
llZ eZődök hagyatékának felhasználásá
val Kenéz Gy{);j) dolgozik a szöveg elő

készítésén és a fordításon."
Ezt még csak azzal lehet kiegészíteni,

hogy Kenéz Győző személyében eZőször

került a fordítás munká3a katoZi1cus szak
ember kezébe. Ezt nem elavult feleke
zeti elfogultság mondatja velünk, ha
nem az a nem elhanyagolhat6 szem
pont, hogy Rák6czi szövegének fordí
tásához - véleményünk szerint - nem
csak kivál6 latin-tudás szükséges, hanem

BACH: VERSENYMŰVEK

Kf:T ZONGORÁRA

Bízvást nevezhetjük zenetörténeti je
lentőségűnek azt a nagyszerű sorozatot,
melyen Kocsis Zoltán a Líszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola Zenekara kísé
retében, Simon Albert vezényletével le
mezre játssza Bach zongoraversenyeit.
Ezúttal a zeneköltő két zongorára írott
három koncertje jelent meg lemezen.
A másik zongoraszólamot Sehiff And
rás tolmácsolja.- A két c-moll hang
nemű versenymű kevésbé jelentékeny
alkotás, mindkettő átirat: az egyik az
oboára és hegedűre írt versenyműé, a
másik a kéthegedűs d-mollé. Annál
súlyosabb, kifejezőbb a C-dúr verseny
mű, mely alighanem Baci: egyetlen ere
deti alkotása ebben a nemben. Ragyo
gó lehetőséget ad a koncertál6 sz6la
mok játékosaínak, innen ered a zene
tudománynak az a feltételezése, hogy
a zenekari kíséretet alighanem később

készítette el hozzá a szerző.

Volt a magyar zenetöriénetnek egy
kivételes pillanata, amikor Bach egyik
c-moll versenyművét az akkori Városi
Színházban a Budapesten vendégsze,'eplő

nagy német zongoraművész, Edwin Fisc
her játszotta - Bartók Béla társaságában
(1936 februárjában). Tóth Aladár e ki
vételes koncertről írva remekül muta
tott rá, hol és miben tér el egymástól
a két zseniális előadóművész értelme
zése. Edwin Fischer a Bach-muzsiká
nak "a.zt az éltető atmoszféráját érzé
keltette", amely a "é(Jtelenbe ível.
"Szinte családias" közösségben élve
Bachhal bízta képzeletét a zene szár
nyaira. Bart6knál ez a titokzatos kö
zösség másutt kezdődik: ..ott ahol
valami. " ősi messzesé!]ben a Bachok
kultúrája összetalálkozik a székely pa-

annak a XVIII, századi latin nyelvnek
és szellemnek az ismerete is, amely
Rákóczi sajátja volt: katolikus, sőt je
zsuita latin. "Nagy tisztelettel, ezeretet
tel olvasom, azonosítom a Fejedelem
sokszor «raptim» leírt szövegét - írja
egy levelében Kenéz GyŐZŐ - szinte
vele élek is. Nem lehet a kristálytiszta
emberségétől szabadulni." Várjuk a
megjelenést!

(r. p,)

raszt énekével, az oláh pásztor fum
lyájával, az arab benszülött dobjával",

Szándékosan idéztük e remekmívű

kritikát. Mert Kocsis Zoltán is valahol
e szinte kitapinthatatlan erővonalak

mentén taJáJkozik Bachhal. A magányos
ember, a technikai kultúra magára ha
gyott, de a szépséget szomjas türelmet
lenséggel és megszállott mohósággal
hajszoló embere találkozik itt azzal ct
zenei ősforrással, mely mindig enyhü
lést ad a fölébe hajl6nak, A mai mű

vészetek va.lami titokzatos körben érint
keznek: itt. A raciona·litás és a varázs
lat, a révület tapinthatatlanul is meg
levő ötvözetében, meluet így érzékeltet
Kocsis Zoltánnak ajánlott versében Pi
linszky János:

Folyópart, amely nem folyópart,
Emlék, mely sose volt napkelte.
Aztán valami vizesárok,
s egy tüzes gombostű a fejben.

(Gérald Nerval)

Túl két pusztító világháborún, amikor
a világ egy részét éhinség pusztítja, s
szánandó aszott roncsok tekintenek meg
váltásért esedezve a tv kamerájába, nem
lehet 1így játszani Bachot, mint valaha.
A mai nemzedék úgy közeledik ehhez a
zenéhez, hogy érzi a 1,ersbeli gombostű

tüzelését a fejében. Nem, itt nincs he
lye az édesen eloml6 akkordoknak. Itt
kalapácsként sújt le a zongora m.inden
billentyúje, s újból meg újból azt zu
hogják a zenei frázisok, hogy emlékez
zünk és ismerjük fel felelősségünket.

Van Vas Istvánnak egy remek verse.
Elégia egy latin zongorarnűvésznőről,

Ez még ct harmincas évek zongora
játékát idézi, amikor HA vérbe-gennybe
boruló földrészen, micsoda / Futam volt,
micsoda diadalmasan törékeny / Erőmw-

• Bac:h: zongoraversenyek (Hungaroton, SLP:xl 11751)
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tatvány, vér és genny fölött a grácia. I
Ahogy meghajolt fekete kontyával fe
hérben". Azóta, úgy látszik, a gráciák
végleg tovatűntek. Csak a fekete és
fehér szín döbbenetes ellentéte maradt,
s a szavakkal ki nem mondható furcsa
lüktetés, mintha az apokalipszis lovasai
közelednének feltartóztathatatlan robo
gással. A művész is hajszolt - lélegzet
vétellel űzi a hangokat, kérdéseket tor
laszt egymásra, hogy elmondhassa két
ségeit:

Ki vont a világ bozótjába, ártó
hatalmak ellen bűvös - kört, hogy tvén
belül a Rend szígorú m értanát
építse föl? Az ősvilág buja
termékeriységér okos fegyeJemmé
ki szervezte, hogy ami szétfutó
gazdagság volt, eltelve értelemmel

KODALY: PSALMUS HUNGARICUS
FARKAS FERENC úJ MOTETTAJA

Kecskeméti Vég Mihály zsoltárátdol
gozása 1592-ben jelent meg nyomtatás
ban, Gönczi György énekeskönyvében.
A "belső vizsgálódás" - kiterjesztve az
ország gondjaira - kérés és könyörgés
is egyúttal, feltárása a haza állapotjá
nak a XVI. században, amelynek olyan
avatott lantosa, mint Tinódi, hasonló
küldetésben járt. A históriás ének
hangja Kecskeméti költl'ményéből sem
hiányzik. A szubjektí t' érzéstől felizzítva
valóban magyar zsoltárrá vált, megren
dUő erejű vallomássá. Dávid hangja a
magyarság hangja lett, a bibliai .oratio
a nemzet imádsága.

Kodály zenéje ezeknek a gondolatok
nak a jegyében született. A historiás stí
lus és a magyar népdal ihlette a zene
költő fantáziáját. Az a mélykút, amely
nek forrásait éppen ő talaZta meg kor
társával, Bartók Bélaval, s amelynek
tiszta vizét felszínre hozták. Az 1923.
évi bemutatót immár ki tudja hány elő

adás követte több, mint fél évszázad
alatt. ts valamennyi ünnep volt - itt
hon és külföldön. A mű természete
avatta ünneppé. Mert végül is Kodály
telles eC!yéniséqe oldódik át ebben a
műben közösségivé. tgy lesz a Zsoltár
a legmagasabb rendű közösségi alkotás.
A részletek egysége s az egész rqszlete
ket meghatározó funkciója a tenorszóló
és a kórus párhuzamos egymás mellé
rende1.tségében érzékelhető igazán, s a
belső látomások plasztikus képsora (iga
zolva nyelvünk láttató erejét is!) a
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föltett céljára törjön s fölfelé

növekedjék, magát mínu t.eljesebben
megvaiósüva t Kl az ~rtelem?

Az Építész, ki légi ívein
mínd följebb hágva tervez tornyokat
tornyok fölé, hangok cstpkéíből

kőnél szílárdabb szerkezetbe szőve

a telj es létet ?
(Rónay György: Bach)

A választ talán maga a zene adja
meg, a bachi muzsika örök, már-már
anyagtalan szépsége. De lehet, hogy ezt
a művésztipust nem elégíti ki ez a
felelet sem. Ezért hatol szinte legki
sebb atomjaiig, azt remélve, hogy va
laha mégis megtalálja majd a megol
dást.

(R. L.)

magyar ember töprengő-elmélkedő s
ezért sokszor lomhának vélt lelki vilá
gát állitja elénk. De ez a természet
mégsem a passzivitás jegyeit viseli,
hanem a sorsából fakadó "bölcs belá
tást".

Az önmagába mélyedő nep Wprengö
gondolataira utal a zenekari bevezető.

A motívumok harca (amolyan zenei
"füstölgés") wtán megszólal a mély
rondó: "Mikoron Dávid nagy búsultá
ban. . ." A tenorsz6ló a "poétikus nem
zet" fokozódó panasza a,~ ígazságért. A
felháborodást a sérelmekért jajongás
követi (a szóló möyött megszólal a női

kar), a zord borzongást a szenvedély.
Nyitottság éneke lesz végül is a káden
cia: "Te azért lclke'n. gondolatodat.
Istenben 'lJessed bi;wdalmadat. . ." Az
"igazak megtartását", a "szegények fel
magasztalását" kéri a kórus egyre foko
zódó erővel, majd az unisono kartétel
után még egyszer a históriást halljuk.
Végül az elhaló kvintakkordok, mint tá
voli üzenetek zár ják 'l r:liivet.

Kodály halálának tizedik évforduló
ján a városmajori templom ének- és
zenekara vállalta a mű előadását. A
próbatétel nagy volt, az előadás tisz
tességes. Sokat töprenghet a karmester,
akí egy nem hívatalos énekkar élén
vállalja abetanítást: képcs-e az eavüf
tes ekkora produkcióra? A töprengés
mellett nzonban ott van a határtnlan
lelkesedés. az énekesek önzetlen válla
lása, próbák és próbák... Zimányi Ist
ván karnafJ1/ tisztában volt azza', meny
nuit. vállalhat. Nem az öncé171 muzsi
kálásért, hanem a templomért. Liturgiá-


