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Nem kell hozzá személyes információ,
elégséges a kísérôszöveg elolvasása: Mé-
száros János magyar származású svájci
zenemûvészé az érdem jelentôs része,
hogy végre rögzítésre került három jelen-
tôs Veress-mû. Mivel jó évtizede rend-
szeres vendégkarmestere Mészáros a
Miskolci Szimfonikus Zenekarnak, kínál-
kozott a lehetôség: ôk vegyenek részt e
fontos vállalkozásban. A „Musikszene
Schweiz” sorozatban három vokális kom-
pozíció került megörökítésre: a Psalmus,
az Elégia és a német cím-
mel összenôtt „Das
Glasklängespiel”. A kivi-
telezôk részérôl kedves
gesztus, hogy – tekintettel
arra, hogy az elôadók túl-
nyomó többsége magyar
– magyarul is olvashatunk
róluk és a mûvekrôl. Az
már szomorú, hogy az
1943/44-ben komponált
mû címe magyarul sehol
sem olvasható (márpedig
annakidején maga a Psal-
mus is magyarul készült,
Babits Mihály költôi mû-
fordítása alapján, s kez-
dettôl magyar vagy latin
megszólaltatásra számít),
s így nem biztos, hogy
mindenki veszi a fáradsá-
got, hogy utánanézzen a
hosszú latin címnek,
amely oly sokatmondó
lenne anyanyelvünkön:
„Szent Ágoston Psalmusa
az eretnekek ellen”. A
szerzô 75. Születésnapja tiszteletére ösz-
szeállított tanulmánykötet (Berlász Me-
linda, Demény János és Terényi Ede
munkája, a Zenemûkiadó l982-es kiadvá-
nya) tanúsága szerint eredetileg bariton-
szólóra, kórusra és zenekarra készült. A
felvételen basszus-szólistával halljuk
(Szvétek Lászlóval), és semmifajta eliga-
zítást nem kapunk arra nézvést, hogy át-
dolgozta-e idôközben mûvét a szerzô, ne-
tán csak a hangfaj-megjelölést módosítot-
ta. Bariton-hiányra egyébként nem gon-
dolhatunk, mert a következô mûben, a

Walther von der Vogelweide Elégiájában
a hárfa és vonós hangszerek kíséretével
felcsendülô magánszólamot az egykori
Veress Sándor tanítvány, Claudio
Danuser énekli. E kompozíció már a sváj-
ci évek termése, s annyiból is érdekes
színfolt az életmûben, hogy az eredeti kö-
zépfelnémet szöveget önti hangokba (ez-
úttal is kínál német fordítást a kísérôszö-
veg). A harmadik opusz kései remek, öt
kórusdal Hermann Hesse verseire (ponto-
san: hat költeményére). „Idôszerû” e mû-

vel való megismerkedés napjainkban ide-
haza, amikor egymást követik a magyar
fordításban kiadott Hesse-kötetek.

Svájci CD-kiadvány, Magyarországon
rögzített felvételekbôl, olasz kottákból –
remélhetôleg az érdeklôdés is ennyire
soknemzetiségû lesz e mûvek iránt. Szük-
ség is lesz erre, merthogy a hangzó anyag
nem egykönnyen adja meg magát. Fontos
lenne a megkomponált szöveg minden
szavának értése (nemcsak az érthetô szö-
vegmondásra utalok, hanem nyelvi felké-
szültségre a hallgató részérôl). A Miskol-

ci Bartók-kórus és a Magyar Állami
Énekkar igyekszik helytállni (apropó, aki
nem ismeri a két kórust, honnan találhat-
ja ki, mikor melyik énekel?). Legalább
ennyire kívánatos lenne, hogy legalább a
szakmai érdeklôdô kottából kísérhesse a
zenét – vagy inkább gondoljak ilyenkor
arra a szomorú hazai helyzetre, hogy a
magyar kiadványok közül mind több jele-
nik meg szerzôi kéziratból?

Mészáros János személye biztosíték ar-
ra nézve, hogy a szerzôhöz méltó felvétel

készült. A zenekarnak el-
ismerés jár, amiért vállal-
kozott e feladatra. Bizo-
nyára sokat tanultak az
együttes játékosai e mû-
vekbôl, s nekik is kide-
rült: mennyire fontos,
hogy a történeti zenék és a
kortárs zene közti kes-
keny idôsávot, amit ne-
vezhetünk akár a „Tegnap
zenéjének” is, ne tekint-
sék holmi határvonalnak,
válaszvonalnak. Talán
épp az ilyen mûvek segí-
tik a mélyebb megértés, a
beleérzô tolerancia kifej-
lôdését-erôsödését, ami-
kor szokatlan stílusú,
vagy elsô játszásra nehe-
zen megragadható dara-
bokról van szó.

Az ismertetôben olva-
sottakból kiderül: Veress
kompozíciós technikáját
már az 50-es évek óta
meghatározza a dodeka-

fon szerkesztésmód. Ugyanez a technika
érvényesül az Üveggyöngyjátékra utaló
Hesse-ciklusban is (a hessei életmû isme-
retében ez finom beleérzô képességre
vall!). Figyelembe kell vennünk az ilyen
„alkalmi” közleményeket, amikor nagy
általánosságban kíséreljük meg felmérni
a dodekafónia hatását (fogadtatását, elfo-
gadását). Már csak ezért is nagy jelentô-
ségû e felvétel, amely mintegy utólagos
ajándék a szerzô 90. Születésnapjára –
halálának ötödik évfordulóján.
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