
letét, mint az írodalomtörténetíekröl,
(Sajnálatos módon kulturálís életünk
ben ál talában is kísért e jelenség: a
"bátor" kritikus írhat a nagy költő
süllyedő hajójának látomásáról. de azt
alig-alig merík megírni, hogy valame
lyik neves irodalomtudós haloványabb
munkát adott ki kezéből, vagy netán
gyengébb írásaiból válogatta össze kö
tetét. Ha valaki egykor majd végigla
pozza a mai folyóiratok nagy részét, azt
hiszi, hogy egyre-másra Jelentek meg
irodalomtörténeti és kritikai remeklé
sek, s a nagy irodalmárok mellett "fu
tottak még": Illyés Gyula, 'Weöres Sán
dor, Jékely Zoltán és a többiek.) Ezt

'OJ HANGLEMEZEK

1912-13 telén fejezte be Igor Sztra
vinszkij a Sacre du Printemps kottáját.
(Hogya címnek melyik a leghívebb
magyar fordítása, azon még ma is vi
táznak a zenetudósok. A Húngaroton
új Iernezén a közkeletű Tavaszi áldo
zatot olvashatjuk, de igaza lehet Fá
bián Lászlónak, Sztravínszkií egyik leg
jobb magyarországi ismerőjének, hogy
a szerző szándékát és a mű eredeti ef
mét hívebben adná vissza "A tavasz
megszentelése'") A mű május 23-án a
Theátre des Champs-Élysées esti dísz
előadasán hangzott fel. A botrány köz
ismert, sokan ettől a Viharos estétől
számítják a modern zene kezdetét.
A zenei avantgardnak mindenesetre
csúcsteljesítménye volt Sztravinszkij
kolnpozíciója. A bemutató Nizsinszkij
által készített koroográűáia ugyan nem
elégítette ki a zeneszerzőt, aki emlé
kezéseiben elmondja, hogy jellegzete
sen avantgard vízió lebegett a szeme
előtt, míg művét írta. Tömbszerű em
bercsoportok ritmikus mozdulatsoraít
álmodta meg, csak a kompozíciót le
záró szakrális táncot szánta szólótáncos
nőnek. Elmondhatjuk, hogy a Sacre
koreoaráfíáia a bemutató óta riem te
kinthető végérvényesen megoldottnak.
még ma is nagyon gyakran kísért a
színpadon a szerzőí szándék fölösleges
túlbonyolítása (ebbe a hibába esett
Sztravinszkij emlékezete szerint Ni
zsinszkij is). A zseniális zene viszont
teljesen önálló életet kezdett: a század
új törekvéseinek jelképeként az egész
világot meghódítva valóban "letarolt
minden addigi zenét" (Fábián László
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azért is fájlaljuk, mert Fenyő István 
említsük példaképp n Vas Istvánról és
Rónay Györgyről írtakat - kitűnő kri
tíkus, aki általában nemcsak az írói el
veket, hanem az író lelkiségét is pon
tosan és árnyaltan fejti fel, s hitelesen
idézi hőseinek világirodalmi kapcsola
tait. Jól kivehető - és ez is érdeme
írásainak - a maga legsajátabb ízlése
és orientációja. Ez a személyesség kö
tetének nem is egy tanulmányát fon
tos dokumentummá avatja. Kár, hogy
a jelzett okok miatt a Figi/elő szemme]
nem egységes válogatás.

SIKl G~ZA

jellemzése ez is). Egészen új, lázasan
forradalmi muzsíka, mely egyszeriben
átírta az európai zene erőviszonyait,

egyetlen mozdulattal elsöpörte mindazt
a mesterkélt és mesterséges ihletésből

fakadt törekvést, mely a legnagyobba
kat kivéve a kor ízlését és törekvéseit
jellemezte. "Ezután már nem lehetett
úgy tovább komponálni, mint azelőtt"

- írja Dorátí Antal. Talán még a vi
lágról gondolkodni sem. Mert Sztra
vlnszki] fölfedezett valamit és e
fölfedezését épp a Secre partitúrájában
fejezte ki lenyűgöző erővel -: meg
érezte, hogy a modern embernek más
féle ideálokra van szüksége, és más
felé akar tájékozódni. mint arnerre az
akkor divatos ízlésirányok csábították.
Fölfedezte az őstermészetet, a terem
tett világ nagyszerűségét, azt a tényt,
hogy az érintetlen természet híven őr

zi az emberiség történetének legna
gyobb eszményeit, s e fölismerését hi
bátlan tökéletességgel tudta zenébe fog
lalni. Nem véletlen, hogy a Szí.ravínsz
kíjial kapcsolatos futó Imnresszióit rög
zítő Doráti Antal épp a Secre kapcsán
mondja el, hogyazeneköltő "végtelen
alázattal húzódott meg lsten lábánál".
Fantáziájában ott élt Isten képe, s ezt
az élő képmást igyekezett tettei! érni,
amikor megmutatta a művelt emberi
"ég számára a Feléje vezető egyik le
hetséges utat; a természeten, az őselve

ken keresztül.
Aki hallotta A tavasz megszentelése

Sztravinszki j j al készített len rézfel"ételét
- kettő is van ilyen -, már az első

taktusok után megérzi, hogy a terem
tés elemi erejű gesztusának lehet ta
núja, Természetes hát, hogy fölfoko-



zott érdeklódéssel és várakozással fo
gadta minden lemezbarát azt a fel
vételt, rnelyen Budapest új kedvence,
Kobayashi Ken-Ichíro vezényli a
Sacre-t a Budapesti Filharmóniai Tár-'
saság Zenekara élén.

Az első meglepetés: fél évszázad
alatt ez a hajdan botrányosan modern
mű klasszikussá lett. A japán karmes
ter oly magától értetődő dallamosság
gal, a színek oly természetes vibrálá
sával közvetíti a partltúrát - időn

ként szándékosan Iekerekítve szögleteit
is -. mintha Mozartot vezényelne. A
második <de ez nem is megleoetés) :
rnilv odaadó f'igyelr-mmcl, hajlékony
sággal veszí át utasításait a sokszor és
joggal hirált Filharmonikus 7enekar,
melv annyi fáradt, fakó és szürke sze
renlés után ismét bebizonyítja, hogy
ig:pi tehefs"g kezében felizzik, mint a
gvérnánt.. Így aztán izgalmas. szén elő

adás k"rü't lemezre. mclynek címlan
ja (Fl()11f János muoká ia) is szép, ízlé
ses (Hungaroton SLPX 11841).

•
Az operakomponista Haydn portréja

még ma is meglehe/ősen homályos. A
zene tudomány ugyan sok jelentős ered
ményt felmutathat ebben a vonatkozás
ban, de arról szó sincs, hogy az opera
szerző Haydn elfoglalta volna az őt

megillető helyét a zenei köztudatban.
Az operQházak vajmi ritkán tűzik mú
sorukra alkotásait, aminek talán az is
lehet a magyarázata, hogy az éneke
sekre meglehetősen nagy feladatot ró
egy-egy ária pontos és a szerzői szán
dékokhoz hu interpretálása. Haydn szö
lóénekpsei valósáaos szonátákat énekel
nek végig. Nyilván ez is meglehetősen
kényes helyzetbe hozta az új marryar
hanglemez készítőit. Az Aki hűtlen,

pórul járU ugyani' kétféle megszólal
tatási lehetőséget kíll~il: előadhatják

oratóriumszeTÚen, de az eredeti vígjá
ték szellemének megfelelően is, vállalva
annak kockázatát, hogy élő közönség
híján a haydni színpad pezsgése lom
hábbá, szettemesséqe cröltetetté válik.
Maga a mű ugyanis kellemes, ötletes,
vidám játék, amíLyenből meglehetősen

sokat ismerünk a kor európai színpa
dairól. A mi számunkra becsessé az te
szi, hogy Haydn írta, s egy olyan mű

faj felé törte az, utat, amely majd Mo
zart Figaró.1ában teljesedett be. Lemez
felvétele ezért fontos eseménye zenei
életünknek.

Igazi vígoperát hallhatunk a lemezen,
mert - amint Somfai László írja is
mertetőjében - az előadók az eredeti
változat mellett döntöttek. Szerencsére.
Bár résziikről bizonyos áldozatot kívánt
ez a választás, hiszen a koncertszerű

felvéte! mindig több allcalmat kínál az
énekesnek. hogy hangját vagv kultúrá
ját csilloptassa. A színpadnak mások a
törvényei. Itt az összjáték a fontos, s
az énekesnek fél szemmel arra kell
ügyelnie, hogy illúziót is keltsen. (A
jelen és a közelmúlt nagy énekesei 
Melis György, Réti József. Gyurkovics
Mária, Székely Mihály és a többiek 
színészként is megállják a helyüket!)
Mégis azt kell mondanunk, hogy ragyo
gó élményt szerez a hall(jatónak ez a
másfél-1cét óra. Elsősoroc,n az öt kitűnő

énekes jövoltából: Kalmár Magda,
Pászthy Júlia, Rozsos István, Fülöp
Attila és Greaor Józse! a 1"Mgyar ope
rajátszás és - éneklés fénykorát idézi.
A Sándor Frigye.~ vezette Liszt Ferenc
Kamarazenekar lendületesen, kitűnő rit
musban játszik, de talán tőbb árntla
latot ís el lehet képzelni a partitúra
megszólaltatása közben. (R. L.)

•• Joseph Haydn: Aki 11l1Uen, pórul jár (Hungaroton, SLPX 11832-34)

RAJECZKY BENJAMIN fRAsAI

A manapság meglehetősen méltatla
nul és indokolatlanul bírált Kodály
Zoltán iskolájából több naou nemzedék
is ki1'a1zott. Az arcok és karakterek ta
lán különbözők, de egyben minden kor
osztály közös: 'rendkívüli alapossággal,
igényességgel közelednek választott té
máju1choz. s szívükbe 'Vésve őrzik a
Mester példáját, hogy mindig azt az

óSforrást kell keresniök, amelyből meg
termékenyülve megérthetik és átlénye
gíthetik mindazt, amit az évszázadok
sokféle változása kínált. Egészen ter
mészetes hát. hogy nemzed~kről nem
zedékre akadnak olyanok Kodály isko
lájában, akik a zenei néprajz különle
aes jelentőségét vallják, mert "zenetör
téneti adatokra az élet !zínét és me
legét csak a néprajzi tudás és tauasz
talat hozza meg". Ez önvallomással is
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