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gyon és művészet viszonyával foglalkez
zon. Hogy aztán mindez miként tágít
ható egyetemességgé, a sztgetországon
túlra a világ mai válságaí közepett 
erre a néző nehezen tudna válaszolni.
Vagy továbbgondolva : hogyan értelmez
hető a XX. század szocialista társadal
máoan egy XVL századi családi viszá
lyokat, birtokpert és parasztzendülést
előtérbe helyező, mögötte az erőszak és
a pénz véres, megtorló uralmát felraj
zoló előadás? Ha az Erzsébet-kori Ang
liát akarjuk megismerni, Shakespeare
bármelyik darabjától többet kapunk. Ha
hatalom és irodalom, művész és társa
dalom máig megoldatlan, kényes és fon
tos kérdéseit kívánjuk feszegetni, miért
kell ahhoz Shakespeare és kora? Miért
nem alkalmas ez a század, ez a világ,
amit mégiscsak jobban látunk, még ha
bonyolult is benne eligazodnunk?

Helyes irányba tájékozódott a Nemzeti
Színház, amikor műsorra tűzte Alek
szandr Gelman drámáját, az Egy ülés
jegyzőkön-yvét. A rníndenkorí színház
egyik válfaját, az aktuális színházat te
remtették meg anélkül, hogy direkt
módon agitálnának. Ahová a közönség
úgy ül be, rnínt saját ügyének tárgyalá
sára; döntenie kell az írói eszkózökkel
felvonultatott tények rnellett vagy ellen,
az eléje táruló dokumentumokat kell el
fogadnia vagy elutasítania. Ahol a néző

ket összefűzi a problémalátás azonos
sága, a bennük hordott indulatos felelős

ség politika, társadalom és igazság iránt.
Az a benyomásuk. hogy ök vannak most
a színpadon, vagy legalábbis az ő meg
bízásukból érvelnek, vitatkoznak a sze
replők, hogy tanáccsal, [avallattal, indí
tással szelgáljanak. A szmpad akkor elő

nyös, ha pozitív előjellel lehet felhasz-

HAGYOMANYÖRZÉS A ZENÉBEN

Ki tagadná: Josef Haydn félig-meddig
magyar zeneszerző. Életének nagy és
rendkívül termékeny részét élte le az
Esterházyaknál, muzsikájában is fellel
hetők magyaros motívumok, A Hang
lemezgyártónak az a sorozata, melyen
összes zongoraműveit ajánlja, kicsit a
mí ügyünk is. Ezúttal a kései alkotások
jelentek meg a IV. albumban Ránki De
zső előadásában.*

Néhány szót megér az a mód és tö
rekvés, ahogy Ránki és társai Haydnhoz.

nálni, akkor értékes, ha célt hirdet, fo
lyamatot idéz fel, elsősorban a szaka
datlan megújulás. továbbgondolás. lelki
és értelmi tisztulás fogalmait érinti 
a legszélesebb emberi s társadalmi rné
retekben. A Nemzeti Színház égető közé
leti mondanivalójával a közvetlen szín
házi kommunikáció létesítését határozta
el, amely együttérzést, fokozott csel.ek
vésigényt vált ki, fejleszti az ember
méltóság érzését, az etikus emberi ma
gatartás alapvonásait erősíti.

Gelman műve puritán hangon, szinte
köznapi egyszerűséggel szól az egyén tár
sadalmi kötelezettségű ígazságkeresésé
ről, a dramaturgiai tisztesség szabályai
szerint, de az élet hitelével száll síkra
az ember abbeli joga mellett, hogy mun
kájának ne csak anyagi elismerését, ha
nem erkölcsi becsületét is megkövetelje.
Hogy cselekvésének rugói t ne a látsza
tok. a hamis eredmények, a demagógia
blöffj ei mozgassák, hanem saját öntör
vénye, a hite minden rossz módszer, ha
zug jelszó, morális vétek elévülésében,
kicseréLődésében, jóra változásában. A
kiváló rendezés (Marton ElIdl'e) az em
beri mínőség, a szocialista személyíség
drámáját olyan hévvel, olyan konflik
tus-érzékenységgel bontotta ki, hogy a
társulatnak az utóbbi időben már meg
merevedésre, ismétlésre hajlamos, néhol
szklerotikus tüneteket jelző játékstílusát
is megújította, felfrissítette. Azzal a ta
nulsággal tetézte az együttes teljesítmé
nyét, hogy a néző bizalma újjáéled, re
ménysége megnő, hitében megbizonyo
sodik: nemcsak a színházban, a darab
keretei közt, hanem az életben is lehet,
sőt kell is rnlndig Újrakezdeni, tanúsá
got tenni.

a kései nagy művekhez közelítenelc. Lát
hatóan nem béklyózzák felfogásukat
azok a viták, melyek még manapság se
jutottak nyugvópontra a körül a kérdés
körül, vajon milyen hangszeren játszott a
zeneköltő. s milyen előadásmód, hangzás
felel meg Ieginkább elképzeléseinek
Szerte a világon megfigyelhető ugyan
olyan törekvés, hogya nagy mestereket
lehetőleg koruk hangszeréri szólaltassuk
meg - e sorok írójának nagy ifjúkori
emléke az a Vivaldi Négy évszak fel
vétel normál lemezen, amelyen korhű

• Haydn összes zougoramüvat 4. Előadja: Ránki DezsQ (Hungaroton SLPX 11625-27)
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előadásban hallható e csodálatos mü -,
de szószólóí megfeledke-nek arról, hogy
a mí korunknak is vannak ideáljai, és
a korszerűség nem azt jelenti, hogy visz
szaszálljunk a múltba, hanem hogy a
magunk számára feltámasszuk azt. Ezért
példamutató Ránki Dezső törekvése és
játéka. Steinway - zongorán szelaltatja
meg e remekeket. de salaktalanul, meg
tisztítva az évszázados ragad ványoktól,
előadói maníroktól. Mintha újra kezébe
venné a régi kottákat, letörölné róla az
évszázados port, s egyszerre eredeti va
lójukban fénylenének fel előtte a kották,
úgy, ahogy Haydn megálmodta (S meg
írta őket. Ebben a vonatkozásban jó
részt érdektelen, milyen hangszere volt
is az öregedő mesternck, s hogy hová
kallódott az a Hammerklavier, melyet
a zeneköltő 200 dukátért adott el. (Mind
ez persze nem azt jelenti, hogy az ér
deklődő zenerajongó ne olvassa el Som
fai László kitűnően tájékoztató beveze
tését, melyben ő számtalan egyéb elő

adási proelémát is felvet. Épp ezért ol
vassa ell Akkor érti meg a maga igazi
valójában, milyen jelentős Ránki De
zsőék vátlalkozása: megteremteni az
igazi Haydn kultuszát, és korunk nyel
vén tolmácsoini zenei világát.)

A minap lehetett hallani a rádióban
Mozart A-dúr szonátáját Glenn Gould
előadásában. (Mellékesen : erről a Glenn
Gouldr61 nyilatkozott oly nagy elismerés
sel Kocsis Zoltán a Vitray Tamással
folytatott tv-beszélgetésben.) Csodálatos
élmény volt ez a néhány perc. A leme
zen nemcsak a mű csendült fel - egé
szen újszer':í előadásban -, hanem azt
is hallani lehetett, ahogy ez a kivételes
művész a dallamot dúdolja. Önkéntele
nül is ez az élmény kísért Ránki Dezső

játékának hallatán. Mintha spontán ih
letésnek engedve, a szemünk előtt szü
letnék keze alatt a rnű, s ó is eldalolná
a dallamot, mely ott születik a keze
alatt, ahogy végigfutnak ujjai a hang
szer billentyűzetén. Ilyen vonatkozásban
maradandó remeklése a lemeznek pél
dául a nem túlságosan nagy igényű C
dúr variáció-sorozat, rnelyet a jelek sze
rint amatőröknek szánt előadásra szer
zője, (Megint csak Olenn Gouldra kell
hívatkoznorn: az említett előadásbanazok
voltak a legemlékezetesebb percek, ami
kor az unos-untalan hallható, jóformán
agyonnyúzott Török-indulót varázsolta
újjá. Mert volt ereje teljesen újjávará
zsolni !) Ránki Dezső ragyogó szellemes
séggel igazolja azt a gondolatot, hogy
sokszor azok a művek a legizgalmasab
bak, leginkább új értelmezést kívánók,

melyeket mindenki ismer, s közhely
szerűvé váltak a míndennapos használat
során.

Az úgynevezett Genzinger-szonátával
kapcsolatban fennmaradt Haydnnak egy
Genzingerné asszonyuoz írott levele,
melyben a többi közott ezeket írja mű

vével kapcsolatban: " ... nagyon sok mín
den van benne, amit alkalomadtán rész
letesen elmagyarázok majd. Kicsit nehéz,
de érzéssel teli." Nos, ennek a Haydn-so
rozatnak, az egész vállalkozásnak talán
az az igazi varázslata, hogy ezek a fia
talemberek odaülnek a hangszer mellé,
és "alkalomadtán" elmagyarázzák. mít
akart kifejezni "Haydn-papa", vagy egy
szerűen csak elkezdenek játszani, dúdol
nak is hozzá, és a hallgató csak egy idő

után ébred rá: igazi bűvészmutatvány

nak lehetett részese, hiszen a sarát nyel
vén tárult föl előtte egy olyan világ. mely
már eltűnni látszott a feledés homályá
ban. Most egvszerre a régi szépsézében
razvoz fel. üzenetet hozva a rnúl tból.
Ránkiék tudják. hogy ez az üzenet míud
annvíunké, Azért óviák olyan elszánt
szerétettel.

A Zeneműkiadó európai mértékkel
mérve is kitűnő munkát végez. Kiadvá
nyait figyelve megállapítható hogy va
lóban lépést tart a zenetudomány leg
újabb eredményeível. ugyanakkor azon
ban érzékenyen őrzi és alakítja a ma
gyar zene nagyszerű hagyományait, elSIŐ

sorban azt az örökséget, mely Bartók és
Kodály művészetéből forrásozik. Új ki
adványai közül hadd emeljük ki épp eb
ben a vonatkozásban Lendvai Ernő Bar
tók és Kodály hal'múniavilága című

rendkívül izgalmas szakkönyvét. mely azt
a folyamatot követi nyomon és igazolja.
melynek során a bartóki és a kodályi
zene látszólag ellentétes stíluselemei
egyetlen szintézisben olvadtak föl. Mind
ezt a legújabb szakmai eredmények is
meretében, azok biztos kezű és ítéletű

alkalmazásával, sok olyan izgalmas
problémát fölvetve és megoldva, me
Iyeknek előbb-utóbb a szélesebb zene
és művészetszerető nagyközönséghez és
a töboí szakma tudósaihoz is el kellene
jutniuk. Kárpáti János, aki koránban
már foglalkozott Bartók vonósnégyesei
vel - 1967-ben megjelent könyvében -,
vizsgálódási körét kiterjesztve ezúttal
Bartók kamarazenéjét mutatja be az
olvasónak. Rendkívüli izgalmas és tanul
ságos. fejtegetések során elemzi, hogyan
alakult ki a beethoveni örökségből. a
kortársak ösztönzéseiből és népzenei ha-
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tásokból az a műforma, mely a bartóki
világnak sajátja, s a vonósnégyesekben
nyeri el legtökéletesebb megfogalmazá
sát. Korábbi eredményeit is felhasznál
va tárja elénk e kompozíciókat, majd a
két hegedű-zongora szonátát, a két zon
gorára és ütőkre írt műveket és a Kont
rasztokat, Ugyancsak a hagyományéb
resztés és -őrzés folyamatába illeszkedik
a Kovács Sándor válogatott zenei írásazt
tartalmazó kötet is. Kovács annak a
nemzedéknek volt kitűnő zenetudósa és
pedagógusa, melyből olyan nagyságok
nőttek kí. mint Csáth Géza vagy Molnár
Antal. Akár Csáthot. Kovácsot is a ko
rai halál akadályozta meg abban, hogy
kitel iesíthesse életművét, mely így is
rendkívül izgalmas, hisz elsőnek alkal
mazta a kísérletí lélektan eredményeit
zenepedagógiai munkásságában, Meg
gondolkodtatók épp ezért a zenei neve
lés problémáival foglalkozó írásai, mig
kritikai jegyzetei a zenetörténetnek ér
tékes dokumentumai.

N égy év egy nagy zeneszerző éle
téből - így jellemezhetjük egészen tö
rnören iLegány Dezső Liszt Fel'ene Ma
gyarországon 1869·-1873 című munkáiát,
mely már csak azért is figyelmet érde
mel, mert kitűnő stílusban. néhol re
gényírói vénával megírt könyv. Megren
dítőek és feUedeztetóek azok a lapok,
amelyeken a Krísztus című oratórium
hazai bemutatójáról tudósít, vagy a

RAJECZKY BENJAMIN 75 eVES
- KÉT MISE

Vannak tudományos publikációk, me
luekre kezdetben senki sem figyel.
Aztán kiderül: ezek a tanulmányok és
íróik a maguk tudományágában, kor
szakaikotók, Rajeczky Benjamin is ilyen
tudós. Már 35 esztendeje kimondta: van
magyar gregoriánum, ellenkező véle
mény ellenére is. Bizonyítékait a "Kö
zépkori Missaleink Praefatio-dallamui"
cimű tanulmányában gyűjtötte össze
(Magyar Zenei Szemle, 1941).

Kijelentése napjainkban már kötele
ző érvényü: a nemzeti értékek és a Zsi
nat utáni egyház hazai liturgi1<us gya
korlata szempontjából. És a kettő úgy
függ össze, mint ág a levéllel: a tör
zsön nőtt fel mindkettő. Sajátságos
színezete '(:an, s a liturgia termetén a
Vatikánum részér5l elisme:rt funkciója.

Szo sincs arról, hogy ami egyhJ.:i
zenénkben eddig élő praxis volt, elves-
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Szent. Erzsébet legendája fogadtatásáról
rajzol képet. Liszt valóban regényes
egyénisége a zenetörténetnek, s csak
örülni lehet, hogy tudós kutatóí között
- mert hisz ez a könyv nagyon is tudo
mányos; jegyzetapparátusa bizonyítja,
hogy akor egész magyar és német nyel
vű irodalmát beledolgozta a szerző 
ilyen Írói tehetségű méltatóia is akad,
aki épp számunkra legfontosabb korsza
kának tanulságai alapján jelöli ki a sok
szor félreértett és félremagyarázott szerző

méltó zenetörténeti helyét. A XVI. szá
zad magyarországi kultúrájáról ad hírt
a Bakfark Bálint Opera omniáit tartal
mazó kottakiadvány. melynek ezúttal
első kötete jelent meg, a zeneszerző Lyo
ni daloskönyvét adva a zenekedvelők ke
zébe. Bakfark Bálint kora legnagyobb
lantművésze volt, európai jelenség. Ka
landos élete során számtalan nagyváros
ban megfordult, rengeteg szerzőre és
iskolára hatott, s hogy életműve ily so
káig Csípkerózstka álmát aludta. annak
az a magyarázata, hogy a törökkel ha
dakozó magyarság nem adott hasonló te
hetséget, aki - mint Rimay Balassiét 
megőrizte volna örökségét. Az összkí
adás érdekessége - és korszerűségének

záloga -, hogy gitárátiratot tartalmaz,
tehát a nagyközönség igényeit is kielé
gítheti.

(R. LJ

sűk: De hOQY a jövő útjára igazítsuk
lábunkat: kötelességünk. (eS nern a
beat vagy a sacro song-n1;k nevezett
dallamok átvétele áltaU) Józan mérle
gelésre van szükségünk. Vagy csak: mi
mondhatunk le értékeinkről Bartók és
Kodály hazájában?

Mindez akkor is felmerillt bennünk,
amikor Sárosi Bálint köszöntójét hall
gattuk a rádióban, Rajeczky Benjamin
eddigi munkásságának értékelését. So
kat tett eddig, és sokat tesz ma is, ko
rát feledtető szorgalommal, akarattal.
A "még kéziratban vagy mó-r nyomdá
ban Levő könllveit leszámítva, egyház
zenészeink vajon forgatták-e mlÍr ele
get a Melodiarium Hungariae MedU
Aevi himnuszokat, szekvenciákat tartal
mazó forrásértékű kötetét, amely 1956
ban jelent meg, vagy a Siratókat tar
ta!mazó Magyar Népzene Tára V. /cöte
tét? A megjelenö kozéplcori zenetörté
net (harmad magával írta), s a XVI
XVII. századi dallamok gyűjteménye,


