
zottak el (tagjai: ~olnár Anna hárfa,
Vermes Mária hegedű, Saupe Gusztáv
brácsa). A felfutó csillag mozgására em
lékeztető hárfadallam (Richard Strauss-t
asszociálja) a bölcsek vonulását jelző

motívummal rokon, s a kettő együtt
mélyértelmű természet-zene, amely az
elegáns hangszerváltások, finom átköté
sek által elvezet a bölcsődal lágy kanti
lénájához és a mozgalmtJ,s tánctételhez.
Hogy ennyir.e együtt éreztük a művet,

a jól összeszokótt, hangszereiket kitű

nően értő művészeknek köszönhető.

Bakfark Bálint Tabulaturás könyvének
Gombosi-féle megfejtéséből, Darvas Gá
bor adaptációjában a Három fantázia
lant-szerű megszólaltatása ugyancsak a
Hárfás-trió érdeme. Akamarazenélés
mineLen szépségétélvezhetWk: az erő

teljes és mégis lágy da,llamvezetést, ra
biztos kezdést és a szólórészek pontos
kiemelését.

(PÉCSI SEBESTYÉN ÉS WERNER )VlARIA
HANGVERSENYE FOTON)

A hat új "játékot" kapott, korszerű

játékasztallal ellátott fóti neobarokk or
gona avató koncertjén Pécsi Sebestyén
Bach monumentális orgonaműveiből

hármat választott: a C~dúr toccatát (a
d-mollal egyidőben, 1709 köriil íródott),
a PastoraIét (ugyanebből az időből) és
a 15 éves mester lüneburgi remekét: a
c-moll partitát. Ez utóbbi darab fő té
máját a XVII. század óta népszerű O
Gott, du frommer Gott kezdetű protes
táns koráldallamot az előadó széles ív
ben bontotta ki, amelyhez a régi tán
cok (Allemande, .Courante, Sarabande)
formájában készült nyolc variáció t fi
noman formált, fényes, kiegyensúlyozott
hangszínekkel kötötte hozzá. Talán az
első variáció kicsit kemény pedál-re
gisztere és a művész hibáján kívüli,
technikai zavar okozta ritmusgyorsulás
kifogásolható. A· kóda és fúvós változa
tok uralkodó jellegével a G-dúr szvit
diadalmas zengésére emlékeztetett. A lí
ra nem romantika vallja Erich
Arndt a Szent Péter bazilika jelenlegi
orgonistája, s ez különösen érvényes
Bach lírai művei esetében. A Pastorale

A csönd al"cai

Csönd: a világ harmóniája
úszott beléd; ó magános álom
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négy tétele közül a harmadik (Aria)
az, amely könnyen romantikus érzelgés
be csaphat. Ezért egyes előadók (pl.
Gergely Ferenc) a kelleténél gyorsabb
tempóval játsszák. Pécsi Sebestyén tre
moló-hangszínnel, eredeti tempóval va
lóban lírát játszott. Az utolsó Gigue
tánctétel azonban túlságosan gyors volt.
A C-dúr toccata előadásában - Schwei
tzerrel ellentétben - Pécsi a virtuozi
tást választotta. A koncertáló, első tö
mör tétel után a második rész (Adagio,
a híres Air testvére), a kivételes bachi
beszéd-dallam, a basszus lépései felett
fegyelmezetten bontakozott ki. A fúga
már kelJésbé sikeriitt: a nem egészen
szerencsés változatok, az egyenetlen
tempó miatt. Liszt: B-A-C-H-ja ezút
tal is jelentett újat: a fúga rész igazi
koncerthatása, a mélyből felhozott té
ma Liszt romantikus zenéjének intel
lektuális erejéről vallott. A mostaná
ban meqjeletit, A magyar orgonazene
című kiadvány 3. kötetében található
Lisznyai Szabó Gábor népszerű műve:

a Két pastorale. A. Ne féljetek pászto
rok című régi népének orgona-adap
tációját a szerző a XVII. századi mes
terek módján oldotta meg: nem alkal
maz exponált pedálszólamot, mély [ek
vésű orgonapontrla épít. A fóti orgona
gyönyörű felhangjain, tömör "pedálkí
sérettel" a rövid mű teljes szépségé
ben ragyogott. A mai magyar szerzők

darabjai közül Hidas Frigyes: Finale
című műve érdemel még említést, amely
a francía ískola (Messíaen, Dup11e) eré
nyeivel rendelkezik, kicsit W,agnerre
emlékeztető dallamkibontással. Az elő

adásból mindez jól kitűnik. Werner Má
ria csillogó szopránja Bach: Notten
büchlein-jéből a .Bist du bei mir cimú
dal előadásakor a lírai bensőség mellett
a bachi szimbolika mély tartaImát is
érzékeltette: telt hangzással, dinamikai
fokozással. A művésznő operai alkatát
bizonyította .. Verdi Otello-előtanulmá

nyának, a Dante szövegé11e komponált
Ave Regina (a négy Ave Maria közül
az egyik) előadásának zenei megoldása.

TÖTH SANDDR

Es ébredés, micsoda iszonyat
meztelen, kopár ragyogás 
Csönd: a félelem közegében
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