
lanság az utolsó művét író szerző élet
rajzának ismeretéből fakad. Úgy tet
szik. Kleist kivételes lélektani érzékkel
jelenítette meg Hornburg sorsában az
önnön szenvedélye hatalmával, szilárd
erkölcsi rendjével sújtott egyéniség
kétségbeesett küzdelmét identitása meg
őrzéséért, amely harcot azonban az utol
só pillanatban felváltotta az életösztön
diktálta elegyedési-asszirnil.álódási vágy,
s a személyiséget meghatározó kétféle
erő már csak a halállal való egyesü
lésben tudott [ótékonyan összefonódni.

A Hamburg hercege vígszínházi előa

dása az évad emlékezetes produkelói
közül való. Marton László rendezése
[ól vvégtggondolt, értő munka. Hegedűs

D. Géza szerepformálását könnyíti az
eredendően intellektuális szíriészí alkat

HAYDN-MISÉK AZ ERKEL
SZÍNHAzBAN

A zenés misék hosszú évszázadokon át
liturgikus célokat szolgáltak, az utóbbi
évtizedekben azonban mindinkább tanúi
lehetünk annak, hogy megkezdték má
sodik életűket, és .a hangversenytermek
önálló és igen népszerű előadási darab
jaivá váltak. Mindenekelőtt Haydn és
Mozart miséi, melyek a legmagasabb
színvonaion fejezik .ki a barokk és a
klasszicizmus étetérzését. egy az Isten
és ember között teremthető kapcsolat
gondolati anyagát. A mise komponálá
sának módja az évszázadok gyakorlatá
ban ha nem merevült is kánonná, vég
eredményben mégis adott volt, hagyo
mányokra épült. Az igazán nagy mes
terek azonban a latin szöveg igazság
tartalmának megragadása és kifejezése
közben az átélésnek és átérzésnek olyan
fokára jutottak, ahol a hagyományok
értelmüket is veszíthetik, hiszen ők te
remtik meg példájukkal az újabb ko
rok hagyomány-anyagát. Haydn nagy
szabású miséiben például bizonyára
meglepetést keltett a fúvósok, el$ősor

ban a rezek kiemelése, holott fényes
hangzásukkal mintha csak azt akarta
volna éreztetni, ahogy az ember ujjon
(Jó szívvel magasztalja az .Egek Urát.
Ez a már-már önálló karokterű fúvós
hangzás teszi olyemlékezetessé a Nel
son-mise Benedictusát, s ezt csodálhat
juk meg a Harmónia-mise egyes tételei
ben is.
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és az ehhez társuló, bizalmat ébresztő

küllem, s mint főalak, tökéletes látvá
nyi egységben van a színpadí teret be
töltő, csillogóan elegáns díszletelemek
kel. Bács Ferenc bonyolult feladatot old
meg: játéka visszafogottságával. eszköz
telenségével kell megfosztania a figurát
a romantikus színezetű, negatív jellem
tulajdonságokból, hogy azokat az oko
san számító, céltudatos fejedelem sze
mélyiségjegyeivel cserélhesse föl. A két
főszereplő mellett Mádi Szabó Gábor
Kottwitz ezredes (a békétlenek képvi
selője) szerepében nyújt kiemelkedő

színészí teljesítményt, Fehér Miklós
díszletei és Jánoskuti Márta jelmezei
impozáns látványt teremtenek, jól szol
gálják a rendező stílízáló szándékát.

BALOGH TIBOR

A hangversenylátogató közönség abban
a szerencsés helyzetben volt, hogy több
Haydn-misében is gyönyörködhetett a
különböző bérleti előadások keretében.
Előbb Wolfgana Gönnenwein vezényelte'

Hiituiet Dettingeni Te Deumának
társaságában - a Nelson-misét, majd'
Ferencsik János egy felejthetetlenül széo
Haydn-est keretében a Harmónia-misét.

Wolfgana Gönnenwein már meghódí
totta Budapestet. Először a, betea Karl
Richter helyett érkezett, s rwtön ha
talmas sikert aratott. Utóbb eseménnyé
váltak ritka látogatásai, lemezei pedig
közismertté tették nevét és az orató
rium műfajában megmutatkozó kivéte
les tehetségét. Lehet vitatni, hOQ1J a
Dettinaeni Te Deum alkalmat adhat-e
legjobb képességeínek kibontakoztatásá
ra, hiszen Hiirulel naayszabású oratori
kus művészetében ez inkább a közhe
lyet, az átlagot jelképezi. Annál szebb,
néhol magával ragadó élményt jelentett
a Nelson-mise tolmácsolása. Kitűnőek

voltak a tempók, igazi áhítat lebegte
be az előadást, amelyet akár tökéletes
nek is nevezhetnénk, ha a szólisták
legalább átlagos teljesítményt nyújtot
tak volna. Igy csak egy nagy egyéni
séo formáló erejében és az anyaagai
vívott küzdelmében gyönyörködhettünk
maradéktalanul.

Hiánytalan élményt nyújtott viszont
Ferencsik János estje a Magyar Allami
Hangversenyzenekar élén. Róla tudjuk,
hogy legjobb Haudn-karmesterünk. Év
ről évre sallangmentesebb egyszerűség-



gel, oldottabb humorral közelíti meg a
mester világát, s nagy része van Haydn
hazai népszerűségében. "A medve" el
nevezésű szimfónia könnyed, elegáns
előadása már megteremtette az est
alaphangulatát, melyet tovább mélyített
Inhoff Ede nagyszerű szólójátéka az
Esz-dúr trombitaversenyben.

A meglehetősen ritkán hallható Har
mónia-mise megszólaltatása adta aztán
az igazi élményt. Az első meglepetést
talán a tempó nyugodt, klasszikus kie
gyensúlyozottsága jelentette: a közké
zen forgó lemezfelvételeken ugyanis a
karmesterek nagy része inkább gyor
sasági világrekordokra törekszik. Feren
csik János éreztetni tudta, hogy a mű

egy, az élete végére érkezett, már min-

MOST IS, MINT MINDENKOR

Az egyház-zene problematikája mögött
is valójában az ember belső problémá
ja áll: a világgal és az Istennel való
viszony, e viszony élmény-volta és a
döntés, amelyre eljutott.

A belső küzdelem - mely ésszel leg
többször nem is követhető nyomon -,
legyen zeneszerző, teológus, muzsikus,
kántor, vagy éneklő hivő, nem kíméli
senki emberfiát, mert ez az intim fo
lyamat maga az élet, végső soron a to
tálíssal és a teljességgel való találko
zás, a tágasság és a szükösség ellentét
-élménye - mely míndig jelenidejű.

Végigtekintve korunk rnűvészetén azon
ban, éppen ez a jelenidejűség kérdő

jeles, miként az újkor zenéje esetében
is, mely már régóta (valószínűleg a
romantika kezdeteitől) a múlt idők

mélvébe visszaaraszolván. képes volt
újra és újra anteuszí "életre kelteni,
feszesen tartani egy máig keresztényi
fogantatású európai zeneművészetet.

Az a lényegi és meghatározó válto
zás azonban, ami az embernek lelki
alakulásában és magatartásában bizo
nyos ideje fokozatosan végbemegy, ne
vezetesen: hogy egy szemlélődő, elmé
lyült, belső életet élő, személyes töké
letességre törekvő, valójában individuá
lis életfelfogást és gyakorlatot egy kö
zöseégí Irányultságú, abból merítő és ab
ban cselekvő-résztvevő, magát abban
feloldó impulzív életmód lassan felvált
és kiszorít - döntő és követelő hatás
sal jelentkezik rnínden területen. ami
ma emberi produktum: hitélet, munka,

dent a beteljesedés fényében látó mű

vész alkotása, aki - meglehet, nem is
teljesen tudatosan - összefoglalójává
vált egy nagy korszaknak, és egyben
kezdeményezője az újnak. A Harmo
nia-misében harmonikus, kiegyensúlyo
zott, bizalommal telt lélek fordul Isten
hez, hogy leboruljon előtte, s még élete
alkonyán is elvigye hozzá tehetséqét,
tudásának legszebb ajándékait. Ilyen
felfogásban szólalt meg a mise, mely
ből az örökkévalóság biztos tudatának
nyugalma, a tökéletesség igézete áradt.
A karmesteri értelmezést kitúnóen se
gítették a szólisták, elsősorban Zemp
léni Mária és a beugró Takács Tamara.

(R. L.J

művészet, játék, szórakozás, - így je
lentkezik a zeneművészetben is. Csopor
tosabb és változékonyabb lett az élet.
Napjaink zeneművei például mind gaz
dagabban épülnek Improvízatív, rögtön
zött elemekből, a muzsikusok alkotó
részvételére, tehát lényegében egy kez
deményező, intuitív muzsílous-közösség
re számítva. A zenei kottakép a lelke
sült pillanatot veszí célba, arra tart
igényt: a hagyományos kotta-jeleket
kiegészítve, néhol felváltva, már egy
ősi, s talán még mára sem kiszikkadt
képességgel - a bennünk szunnvadó
áldozati hajlam új jeleket, új képle
teket, új hangzatokat teremtő erejével
lép fel. Újakat, saját élményeket 
és új formákat kíván. Egy merőben

más világban nem is lehet kizárni eze
ket. Hiszen a legújabb idők külső nagy
kényszerel parancsolták ezt a belső át
alakulást. S mivel hétköznapi szokása
inkban is - és minden másban, ami
e "jelenidejű élet"-ből fakad - szük
ségszerűen megkötődnek. nem marad
hatnak el a művészetekből sem, sem
pedig - konkrétan ....,. e belső Isten-_
-ember vtszonv nituálds gvakorlatából.

A mai egyházi zenét, és az egyház
zenei gyakorlatot Sem kimélik tehát
ezek a változások. Magán viseli hatá
sukat a kultusz is. a szartartás. amely
nek integráns része a szent zene. A
X. Szent Pius által egyházzenei sza
bállyá lett, és a Hturgta belső hármas
-törvényén alapuló követelmények 
a szentség, a (művészí) formák kívá
Iósága és az egyetemesség olyan
elig-azító alapot nyújtanak. ami vitán
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