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A KÖZÉP 
ÉS A KÖZÉPSZER

Cári Heinrkh Graun: Dér Tód, Jesu 
Előadják: Zádori Mária, Fers Márta -  szoprán, 
Martin Klietmann -  tenor, Klaus Mertens -  bari
ton; Kammerchor Cantamus, Halle, 
karvezető Dorothea Kókler; Capella Savaria, 
vezényel: Németh Pál 
Quintana, 1992. QUI 903 061

Cári Heinrich Graun passióját ennek szüle
tése, 1755 óta több mint egy évszázadon át 
minden nagypénteken előadták keletkezési 
helyén, Berlinben. 1858-ban aztán Bach MÁ- 
TÉ-PASSió-jával akarták helyettesíteni, ám né
hány év múlva a hagyomány visszaállt, és 
egészen 1884-ig folytatódott. -  E két törté
neti adat közül a mai köztudat nyilvánvalóan 
a tradíció megszakítására, nem pedig folya
matosságára helyezi a súlyt. Valójában aligha 
mehetünk el szó nélkül e másfél évszázados 
kultusz mellett, amelyhez foghatót csak Hán- 
del és Haydn oratóriumai körül tartunk szá
mon; aligha becsülhetjük túl, hogy Bach MÁ- 
TÉ-PASSiÓ-jának látványos (szintén berlini) 
„felújítása” idején a Dér Tód J esu még el 
sem volt felejtve. Manapság a közgondolko
dás a szokatlan és besorolhatatlan kiterjesz- 
tésére-általánosítására hajlamos. A -  XVIII. 
századi zenekritikusok kedvelt szóhasználatá
val élve -  bizarrériák, amelyeket Bach művei
ben oly sűrűn mutattak ki, mára az egyete
mes-kortalan kifejezés megnyilvánulásává 
váltak, mert eltűntek a keretek, amelyeknek 
áthágása bizarrériaként hatott. A kifejezés 
extravaganciája a kifejezendő súlyosságává 
értelmeződött át, a kifejezendő időtlensége 
és a kifejezés időhöz kötöttsége közötti határ 
elmosódott, A különcségnek a hagyomány 
fölé helyezése a Közép képviselőjét középsze
rűvé degradálja. így lesz azután mindenki
ből, aki nem Bach, „kismester”, persze csakis 
akkor, ha a hagyományt ítélik meg Bach fe
lől, nem pedig fordítva. A polarizálás és a té
ves kiindulási pont következtében a Bachok- 
ban nem azt látjuk zseniálisnak, amitől azok 
valóban zseniálisak, a Graunok tradicionális 
értékeit pedig egyáltalán nem látjuk.

A kismester kifejezés önmagában egyébként

sem definiál semmit, mivel tökéletesen mást 
jelöl a barokk zenében és mást a felvilágoso
dáséban. Nem egyszerűen a barokk kompo- 
zíciós technikák objektíve magasabb színvo
naláról van szó, nemcsak arról tehát, ami a 
zseni-dilettáns szembefordítást már eleve le
hetetlenné teszi, hanem arról is, hogy az al
kalmazott technikák magasabbrendűségét az 
egyetemes szellem sértetlenebb volta igazol
ja, melyet a technikák csupán közvetítenek. 
A zene a barokkban összehasonlíthatatlanul 
nagyobb felületen érintkezik a szellemmel 
magával, míg a klasszikusoknál a két (vagy 
három) óriás meghökkentő magányosságát 
éppen a kompozíciós tudás elsekélyesedése 
és a Tudásról való leszakadás okozza -  immár 
csakis a zseni hozhat létre maradandó érté
ket. Más válasz aligha volna arra az alapvető 
kérdésre és tapasztalatra, hogy miért téveszt
hető össze például Hándel és Bononcini egy- 
egy műve nagyon is könnyen, és miért nem 
fenyeget ilyen veszély Mozart és Vanhal kö
zött -  hogy miképpen válhatott a klasszikus 
művek patinája a barokk korban a tipikus 
művek sajátjává. Ezt a patinát őrzi Graun 
műve is, miközben a gáláns stílusjegyei a ba
rokk retorika, hangféstés közé ékelődnek.

Amit Bach szenvedélyessé gének és Graun 
kontemplativitásának tulajdonítanak, az mind
ezen felül műfaji kérdés is. Hogy Graun nem 
az események közepébe taszítja hallgatóját, 
hogy sokkal inkább reflektív és epikus, mint 
drámai, annak oka, hogy a Bach-passióval 
szemben Jézus, Péter, Pilátus és a többi sze
replő eleve nincsen megszemélyesítve, nin
csenek párbeszédek, az áriákat nem valamely 
meghatározott szereplő, hanem egy kom
mentátor énekli, akinek reflexiói, éppen a 
dráma hiánya miatt, nemegyszer az elviselhe- 
tetlenségig dagályosak. Mindazonáltal ez az, 
ami a passióműfaj XVI-XVII. századi hagyo
mányát követi; az egyes szereplőket még az 
1600-as években is rendszerint többszólamú 
kórus jelenítette meg. Vagyis éppen a legin
kább operaszerzőként népszerű Graun mon
dott le a passiójáték dramatizálásáról, s ép
pen a színpadtól mindvégig távol maradó 
Bach bizonyul primer drámai zseninek a li
turgia keretei között. Mégis Bach az, aki az 
evangéliumi szöveget átmenti, miközben 
Graun szövege -  Ramler érzelgős versei -  a
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Bibliától való teljes elszakadásával és kizáró
lagos reflexivitásával a liturgikus funkcióról 
voltaképp lemond. E műfaji sajátság, vagyis 
a műnek a XIX. században oly kedvelt ora
tóriumhoz való idomulása is hozzájárulhatott 
Graun passiójának teljesen szokatlan recep
ciótörténetéhez, hozzásegíthette kései nép
szerűségéhez.

Mint a Capella Savaria lemezein rend
szerint, itt a vokális teljesítmények között kell 
a kiugrókat keresni. Első helyen a haliéi Can- 
tamus kórust emelem ki, és nem restellem 
hangzásukra az áttetsző jelzőt századszor is le
írni. Az ilyen kórusoknál nem az a döntő, 
hogy tiszta az intonáció, vagy hogy helyes a 
hangképzés, hanem hogy a minőség nem 
szakad le a morálról, hogy az éneklés minő
sége nem öncélú, hanem liturgikus és lélek
nevelő szerepet tölt be. Minálunk legfeljebb 
két olyan kórus létezik, amely ezt a kodályi 
gondolatot megvalósítja -  a nagy utópista 
nem vett tudomást a tradíció megkerülhetet
len problematikájáról, sőt utópiája épp e 
probléma megkerülésére szolgál. Mindez a 
német kórusoknál nem merül fel probléma
ként, a hagyomány eleven és töretlen való
ság, és az éneklés lelki nevelő hatását éppen 
a tradícióban állása révén fejti ki. Ráadásul 
mindez a jelen felvételen találkozik azzal a 
körülménnyel, hogy éppen a kórustételek a 
legsikerültebbek Graun művében -  talán 
azért, mert itt nem álltak rendelkezésre az 
operaáriák típusai és sablonjai. Egyedül a ko
rátok esetében kérdéses, vajon a szokatlanul 
-  bár kétségkívül üdítően -  felgyorsult tempó 
milyen hagyományra tud hivatkozni. Zádori 
Máriát minden elismerés megilleti, hogy egy
személyes intézménnyé válása nem megy 
frissessége és hallatlan érzékenysége rovásá
ra; a kritikus már nem dicsekedhet ugyanez 
erényekkel, amidőn a művésznőről száz- 
egyedszer is meg kell fogalmaznia sosem vál
tozó véleményét. Martin Klietmann kiválóan 
példázza a régi zenélés amaz előnyét, hogy -  
„szemben a mai operarepertoárral” -  a hang
szépség és egyéb természet adta tulajdonsá
gok benne másodlagosak, és a siker végső so
ron a helyes kottaolvasás intelligenciáján, a 
deklamáció tisztaságán múlik. Klaus Mertens 
mindehhez a maga különlegesen szép bari
tonját adja ráadásba.

Dolinszky Miklós

AJÁNLOTT IRODALOM, 
SOKAKNAK

Végi Gábor: Magunk, uraim
Válogatott írások településekről, tanácsokról,
önkormányzatokról
Gondolat, 1991. 545 oldal, 100 Ft

A recenzens kettős vallomással kénytelen 
kezdeni. Vági Gábort, e posztumusz kötet 
írásainak szerzőjét többé-kevésbé barátjának 
mondhatta, így elfogultsága kétségtelen. Rá
adásul ezen recenzió megírására több mint 
egy éve tett ígéretet, így még a késlekedés mi
atti lelkiismeret-fiirdalás is befolyásosa.

Ugyanakkor azt is meg kell vallani: a re
cenzens keletkezésük idején nem szerette 
Vági Gábornak a tanács-, illetve önkormány
zati rendszerrel foglalkozó, a kötetben sze
replő írásainak nagyobb, a nyolcvanas évek
ben íródott részét, mert nem értette a szerző 
ezzel kapcsolatos tevékenységét, nézeteit -  
már amennyire ismerte őket. Mondhatni: 
nem az e kötetben szereplő írásokért szerette 
a szerzőt.

Vági Gábor 1982-től az igényes szellemi 
körökben nem túl jól jegyzett Államigazgatá
si Szervezési Intézet (ÁSZI) munkatársa lett. 
Miután a politikai rendszerhez való viszonyá
ban s emberi tisztességében semmiféle válto
zás nem következett be, a recenzens nem na
gyon értette, hogy az érzékeny szociológus, a 
szenvedélyes publicista, akiben közelről min
dig is könnyű volt észrevenni az utolsó írásai
ban nyilvánosság elé is tárt lírai alkatot, ho
gyan szentelheti idejének jelentős részét a ta
nácsrendszer korrigálását célzó pepecselésnek. Ért
hetetlennek látszott a dolog, hisz Vági témá
ja, munkálkodásának utolsó néhány hónap
ját nem számítva, nem az ígéretes hangzású 
közigazgatási reform vagy a rendszerváltást jel
ző új önkormányzati rendszer kifejezéseknek fe
lelt meg, hanem a tanácsrendszer korszerűsítésé
nek, továbbfejlesztésének, legfeljebb reformjának, 
de ez utóbbinak is csak valamikor 1985 után.

Az előzményekből, a területi fejlesztési 
források elosztási mechanizmusát bemutató 
kritikai elemzésekből („Mit ÉR” egy község? 
„Mit  ÉR” egy megye? Közgazdasági Szemle, 
1975; Versengés a fejlesztési forráso
kért. KJK, 1982 -  az előbbi egésze, az utób


