
BEETHOVEN. ÖSSZES SZIMFÖNIAI
FERENCSIKKEL

Minden nagy karmester életének leg
fontosabb eseményei közé tartozik, ami
kor Beethovent vezényelhet, s a tech
nika korában természetes velejárója en-

'nek, hogy a legnagyobbak lemezre is
játsszák e műveket. Ma már zenetör
téneti pillanatként értékeljük, hogy
Toscanini a maga lenyűgöző tempera
mentumával, végsőkig csiszolt tísztasá
gával és elképesztő tempóival az utó
korra hagyta a maga Beethoven-képét.
Ki tagadná, hogy egy korszak testesül
meg Bruno Walter és Klernperer Beet
hoven-felfogásában? Utánuk már egy
új kor jött el, rnelynek kiemelkedő

karmesterei a maguk képere és hason
latosságára formálják a remekműveket.

Értelmezéseiknek vannak lélegzetelállító
pillanatai is, de óhatatlanul az az ér
zése a hallgatónak, hogy ezek a felvé
telek nem végérvényesek. inkább a kor
divatjának hódolnak, s azzal együtt
fognak elenyészní,

Ferencsik János egy nagy nemzedék
nek egyik utolsó képviselője. Az a
Beethoven, akit ciklusain és hangleme
zein megismertünk, mindenestől a zenei
klasszicizmus nagy beteljesítője, aki
egy-egy villanással már a romantika
szenvedélyességének előkészítője. Ezek
azonban csak villanások még. Ilyen a
IX. szimfónia harmadik tételének végén
a hegedű nagy akkordtörése, vagy a
zár6 tétel Prest6jának éles dísszonan
cíaía (mely Wagnert oly vítathatö ja
vításokra ösztönözte). De maga az egész
beethoveni oeuvre azért még a klasszi
cizmus nagy tetőzése: ezekben a szímf6
niákban egy zenei közösség lel rá a
maga kiteljeslilt élményére. ahogy Sza
bolcsi Bence írja a IX. szimf6niáról:
"A zenélő közösségbe itt hirtelen bele
vonódik a hallgatóság is; a kiválasz
tottak zenélése helyett az embertörne
gek közös zenélése kezdődik, belátha
tatlan képzelt sokaság ujjongó felvo
nulása és ölelkezése közepette, fejük
felett a mindenség napjaival és csilla
gaívaí.. , s a világot éltető örömmel."

Ez a kollektív élmény ott lüktet
mindegyík szimfóniában. A sors pö
rölycsapásait idéző Ötödikben éppúgy,
mint a viharzó Hatodikban s a szinte
pajkos Nyolcadíkban. De míndegyíkben
más karaktert ölt. Épp ezért jelent
rendkívüli karmesteri feladatot e ki
lenc remekmű mindenkori előadása, s
ezért érzi minden zeneszerető nép kul
turálís élete eseményének, amikor egy-
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egy igazán nagy karmestere lemezre ve
heti a műveket.

Évek óta kisérhettük nyomon, ahogy
növekedett azoknak a lemezeknek a
sora, malyeken Ferencsik .Tános Bee
thoven szimfóniáit vezényelte, s min
den alkalommal kifejezést adtunk Imnak
a reményünknek, hogy egyszer majd
elérkezik az a pillanat, amikor a kiváló
karmesterrel elkészült valamennyi Bee
thoven-szimfónla felvéte'e. Most a
Magyar Hanglemezgyártó megjelentette
végre a sorozat még hiányzó darabjait,
az Első, a Második, a Negyedik és a
Nyolcadik szimfónia felvételét, vala
mennyit ízléses tasakban, a címlapon a
karmestert ábrázoló fotóval, erősen kö
zepes technikai színvonalon,

Ferencsik János· értelmezésének ta
lán az a legnagyobb pozítívuma, hogy
megcáfolja azt a közhelyt: Beethoven
nek csak a páratlan szimfóniái az igazi
remekművek. Valamennyi egy-egy té~

lája a nagy épületnek, s ez az új fel
vételsorozat valóban szerves egységben
ábrázolja e monumentális tömböt. Fe
lejthetetlenül szép például a Nyolcadik
sztmtónía Allegro vivace tételének. lé
legzeteláUítóan izgalmas az Első szím
fónia nagy átmenetének megoldása. A
Második és a Negyedik szimfónía
klasszikus kiegyensúlyozottsága és mél
tóságos hömpölygése pedig karakterisz
tikusan rajzolja a hallgató elé a Mozart
hatásokat már levetkezett és a maga
útjára talált szerző műfajteremtő kísér
leteit.

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
nyilván ajándéknak szánta e felvételek
megjelentetését, így köszöntve a het
venéves karmestert. O azonban egy
nemes gesztussal visszájára fordítva a
dolgot: bennünket ajándékozott meg,
hallgatóit (Hungaroton SLPX 11890, 91,
94).

VIVALDI EGYHAZZENEI M'OVEI

Nemrégiben nagy sikert aratott a Ma
gyar Hanglemezgyártó Vállalat kiadá
sában megjelent Vivaldi-lemez, melyen
a Budapesti Madrlgálkórus, a Liszt Fe
renc Kamarazenekar s kitűnő szólisták
Szekeres Ferenc vezényletével egy cso
kornyit mutattak be Vivaldi egyház
zenéjéből (SLPX 11695). Most, míntegy
e lemez folytatásaként ugyanezek az
együttesek, ugyancsak Szekeres Ferenc
zenei irányításával "a velencei félho
mály muzsikusá"-nak 111. - más szá
mozással: 112. - zsoltárát, g-rnoll Ky-



ríéjét s In'deti bellate kezdetú motsttá
ját szólaltatják meg.

Antonio Vivaldi sorsa nagyjából ha
sonlított a nagy Bachéhoz. Az Ő csodála
tos művészete is olyan közegben bonta
kozott ki, ahol szüntelen tntrikák.. kicsi
nyes pletykálkodások keserítették, vagy
épp ezek ösztönözték képzeletét szabad
szárnyalásra. Jelenleg a zenei világ
mintegy 60 egyházzenei művét ismeri.
Közöttük jó néhány olyan, amit csak
alkalmi használatra szánt - mísebeté
tek és motetták -, de akadnak olyanok
is, amelyek nyilván nagy ünnepeken
hangzottak el. Közéjük számíthatjuk a
111. zsoltárt és a g-moll Kyrie-t, melyek
két énekkarra. két zenekarra készültek,
a Beatus vir pedig még a szólóéneke
seknek is hálás feladatot tartogat.

Vivaldival az egyházzene fej1ődésének

egyik jelentős állomásához érkezett. A
reneszánsz kora óta megfígyelhetö,
amint a szerző egyénisége egyre inkább
érvényesül a kifejezésben. De még Vi
valdi nagy elődje, GabrieU is szívesen
rejtette önmagát, választotta inkább a
hagyományos kifejezés egy-egy sztereo
típiává merevedett fordulatát. A velen
cei mester egyetlen mozdulattal elsö
pörte elődeinek gyakorlatát, megtörte a
korábban oly egységesnek és végérvé
nyesnek látszó zenei íveket, kíemelt
addig rejtve maradt apró részleteket, s
így az ember szubjektív istenélményét
egészen új aspektusból tudta kifejezni.
Igy vált mint egyik monográfusa
mondja - "a modern életérzés meghir
detőjévé", Olyan szímfoníkus forma jut
diadalra egyházi zenéjében. melv régóta
ott készülődött már az európai muzsí
kában, de előtte senki nem merte ilyen
magától értetődő természetességgel, az
érzelmek ilyen, már-már parttalan ára
dásával kifejezni, nem akadt még eu
rópai muzsíkus, aki a templomi' zené-

A RENESZÁNSZ ERD~LYBEN

(1560-1600)

Két szonett a devotio modernát önma
gában egyre inkább elmélyítő idős

Míchelangelótól a Díonígí Atanaqi-féle
gyűjteményben, melyet diplomáciai
okokból a velencei doge küldött II.
János erdélyi fejedelemnek, aki addig
is kifejezte rajongasát az itáliai rene
szánsz művészet iránt. Az időpont: 1565.

Barlay Ö. Szabolcs tanulmánya a Vi
gilia 1975 novemberi számában (Michel-

be így belopta volna az ember érzel
meit, aki az örvendező és ujjongó
ember mellett ily teljesen és átélten
vallott volna a szenvedő és alázatosan
leboruló emberről. Nagy festő-kortársai,

Canaletto és Guardl a velencei öröm
ünnepeket festették, az arányló ruhájú
gondolásokat, a körtáncba fogódzó tö
meget és a metszően kék égboltot. Vi
valdi zenéjében az árnyak is felsejle
nek, míntha elsőnek döbbent volna rá,
hogy az ember alapvetően bűnös, II
rninthaelsőnek fogamzott volna meg
benne az a zenei ősképlet, melyet aztán
Bach tett végérvényessé nagy passiót
ban. ünnepélyes, fenséges zene az övé,
de sosem lehet pontosan tudni, vajon
a diadalmasan bevonuló Jézus alakja
Inspirálta-e képzeletét. vagy a kereszt
halál drámája mozgatja-e fantáziáját.

Vagy talán mindkettő? Igen, Vivaldi
a zseniális zeneköltők médjára az ellen
tétekból építkezik, mínt például a

,Reatus vir kezdetű zsoltárban, ahol re
mekül érzékelteti az Istenben megiga
zuló ember fölerneltetésének és a go
nosz rémületének elleníétét:

igazsága megmarad örökre,
feje díesöségesen fölemelke..Uk.
A gonosz rettegve látja ezt,
fogát cstkorgatja és eítüntk,
a bilnösök öröme szertefoszlik.

(Gál Ferenc fordftása)

Végezetül néhány impresszió az elő
adásról. Mintha az előző Vivaldi-lemez
hibátlanabb, teljesebb zenei élményt
nyújtana. Mintha ott szabadabban szár
nyalna az énekhang, s itt valami furcsa
félszegség akadályozná a kifejezés tel
[ességét, Bár nem lehetetlen. hogy e
kevésbé ismert művek csak alapos és
többszörös meghallgatás után válnak
személyes ismeroseinkké (SLPX 11830).

(R. L.)

angelo egy II. János erdélyi fejedelem
nek ajánlott olasz verseskónyvben} jo
gosan veti fel bennünk a kérdést: mi
mínden volt még ott, akkor a gyula
fehérvári udvarban táncban, költészet
ben, szokásban? Balassiról mindenki
tudja: Báthory István nem mínt foglyot
tartotta őt magánál, s a költő többet
jelentett számára, mínt a saját feje.
(A török császár kérelmét - adja ki
Balassit - ugyanis így utasította visz
sza: inkább a saját fejét küldi el, mint
a költőt.) De hogy Balassi az udvarban
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