
Zene

Egy hónap
a hangversenyteremben

Ha Albert Schweitzer ezt írja: "Ahhoz"
, hogy Bach műveinek igazi szépségét jó ki

fejezésre juttassuk, vissza kell térnünk a
korabeli hangszerekhez", s erre Pablo Ca
sals így válaszol, " . .. a z.ene iránti tiszte
let minden más megoldással szemben el
sődleges. Nem arról van szó ugyanis, hogy
hallgatóságunkattö bbé- kevésbé hiteles tör
ténelmi élményben részesítsük, hanem
hogy zenei szempontból a legtökéleteseb
bet 'nyújtsuk", úgy érezzük, a két követel
ményt egyaránt tiszteletben tartóan meg
szólaló zene lenne a nagybetűs "ideális". A
magyarországi koncertjáró közönség szá
mára ritkasága avat ínyenc élménnyé min
den olyan előadást, me ly historikus felfo
gást tükröz. Ilyen hangversennyel ajándé
kozott meg bennünket november lQ-én a
CoreHi kamarazenekar.

Egyre inkább az érdekességek, különle

gességek felé forduló zenei életünkben
már-már merészségnek számítóan olyan
"slágerek" sorakoztak, mint Bach h-moll
szvitje és d-moll kettősversenye, Handel
opus 7-,es B-dúr orgonaversenye és egy rit
kán hallható remekműve,a 112. zsoltár.

A fuvolára és vonószenekarra írt h-moll
szvitet az előadás új, a sokszor hallottról
frissítően eltérő színekben állította elénk.
A zenekar pasztelles hangszínével az első

tételekben harmonikusan egybeolvadó fu
volaszóló a IV. tétel variációs részében, il
letve az ötödik Doubléjában tárta elénk a
fahangszer rejtette, sokunk számára annyi
ra ismeretlen szépségű hangzásvilágát. A
szokatlan, tompa csillogás a népszerű, játé
kosan vidám Badinérie-ben teljesedett ki
Németh Pál szép, pontos és visszafogottsá
gában megkapóan meleg játékában - melyet
a zenekar néhány esetben talán nem tudott
igazán együttlélegzőenkövetni, de minden
képpen hivatottan értő társa volt akitünő

szombathelyi fuvolistának. Mintha egészen

új művet hallottunk volna; a fuvola nem
élt külön, elszigetelt életet, s a zenekar
sem szorult' a kísérő szintjére. Az ilyen
előadások segítenek megértenünk, mennyi
re mások voltak Bach művei, mint a későb

bi korok egy-egy hangszert néha bántóan
éles kontrasztú reflektorfénybe állító, a
virtuóz hangszerelésre építő darabjai. Ő

mindent alárendelt az egységes, tökéletes
hangzásnak, s- ha szólóhangszert alkalmaz,
elsősorban a kontraszthatás kedvéért, egy
egy téma még teljesebb kibontása, s nem a
szólista képességeinek villogtatása érdeké
ben tette.

Nem alá- és fölé-, hanem mellérendelt 'a
viszony a szóló és a zenekar között, Gon
doljunk csak a novemberi koncert múso

rán szintén szerepelt kettősverseny záró
tételére, melyben a zenekar adja a dalla
mot, s ezt kíséri a két hegedűs szólista.
Bach zenekari múvei közül ez az egyik leg
erősebb sodrású, sajátos keveréke a kama
razenének és a versenyműnek. A két szél
ső tétel feszültségét a szólóhangszerek és a
zenekar szembeállítása teremti meg, a
megindító líraságú Largoban pedig a két
hegedű váltakozó, egymásbafonódóan felel
gető játékáé a fő szerep - előbb az egyik
játssza, majd a másik veszi át a Iájón-szép
cantabile dallamot, míg társa az azt át- meg
átszövő díszítést adja. Hogy Kertész István
és Rásonyi Leila kettősét, lehet igaztalanul,
némileg nehézkesnek, fáradt hangvételű

nek, kissé egysíkúnak éreztük, és éppen az
annyira áttetszően légies, végtelenbe vá
gyakozóan éneklő lassú tételben, azt talán
a még majd egy hónap után is a hallgató
fülébe v1sszacsengő, bár megkérdőjelezhe

tően kíélezett, de felejthetetlenül magas
szárnyalású Szeryng-Rolla féle előadás em
léke is teszi.

Ella István az egész hangversenyt meg-'
határozó előadási eszménynek megfelelően

a kis orgona mellől irányította zenekarát
magas színvonalú, hangsúlyozó játékával
[Iándel orgonaversenyében. A koncert"



meglepetése volt az utolsóként fölhangzó
zsoltár, a "Laudate pueri". A mű Handel
kevéssé ismert latin egyházi zenéjének
darabja, melyet Itáliában, az olasz barokk
dús színekben tobzódó egyházi zenéjének
hatása alatt írt, illetve dolgozta át egy ko
rai kompozícióját pompázó stílusban. Ára
dóan nagyívű, hatalmas lendületű zene ez,
melyet Handel maga 'is sokra tartott, hi
szen részleteit későbbi munkáiban is föl
használta. Az ujjongó ötszólamú kórussal
váltakozó, fényes, dús díszítésű, az énekest
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Az OMC úiabb kiadványai'

Az idén megjelent könyvecskék, füzetek
közül több is elsősorban a fiatalokhoz szól.
A franciából fordított s magyar szövegek
kel kiegészített Vallomások, vélemények, vá
laszok Pierre Imberdis és Xavier Perrin
összeállítása. Nem összefüggő olvasmány
nak készült, hanem "gondolatébresztő in
dítások csokrának". Versek, szövegrészle
tek, idézetek sorakoznak egymás után, szép
tipográfiával, figyelemfölkeltő elrendezés
ben az élet legfontosabb témáiról: a szere
lemről, a reményről, az igazságosságról, a
csendről, a szabadságról,' az igazságról, az
életről. A papi és szerzetesi hivatások éb
resztését szolgálja a Jöjj, kövess engem! cí
mú füzet. Tucatnyi példányt kellene eljut
tatni belőle mindazokhoz, akik fiatalokkal
foglalkoznak. - Lelkipásztorok és teológu
sok között élénk vitát, sőt ellenkezést vál
tott ki Theodor Bovet Így tudtad te is? cí
mú, nemi felvilágosítást adó könyve. Bovet
neve jól ismert hazánkban is: Felette nagy

nehéz feladat elé állító szopránszólót a
beteg Zádori Mária helyett az opera tan
szak végzős hallgatója, Verebics Ibolya
énekelte, nagy és igazán megérdemelt si
kerrel. Szép, éretten telt hangja, technikai
fölkészültsége, a biztos tudással, színvona
lasan éneklő Liszt Ferenc Kamarakórus és
a művet emlékezetes előadássá kovácsoló
Ella István karmesteri munkája emelték a
Handel- művet magasrendű zenei élménnyé.

Németh Anna

titok című könyve évtizedek óta a legszeb
ben mutatta be a házasság lelki-szellemi
értékeit. E könyve inkább biológiai néző

pontból írja le. a jelenségeket - a lelki
szellemi szemlélet kevésbé érvényesül. Né
hány kritikus kérdésben elsikkad az etikai
értékelés is. Célszerű tehát, hogy a fiata
lokkal foglalkozó lelkipásztorok esetenként
döntsek el, melyiküknek mikor s milyen
tanácsokkal adják kezébe e könyvet.

Korábbi könyveiből ismerős szerző Carlo
Caretto is. Atyám, reád bízom magam cím
mel most megjelent elmélkedései sajátos
üzenetek. Caretto három évtizedes tevé
keny lelkipásztori munkát hagyott ott az Is
tennek szentelt magányért. Optimista, egy
szerű szavait, az Istenre való gyermeki rá
hagyatkozás sürgetését élete és személyi
sége hitelesíti. - A felsorolást két szent
életrajzzal zárhatjuk. Második kiadásban
adták ki Puskely Mária Árpádházi Szent
Erzsébet című füzetét. Gerd Hamburger
pedig Páli Szent Vincét mutatja be Ember,
akinek múltja van címú, regényszerűen iz
galmas élettörténetében.
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