
nem felel nekem"; "Nem vagy már
többé az Emberfia. Magad vagy. Mez
telen vagy." Ilyen és ehhez hasonló
mondatokat hallunk Jézus ajkáról,
csakhogy ennek vajmi 7~evés köze van

ZENEI KÖRK~P

Ritkán találkozik olyan harmoniku
san virtuozitás és muzikalitás a zenei
átéléssel, mint a világhírű J. E, Köhler
weimari orgonaművész egyéniségében.
Budapesti koncertjei zenei életünk ese
ményei voltak. Zeneakadémiai fellépé
sét Egyetemi templomi hangversenye
követte, ahol kizárólag Bach-műveket

orgonált, de műsorának végén megcsil
logtatta improvizációs tehetségét is.

Köhler a weimari Liszt Ferenc Ze
neművészeti. Főiskola professzora és a
helyi Szent Péter-Pál templom zene
igazgatója. Beszélgetésünk során el
mondta: szívesen látott növendékei a
fiatal magyar orgonaművészek, akik
közül Ella István és Lukács Géza ne
vét említette elismeréssel. Mint előadó

művész elsősorban Bach múveine'k tol
mácsolója. A lipcsei mester művésze
tének elmélyült ismeretéről meggyő

ződhettiLnk mindjárt - a koncert-nyitó
darabban: a Kunst der Fuge 19 tételé
ból az első négyet játszotta, ezt az
alaptémát rögzítő és tükörfordUásban
megismétlő, tovább szövő "tételt".

Bach életművének egyik csúcsa a
minden előadói apparátus megjelölését
nélkülöző "A fúga művészete" (1750),
amelyben a hangzás, a tiszta zenei
kombinatorika s a kivételes koncentrá
ció szinte már matematikai köntösben
jelentkezik, mégis érzelemdúsan, az el
szállt évekre visszapillant6 számvetés
igényével, afféle "ősmozdulattal" (Sza
bolcsi Bence), amint a Musikalisches
Opferben, de ugyanakkor megkövült
tűzhányóhoz hasonlít, amely legbelse
jében őrzi titkait. Maga a rejtelem ez
a mű, a természet testvére. Legjellem
zőbben Albert Schweitzer méltatta: "A
téma voltaképpen nem mond1tat6 érde
kesnek; nem annyira zseniális intuíció
szülötte, mint inkább a sokoldalú fel
használhat6ság, valamint a megfordUás
lehetőségének a szándéka adta a for
máját. És mégis lebilincseli azt, aki
újra meg újra hallgatja. Nyugodt, ko
moly világ tükröződik benne, mely
pusztán és mereven mozgás nélkül te-

a val6di elhagyatottsághoz, a test erőt

lenséqéhez, a véres verítéket kisajtol6
gyötrődéshez.

BALAssy LASZLÓ

rűl el, nem vidámít és nem szórakoz
tat, de mégsem bocsátja szabadon az
embert."

Valóban nehéz volt "szabadulni" a
hangok személyes varázsát61, mert a
rítmikai képletekben ott a végtelen ze
ne, amely a mindenség erejével a tér
és az idő dimenzióiba kapcsolta be a
hallgatókat. A játék egyszerű volt, mé
gis ezerszínű: a barokk világ támadt
fel a regisztereken, s főleg a negyedik
részben a valódi koncert-hangulat. Az
ív rajzolatát - kezdettől a végkifejle
tig - mennyboltra felsorakozó csillag
pontok alkották, hogy végül a teljes
ség villogjon: napok, holdak s maga a
mozdula tlan Föld, -melyen a zene vette
át meghitt birodalmát.

A hat tríószonáta (az olasz hegedű

ve1'senyek háromtételes típusát képvise
lik) a lipcseí évek (1723-1750) ígen ke
vés számú orgonaművet felmutató ter
mésének reprezentáns darabjaí. Kőhler

a G-dúr hangnemút játszotta. A köny
nyed, rokokás hangulatot árasztó első

és harmadik tétel közé elmélkedő rész
ékelődik. A waldflötén (erdei fuvola
regiszter) kiemelt "természet-játék",
melybe a trombita is belezendül, Bach
lassú tételeinek egyik leglí1'aibb vallo
mása. Az előad6művész mintha erre
koncentrálva építette volna fel a "lé
lek katedrálisát". Talán csak Beethoven
Pastoral szimfóniájának utolsó tételé
ben, már a vihar elmúltával és a pász
torsíp hangjai1tak elszálltával szólal
meg így a teremtett világ - a termé
szet temnlomában. Ez a kozmikus pil
lanat válik igazán az ember élményévé.

Sokszor sz61tak már Bach átiratairól.
Az elha.ngzott Vívald! Koncert (a-moll)
ezúttal első tételével lepett meg: Köh
lel' egészen zenekari hangzásúvá vará
zsolta. A kürtök echós felelgetései. ll

vonósok fátyolos melódiái azt a Velen
cét idézték meg, amelu Vivaldi zené
jében mindig tetten érhető. A víz és fl
várák prizmáin meqtörő fények álomi
tá1'1t varázsolnak körénk.

Osi variáci6s formába öltöztette Bach
mélységből feltörő hangját, amely Is
ten irgalmáért könyörög (Schweitzer)
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ti c-moll passacagliában. Zseniális pe
dál-szólam idézte meg a mélységet s a
billentyűkön hallottuk a könyörgő
imádságot. Azeneköltő vallásos érzé
seinek egyik legszebb példája ez a
"nagy mestermű". (Nehéz l~nne ráfog
ni az öncélú virtuozitást.) Amit a ze
netörténet ebben az esetben szuggesz
tiónak nevez, a lélek éneke, amely
megsejtet valamit a létről, a szenve
désről és a reménységről olyan pers
pektívában, ahogyan a zseninél jelent
kezik, e legnagyobb alázatosságga.l. Mo
dern lírai töredékre emlékeztet a sok
féle változat, magára az emberi élet
re, amely egyetlen pontra irányul, s a
mű végén a hajtott fúga-téma ennek a
pontnak csillagszóródása.

Köhler improvizációs készsége egé
szen rendkívüli. Sokáig emlékezetes
marad az "Uram Jézus, légy velünk"
népénekünk személyes átélése vagy az
"Erős vár nekünk az Isten" korál meg
valló ereje.

A nagyhét és a húsvét egyházi zené
jére figyelve ismételten azt a tünetet
kell megemlítenünk, amely hosszú idő

óta templomi kórusaink repertoárját
jellemzi: uniformizáltság a vokális és 'az
instrumentális művek terén. Az egyazon
mű·vek sokszoros jelentkezé3e, a minden

. esztendőben ugyanaz már-már naptárba
foglalható "modellje".

Öröm tehát, ha olyan kompozíciókkal
találkozunk, mint H. Schütz passtái (az
idei C éVQen a Lukács-passió!), a Krisz
tus hét szava a kereszten kantáta (Má
tyás-templom, Alkantarai Szent Péter
templom, Városmajor), vagy Franek,
Harmat húsvéti kórusai (Szeged-Felső

város), s a .ritkán előadott Perosi "Missa
pontificalis"-a (Miskolci Nagyboldogasz
szony plébániatemplom). Kiemeljük az
Alkantarai Szent Péter templom ének
karának, zenekarának hagyományos
Bach-interpretációit (Máté, János pas
siók) s a Belvárosi plébániatemplom
hasonló törekvéseit. Megköszönjük a vá
rosmajoriak Monteverdi vállalkozását

(Missa da capella), az .l1:lmunkás téri
Szent Margit templom kórusának mun
káját, amely énekkar a Ceciliánus
szellemben alkotó Goller (regensburgi is
kola) B-dúr miséjét énekelte.

A Mátyás-templomban Kodály Missa
Brevise emelte az ünnep fényét.

"Zene, zene, zene" a címe Czigány
György műsorának a televízióban. A
népszerű Liszt-díjas zenei "riporter"
(zongoraművész) egészen kivételes ér
zékenységgel bánik "anyagával", ami
nem más, minta hazai zenei élet ese
ménysorozata hónapról hónapra. Afféle
zenei krónikát szerkeszt, és interpretál
a muzsika népszerilsítésének igényével;
egy-egy zeneművésszel folytatott beszél
getésében igyekszik feltárni azt a saját
ságos belső világot, amelyben a zene él:
lélegzik és cselekszik, s amelynek peda
gógiai hatása (nevelő értéke) felbecsül
hetetlen. Czigány György nagy kultúrájú
muzsikus, de mindenekelőtt kiváló pe
dagógus. Amit művel, a legnehezebb
feladatok egyike: nem egy korosztályban,
hanem egy egész ország lakosságában
ébresztgeti a zene ezeretetét - az em
beriség szeretetét, ahogyan a nagyoktól,
tanulta. Példája, tanúsága ezeké a hu
manistáké, akik kezdettől eljegyezték
magukat a harmóniával.

Komoly zene és könnyű zene szerves
egységet alkot a "Zene, zene, zene"
műsorában, s hogy nem válik ketté éle
sen, megint csak a "riporter" ,érdeme,
aki megtalálja a közös szálakat ci muzsi
ka törvényeiben, az archimédeszi ponto
kat a lélek szövevényében.
Egyszerű, világos műsorok ezek, mél

tó pár;iai a zenei ismeretterjesztő köny
veknek, szuverén, koncepciózus ripor
tok". Önállóságukat a hangverse,,{y-mel
lékletek igazolják, melyek közül máris
felejthetetlen Ferencsik János és Melis
Györqy Schubert-estje, melyet a zene
akadémiai koncert filmfelvételéről látha
tott, hallhatott a többmilliós zenekedvelö
tábor.

TÓTH SANDDR

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jö
vőben lapunknak szánt kéziratait két példányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóvan küldjék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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