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Oratórium-opera, így nevezzük a Mózes műfaját,

mely egyrészt túl "komoly", szakrális témát dolgoz
fel ahhoz, hogy "csak" opera váljon belőle, más
részt viszont mégiscsak színpadra iródott - ennek
megfelelőkövetelményekkel. Vannak örök témák,
melyek helytől és időtől szinte fűggetlenül művész

nemzedékek sorát tartják rabságukban. Így van ez
Rossini Mozes-e esetében is. Az ószövetségi törté
net, Mózes második könyve (a Kivonulás), ese
tünkben a librenista Tottola jóvoltából összeve
gyül a cselekménybe becsempészett szerelmi törté
nettel. Mondani sem kell, hogy a műben rendsze
rint a bibliai rész vezet az oratorikus megoldások
hoz (kórustételek, Mózes recitativói stb.), mig a
"profán" - egyébként kiélezett konfliktushelyzete
ket lehetővé tevő anyag, Anaisz (Mózes unoka
húga) és Aménofisz (a Fáraó fia) szerelmi története
az operához közelebb álló duettekhez és a nagy,
drámai erejű tuttikhoz. A librettó erénye éppen az.
hogy az eredeti történet magasztosságát (Mózes és
a Fáraó viszálya) nem zavarva létrehoz egy más
szférában zajló. feloldhatatlan ellentétet, szembe
állitva egymással a szerelrnet és a hitbeli köteléket.
Ez tehát a tematikus keret, melyet Rossini alkotá
sában zenévé formál. S a zeneszerző - önfeledt
kor! - néhány hét vagy hónap alatt elkészül nagy
szabású kompoziciójával.

A mű jóformán az elsö jelenetekben olyan sok
rétűen s annyi zenei invencióval bontakozik' ki,
hogy méltán dicsérhették kortársai. Már a zeneka
ri bevezetöben megfigyelhető Rossini hangszerelé
sének szingazdagsága és az az ötletesség, amely az
egyik markánsan megfogalmazott, jellegzetes téma
után rögtön hozza a másikat. Itt is, és a későbbiek

ben is fellelhetök a stílus programzenei vonatkozá
sai, melyek jelzik, hogya szerző Berlioz és Liszt
kortársa. (Az indító rész felvételtechnikai szem
pontból is igen jól sikerült. általában kielégítő a le

mez technikai szinvonala ; nagyobb hiba azonban,
hogy például a negyedik lemezoldallegvégén a Fá
raó és Ozirisz hangja már-már élvezhetetlen.) A
nyitó kórus (Ah! dell' empio al potere faroce ... )
az oratórium-kultúrák legmagasabb szintjén rnoz
gó zene; a témához nagyszerűen illő hatalmas for
te indítás után rögtön megszólaltatja az énekkar
másik - az egész művön végigvonuló - alapkarak
terét: a lágy, kérő, fohászkodó hangvételt is (Ma
chi pegno é alla sperne tuttora ?). S még el sem
hangzik a kórus, megszólal a címszereplő; s ki más
lehetne Mózes, mint Gregor Józse! Hirnevének
megfelelőert nagyszerűen formálja meg Mózes
fennkölt, monumentális, kevély alakját. A zenei
ábrázolás remek példája, amikor Rossini Mózes
recitativóját váratlanul megszak itva, csodálatos

hárfafutamokkal festi meg előre (') a szöveg belé
pő folytatását: a hatalmas szivárvány ragyogását
(Popol, t'allegra l , .. Ved i tu pei cieli Brillar quel
l'arco immenso?). Azután a zenetörténet megszün
tetve-megőrzésének nagy pillanata következik. a
quartetto (Dio possente in pace e in guerra ... ),
melyben az olasz madrigál-kultúra Monteverdiig
visszanyúló hangvételét érezzük továbbélni ...
Gregor Mózese mellett kimagasló teljesítményt
nyújt a felvételen B. Nagy János Arnénofisz), Só
lyom Nagy Sándor (a Fáraó), Hamari Júlia (Szina
isz), továbbá Molnár András (Eliézer) és Kalmár
Magda (Anaisz), valamint a kisebb szerepekben
Póka Eszter, Fülöp Attila és Begányi Ferenc. A Rá
dió énekkarát és az Opera zenekarát a Mózes-t
régóta vezénylő Lamberto Gardelli dirigálta.

Az operát az 1977-es felújítása után (előtte 150
évig nem adták Magyarországon) most már bár
mikor birtokba vehetik a lemezhallgatók. A Hun
garoton nagyszabású, szép kivitelezés ű, európai
szinvonalú vállalkozásának tartjuk ezt az albumot,
mely a zenetörténet olyan kincsét hozta fel a rnély
ből a napvilágra, mely megérdemli az "örök vilá
gosságot".
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