
ben a magyar és a külföldi tudomá
nyos kutatás kiváló szaktekintélyei
Cserháti Józseftől Norbert Höslíngerig
egy-egy jelentős liturgikus kérdés; kap
csán a zsinat utáni egyház múltból táp
lálkozó és a jövőbe nyíló karakterét
rajzolják meg.

Egy ilyen jellegű vállalkozás tudo
mányos értéke és jelentősége termé
szetesen sokkal nagyobb, semhogy egy
recenzió keretében akár csak érzékeltet
ni tudnánk. Csupán találomra hadd
hívjuk fel a figyelmet mégis néhány
olyan írásra, amely nemcsak tudomá
nyos ismeretanyaga miatt tarthat igényt
érdeklődésre és méltánylásra, hanem a
mindennapok egyszerű emberének is
sok értékes fogódzót adhat. Ilyen mínd
járt Joseph Gülden "Befejeződött vagy
csak megkezdődött a liturgikus meg
újulás?" című írása, amelynek legfon
tosabb mondanivalója szerínt a litur
giában is csak akkor beszélhetünk meg
újulásról. ha a külsőségek helyett a
lelki tartalom kérdése kerül előtérbe,

SCHUMANN: REQUIEM •

1852-ben tölti Robert Schumann utolsó
nagyjából zavartalan évét. Igaz, már
előbb is kínzó rémlátások gyötörték, s
amikor Düsseldorfba kinevezik zene
igazgatónak, csak földszintes házat mer
bérelni, fél, hogy egy zavart pillanatában
kiugrik az ablakon. 1851-ben hatalmas
mennyiségű munkát végez, a komponá
lásba menekül gyötrelmei előL. De a
következő év még egyszer felvillantja
reményét: Manfredját hatalmas síkerrel
mutatja be Liszt Weimarban, s Hollan
diába hívják hangversenyezni. Kétség
és remény között, rettegve, s a tova
tűnő reménységbe kapaszkodva fordul
figyelme az egyházi zene felé, és egymás
után írja meg Missa sacra-ját és Requi
em-jét, zenei végrendeleteit. "Requi
emet magának ír az ember" - mondo
gatta komponálás közben, s valóban
hattyúdalává vált ez az alkotás, ugyan
úgy, mint Mozarté a maga műve.

Utolsó éveiben megkülönböztetett ér
deklődéssel fordult az énekhang lehető-

"ha a közösség minden tagja megérti,
hogy ,ő is az egyház' (XII. Pius); hogy
nemcsak tárgya, hanem éppen alanya
a keresztény életnek és a gondoskodó
egyháznak". Hasonlóképpen égetően idő

szerű kérdéseket vet föl "Szentírás 
dogma - igehirdetés" című tanulmá
nyában Szennay András, aki az ige
hirdetés újraértékelésének elméleti alap
vetése mellett jó néhány nagyon fon
tos gyakorlati kérdés tárgyalásától sem
riad vissza. Teljesen igaza van, amikor
hangsúlyozza, hogy az igehirdetőnek el
sőrendű feladata, ha nem kötelessége,
hogy Isten szavát minél inkább élet
alakító gyakorlattá emelje. Ehhez pe
dig elsősorban nem a tudomány nyújt
segítséget, hanem - s ez hivő és pap
közös kötelme - .,HZ elmélkedő elmé
lyülés" és "a Biblia elmélyült olvasá
sa". Ugyanennek a témának más vo
natkozású, nem kevésbé hasznos kifej
tése található Csanád Béla "A liturgi
kus homilia kérdése a zsinaton" című

tanulmányában.
SIKl GEZA

ségei felé. Sőt, általában is: befelé fi
gyelt, a lélek hangjaira_ "Szoktassa
magát mindenekelőtt ahhoz írta
egyik levelében Carl Debroys -van
Bruyck zeneírónak , hogy zenéjét
függetlenül a zongorától., fejben gondol
ja ki. Csak ily módon nyílnak meg a
zene legbensőbb forrásai, és csak igy
szerezhet tiszta áttekintést szerzeményei
felett. . . .Legfontosabb, hogya muzsikus
belső hallását' fejlessze ki." S ugyancsak
1852-ből egy jellegzetes vallomása, mely
fényt derít érdeklődésére: "Legszíve
sebben énekkarok zengő hanqján fejez
ném ki, ami .. .szÍ1,emet betölti". Ez
a salaktalanul szárnyaló,' vallomásos
emberíhang áll a Requiem középpont
jában. Ez avatja a romantika egyik
legizgalmasabb termékévé ezt a meg
lehetősen méltatlanul mellőzött~meket.

A romantikus kor mohó érdeklődéssel

fordult a zenei múlt felé. Ekkor lobbant
fel Bach kultusza, mely szinte bevilágí
totta az egész korszak zenei ízlését. Szor
galmas és igyekvő tanulők bújták
Hiindel, Haydn és Mozart egyházzenei

·Robert Schumann: Requiem. Andor !l:Vla, Szókefalvy-Nagy Katalin, Barlay Zsuzsa, Bu
dai Lívia, Korondy György. Gregor József (ének), a Magyar Állami Hangversenyzenekar
és a Budapesti Kórus, vezényel: Forrai Mik Iös (SLPX 11809).
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alkotásainak partitúráit. A romantika
művészetszemléleténekamúgy i.~ jellem
zője az "örök", a "nagy" dolgok iránt
való érdeklődés, az emberfölöttinek szen
vedélyes kutatása, a prométheuszi ember
tisztelete. Schumann azonban nem egy
szerűen a kor ízléséhez alkalmazkodott,
hanem a maga legszemélyesebb vallomá
sát .okarta megírni, olyan meglepően

egyszerű, kristálytisztán .áttekinthető for
mában, me!y alapvetően új még lázban
fogant Genovévája mellett is. Ez az
egyszerűség, őszinteség, pátosz nélküli
póztalanság inkább a klasszicizmusra
utal vissza, annak letisztult világát idézi,
csak az énekhang lehetőségeinek kedv
telve történő akalmazása jelzi, hogy a
klasszikus korszak immár jóvátehetetle
nül a múlté, s új titánok jöttek, akik
nem ismernek korlátokat és határokat,
s wagneri szenvedéllyel igyekeznek ze
nébe foglalni az egész világegyetemet.

A schumanni Requiem elsősorban ab
ban különbözik a műfaj talán legklasz
szikusabb és legökonomikusabb darab
jától, Mozart művétől, hogy hiányzik

MOZART OPERAI

Minden mlIfaj, minden művészeti ág
történetének vannak kivételesen nagy
pillanatai. Az oratórium Bach és Hiindel
műveiben jutott a csúcsra, a szimf6nia
al;qhanem Beethovennél, a kamarazene
Schubertnél, s az opera egyik legna
gyobb korszaka kétségtelenül Mozart
remekeiben jött el. Az öt 'legnagyobb
Mozart-operát, a Szöktetést, a Figar6t,
a Don Juant, a Cosi fan tut tet és a
Varázsfuvolát elemzi könyvében Spike
Huqhes"", aki mintegy jejtpgetéseinek
berekesztéséül a következő rendkívüli
kifejező és igaz jellemzést írja: "Mózart
nagysága - miként Shákespeare-é is 
abban az erőben rejlik, amivel ránk
éppúgy hat. mint eleinkre, kik operáit
először látták, s ahogy ut6dainkra is
hatni fog, ha eljön az ideje: ez az erő

mindenekelőtt az emberi természet
egyedülállóan pontos megfigyelése s az
f-mber iráuti együttérzés. Ezért van,
hogy alakjai élő és szerető, nevető és
halandó lények - mint mi, mindany
nyian. Mint mi mindannyian? Nem
pontosan. Mert ők, alkotójukkal, Wolf-

belőle a heroikus gesztus. Az egész al
kotást a szomorúság és a gyász nyomasz
t6 légköre jellemzi, s a zeneköltő nem
keresi a kiutat, nem szökken a hétköz
napok fölé, hanem szemét a halálra
függesztve alázatosan vall a maga leg
rejtettebb érzéseiről és gondolatair6l. Ez,
az érzelmi alapállás természetesen kicsit
egyhangúvá teszi a művet, ugyanakkor
azonban megrendit könnyes alázata.
Ezeket az érzéseket mélyíti el a kitűnő

előadás, me ly elsősorban a karmester,
Forrai Miklós érdeme. KüZönösen a
k6rusrészek hangzanak fel imponál6
erővel és belső izzással, maga a zenei
folyamat teljessége itt-ott talán lehetne
plasztikusabb is. Kitűnően énekel a sz6
listák közül Andor Éo« és Grecor J6
zsei, lzléses és a mű hangulatához al
kalmazkodó a lemeztasak terve és kí
vitele (Bán6 Endre munkája) és többé
-kevésbé megfelelő a technikai kivitele
zés is, bár a lemez egyes részletei kissé
"kásásan" hangzanak. Szép és kifejező a
lemezen hallható másik Schumann-mű,

fl, Requiem für Mignon tolmácsolása.

gang Amadeus Mozarttal együtt: halha
tatlanok."

Ennek a halhatatlanságnak zenei ere
dőit elemzi e kitűnő könyv. Mert két
ségtelen: Mozart előtt i.~ alkotott ma
radand6 remekeket az opera, de egyetlen
korszak egyetlen szerzeménye sem épült
be ily szervesen a kultúra történetébe,
mint. éppen az övéi. A kutatás számára
épp az az izgalmas és soha egyértel
műen le nem zárható feladat, hogy
ennek okát a felszínre hozza. Hiszen
Haydn színpadján és Hiindel nagyméretű
történelmi operáiban is hús-vér alakok
mozogtak. Ki tagadhatná. hogy az opera
seria és az opera buffa sok-sok da
rabja között vannak remekművek. Mo
zart színpada azonban mégis más. Az
valóban minden kor számára mond vala
mit. Mert nem egyszeri problémákat
vet föl, s hősei nem korhoz lcötött hely
zetekben élik életüket, hanem egyete
mes emberi kérdések: szorításában ver
gődnek vagy komédiáznak akkor is,
ha életkeretüket - mint a Varázsfuvola
szabadkőműves jelképeit - messze túl
haladta már az idő. Meglehet. hogy
Tamino bukásának és felemelkedésének

**Spike Hughes : Mozart operakalauz (Zenem ükiadó, Orpheusz könyvek).
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közege érdektelen. De az áldozat, amit
hozni kész: örök. S hogy valóban azzá
lehetett a kollektív tudatban is, annak
a kivételes zenei formálás a magyará
zata. Ezért érezzük jogosnak Spike
Hughes eljárását, amikor rendkívüli
műgonddal elemzi az operák hangszere
léseinek azokat a rejtett finomságait,
melyek épp a hatás legfontosabb össze
tevői. Valóban rendkívüli lehetőség e
művet elolvasva új-ra megnézni vala
melyik nagy Mozart-operát, vagy 
és ez a zenehallgatási forma ma már
egészen te1'mészetes végighallgatni
valamelyik maradandó értékű lemezfel-

A FÉNYKÉP ESZTf:TIKUMA*

Nemrég még vitatták, lehet-e művé

szetnek tekinteni a fényképezést. Hi
szen csak másolja a látott valóságot, s
ha egy fénykép szép, szépségét elsősor

ban annak köszönheti, hogy valami
szép táj, tárgy vagy emberalak került
a fényképész leneséje elé. Persze a
téma kiválasztása, a szerenesés beállí
tás önmagában is személyes tett, s mű

vészet annak eldöntése is, mi "nő

meg", mi válik sokértelmű jelképpé,
ha lefényképezzük.

De ha szétnézünk ezen a kiállításon,
a képek figyelmes szemlélgetése köz
ben egész sereg olyan fölismerés tisz
tázódik bennünk, amelyek véglegesen
meggyőznek arról, hogy a fényképezést
lehet művészí fokon művelní, s hogy' a
jó fényképek az igazi műélvezetörö-

-rnével ajándékoznak meg. Ráeszmélünk
arra, mennyire nem igaz, hogy a fény
képezőgép csak azt rögzíti, amit úgyis
mindenki láthat, s hogy a fényképezés
nek legföljebb informatív vagy emlé
keket őrző szerepe lehet. Gondoljuk
csak meg, mennyire sietősek a környe
zetünkről alkotott észleléseínk! A gyer
mek tágranyílt szernmel megcsodál
egy-egy érdekes látványt, mi, felnőttek

néhány érzéki benyomás alapján egy
kettőre néven nevezzük a tárgyakat,
azonosít juk a körülöttünk fölbukkanó
személyeket, s többé már nem arra
figyelünk, amit látunk, hanem arra,
amit tudunk: ez fejfa, ez egy oszlop,
ez meg X, Y barátom. A fényképész

vételét. A szerző, előszavának bizony~

sága szerint, inkább a lemezhallgatókra
gondolt, amikor művét· írta. Ismerve az
amerikai zenei élet sajátosságait, ez
érthető. Szerencsére azonban a mi
operaházunkban meglehetősen gyakran
hallhatók a nagy Mozart-operák (ha 
sajnos - nem is egyszerre mind az
öt). tgy aztán Spike Hugheskönyve
elsősorban a gyakorló zenehallgatóknak
nyújthat örömet és sok tanulságot. An
nak is bizonysága, hogy az igazán nagy
művek elemzőiket is nagy teljesítmé
nyekre sarkallhatják.

(R. L.)

első művészi tette, hogy megállít min
ket egy látvány előtt: egy arc ráncai
nak szövevényét éppoly elfogulatlanul
és csodálkozva figyeli meg s mutatja
elénk, mínt egy· kopjafa rostjait, egy
omladozó fal vakolatrepedéseit vagy egy
kézírás texturáját. "Ez vagyok hát,
amit a kép mutat" - kérdi Kassák
Lajos, amikor egyik itt látható
fényképén ámulva megfigyelte,
"mi épül., mi omladozik" az arcán.
"Ez hát az ember?" kérdez
zük mí is egy-egy arckép előtt; és nem
a portré személyes hitelessége foglal
koztat elsősorban, hanem az emberi
arc, a mí arcunk föltárulásának ünnepi
ténye.

Aztán észrevesszük azt is, hogy a
fotográfus nemcsak a tudatnak elsie
tett és gyakorlatias "kiegészítéseit" há
rítja el - a látvány pontosabb megra
gadása érdekében, hanem még magá
nak a látványnak sok fontos alkotó
eleméről is lemond, hogy annál job
ban ráirányítsa figyelmünket arra a
kevésre, de nagyon lényegesre, amit a
látási benyomások közül kiemel. A
fekete-fehér fénykép lemond például a
színről : milyen szegénység, s ugyan
akkor milyen hatalmas lehetőség arra
a lényeglátásra, amely csak a szegény
ség környezetében otthonos. A rajzos
ság kiemelésére. a fény és árnyék folt
hatásainak föltárására, amint azt a ké
pek előhívója jónak látja.

S ezzel el is jutottunk az előhívás

nak - nem, nem trükkjeihez -, mes
terfogásaihoz: amikor, a fényképész

• Elhangzott Vattay Elemér klállitásának megnyitójaként a budapesti piarista gimnázium
ban 1977. III. 20-án.
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