
A sorban megszélaló gazdasági szakem
berek (Berend T. Iván, Bognár József,
Fekete János, Nyers Rezső, Pulai Miklós,
Sárközy Tamás és Vámos Tibor) arról be
szélnek, milyen előzmények után, hogyan
jött létre az új gazdasági mechanizmus, mi
lyen fázisai voltak idáig e folyamatnak, mi
lyen konkrét tartalma, illetve milyen köz
vetlen és közvetett következménye volt
egy-egy döntésnek, elvalkalmazásának stb.
Fekete János igen szellemes periodizációja
három korszakra osztja a reformidőszak

eddigi éveit: az "aranykort" (1968-73)
követi az "illúziók kora" (1974-78), nap
jainkban pedig a "realitások kora" tart
(1979-). Felveti a film, hogy akiket a koc
kázatvállalás félelme fog vissza a "meré
szebb" döntések meghozatalától, azt gon
dolják, a reform nélküli helyzet fenntartá
sa nem kockázatos?! Vagy: észre kell ven-

Hanglemez

Johann Sebastian Bach:
János-passió

(Ludmila Belobragina, Nina Romanova,
Alexej Martinov, Anato/ij Safjulin, Jurij
Saveljev, a Moszkvai Kórusiskola Fiúkara 
karigazgató: Viktor Popov, Jurij Szemjonov
- orgona, a Leningrádi Kamarazenekar.
Vezényel: Eduard Szerov)

A nagy lemezkatalógusok meglepően ke
vés János-passiót sorolnak föl, pedig Bach
nak talán ez a legnépszerűbb vokális mű

ve. Az értelmezések és felfogások különbö
zőségének két szélső pólusát képviseli a
Concentus Musicus korhűségre törekvő

előadása, és Karl Richter tolmácsolása,
mely ugyancsak tradícionálisnak mondha
tó. A most hazánkban is kapható szovjet
felvétel 1981-ben készült. Mindenekelőtt

kitűnő technikai megoldásai érdemelnek
figyelmet, az érdekes visszhangosítás, mely
a mű legautentikusabb megszólaltatási he
lyét, a templomot idézi, a hatalmas kórus
tömbök érzékeny árnyalása és a jó sztereo-
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nünk, hogy világgazdasági szempontból
l1ézve a stagnálás voltaképpen lemaradást
jelent ... A magyar gazdaságot szakembe
reink - szúken hazai szempontok mellett
két döntő aspektusból vizsgálják: a KGST
és a világgazdaság kontextusából.

Választ kapunk félmúltunk .gazdaságtör
ténetének számos kérdésére, jobban meg
értjük jelenünk valódi dilemmáit, s ami a
legfőbb talán: elgondolkodhatunk a jövőn.

Gondolom, az sem véletlen, hogy a film
zárógondolataként Berend T. Iván arra
keresi a választ, létezik-e "magyar modell",
s megállapítja: még nem. De megván a
reményünk arra, hogy egy későbbi utókor
- ha elsősorban gazdasági értelemben is 
ismét reformkorszaknak nevezze évtizede
inket nem kevés büszkélkedő történelmi
reminiszcenciával.

Váczi Tamás

hatás. Amit negatívumnak mondhatunk, az
elsősorban abból adódik, hogy az előadók

német kiejtése olykor meglehetősen talá
nyos. Néhol meglepőek a jeles karmester,
Eduard Szerov tempói is. Ő a szovjet elő
adók nagy többségéhez hasonlóan egyfajta
'franciás-romantikus előadói hagyományt
követ, így természetes, hogy elsősorban a
rmí drámai hangoltságú kórustételei szólal
nak meg magával ragadó erővel, az elmél
kedő és befelé forduló részletek érzelmi
telítettségét inkább a hangerő visszafogásá
val érezteti. Igaz, a János-passióban arány
lag kevesebb a meditatívelem, Luther
nagyszerű fordítása szinte rákényszerítette
a zeneköltőt, hogy minél összefogottabban
kövesse a szenvedéstörténet drámai ese
ményeit. "Nincs Bachnak még egy munkája
- írja Bartha Dénes -, ahol ennyire sike
rült volna valósággal a vörös izzás állapo
tában zenébe öntenie a bibliai passiótörté
net drámaiságát." A hangulatfestő elemek,



a hatalmas érzelmi telítettséggel megkom
ponált turbák jellemábrázoló tömbjei ér
zékletes, szép előadásban szólalnak meg. A
lírai szépségú befejező kórustétel ugyan
csak illúziót keltő.

A Melódia kiadásában megjelent három
lemezes János-passió igazi nyereség, bizo
nyára sok örömet szerez majd a mű kedve
lőinek. (C 10 17943 004)

R.L.

Mahler: VIII. szimfónia.
Hungaroton-Sefel. 1984.

Februárban a boltokba került végre
Mahler VIII. szimfóniájának lemezfelvéte
le. A magyarországi bemutató tavaly nyá
ron, 1983. június ll-én volt a Sportcsar
nokban; 73 (l) évvel később tehát, mint a
müncheni ősbemutató (1910. július), me
lyen maga a szerző vezényelt.

Az emlékezetes budapesti hangverse
nyen óriási előadói apparátus vonult fel, s
a Sportcsarnokot betöltő közönséggel
együtt valóban "Ezrek szimfóniája" lett a
mű.

A hangverseny és a felvétel karmestere
a magyar származású, kanadai illetőségű

Joó Arpád volt, aki egyébként a kanadai
Sefel hanglemezcég művészeti vezetője is:
innen a Sefel-Hungaroton kooprodukció.

A szimfónia óriás-szerkezete a Veni
Creator himnusztól Goethe Faustjának

Haza és nagyvilág

második részéig ível. Benne - Bruno Wal
ter szavaival - "a fausti ember ... erőkitö

résében a metafizikus vágy megint átszakít
minden gátat".

Liber Sapientiae. Schola
Hungarica. Hungaroton. 1984.

Megjelent a Schola Hungarica sorrend
ben kilencedik lemeze, a Liber Sapientiae
(A Bölcsesség könyve). A kórus - Szendrei
Janka és Dobszay László vezényletével- az
augusztusi officium' (zsolozsma) matuti
numát énekli, a szóló- és kórusrészek rit
mikus váltakozásában. Az egyszólamú gre
gorián tételeket Claudio Merulo, XVI. szá
zadi olasz szerző kis orgonadarabjai, ver
settoi tagolják tovább. Szép színfolt (és
csúcspont) a matutinumot záró többszóla
mú Magnificat, Guillaume Dufay, a német
alföldi reneszánsz egyik nagy mesterének
műve.

Az énekkar önmaga egyre csiszolódó ha
gyományát követve most is egyszerű és
tiszta előadásban közvetíti a XV. századi
Pálos Antifonálé és a Liber Usualis gyö-
nyörű zenéjét. .

A felvétel a kitűnő akusztikájú ócsai re
formátus templomban készűlt.

(Előkészületbenvan egyébként a Schola
tizedik lemeze is. Azon húsvéti és karácso
nyi vecsernyéket hallhatunk majd.)

A Kodály-módszer vonzó példája Németországban

Mi az oka annak, hogy napjainkban a komoly
zene és a nagyközönség annyira eltávolodott egy
mástól? - veti fel a kérdést Brigitte Widmaier a
Christ in der Gegenwart hasábjain. A televíziós
közvetítések és anagysikerű hangversenyek elle
nére az utca embere nem áll termékeny kapcso
latban a zenével - mint ahogy köze volt hozzá,
mondjuk Bach vagy Beethoven korában. "Ez a
sajnálatos helyzet kihat az egyházi zenére is",
jegyzi meg a cikkíró, s így folytatja: ,,A pop-zene
betört a: templomba, a komoly és értékes egyházi
zene pedig veszített vonzerejéből."

Követendő példaként említi Widmaier Ma
gyarországot, ahol a gyerekek a Kodály-módszer

révén megtanulnak szolmizálni, és akárcsak az
angolok és franciák, tudnak lapról énekelni. A"
cikk kritikus hangon veti fel a kérdést: "a japii
noktól kell megtanulnunk, hogy a hallás fejleszt
hető?" Okként említi azt is, hogy a világháború
idején a népdaléneklés a náci ideológia egyik
terjesztési eszközévé lett, s a háború utáni évek
ben a fiatalok többsége megvetéssel fordult el a
népdaloktól, s magától az énektől is.

Az egyház nemegyszer elősegitette azt-a fejlő

dési folyamatot, amelynek során a népzene érté
kes zenévé nemesedett (pl. gregorián). Nem le
hetne kezdeményezője egy hasonló folyamatnak
napjainkban is? - zárja cikkét B. Widmaier.
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