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Bach: Karácsonyi oratórium

"Nincs objektív muzsikálás", írta Dohná
nyi Ernő. Níncsjhíszen a tolmácsolás egy
ben mindig újjáalakítása a műnek, mindig
személyes értelmezés, a művész a darabról
alkotott fölfogását mutatja be, s védi meg
előadásával. Ezzel a fölfogással a hallgató
egyetérthet, vagy elutasíthatja, de minden
képpen összeveti a műről benne élő. kép
pel. Így van ez, ha új Hamlet előadást lá
tunk, ha versmondót hallgatunk. Csakhogy
zenei művek előadásakora hallgató sokkal
inkább "ki van szolgáltatva" az előadói ér
telmezésnek,' hiszen a közönség nagyobb
része nem tud úgy kottát olvasni, mint egy
verset vagy egy drámát. Még kevesebben
képesek arra, hogy a partitúrát követve a
maga teljes egészében "belülről" halljanak
egy-egy darabot. Ezért talán nem túlzás azt
állítani, hogy az énekes, a hangszeres szó
lista, á karmester felelőssége, ebl>ől a
szempontból legalábbis, sokkal nagyobb,
mint a színészé. Ez a felelősség hangleme
zek kiadásával még megsokszorozódik, s
ezért van akkora jelentősége, ha egy-egy
remekmű magas színvonalú előadásban je
lenik meg.

Ez a fölismerés tükröződik a Hungaro
tonnak abban a jól bevált gyakorlatában,
hqgy nagy, alapművek világhírű, többé
kevésbé egyöntetűen kiválónak ítélt fölvé
teleit magyar hanglemezen is kiadja. A vál
lalat 1985 karácsonyára két ilyen.jól időzí

tett albummal is megörvendeztette a le
mezgyűjtőket: Handel Gardiner vezényelte
Messiásával és Karl Richter tolmácsolásá
ban Bach Karácsonyi oratoriumának meg
jelentetésével.

Bachról szólva Karl 'Richter nevének
említése éppoly elkerülhetetlen, mint,
mondjuk, Albert Schweitzeré. Hogy kriti
kusai egyszer túlzottan száraznak, előadás

módját nem eléggé "áradónak" tartják,
máskor túlontúl romantikus, az expresszi-
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vitásra a "kelleténél jobban" törekvő ma
gyarázó stílusát kárhoztatják, az az előadói

gyakorlatnak idővel (nem is olyan lassan)
változó divatját mutatja - s Richter tolmá
csolásának mindenkor vitathatatlan érvé
nyességét is. Előadása a régebbi, szubjektí
vebb hangvételű interpretációk korában
ugyanúgy megföllebbezhetetlen értékű
volt, mint napjaink historikus fölfogást elő

térbe helyező fölvételei között, Richter
"Bach-képe pontosan körvonalazott, té
vedhetetlenül biztos és egyértelmű, mes
terségbeli felkészültsége káprázatos" - írta
róla Pernye András, 1969-es budapesti
vendégszereplése idején, a H-moll mise
előadásáról szólva.

Az 1965-ben készült fölvételen kitűnő

szólista gárdával dolgozott Richter - Gun
dula Janowitz, Christa Ludwig, Fritz Wun
derlich. Franz Crass neve fémjelzi a pro
dukciót. Az általa alapított Müncheni Bach
Kórus és Zenekar, mint mindig, ezen a le
mezen is nagyszerű, technikailag végtele
nül pontos, kiegyenlített, árnyalatokban
gazdag, meleg tónusú előadással kétségte
lenül hozzájárul a sikerhez. Nagy súlyt fek
tetett Richter a Bach-műben oly fontos szö
veg tiszta ejtésére. hangulatának zenei esz
közökkel is mind hívebb, expresszív vissza
adására. Tolmácsolásában maradéktalanul
érvényre jut az a lutheri követelmény,
hogy a dallamnak tükröznie kell a szavak
értelmét, érzelemvilágát.

Ki kell emelnünk az előadók közül a fia
talon elhunyt Fritz Wunderlichet, aki a
szöveg természetes lüktetését nagy érzé
kenységgel követve, bámulatos kifejezőerő

vel közvetíti a bibliai történetet. Evangélis
tája felejthetetlen szépségű teljesítmény,
csakúgy, mint a "Frohe Hirten, eilt ... "
kezdetű áriában a néha szinte leküzd
hetetlen technikai nehézségekről tudomást
sem véve diadalmas-fényesen szárnyaló, a



lázas örömöt tökéletesen kifejező elő

adása.
Ha - különösen a zenekari hangzást, a

dinamikai megoldásokat, az énektechnikát
illetően - a zenetudomány legújabb kutatá
sai már "túlhaladottnak" bélyegzik is az
előadás sok részletét, ha a legújabb fölvé
telek korabeli hangszerek fölvonultatása
val, a Bach korabeli játék- és énektechni
kát minél tökéletesebben reprodukálni
próbálva valószinűlegközelebb állnak is az
Oratórium 1734-es lipcseielőadásához,so
kak számára mégis még hosszú ideig Karl
Richter fölvétele lesz a leghitelesebb, "az
igazi olvasat".

Németh Anna

Bach: Cantatas "Kreuzstab", "Ich
habe genug"

A két kantáta különböző ünnepekre író
dott, az 56. a Szentháromság utáni 19. va
sárnapra, a 82. Mária tisztulásának ünne
pére. Témájukban rokonok: mindkettőnek

a halál, közelebbről a hivő embernek a ha"
lállal való találkozása áll a középpontjá
ban. A tematikai hasonlóságot a hangnemi
és szerkezeti hasonlóság is kiemeli. A ze
-nei megfogalmazás egyszerre képes kife
jezni a lélek elszántságát és felfelé törését,
s a földi élet, a keresztfa nehéz terhét. Más
Bach-művekben is megfigyelhetjük ezt a
zseniális és mélységes hitből fakadó szer
kesztésmódot: a legtragikusabb, fájdalmas,
síró motívum csap át hirtelen diadalmas,
boldog újjongásba, amely mindennél erő"

. teljesebben fejesi ki, hogy a keresztény
ember számára a halál soha nem a véget,
hanem éppen ellenkezőleg, valaminek a
kezdetét jelenti. Kiemelkedően szép elő

adásban hallhatjuk e két remekművet:Pol
gár Lászlót a Capella Savaria kíséri, köz
reműködik: a Szombathelyi Énekegyüttes.
Vezényel: Né~eth Pál.

Liszt: Die Legende von der heiligen
Elisabeth

Örömmel tapasztalhatjuk, hogy az utóbbi
években a magyar olvasó és lemezhallgató
kézhez kaphat olyan műveket, amelyekből

Árpád-kori magyar szentek életéről, a hoz
zájuk fűződő legendákról olvashat, ill. hall
hat. Ilyen volt pl. A Gondolkodó Magyárok
sorozatban István király Intelmei, az Ár
pád-kori legendák és intelmek c. könyv, és
ilyen a most új előadásban lemezre vett
Szent Erzsébet legenda, Liszt első oratóriu
ma. A mű megírásához az ihletet a wart
burgi vár freskósorozata adta" amelyeket
Moritz von Schwindt osztrák festőművész

készített Szt, Erzsébet életének eseményei
ről. A téma több szemponból is foglalkoz
tatta a mestert: a szociális problémák iránt
érzékeny képzeletét megfogta' Erzsébet jó
sága és segítőkészsége. Másrészt a téma
magyar vonatkozásai is érdekelték, hiszen
élete végéig magyarnak vallotta magát. A
szövegkönyv, amelyet Otto Roquette írt, a
középkori misztáriumjátékokra emlékeztet,
s Erzsébet életének öt fordulópontját állít
ja középpontba. Kisgyermekként, ifjú fele
ségként, .szegények védelmezőjeként látjuk,
majd férjétől búcsúzva. Férje halála .után
anyósa kiűzi őt otthonából, majd a legvég
ső jelenetben haldokolva, de lelki békéjét
megtalálva indul égi hazája felé. A mű két
fő részből áll, az egyes részek három-há
rom képet foglalnak magukba. A szerkezet
tartópillérei: a zenekari nyitány, a két kö
zépső kép és a zárókórus. Ezek a tartópil
lérek a gregorián eredetű alapmotívumnak
különbözö karakteru feldolgozásai, ame
lyek egységbe foglalják az egész kompozí
eiót.

Bernard Deyriés-Dennys Lemery
Michael Sadler: Rajzos zenetörténet.
~z óskortól napjainkig

Országos visszhangot keltett -néhány hó
nappal ezelőtt a Kodály Társaság nyílt
levele az iskolai énekoktatás tragikus hely
zetéről és a zenekultúra visszaszorulásá
ról. Bár egyetlen könyv aligha oldhatja
meg a súlyos nehézségeket, -ez a kedves,
humoros rajzokkal, ötletes-ironikus szöve-

.gekkel illusztrált mű mégís sok gyereket
tehet majdani zenekedvelővé. Nagyszerű
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