
Zene

Hande}: Brockes Passió

Kivételes és sok szempontból példát adó le
mezfölvétel bemutatkozó előadásának tapsol
hatott a közönség a hanglemezhetek nyitó
koncertjén. Handel Brockes Passiója a világon
most másodszor jelent meg lemezen, olyan
előadásban, mely méltó ehhez a kivételes
helyzethez. A zeneszerző legnagyobb szabású
német szövcgu kornpozicióját Nicholas
McGegall vezetésével kituno szólistagárda és a
legrégibb német íiúkorus, a Stadtsingerchor
Halle kőzrcrnuködéscvel adta elő a Capella
Savaria, meiy hihetetlenül rövid idő alatt fejlő

dött európai színvonalú, itthon talán a legér
tőbben régi zenet játszo együttessé.

Mércének érezzük a lemezt, rnelvhez a ma
gvarországi régi zenei előadások igazodhat
nak. A maga jogán, a saját rendszerén belül
nyert végre nal unk is igazolást a historikus
előadásmód - remélhetően azok közül is soka
kat meggyőz, akiket kevésbé szinvonalas elő

adások esetleg elijeszthettek. Hiszen, kissé
talán élesen fogalmazva. a közönséget nem az
érdekli, mennyire nehéz a korabeli hangszere
kenjátszani, hanem az eredmenv minosége.
Ezt a minoscget mutatta meg a szeptemberi
koncert, ennek dokumentuma a lemez

Hatalmas energia feszül az előadásban. A
mu pietista szellemisegét komoly-szép átér
zcssel, rnagvar hangvcrscnvtcrcmbcn (s külö
nösen barokk zenei hangvcrscnven) szokatlan,
szuggesztív kifejező erővel keltették életre az
előadók. A hallgatóság kőzűl senki sem ma
radhatott ment attól az erős, melvcn tragikus
hatástól. mclv közösségbe vonta a zenészeket
és a nézőtéren üleket. A tiszta harideli zene itt,
mivel az előadók a legnagvobb alázattal kö
zeledtek hozzá, megszalalt. Koncert és hang
lemez egyként cáfolata a barokk zene szemelv
tclcnscgérdl, érzelemmentes tisztaságáról al
kotott ~"vakori fölfogásnak ~ ez az eloadás se-
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gít megsejtenünk a rnuvész és közönsége által
alkotott hajdani egységet egy olyan korban,
mclyben a zene még nem csak az élet kelle
mes díszitményeként, nem csupán esztétikai
élvezetként szolgált, mikor a szenvedéstörté
net, az áldozat magasztossága és tragikuma a
közösség tagjainak sokkal személyesebb élrné
nve volt.

A szólisták egyenrangú, együttrezdülő part
nerei voltak McGegwz-nek, aki a csembaló
rnellöl irányította a mozdulataira érzékenven
reagáló zenekart és a nagyon világos, nagyon
homogén hangzású hallei kórust. Zádori Mária
csodálatosan hajlékonv, érzelemdús szopránja
Sion lányának szerepeben átfényesíti az egész
előadást. Nivellált éneklése a különbözo ka
rakteru áriákban, a díszítések változatos gaz
dagsága avatják kiemelkedőminoseguvé telje
sítményét. Martin Klietmann kifejező, a törté
net minden mozzanatát zeneileg is nagy erei
vel hitelesítő evangelistaja. mint annyi más,
általa énekelt oratóriumban, itt is kiemelkedo.
Az előadás legszínesebb egyénisége talán a
belga tenor, Guv de Mev - lendületes, magával
ragadó éneklésmódja. Péter szerepeben sza
mos árnyalatot érzékeltet a Júdás árulását el
átkozó tehetetlen dühtől, a mcsteret megta
gadó tanítvány búnbáno. keseru fájdalmáig.
Szép és nagyon meggyozo Gáti István Jézusa, s
a többi szelista teljcsitmcnve is magas szinvo
nalú. A nagyszeru zenekarból talán a bemutat
kozo hangversenyen sajnálatos módon hiány
zó Ilse Herbert érzékenyen hajló, gazdag tó
nusú gambajátékát emeljük ki. Az eleiadók ki
váló Iölkcszültségét dicsérő könnyed bizton
ság, a muvészi szcmélviscgükból fakadó, su
gárzó belső tartás, a drámát átélni, s azt a
kőzőusegre is átiránvítani tudó képességük
tette lcnvugözö hatásúvá az estét és lehet rit
ka, szép elme nve a lemezt megvásárló hallga
tónak. iHungaroton, SLPD 12734-36)
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