
. nek a közönséget invitáló közbenjArása
szerínt nem adjuk fel nyomban összes
beidegzett bizalmatlanságunkat és nem
tanulunk meg végre bízni egymásban.
hogy higgyünk, hogy szóljunk és élhes
sünk végre emberhez.rönmagunkhoz mél
tóan. Hacsak nem lesz mindjárt késő,
mindjárt, az előadás után, gondoljuk
meg most, míg tart az ének... Nehogy
akkor, amikor már "minden és mindenki

.egyenletesen fehér lesz" - kítakarítva,
meszetve, gyolcsba öltözötten...

Maár Gyula úgy indítja a művet, mint
egy automatizmust, egy zenegépet. amit
majd múködése alatt vesz kontroll alá,
irányítja, kísegítí, finomít ja, tudatosan
fejleszti tovább,. s így a mindjobban
kidolgozott összhatás, egy többé-kevésbé
laza.. struktúra keretei közt és a bíbli
kus hevületú rnotívumutalások révén
olyan asszociációkat kelt a nézőkben,"

amelyek menthetetlenül a katarzis felé
sodorják. Továbbírja a már kinyomtatott
darabot: PilinsZlqr-verssorokkal toldja
meg, a szöveget itt-ott rövidíti, másutt
viszont ismételtet szavakat, mondatokat,
helyzeteket, új szereplőkkel bővíti, a há
rom latorral, akik hóhérmunkára jönnek,
megölni a szépséget, ledönteni a sírt,
elpusztítani minden emléket. Zajok, zö
rejek lépnek múködésbe: a hátunk mö
gött döntik a kapukat, zúzzák. az ab
lakokat, morajlik a tömeg IB .,feszítsd
meg"-et kiált. Mint tegnap, mint ma
is. De mikor kiált egyértelmii, vitatha
tatlan "hozsannát" ? &I feiszárnyal az
ének, és hull az ámen, görnyed a térd,
hogy biztasson: "Hát légyégül is bízzunk
ebben az ígéretben".

A szerepl6k: közül három név. Az el
l!I6 TÖTócsfk M4rié. O a síremWk. A Nő

-szépség és~ olyaA elhit:et;ó

A BBANDENBUBGI VEBSENYElt

Bac4 zene1c4ri m4t1ÚZ'etb&ek allgJla
nem a CBÚcs4Ta vezet a BT4ndenburgi
l'eTseavek* SOTomta. V 4lómn4leg KaTZs
badban találkozott 4. ~TandenbuTgi .6r
gTóllal, é:s 4% Ó feW:6lít4s4Ta fTta $OTO

zat4t, melyet 1721-ben kíUdött el Chris
tian Ludwign4k, 4 her.t;egnek aj4nlH.
Nem legenda, hOmJ (I-s~ daTd;ai
4UtlJli, zenének készültek. Persze, erede
ti Tendelteté$Üklm meuze - túI1l6v., 4
bachi életmű .kivételes ;elentóBégii ci4
Tab;aivá váltak. Mintha ebben 4z egvet
lea sOTozatbllft T4;zolta VOIM meg II ze
ne1QöU6legteljesebb ÖfU1.Tclcépét, melv~en

erővel és intelligenciával, hogy Vanessa
Redgrave-et és a fiatal Tőkés Annát
egyszerre képes 'megídézní, egyetlen test
ben, természetesen egyéniségének hason
líthatatlan színeível. Előbb, Fejes Endre
Cserepes Margitjában is értésünkre ad
ta, hogy túl a sablonokon, a reá kény
szerített típus-szerepeken, jóval többet
ér, mínt amennyire becsülik, hogy sze
repés rendező válogatja: ragyogni tud,
ha kell, gyötrettetni, ha muszáj, és gyó
gyítani, ha hiszünk a vigasztalásban.
Iglódi István Medvéje ember akar lenni
s maradni, de liogy emberszámba ve
gyük, a szeretetét kell tanúsítania. Úgy
látszik, ehhez kevés nekünk a szó, ke
vesek a csodák.' elkopottak az imák és
a vallomások. Más kell döntő bizonyí
téknak. Ölni is kell tudni, áldozattá is
kell tudni válni. A néhol sztoikus me
ditációknak tűnő monológjait is akkora
meggyőződéssel,hittel mondja, hogy nem
tétovázhatunk - a barátunkká kell fo
ga'6nunk, amikor pedig a figurát belső

tű~l, lobogó szenvedéllyel fűti s nö
veszti fel, egy csapásra öneszmélésünk,
öntisztulásunk társává szegődik. Bósze
G1IÖTW Postása üzeneteket hoz, visz,
innen is oda, onnan is ide - egyik
világból másik világba. Leveleket, ame
lyek nem fontosak, feleslegesek mínden-.
kinek. Mi magunk vagyunk fontosak
- mint egyetlen ígéret a megjavulásra.
Angyal1s lehet, hírhozó és hírvivő, tás
kájában a jelenne! és a jövöveL cmlk
egyetlenegy levelet, ajánlottat őriz meg
a táskájában. Erre van írva az a. titok,
amely végső válaszokat és változásokat
ajl\nl, mert így, eddig, ennyire az éle
tünk egyre hiábavalóbb. Lehet, hogy
angyal, de még inkább az élő" lelkiis-
meretünk. HEGYI BtLA

Cf. vi~ voú.lok éppúml helyet 1c4p
nak, mint a máT-m4T purit4n, esz1Wz
telen ocizlatok il (gcnuloljunk csak ti
H4todik bTandenbuTgi VeTsenv Tendkf
vilI et11IsZeT'i1 h.&ngsZeTeléBéTe, melyMl
mégis c.odá14toa váltomto:s:ságú és éT
zékenység'i zenei szövetet alkot Bach).

Ha val4ki végig14pozgat;a II má:sodik
vil4gh4bOTÚ előtti hangveTsenllek ml1
:sorát, döbbenten veheti tudomá:suI, hogy
a BTandenbuTI1Í veTsenyek ;ÓTészl hiá
nVOZWk. O1lnan. LeggyakTabban még 4
sorozat HanruJdik veT:sentl~nek megszó
14U4t4S4TtI v41l4lkoztak 4 kaTmesteTek,
talán mert ebben ti zene1c4T vonós já
~ékCWli mutathatt4kmegképe:s:ségeiket.

• :S. S. Bach: Brandenbul'lli versenyek. (HURga roton, SLPX 11848-10)
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Kivételes eseménynek számított, ha CI
~bbi koncert bármelyike felhang;wtt.
, Manapság gyökeresen megváltozott a
helyzet. A Brandenburgi versenyek SOTO
zata talán a legnépszeriibb m'4sorsz4ma
a .zenekari estéknek, tt.em szólva a
nagy világjáró kamaraegyüttesekról,
melyek olykor egész estét szánnak a
hat mű megszólaltatására. A hanq
versenyrendező szervek és a menedzse
rek: pedig - telismertJe a $OT02J(J,t nép
szeTÚSégét - szívesen ösztönzik a kü
lönböző egyiitteseket és zenekarokat
megszólaltatásukra. Igy aztán napjaink
,.Ii sokféle elöadási gyakorlatwk alakult
ki: egyfelél egy klasszikusan kiegyensv
Iyozott, melyet Otto Kle'T!tperer felvételei
képviselnek a legjobb színvcmalon, má,s
teldl egy nyugtalanabb, mozgékontJQbb,
,mode,.nebb, mely Karl Richter ,es ki
vált Nikolas Hamoncourt lemezein f'tl
gadja el a hallgatót.

A két p6lus között, sz4mtalan árnua
lat létezik. Hiszen még a legspeciali
záltabb lemezgyűjtők sem tudnak P01I.
tosan sz4mot qlini a,.,.61, hány felvétele
jelent meg a Brandenburgi versenyeknek
az utóbbi esztendők során. A Moszkvai
Kamarazenekar 'sötétebb tónusú, nyug
talanabb, olykor a kiegyensúlyozatlanság
érzését keltQ elóad4smódjának épPÚfN
megvannak a hí:»ei, mint MiJ,an MUlIlc
linger együtteséének; nem is szólva az
olyan izgalmas ritkallágoJor61, mint A
magyar Rei1Je1' FriQ1Jes feluétele vagy
August Wenzinger vezényletével a Séhola
Cantorum BasiIie1l$is együttesének kitú
nIS lemezei.

Talán elegen46 enntPt e16re 'bocsátatú
annak bizonyságául, hogy az utóbbi
évek egyikleSNOal71l(&SQ.bb, Zegnépsze:'
riWl fTUIJTIIar lemezének ígérkezett 4
B,.andénbu,.gi ver,$enyek felvétele, l me
Jvel a Liszt Ferenc lt4mar~kcl,.élén
Sá~ Frit17JU.teh6.t (AZ ~'kg14vato'-

pAHRI ZOLTAN: MAGYABOK

Vajoe ld érti meg e Héles világban
a nyakig gombolt fehér ingú, sötét
ruhás rpagyarokat, ahagy idegenül áli..,
nak a tenger partján? ~t, akUt
nem tudják, hol van :PátUs, ~ azt
aem, kivel áll háborúban' a német.
csak annyit tudnak, hogy abbaa az
idegen országban, amelybe kerültek,
megkereshetnek egy tisztességes házra
Yalót. hazaküldhetnek egy vastagyázas
bíeíklít, I a férfiakat nem hívják be
katonának. Van-e valahol fesztiválZSÜl'i,

tabb. együttes és vezetője vett' lemeZ1'e.
Ha összefoglalva a lényeget, egyetlen

szóval' jellemeznénk az új lemezt, min
denekelőtt Azt mondhatjuok eI róla: szép.
Nem kelti az· újdonsÁg döbbenetes ér~

zését, viszont mindvégig- kiegyensúlyo
zott, homogén, érezni, hogya kclrmester,
nagyon vigyázott a hangzás ~nlített
Bégére, s a sz6lamok pl4sztikvs éroénye
sítésére. Ka1'CSú hangzáskép, fi1lOfn, íz
léses tónus születik keze nyomán. A
hallgató 'UfJ1I4n' bizonyos esetekben szí
vesen venne egy Jqesit.e,Iementdrisabli.
Zá.za$4bb, dinamikusabb eIDadást. mely
ben a szenvedélyek nem ilvén kulturált
keretek között ;utnak érvényre. De nem
kétséges: ez ti korhű tolmácsolás! Ma
gunk előtt látjuk ti brandenburg1 herceg
udvarát, amint a meghívottak finom és
elegáns csevegésbe ~ kezdenek egy-egy
fogás után, miközben az udvari, zene
kar halkan, mintegy az előtérbe.,. ját
szódó .események hátterét szolqáltatva,
rövid szünetek közbeiktatásával elá,ad.
;a a hat ve,.senym'Úvet.· A hölgyek lefl1Je'
ző;ük mögé rejtik tölheviiU arcukclt, az
urak finombókokclt suttognak, a zene
pedig sz61, sz61, míg elő nem parancsQl
ják a fogatokat.

Igaz, azóta két és fél század ·telt el,
s ki tudja h4nv megrendit6 kríZis ,.áz
ta meg fl viZ4got. A n,.andenbuorgi ve7'
senllek azonbcmmegszakitás nélkül éIik
,.eneszánszukat., Aki az új magyar fel-,
vételt hallgatja, néht1ny pillanatTa el
;liuzhat azzal a gondolattAl, hOflll egy
sze1'encsés kéz oJ.ukor megálUthatja. az
idő múlását.

Bár . 1<.i tudja. Lehet, hogy éppen az
Q,Z izgalmas, ahogy G "emekml1vek s%em
besill1U!k a múló idővel. ahogy ezek a
ltlz4Jcl7i tovahömpölyg6 id61011/tlmok.ott
haQ1lják jelüket az íg(JZán fI4f1JI 711.11
vet zenei 'S%Ö'Deúben. '••

(It. L.)

amelyik eB a magyar vaill8ágot tudo
másul veszi 'l

Fábri zoltán új ffunje sok tekintetben
kötődik hagycxnáByokhOlZ. LegelsOOor'ban

. saját alkotói módszeréhez marad hű a
reJldezó: islllét irodalmi fOlTist do~oz
fel (Balázs József azonos dmi regé
nyét), az fr6i UeIlem iránti tisztelet
tel, híven .követve gondolatmenetét,
mint valamennyi korábbi munkájában.
Témaválasztása a Vihar, a Körhinta is
a Húsz óra láneolatába illeszkedik. A
megjelenités eszközei ezúttal sem ye.-'
zetnek túl a filmi realiZImIS határain;
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