
j'óleső érzéssellubickolnak ők ebben a
semmitmondásban, kötőszavakból és frá
zisokból összetoldott nyelvi mezőben),

súlyos jelentősége és időszerűsége van
mínden költői szónak. Vas István nem
csak felemeli szavát a nyelvromlás ellen,
hanem a példájával, stílusának szépsé
gével, közérthetőségével is nevel, tanít
a jóra, a helyesre. nyelvünk áhítatos
tiszteletére és szeretetére.

Ahogy világosan gondolkodó nemze
déktársai közül legtöbben, ő is idegen
kedik a váteszektől, a vajákosoktól. akik
sugallataikra hallgatnak, olyankor is,
amikor értelmük eligazító bölcsességére
támaszkodniok hasznosabb volna; Az
élet paradox szeszélye mégis úgy hozta,
hogy Vas Istvánra sokan figyelnek, so
kan várnak tőle eligazítást. S ez első
sorban éppen józan néhol kicsit
szkeptikus, máskor ironikus, ismét más
kor nosztalgikus racionalizmusának
és bölcsességének köszönhető, mely ta-

A BAROKK ZENE úTJAIN

Az új magyar lemezek között jó né
hány igazi ritkaság is akadt. Manap
ság a lemezkedvelők egyre nehezebben
ismerik ki magukat a számtalan lehe
tőség, újdonság között, egyre-másra je
lennek meg a barokk kor jóformán
alig ismert mestereinek alkotásai, s új
ra meg újra elképedve figyeljük e kor
szak termékenységét, alkotói fantáziájá
nak bámulatos, szinte kifogyhatatlan
nak látszó gazdagságát. Persze, az az
igazság, hogy ebben a már-már mester
ségesen szított bőségben csak azok az
alkotások rögződnek a hallgató emléke
zetébe, amelyekre egy-egy' sugallatos
előadóegyéniségüti rá bélyegét. A Hang
lemezgyártó Vállalat idejében felismerte
ezt a tényt, s újabb kiadványain a
szakma kiemelkedő alakjainak teremtett
alkalmat, hogy felfedező utakra csá
bítsanak a barokk korban.

Marc-Antoine Charpentier: Te Deum
ja remek alkotás. Igaz, a korabarokk
nagy alakjai kivétel nélkül mesterei
voltak a zeneszerzésnek, a technika, a
hangszerelés és a zene kínálta lehetősé

gek szinte tökéletes kihasználása jel
lemzi mindegyik művüket. Ez az édes,
sokszor túlcsorduló lágyságú zene azon
ban olykor fel is forrósodik, megtelik
az emberi érzések kiszámíthatatlan vál
tozatosságával, melyet oly csodálatosan
tudott kifejezni Vivaldi, vagy a hitnek
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nulmányírói munkásságát éppúgy át
hatja, mínt költészetét, szíkár, mindig
a lényeges emberi érzések szférájába
nyújtózó verseit. AsszimiláIni tudja ma
gába- mindazt, ami a múltban igazán
értékes és megőrzésre érdemes, s ugyan
akkor gondolkodása mindig a jelen fe
lé tágul. De míért is fogalmazzuk mínd
ezt a magunk dadogó szavaival, amikor
ő maga sokkal pontosabban mondja el
önjellemző szavait Réz Pálnak: "Énben
nem mínden jelen, folyamatos, a múlt
is; én egy állandó jelenben élek, ami
bennem van, ez a hatvan, de legalább
ötven év."

Hát ezt kellene valahogy megtanulni.
Ezt a folyvást felizzó, nyugtalan, rnin
dig figyelmező szellemi magatartást,
melyet valóban átsugároz és áthat a szel;
lem tisztasága, és hitelessé tesz az anyag
gal való azonosulni tudása.

SIKl GÉZA

fegyelmezett s mégis minden korlátot
áttörő Bach hatalmas alkotásaiban. A
francia Charpentier nem mérhető sem
Vivaldihoz, sem Bachhoz, de a két kó
rusra és zenekarra írt Te Deum nekik
is dicsőségükre válhatott volna. Érezni
kidolgozásában a színházi évek során
megszerzett tapasztalatait (Charpentier
'hosszú ideig Moliére színházának volt
'zenei vezetője), de ez nem a hangzás vi
lágiasságában nyilatkozik meg, hanem a
hagyományok újszerű kezelésében, ab
ban az érzelmi többletben, mely a mű

szinte minden taktusát áthatja. El
mondhatjuk, nagyszerű választás volt,
s II kitűnő előadók a Te Deum minden
szépségét maradéktalanul kiaknázhatják.
Veszprém város Vegyes Karát és a Bu
dapesti Filharmóniai Társaság Zeneka
rát Zámbó István vezényli, a szólókat
Kalmár Magda, Tokody Ilona, Takács
Klára, Buday Livia, Fülöp Attila,
Keönch Boldizsár, Kováts Kolos és Be
gányi Ferenc éneklik kitűnően. A
lemezen még Bach 50. kantátáját hall
hatjuk szépen kidolgozott előadásban.

(Hungaroton SLPX 11907)
Telemann, Vivaldi és Bellini egy-egy

trombitaversenyét játssza a Liszt Ferenc
Kamarazenekar alkalmazkodó kíséreté
vel korunk egyik legnagyobb trombita
művésze, Maurice André. Nem vélet
lenül nevezik hangszere királyának; va
lóban elképesztő, mit tud elővarázsolni

ebből a látszólag nem túlságosan sok



árnYllllltTII képes e,%ktizMI. Maurice
André nem brllvúrokTII törekszik, ha
nem annál többre, az anyaggal telje
sen azonosulva leheletnyi finomságok
tolmácsolására éppúgy képes, mint a
váTatlan éTzelmi ingadozások meg szólal
tatásáTa. Nagyon nehéz volna ennek a
valóban varázslatos hangszeres teljesU
ménynek minden összetevőjét felfejteni
és megmagyaTázni, a hallgató egysze
1'űen lenyűgözve figyeli a művész köny
nyedségét, s a miívek iTánti alázatát. A
kísérő együttesnek legnagyobb dicsé1'ete,
hogy játéka méltó a nagy vendég tel
jesítményéhez. (SLPX 12143)

Barokk orgonaműveket játszik új le
mezén Lehotka GáboT. Nála mindig az
éTtelme~~s intellektuális biztonsága, a

ZENEI NOTESZ

ZENEI 28 SZELLEMI OTTHONOS8AG. A

kultúráknak is van életösztönük.
Bennük valöban.. minden az emberből

fakad, az ember a csoda. Élnek, mert
élteti őket az ember képzelgő szelleme,
felékesítve sajátos jelekkel, hangzatok
kal, alakzatokkal - otthonosságot ke
rítve bennük és őrizve általuk.

Minél zártabb a lét és mennél foj
tottabb az ember, erejük annál magva
sabb, világuk annál egységesebb. Egy
kultúra az idők sorozatos és kíméletlen
törő-hajlító-szaggatópróbált kiállva lesz
kötő és éltető szellem-anyag, közösség
megtartó jellegzetesség, rugalmas ellen
erő, a kifáradásig, és tovább.

A mai élet termékeny rajzása során
sokféle világ, sokfajta kultúra érinti
meg egymást, eddig nem tapasztalt vál
tozatossággal és sietséggel. Ezt a hatal
mas mozgást, amely mély átalakulást
okoz tíz emberben és a kultúrákban
(s így világunkban is), a technika révén
a rögtől e felszabadultabbá vált ember
könnyebb mozgás-Iehetősége okozza, és
az ősi törvény, hogya dolgok visszafor
díthatatlanul szóródni, egybefonódni, ki
egyenlítődni törekszenek. Ha szokásaik
mellett a kultúráknak öntudatuk is van,
(nem hegernón, de bensőségességet őr

ző és szabad), úgy nem félnek, s csak
akkor nem félnek e kikerülhetetlen vál
tozástól. Mert egy más, ismeretlenebb és

pontos és éTzékletes hangszínVáltás és
a játék k1'istályosan áttetsző világossá~

ga Tagadja meg a hallgatót. lzig-vérig
modern fe.lfogásban közeledik a barokk
világához, érzelmeit visszafogja, illetve
teljesen alárendeli a mű leírt hangjai
nak. Épp ezzel az alázatos azonosulás
sal ér el mindig hatást, s ez magyaráz
ia lemezeinek rendkívüli sikerét. Min
den felvétele felfedezéseket is hoz: ez
úttal Franz Xaver MurschauseT Aria
pastoralis VaTiata és Böhm a-mott pre
ludium és fúgájának virtuóz, pehely
könnyű előadásával bizonyítja, hogy a
baTokk zene szinte végtelenül gazdag,
s mindig további s:zépségeket, meolepe- .
téseket kínál. (Hungaroton SLPX 11980)

(R. L.)

tágabb határba jutva, épp bensőségessé

gük szabadsága az, ami számukra ezt
az új, messze-nyújtózóbb világot is ott-
honossá teheti. ,

A zene, mínt annyi hasonló más do
log, szintúgy megszenvedí korunknak
ezt a mély folyamatát. De mintha kép
telen lenne megbirkózni vele. A mű

zene nyelve ma jobbára épp a benső

ségességet nélkülözi, holott sokkal ha
iaszthatatlanabbul kellene betöltenie
amit évezredele óta és ma is, és egyre
inkább ígér természete: a művészetek

között a legkevésbé tűrí a lélektelen
séget és homályt. A sokk, amit ránk
csördített ez a század, a némaság és a
közöny soha nem hallott csöndjeit nyi
totta meg benne. Reménytelen hangok":
ba fogta az éneklő gégét és moloch-ke
gyetlenségűre a hangszereket. A műze

nében tabuvá vált minden eredendő jel
legzetesség: inkább matematikai-fizikai
modelleket, tárgyias szabályokat szolgál,
hideg világot láttat, kevéssé hordoz és
követ benső élményeket. Igényes kereső,

de mechanísztíkus, Művészet-volta elle
nére a tudományosság rabságában él, em
lékrnű-szerűen, és állásfoglalás mentes
"objektivitással". Nem vállal tartást,
vagy érzelmi ellenvéleményt. Nem veszi
észre, hogy mínél érzéketlenebb, annál
kevésbé hordoz eszményt és ad felol
dást, A lélek örömtelen állapota hódít
és hódoltat benne ma. Nem képes ri
tuálisan megnyitni és beavatni az em~

bert mítoszába, mert nincsen' mítosza. "
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