
zete? Mindenki alkata és szernélyísége leg
főbb :Iegyei szerint mást és mást vár el a
paptól, aki e sokféle várakozásnak aligha
tud megfelelni. Am a papban mindenekelőtt

Jézus pásztori szeretetének tIlnúját és köz
vetítőjét kell látnunk és keresnünk, akinek
'legfőbb feladata "tanúságot ~ tenni az lsten
kegyelmét hirdető evangéliumról" (ApCsel
20,24). S aki elfogulátlanul ébresztí, fejleszt!
magában ezt az evangéliumi lelkületet, bi
zonyára nein 8 bírálat és irónia, hanem a
szeretet és várekozás lelkével tudja segíteni
papját mindennapos áldozatos munkájában,

ZENE

Abban a hClttllmtJS ROsztciíQia"hullám
ban, amely eUinti az élet és a kultúra
sok ierU.leUt, ftém elhanyagolható je.
!emIg a zenei múlt, kivált a bClrokk
koi iránt megmutatkozó érdeklődés.

NlJQ1Ijából Mendelssohn koráig a zene
rajongók fimlelme mindig a "jelen" fe
lé fordult, attól keztJve azonban az
id6n belül fl két dimenzió alakult ki:
wa uálakktll köt6dűnk a muzsika je
lenéhez, hogt/ annál eltéphetetlenebb
kötelékek lcincol;anak annak múltjához,
meIt/et a tudomány fl fokozott figt/e
lemmel deTÍt föl, impulzusokat adva az
el~dóknak. Véletlen lenne-e, hogy a
legnagyobb sikereket azok .az együtte
sek aratják, melyek korabeli h~ngsze

reken tolmácsolják Bach vagy Vivaldi
alkotásait? HollY az utóbbi évtizedek
legRCll1Yobb és legszenvedélyesebb zenei
vitái a kltlsszikus eloodási tradíció kö
rül dúlnak? Hogy a jó szimatú külföldi
lemezcégek egymás után dobják a piac
ra Furtwitngler hajdani felvételeit?
Edwin Fischer lemezeit?· Hogy az igazi,
ti már-már megszállott ~ gyűjtők csak a
muzeális, archív sorozatokat vadásszák?

Ilyen körülmények között komoly· el
ismerés illeti a Magyar Hctnglemezgyár
tó Vállalat kitartását, amellyel egyrészt
korunk zenéjének bemutatására törek
szik, másrészt újra meg újra, makacs
következetességgel alkalmat nyújt leg
kitűnőbb előadóinknak, hogy lemezen is
igazolhassák tudásukat. Mindenesetre
nagyon érdekes összehasonlításra ad
nak alkalmat azok a barokk lemezek,
melyek nálunk jelennek meg, illetve
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Farkasfalvy Dénes: A lelki élet teoI6gl'j••
Korunk sok fonnában mutatott fel nagy
szenl emberi példákat, meivek azt bizonyít
ják, hogy a. keresztény tökéletesség a leg
különfélébb életformákban ls kialakitható és
megélhető. S ha a közösségben igazolni akar-

. juk a keresztényi élet jogosságát és ma
gasrendüségét, mindenekelőtt lelki életünket
kell ~ dinamikusan továbbfejlesztenünk, alakí~
tanunk. Ebben segit FarkasfaJvy Dénes sok
szempontra kiterjedő, az egyént és a közös
séget -egyszerre vizsgáló, történelmi alapos
ságú könyve."

azok, amelyeken például a világhírű

Concentus Musicus előadásai hallhatók.
Nem technikai vonatkozásban, hiszen a
magyar hanglemezgyártás sokat fejlő

dött ugyan az elmúlt években, de jó
néhány"rafinériá,nak" - szereneséret
- nincs birtokában. De talán éppen
ennek köszönhetjük, hogy nem is ellY
barokk felvétel primér élményt kelt a
hallgatóban, aki a maga korának ízlése
és előadói gyakorlata alapján ismerheti
meg e m'Úveket (melyeknek gyarapodó
halmazában olykor nehéz tájékozódnia).

Hogy e zárójeles megjegyzésnek van
némi alapja, elsősorban azok a leme
zek igazolhatják, melyeken nem egy ze
neszerző, hanem egy kor hangszeres al
kotásai hallhatók. Ilyen kiadvány pél
dául a Barokk kürtversenyek (SLPX
12118), ezen a Liszt Ferenc Kamaraze
nekar kísér két kitűnő m'Úvélzt, Frid
rich Adámot és Albert Brünnert. A le
mezen Christoph Forster Esz-dúr kürt
versenye, Telemann Esz-dúr verseny
műve és F-dúr szvitje hallható. Förster
nevét hallva a zenerajongó nyilván a
lexikon után nyúl, amelyből megtud
hatja, hogy Bachnak volt kortársa, s ko
ra jellegzetessége szerint sok műfajú ze
neszerző. Hogy érdemes-e e kOrszak "el
feledettjeit" életre kelteni? Erre a kér
désre természetesen aligha szabad elha
markodott választ adni, hiszen végelem
zésben a későbbi korok felfedezettje volt
a nagy Bach és Vivaldi 'is. Förster itt
hallható műve azonban nem egyéb, mint
érdekes kuriózum. Még szerencse, hogy
a lemezen két viTtuóZ Telemann-m'Ú is
hallható, mely· ékesszólóan bizonyítja,
hogy a nagyság és az átlag között azért
van némi különbség. A két kitűnő mű

vész is érezhetően itt van' inkább ele
mében.

Szendrey Karper László, a gitár egyik
legnagyobb élő m'Úvésze, Vivaldi Gitár-



versenyeit tolmácsolja új lemezén (SLPX
11970), a sajnos oly ritkán hallható
Magyar Kamarazenekar (ha1J,gverseny
mester: Tátrai Vilmos) kiséretében. (A
lemezen még a Harmóniai találékonysag
sorozat 11. concertója is hallható, még
hozzá remek előadásban.) Ezek a ver
senymúvek teljes fényében ragyogtatják
fel a barokk kor minden szepségét,
életalakftó lendületét, amely magától
értetődő természetességgel olvasztotta
magába a különféle stílusjegyeket, hogy
a legnagyobbak alkotásaiban megte
remtse ezek máig érvényes nagyszerű

szintézisét. Kiváló előadás, Titka szép
lemez. S ha már VivaIdinál tartunk,
hadd emlitsünk meg egy másik kitűnő

kiadványt is, melyen Bársonll László a
Liszt Ferenc Kamarazenekar (hangve'l'
senymester: Rolla János) kiséretében
Viola .d'arnorera írt Concertókat ját
szik virtuóz szépséggel (SLPX 12162).

"Ez az időszak, 1917 vége, életem egyik
legnehezebb ·szakasza volt. Az egymást
követő gyászesetek nagyon megr-áztak,
s ezenfelül anyagilag is igen nehéz
helyzetbe kerültem." Sztravinszkij irja
e sorokat közvetlenül azok előtt, me
lyekben egyik legjelentősbb műve, A
katona története keletkezéséről szól.
A világháború hatalmas megrázkódta
tása őt és baráti körét sem kimélte.
Egzisztenciális gondokkal küzdött, s ba
rátai, Ramuz, az iró, Ansermet, a kar
me$ter és a többiek hasonló megpró
báltatásokat éltek át.

Talán a kétségbeesett helyzet sugalla
tára kezdett A katona története meg
komponálásába. A világháborús hely-

. zet ben nem gondolhatott hatalmas elő

adói apparátus szerepeltetésére, képze
letében néhány tagú zenekar és előadói

gárda képe jelent meg, afféle stagione
-szinház eszménye, mely Európában si
kerre viheti a meseoperát. Mecénás
után kellett nézniök, s hamarosan rá
akadtak anagy műveltségű Werner
Reinhartra, aki gálánsan vállalta az
előadás költségeinek előteremtését. (Más
lapra tartozik, hogya tervezett előadó

körútb61 semmi sem lett: Európán ak
kor söpört végig a pusztftó .spanyol
nátha, előadók, szerzók és impresszá
riók egyaránt megkapták.)

A darab témájára Afanaszjev mese
gyűjteményében akadt rá. A mesecik
lus 1. Miklós cár véres sorozásai ide
jén keletkezett népmesék emlékét őrzi:

főhőse az ördög, aki hosszas mesterke""
dések után megszerzi a katona lelkét.
Ez akkoriban európai téma volt. Az
első világháború felülmúlhatatlannak
látszó véráldozatai után. minden ország
irodalmában feltűnt az ördög, a sátáni
kisértés, melynek vagy ellenáll az em
ber, vagy áldozatául esik. Kosztolányi
Két komája .mindenesetre az "egysze
rűbb" megoldást választva számol le a
rontás szellemével a költó "meS báb
játékában. Sztravinszkij darabjában az
ördög- végül megszerzi a szegény kato
na lelkét, de vannak olyan pillanatok,
amikor az a természetes egyszerűség,

melyet a földi ember képvisel, gyóze
delmeskedni látszik a' démoni. törekvé
seken.

A zeneköltő különösen jelentósnek
érezte mtlvét. Idószerú mondandója
miatt is, de azért is, mert enneJé próbái
során keriilt állandó munkakapcsolat
ba Ernest Ansermet-vel, a kiváló kar
mesterrel, aki aztán élete végéig mű

veinek egyik legjelentósebb előadója

lett. Tegyük hozzá: 'l'észben a svájci
karmesternek köszönhető, hog1/ világ
szerte kialakult Sztravinszkij zenéjének
olyan elijadási g1/ako'l'lata, mely túl
emeli alkotásait szilletésük közvetlen
aktualitásán, s a százád életérzésének
jellemző, fontos dokumentumává avat
ja 'jó néhányukat. Amikor Mihály And
rás a Budapesti Kamaraeg1/üttes élén
rendszeresen elkezdte játszani a modern
zene nálunk addig meglehetósen mos
tohán kezelt remekeit, sejthettiik, hog1/
működése nyomán ugyancsak "iskola"
alaku,lhat ki. Mihály András különös
érzékkel fejezi ki a modern Titmusokat,
zenekara forr, a hangszinek új és új
meglepetéseket villantanak föl, s a pa'l'
titúra majdnem mindig eleven életre
kel. A katona történeté-nek előadása

során pedig remekel; egészen kitűn6ek

az induló-tételek, s a kis zenekar tag
jai is érezhetó kedvvel, biztonságos stí
lusismerettel követik instrukcióit. A Ma
gyar Hanglemezgyártó Vállalat régi és fá
jó adósságát kezdte törleszteni a Sztra
vinszkij-lemezzel (Hungaroton SLPX
12020). Hiszen a hangversenytermekben
lassan-lassan már népszerűvé válik a
modern zene, a lemezgyártás azonban
sok esetben még mindig· a múlt század
végén bandukol. Ideje volna némiképp
meggyorsítania tempóját.

(R. L.)

869


