
ségeket kínál a rajtuk uralkodni tudó fegyelmezett
fantáziának.) ... Babbittnél a legszigorúbb érte-
lemben vett határozott kimunkált »rendszeri az
egyes darab tényleges kibontakozása pedig per-
mutácios folyamat ... " Kérdésessé válik tehát, hogy
a zeneszerző továbbra is a leendő hangzásból indul-e
ki, vagy a valami másbál, kvázi zenén kivüli elem

bő!' Akárcsak Stockhausennél: .A technikai és a
formai elképzelések gyakran messze túlhaladják a
tényleges anyagot: a Klavierstűcke I-IV-ben
(1952-53) például olyan kombinációk és olyan

finum megkülönböztetések vannak, amelyeknek ér
telme a megvalásitásban már nem felfogható". Lát
hatjuk, hogy válik az ultraracionális a fül, az érzé
kek számára irracionálissá. Már csak egy lépésre
vagyunk az antlracionalizmustol. És paradox mó
dun: ..Ha a matematikusnak tiszta véletlenszerűség

re van szűksége, a géphez'és a komputerhez fordul.

lannis Xenakis (sz. 1922) alkalmaz is ilyen eljárá
sokat . . . " A muzsikus is matematikus. Az érzékek
csillagásza.

Még egy igen lényegesnek tűnő jelenséget ir le
Salzman, ez pedig az ..új előadói gyakorlat" kiala
kulása. Azért lényeges tünet ez, mert egyrészt utal a
művészet és élet között lévő [eszűltségre, a zenei

köznyelv hiányára, másrészt viszont talán sejteti,
hogyan változhatnak, oldódhatnak majd meg ezek a
problémák. Grafikus notácio és ak ciozene, modern
jazz és nem jazz improvizáció, új virtuozitás és nyi
tott forma: mind az új amerikai (és európai) zené
nek olyan újitásai, melyeknek: fókuszában a minden
kori élő előadás áll. Élő előadás, amely közelebb
hozhatja az alkotót az előadóhoz, az előadót a hall
gatókhoz. "Az új előadói gyakorlatnak és az alko
tói-előadói együttműködéshangsúlyozásának egyik
természetes következménye volt az előadói és imp
rovizácios együttesek alakulása." (Nagyon késve és
lassan hazánkban is kialakulni látszik valami/éle ..új
előadói gyakorlat", Erre utal az Új Zenei Stúdió, a
Miskolci Új Zenei Műhely munkássága és ilyen
szellemben tevékenykedett a Kassák Klub Kortárs
Zenei Műhelye is.)

"A felfedezések kora lejárt - közeledik Salzman
konklúziojához, - Nyersanyagként minden tapasz
talat - teljes térbeli és időbeli folytonossággal - a
művészet rendelkezésére ál/. Csak az számit, hogy
mi készül ebböl a »nyersanyage-bol. Újra fel kell
vetnünk az összefüggés (a műalkotás társadalmi
környezete) és a tartalom (a kitágított értelmű »je
lentés« ) régi kérdéseit."

VÁCZ1 TAMÁS

•

JolIaMISeb.-tia. B""h: Négy motetta. (A Magyar Rádió
és Televízíó Kórusa, Lehotka Gábor orgona; vezényel:
Sapszon Ferenc. Hungaroton, SLPX 12104)

Természetes, hogy hatalmas vallásos ihletésű re
mekművei mellett talán maga Bach is elhanyagolta
kissé a motetta műfaját, bár amit irt, maradandó
remekmű. Az új magyar hanglemezen a kettős kó
rusra írt kompozíciókat hallhatjuk, mégpedig orgo
nakísérettel. Az előadói gyakorlatban ina is vÚa
tárgya, vajon ezeket az a capella kórusműveket

szabad-e orgona vagy cembalo kíséretével "megtá
masztani", A lemez ismertető szövegének szerzője,

Juhász Előd Albert Schweitzerre hivatkozva fejti
ki, hogy az eljárás jogos. Valóban fennmaradt
Bachnak olyan feljegyzése, melynek alapján felté
telezhető, hogy a különböző kórusok at különféle
összeállítású hangszeres együttesek kisérték.

Ezúttal talán nem is ez a lényeg. Hiszen Bach
nak e műveit meglehetősen ritkán hallhatjuk, an
nál nagyobb öröm, hogy ilyen ihletett előadásban
szólal meg a négy motetta, mely szervesen illeszke
dik a kantáták világába. Kivételes elismerés illeti
Sapszon Ferenc karnagyot. aki nagy átéléssel, ki
vételes stílusismerettel és a hangzás lehetőségeinek

tökéletes kihasználásával vetette lemezre mind a
négy alkotást. A Magyar Rádió és Televízió Ének
kara a megszokott magas szinvonalon, kristályos
hangzással adja elő a müveket, s csak sajnálhatjuk,
hogy hangversenyleremben nem vállalkoznak ha
sonló tolmácsolásra.

MAGYAR KURiR

A Magyar Kurír a Katolikus Püspöki
Kar félhivatalos hírügynökségí értesí
tőj.e, mely néhány oldal terjedelem
ben, kőnyomatos eljárással jelenik
meg. Főszerkesztője: Dr. Goják János.

A lap elsősorban a magyar egyházi
élet jelentős és aktuális eseményei ről
tudósít, de mindazokról az érdekes
külföldi hirekről ís beszámol, amelyek
vallási életünket érinti k, s a hazai teo
lógiai és egyházpolitikai változásokra
is hatással lehetnek. Célja, hogy infor
málja a közvéleményt mindarról, ami
ez irányú tájékozódásunkat segítheti.

A Magyar Kurírra csak az előfizetők

tarthatnak igényt.
Előfizetés bejelentése: Magyár Ku

rír, 1364. Budapest, Postafiók 41. 
Díja: egy évre: 390,- Ft, félévre:
195,- Ft, negyedévre : 97,50 Ft.
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