
A két Katsaris-fellépés között, mareius hu
szonnegyedikén a Vigadóban lépett föl Starker
János, Amerikában élő gordonkaművész, és a
Botvay Károly vezette Budapesti Vonósok. Star
ker játékában a hangszer kapta az abszolút
főszerepet. Meglepőenvilágos színű csellójából
káprázatos hangokat tudott előcsalogatni,illetve
azt a benyomást keltette, mint aki nem is csalo
gatja a hangokat, jönnek azok maguktól. Az ilyen
jellegű, leginkább talán Emmanuel Feuermann
éhoz hasonló rendkívül rokonszenves művészi

magatartás általában nem is téveszti el hatását,
különösen, ha megfelelő színvonalú kíséret
teljesíti ki az élményt. Ennek hiányában a kon
cert legemlékezetesebb momentuma a csodála-

- tos csellóhang maradt.
Végeredménybenaz idei Tavaszi Fesztivál ze

nei kínálata talán minden eddiginél kiemelke
dőbb volt. Minden napra jutott valamilyen jelen
tős esemény, néha több is. Úgy látszik, tizen
egynéhány év után a fesztivál valódi nemzetközi
kultúrá!is eseménnyé érik.

Fáy Miklós

AMonteverdi Kamarakórus
lemeze

Egy Misét, egy Stabat Matert és két zsoltárt
hallhatunk az Európát bejárt Monteverdi Karna
rakórus előadásában egy közelmúltban megje
lent hanglemezen, Kollár Éva vezényletével.

A nagyrnúltú együttes - amely megalakulása
óta a régi zene előadásáttűzte ki fő céljául - ez
a1kalommal is nagy örömet szerez a hallgatónak.
Kollár Évaa történész alaposságával, szakérteIm
ével közelír a ritkán megszólaló rnűvekhez, ez
azonban kevés volna az előadás "átlelkesítése"
nélkül, amire talán éppen Monteverdi tanította
meg elsőként a zenélő Európát.

A g-rnoll mise az ifjabb Domenico Scarlatti
műve, akinek nevét billentyűs szonátái tették
ismertté. Ettől függetlenül, a vokális zene terü
letén is jelentős mennyiségű művet komponált,
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mind egyházi zenét, mind pedig operákat. Ná
polyból - illetve Olaszországból -'- hamarosan
áttette székhelyét előbb Lisszabonba, majd Mad
ridba, ahol a királyi udvarban tevékenykedett.
Spanyolország - úgy látszik - mindig jó talajt
termett a lángoló, extrém művészetekszámára,
talán a nemzet vérmérsékletének köszönhetően,

Már Victoria is ezt az utat nyitogatta, akinek
miséjével azonos kéziratos gyűjteményben

találták meg Scarlatti g-moll, "Madridi" miséjét.
Aztán EI Greco-tól Lorcáig és Gandi-ig sorol
hatnánk távoli, hasonló lelki berendezkedésű

követőit.

Caldara - a Stabat Mater szerzője - igazi
olasz barokk komponista. Ennyire "stílustiszta"
talán csak hazája határain túl, például Bécsben
lehet valaki és képviselheti a meghonosodott,
sőt jól bejáratott olasz barokk muzsikát. Ton
naszám ontotta főleg vokális műveit, melyekből

egyházi zenéí amaradandóbbak. Szólökvartett
re, körusra, vonósokra és két harsonára írott
Stabat Mátere valóban remekmű: különösen
kiemeli ezt a négy szólista, Verebics Ibolya,
Kállay Gábor, Lax Éva és Szilágyi Béla éneke,
valamint a Concerto Armonico (rnüv. vez. Szűts
Péter és Spányi Miklós) játéka. (Érdekesség: a
harsonák már Caldaránál is az alvilágot jelképe
zik, ahogy Monteverdi Orfeójától Mozart Re
quiemjéig és a Varázsfuvoláig.)

A Monteverdi-zsoltárokat hallgatva az is
eszünkbe jut, milyen mesterien formálja a stílu
sokat az idő. Monteverdi a szólóének, a monódia
kibontakoztatójaként a zenetörténet egyik legin
tenzívebb, a szövegen keresztül a lélek rezdülé
seit kifejező stílusát teremtette meg. Ugyanazek
az elvek, eszközök kevéssel később, Scarlatti
kezében már szinte archaikusnak hatnak, s kez
dik elveszíteni eredeti jelentésüket, drámaisá
gukat.

A kevés hangszerkísérettel (generálbasszus)
deklamált Nisi Dominum (126. zs.) és Lauda
Jerusalem (147. zs.) nagyformátumú, gyönyörű
feladatokat rejtő művek, melyeket sodró lendü
lettel szólaltat meg a kórus.

Czigány Ildikó


