
Pedig a népek zenéje: a keleti zene,
Afrika, Oceánia, Amerika, a magunk
és mindazok zenéje, akik erről a tőről

szépet és igazat virágoztak - ezt teszi.
Ezt tette Bach, Muszorgszkij, Bartók,
ezt a gregorián, ezt a zsoltárok, a tán
cok, a siratóénekek. Lehet olyan művé

szet egyáltalán, amely megkerüli a sze
mélyes embert - a legmagasabbrendű

realitást - és létét: a folytonos közös
séget, s a közösség sajátos szellem-ar
cát?

Ha van még beavatottság valahol,
úgy most is ott és akkor támad fel.
bennünk, amikor időtlennek tűnő jelek,
rajzolatok, örök-igazság terhű ábrák fe
szülnek föl a művészetben. Olyan hang
zatok, melyek legbensőbb sejtéseink és
leghőbb reményeink gyönyörű képletét
szegezik szembe a közönnyel, a félelem
mel és a pusztulással.

A kitartó ragaszkodás a hagyomány
hoz, ezért csak látszólag értelmetlen,
idejét múlta dolog. A közösségí életnek,
a kultúra belvílágának, a szellem ott
honosságának tartós záloga ez, még ha
folyton változó-alakuló is, és néha unal
mas. A népzenék legmélye valami 5si
egységről, közös, azonos alapú (jelrend
szerű) művészetről hoz híreket és nem
véletlen ez az aktualitás. Úgy tűnik,

JUTALOMJA.T8K

Van, amikor azért hallgatunk operát,
hogt/ elgondolkozzunk, s igyekezzünk
felfogni a zeneköltó nekünk szánt és
minden koron átvilágít6 üzenetét. S van,
mid6n a művet belepné a feledés pora,
ba nem kínálna olyan szerepeket, olyan
énekesi bravúrokat, amelyek minden
id6ben pr6batételre csábftják a legjob
bakat. Nyilván az ut6bbi szempont vé
zérelte a Magyar Hanglemezgyárt6 Vál
lalatot, amikor SasB Szilviával a cím
szerepben lemezre vette Cherubini Me
dea című operáját.· Igaz, a görög mitol6
giának mindig lehet a korszakokon át
sugárz6 szellemi 1Jzenete, minden kor

• CherubiD1: Medea (Hungaroton, SLPX 119M-OS)
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most egy új összehajlás, egy színeivel,
sajátosságaival is szükségszerű együvé
-tartozás készülődik: ma egész bolygónk
gondját-baját, áttekinthető örökét, friss
ámulását kell szellemünknek és érzé
keinknek fölszívnia, meghallania. A mű

vészet átölelő, egyetemes bensőségessége

lehet majd ez új otthonosság új ha
gyománya, s a zenének, az "új zenének"
ebben nagy emberi és művészí feladata
van - a legvégső üzeneteket, a leg
mélyebb egyetértések rejtőző indulat
-áramát kell befogadnia és korszerű

nyelven megszólaltatnía, Újra fel kell
nőnie különleges szerepéhez, ahhoz a
hanghoz. ahhoz a teljességhez, ami a
filozófiák és a művészetek fölé emelte.

Ez a tágasabb és egységesebb szelle
mű vílággá való átalakulás azonban
egyetlen éI15 kultúrát sem némíthat el,
zárhat ki élethalálharc ürügyöri. Es
nem szenvedhet egy sem felolvasztást,
szétporlasztást meddő művészí kísérlete
zés, aktuális fogyasztás, vagy egyéb
szempontok "oltárain". Amig egy kultúra,
egy kultúra szelleme él, és élni akar
- szólnia, sz6lalnia kell, a maga sajá
tos szemlélete és rendező ösztöne szerint:
ez a joga, az erénye, és a létjogosult
sága. A nyitást, az összefon6dásban való
megújulást csak önként teheti. Törése
nem lehet. SZABADOS GYÖRGY

kitermelí a maga görögség-élményét
gondoljunk csak arra a már-már kul
tusszá növekvő érdekl6désre, mely első

sorban Kerényi Károly ös:zt6nzésére ala
kult kí nálunk a harmincas évek irodal
mi életében, megteremtve a maga sziget
jét - de Medea és Jasz6n históriája
aligha tarto;zik az igazán nagy élményt
sugall6 mltol6giai történetek közé. Hogy
Cherubini operája mégis elókerillt a
s1Jllyesztőból, annak nyilván az a magya
rázata, hogy olyan sugallatos karmes
ter vállalkozott megsz6laltatására, mint
Lamberto Gardelli, s olt/an kivételes éne
kes tehetség - rá igazán mondhatjuk,
hogy sztár - akadt a címszerep elének~

lésére, mint Sass Szilvia.



(R. L.)

Azokban az években voltam egyete
mista, amikor Gardelli feltűnt a, magyar
operaszínpadon, s egymás után vitte dia
dalra Rossini operáit. Sugárzó.· esték
"oltak ezek, akkor emelkedett pályája.
csúcsára a felejthetetlen Réti József,
akkor komédiázott a legönfeledtebbe1&
Melis György, s rájöttünk, hogy a szür
kének, rutinban fáradtnak hitt operai
ének- és zenekar csodálatos hangzásTa,
eddig csak adottságként benne rejM hang
azínek megszólaltatására képes. Azót~
alaposan elmúltak az· évek, Gardelli pe;'
dig tovább mélyült, az. olasz operának új
és új tartományait hódította meg, s fia~

talos temperamentumára rárakódott egy
fajta nemes lírai pátosz és drámai mély
·ség. Ezeket az árnyalatokat szólaltatja
meg a Medea partitúrájában is, s hall
gatója örömmel, revelációval figyelheti,
amint ennek a már-már elfeledett operá
nak korszerű tartalmat is tud adni: meg
érezzük, amint a szeretet egyre forróbba
és értelmetlenebbé válva végül önmaga
ellentétébe fordul, kicsap' medréből és
pusztító hatalommá tornyosul. Nem a
szeretetnek a hétköznapokban bilinccsé
rögzülő pillanatai ezek, h!1nem tragikus
sá válásának folyamata, amikor az ember
elveszíti önmagát, egyéniségét és tartá
'át, és pusztítani kezd, mert a démon
hatalmába került. Márai Sándor ír arról
4 Féltékenyekben, hogy van az emberi
.zeretetnek olyan megnyilvánulása, me ly
azinte öntudatlanul fölszabadítja a dé mo-

Tájékozódás

A SZEKszARDI Bl!:RI BALOGH ADAM
MÚZEUM l!:VKöNYVE (Szekszárd, 1979) rop
pant gazdag és sokrétü anyaggal számol be
a Múzeum 1977-1978-as munkájáról. Első

részében tanulmányokat közöl, melyek jó
I,'észt az utóbbi évek ásEitásainak tudomá
nyos feldolgozásai, felölelve a késő bronz
kortól a késő középkoríg terjedő teletanya
got s röviden ismertetve II feltárás érde
kes és fáradságos munkáját, A tudomá
lIYos ismertetéseket képanyag illusztrálja, s
.émet nyelvíI összefoglaló követi.

Az l!:vkönyvben olvashatjuk Szekszárdon,
1975-ben, a Dél-Dunántúli Néplnílvészeti Hét
keretében elhangzott e16adásokat is: a dél
-dunántúlt népvíseíetekröt, a népi ékszerek
r61, II mecseknádasdi hajviseletr61 és fejre-

nikus. hatalmakat, s ezek maguk alá gyű

nk az érzelmet, mert az emberben az
angyal mellett farkas is lakik, s olykor,
nem is olyan ritkán, jogait követelve
pusztít, gyilkol válogatás nélkül.

Ezt a tragikus folyamatot járja végig
a mitológiabeli Medea, s ezt ábrázolja
operájában nagyszerű eszközökkel, a.
mesterség minden fortélyával Cherubini.
A mitológikus operának Gluck mellett"
egyik legnagyobb alakja ő. De míg Gluck
azt fejezte ki a legérzékletesebben, ho-'
gyan szelidíti meg Orpheusz lantszava a
rontás hatalmát, Cherubini inkább a
mítosz .t1'agiku~ hangoltságát élte újra
megragadó erővel, ritka -alkalmat adva
egy kivételes tehetségű drámai szoprán
nak, hogy énekes kultúrája minden eo
nását megcsillantsa játék közben. Sass
Szilvia él is ezzel a lehetősé(jgel. Bor
z4dunk tőle és szánjuk, hiszen pusztí-'
tása önpusztítás is, tragédiája pedig

_nemcsak a maga fájdalma, hanem ál
talános emberi érzés és dráma. Valóban
"jutalomjátéka" a szerep, s bizonyosak
lehetünk benne, hogy ez a lemez is se
giti karrierjének' további emelkedését.
MeUettea kisebb szerepeket a vendég
Ve1'Í4no Luchetti, Kalmár Magda, Ta
kács, Klára és Kováts Kolos énekli. A
hallgató pedig némi nosztalgiával idézi
vissza azokat az éveket, amikor a mi
operánkból hívtak vendégszerepelni te
noristákat. ..

valókról, a baranyai gyermekhordozó ken
dőkről. Majd a múzeum szerteágazö tevé
kenységét ismerteti dr. Szilágyi Miklós
igaZgató,- aki egyúttal az l!:vkönyv szer
kesztője. A beszámolóból képet kapunk II

gyíljteménygyarapítás és feldolgozás mun
~ájárÓI, a régészettet. a néprajzzal, a leg
ujabbkori történettel, a képző- és íparmü
vészettel, a természettudománnyal kapcsolatos
tevékenységükröt, amit a múzeum kiadvá-
nyai; kiálHtása1, a honismereti mozgaíom,
klubok és szakkörök révén tesznek köz
kínccsé, Az l!:vkönyv bizonyítja, hogy a
szekszárdi Béri Balogh Adám Múzeum ha
zánk egyik legjelentősebb tudományos cent
ruma, ahol nemcsak a kutatásra, a szakern
berek· érdeklődésére vannak tekintettel ha
nem komolyan veszik a megszerz~t 'isme-

715


