
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-
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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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mí mindent szívhatott magába az eu
rópai műveltségből, mostanában kezd
ismertté válni. Itt, a gazdag könyvtár
írott forrásai mellett, élő tanúkkal is
találkozhatott, akik magukkal hozva
Itália reneszánsz kultúráját, művésze

tükkel szertesugározták. Claboni, az ud
vari lantos ajkáról hallhatta a poéta
azt a Lucretía-dallamot, amelyre 1575
ben "szerzé" Csák Borbála nevére strő

fáit, az első verset erre a .mötára",
majd később, a végvári élettől búcsúz
va, a közismert Egy katonaéneket. A
Lucretia-dallam egy 1581-es gyűjte

ményben található. Kecskés András
lantmúvész bécsi kutatása derített fényt
a Balassi-versek és a dallam kapcsola
tára. Barlay Szabolcs az irodalomtör
téneti hátteret tisztázta. Ugyancsak az ő

érdeme, hogy immár nem ismeretlen
Báthory Zsigmond karmesterének, Mon
teverdi, Marenzio kortársának, Mostónak
a neve sem. Transsylvaniában kompo
nálta azt a 21 madrigált, rnelyet a Ze
neművészeti Főiskola Liszt Ferenc
Kamarakórusa nemrégiben énekelt
hanglemezre. Az irodalomtörténész har
minc éve Modenában találta meg a
madrtgálok egyetlen példányait.

Az említett érdekességek részei annak
a két estét betöltő miisornak, amely
az Egyetemi Színpadon hangzott el
példát adva a szellemes, magas színv~
nalú ismeretterjesztésre. A Velencei
kalmár egyik mondata: "Hallgass a ze
nére" - adta meg a "prózai alaphan
got", egy vidám olasz Irottola (utca
dal) a zeneit. A reneszánsz ember
könnyed-Vidám életfelfogására irányít
va a figyelmet, amelynek bölcseletét
az iménti dráma Lorenzójának szájából
hallhattuk: "Az ember, aki legbelül ze
nétlen, az kész az árulásra, taktikára..."
Életfilozófia? A művészetek aranykorá
ban talált inkább stílus. a külső és a
belső világ ilyenféle egyeztetése. Aho
gyan Francesco Giorgio könyve, a "De
harmonia totíus mundi" vallja: az
egész világ harmóniája :- a XVI. szá
zadban.

A miisorvezető, Barlay. O. Szabolcs
annak a kérdésnek szentelte program
ját: hogyan hallatszott míndez 'I'ranssyl
vaniában? Válaszoltak-e rá? A Budáról
Erdélybe rnenekült Isabella. II. Janos
anyja szomorú útját Heltai Gáspár Can
tionalé-ja festette le hitelesen: a "His
tóriás ének János Királynak testamen
tomáról és Isabella Királynéasszonynak
búdosásáról", Forgách Ferenc váradi
püspök és történetíró pedig már a ki
rályné fényűző életmódját mutatta be,
ami miatt Fráter György háborgott s
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elhatározta, nem engedi, hogy a gyer
mek-fejedelem léha nevelést kapjon.

Isabella és a tánc: az Ars Renata
együttes idézte meg a mulatságokat,
utána Atanagí antológiáiából szólalt meg
a mindig a belső formára figyelő

Míchelangelo: . "Végét minden gyönyör
rníly gyorsan éri... Csak véred mossa
vétkeim fehérre".

Ebben a korban a zenét elméletben
is ismerni kellett: az udvari élet ká
nonja így követelte meg. Alapelv volt:
aki vezetésre termett, annak tudásban
is elöl kell járnia. Erre gondolt az
ifjú Szapolval János, aki liberális gon
dolkodásával ugyan megdöbbentette
Európát,. de udvarába hívott művészei

vel az elismerést is kivívta. A lanto
sok közül a legnevesebb, Bakfark Bá
lint világhírű lett. Frycíenskl lengvel
költő latin nyelvű ódájában Orfeuszhoz
hasonlítja. (A verset és valamennyi pró
zai szöveget, költeményt Cs. Németh
Lajos mondta el.) Bakfark-átiratok, fan
táziák hangzottak el Kecskés András
és a Lant-trió, Crequlllon, Jannequin
sanszonjai a Liszt Ferenc Kamarakórus
előadásában. Párkai István vezénvleté
vel. De nem maradt ki a névsorbÓl a
Báthoryak dicsérete sem: "Laetus Hy
perborearn" - hangzott Palestrina re
mekműve. (Bakfarkot elvesztette az ud
var, Báthory András megnverte a
"princeps musicae"-t.) Báthory Zsig
mondbeiktatásán fanfár-zene szólt és
magyar nyelvű Tedeum, amit ősbemu

tató követett: Girolamo Diruta híres
orgonaiskolájának rícercarjaí, toccatái
az Egyetemi Színpadra varázsolva (mag
nófelvételről hallottuk a váci fehérek
templomából, Zászkaliczky Tamás
játékában), - életre keltették a hajdan
híres orgonazenét. s általuk feltámadt
az MT A kéziratának porosodó kötete:
egy 1593-as kiadás, Barlay Szabolcs
jóvoltából. (Il Transsylvano a címe a
gy űiteménynek, amelynek dedíkáclójá
ból, párbeszédeiból kiderül: a fejedelem
otthonában is rendezett koncerteket.)
Bruck, Lechner vidám dalai, Diruta
cembalón is előadott (Szilvásy Gyöngy
vér) darabjai érzékeltették ezeket a
koncert-hangulatokat, s az a különös
"melódia" is, amely ősi rítmusábán a
lótáncoltatást idézte fel. Kecskés And
rás Howard Mayer Brown "Instrumen
tal Music Printed befor 1660" (Cam
bridge, 1965,) című blbllográfíája segít
ségével bukkant rá Frederici Viaera F'risí
tabulatúrás könyvére, egy 3 hangból
álló dallamra, mely már nem hasonlít
a meglevő középkori táncaink dallam
világához. A tánc, címe: Passamezzo



Ungaro, talán a különbséget sejteti?
Zolnay László jegyezte fel, hogy 1457
ben egy franciaországi leánykérőri a
magyarok lovai zeneszóra táncoltak.
űstdobon jól megszólaltathatö ez a kis
ámbitusú dallam, amelyhez hasonló ter
[edelrnű például a "Még azt mondiák
nem illik"-kezdetű népdalunk is. Az
Egyetemi Színpadon harsonások és
trombitások mutatták be rendkívül ha
tásosan (Farkas L Péter, Steiner Fe
renc, Szekeres Béla).

DURKÓ ZSOLT MÓZES-OPERAJA

A három felvonásos zpnedráma szö
vegkönyvét is CI zeneszerző írta, közép
pontba állit1Ja a bibliai hőst, ez esetben
Petőfi versének, a XIX. század kö1tőinek

eszméjét követve (költő=·népt'ezér).S ha
a küldetés-tudat fogalmábar. egy kicsit
Sámson szerepét is megérezzük, elmond
hatjuk, hogya mai zene nyelvén eddig
két zeneszerzőnk 1Jállalkozott a művész

hivatás megfogalmazására: Szokolay Sán
do?' és Durkó Zsolt. Amig azo'nban Szo
kolay Sándor vé1'bó színpadi művet

alkotott, koncentrálva a szöveg mon
danivalójára. D'Brk6 Zsolt operája - sa
ját vallomása szerint _. "mindenekelőtt

zene". Vag'yis: munkája során arra töre
kedett, "hogya színpadí történés forrá-'
sa zenei történés legyen, a szereplők

karaktere, alakja, életútja a zenei szö
vet természetéből fakadjon". A szerzői

szándéknak ez a része sikeTÜlt. A drá
mai történés: belső történés; M6zes
küzdelme önmagával és a Hanggal,
amely küldetésére ébreszti, amely .halá
láig tűzoszlopként világít gondolataiban.
A szubjektív vallomássá formált bibliai
esemény (és annak madáehi változata)
időtlenné válik, leöltői ars poeticává,
amelynek legmélyén lírai alaphelyzetek
ből adód6 konfliktusok halmoz6dnak
egymásra, s ebből a töméntelen lelki tu
sáMl lobban ki az a szelíd lang, amely
ről M6zes így énekel az első felvonás
második felében: "Pará...s nem éget,
akár kezembe fogom, már meg sem
éget, csak szelíden melegít". Alighanem
minden kiválasztott ilyen. Ha ajkára
veszi. a Tüzet, már nem gondol arra,
éget is. Fényét látja, melegét élvezt.

Csodálni való a zeneszerző érzékeny
sége, ahogyan belső hangjai17al "játszik".
Az apr6 motívumok, a variáci6s to
vábbszövés olykor mintha jelzései len
nének egy-egy kiáltásnak, mint amikor
tűzhány6k kicsordul6 lávapatakjai sej
tetik az erők nagyságát. És ezek a pa-

S hogy éppen Balassi megzenésített
versei hangzottak el a műsor végén
(Bakfark Lant-trió), ezzel jelképesen is
az európai színvonalú erdélyi reneszánsz
udvari műveltség értéké t emelte ki a
műsorvezető, amely műveltség jóllehet
alig terjedt túl Erdély határain, mégis
a legújabban feltárt és még feltárandó
emlékek révén igen jelentős fejezete ha
zai múvelődéstörténctiinknek.

T. S.

takok megt8 részei a földalatti hábor
gásnak. Igaz, mederben csorognak le
a hegy oldalán, gát védi _áradásukat. Van
Durk6 művében is effajta meder-ke
ménység. Bár sok esetben lírává olvad
a dráma, hangfoltokká (J. partitúra, II
szerkesztés vonala mindig a középpont
felé tereli a történetet. És még valami:
a mozdulatlanság: M6zes ma.gánya. Va
lahánys.zor megjelenile, statisztál a kör
nyezete. Passzíva tömeg, ellenfelei el
hallgatnak. Pedig - amint a III. fel
vonás is tanúsítja - az ellenféllé vált
Abiram éles kövekkel fegyverzi fel tár
sait, s a nép hajlik ls a gYilkosságra,
de mennydörgés és villámlások közepette
tehetetlenné válik, Abi?'am HUTral együtt
száműzetést szenved. Akiválasztottat
megvédi kiválasztottsága. A látványos
kép felerősíti a főhős pr6fétai alakját
s annak tudatát: egyedül van pa.rtJ.zsá
val, tehát megközelíthetetlen.

Az operában ne keressük ~ segitő

vagy ítéletet végrehajt6 sokaságot: in
kább csak: szituációt teremtő közösség
van jelen, amely szituáci6ban bontako
zik ki a belső dráma. Ezért is érez
tük, hogy a szerzű eredeti szándékának
másik része nem 1'al6sult meg: "Alta
lában mindazt, amit az operaszínpad
megjelenít - legyen az egyéni életút
vagy közösség, alak- vagy karaktervál
tozás, látvány, dial6gus - igyekeztem.
úgy alakíta-ni, hogy ne csak a színpadi,
de a zenei aránnyal, mértékkel és jel
leggel is összhangban álljon. Azt re
méltem, hogy ezzel igazáb61 a színpad
világát segítem, hiszen ,a mai opera II
színházi élményt aligha nélkülözheti." ,

Az arányok (tér-méretek, akusztikai
hatások, drámai helyzetek), 2-3 jele
netet leszámítva, eltérnek att61, amit
val6ban sZ"Ínpadinak nevezhetünk. Mind
ez a zene természetéből következik. A fi
nom árnyalatok, melódiák lírai t6nusa
legtöbbször nehezen viseli el II mo
numentalitást. Igazában három képet
láttunk színpadra termettnek: az

501


