
számára viszont a mai kömyezetpusztul6 világ
ban egyre rokonszenvesebbé vá16, a mártí
romságtól megszelídülni látszó állatokkal egy
sorban lenni egyáltalán nem lealacsonyító. A
magas szellemi vallások istenségeit ugyan nél
külöznünk kell, ám kárpótlásként mindazt kap
juk, amit panteizmus, animizmus, mana nyújtani
tud

Avalóságban persze ilyen teológiai kérdéseikg
nem mennek el a dolgok. A zeneszerző elsősor

ban a hangokban gondolkodik, s csak másod
sorban pap-tudós, ha az. Amennyiben az aleató
ria azt a világérzést igyekszik közölní, hogy a
zeneszerző többé már nem érzi kompetensnek
magát egy tökéletes, kerek, lezárt univerzum
(például: fúga-forma) megteremtésére. akkor
közölje. Ha valaki úgy érzi, hogy tartózkodik a
cselekvéstől - hisz a világ tartóoszlopai ledől

tek, a világtája,k összekeveredtek, jó és rossz
kétes tisztaságú masszava fŐtt -, akkor ezt, mint
az egyik lehetséges választ el kell fogadnunk.
Igaz, az aleatória esetében teljes lemondásról
nincs is szö, Sőt, az előadók társalkotóként való
beavatásával a cselekvésre jóval több ember
szólíttatik fel, mint egy Mozart-szonáta kottahű

interpretálása esetén.
Egyébként amikor ilyen kompozíclőt hallunk,

tudnunk kell figyelni a magányos hangokat,
amelyek nem valamilyen zeneelmélet-órán meg
tanulható, történeti összefüggésrendszerbe be
leágyazottan szölalnak meg. Önmagukban
állnak, reflektálatlanok, tételezetlenek. Hagyo
mányos értelemben vett dallam csírái csak ezen
hangoknak véletlen együttállásakor jöhetnek
létre. Természetzene. de nem a földi természeté,
hanem valami metafizikus míndenség zenéje,
beleértve szorongásos, "semmis aspektusait" is.
Széthullott vagy még össze sem állott világok
darabkái, élőlényeinekvágyai,panaszai zizegnek.
zengenek, dörögnek a hallható zenei anyagban.

Még mindig alig esett szö a lemezről.

Mivel az anyag, amit hallhatunk, a sok közül az
egyik lehetséges megjelenési formája a két
opusznak, sem a darabokról, sem az előadásról

nem lehet érték-leltározó szakkritikát írni. Hi
szen a darab csak nyersanyagként létezik, ami
létrejön belőle, az mindig egyedi. Ami egyedi,
annak nincs interpretációs gyakorlata, tehát
mindig jól hangzik el. Másfelől azonban: előadás
és mű jótékonyan egybecsúszik, az eddig 
habár csak két-három évszázados - merevnek
hitt szembenállás·dialektikává oldódik.

A darabokat végtelenített magnószalagra kel
lene felvenni. Adjuk meg ennek a nyitott univer
zumnak, ami az övé.

Büki Mátyás
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Winton Deam Kandel

A Grove monogn1fiák sorozatban most olyan
munka jelent meg, mely valóban nemcsak zenei
szakértelemrőlárulkodik, hanem az eredeti szel
lemességét is megőrizte. Apáink idején ritkaság
volt, ha egy nagy karmester műsorára tűzte

egyik-másik zenekari concertóját, manapság
ezeknek sok felvétele ismert, s néhanapján épp
műveinekelőadásakörül csapnak össze a korhű

tolmácsolás szöszölöi a másik párttal, mely Han
del monumentalitását hangoztatja. Amint Win
ton Dean bebizonyítja, ez a monumentális
képzet inkább az angol előadási hagyományban
gyökeredzik, semmint Handel világában.

A monográfia sok téves adatot, nemzedékről
nemzedékre hagyományozott félreértést tisztáz.
Ugyanakkor erősen kritikus. Részletesen szöl a
zeneszerző egyik legérdekesebb korszakáról,
amikor invenciója kimerült, romló látása meg
fosztotta a színpadi látvány érzékelésétől. A
hagyományos képet módosítja a szerző az orató
riumokröl adott értékelésével is, az oly népszerű

Júdás Makkabeust mérsékelt lelkesedéssel
méltatja, kevés jó szava van az Izrael Egyiptom
ban-ról, hűvösennyilatkozik a Messiásról, annál
lelkesültebben méltatja a Belsazdn; melyszerin
te Handel .Jeggrandíózusabb oratöríuma".
Természetesen el lehet fogadni a monográfus
álláspontját, ez azonban az egyéni ízlésen aligha
változtat. Nem valószínű, hogy Winton Dean
értékelése nyomán a Messiás veszíteni fog jogos
népszerűségéből ...

Figyelemre méltó eréllyel hadakozik az író
Handel operainak megbecsüléséért. Úgy látja, a
rendezők és a színre állítök bűne, hogy ezek a
rnűvek nem tudtak gyökeret verni Európa
színpadain, s nem hódították meg a "potenciális
közönséget", Ezt viszont aligha lehet oly egyér
telműen állítani oratóriumaival kapcsolatban,
mint ezt Winton Dean teszi. Meglehet, a zene
költőhöz közel állóknak volt igaza, hogy szíve
mélyén "jó öreg pogány maradt", az utókor
értékítélete azonban egészen másképp mérlege
li e műveket, s nem lehetetlen, hogy épp akkor
fogják elveszíteni közönségüket, amikor olyan
előadásban szólalnak majd meg, amelyet a mo
nográfia sugall.

Azenekedvelő bizonyára egy lélegzetre olvas
sa ej az újabb Grove monográfiát. Ha saját ízlé
sével összehasonlítandó a szerzóért meg is hall
gatja a vitatott műveket,a könyv máris elérte cél
ját, mely felé a jellegzetes angol iróniával és szel
lemességgel törekszik. (Zenemúkiadó)

(R. L.)


