
A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
sokszor méltányolt kiadói tevékenységé
nek egyik nagy pozitívuma, hogy a ma
ga, eszközeivel támogatja azt a filoló
gíl1í. munkát, mely egyre intenzívebben
tárja fel a mat1f1ar zenei múlt, s ezál
tal a magyar művelődéstÖTténet emlé
keit. Ezek a sokszor szűk körőkben ma
radt' zenetuC10mánYi felfedezések rész
ben a hanglemezek révén válnak köz
kinccsé. Az ilyen jellegű kiadványok
közüZ hadd emeljük ki a Budavár ze
néje 1490-1526 címmel megjelent két
lemezt (SLPX 11983-4), mely a ma
gyar tÖTténelem legkomorabb idősza
kának zenei képét idézi.

t490-ben halt meg Mátyás kiráry, s
vele széthuUott az egységes, erős köz
ponti hatalom eszméje is, gl/akorla,tilaa
megnyílt az út a tÖTök előtt, hogy
Európa nyugati része felé vonuljon.
Ennek a hódító 'POlitikának másik 
a magyar történelem 01'11 tragikus ese
ményét jelentő -évét jelzi a lemez
másik évszáma: 1526. amikor Mohács
nál a tÖTök sereg szétverte II. Lajos
király hadát.

Van abban valami szívszorító. hogy
az ország fölött már gyűlnek 'a felle
gek, készülődik a romlás, ám Budavár
palotájában még széles Zélegz~teket

vesz a reneszán:sz művészete, s a kor
jelentékeny alkotói körül többen is
kapcsolatot találnak Buda szellemiségé
vel. A humanizmus utolsó nagy· fellán
golása ez, mintha a művészetek egy
véaső öleléssel szoTitották volna maguk
hoz azt a sok szépet és nagyszeTÚt,
melyet az elmúlt évtizedek emeltek di
csőítésére, hoUY aztán 1526 után mind
ez feledésbe merüljön, s cSak késő ko
rok rekonstruálhassák, áldozatos tudo
mányos erőfeszítések árán. Akár jel
képesnek is vehetjük a lemezen szerep
lő Thomas Stoltzer életútját, aki 1523:-

. ban került Budára. 2Cetéről szinte sem
mit nem tudunk. egészen addig, mía
1519 körül fel nem tűnik a boroszlói
káptalan vikáriusaként, ahonnan Mária
királynő ajánlására lép a budai udvar
Bzol"áZ4tába. Páratlan műgond4al, fan
tasztikus mesterségbeli tudással meg
szerkeszte.tt kompozíeiói' ·etnl zenei for
málás búcsúját jelképezik. A túlérett,

.továbbfejleszthetetlen forma üZi itt
utolsó diadalát, hogy aztán néhány
eBztendővel' később, a mester életével
együtt belehulljon a feledésbe. Thomas

-Mozart: Requiem (Huncaroton. SLPX 12038)

710

Srolfzer a mohácsi csata évében hunyt
el, feljegll2'Jések szerint "vízbe fúlt",
amiből a kutatók arra következtetnek,
hogy a mohácsi csata áldozatai között
volt.

A lemezen hallható szerzők életének
szinte közös jellemző;e, horni alig tud
róluk megbízható, végérvényes adato
kat közölni a szaktudomány. Múltju
kat betemette a moh'Ícsi vész, csak
kották. alkotások jelzik, hogy valaha
kapcsolatot tartottak a nemrég még oly
fényes pOmpával emelkedő Buda zenei
életével. Felemelő és tragikus árnyai
ök a magyar tÖTténelemnek, s amikor
alkotásaikból néhány lemezről szólal
meg, voltaképp nemcsak egy korszak
zenei ízt:ésére következtethetünk a han
gok szövedékéből, hanem a véa felé
tartó életérzés híradá,s4it iB kihaUha.tjuk.

Két kitűnő együttes vállalkozott az
egyes alkotások megszólaltatására. A
Carneráta Hungaricá-t aligha kell be
mutatnunk a lemezek kedvelőinek, hi
szen Czidra László együttese már sok
alkalmat kapott tehetsége, művészi

érettsége bizonyítására. MelletfÜk az
Ars Renata együttesnek (művészeti ve
zető: Viráah László) ez az e01lik első

lemezfelvéte{e, s rögtön mea kell mon
danunk: érdemes volna ezzel a való
ban nagyszerű társulcissal további kísér
Zetekre is vállalkozni, hiszen énekmód
juk, stiláris biztonságuk és zenei érett
ségük a legnagyobb európai eayütte
sekére emlékezteti hallgatóikat.

•
Ha Mozart életének utolsó fél évét te
kintjük át, rÖQtön nyílvánvalóvá válik,
hoay a hallatlan munkabírású zene
költő mintha tudatosan égette volna
magát: decemberben bekövet~zett ha
láláig két operát fejezett be, a Titust
egész viharos tempóban, majd elkezdte
komponáIni a befejezetlenül maradt
Requiemet. S ha van a mozarti zene
lényegének összefoglalása, a majdnem
egumás mellett keletkezett Varázsfuvo
la és a Requiem bizonyára az. Az
egllikben a szabadkőm'Úves-tematikát

fejleszti általános emberi vaZ!omássá. a
humánum megfogalmazásává, a másik
ban a kor uralkodó egyházzenei stíZu
sán átn'/IÚlva, a barokk haayományo
kat szintetizálva, kora istenélményének
betetőzésére vállalkozott.

A Hanglemezgyártó Vállalat rein
adósságát rótta le, amikor a Requiemet
megielentette Ferencsik János vezény
letével.· Hiszen minden valamirevaló



lemezkiadó erőpróbának tekinti a Re
quiem felvételét: kevés olyan maradan
dó remeke van a zeneirodalomnak.
mely ilyen szép. maradandó felvételen
lenne ismert. Az viszont szokatlan· a
gyakorlatban. horni a kiadvány ismer
tető szövegében a szokott adatok. idő

rendi közlések, zenei háttérrajz mellett
egy aránylag nagyobb írás is olvasható.
melynek a jelek szerint az a célja.
hogy "megmagyarázza", miért foglalko
zott a zeneköltő vallásos tematikájú
műalkotás komponál'ásával élete utolsó
szakaszában.

Gondolom, a zenerajong . ..em a ma
ayarázó szöveget olvassa. hanem a mű
re kiváncsi. Szerencséiére a magyar
hanglemezgyártásnak valóban rangos
eseménye e lemez megjelentetése. A
mind, eszköztelenebbé váló. mindinkább
a zenei folyamat leglényegére összpon
tosító Ferencsik János példamutató alá
zattal' juttatja érvényre a partitúrát. s
a kiemelkedő pontokon (Dies irae, Lac
rumosa) egészen emlékezetes teljesít
ményre ösztönzi a Maayar AIZ4mi Hana
versenyzenekart és a Magyar Rádió és
Televízió Snekkarát (karigazgató: Sap
szon Ferenc). Szépen énekelnek a szó
lóegyüttes tagjai (Kalmár Magda, Ta
kács Klára. Korond'll Gvörgy, GTeQOT
József). s az orgona zengése - Mar
gittay Sándor jóvoltából - még pate
tikusabbá teszi az előadást.

Végezetül hadd tegyünk néhány meg
jegyzést az ismertető már je!'zett ré
szével kapcsolatban. Annál is iitkább.
mert ismereteink szerint sehol nem
szokták hasonló jellegű magyarázatot
hozzá/űzni Mozart Requiemjéhez. Való-

FILM

T. S. EHot költői életművében gyak
ran felbukkanó motívum a "modern tár
sadalom katasztrófa-előérzete". s CoP
pola - a Dementia 13. Most már nagy
fiú vaay, Keresztapa l-II.. Magánbe:
szélgetés, A nagy Gatsby elismeTt ren
dezője - az Ő verssorait is felhasznál
va ad intellektuális töltést a vietnami
háború borzalmait megidéző. és a jö
vendő háborúk Tettenetét előTevetítő

filmjének. Alkotása érdekességét. érté-

ban érdekes kérdés. hogllan kapcsoló
dik össze a zeneköltő életében a sza
badkőműves- és a vallásos tematika. de
ezt inkább a tudományos elemzés fel'a
data volna pontosan és meggyőzően

megválaszolni. Erre történtek is kísér
letek, épp a Requiem esetében azonban
IJ,ligha szabadna kikapcsolni a pszichikai
ténll'ezőket: egészen bizonlloS, hoay a
halállal szemben áUó ember összegzését·
éppúgy sejthetjük a Requiemben. mint
a szabadkőművesséa és a ..gondolkodó
vaZ'lásosság" (ezt a kifejezést az ismer
tetőből idézzük) összeegyeztetésének kí
sérletét. Egyébként nem egészen valószi
nű. hogy bárki a halála előtti utolsó
hetekben ilyen jellegű tudatos ..össze
egyeztetésre" vállalkoznék!

Felvetődik itt eay másik, szintén in
kább a tudományos vizsgálódás terü
letére utalható gondolat: Charles Ro
sen nyomán megemlíti a szöveg szer
zője. hoay "a vallásos zene a klasszi
kus stílus 'legproblematikusabb területe",
Nem érthető' pontosan, ez értékítéletet
jelent-e eQtlben. HoQtl a vaUásos zene
nem iZZik bele valamelYik stílusiránll
zatba.. abban nincsen semmi különösen
meglepő. hiszen végelemzésben a zené
nek ebben a rétegében a hag1lOmán1lOk
nak is nagy szerep jut. Meglehet. hoay
az egyház néha - íau Haydn és Mo
zart korában is - tiltó rendelkezése
ket hozott a templomban használ'atos
zenekarok összetételével kapcsolatban.
de tiltás ide. tiltás oda, mégsem lehet
vitatni.hO(l1J a klasszikus kor egyházi
zenéje a műfaj vonatkozásában is eg'll
fajta betetőzést jelent.

(R, L.J

két az adja. noa» érzékletes és látvá
nyos képi világa' nem öncélú, hanem
irodalmi és folklorisztikus motívumo
kat iS feZ'használva, teremti mea film
jének filozófiáját. Az alapÖtlet Conrad
Utazás a sötétség rnélvére című regé
nyéből származik; a XIX. századi Kon
gó vidékét gyarmatosító kereskedők fi
guráit XX. századi. anterikai katonák
ká formálja át.

Willard százados. a vietnami hat'co
kat már túlon túl ismerő. heluét nem
találó katona elindul egy - a kiadás
pillanatában letagadott - 1J(lt'ancs tel
jesítését'e. Feladata: megsemmisíteni
Kurtz ezredes Kambodz~ában létt'eho
zott. az amerikai hadveietést61 fil.gget
len, valószínűtlenül keguetlen ut'almát,
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