
~nabbuI érvényre juttatni. Meglehet,
RéhoI mintha leZa8sítaná a művek
spontán áradását, de érdeme, hogy sajdt
elképzeléséhez következetesen ragasz
kodik, eiért a lemezen nincsen egyetlen
olyan váratlan "rántás", tempóingado
zás sem, mely pedig oly gyakori az
újo;bb Bach-Iemezeken.

A LÍ$zt Ferenc Kamarazenekar indu
lása idején lelkes, ifjú· heviiletével. a
zene iránti alázatával rlJ{lQ.dta meg hall
f1Qtóit. T/JDjái valamennllien 1citűnő já
tékosok, ezért kol1eJaív mU'llká;ulc is
magas színvonalú. Az évek során, a
nemz€tközi sikerekkel pá1'huzamosanaz
f!91IÜttes "profivá" .nőtt, aminek meg-

GYOR ORGONAB.OOlsSGEI

Amikor a "Régi magyar orgonák"
sorozatban megjelent Szigeti Ktlián el
ső kötete, melyben Kőszeg hangszereiről

adott remek táiékO'lltatást, még nem
gp~dolba.ttu~ hogy a 'kitUnó tud.ós a
magyar or~íténetteljes feld~
sára válla,lkozott. Most, ,hogy a sorozat
málI:odik köteteként kezünkbe vehettük
a Győr ré~ ~reit tárgyaló mun
kát, kezd már körvonalazódni Szigeti
KUián vállalkozása, amelY nemcsak ze
netörténetí szempontból él; kivált a
rnaQar zene történetének szempont
jából ígér llOki úiat, ~ az. egye
temes magyar mt1velődéstörténetet és a
várostörténet is fontos vonatkozásokkal
egészítheti ki.

Szigeti Kilián mindent tud, amit a
filológia segítségével megtudhat. Szlnte
páratlan anyagismeretíeI és. szeretettel
vetette bele magát a régi oklevelekbe.
születési és -keresztelő! plébániai anya
könyvekbe, a városi halálozási lajstro
rnokba, mert mindent meg akart tudni
a régi orgonaépítókról. Janicsek. Antal,
Peking Péter vagy Elgasz Ferenc neve
nekünk históriai érdekesség, vagy még
az sem. Szígetí Kilián személyes isme
rósünkké teszi őket. Megismerjük mín
dennapi életüket, a város életét, szű

kebb és szélesebb környezetüket, hogy
aztán bepíllanthassunk az orgonaépí
tés, a hangszerkészítés titkaiba.

A szerző a maga médján ugyanazt
tefrl.i, amit Kodály tett: önismeretre és a
zene szeretetére nevel. Kodály annak
idején a népdalt emelte ki a feledésböl,
tisztította meg, s tette ihletet adó for
rássá. Szigeti Kilián a magyar múlt egy

vannak az előnyei: elsősorban az e1'Ó
vel való okos gazdálk0d4.és ca. kifeje
zés homogeneitása terén. de ca. hátf'á
n1,lai is: mintha megelégednének az iDen
színvonalas átiagtel;esítménn1,le1. s nem·
vállalkoznának semmi váratlanra, 'rob
banóan újszeTÚre. A nél11l zenekari szvit
felvétele ezért maradt élmén1,l, s ezért
nem lesz eseménll.

Szép és finom a lemezttuak grafikai
m.egold4sa (Bánó Endre mu1l1cá;a). elill
merésre méltó módon rike1'iüt a ,tero
-fel.vétel is. A jól tájékoztató, tömör u
mertetést BGrn4 István írtG (Hunga,ro
ton SLPX 11787-8).

R. L.

másik darabját igyekszik bámulatos ér
téssel hozzáférhetővé tenni. Ez a terület
persze nem olyan széles tömegek szá
mára izgalmas, jelentősége azonban
így is óriási. hiszen kutatásai nyomán a
magyar rnűveltség történetének olyan
rétegei tárulnak fel előttünk, amelyek
"~~n hOZ1átartoznak az. egyetemes
múvelődéstörténethez. S talán épp e
már-már megszállott kutatómunka fog
ja bebizonyítani, hogy a hol kényszero-'
ségből. hol a tudás mohó vágya miatt
kóborló és: vándorló mesterem.bel'ek és
céhlegények egy nagyon is egységes és
mély zenekultúrát hordoztak magukkal
és magukban, s azt mindenütt, ahol le
telepedtek és elkezdtek hangszert épí
teni, közkinccsé tették.

Köszönet illeti. a Zenemíik.iadót, hogy
az első pillanatban valóban csak' szai
mai mrök éroeklódésélre számot tartó
soru&atot a széiesebB Zl!lPSért6 és zene
kedvelő közönség SZámáFa is hO'Lzáfér
hetővé tette. És a legteljesebb méltány
lás, elismerés hangján kell szólnunk a

.kitlínó sze~, aki kutatásairól úgy
tudott s~ adni, hogy az a hozzá
nem. értő olvasó számán. is izgalmas
fölfedezéseket kínál, s úgy rajzolja
meg egy hangszer történetét, hogy sza
vai nyomán egy k1ultúra és egy nép tör
ténetének körvonalai is kibontakoznak
olvasója előtt. 6szintén reméljük, hogy
a "Régi ma.gyu Of'gOnák" következő

kötetei hamar megielennek, s hasonló
élményt tartogatnak.

R. L.
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