
Az előadás tükrök között zajlik, a
szerenlők megsokszorozva lépnek elénk
a térbe, két és fél órát töltenek el áll
va, helycserével. jobbra-balra kitérve,
tűző reflektorok fényében verítékezve.
A rendező (Kerényi Imre) jól látta, hogy
a művet csak otatorikus formában le
het megjeleníteni, de mível ki hallga
tásról van szó, nem értjük, míért nem
ülhettek le a szereplők egymással
szemben. Játéklehetőségük is bővült

volna egy-egy hangsúlyos felállással,
előrelépéssel, visszaüléssel ; így csak
nem tétlenségre ítélték őket, mert az
egy helyben állás, az időnkénti járká
lás nem fokozható, játéktöbbletet nem

DVORAK: REQUIEM
ABAKFARK '"ANT-TRIO
KONCERTJE

A neves cseh zeneköltő egyházzenei
repertoárja jelentős. Nálunk föleg a
Stabat Mater ismert. Kár, hogy szinte
telje,~en ismeretlen 149. z.~oltá-ra, Te
Deuma, D-dúr miséje, Szeni LudmiLla
oratóriuma és csak ritkán hangzik el a
Zeneakadémián januárban felújított Re
quiemje. A cseh népi dallamvilág 
mint Smetanánál is - ut- meg átjár
;a a d710fáki életművet, de ebből a gaz
dag örökségből az 1890-ben komponált
Gyászmisébe nem kerillt semmi. Talán
csak a mély tónusok, borongós hangu
latok emlékeztetnek szlIÍv népdalele
mekl'e, hogya gyász, a fájdalom an
nál élesebb legyen. Az ember panasza
szól a. Requiemben, a térdelő emberé,
mint egykor Heinrich Schütznél, lcon
cent7'ál1'a a szöveg minden egyes sza
vu-ra. Az a mŰ71csség, amivel Duoiak:
az egyes tételeket kidolgozta, leginkább
a XV. század németalföldi mesteréhez,
Ockeqheméhez hasonlítható.

A 'uallásos érzés mélysége az, ami
pillanatról pillanatra tetten érhető. Aho
gyan percenként letompul a csillogás,
s már-már csak szótöredékek jutnak el
fülünkbe, oiukor recitált hangon, aho
gyan litU7'giku~sá válik minden részlet,
zene és szöveg egységében, csak azzal
a bel.~ő, nemes indulattal magyarázható,
amely a fájdalom teológiáját a művé

szet nyelvén mondja el, Mégsem válik
egysíkúvá, kopárrá a mű: a rész-mo
tit'umok olyan gazdag kibontását hall-

tud bíztosítaní. A kiérleletien, elsietett
rendelés modernkedő ügyeskedésekkel,
aszketikus színészvezetéssel igyekezett
valamiféle "stílust" meghonosítani. Ezt
a törekvést azonban a szegényes hát
tér is zavarta: hol egy rendház vagy
templom gótikus íveit, hol egy barlan
got imitáló festett kartont világítottak
meg a reflektorok. A kísérőzene kopá
csolásai és a hangszórón bejátszott
hangeffektusole pedig nyilván a drá
mai kibontakozást, az izgalmas szócsa
tát, a katarzist voltak hivatva előkészí

teni vagy fokozni. De mivel valójában
funkciótlanok, teljesen feleslegesek.

HEGyr BJ!:LA

juk, amely - plasztikusan -, mozaikhoz
hasonlítható. Az egyes stílusrétegek
(gregorián. romantikus akkordfúzések,
már a, XX. századra előremutató kis
formák) szerencsésött'özéséből jön lét
1'e mindez, a tudatos szerkesztés ál
tal; nem hiányzik innen a belső indu:"
lat ösztönös inspiráció ja. S mintha a
Requiem zenéjének "teológiai koncep
cióját" igazolná az is, heg-y egyetlen
magból bontakozik ki: négyhangnyi té
mából. Az egység szinte antifonális ré
szekre van osztva: emitt a kórus in
tonál s felel rá egy-egy szólista, amott
fordítva. De leginkább ismételve to
vább szőve a gondolatot, mintegy égi
muzsikává a7;att'a a főldit. Mindjárt az
Introitus (bcrezető ének) férfikari kez
dése után a tenor szóló veszi át a sze
repet, a "Te decet hymnus" (Neked
sz~l a himnu,sz) _felíveZő dallamán, hogy
utana a KyTte recitált könyörgése idéz
ze a liturgiát, ahol égi és földi tájak
hajolnak .öss7e,: "ujjongó dalok" s "a
ezeretet sohaJtasa".

A legtöbb hagyomán'ytól eltekintve a
mise Gradualéját is megzenésítette a
zenel,öltő: a négyhangnyi alaptémát
megismételve csendes fohászt mond,
megalkotva a mű legbensőségesebb té
telét: "Örök emlékezetben marad az
igaz, rossz hírtől nem kell félnie."

Egészen különös Celanai Tamás Dies
irae-jének zenei ábrázolása: fanfárok,
táncos ütemek, harangjáték és gong
szinhatásában nem a haláltánc hangu
lata idéződik fel, hanem a csendes meg
békéitséqé, Halál és feltámadás gondo
latának hagyományos kifejezésében sok
szor ott van a táncos motívtl.m s hazai
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tájainkon még most is találni rá nép
zenei példát. A rituális tánc és az in
duló harsogásába vegyített késlettetett
ütemsor valóban feloldják a haláUánc
félelmetes vízióját: reménység lesz ab
ból és diadal, emlékeztetve Aranyszájú
Szent János mondására: "Emeljük fel
lelkünket a szomorúság mélységéből."

Ez az időbe forduló tekintet a jelené
is, a jövőjé· is: rövid fúga-témát idéz
Duoiat« a "Rex tremendae" kórusó.ban
s a kódában ezt a sort: "Örök Jóság,
légy jó velem".

A Reguiem legap1'ólékoso;bban kidol
gozott része az Offertorium. Egyetlen
könyör'géssé válik benne a felajánlás:
ó- és újszövetségi freskók sorává.
D'l.'orak mégsem hatásosságra törekszik:
a szöveg tartalmi átélése jelentkezik
zsoUár-dallamokban, recitáló frázisok
ban..A "Domine Jesu Christe" (Urunk,
Jézus KriszttLs) gyakori ismétlése, az
áldozat elfogadását kérő Hostias, s a
:;equentiából át'1.'ett utolsó S01': "Pie Je
su" (Kegyes Jézus •. .) olyan csodálatos
liturgiai egységet teremtenek, amelyben
ott a kérés és az engesztelés. A "Libera
eas" (szabadítsd meg őket) hang)aira
az Agnus Dei csendes imádsága felel:
"Dona eis requiem" (Adj nekik örök
nyugodalmat). A Sanctus sem hangos:
egyszerűerL csak dicséret az ember
nyelvén, halkan elmondott köszöntés, a
zeneirodalomban szokatlanul.

A Debreceni MAv Filharmonikus
Zenekar, a Kodály Kórus Erdélyi Mik
lós vezényletével olyan érzékeny benső

séggel élte át a Gyászmise minden té
telét, amilyenre csak ritkán van példa.
A csodálatos pianisszimók, a sohasem
sokkoló [okozások: nem csupán az
együttes énekkuUúrájáról tanúskodtOlk,
hanem a művel való azonosulásról is.
El'délyi Miklós a kelleténél talán las
súbbravef:te a tempót, de így éreztsik
meg a 1'észlet-kidolgozásoknak a nagy
egésszel való összefüggését. A négy szó- .
listo;: Andor Éva (szoprán), Barlay Zsu
zsa (alt), Fülöp rlttila (tenor) és Gre
gor József (basszus) sohasem énekelte
túl a szerepét, nem bontotta meg az
arányokat s kitíínően illeszkedett az
együttesbe. Kifogás csak a túvós~

bizonytalan intonálásait, olykor elma
szatolt hangjait illeti.

A Bakfark Lant-trió nem azonos a
Bakfark Consorttat Az előbbi vezetője

Kecskés .4ndrás, az utóbbié Benkő

Dániellantművész. Mindkét együtte~

a régi hangszeres muzsikát szeretné
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megismertetni hazánkban, s ezért min
den szereplésük e.~emény hangverseny
életünkben.

A Magyar Nemzeti Múzeumban a
"Régi hangszerek világa" s01"Ozatban
januárban a Lant-trió szerepelt, magas
színvonalú, sok újdonságot felvonultató
programmal. Kecskés András ugyanis
nem . csupán passziv megszólaUatója tL
régi mesterekn~k, hanem maga is kuta
tója elveszettnek véU műveknek. Bécs
ben a neves Clemencic-Consort tagja
ként működik s alkalma nyílik ottani
könyvtárakba,,{ a magyartJonatkozású
anya.got tanulmányoznia. 19y került a
kezébe legutóbb Fatrizio Caroso lant
művész lS8I-ben kiadott gyűjteménye

(amolyan szórakoztató könyv), benne a
híres Lucretia dallammal, amelynek
i1'odalomtörténeti jelentősége van: Ba
lassi Bálint erre a "nótúra" írta híres
Katonaénekét (A végek dicsérete). Ez a
költemény, valamint az oláh dallamra
szerzett "Régi szerelmem nagy tüze"
Bc;;,la.~si vers lantkísérettel, hűségesen

idézte vissza a kort, amelynek hiteles
előadói stílusát szintén szeretné re
konstruálni a három ifjú (az együttes
vezetőjén kívül még Molnár Péter és
Szabó István). A három /,anton elóadott
Dlugorai (XVII. századi lengyel lantmű

'L,ész) zsoltára - motívumaiban az "Is
ten hazánkért" kezdetú népénekünk fe
dezhető fel -, Francesco de Milano
(XV. század) Fantáziája, a pozsonyi
Newsidler (XVI. század) Passamera-jll,
Ti.nódi históriás éneke Prini Péter, Mai
láth Istvún és Török Bálint fogságáról,
az Istvánffy-kódexből vett házasitó
ének (Kecskés András érdeme) a fél
ét'es együtt-muzsikálásnak mÚ1'is nagy
szerű előadói teljesítmén·yei voltak.

Külön említést érdemel Newsidler
Der Juden Tantz-a. Ha Bartók eseté
ben mint elődöt emlegetjük Gesualdo-t,
akkor a híres lantművésznek ezt a tán
cát is az olasz mester madrigál;iai mez
lé kelt helyeznünk: a kromatikus futa
mok, rafinált ütemezés, egy huszadik
századi táncjáték alaptémá)át is képez
hetnék. S ha a lanton, ezen a különö
sen ellentmondásosnak tűnŐ. de nagyon
is sokoldalú hangszeren olyan remekül
szólal meg egy "modern" téma, mint
ahogyan azt Kecskés András bemutatta,
fiatal komponistáinknak ·is feladhatja a
leckét ez a mindinkább népszerűbbé

váló középkori instrumentum.-
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