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Amikor ifjúságomban gyűjteni kezd
tem a lemezeket, mindig arra vágy
tam, hogy me,}'szerezzem Bach zongo
raversenyeinek teljes felvételét. Thu'TZÓ
Gábor segített hozzá, vagy talán egy
szédült pillanatában ő ajándékoztIL ne
kem a két-három és négy zongorára
írt műveket. Igaz, ezen a felvételen
cembalo helyettesíti a fortepianót, de
olyan nagyszerű művészek játsszák
mint a 'stuttgarti Pro Musica Kamara~
zenekar és Rolf Reinhardt. Aztán har'
madéves egyetemista koromban négy
lengyel művész elő is adta ezeket II

több zongorára írt koncerteket. Emlé-'
kezetem szerint "sziinetben. a közönség
nagy része a helyén maradt, olyan iz
galmas ,látvány volt, amint a negye
dik zongora kiemelkedett a Zeneakadé
mia pincéjéből.

Most, amikor annak a hallatlanul iz
galmas sorozatnak, melyen Kocsis Zol
tán játssza Bach összes zongoraverse
nyeit, záróakkordjaképp megjelent II

három- és a négy zongorára. írt ver
senyeket tartalmazó tasak", ifjúságom
nosztalgiáit is keresni kezdtem. Vajon
ez a szándékosan puritán, lecsupaszí
tott előadásmód alkalmas arra, hogy
varázslatot keltsen?
Mindenekelőtt azt kell előre bocsá

tanom, hogy a négy kitűnő zongora
művész - Kocsis Zoltán, Schiff And
rás, Falvai Sándor és Rohmann Imre
- nagyszerűen játsszanak együtt, és
kicsit talán lágyabban is, mint a so
rozat eddigi lemezein a szólista Kocsis
Zoltán. Mondhatnám: poétikus felvétel
ez, igaz, ez a költészet a gépek lírája.
A technika korának embere a múltba
tekintve keresi a szépség és a humá
num gondolatának felvillanó fényjeleit.
Am ugyanakkor ez az ember a maga
korának gyermeke, olyan koré, mely
nek ideálja a matematikai gondolko
dás. Talán ezért is mutatja fel oly
pontosan a bachi muzsika szövetében
rejlő eHenpontot, me ly még a nagy
szerű Vivaldi-muzsikát is pontosította,
áttetszőbbé tette Bach műhelYéb~n, A
zene tudomány úgy tartja szá7]wn eze
ket a koncerteket. mint átiratokat. De
hallgassa meg csak valaki egymás wtán
II Vivaldi-műveket majd a. Bachokat!

Két külön világ, melynek teljesen sa
játo$ törvényei vannak. Bachnak talán
még jobban sikerült megtalálnia. azo
kat az arányokat, kombinációkat, me
lyek megszüntetnek minden "üresjára
tot", s teljesebbé, zengőbbé teszik a
zenei szövetet. Felejthetetlenül szép a
három zongorára írt C-dúr verseny
utolsó tételének lebegő-rohanó megszó
laltatása, s a négy zongorás a-moll
verseny most is úgy hangzik, mintha
angyalok éneke lenne.

Valaha - lehet annak másfél év
tizede is - azt kértem az illetékesek
től, adassák elő minél többször Bach
zongoraversenyeit, a több zongorára ír
takat is. Most arra kérem a szép lemez
barátait, hallgassák minél többször ezt
a nagyszerű felvételsorozatot, melyet
egyszer. még úgy emlegetnek majd.
mint egy kor és ízlés jellemző doku
mentumát.

Schiff András leült ahhoz a hang
szerhez, melyen Beethove~ jdtszott va
laha (most a Nemzeti Múzeumban őr

zik a Broadwood márkájú zongorát), s
néhány igen ritkán hállható Beetho
ven-darabot vett lemezre.·· Mintha
csak azt az utat akarta volna végig
járatni a hallgat6val, melyen Beetho
ven maga is járt, 'amikor a bagatellek
ben felvetett művészi kérdéseket az
után sokkal magasabb szíii.vonalon,
mesteri kézzel válaszolta meg a nagy
szonátákban. A bagatellek, az Öt kis
zongoradarab vagy a Polonaise aligha
a beethoveni zongora-oeuvre csúcsaira
vezetnek, mégis hallatlanul izgalmas
muhely-problémákat vetnek fel, arról
nem is szólva, hogy a hajdan divatos
hangszer az előadást sokkal egyszerűb

bé, sallagtalanabbá teszi, s arra figyel
meztet, hogy az a Beethoven-kép, mely
a hangszer nagy mestereinek keze
nyomán kialakult, bizonyos vonatko
zásban kiegészítésre, korrekci6ra szarul.
Karunk előadóművészete hajlik arra 
és részben a közízlés nyomása alatt -,
hogy a művekben magát a szerzőt szó-'
laltassa meg. Az értelmezésnek hatal
mas lehetőségei rejlenek itt, de óhatat
lanul fenyeget a hangsúlyeltolódás ve
szélye is, hiszen - maradjunk Bee
thovennél - nem mindegyik mű ké
szült önarcképnek, sok az alkalmi mű

helymu'nka, egy-egy izgalmasabb zenei
kérdés fölött való meditáció. Schiff
András előadásának az a legnagyobb

"Bach: zongoraversenyei. Hungaroton, SLPX 11752.
""Beethoven: Bagatellek. Op 119 és 126. öt kis zongoradarab. Polonaise Op. 89. Hunga,

roton, :::LPX 11885.
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irdenw és erénye, hogy a figyelmet
egyértelműen a zenei problémákra össz
pontosítja. Meglehet, hogy a megszó
laló műalkotások a szokottnál kevésbé
fenségesebbek és romantikusak, ám an
nál izgalmasabbak azok a zenei folya
matok, melyek mds előadásban inkább
t'ejtve maradtak.

Ránki Dezső Debussy-lemeze·"
igazi gyönyörűség. Kénytelen vagyok
ismét egy régi emléket Eilőbányászni a
múlt kútjából: még gimnazista voltam,
amikor Rózsavölgyi kirakatában meg
;elent Walter Gieseking előadásában

"Az elsüllyedt katedráHs". Dehogy volt
abban az időben annyi PénzÜ17,1~, hogy
megvehettük volna! Később jött Ri<;h
ter, s megint csodálatos felfedezéseket
kínált. De ez már más világ vott. Gie
seking akkor érkezett Budapestre, ami
kor az irodalomban Proust hódított, s
• fiatalabbak mohón indultak Alain-

A SCHOLA HUNGARICA EGYUT'rES
ESTJE

A TIT budapesti művészeti szakosz
tálya rendezésében az Európa-szerte
ismert Schola Hungarica együttes (Ma
gyar Gregoriánum lemezfelvételük nagy
Iriker volt az utóbbi években) Szendrei
Janka és' Dobszay László vezényletével
június l-én hangversenyt adott a Kos
suth Klwbban. Programjukat a kiizép
kor magyar. zenéjéből válogatták, a
gregoriánból.

Hogy mit jelentett ez. a zene - s
mit jelent ma. is - a magyar kultúr
förténetben, Dobszay László, kiváló ze
netudósunk tömören összefoglalta. Elő

adásából kiderült: az egyszólamú gre
goriánum nem valamiféle, Magyaror
szágra Róma által rákényszeritett. ze
ne, hanem a középkornak a XV. szá
zadig terjedő szakaszában a magasren
dű zene, ami természetesen nem jelen
A a többszólamúság hiányát hazánk
ban. A gregoriánum az, amelyre a ze
nei nevelés épűlt, s benne összefoglal
ták a tapasztalatokat, megfogalmazták
általa a zenei ábécét. Tehát a zenei
műveltséget jelentette. A gregDTiánu-

Fournier csodavilágának felkutatására.
A lélek mélyvilága tárult fel ezekből

a művekből, hogyne lett volna revelá
ció "Az elsüllyedt katedrális"!

A háború azonban végét vetette II

csodáknak. A mai Debussy-kép talán
még a Giesekingénél is szikárabb va
lemelyest, de éppen Ránki Dezső ;áté
ka nyomán fogalmazódik meg a h,all
gatóban a kérdés: vajon újra II köl
tészet időszakába lépünk? Beteljesedik
Jean-Marie Domenach reménysége, s
Európa újra spiritwális korszakát kezdi?

Ki tudhatná? Ahogy azonban Ránki
Dezső előadásában II "Fén1lek a vizen"
játékát vagy a "Harangszó a lombo
kon át" impresszionisztikus lebegését
halljuk, halvány, bátortalan igen fén1/
lik fel tudatunk mélyén.'

mot nem központilag ter;esztették 
gépies módon. Amikor nálunk meg.-
gyökeresedett sajátságos történeji
környezetben intézményes szelek-
ciót nyert. (Vannak darabok, melyeket
többször énekeltek, ;obban kedveltek.)"
A válogatás kialakította a magyaror
szági változat-kört, s ez jól méghatá
rozható, elválasztható az európai egy
szólamú gregorián-kultúrán belül
körülírható logikával. Megtermette azo
kat a magyar szerzőket is, akik saját
ságosan magyar műveket alkotta7c.

A hangverseny-műsoron szerepl.
anyag eou: Magyarországon meggyöke
resedett speciális gregorián repertoár,
amely - ahogyan Dobszay IJászló ki
fejtette (s ez egyre világosabb a zene
tudósok előtt) - rendkívüli erő1Jel és
társadalmi szélességben meggyökerezett
zenei kifejezési mód. Nevezetesen: az
az erős szakosodás, amely Európában
virágba borította a polifóniát, annak
virtw/5z és olykor elvont játékait, ná
lunk kevésbé érvényesűlt. Igy aztán
megmaradt nekünk ez az egyszólamú
ság, de olyan társadalmi mélységben
elterjedve, s a magyar tradicióho:l
olyan szívóssággal kötődve, amelyre

"'Debussy: Images I-II. Gyermekkuckó. A boldogok szígete. Hungaroton SLPX 118".
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