
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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