy az épületben a  te rv e 
zettnél három  évnél korábban, 
1987-ben m ár előadásokat ta r tsa 
nak.
(M TI)

Röpinterjű

Hová vezet az Út?
Néhány napja feltűnő pla- 

kátok jelentek meg Buda
pesten. „UT” — olvasható 
a nagybetűs felirat, ára ami
kor közelebbről szemléljük a 
plakátszöveget, kiderül, hogy 
táncos eseményre invitál a 
Petőfi Csarnok. A harmadik 
budapesti új táncversenynek 
és táncos felvonulásnak An
gelus István mozgásművész 
a rendezője, a program gaz
dája pedig Szabó György.

— Vajon csupán a nagy- 
közönség fantáziájának meg
mozgatását szolgálja rendez
vényük címe? — érdeklőd
tünk Szabó GyörgytőL

— Valódi, száz lépés hosz- 
szúságú útról van szó, a Pe
tőfi Csarnok mellett. Ennek 
két oldalán helyezkednek el 
a nézők, közöttük haladnak 
el augusztus 3-án, vasárnap, 
este kilenckor a táncosok.

— Milyen táncosok?
— A Kreatív Mozgás Stú

dió harmadik budapesti nyá
ri tánckurzusának részvevői 
és az ugyanazon a napon 
este hatkor kezdődő verse
nyen induló táncosok. Eddig 
neveztek már francia, cseh, 
jugoszláv, lengyel és magyar 
csoportok és szólisták, őket 
is láthatják az érdeklődők 
az Ütőn. Szeretnénk, ha ál
taluk mindenki 'közvetlenül 
átélhetné mozgás és tér, ze
ne és tér kapcsolatát. Kü

lön, erre az alkalomra szü
letett az a zene is, amely ti
zenegy darab kazettás mag
netofon működtetésével fog 
megszólalni — összhangban 
a mozgásokkal — és ame
lyet Hortobágyi László és 
Szemző Tibor, a 180-as Cso
port tagja írt.

— Mindebből már sejt
hetjük, hogy különleges mű
vészeti eseményről van szó. 
Semmiképpen sem olyasmi
ről, amire az új, vagyis mo
dem tánc cím alatt gondol
ni szokás.

— Valóban, semmi közünk 
a charlestonhoz meg a shake- 
hez. Nehéz mindig, röviden 
és közérthetően elmagyaráz
ni, hogy mit is jelent a moz
gásművészet . . .  Isadora 
Duncanre szoktunk hivat
kozni, az ő nevét sokan is
merik. Hogy is mondjam? 
Míg a balettművész táncá
val érzelmeket fejez ki, ad
dig a mozgásművész tánca 
az ember és a környezet vi
szonyát lényegid meg.

— Ne is folytassa, re
ménytelen vállalkozásnak 
tűnik elmesélni a mozgás
művészetet . . .

— Alighanem az is: látni 
kell. Érre mosit itt az alka
lom. szeretettel várjuk az 
érdeklődőket vasárnap este, 
a Petőfi Csarnokban.

(gsa)


