
zott érdeklódéssel és várakozással fo
gadta minden lemezbarát azt a fel
vételt, rnelyen Budapest új kedvence,
Kobayashi Ken-Ichíro vezényli a
Sacre-t a Budapesti Filharmóniai Tár-'
saság Zenekara élén.

Az első meglepetés: fél évszázad
alatt ez a hajdan botrányosan modern
mű klasszikussá lett. A japán karmes
ter oly magától értetődő dallamosság
gal, a színek oly természetes vibrálá
sával közvetíti a partltúrát - időn

ként szándékosan Iekerekítve szögleteit
is -. mintha Mozartot vezényelne. A
második <de ez nem is megleoetés) :
rnilv odaadó f'igyelr-mmcl, hajlékony
sággal veszí át utasításait a sokszor és
joggal hirált Filharmonikus 7enekar,
melv annyi fáradt, fakó és szürke sze
renlés után ismét bebizonyítja, hogy
ig:pi tehefs"g kezében felizzik, mint a
gvérnánt.. Így aztán izgalmas. szén elő

adás k"rü't lemezre. mclynek címlan
ja (Fl()11f János muoká ia) is szép, ízlé
ses (Hungaroton SLPX 11841).

•
Az operakomponista Haydn portréja

még ma is meglehe/ősen homályos. A
zene tudomány ugyan sok jelentős ered
ményt felmutathat ebben a vonatkozás
ban, de arról szó sincs, hogy az opera
szerző Haydn elfoglalta volna az őt

megillető helyét a zenei köztudatban.
Az operQházak vajmi ritkán tűzik mú
sorukra alkotásait, aminek talán az is
lehet a magyarázata, hogy az éneke
sekre meglehetősen nagy feladatot ró
egy-egy ária pontos és a szerzői szán
dékokhoz hu interpretálása. Haydn szö
lóénekpsei valósáaos szonátákat énekel
nek végig. Nyilván ez is meglehetősen
kényes helyzetbe hozta az új marryar
hanglemez készítőit. Az Aki hűtlen,

pórul járU ugyani' kétféle megszólal
tatási lehetőséget kíll~il: előadhatják

oratóriumszeTÚen, de az eredeti vígjá
ték szellemének megfelelően is, vállalva
annak kockázatát, hogy élő közönség
híján a haydni színpad pezsgése lom
hábbá, szettemesséqe cröltetetté válik.
Maga a mű ugyanis kellemes, ötletes,
vidám játék, amíLyenből meglehetősen

sokat ismerünk a kor európai színpa
dairól. A mi számunkra becsessé az te
szi, hogy Haydn írta, s egy olyan mű

faj felé törte az, utat, amely majd Mo
zart Figaró.1ában teljesedett be. Lemez
felvétele ezért fontos eseménye zenei
életünknek.

Igazi vígoperát hallhatunk a lemezen,
mert - amint Somfai László írja is
mertetőjében - az előadók az eredeti
változat mellett döntöttek. Szerencsére.
Bár résziikről bizonyos áldozatot kívánt
ez a választás, hiszen a koncertszerű

felvéte! mindig több allcalmat kínál az
énekesnek. hogy hangját vagv kultúrá
ját csilloptassa. A színpadnak mások a
törvényei. Itt az összjáték a fontos, s
az énekesnek fél szemmel arra kell
ügyelnie, hogy illúziót is keltsen. (A
jelen és a közelmúlt nagy énekesei 
Melis György, Réti József. Gyurkovics
Mária, Székely Mihály és a többiek 
színészként is megállják a helyüket!)
Mégis azt kell mondanunk, hogy ragyo
gó élményt szerez a hall(jatónak ez a
másfél-1cét óra. Elsősoroc,n az öt kitűnő

énekes jövoltából: Kalmár Magda,
Pászthy Júlia, Rozsos István, Fülöp
Attila és Greaor Józse! a 1"Mgyar ope
rajátszás és - éneklés fénykorát idézi.
A Sándor Frigye.~ vezette Liszt Ferenc
Kamarazenekar lendületesen, kitűnő rit
musban játszik, de talán tőbb árntla
latot ís el lehet képzelni a partitúra
megszólaltatása közben. (R. L.)

•• Joseph Haydn: Aki 11l1Uen, pórul jár (Hungaroton, SLPX 11832-34)

RAJECZKY BENJAMIN fRAsAI

A manapság meglehetősen méltatla
nul és indokolatlanul bírált Kodály
Zoltán iskolájából több naou nemzedék
is ki1'a1zott. Az arcok és karakterek ta
lán különbözők, de egyben minden kor
osztály közös: 'rendkívüli alapossággal,
igényességgel közelednek választott té
máju1choz. s szívükbe 'Vésve őrzik a
Mester példáját, hogy mindig azt az

óSforrást kell keresniök, amelyből meg
termékenyülve megérthetik és átlénye
gíthetik mindazt, amit az évszázadok
sokféle változása kínált. Egészen ter
mészetes hát. hogy nemzed~kről nem
zedékre akadnak olyanok Kodály isko
lájában, akik a zenei néprajz különle
aes jelentőségét vallják, mert "zenetör
téneti adatokra az élet !zínét és me
legét csak a néprajzi tudás és tauasz
talat hozza meg". Ez önvallomással is
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felérő idézet Rajeczky Benjamintól va
ló, akinek nemrég ünnepeltük hetvene
dik születésnapját. Erre az alkalomra
jelentette meg írásainak gazdag váloga
tását a Zeneműkiadó Ferenczi Ilona
szerkesztésében.

Rajeczky Benjamin szerénu tudós,
ezért nagy tudós. Nem látványos ered
ményekre, hangzatos bírálatokra és nagy
átértékelésekre törekszik,' hanem az
anyag alázatos vallatásával mutat fel
már-má'r feledésbe merült nemzeti kin
cseket. Az irodalom tudós kutatóihoz
hasonlóan azt a valaha e9ységes ké
pet szeretné helyreállítani mozaikjaiból,
melyet a történelem zilált atomjaira,
de amely épp a Rajeczky Benjamin 
és a hozzá hasonló kutatók - alázatos
munkálkodása folytán mégis több ma
már s.zámunkra, mint tört cserép. A
gregorián és a magyar középkor kap
csolatai sejlenek fel írásaiból; olyan
kultúra 1,irágzására következtethet'Ünle,
meiunek meglétéről homályos sejtel
meinI. voltak ugyan, de részletes és
alapos elemzés híján csak ezekre ha
gyatkozhattunk. Kivált izgalmasak azok
a publikációi, melyek a XV. századi
többszólamú zene tÖ1·ténetét idézik. Mit
is jelenthet avatott filológus kezében
egy XV. századi kódexoen fellelhető

kézírásos Al!eluja! A kutatók tudtak
róla addig is, hogya középkori kolos
torokban nemcsak egyszólamú grego
riánt énekettek. kottakep -azonban nem
volt a többszólamúról, legalábbis a
XVI. század eláttiről nem. Radó Poli
kárp volt az első, aki arra figyelmez-

BUDAPESTI KIÁLLíTÁSOK

Varga Magda festőrnűvész - aki né
hány évvel ezelőtt a Fényes Adolf-te
remben rendezett kamarakiállítást
ez év februárjában a Műcsarnokban

nagyobb anyaggal lépett a közönség
elé. Munkái között van egy sorozat
festmény ("Enteriör macskával", "Ka
lapos nő", "Körtés csendélet", "Kék
fekvő akt". stb.); ezeknek legtöbbje az
École de Paris és a két háború kö
zötti hazai KÚT törekvéseivel mutat
rokonságet. Festményei közül azonban
néhány túllép a franciás igazodású mű

vészetszemléleten ; ilyen a nagyon szűk

szavú, nagyon hiteles, vörös hátterű

"Madonna" és a drámai erejű "Fojto
gató" című női portré.
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tetett, hogya középkori liturgikus kó
dexek adatait is vallatóra kell venni,
hogy teljes képet kapjunk a kor zenei
tÖ1·ekvéseiről. Ez a köztés segítette hoz
zá Rajeczky Benjamint, hogy előbb egy
allelujából, majd egy egész kódexból
(melynek XV. századi többszólamú kéz
iratát levakarták) rekonst1'uálja a szá
zad zenei nyelvét.

Az igazi filológus munkája egy kicsit
mindig a detektivekére emlékezteti az
olvasót. Rajeczky Benjamin elképesztő

logikai következetessége és alapossága,
minden motívumra kiterjedő figyelme
még azok számára is tanulságos. akik
a kellő ismeretek híján csak sejthetik,
hogy tanulmányaiban nem egyszerúen
szakkérdésekről van szó, hanem a nem
zet kultúrtörténetének fontos adalékait
hozza felszinre. S aki netán azt hinné,
hogy kötete kissé egyhangú, annak
hadd ajánljuk figyelmébe a hat Haydn
"nagymiséről" szóló ragyogó írást, mely
a magyetr egyházzenei szakirodalom iga
zi és maradandó remeke.

Arany János még búsongva hiányol
ta a nemzeti múlt nagyemlékeinek
relconstrukcióját. Aztán jött Kodál,y és
Bartók Béla, akik meqlehetősen mosto
ha körülmények l;;özött is m'!gmentet
tek valamit abból, amit végérvényesen
elveszettnek hittünk. gs szercncsére jöt
tek utá:nuk is, nem kevesen. J:1add kö
szöntsük most közülük azt a Rajeczky
Benjamint, aki egész életében jól sáfár
kodott az örökséggel, és alaposan meg
fiaztatta a talentumokat.

(S. G.)

Igen jelentősek a művésznő részben
festett, részben rajzolt író-arcmásaí,
amelyek közül kiemelkedik Szentkuthy
Miklós, Pilinszky János, Mészöly Mík
lós, Illés Endre, Juhász Ferenc és Len
gyel Balázs portréja. (A sok író-kép
más között persze itt-ott akad olyan
is, amely a modell karakterét kevésbé
képes magragadní ; a Kassák-f'ei például
nem tartozik a nagy íróról, festőről és
szerkesztőről készült ábrázolások leg
jobbjai közé.)

Varga Mnada kiállítása - bár gra
fikai munkái közül egyiket-másikat
mellőztük volna. ha mi lettünk volna
a tárlat rendezői - minrlenes-tre mea
érdemetten vártott ki élénk visszhanzot.
A művésznő markáns alkotói egvéni
ség, az expresszionizmus és a szimbo-


