
Előhívom a lehetetlent,
egy ház áll rajta s egy bokor,
egy némá, néma állat és
egy nadrágszár a szürkületben,

Az alkoholista képzelgése lenne ez csu
pán? A zene sem egyértelmúen ezt
sugallja. Sokkal inkább _hihetjük a ma
gányos, a lét peremén- álló ember me
ditációjlÍnak, melynek reménytelenségét
enyhíti az utolsó sor groteszk látomá
sa, melynek furcsa vibrálását meste
rien emelik ki a zene eszközei.

Az a végtelen egyszerűség, mely a·
Négy dalt áthatja, ugyanakkor nem
jelent' zenei $zárazságot: Kurtágnak
egyetlen kitartott hang is elég, hogy
az emberlét wagikumát ábrázolni tud
ja. Ez alatt a tragikusan kietlen hang
alatt csúsznak a fúvós és vonós hangsze
rek elnyújtott sikoltásai. Olykor azonban
ezek veszik át a főszerepet, mint az
In. memoriam F. M. Dosztojevszkij cí
mú versre írott dalban. E nyolc sor
ban az énekes· jóformán prózai szerep

-re van kárhoztatva, mégis az az im
pressziOja a hallgatónak, hogy egy nagy
passió evangélistájának szerepét hall
hatja, ez a passió valahol az első ke
resztényü1.dözéseknél kezdődik, s vég
pontja alighanem a. második viláfJhá
ború_ sárga lángqkat kilövellő. haláltá
boraiban keresendő. Ez a nyolcsornyí

A . GyOm LEANYKAR KONCERTJE
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A Muzsika cimú folyóirat a múlt
évben közölte Szabó Miklósnak. a Győri

Leánykar dírigensének cikksorozatát
(Reneszánsz polifónia - egykor és ma).
Az alábbi sorok - az első tanulmányból
- olyan szempontokra világitanak rá,
amelyek régi mesterek műveinek tolmá
csolásában immár alapvetóen fontossá
váltak: "Régi zene elóadásában három
lehett5ség adódik: 1. pontosan követni
a szerző szándékait, 2.' a legkorszerűbb

eszközökkel újjáformálni a művet, 3. az
előadó korát megeIózt5 valamelyik stílus
eszközeivel. interpretálni a kompozíciót
mai hallgató szdmá,.a. E há,.om út kö
zül az utolsó - kettt5s közvetítettsége
miatt - ef11l1'e inkább elfogadhatatlan
nak tűnik, bá,. a koncertéletben • (a
mienkben is) még mindig umlkodik. A
második megoldás megviZágosít6 erejű

előGdást eredményezhet (főleg alkotó
.muuikusok vállalkozásában), de ilyenkor
inkább azt tudjuk meg. hoavan hallotta

."dal", melynek zenei eszközei szinte
zéróra redukáltak, az embe'l'iség "szé
gyenének" döbbenetes erejű megszólal
tatása:

Hajoljon le. (Földig hajol.)
Alljon ,föl. (Fölemelkedik.)
Vegye le' az ingét, gatyáját.
(Mindkettőt leveszI.)
Nézzen szembe.
(Elfordul. szembenéz.)
öltözzön föl.
(Fölöltözik.)

"Csak te meg én" ez a végkicse1U1ése
a Négy dalnak, .. amelyben Ku:rtág
Györgyn~k sikeTÜlt teljesen egyértelmű
vé tenme, hogy a zene nem szükség
képpen mond le hagyománya eszköztá
ráról, ha netán tanul is. az elektroniká
tól, s a humánumot .sem csupasz!tjuk
le, ha elszakitjuk egyfajta romantiku!
hevülettől, s a kifejezésmód végérvénye!
tömörítésével igyekszünk a lényege kö-
zelébe hatolni. .

A Négy dalt Gáti István adja elő, né
hol torkot szorító erővel, átéltséggel. A
kitűnő .mű1,észekből álló együttest Mi
hály András' vezényli. Rendkívül szép a
borító kivitelezése és az ismertető szö
veghez illesztett fényképválogatás. A le
mez technikai kivitelezése viszont néhol
igefJ gyenge.

(R. L.)

Sztravinszkij Gesualdót, Webern Bachot,
milyen az "én Bach fugám«, mi az,
ami a mai komponista~előadót a régi
pályatárs zenéjéből inspiráIta - s nem
azt, amit az egykori szerzt5 stílusának
teljességével reprezentálni akart. Az
utóbbi egy-két évtizedben azonban egy
re szaporodik azoknak az előadóknak és
euyütteseknek a száma, akik és amelyek
a régi zenét eredeti hangzásban pró
bálják felidézni, gondosan utánit járva
a legapróbb részleteknek is. Esetünk
ben zenetudományi kutatómunka és elő

adói fantázia kéz a kézben, előadásTól

előadásra hitelesebb és élőbb produkciót
eredményez. Nálunk ezek a tÖTekvések
kevéssé éreztetik hatásukat. Ebben a te
kintetben főleg k6ruséletünk marad el.
a legújabb külföldi eredményektól. ..

A Győri Leánykar estjén a Zeneaka
démián ÍZelítőt kaptunk ebMI a hiteles
előadási stílusból Monteverdf Sacrae
Cantiunculae (Kis vallásos énekek) cimű,
26 motettából álló művének hallgatása
kor. A mester tizenöt esztendós volt,
amikor ez a kompozíciója megjelent, ~
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-ezért is sokan iskolagyakorlatként emle
getik. A zenetudomány kideritette: Mon

.teverdi zsenije ezekben a motettákban
már érezteti hatását, hiszen technikája
szemben áll az akkori zeneszerzési gya
korlattql. Honnan valók a motetták szö
vegei, mi a tartalmuk? A Bibliából. az
offíciumból. Szent István vértanú, Ilona
antifóMja, Krisztus életéről szóló szent
irásiszövegek (a születés és a' halál
drámai képei), Aquinói Szent Tamás
himnusza (Lauda Sion), MáTia-köszön
tók (Ave Maria, Quam pulchra es). Az
.előadás során egységes, szépen megfdr
mált motetták hangzottak el, érvényesít
ve a karvezető értelmezését: "Az előadó,

aki a szerző által belekomponált arányon
belül, vagy annak túlhangsúlyozásával
csúcspontot formál, szép dallamokat
emel ki. a szöveg kifejezését keresi (az
expresszivitás későbbi értelmében), e ze
ne lényegét érti félre. Lehet, hogy meg
ajándékozza o hallgatóját egy-egy ..nagy..
pillanattal, de I megfosztja őt a kompo
zíció teljességétől." Hozzászoktunk a TO-

o mantíkus felfogású Monteverdi-éTtelme
zésekhez; s a diTigenseket csábítja is
még jó ideig ez, a zeneköltő alkatából
eredá kísértés, ami a legegyszerilbb, hi
szen jóval nehezebb a kottakép mögé
tekinteni, s "megvÍZsgálni minden adatot,
melyo a Teneszánsz Auffiihrungspraxís
-ára vonatkozik": tudományos irodalmat,
ikcm.obráfiát stb. Szabó Miklós példát
adott erre az interpretáci6ra. A karoeze
tó nélkül megszólaltatott Monteverdi-cik
lus szólamainak kiegyensúlyozott hang
zásával, "egymásmellettiségének finom
tagolásával", határozott indításokkal (az
egyetlen tévesztés is a kóms erősségét

igazolta: azonnal visszataláltak a helyes
mederbe) "kárpótoltak" a romantikáért,
ahoutian költői remekműveket hitelesen
megszólaltató kiv~lasztottak a sokféle
előadói téuedésért,

Kalmár László '4 legjobb mai kórus
művek szerzőinek egyike. Motetták ci
múkompozíciójáról ő maga mondja:
"Szeretném, ha a két kiszámíthatatlan
rajzú dallam kiszámított, szimultán já
téka Európa nagy találmánya, a tiszta

.ellenpont, a vonalvezetés hajlékonysága
kárpótoIna az eszközök puritán egysze
TÚségéért." Kezünkbe adja kilenctéte
les kórusművének zenei kulcsát, s fel
hívja figyelmünket kompozíciós eljárá
sára: kétszólamú miniatúrökről pan szó,
hagyományos feldolgozásban. Van benne
a reneszánsz szigOTÚságából,amely éppen
törvényeivel enged utat 4 költői fantá
ziának. A Szentírás. és a liturgia a szö
vegek forrása (In illa, Regnum meum,
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Círcumdederunt me, Ecce lignum stb),
amelyek töredékes felbukkanásai a cik
lusban az emlékezésnek (a liturgia kor
szerű értelmezése!), a benne élésnek
olyan váratlan pillanataival lepnek meg,
mint mikor egy költő az önmagában épí
tett világot színte percenként fogalmaz
za meg anélkül, hofry gondolna a forrá
sokra. A 'források pedig éppen azáltal
források, hogy már beleáradtak, s belül
ről öntözík a teTmÓ k~et. Azzal cl

finom "rá~ajlással", af~yan Szabó
Miklós megközelttefte a kilenc motettát,
s ahogyan megteremtette 'k6ms és diri
gens kapcsolatát, feledtette velünk a mű_.
'vek nehézségét: a könnyeds~g és az egy.;.
szeTÚség lett emlékezetes élményiLnk.
1II!utat6s darabok Rossini. Három vallá
sos kórusa, s hogy nem lett hivalkodóan
csillogó a győriek előadásában (szélsősé

gesen Tomantikus), megint o csak -iL kar
vezető érdeme: Szabó úln/ tiszteli a mű

veket, ahogyan; tisztelni kell. (Enélkül
még Tomantikus műveket sem'lehet hi
telesen tolmácsolni.) Rossini nem tarto
zik abban az értelemben vett egyházi
szerzők közé, ahogyan az egyházzene fel
ismerhető sajátságos kritériumairól. Az
izzó o romantika azonban nem nélkülözi
az ünnepélyességet az' ő esetében sem. A
három vallásos tétel meglehetósen bo
nyolult keletkezéstörténete a szerző al
kotói kCJJ"szakának egy Tészletére is fényt
vet, történetesen az 1830-1845 közé es6
időre. Rossini saját maga kérte fel 4
$zövegírókat (Goubaux, Hy. Lucas, L.
eolet), hogy a három fő erény teológiai
foglalatát adják verseikben. A két ko
rábban meglevő zenei tétel (természete
sen más szöveggel) kiegészülve -4!gy har
madikkal, a szeretetről sz61ó imádsággal,
éppen a szövegi együvé tartozás révén
lett egységes, bár zenei stílusuk eltér6.
A fiatal zenetöTténész. Grabócz Márta
irja a harmadik - kétségkívül legszebb
- tételről: "... az ima formájában el
énekelt *szeretethimnusz« nemcsak Ros
sini utolsó remekmű?)einek, a rOmanti
kus nagyoperák szertartásos és imatab
lóinak méltó testvérdarabja, hanem szer
kesztését, stiláTis leszűrtségét tekintve is
mestermű". A Három vallásos kórus
zongorakísérettel hangzott el. A rendkí
vüli képességű Győri Leánykar azt a
hajlékonyságot és kultúrát reprezentálta
(kitűnő szólistájával), amely nem csupán
ének-felkészültségük magas fokára, ha
nem a századok zenéjében tapasztalt stí
lus-jártasságukra is vall. Az ÍZléses

.mértéktartás, a koncentráló képesség
még inkább emeli rangját a határokon



túl is ;ól ismert egyilttesnek. Dícséret
illeti Komlós Katalin elegánsan muziká
lis zongorakíséretét.

•
Az André Chénier cím'Ú Giordimo Ope

ra eimezerepét március 30-án az Erkel
Színházban Gaetano Bardini olasz teno
rista énekelte. A már tőbb hón4ppal ez
előtt felújított ope-rát, tísztán hazaiak

.előadásában, e sorok írója nem látta.
Bardini ebben az előadásban olaszos
temp6jával, sajátságos frazeol6giájáva!
hangjának szépségével atmoszférát te~
remtett. s a különben más művekben
is. remeklő Miller Lajost (Gerard), Hor
vath Esztert (Magdalena) 'ez a sajátsá
gos tempó még tündöklőbbé tette. Bar
dini azt érzi legjobban, ami GiÓTcla.no
(s á.ltalá~an az olasz opera) "nemzeti"
tula,donsaga: a bel cantót, a sokszínű

zenei leleményt. Giordano stílusát itt
bár Puccini hatása alatt állt - nem

a széles dcillammotfvumok, hanem a fel
vett ~S mlil1s elejtett ötfe~k határozzák
mQg. (Ebben ta14n .R. St1'itiL'S'Shozhason
Ut.) Mindez iokozza a mű enekelhető
ségének néMZsegi fokát, 'konce1itriilt
pontossdgot, tqk~etesseget k<lvefel: dó:ra
bokból kell egy egész doml}ot its$zehcw
dani, hOfjy a Tészletekis tiItu!ököljenek.
Az imént az opera leghálásab!J szerl!Pei
"ől esett szó. De ne essünk végletbe. A
sok részcselekménlIt összefogó, idcThen is
arányos' felvonások "miniatűrjei". kóru
sok és mellékszereplók nélkül aligha ra
gyognának a főszwrepek, s egy-egy disz
ponált epizódfigura jelentősen meghatá
rozza a mű sorsát. Ezekben az apró sze
repekben találjuk meg a legfinomabb
hangulatokat. (S talán ezek kidolgozat
lansága is az oka, hogy annyi vád érte
az opera hazai premierjét.) Giorcla.no
nem harsogó művész, s az André Ché
nier sajátságosan pasztell-színekre ala
pozó művész belső világát tükrözi. A
költő figuTája inkább a művész-sors 1'0
~ntikus helyzetét sugallja. Tragédiája a
muvész tragédiája, aki nem láthat tisz
tán a bonyolt~lt helyzetben, hiszen zse
nije "hajtja". Giordano a francia f{)rra
dalom reális társadalmi világában moz
gatja hősét, aki a szerelem és eszméinek
útvesztőiben ellentmondások közé kerül
ve éppen annak lesz áldozata, amelyről

(a valóságos költő) életében így vallott
miközben a szekér a vesztőhelyre vitte;
"Volt valami mögőtte". Megkérdezhet-·
iiik: miért ez a téma vált legfontosab
b6 (legsikeresebbé) Giordano életében?
Talán mert az etgyénien újrafonnáÚ
költő alakjában az elejtett régi, s a ke
resett új csap őssze (nem látvdnyosan),

va~amiféle belső nosztalgiával, az új kort
beJe.lentők ösztönös bizonytalanságával?
("Ú,gondolatokat váltson -a régi ritmus"
- írta a forradalmi költő.)

Az Operaház művészei közül még a
Madelant éneklő Komlóssy Erzsébetet
Rozsos Istvánt (a besúgó szerepében)
említenénk, akik felnőttek a ./őszerep

lők .mellé. A többiekból mintha az
éneklési kedv, a hangulatteremtés
igénye hiányzott volna. A kórus re
m~kelt, ~ ze'!ekar - Bolb~ritz Ta
~s vezenyletevel - csillogoan, még
Ul

w
mértéktartóan töltötte be a kísé

ro szerep ét.

•
A Zenés TévészínMz EHéel Hunyadi
László dmú operdjdt mutatta "e. Amint
a rendező, Vdmos László elmondta nem
kis gondot okozott a sze-replők ' kivá
lasztása, hiszen megrögBött képek élnek
a nézóben egy-egy kules/'ÍOUráTÓl. A
Vcí~ztás kiválóan sikerült, s a pró
z/JÍ és Qi)emi sziftészek smnllltán je
lenléte megoldotta a nehéz,Mgeket. A
pergő, S'Íiritett (tehát 1eurtított) cselek
mény, az alakok természetes mosgá.sa,
b'efdW 1cépe~ OI'glmVlllósd4Pgá avat
ta az elátRUst, hOmI ti képernyőn meg
történt a csoda: ott 'Voltunk Temesvár
termeiben, Budún és Nándurfehérvárott.
Az ilfúzi6keltés l!Téntte volt az előadá.s

na~, és seflÍtett megétnillet,CJmi külön
ben is a történelem -volt. A rendezés
kitágította a lehatároltképmezőt.

Az ismerettérjesztésben sem lehet kö-
t Zömbös az ilyenféle módszer, főleg a

jiata.lok számára. (OTÜlnénk, 1J4 ezzel a
céllal is megismételnék a 'televíziós
programban.) A szi'l'lészi teljesítmények
közül kiemelkedő Benedek Miklós V.
Lászlója. Aki eddig nem ismerte en
nek a folyton gyanakVó, a maga félszeg
ségében alattomos királynak a jellemét
most megbizonyosodhatott Arany Jáno~
balladai jeZlem~ésének igazságáról. Pal
csó Sándor hangja, beletestesítve a já
tékba, telitalálat. Dicsérnünk kell Sár
'Váry Győzá alakítdsát (Hunyadi László)
aki Simándyt6l "vette kölcsön" a han~
got, Temessy Hédi Szilágyi "Ji:rzsébetét
(Horváth Eszter ragyogó koloratúrájával)
Menszátor Magdolna Gara Máriáját
(Kincses Veronika énekelte). Jó megoldás
volt az egyes részeket (felvonásokat) el
választó egy-egy kép, amely korabeli
vármetszeteket ábrázolt. A karmester
Medveczky Adám volt. A tőle measzo
kott lendülettel vezényelt, sokat adva a
megformálás pontossáf1CÍ1'a.

rora SANDOR
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