
nem is a mára) oktató iskolában. Pe
dig e képtelennek tűnő gondolat 
mert maga a Munka - egybeköti a fi
zikai, kémiai, stb. ismeretek befogad
tatásának és a ma meglehetősen hiá
nyos esztétikai művelésnek nehéz fel
adatát, oly szerencsésen ráadásul, hogy
közben a diák alkotó részvételét is fel
tüzelve, ígényességét önmaga áJtal sem
hitt mínőségűvé teheti,

Kimondhatatlan öröm lehet egy bár
mily egyszerű, de, önmagában jól, ne
tán tökéletesen sikerült hangszert elké-

. szítení. Nem nyugodni addig, rníg olyan
nem lesz, mint a másiké, 'vagy olyan,
amelynek hangja már muzsikálni is
kedvet támaszt: nemcsak kipróbálni,
hogyan szól, de végül játszani is raj
ta, önkéntelenül - a megtalált, kicsi
holt szépség belső kényszere folytán.
Hiszen például egy-egy furulya elké
szítése során a fák, a -fémek, a műanya

gok tulajdonságait, az áramlás törvé
nyeit, a sípok mibenlétét és használa
tát (alkalmazását) tanulja és tapasztal
hatja meg; A húros hangszereknél a
rezgések, a hangtan, a rezonancia, az
interferencia, a hallás jelenségtanát
és nemcsak megtapasztalhatja, meg is
élheti e foglalatosságban. S persze az
anyag és a szellem, az emóció és a rá
ció, a közlés és az érzékelés összefüg
géseit - avatott tanárkezekből - egy
szóval: egy bensőleg megalapozott (ze
ne) kultúra Iehetőségét erősítve meg
végső soron.

A GXCHlNGER KANTOREI
STUTTGARTBÚL

Kirobbanó sikere volt a Helmuth RiZ
ling vezette stuttgarti Géichinger Kan
toreinek a Zeneakadémia nagytermé
ben. Ez a kitűnő együttes lemezfelvé
telei jóvoltából széles körben ismertté
vált, s budapesti szereplésével mara
déktalanul igazolta hirnevének megérde
melt voltát. A hangverseny első felé
ben Bach 21. kantátáját adta elő az
együttes (Ich hatte viel Bekümmernis).
A zeneköltő több, mint kétszáz kantá
tája közül ez az egyik legkarakteriszti
kusabb, valóban "per ogni tempo" ér
vényes, s egyben a műfaj fejlőd!sének
is egyik korszakjelz6 alkotása. A mt'I
1714-ben szit letett Weimarban, szövegé
nek legnagyobb része verses költeménu.
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Mert a zenére nevelés elsősorban em
beri, népi, társadalmi ügy. S hogy a
zene végre valóban míndenkié legyen,
ahhoz ez is jó és alapos kezdőgyakor

lat lehet, napjaink zenéje pedig - úgy
vélem - egyenesen nem nélkülözheti.
Hiszen ez a zene - a korábbiaktól el
térően - nem elsősorban az éneklé
sen, hanem az instrumentumokon át
közelíthető meg. Eltüntetní tehát a sza
kadékot, mely a mai zenét immár jó
ideje elválasztja a széles tömegektől 
az ének-zeneoktatáshoz hasonlóan, amel
lett és azt i kiegészítve-teljesitve
csak egy általános, az alapoknál és
fiatal korban elkezdett, mondhatni: in
tézményesített foglalatossággal, tevékeny
és módszeres "beavatással" remélhető.

Hogy lehet-e még ilyen feladatot is
adni az oktatásnak? Hát mí más az
oktatás feladata, ha nem a komplex
ember-művelés (ami e gondolatnak is
Iényege)? Hogy mít szélnának ehhez az
iskolásgyerekek, s mít csinálnak majd
az általuk fabrikált sok hangszer-cse
nevésszel? Részletkérdés. Emiatt ne fáj
jon senkinek a feje. Gyanítom, ők rög
tön megértenék, hiszen mindig is jó
kedvvel végezték a politechnikai gya-'
korlatozást. Nekik ez legalább olyan
sok napi örömet okozna. mínt az első
lépések ugyanott - a konyhaművészet,

vagy a víllanyszerelés elsajátításában.
Ez ügyben fordítva áll a mondás: jobb
ma egy túzok, mint holnap egy veréb.

SZABADOS GYÖRGY

Mtndjárt a 2. számú hatalmas kÓT1ls
tétel sokat elárul Bach szemléletéről,

alkotásmódjáról. A szünetekkel, meg
szakitásokkal induló kórustétel tudato
san utal vissza a XVII. századi kez
deményekre, mintha tisztelegni akarno
itt a zeneszerző nagy elődei előtt, hogy
aztán megcsíllantsa legigazibb tehetsé
gét, mely oly tökéletesen kidolgozottá
teszi e részlet hatalmas ellentétett. Az
örök emberi fájdalom, az elmúlás ke
serűsége és az isteni kegyelemben való
töretlen reménykedés feszül egymásnak,
hogy végül is az égi vigasztalás győzel

mes reményében oldódjék fel. Bizonyos
vonatkozásban korszakjelzőnek kell érez
nünk a 4. számú timor recitativót i9.
mely a passió k énekbeszéd-techntkáiá~

előlegezi plaszticitásával.



A két "részre osztott kantáta - ma
ga ez a megoldás is új a műforma

bachi gyakorlatában - csúcspontja két
ségtelenül a zárókórus, mely ezt a jel
legzetes barokk formát bámulatos sze
badsággal kezeli, s ugyanakkor telve
van egyéni szépséggel, kifejező erővel.

Ki tagadná: a hatalmas számú temp
lomi kantátában Bachnak is megvan
nak a maga közhelyei, olykor üresjá.
ratai, ő sem riad vissza a kornak at
tól a természetes gyakorlatától, hogy
más műveiből átemeljen részleteket, ha
nagyon szorítja az idő. De amikor fan
táziájára bízza magát, belefeledkezve a
szöveg és a liturgikus cselekmény kí
nálta mélységekbe, oly hitelesen, annyi
találékonysággal tud szólani, ahogy ta
lán senki elődei és kortársai közül.
Mert sosem feledkezik bele a hagyo
mányok kínálta sztereotipiákba, ellen
kezően: mindig a maga személyes isten
élményét igyekszik olyan formában ki
fejezni, hogy az általános emberi imá
vá, vallomássá váljék.

Helmuth Rilling és együttese drámai
erővel szólaltatta meg a kantátát. (Ezt
a drámaiságot különben sajátságos mó
don ellensúlyozta a szólóegyüttes basszis
tája, aki rendkívül vidoran énekelte
szólamát.) A Giichinger Kantoreinek
nem az a problémája, hogy visszaidézze
Bach korát, hanem hogy a mai ember
legszemélyesebb érzését és emócióit fe
jezze ki Bach ürügyén. Ezért is érez
tük előadásukat rendkívülinek, s pél
dának arra, hogy a tradíciót mindig

élővé lehet tenni, át lehet lelkesíteni,
hogyakorokon túl az örök emberi
érzéseket fejezze ki töretlen szárnya
lással.
Szűmet után Mozart Requiemjét hall

hattuk. A szakemberek számára ez az
előadás bizonyára kérdéseket is felve
tett: vajon elbírja-e Mozart remeke ezt
a fajta romantikus beleélést, valóban
teljes mértékben jogosultak-e a szokat
lanul megnyomott hangsúlyok. Am az
a félelmetes erő és feszültség, mely a
mű minden taktusából áradt, bizonyára
elmosta a kétségeket és az esetleges
fenntartásokat. Minden hallgatót meg
érinthetett az elmúlás félelme, egzisz
tenciálisan megélhettük azt a szorongó
pillanatot, amikor az élet lassan átvált
egy másik dimenzióba, s a fény helyé
be lassan, de kérlelhetetienül és feltar
tóztathatatlanul az árnyak lépnek. Drá
ma volt az előadás, a már-már haj
szolt tempók mintha siettették volna a
végkifejletet, s annak befejező akkord
jaként hirtelen felcsendült a lélek bé
kéjét és belenyugvását hirdető Amen,
az emberi ráhagyatkozásnak, bizalom
nak és hitnek örök érvényű gesztusa
ként. Nem csoda, hogy az előadás be
fejezése után hosszú ideig tombolt a
nézősereg (melyet jócskán megszaporí
tottak a falak mellett szorongó alkal
mi hallgatók), s végül a muzsikusok
is meghatottan mondtak köszönetet a
nem mindennapj fogadtatásért és elis
merésért.

(R. L.J
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