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Haydn: Évszakok

1799-benJoseph Haydn kedvetlenül rágcsálta a
lúdtollat. A mísgazdag pártfogó, van Swieten
báró megbízásából újra oratóriumot kellett
írnia. Igaz, hogy az ezt megelőző, hasonló vállal
kozás ragyogó sikerrel járt, de ez az új librettó! A
szövegkönyvet maga a báró készítette a század
legnagyobb angol sikerkölteménye, James
Thomson Évszakainak német fordításaból, és
egyéb költői mfivekból. A zeneszerző azonban
nem volt elragadtatva, különösen azért nem,
mert .szerzőtársa· nem átallott belebeszélni a
munkájába, és azt követelte tőle, hogy zenével
fejezze ki a békabrekegést. De ettől eltekintve,
hogyan lehetne zenét írni ilyen sorokra, mint: .6
nemes szorgalom, mindaz, mi helyénvaló, tető

led származík," Mindez idilli falusi környezet
ben, ahol Simon, a jó gazda, leánya Hanna, és
Lukács, a becsületes parasztlegény élik az életü
ket pírospozsgasan, boldogan. Vajon lehet-e
kedvetlenül remekművet írni?

Persze, hogy lehet. Joseph Haydnnak igen.
Miért lenne baj, hogy a parasztok nem úgy éltek,
ahogyan azt Thomson nyomán a báró képzelte?
Még az sem rossz, hogy van Swieten a maga
terméketlen hiúsagát Haydn tollával akarta gyti
mölcshozövá változtatni. Nem baj, mert az a toll
valóban varázspálca. Élettel tölti meg a legvaló
színűtlenebb alakokat is, elhiteti, hogy a szüreti
mulatságon oly nagyon lerészegednek a falusiak,
hogy egy nehéz kartételben nem egészen pon
tosan lépnek be a szólaimaikkal, és szántás
közben az Üstdob-szinf6niát fütyörészik.

Milyen gazdag is Az évszakok zenei világa!
Haydn mindent fölhasznál, ami hosszú-hosszú
pályafutása során már bevalt. de azért még
használható: a viharzenét, a fenséges C-dúrt, a
vaskos humorü népies zenét, mindenféle hang
festést. De nem csupán a .nagy összegzés"
történt meg, hiszen a mű csupa újdonság. Nem
csak a maga és az európai zene múltját ismeri az
idősmester, de megidéZi a kortárs, bár már nyolc
éve halott Mozartot, és előremutat, méghoZZá
elég messzire, 8eethovenen át Wagner felé.
Közben egy pillanatra szokatlanul személyessé
válik: a híres basszusáriában. •Tekints ide,
szédült ember ... közeleg a sápadt tél,fés nyitott
sírodat mutatja.· Nem kétségbeesett a hang,
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hanem nyugodt és bölcs, mint Sarastroé, a
témához illően komoly, de könnyen derűvé, a
szilárd hit adta bizalommá oldódik. Ha hitelt
adhatunk a kortárs följegyzésnek, amely szerint
Haydn azt állította, itt önmagát kMnta megjelen
íteni, és hitelesnek fogadjuk el a képet, akkor, azt
hiszem, előttünk a példa.

Január 14-én a Kongresszusi Központban ke
rült sor amű előadására, nagyhfrtímuzsikusokkal:
a Monteverdi kórust és az Angol Barokk Szólis
tákat John Eliot Gardiner vezényelte. Gyönyörű
elóadl1sthallhattunk. A három szólista közül.csak
a tenorista Anthony Rolfe Johnson kifejezett
régizene-énekes, mégis tökéletesen ÖSSZeillő tri
ót alkottakaz inkább operista Brigitte Peschner
KlebelIel, és Andreas Schmidttel. Rolfe Johnson
kissé talán jellegtelen, de férfias hang birtokosa,
ha nem is túl boldog, de azért biztos magasságok
kal, fuschner-Klebel hangszíne szokatlanul mély,
mint egy szoprán magassagaival is bíró férfialté,
Schmidt igazi szép hangú bariton a német isko
Iaból.

Az Angol Barokk Szólisták feltehetőleg a leg
élvezetesebb autentikus hangszereken játszó ze
nekar. Mindent tudnak, amit a hasonló együtte
sek, de hangsúlyozottan biztosak ott, ahol a
többiek gyakrangyöngélkednek (például a kür
töknél), viszont a vonósszólamokban nem hal
latszik az az élesség, amely sok hallgatót elriaszt
az ilyen jellegű hangversenyektől. A kórussal
együtt tökéletesen alávetették magukat egyetlen
embernek, egy akaratnak, John Eliot Gardíner
nek. Ezen a sótlan (vagy talán ~osan is
savanyú) angoion egyaItalán nem látSZ:iIk, milyen
óriási muzsikus. Magas, hajlott, kopaszodó,
szemüveges. elálló fülű, leginkább valami ideg
gy6gyl1szra emlékeztet. Mozdulatai nem szépek,
és nem is látványosak, de pontosak és kifejezóek.
És ami a legfontosabb, pontosabban az egyetlen
fontos, a gyümölcs, amiről megismerszik a fa: a
megsz6laló zene tiszta, gazdag, ihletett és
mélyértelmű.

Az előadókmellett dicséret illeti a másik oldalt
is - a hallgat6sagot. A Kongresszusi Központ
áltaIaban meglehetösen érzéketlen és fegyelme
zetlen közönsége most észrevette, hogy egészen
egyedülálló, amit hall, és példás csöndben, figye
lemmel követte a programot. Az est végén, az
6riási tapsviharban talán csak kevesen vették
észre azt a fehér harisnyás, térdnadrágos, copfos
riZsporos par6kát viselő ragyaverte kis embert,
aki megjelent a színpadon és kezet fogott a
karmesterrel, mondván: .Köszönöm, John fiam.
Magamis ígygondoltam.·
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