
lázas örömöt tökéletesen kifejező elő

adása.
Ha - különösen a zenekari hangzást, a

dinamikai megoldásokat, az énektechnikát
illetően - a zenetudomány legújabb kutatá
sai már "túlhaladottnak" bélyegzik is az
előadás sok részletét, ha a legújabb fölvé
telek korabeli hangszerek fölvonultatása
val, a Bach korabeli játék- és énektechni
kát minél tökéletesebben reprodukálni
próbálva valószinűlegközelebb állnak is az
Oratórium 1734-es lipcseielőadásához,so
kak számára mégis még hosszú ideig Karl
Richter fölvétele lesz a leghitelesebb, "az
igazi olvasat".

Németh Anna

Bach: Cantatas "Kreuzstab", "Ich
habe genug"

A két kantáta különböző ünnepekre író
dott, az 56. a Szentháromság utáni 19. va
sárnapra, a 82. Mária tisztulásának ünne
pére. Témájukban rokonok: mindkettőnek

a halál, közelebbről a hivő embernek a ha"
lállal való találkozása áll a középpontjá
ban. A tematikai hasonlóságot a hangnemi
és szerkezeti hasonlóság is kiemeli. A ze
-nei megfogalmazás egyszerre képes kife
jezni a lélek elszántságát és felfelé törését,
s a földi élet, a keresztfa nehéz terhét. Más
Bach-művekben is megfigyelhetjük ezt a
zseniális és mélységes hitből fakadó szer
kesztésmódot: a legtragikusabb, fájdalmas,
síró motívum csap át hirtelen diadalmas,
boldog újjongásba, amely mindennél erő"

. teljesebben fejesi ki, hogy a keresztény
ember számára a halál soha nem a véget,
hanem éppen ellenkezőleg, valaminek a
kezdetét jelenti. Kiemelkedően szép elő

adásban hallhatjuk e két remekművet:Pol
gár Lászlót a Capella Savaria kíséri, köz
reműködik: a Szombathelyi Énekegyüttes.
Vezényel: Né~eth Pál.

Liszt: Die Legende von der heiligen
Elisabeth

Örömmel tapasztalhatjuk, hogy az utóbbi
években a magyar olvasó és lemezhallgató
kézhez kaphat olyan műveket, amelyekből

Árpád-kori magyar szentek életéről, a hoz
zájuk fűződő legendákról olvashat, ill. hall
hat. Ilyen volt pl. A Gondolkodó Magyárok
sorozatban István király Intelmei, az Ár
pád-kori legendák és intelmek c. könyv, és
ilyen a most új előadásban lemezre vett
Szent Erzsébet legenda, Liszt első oratóriu
ma. A mű megírásához az ihletet a wart
burgi vár freskósorozata adta" amelyeket
Moritz von Schwindt osztrák festőművész

készített Szt, Erzsébet életének eseményei
ről. A téma több szemponból is foglalkoz
tatta a mestert: a szociális problémák iránt
érzékeny képzeletét megfogta' Erzsébet jó
sága és segítőkészsége. Másrészt a téma
magyar vonatkozásai is érdekelték, hiszen
élete végéig magyarnak vallotta magát. A
szövegkönyv, amelyet Otto Roquette írt, a
középkori misztáriumjátékokra emlékeztet,
s Erzsébet életének öt fordulópontját állít
ja középpontba. Kisgyermekként, ifjú fele
ségként, .szegények védelmezőjeként látjuk,
majd férjétől búcsúzva. Férje halála .után
anyósa kiűzi őt otthonából, majd a legvég
ső jelenetben haldokolva, de lelki békéjét
megtalálva indul égi hazája felé. A mű két
fő részből áll, az egyes részek három-há
rom képet foglalnak magukba. A szerkezet
tartópillérei: a zenekari nyitány, a két kö
zépső kép és a zárókórus. Ezek a tartópil
lérek a gregorián eredetű alapmotívumnak
különbözö karakteru feldolgozásai, ame
lyek egységbe foglalják az egész kompozí
eiót.

Bernard Deyriés-Dennys Lemery
Michael Sadler: Rajzos zenetörténet.
~z óskortól napjainkig

Országos visszhangot keltett -néhány hó
nappal ezelőtt a Kodály Társaság nyílt
levele az iskolai énekoktatás tragikus hely
zetéről és a zenekultúra visszaszorulásá
ról. Bár egyetlen könyv aligha oldhatja
meg a súlyos nehézségeket, -ez a kedves,
humoros rajzokkal, ötletes-ironikus szöve-

.gekkel illusztrált mű mégís sok gyereket
tehet majdani zenekedvelővé. Nagyszerű
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az ötlet: tanuljunk játékosan zenetörténe
tet. Ugyanakkor azonban komoly és hasz
nos játék ez, mely segíthet az általános mú
veltség növelésében s megtaníthatja a mai
gyerekeket a zene által is az emberhez
méltó életvitelre. A rajzos zenetörténet,
inelynek nyomdatechnikai kivitelezése is
kitűnő, élvezetes kalandozásra hívja nézőit

és olvasóit. Jó lenne, ha minél többen részt
vennének ezen a - biztosan sikeres - felfe
dező úton.

J. S. Bach: Levelek, írások,
dokumentumok

Aki látta a televízó Bachról készült film
sorozatát, bizonyára kedvét leli ebben az
életrajzi dokumentumokat tartalmazó ösz

'szeállításban, hiszen ráismerhet belőle

azokra a sokszor drámai, máskor humoros
helyzetekre, melyek egy nagy zeneköltő

hétköznapjait alkották. A nagy Bach szívós
küzdelmet vívott a meg nem értéssel, int
rikákkal, fogcsikorgatva harcolt családja
napi kenyeréért, s közben a zeneirodalom
csúcsára emelkedett. Ezt a szenvedésekkel,
lemondásokkal tarkított, felfelé vivő utat
ismerhetjük meg az összeállításból, mely
nek alapjául a lipcsei Bach-archívum össz

kiadása szolgált.

Boros Attila: Muzsika és mikrofon

Alcíme szerint a Rádiózenekar négy év
tizedének törtérietén tekint végig Boros
Attila összeállítása. Maga a vállalkozás is
érdekes: ezzel a zenekarral ritkábban talál
kozhatunk a hangversenyteremben, élete
és működése szükségszerűen személytelen
sfúdió-körülmények között bontakozhatott
ki. Annál izgalmasabb és tanulságosabb
megismernünk azokat az emberi körülmé
nyeket és helyzeteket, melyekből a "gépze
ne" születik. Boros Attila humorral átszőtt

írása azt a folyamatot vázolja, melynek
során a Rádiózenekar világszerte megbe
csült és számontartott együttessé fejlő

dött, közben pedig találó portrékat rajzol
azokról a művészekról, akikkel a zenekar.
együtt szerepelhetett. Személyes közelség
ből pergeti vissza az együttes krónikáját, s
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ez a magyarázata könyve életszerűségének,

s ánnak is, hogy -mellőzi a kritikus meg
jegyzéseket.

TilI Géza: Opera

A népszerű operakalauzok között Till
Gézáé az egyik legalaposabb munka, mely
a feldolgozott műveknek szinte minden
fontos jellemzőjét megvilágítja, s a nap-

. jainkban ugyan megkérdőjelezett, valójá
ban azonban változatlanul népszerű műfaj

jövőjéről is meggyőz. Ezt elsősorban azzal
éri el, hogy az operát nem a többi múvé
szeti ágtól elszakítva tárgyalja, hanem
azokkal szoros kölcsönhatásában. Adatköz
lése lényegre törő, s különösen értékesek a
szövegkönyvek rövid összefoglalásai. Az
opera története iránt érdeklődők bizonyá
ra örömmel forgatják a könyvnek azokat a
részleteit, melyek egy-egy mű kalandos tör
ténetét mutatják be a sikertől a sikertelen
ségig, vagy - az esetek többségében - az
első bukástól a későbbi kirobbanó sike
rekig.

Brockhaus-Riemann: Zenei lexikon

A hazai nyomdai viszonyok ismeretében
azt mondhatjuk, példás gyorsasággal meg
jelent a világhírű zenei lexikon magyar
változatának három kötete. Korszerű, tö

mör címszavai elsősorban a zeneelmélet és
az új zenei törekvések vonatkozásában tá
jékoztatnak példaszerű alapossággal és tő

mörséggel. A magyar címszavak terjedel-
. me kétségtelenül némi aránytalanságot

okoz, ezért azonban .kárpótol az a tény,
hogy zenei fejődésünket módunk van be
lehelyezni az egyetemes zenetörténetbe, s
legjelentősebb alkotóink is méltó képvise
letet nyernek.

A sokat emlegetett információrobbanás
zenei vonatkozásban is fontos követe Imé
nyekkel járt, s ezeket a lexikon szerkesztői

és címírói igyekeztek követni munkájuk
során. Ennek következményeképpen a ma- ~

gyar zenei élet értékes összefoglaló mun
kával gyarapodott, melynek révén a továb
bi részletkutatások sok új, ösztönző szem
ponttal gazdagodtak.


