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árnYllllltTII képes e,%ktizMI. Maurice
André nem brllvúrokTII törekszik, ha
nem annál többre, az anyaggal telje
sen azonosulva leheletnyi finomságok
tolmácsolására éppúgy képes, mint a
váTatlan éTzelmi ingadozások meg szólal
tatásáTa. Nagyon nehéz volna ennek a
valóban varázslatos hangszeres teljesU
ménynek minden összetevőjét felfejteni
és megmagyaTázni, a hallgató egysze
1'űen lenyűgözve figyeli a művész köny
nyedségét, s a miívek iTánti alázatát. A
kísérő együttesnek legnagyobb dicsé1'ete,
hogy játéka méltó a nagy vendég tel
jesítményéhez. (SLPX 12143)

Barokk orgonaműveket játszik új le
mezén Lehotka GáboT. Nála mindig az
éTtelme~~s intellektuális biztonsága, a

ZENEI NOTESZ

ZENEI 28 SZELLEMI OTTHONOS8AG. A

kultúráknak is van életösztönük.
Bennük valöban.. minden az emberből

fakad, az ember a csoda. Élnek, mert
élteti őket az ember képzelgő szelleme,
felékesítve sajátos jelekkel, hangzatok
kal, alakzatokkal - otthonosságot ke
rítve bennük és őrizve általuk.

Minél zártabb a lét és mennél foj
tottabb az ember, erejük annál magva
sabb, világuk annál egységesebb. Egy
kultúra az idők sorozatos és kíméletlen
törő-hajlító-szaggatópróbált kiállva lesz
kötő és éltető szellem-anyag, közösség
megtartó jellegzetesség, rugalmas ellen
erő, a kifáradásig, és tovább.

A mai élet termékeny rajzása során
sokféle világ, sokfajta kultúra érinti
meg egymást, eddig nem tapasztalt vál
tozatossággal és sietséggel. Ezt a hatal
mas mozgást, amely mély átalakulást
okoz tíz emberben és a kultúrákban
(s így világunkban is), a technika révén
a rögtől e felszabadultabbá vált ember
könnyebb mozgás-Iehetősége okozza, és
az ősi törvény, hogya dolgok visszafor
díthatatlanul szóródni, egybefonódni, ki
egyenlítődni törekszenek. Ha szokásaik
mellett a kultúráknak öntudatuk is van,
(nem hegernón, de bensőségességet őr

ző és szabad), úgy nem félnek, s csak
akkor nem félnek e kikerülhetetlen vál
tozástól. Mert egy más, ismeretlenebb és

pontos és éTzékletes hangszínVáltás és
a játék k1'istályosan áttetsző világossá~

ga Tagadja meg a hallgatót. lzig-vérig
modern fe.lfogásban közeledik a barokk
világához, érzelmeit visszafogja, illetve
teljesen alárendeli a mű leírt hangjai
nak. Épp ezzel az alázatos azonosulás
sal ér el mindig hatást, s ez magyaráz
ia lemezeinek rendkívüli sikerét. Min
den felvétele felfedezéseket is hoz: ez
úttal Franz Xaver MurschauseT Aria
pastoralis VaTiata és Böhm a-mott pre
ludium és fúgájának virtuóz, pehely
könnyű előadásával bizonyítja, hogy a
baTokk zene szinte végtelenül gazdag,
s mindig további s:zépségeket, meolepe- .
téseket kínál. (Hungaroton SLPX 11980)

(R. L.)

tágabb határba jutva, épp bensőségessé

gük szabadsága az, ami számukra ezt
az új, messze-nyújtózóbb világot is ott-
honossá teheti. ,

A zene, mínt annyi hasonló más do
log, szintúgy megszenvedí korunknak
ezt a mély folyamatát. De mintha kép
telen lenne megbirkózni vele. A mű

zene nyelve ma jobbára épp a benső

ségességet nélkülözi, holott sokkal ha
iaszthatatlanabbul kellene betöltenie
amit évezredele óta és ma is, és egyre
inkább ígér természete: a művészetek

között a legkevésbé tűrí a lélektelen
séget és homályt. A sokk, amit ránk
csördített ez a század, a némaság és a
közöny soha nem hallott csöndjeit nyi
totta meg benne. Reménytelen hangok":
ba fogta az éneklő gégét és moloch-ke
gyetlenségűre a hangszereket. A műze

nében tabuvá vált minden eredendő jel
legzetesség: inkább matematikai-fizikai
modelleket, tárgyias szabályokat szolgál,
hideg világot láttat, kevéssé hordoz és
követ benső élményeket. Igényes kereső,

de mechanísztíkus, Művészet-volta elle
nére a tudományosság rabságában él, em
lékrnű-szerűen, és állásfoglalás mentes
"objektivitással". Nem vállal tartást,
vagy érzelmi ellenvéleményt. Nem veszi
észre, hogy mínél érzéketlenebb, annál
kevésbé hordoz eszményt és ad felol
dást, A lélek örömtelen állapota hódít
és hódoltat benne ma. Nem képes ri
tuálisan megnyitni és beavatni az em~

bert mítoszába, mert nincsen' mítosza. "
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Pedig a népek zenéje: a keleti zene,
Afrika, Oceánia, Amerika, a magunk
és mindazok zenéje, akik erről a tőről

szépet és igazat virágoztak - ezt teszi.
Ezt tette Bach, Muszorgszkij, Bartók,
ezt a gregorián, ezt a zsoltárok, a tán
cok, a siratóénekek. Lehet olyan művé

szet egyáltalán, amely megkerüli a sze
mélyes embert - a legmagasabbrendű

realitást - és létét: a folytonos közös
séget, s a közösség sajátos szellem-ar
cát?

Ha van még beavatottság valahol,
úgy most is ott és akkor támad fel.
bennünk, amikor időtlennek tűnő jelek,
rajzolatok, örök-igazság terhű ábrák fe
szülnek föl a művészetben. Olyan hang
zatok, melyek legbensőbb sejtéseink és
leghőbb reményeink gyönyörű képletét
szegezik szembe a közönnyel, a félelem
mel és a pusztulással.

A kitartó ragaszkodás a hagyomány
hoz, ezért csak látszólag értelmetlen,
idejét múlta dolog. A közösségí életnek,
a kultúra belvílágának, a szellem ott
honosságának tartós záloga ez, még ha
folyton változó-alakuló is, és néha unal
mas. A népzenék legmélye valami 5si
egységről, közös, azonos alapú (jelrend
szerű) művészetről hoz híreket és nem
véletlen ez az aktualitás. Úgy tűnik,

JUTALOMJA.T8K

Van, amikor azért hallgatunk operát,
hogt/ elgondolkozzunk, s igyekezzünk
felfogni a zeneköltó nekünk szánt és
minden koron átvilágít6 üzenetét. S van,
mid6n a művet belepné a feledés pora,
ba nem kínálna olyan szerepeket, olyan
énekesi bravúrokat, amelyek minden
id6ben pr6batételre csábftják a legjob
bakat. Nyilván az ut6bbi szempont vé
zérelte a Magyar Hanglemezgyárt6 Vál
lalatot, amikor SasB Szilviával a cím
szerepben lemezre vette Cherubini Me
dea című operáját.· Igaz, a görög mitol6
giának mindig lehet a korszakokon át
sugárz6 szellemi 1Jzenete, minden kor

• CherubiD1: Medea (Hungaroton, SLPX 119M-OS)
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most egy új összehajlás, egy színeivel,
sajátosságaival is szükségszerű együvé
-tartozás készülődik: ma egész bolygónk
gondját-baját, áttekinthető örökét, friss
ámulását kell szellemünknek és érzé
keinknek fölszívnia, meghallania. A mű

vészet átölelő, egyetemes bensőségessége

lehet majd ez új otthonosság új ha
gyománya, s a zenének, az "új zenének"
ebben nagy emberi és művészí feladata
van - a legvégső üzeneteket, a leg
mélyebb egyetértések rejtőző indulat
-áramát kell befogadnia és korszerű

nyelven megszólaltatnía, Újra fel kell
nőnie különleges szerepéhez, ahhoz a
hanghoz. ahhoz a teljességhez, ami a
filozófiák és a művészetek fölé emelte.

Ez a tágasabb és egységesebb szelle
mű vílággá való átalakulás azonban
egyetlen éI15 kultúrát sem némíthat el,
zárhat ki élethalálharc ürügyöri. Es
nem szenvedhet egy sem felolvasztást,
szétporlasztást meddő művészí kísérlete
zés, aktuális fogyasztás, vagy egyéb
szempontok "oltárain". Amig egy kultúra,
egy kultúra szelleme él, és élni akar
- szólnia, sz6lalnia kell, a maga sajá
tos szemlélete és rendező ösztöne szerint:
ez a joga, az erénye, és a létjogosult
sága. A nyitást, az összefon6dásban való
megújulást csak önként teheti. Törése
nem lehet. SZABADOS GYÖRGY

kitermelí a maga görögség-élményét
gondoljunk csak arra a már-már kul
tusszá növekvő érdekl6désre, mely első

sorban Kerényi Károly ös:zt6nzésére ala
kult kí nálunk a harmincas évek irodal
mi életében, megteremtve a maga sziget
jét - de Medea és Jasz6n históriája
aligha tarto;zik az igazán nagy élményt
sugall6 mltol6giai történetek közé. Hogy
Cherubini operája mégis elókerillt a
s1Jllyesztőból, annak nyilván az a magya
rázata, hogy olyan sugallatos karmes
ter vállalkozott megsz6laltatására, mint
Lamberto Gardelli, s olt/an kivételes éne
kes tehetség - rá igazán mondhatjuk,
hogy sztár - akadt a címszerep elének~

lésére, mint Sass Szilvia.


