
E könyv borong6s önarckép és gyönyörű

álomfestészet az ismertr61-ismeretlenr61, dráma
és líra egy burokban, éjszakákon született alkotás.
Szerzője a teremtésért - vagy inkább veleszüle
tett hajlamáért - sokat fizetett: mélységes dep
resszi6val tetézte a sors e magába fordulást: "nem
akarom tudni, hogy van világ. Almos vagyok, na
gyon álmos, végtelenűl álmos!" A Kétségek
könyve egy bántott ember vallomása. Azt nem
tudjuk, ki és hogyan sebzette meg e költóként is
sokfelé hasadt alkatot, talán fölfedezetlen gyer
mekkori históriák dolgoztak a háttérben, valőszi-

Zene

Haydn nyáron

A nyári hangverseny Budapesten egy kissé
gyanús kulturális eseménynek szárnít. Az ilyen
koncert kétségkívül némi idegenforgalmi jelleg
gel bír: igyekeznek népszerűművekből álló prog
ramot összeállítani, no és a közönség!... Izen a
közönség. Július 17-én a frakkba öltözött Allami
Hangversenyzenekar félház előtt játszott, de erre
a félházra legalább annyi fura szerzet jutott, mint
máskor egy egészre. A babért ezen az estén az a
látogat6 vitte, aki sötét ruhában, lakkcípöben, de
a fején texasi tehenészkalappal ült a nézőtéren.

A karmester, Fischer Adám, tiszteletreméltó
módon nem vette figyelembe, hogy az ilyen
hangverseny nem vérre megy, és rendkívül gon
dosan készítette föl a zenekart. A Haydn-est első

részében megsz61al6 c-moll szimfónia sz616iilyen
szépen, az egész mű ilyen erőteljesen csak ritkán
hangzik fel az itthoni hangversenytermekben. A
rákövetkező Te Deum arról győzte meg a hallga
t6ságot, hogya Magyar Allami Énekkar önmaga
korlátait ezen az estén sem fogja átlépni. Hiába az
előadás minden lendülete, ha a hangzás jellegte
len, a szopránok nem elég magasak, a basszusok
nem elég mélyek, és hiányzik az átütő erő. Mindez
azonban csak erőpróbának számított a második
részben megszólaltatott nagy mű, a Harmóniamise
előadásához.

Az 1802-ben elkészült B-dúr hangnemű. és
egyben Haydn utolsó miséje szép nevét feltehető
leg az akkoriban szokatlanul nagy fúvósegyütte
sének köszönheti. A mű maga csupa váratlan
megoldás. csupa fortély. Az idős Haydn nem fi
togtatja mesterségbeli tudását, de nagyon határo
zottan használja azt szinte az első pillanatoktól, a
Kyrie k6rusának egy zenei frázis "leszálló ágá
ban" történő megszólaltatásától kezdve. Ha
mindez - mint ebben a misében mindvégig - a
szöveg szolgálatában áll, a jobb megértést segíti
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núleg túlfeszül6 érzékenysége, világértése is fáj
dalomba taszította. Szavai mögött egy írásra té
kozolt élet rejtezik; legboldogabb óráit biztosan
nem szerelme karjaiban töltötte, hanem az éjsza
kába burkolózva, ír6asztalánál, tolla, papírjai tár
saságában, álmainak varázsába menekülve. Az
olvasó sokat érő kincset kapott, amiért más járta
végig - csaknem egy egész életen keresztül - a
lélek gyötr6désének zeg-zugos utait. De a fájda
lom nyomán szabadul föl az irodalom, s váltja
meg a művészt az örökkévalóságnak. (Krater)

Várkonyi Benedek

elő, vagy azt, hogy fölhívja a figyelmet egy más
kor kevésbé hangsúlyozott részre, különleges pil
lanatokat élhetünk át. A GI6riában elhangzó mise
rere szó más művekben gyakran egyszerűen. föl
sorolásszerűen elénekelendő. A Harmóniamisé
ben először "egyenesen" mondják ki, mint erőtel

jes kérést, majd hasonlóan megismétlik, ami már
nyomatékos fölszólítás, ám ezután váratlanul
meglágyul, mintegy észbe kap, tisztázza az eróvi
szenyokat. és azzá válik, arruvé lennie kell: tiszte
letteljes kéréssé. Fischer Adám kitúnóen érzékel
tette ezt a más előadásokban gyakran elsikkadó
változást.

Más részeknél a mester kezében a gyakorlat
arra szolgál, hogy átsegítse a nehéz pillanatokon,
és ahol a szavak nem, vagy csak kevéssé ihleti k,
ott a zenei szerkezet következetes végigvitele biz
tosítsa az egységességet. A Credo például majd
nem minden zeneszerző számára különlegesen
nehéz, mert a szöveg maga meglehetásen hosszú,
és a második részében kevéssé drámai. Ezeket a
részeket Haydn fölmondatja a kórussal. és szá
guldó hegedűfutamokkal festi alá. Gyakori és
kedvelt megoldása ez, más misékben is alkalmaz
ta már. A Harmóniamisében mégis mindezt meg
nemesíti a művet átjáró tiszta lelkesültség.

így érjük el végül az Agnus Deit; aszólót
éneklő négyes dallamát a pengetett mélyvonósok
fölött, végül a kórus kirobbanó ujjongását, az
olyan könyörgés örömét, amelynek meghallgatá
sában bizonyosak lehetünk. A fokozódó feszült
ség látványos megoldása, a kifinomult hangszere
lés, a formai fegyelem és ihletettség a tételt a klaszi
kus zene legnagyszerűbb pillanatai közé emeli.

Megtapasztalhattuk hát újból egy több mint száz
nyolcvan esztendeje halott öregember szilárd hitét és
örömét, derűs nyugalmát. Hálásak lehetünk érte.

Fáy Miklós


