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HANGVERSENY KRÓNIKA

Livin G lodeanu szv itje
/gazdag hangversenyé vadját újabb 

meglepetésekkel tetézte a kolozs
vári zenei középiskola. Év végi hang
versenysorozatában hat hazai müvet tű
zött műsorára, köztük Liviu Glodeanu 
szvitjét is — országos bemutatóként.

Glodeanu a legifjabb zeneszerzőnemze
dék tagja. A kolozsvári zenei közép
iskola elvégzése után a Ciprian Porum- 
bescu zeneművészeti főiskola hallgatója 
lett s éppen a napokban tesz tanúságot 
felkészültségéről az államvizsga-bizott
ság előtt. Diákévei alatt már néhány 
említésre méltó müvei jelentkezett (zon
goraverseny, Garcia I.orca szövegére írt 
dalai, kisebb szimfonikus mű sth.).

Nemrégen befejezett szvitjét két zon
gorára, bárfára. fúvósokra és kórusra ír
ta. Művében voltaképpen négy román 
gyermekdalt dolgoz fel — korára rácáfoló 
hozzáértéssel, érettséggel.

Már az első tétel — Stai pluaie cálü- 
toarc — kezdő ütemei jelzik, hogy a 
szerző bátor, eredeti egyéniség. A tömör 
akkordok kemény disszonancián alapuló 
ismétlődő (ostinato) motívumot hamaro
san áttetsző imitáció követi. A belépő 
kórust fúvós hangszerek fonják körül 
kis melódiafoszlányokkal, a kórus szüne
teiben pedig fel-felesendül a kezdő 
ostinato-motívum. előbb teljes egészében, 

' majd csak az első része. A bárfa alap- 
szöla ' ára (orgonapontjára) épített kö
zéprész után a kórus új, felfokozott vál
tozatban szólaltatja meg a gyermekdalt.

A második tétel — Gáláua — kis, 
négyhangú motívumból az imitációs tech
nika szellemes alkalmazásával felépített 
egység. A szokatlan hangközökből álló

motívum végigvándorol apró változtatá
sokkal sorjában az együttes minden 
hangszerén — a legkülönbözőbb imitá
ciók keretében. Ezután szólal meg a kó
rus, maga is imitációs formában, egyes 
hangszercsoportok Íclerősítétt kíséretével.

A harmadik tétel — Toco-toconelele — 
legszembeötlőbb vonása a toaca néven is
mert román népi ütőhangszer alkalmazá
sa. Ennek triolás ritmusa végigvonul a 
tételen, ezen az „alapon“ bontakozik ki 
a kórus melódiája — előbb cgyszőlam- 
ban. majd imitációkban.

A zárőtétel — Numărătoarea — játé
kos népi mondőkán alapszik. A szöve
get, további újításként, a kórus két szó
lama megbatározott hangmagasságon 
ritmikusan szavalja, tapssal kísérve. A 
művet megszólaltató pionírkórusnak ez a 
tétel tetszett leginkább, s a közönség 
tapsaira is ezt ismételték meg ráadás
nak.

Glodeanu e müve fejlett arányérzékét, 
ötletes polifontechnikáját, gazdag ritmus
világát bizonyítja. Zenei nyelvezetének 
kialakításában bátran alkalmaz új ele
meket, s ha ez helyenként még talán 
túlzottnak is hat — fiatalos lendületé
nek, egyéni nyelvezet kialakítására irá
nyuló törekvésének eredménye. A nép
zenére támaszkodva képes kiaknázni a 
fúvós s főleg az ütőhangszerek nyújtotta 
lehetőségeket.

A zeneiskola növendékeiből alakított 
kis együttes könnyűszerrel oldotta meg 
a mű előadása során felbukkanó nehéz
ségeket. A hangverseny karmestere, 
Guttman Mihály fáradtságot nem ismerő 
munkával készítette elő a mű színvona
las, sikeres bemutatását.

Csángó k an tá ta

A mozgást, történést, folyamatot el
ső helyre állító alkatra a legjobb 

példa Nagy Imre. Mi történik az em
berekkel, hogyan cselekszenek, dolgoz
nak, miképpen kapcsolódik az emberi te
vékenység a környezethez, milyen folya
matok zajlanak le a környezetben, a 
természetben? — ezek Nagy Imre festé
szetét jellemző alapkérdések.

Igen ám, mondhatná valaki, de hiszen 
Nagy Imre egyaránt foglalkozik tájkép
pel, arcképpel és figurális kompozícióval 
s már maga a tájkép és arckép megköve
teli, hogy a művész a milyenséget he
lyezze előtérbe. Nézzünk csak meg köze
lebbről egy Nagy Imre arcképet, például 
az 1960. évi kolozsvári tartományi kiállí
táson szerepelt Mohi Sándor festőművészt 
ábrázolót.

Már a beállítás olyan, hogy a törté
nés, a folyamat válik elsősorban érdekes
sé. Ablak előtt ül a modell, s így a fi
gurát a fény hátulról körülöleli, azu
tán a szoba falain megtörve visszaverődik, 
és sajátos reflexekkel világítja meg az 
árnyékban levő egyes arcrészeket. A fény 
mozgását — beáramlását és visszaverő
dését — követi nyomon a művész, mint
ha a tengervíz hullámmozgását figyel
né egy szikladarabon. Már ezzel is jelle
mez Nagy Imre, ami azonban nem je
lenti azt, hogy a modell konkrét karak
terét elhanyagolja, hanem csak azt, hogy 
a fényáramlás és visszaverődés folyama
tának viszonylatába állítja be, úgy, hogy 
a beállítás már összhangban legyen a mo
dell karakterével. A milyenség lényeges 
jegyeire rávilágított, de úgy, hogy a fény 
mozgásán szűrte keresztül mindezeket, 
mintegy abban foglalta össze.

Egy másik arcképen, amely Ilona né
nit ábrázolja, egyetlen mozdulat jellem
ző erejére épít. Az arckép beállításának 
szokásos szabályaival ellentétben, Ilona 
néni valósággal kihajlik a képből, szo
ros összefüggésben a modell lelki állapo
tával, az élet kereteiből való kilépésre 
készülődésével.

Ila ezután tájképeit vesszük szemügy
re, ott is a leghamarabb a mozgás, a fo
lyamat ötlik szemünkbe. A legmozgéko
nyabb elemnek, a víznek és munkájának 
ábrázolása nagyon leköti érdeklődését, 
s mint kedvelt motívum, igen sok »tájké
pén szerepel, csörgedező, apró vízesések
kel tele hegyi pataktól kezdve a komoly 
sodrású folyóig, nyugodt méltóságú tóig. 
A tárgy megválasztásában vagy kivágásá
ban mindig figyel arra, hogy lehető
leg a víz munkáját is érzékeltethesse. A 
víz mellett azonban az egész természet 
mozgását, annak minden apró rezdülését 
észreveszi, s igyekszik egyidejűleg át
fogni és figyelemmel kísérni, mint a nagy 
természeti történések, folyamatok szerves 
részeit. Tájképei így a sokféle termé
szeti mozgás szintézisei, s valamiféle 
sokszólamú fugához hasonlíthatók, mely
ben a legkisebb mozdulatok a nagyobb 
történésekkel együtt hatalmasan hömpöly
gő, egységes folyamattá állnak össze. A 
földműves a sokfele természeti mozgás 
állandó szcmmeltartására van utalva, mert 
saját tevékenységét azokhoz kell alkal
maznia, velük összhangban, vagy azok 
ellenére kell céljait megvalósítania, s 
ügy gondolom. Nagy Imre látásának 
mozgás-szintézise nemcsak hogy sokban 
rokon a paraszti látásmóddal, hanem 
abból is származik.

De a természet mozgásaiba, történései
be, folyamataiba az ember is mint for
máló erő belejátszik, ezért az ember ál
tal formált környezet, az emberi és ter
mészeti erők kölcsönhatása éppen ügy

érdekli, s ezt tanulmányozza például — 
többek közt — a Békési cementgyár című 
képén, mely a kolozsvári Művészeti Mú
zeumban látható.

P  igurális kompozíciói az emberi cse-
" lekvést. valamint az ember és a 

környezet kölcsönhatását mutatják be. 
A kolozsvári Művészeti Múzeum tulaj
donában levő Zsögödi emlék című ké
pén brueghcli bő mesélő, sőt anekdotáző 
kedvvel sorakoztatja föl emlékeit, mutatja 
be a falusi ember és környezete egymásra 
hatását, ahol az ember munkája még har
monikusan alkalmazkodik a természethez.

Képén az ellentétek sokszor olyanok, 
hogy majdnem a fekete és fehér távolság
hoz hasonlíthatók. Ezért jellemezték egye
sek — tévesen — Nagy Imrét úgy, 
mint aki alkatilag elsősorban grafikus. 
Igaz, hogy az ellentétekre alapított sa
játos módszere a grafikában is nagysze
rűen érvényesül, akár rajzait, akár fa- 
és rézmetszeteit vegyük elő, csakhogy, 
mint láttuk, az alkat nem a módszer
től függ: a módszer következménye az 
alapvető érdeklődési körnek, a művészi 
célkitűzésnek, a világnézetnek.

Ltárom szóiam ú női karra, két fuvo-
* '  Iára. vonás és ütőhangszerekre 

dolgozott fe l O l á h  T i b o r  néhány 
régi csángó népdalszöveget. Ezek a da
lok az emberi élet nagy, örök kérdéseiről 
énekelnek: szerelemről, természetszeretet
ről, békevágyról

Kantátájával a fia ta l szerző részt vett 
a m oszkvai V IT  nemzetközi versenyén. 
Második d ija t nyert, s ezüstérem nél 
tüntették ki. Az 1957-es művelődési ün
nepségek keretében Bukarestben m utat
ták be. Azóta elhangzóit a rádióban is. 
legutóbb pedig a kolozsvári zenei közép
iskola év végi hangversenyeinek egyikén.

Egészen rövid bevezetővel indul az 
első tétel, A katona levele. Sajátos „só- 
haj-motívum"-ra épülő zenekari kíséret
tel hangzik fe l a kromatikus jellegű  
dallam, mely m űvészi erővel jeleníti meg 
az egykori katonaélet nyomott hangula
tát. bánatát. A szólamok türelmetlenül 
követik, sürgetik egymást, egérre mé
lyülő regiszterekben. A feszültség  foká
nak emelkedésével tömörebbé válik a ze
nekari anyag. erőteljesen kromatikussá 
lesz a zenekari kíséret, s a dallam is el
éri legmagasabb pontját. A tétel végén 
újabb variációban tűnik elénk a dal 
— utolsó gondolata oktávval felerősített 
unisonóban összegezve az alapgondolatot.

A ' ásodik tételben a katona nehéz 
szívvel hagyja el otthonát, szüleit, szere
tőjét, s keserű lélekkel gondol arra, hogy 
talán vissza sem térhet szülőföldjére 
(Visznek a verekedésbe). A tétel izgal
mas alaphangulatát egyrf fokozódó vál
tozatok érzékeltetik, — melyek négy-négy 
hangból épülnek életteljes művészi ké
pekké. A feszü lt drámaiságot lágy Urai 
mozzanatok ellensúlyozzák.

Teljes kórus intonálja imitációkban az 
eredeti csángó népdalt (Kertem alatt egy 
fa nem látszik) a harmadik tételben. A 
szöveg sorait szünetekkel tűzdelt tömör 
akkordokkal köti össze a zenekar. A  dal 
első jelentkezését úti zenei variáció követi.

Tágul a kórusban használt kifejezési esz
közök határa. Magasabbra törnek, s 
alább szállnak a szélső szólamok. Az 
egész változat voltaképpen egyetlen k i
tartott hang fe le tt hangzik el, mindössze 
a sorzárlatoknál jelenik meg cgy-egy fe l
aprózott ritmusú teljes akkord. Az im i
táció is ú j  arculatot ölt. A felső szólam
ban megnyúlik a melódia ritmusa, s jelle
get változtat a dallam is. Harmadszor is  
fölhangzik a szöveg. A kórus szinte ma
gára marad, csak néhány ütőhangszer 
társul időnként, s mcg-megszólal egy-egy 
akkord időtartamára a vonósok részle
ge. A  két fe lső  szólam kánonját az alt- 
szólam támasztja alá egyre bővülő, táguló 
motívumával. Az egész tétel, egyben a 
mű fokozatosan elhaló dinamikával ér 
véget.

A k is hangszeregyüttes összeállítása a 
lartidom művészi tolmácsolásának alá
rendelt s kiegyensúlyozott kezelése a női 
kar lehetőségeihez igazodik. Későbbi 
kantátáihoz — főleg a legutóbbihoz, a 
M ajakovszkij versére írotthoz — viszo
nyítva, a mű zenei nyelvezete szinte 
,.klasszikus“-nak mondható. A Csángó 
Kantáta felépítésében a csúcspont a kö
zéprészre esik, de az egyes tételeken be
lül is  világosan felismerhető a szerző 
fe jle tt arányérzéke. Mindhárom tétel a 
zenei variálás eszközeire, feldolgozás
módjára tá n aszkodik, anélkül azonban, 
hogy fárasztóvá, öncélúvá válna.

A csángó szövegeket N  i n a C a s s i a n 
művészi szépséggel szólaltatja meg ro
mán nyelven, s a Zenei Kiadó kétnyelvű 
partitúrában jelentette meg a kantátát 
( lílúO).

A zenei középiskola együttese már na
pokkal a hangverseny előtt, a próbákon 
éretten tolmácsolta a művet Guttman 
Mihállyal az élen. Az előadáson (melyről 
sajnálatos tévedés fo lytán lekéstem ) min
den bizonnyal még hitelesebben hangzott 
el.

BENKÖ ANDRÁS

NAGY IMRE

A békási képen viszont a szocializmust 
építő társadalom gigászi méretű léte
sítménye erőteljesen nyomul bele a ter
mészeti környezetbe, s bár alkotói a ma
dártávlat miatt kiesik, mégis a kép az 
ember környezet-átalakító erejéről tanús
kodik.

A mozgást, a történést kutató alkatá
nak megfelelően alakította ki sajátos mű
vészi kifejezőeszközeit is. A cselekvés, a 
mozgás különböző erők egymásra hatásán 
alapul, s az erők közti feszültséget kell 
éreztetni ahhoz, hogy a történés, a cse
lekvés érzetét sikeresen fölkelthesse a 
nézőben: Ezt a feszültséget erőteljes szín
megvilágítási és tónus-értékbeli ellenté
tekre alapítja. Ezekkel a viszonylag egy
szerű eszközökkel drámai levegőt tud te
remteni. Emlékezzünk vissza például az 
önálló kiállításán szerepelt Vihar című 
kompozíciójára.

NAGY IMRE

Vihar

Kompozíciós módszere szintén a moz
gás, a történés, a folyamat éreztetésének 
megfelelő. Ebben is lehetőleg az ellen
tétekből indul ki. A Viharban például 
a kép nagyobb részét a zápor, a szél, 
a menekülő ember és az állatok foglal
ják el halról, ezzel szemben jobbról és 
fönn még látható egy derűs tájrészlet. Ez
zel a vihar balról jobbra vonuló mozgá
sát emeli ki. E vonuló mozgásba ágya
zódnak bele a zápor és a viharsújtotta 
terület menekülő lényeinek apróbb moz- 
gásellenlétei. A zápor sötét, ferde, hosz- 
szú vonalú hullásából kivillan a fehér 
ló rövid, vonagló mozdulata, a zápor vo
nalát pedig az erre majdnem merőlege
sen álló menekülő hidak fehér foltjai 
aprózzák el. A menekülő asszony sötét
barna foltja e nagyobb mozgásellentéten 
Jielül egyrészt a ludak más irányú folt
jaival, másrészt a ló vonalával kerül 
egyensúlyi ellentétbe. Az igaz, hogy a 
párhuzam egy ellentéten belül éppen az 
ellentétet hangsúlyozza, s hogy az asz- 
szony nagy vonala párhuzamos á zápor 
hullásával, ami csak fokozza az ellen
tétet.

ÍO agy Imre alkatára tehát a mozgás, 
a folyamat iránti elsőrendű érdek

lődés a jellemző, célkitűzései pedig szé
les skálán mozognak. A látványt leíró 
impresszív iránytól elkezdve az expresz- 
szív állásfoglalásig megtaláljuk a leg- 
különlélebb 1 okozatokat. Yamiak tájké
pei, lőleg akvarclljei, melyeken a les
től látvány élményen túl nem megy. Má
sok hangulatul, érzelmet kivannak támasz
tani. Ismét masuKnan a laj jelleget mint
egy lörléncli-gculogiai áttekintésben kí
vánja megmutatni, vagy az ember és a 
táj külcsonnalasal nyomon követni. Itt 
már nemcsak megmutat, hanem állást is 
foglal, a...inlliugy ezt teszi figurális kom
pozícióiban is. Ezért a két lóirány közti 
átmeneti árnyalatokban gazdag alkotó) 
típus,

Szocializmust építő korunkhoz saját
ságos alkati meghatározottságán és al
kotói típusán keresztül kapcsolódik. Ké
pein ezért kapnak nagy szerepel dol
gozó népünk nagy leltei, ezeket cso
dálja kibontakozásukban (B ékási cement
gyár, Cukorgyári kötörök, Békási ta- 
licskások). Mert a jelen kor történései, 
folyamatai, a Diai ember és környezete 
egymásra hatása az, ami elsősorban ér
dekli.

Fahordók MARKOS ANDRÁS


