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Vajon csak a véletlen számlájára irhatjuk-e, hogy
Hdndel, Corellihez hasonlóan, az Op. 6. szám alatt
foglalta össze tizenkét nagyszabású zenekari con
certáját? Vagy olyan erőpróbát kell-e sejtenünk vál
lalkozása mögött, mint amilyen például Vivaldié,
aki egyik sorozata fölé aligha minden szándék nél
kül irta .Avharmontai találékonyság próbája" ci
met? E kérdésekre teljesen egyértelmű választ ad e
tizenkét mű, mely nemcsak a concertotipus nagysze
rű megvalósítása, hanem új irányokba tágitásának
kisérlete is. Handel a zene minden terűletén egyike
volt a legnagyobb, örökké nyugtalan kisérletesők

nek, miért éppen e sorozatában tagadta volna meg
alaptermészetét? Minden bizonnyal Corel/ire gon
dolva, előtte tisztelegve komponálta a sorozat egyes
darabjait, de ezekben már legsajátabb eszközeit is
prábálgatta, kivált azokban a tételtipusokban, ame
lyekben oratóriumainak hatalmas himnuszait érlel
te. A sorozat 1740-ben jelent meg nyomtatásban,
mint e hajdan oly népszerű műfaj búcsúja : Hdndel
lezárta saját fejllJdésének is egy fontos időszakát, s
talán épp a concertákjelentették számára az átveze
tlJ utat a sikertelen utolsó operáktól az oratóriumo
kig.

Nyilván a véletlennek is szerepe van abban, hogy
a barokk kor mesterművei közül melyik marad meg
koncertdarabnak, s melyiket kell fáradságos mun
kávalfeltámasztania az utókornak. Handel concer
to grossáit Angliában rendszeresen előadták , s vala
hányszor egy-egy angol karmester megjelent Közép
Európában, magától értetődő természetességgel tűz

te őket műsorára mint a tradició legértékesebb bi
zonyságait. Az Op. 6. sorozat egyes darabjainak
ideális tolmácsolását mégis inkább a német karmes
ternemzedék legjobbjainak köszönhetjük, s ma is,
midőn egyre divatosabb a "korhű" előadás, szive
sebben emlékezünk az ő erőte(jesfelfogásukra, mint
arra a nosztalgiátol sem mentes eldadási modra,
melyben az egyes szotamok rendkivül plasztikusan
jutnak ugyan érvényre, a mű egésze mégis sokat ve
szit monumentalitásábol és lendületéból. Nem hall
gathatjuk el, hogya barokk művek interpretálásá
ban az utóbbi években olyan zűrzavar támadt, s az
izlések olyan, változatosságot mutatnak, hogy való
szinűleg hosszú időnek kell eltelnie a kiegyenlítődé

sig. A Liszt Ferenc Kamarazenekar, melyet a Ma
gyar Hanglemezgyártó Vállalat méitán tüntet ki bi
zalmával, ennek a remélt kiegyen/ítődésnek egyik
záloga. Játékukból hiányzik a korhűségre való tö
rekvés, viszont érezhetően jelen van az a dinamiz
mus, amely nélkül a régi korok zenéje aligha keltene
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visszhangot a mai hallgatóban. A tizenkét concertó
nak nem mindegyikét szolaltatja meg az együttes
azonos .hőfokon, ez azonban természetes, hiszen a
sorozatnak sem mindegyik darabja remekmű, Ro
main Rolland is különbséget tett közöttük Handel
ről szóló könyvében. Magával ragadó a 4. a-moll
concerto grosso, különösen a fúga megszólaltatása.
A sorozat legkiemelkedőbb alkotása, a 6. g-moll
concerto grosso ugyancsak szivárványos szépséggel
hangzik fel, emlékezetes a 8. c-moll concerto elő

adása is, melyben az együttes példamutatóan egyen
súlyoz az egyes tételek drámai karaktere és a mű

egészének idillikus hangvétele között. Nem véletlen.
hogya Magyar Kamarazenekart Európa legkivá
lóbb együttesei között emlegetik. Az Op. 6. sorozat
hazánkban eddig ismert felvételei közül az övék a
legszebb és legautentikusabb Hdndel-tolmácsolás,

Az előadást mélto technikai kivitelezésben öröki
tette meg a Hanglemezgyártá, izléses és a mű han
gulatához illő a lemezalbum képzöművészetimegol
dása is, s kitűnő a kisérő szöveg - Malina János irá
sa -, mely az esszé értékmérőivelad képet a műrifl,

a műfajról és a zeneköltő életében. művészetében be
töltött szerepéről,jelentőségéről.

R. L.

SZÁMUNK [RÓl

BACSÓ BÉLA esztéta. Tanulmányai főként a Filozófiai
Szemle, a Literatúra és a Valóság folyóiratokban jelentek
meg.

ERDÉLYI K. MIHÁLY irodalomtörténész, az MTA
Irodalomtudományi Intézetének ösztöndíjasa. Horváth
Jánosról szóló esszéje a Literatúrában jelent meg
1980-ban. Itt közölt Pilinszky-tanulmánya az 1978. évi or
szágos egyetemi diákköri pályázaton első díjat nyert.

FALUDY GYÖRGY költő, jelenleg Torontóban él. Ösz
szegyüjtött verseinek kötete 1980-ban a Püski-Corvin ki
adásában (New York) jelent meg.

MIKLÓSI LÁSZLÓ ny. jogász, a két világháború közöu
a KALOT központi titkára, régóta foglalkozik a világiak
egyházi részvételének kérdéseivel. Ma is tevékeny tagja az
egyik budapesti egyházközség képvíselőtestü1etének.

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődök figyeImét arra,
hogy lapunk régebbi szám~i a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.


