
PENDERECKI: LUKÁCS~PASSIÓ

KONCERTEK

"Passio et mars Domini nostri Jesu
Christi secundum Lucam." Mintha a
kezdeti .idők templomi passiózása tért
volna vissza, amikOT az első mondatból,
az evangc!Iista bejelentésébál a jelenle
19ők megtudttik: Lukács passiója követ
kezik. Penderecki ezt a hllngulatot idé
zi vissza korunk zenei nyelvén. helye
sebben saját nyelvén, amely immár szá
zadunkban külön korszakot teremt. Mi
a titka a lengyel komponistának? A
monumentalitásban megbúvó egyszerű

ség, a hagyományok határtalan tisztele
te, a formai szigorúság, amelyben a
hangtartomány tágas szabadságának ör
vend. Tiszteli a hagyományokaJ, de' nem
kerül rabságukba: hatalmas zenei kul
túra birtokában is intakt minden irány
zatt61. A költészet mesterei közül talán
a keresztény Hilariusra (Jfmdolhatu'l'lk, ha
egyházzenei kompozicióit hallgatjwk.
Mindenekelőtt a Stabat Matert, amely-

• nek litániázó stílusa, a szólamok szö
vevénye s a recftációk 'Újszerű alkal
mazása már jellegzetes Penderecki-zenét
jelent, s ennek eddigi csúcsa éppen a
Lukács-Passió. A mű 1963--65 között
készült, s 19GB-ban a münsteri székes
egyházban hangzott fel eMször. A Bach
passi6ira emlékeztető épitkezésben Pen
derecki a teljességre törekedett, a szen
vedéstörténet liturgikus-biblikus feldol
gozására: zsoltárok. keresztény himnu
szok kerültek a passi6ba. (Az Ö crux
ave, Stabat Mater - a cappella kom
pozíció teljes egészében, Crux fidelis,
hat zsoltá,., Jeremiás siralma.) A sz6
lisztikus felosztás követi a passió mű

fa;1, a zeneka,. kiemeli a drámai foreJ,u
latok hangulati-gondolati tartalmát s
szolidan alkalmazkodik a vokális anyag
hoz. Feltűnően naffY az énekkart appa
rátus: hármas vegyeskar és egy gyerek
kar felelgető' szólamaira nem csupán a
turbákat bízza a szerző, hanem ön411ó
tételeket. Igy bontakozik ki a múMI a
"százados ének", a kOTokat átjáró történés,
amely a kereszténység központi eseménye.
A művet Jerzy Katlewitz vezényelte az
Erkel Színházban a Karunk zenéje so
rozatban, október 3-án. Lengyel szólis
ták múködtek közre: Stefania Woytovicz,
Andrzej Hiolski. Bernard Ladysz. A nar
rátor szerepében Leszek. Herdegent hal
lottuk. A hármas kart a Debreceni Ko
dály Kórus alkotta (karigazgat6: Gu
lyás György), a gyermekkar szerepét a
Bányai Júlia AUalános Iskola tnekkara
vállalta, (karigazgató: Weiser Katalin).
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Ha' értékeljük az előadást, mindenek
előtt a három szólistát emeljük ki. Htl
el is maradtak attól a formától, amellyel
a gyönyörii. lemezfelvételen énekelnek, a
zenei átélést, a mű sajátságos stílusána7e
érzékeny interpretálását dicsérnünk
kell. (A narrátor most is a régi volt!)
Talán a kevés próba az oka, hogy a
kárusbelépések itt-ott késtek. A debre
ceniek tenOTszólamait az előforduló

nyers íntonációért, az időnkénti nyers
hangzásért marasztaljUk el, de az olyan
tételekben, mint a Stabat Mater vagy
az In pulvl!rem mortis a kórushangzás
ef1Ílsége sok mindenért kárpótolt. A gyer
mekkar minden dicséretet megérdemel:
az oldalpáholyból is nagyszerűen kon
centrált, angyali hangon ecMzott, éne
kelte nem könnyű, önálló szólamait.,

. .
Október 8-án a Debreceni Kodály

Kórus, Gulyás György vezényletével ön
álló hangveTsenyt adott a Zeneakadé
mián. Músarukon három vallásos mú
is szerepelt: Patrick Standford Stabat
Matere, Szokolay Sándor Két motettája
(Domine non secundum peccata nost·ra
--Uram ne vétkeink szerint..., Canta
te Domino canticum novum - Ú j dalt
zengjetek az Úrnak...) és Alfred
Snitke Requiemje. A további művek:

Petrovics Emil· Lassú táncdala és J.
Jersild Három madrtgálja. .

A 3B hes StandfMd, a mai angol
zeneszerzés egyik tehetséges képviselője,

eddigi főművél?ől, a Chrtstus-Requ;em
Ml való a Stabat Mater. S ha Pent;fe
recki Lukács-passi6jár6l megjegyeztilk.
hogy az a szenvedéstörténet "totális"
feldolgozása, StandfMaról is elmond
ható: a Christus-Requiemben a liturgi
kus irodalom mellett világirodalmi
gyi5ngyszemek is találhatók: Gerard
Nerval Krisztus az Olajfák hegyén ci
mű verse. George Herbert Mortification
;a, Jifi Wolker Svátek DuSe cfmú költe
ménye, a gyászmise különböző helyein.

A Stabat Mater a cappella kórusmű.

rendkívül egyszerű zenei szövettel. A
Mvitett kvart (triton'UBZ) közé ékelődő

kicsi lépések, a hangok sŰrű ütközése
plasztikus zenei képét adják a fájda
lomnak: szinte alig mozdul a száj, de
a kitörő hangözön annál élesebb. A
kompozíció "bujkáló" dallamában lük
tet a gyöngédség, s a versszakoknak
megadja lírai karakterét, az anyai szere
tet végtelen kifejezését. Megcsodáltuk a
Kórus érzékeny, magas színvonalú tol
mácsolását.

Szokolay Két motettája a zeneszerz6
legszebb polifón művei közül való. Haj-



lékonyság, ujjongó frisseség jellemzi az
..Új dalt", míg a bűnbánati imádságot
dradó bensőség. Leginkább Aessandro
Scarlattit juttatja eszünkbe (Domine, in
auxilium meum respice). Szép ~v'L'el kö
tötte át a Kórus a Cantate motettában
a középső rész húsvéti szekvenciáját a
két szélső tétellel, meghagyva a mű ne
mes pátoszát.

Alfred Snitke, a 43 éves szoVjet zene
szerző Requiemje a gyászmise sajátsá
gos felfogása: az Agnus Deit Credo kö
veti, majd Hosanna ,zárja a művet. Az
orgonával bővített zenekar főleg ütős

hangszerekből áll, de helyet kap az
elektromos gitár is. A csengő-bongó

hangzás mégsem zavarja -. a külön
ben erős karakteTÚ, sokféle stílust ke
verő liturgikus zenét, sőt a Benedictus
hosszan elnyúló szláv dallamára meg
kívánja a harangiltéseket. Hagyományos
feldolgozású a Dies irae tétel, amelynek
kristálytiszta sz6lamú Lacrymosa része
emlékezetes marad. A Tuba mirum réz
fúvása a Credóban jelentkezik ismét,
mintegy kiemelve a feltámadás remé
nyét a hitvallás szavaival. (Megújított
liturgiákban a liberás mise húsvéti gyer
tyája tölti be ezt a "sZerepet".)

Snitke Requiemje először hangzott el
nálunk gondosan kidolgozott előadás

ban. A szólisták: Mohos Nagy Éva,'
Mészöly Katalin, Horváth Bálint s a
Kórus összedolgozott éneklése mellett
külön kiemeljük Kárpáti József orgona
művész finom regisztrálását, hajlékony
kí8éretét. valamint a f'éz!úvó tiszta
intonációját. Gwlyás György nem fogyot'
ki a zenei ötletekből.

Jersild Három madrigálja a dán ze
neszerző ritmikai bravúrokra építő, a
népzenét egyénien alkalmazó stilusáról
tájékoztatott. míg Petrovics Emil Lassú
táncnótájában (Nagy László versére) a
népi siratók mély zengését kaptwk vissza.
A Kórus a hangulati elemek remek ki
emelésével gyönyörködtetett.

•
Solymosi Ferenc Gergely Ferenc 00

vendé1<eként két éve ezerzeit művész

diplomát. EU'Ii évig' weimari ösztöndíjas
volt. Úszi koncertje az Egyetemi temp
lomban a fiatal művésznek már a dip
lomahangversenyén is tapasztalt kvalitá
sait igazolta: a pontos szerkesztési, a
gazdag színkombinációt, a technikai
könnyedséget s az improoizációs készsé
get. Músora igényes és választékos volt. A
kezdeti barokk zene reprezentáns olasz
mesterének, Fres'cobaldinak egyik orao
namiséjéből a Toccata per l'elevazio1'"ét

_szólaltatta meg először. ezt követte Bux-

tehude d-moll passacagliája és Albinoni
immár "slágernek" számító g-moll
Adagiója. A koncert fénypontját Wal
thet-Meck h-moll Concertója és J. S.
Bach Dór toccata és fúga címú műve

jelentette. Kodály Prelúdiuma és há
rom improvizáció zárta az orgonahang
versenut. A firenzei Ferdinando, de
Medici herceü egykori udvari orgonis
tája. Girolamo Frescobaldi, a reneszánsz
'játékstilusát újította meg,' toccataiban
egymással ellentétes hangulatokat teremt.
A második orgonamiséjéból való Toc
cata per l'elevazione az átváltozás utá
ni percek misztikus pillanatait ragadja
meg, sa lágy regisztereken megszólaló
motívumok bensőséges.rendjében a li
turgia lényegét. Nem hatásos, nem mu
tatós ez a mű, titka a mélységében rej
lik. Az előadóművész megérezte a kom
pozíció feszes szigorúságát, kicsendítette
tiszta koloratúráját.. A virt1Jlóz Buxte
hude játékát Bach is megcsodálta. A
lilbecki mester darabjaiból a rögtö'fLzés
sokszínűsége tűnik ki. A d-moll passa
caglia "villódzó lámpasora", a basso
ostinato mély zengése, a különböző

hangnemekben felhangzó téma Artdreas
Schlilter szobrait juttatja eszünkbe,
amelyeken az erőteljes gesztusokat a
részletek finomsága mérsékli s arra
kényszeríti a szemlélőt, hogy körüljárja
a szobrot. Solymosi Ferenc "északnémet
higgadtsággal" rajzolta körül a variá
ciókat.

Albi1lf>!loi Adagiójának előadásából a
széles dallamot. az uralkodó vonós
r~ztereket hiányoltuk.. A kitörő szen
vedély romantikus pátosza idegen ettől
a csodálatos bel cantótól, s emellett ára
dó folyamatosságot követel. Annál em-'
lékezetesebb marad Solymosi Walter
előadása. J. G. Walther, Bach rokona,
s a weimári udvar orgonistája sokol
dalú muzsikus volt. Saját művei főleg

korálfeldolgozások. Atiratai. melyeket
korabeli olasz és olasz stílust követő

német komponisták versenyművei alap
ján készített, máig népszerűek. Szigorú
an ragaszkodik az eredeti művekhez, s
csak helyenként. változtat azokon a
teehnikai különbségek miatt. Giuseppe
Meck h-moll concertójának átirata há
romtételes. Két gyors rész közé egy
éneklő Adagio ékelődik. A fiatal mű

vész szép ívet rajzolt a három tétel
főlé. amely mint finomrsjzú kupola.
fölfelé tört, miközben az ívek alatt sZó
kőkutak csobogtak. 'A kedvelt kupola
építkezés hasonlata küZönösen éroénue«
Bach művészetére.- A "Weimar és Kö
then idóhatáráról" való Dór toccata, a
mÚfaj megújult formájában az elmé-
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lf/Ülést igazol;a: Bach különösen egy
séges, zárt szerkezetbe ..kénllszeritette"
ezt a dallamfolyót, amelynek forrásánál
csak egyetlen motívwm-erecske van ;e
len. Vagy hogll a kupolánál marad;unk:
apró boltivek sOTakoznak e91lmás mel
lé. megalkotva az ég fényboltozatát.
Solymosi Ferenc meglepő érettséggel
;átszotta el a művet. A kezdeti hatal
mas tempó egy pe1'C1'e sem lankadt. a
fuga záróakkOTd;aiban a ha1l{}erő ma
ximálisra fokozódott.

Kodály Zoltán 193i-ben irt Pange
Lingua kÓTUsművének prelúdiuma· a
mester legnemesebb kompozíciói közé
tartozik. E91Iszer'Úségével tündököl, s ezért
alapos figyelmet követel a legkisebb
részletekben is. Apianók és a foTtissi
mók párbeszédében mintha a minden
ség felelgetne az ember kédéseire. En
nek a parányi· műnek csodálatos egysé
géből az ember imádságát hallottuk
meg.

Rokokó ;átékosság, waltheri lendület
s a XX. század meghatározhatatlan ze
nei nyelve csendült ki Solymosi improvi
zációiból. Haydn Gyermekszimfóniá;á
nak madárhang;ai, vagy Leopold Mo
zart: kedvesen naiv melódiái? Sokkal
inkább egy ;átékos kor sa;iitságos han
gulatvilága üzent vissza, s a hangerdők

ben Papageno csodasípja szólt; Ugyan
igy hallottuk századunkat is, a "Lebo
rulva áldlak" ősi népénekünk kOTál dal
lama fölött. ahová lebegő hidakat va
rázsolt az előadó, melyek bármelyikpil
lanatban aláhajolnak, hogy ihassunk a
tiszta folyóvízből. A folyó aParádicsom
Fájának tövéMl ered.

•
Az egyre rangosabb Bakfark Bálint

-Lant Trió Kecskés András vezetésével
mindig többet vállal magára zenei múl
tunk nemes hagyományaiból, és nép
szerűsít€Séből. A Nemzeti Múzeum dísz
termében "Lantosok és énekmondók

GALIMBERTI~ Df:NES VALf:RIA
EMLf:KEZETE

Száz esztendővel ezelőtt, 1877. novem
ber 2-án született Budapesten - jómó
dú polgári családban - a modern ma
gyar festészet egyik ;úttörője: Galim
berti Sándorné Dénes Valéria.
Művészetí stúdíumaít Budapesten (a

festőként középszerű, de művész-peda

g6gusként kiváló Szablya-Frischauf Fe-
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MagyarOTszágon" clmű m'ÚSorukban 4
középkor Mohács előtti és .utáni idószQ,
kából szólaltatták meg ;ó néhány szer
zőt. Talán elég ha Paul Hofhaymer ne
vét emUt;ük, akit Beatrix királynő a
kart Budára cs4logatni, s akinek Hertz
liebtes Bild című dalának hallGatása.
kszben Wqgner német 11tf1l6diái ;utottak
eszünkbe, vagy 4 késői minnesiinger
Wolkensteint, aki Zsigmond király ud
varában is élt, s akinek Ave Máriája
az egyik legszebb a zeneirodalom szá
rnos hasonló darabja közül. Kecskés
András érdeme. JtO(JtJ Bécsből magával
hozta annak a két anonim szerzőnek

forrásértékű művét. akik sokat tliIdhat
tak a mohácsi vészről: a História LajO$
kil'ályról (Von Ludwig König) címii
nyolcstrófás éneket (talán a csata esz
tendejében keletkezett) s a Mária király
nő könyörgését (Die Königin von Ungam
Lied). Ez az utóbbi négyszólamú mes
termű, a motetta műfajhoz áll legkö
zelebb.

Szépen gyarapodik az együttes Balas
si-repeTtoárja is. A két szenzációt kel
tő, ai oláh nótára és a Lukrecía dal
lamra költött verset (Régi szerelmem. . "
Vitézek mi lehet) ezúttal a Ha ki akar
látni és a Nő az én örömem kezdetű

Balassi versek követték (az egyik R,!g
nart dallamára, a másik Gianetta Pa
dovana nótájára),

A Bakfark Bálint-Lant Tiió választé
kos. szinte minden alkalommal új da
rabokat is hozó műsora, a kitűnő elő

adók nem csupán gyönyörködtetnek.
hanem nemzeti múltunkkal, annak érté'
keivel is megIsmertetnek. A Trió tag
;ain kívül (Kecskés András, Sárközi
Gergely. Molnár Péter) megemlítjük a
vérbő histOTiás-kobzos Kiss Tamást. a
lantos Szabó Istvá"lt és a kontratenort
is rendkivül kulturáltan éneklő Laczó
Andrást.

TÚTH SANDOR

rene szabadiskolájában). Nagybánván
(Réti István - .,A nagybányai művész

telep" círnű monográfiájának 322. lap
ján - közvetlen hangon Dénes "Vali"
ként említi az ifjú festőnőt...l és Pá
rizsban végezte. Egyike volt a ..Vadak"
(Les Fauves) vezéralakja, Henri -Matisse
magyar növendékeinek, s elmélyülten
tanulmányozta Cézanne müvészetét.

1911-ben Dénes Valéria férjhez ment
a nála néhány évvel fiatalabb Galim-


