
LISZT: MISSA SOLEMNIS
HOZART-HAYDN-EST

"Ennek az els/) előadásnak a benyomá
.a félig kedvezőtlen volt, főképp a ma
gasban, a bazilika akusztikai hibája
miatt. A kupola gllújt6pontjától a han
gok (jsszekeverednek benne és szörnyű

kakofóniát hoznak létre - amit gán
csolóim az én sajnálatos komponálási
módszeremnek tulajdonitottak." Liszt
el11lik levelében - visszaemlékezve Mis
.a solemnisének 1856. évi esztergomi
bemutntójára - Sayn-Wittgenstein Ca
rolynnek panaszkodott így, célzást téve
bírálóinak rosszindulatú mcgiegy,zéseire,
amelyekl~el már a premier előtt fgyekez
tek megakadályozni az Esztergomi mise
előadását. A fő vádpont a Pesti Napló
cikkirója szerint a következő volt: a
nagymÍ3e "stílje nem lehet egyházi, val
lásos, mert hiszen Liszt Wagner tisztelőt
hez tartozik". Az elmarasztalás - amint
a zenetö,·ténetből ismert - tulaidonkév
pen az "új ·romantikusoknak" szólt. aki~
ne~ zenéje (elsősorban Liszté. W,1gnere)
"szerkezetében zúrza1Jaros, •dallamtalan,
hipermodern, nagyképű, értelmetlen".

Az aklcori időkben vclóban zavarosnak
minősíthették a Missa solemnist is. A
klasszikus mise-kompozíciók után előáll

ni azzal,. hogy a Glória "Cum Sancto
Spiritw" részére csak imitált fúgát írjon
II szerző, azt is abbahagyva, sőt a par
titúrában jelezve: az egész esetleg el
hagyható, vagy a Cred6ban színpadias
dobütéseket alkalmazni - eleve kihívó
különclcödésnek számíthatott. De sorol
hatnánk a többi példát is...

Ma már a szövevényes szólamvezetés
ben, kórus és szólisták bonyolult válta
kozásában észrevesszük azt a nemes
egyszerűséget, tisztaságot, ami ebben a
vérbeti romantikws műben rejlik. Es
ettől lesz egyházi muzsika. Az Eszter
gomi mise nem a ceciliánus eszmék je
gyében ír6dott. A szerző célja elsősorban

a wagneri 7corszakalkotó romantika eg'y~

házzenei átvétele, annak a hallatlan
kifejezőerőnek mise-drámai alkalmfÁ,zása,
amely az ember legben,~őbb világát. ad
dig szinte ábrázolhatatlan vívódásait,
megnyugvásait fogalmazta meg a zene
nye17,én. Ez az őszinte rnélyviMa sohasem
pTofán. Liszt tudta: a megvá.ltás drámá
ja is e7Jiláqon. emberek közt zaJlott le
- az emberért. A hit éoi. áramkörbe
kapcsolva gyújtja meg a földi lámpáso
kat.

A Kyriében a Christe-rés<I metamorfi
zált melódiájálUlk visszatér6 motívuma a

Benedictu.-ban (jelezve: Krisztus az, aki
,,11% Úr nevében jön"). a földre azálló
Istenember alakját idéző azoprán-tenor
szóló a Credóban, vaY1l utnlanott. a Homo
factus unisonója, a szer.vedést á1)rázoZó
három hang ("nint ős-s~imbólum, három
szög komponálható köré, jelezve a ter
mészet és a természetfeletti kapcsolatát)
a zeneköltő hittitko1cban elmélyiLlő lel
kületére vallanak.· Ezekre II misztikm
élményekre korunkban tallin csak Mes
siaen zenei e1.1'agadtatásai lehetnek ~éZ

dák. Kétségtelen: Liszt miséje a mai
kor emberének már kissé idegen hang
zásvilágú. De bemutatásukor az igazi
értők megsejtették jövő-célzatát, az új
zene "stiljét". Vitatkozt(lk róla. Vajon
mi vizsgál6dhatunk-e Új egyházi mííze
nénkben? Alig van modern, új al1cotás.

Az Alkantarai Szent Péter (volt pest~

ferences) templom Liszt Ferenc K6rusá':'
nak elóadásában, a zeneszerző halálának
91-ik évfordulóján hallottuk a Missa SO
lemnist. A feladat ..- mint mindig 
óriási. Bucsi László karnagy - egyház
zenészeink közt a Liszt-kultusz leqszor
galmasabb ápolája - jól vizsgázott. Nem
volt átij,tő a kórushangzás, de tiszta
volt. A sz6lamok egységét nem zavarták
"kiugró" vokálisok, II zenekar, az orgona
orkesztrikus arányaiv'hl, biztonságáva!
tűnt ki. A sz6listáknak: Rohonyi Anikó
nak (~zoprán), Kistétényi IvIelindanak
(altf), Leblanc Győzőnek (tenor) és Ke
nessey Gábor'nak (basszus) a bensőből

fakadó éneklésért mondunk köszönetet.

•
A televízióban legutóbb Kincses Vero

nika az 6budai Zichy kastély akusztikai
problémáiró~, de a környezet Károlyi
kertet idéző előnyeiről is sz6lt. Valóban,
a csodaszép szabadtéri l~astélyudvar

megfelel a legkényesebb zenei ízlésnek
is. S ha javítani tudnak az akuszti]"án,
a főváros leglátogatottabb nyári 1;0'11
cert-helye lehet.

Az idei Mozart-Haydn-sorozatban
olyan kiváló együtTesek léptek [el, mint
a Liszt Ferenc Kamarazenekar vagy a
Zenemű~észeti Főiskola zenekara. Ez
ut6bbi - Simon A.lbert vezényletével
- július 20··án este három művet adott
elő Perényi Eszter hegedűmil'vész közre
működésével: Mozart A-dúr szimf6niá
ját (K 201), a G-dúr hcueduversenyt (K
216) és Haydn G-dúr (Oxford) szimfóniá
ját.

A rendkívűl finom kamarazenekari
effektusokat kíváná Mozart-szimfónia (az
érettkori rnú1{ekkel mérbetél) első· téte-
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Iében rt szebbné! sze'tlb dallamfordulatok
a fiatalság örömét sug;írozzák. A második
tételben e~ csak Jokozödik. Mozart köny
nyei azonban átcsordulnak az ezüst fáty
lakon is: egyetlen kísérőszólam a tragi
kum ár'lt1/át vetíti előre a Menüettben. A
táncritmusból sóhajtás lesz. Kérdés és je
lelet. Az oboák, kürtök éteri hegedűhan

gokkal ..feleseln~k". A 11onósok zizegése
száll csak, mint szétterjesztett szárnyú
madár és puhán megtelepszik. Érezni le
hetett: a karmester a hegedühangzásra
koncentrált. A szimfónia szép kidolgozása
is a vonósok javára írható elsősorban.

Kevésbé sikerült a G-núr hegedűkon

cert elJadása. Perényi Eszter kezében
időnként csillogott a hang;;zer, s az oly
kor "szálakra bontott" dallamok mintha
:l:on6kezelési hibákat hoztak volna elő.

Vagy pillanatnyi indiszponáltság volt? Az
előadóművész ismert k1'alitásaít az első

tételben tapasztalhattuk meg. A "termé
szetes. kiegyen:<úlyozott formaépítkezés"
is ebben a tételben érvenyesiilt legszeb
ben. Kár, hogy Perényi Eszter a káden
dát romantikusra fogta. Paganiní-kon
certhez illett volna inkább.

Az Oxford szimfónia partitúráját
Haydn magával vitte Angliába, amikor
díszdoktorrá avatták. A mú itt hangzott
el, innen a neve. Az érett szimfóniák
erényeit, stílusát tartalmazómű első

tételében táncos, Rossinit elővételező hu
morú. A másodikban a .békés szemlélő

.dés", a "boldog ragyogá.!>" tetterőkben

megnyilvánul6 akkordja.i, majd a menü
ett paraszti táncos hangulatai dominál
nak, a bájos landler zenekari fortisszi
móig fokozódik. A záróresz suhanó gyor
sasággal mintha az életet kergetné: já
tékosan. napNnyes klasszlcitással.· Az
elyziumi mezők cytherei gondtalanságá
val, ahol a jókedv azért már fin ·01' is
lehet. A kádencia pergő ritmusában a

KIALLfTAs EGY
MAGANGYŰJTEM~NY ANYAGABÓL.

Nemkérdeztem még meg Dévényi Iván
barátomat, míért gyújt képeket, míért vál
lalkozik arra, hogy múzeumot varázsol
jon kis méretú lakásából. - minden jö
vedelmét arra áldozva, hogy újabb és
újabb festményekkel, rajzokkal és ér-

nagyszerű von6s remeklés dicsérhet/S,
Sajnos, a vadászkürtöle "könnyelmúen"
odavetett "nevető szólamai" megcsúfitot
ták a produkciót.

Kép és mttzsika alcímet adhatnánk a
tv zenés múzeumi délelóttjének. amit a
Nemzeti Galériából kiiztretitettek: (Este
vagy délután a közvetités szeren
csésebb lett volna!) Nem mintha kép és
Zene kiegészítené vaqy magyarázná eqy
mást: szuverén mindkettő. Csak a szép
ség anal6qiá.iában állíthatók egymás mel
lé. Mégis együtt, egyszerre ló.tni és hal
lani: az embernek együttes élmény. Ki
tűnő Bt/et volt tehát a szel·kesztőktól.
hogya hazai kórusirodalomb61 és a ha
zai piktúrából választottak. Kodály "Szép
könyöl'gésé"-hez Benczúr Gyula ••Hunya
di László búcs4Ja" cimú festmény&!
ugyanazt az érzést asszociálta: a haza
ezeretetét. De ugyanígy em1.ithetiink más
példákat is: BtÍl'dos .,Régi tá71,cdal"-át,
,.Lakodalmas rondó"-jé.t s Barabás Tibor
képeit, Udvardy László Bájoló.iát (Rad
nóti vers!) és Szinyei-Mersét. Petrovics
Emil Capriccio részletére, Ördögtáncára
Ferenczy Károly "Madárdala" válaszolt,
valamint Székely Bertalan "Táncosnó"
je "lejtett".

A két kórus a Maklári József által ve
zényelt OKISZ Erkel Ferenc Énekkar.
valamint a Sapszon Ferenc dirigáIta
Könnyűipari Minisztérium Bartók Kóru
sa ezúttal is rászolgált hírére. A magas
színvonaIon megszólaltCitott muzsika és
a képek szinlcronjába u.zonban időn

ként "hansúlyeltolódások" csúsztak be,
s ha már arra is volt gondja a rendező

Szítányí Andrásnak, -hoOY a karmesteri
vezénylés i technikát is "elemezze", miért
nem láthattuk mindkét karnagyot, miért
csak az egyik került a kamera elé?

TÓTIi SANDOR

mekkeI gyarapítsa s szüntelenül alakítsa,
tökéletesítse gyűjteménvét...

Nem kérdeztem még meg, mínt ahogy
nem kérdeztem meg a többi gyűjtőtől

sem. Nem azokra gondolok, akik anyag!
befektetés miatt vásárolnak képeket,
sem pedig azokra, akik nemes szándék
ból teszik ezt, minthogy szerétnek e
gyütt élni néhány szép műtárggyal...

* A győri Xantus János Múzeum képtárában. az ún. "Napóleon-ház"-ban k'ál1ítás nyílott
Dévényi Iván képzőművészeti gyűjteményéből, amely a XX. századi m'l'lyar mesterek (Csont
varv, Ferenczy Károly, Czóbel Béla, Kassák Lajos, Gadányi Jenő, Kondor Béla stb.) rnun
káít tartalmazza. A szeptemberben záruló tárlatot Németh Lajos művészettbrténész nyitotta
meg 1977. július 7-én.
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