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Régizene — egybeírva

Pávai István és Boér Károly a C síkszeredái fesztiválon
SZAKÁCS V. SÁNDOR felvétele

Nem minden régi zene régizene, csak az, 
amelyet akként adnak elő. Ha nem is ezek
kel a szavakkal, de ezt mondta Csíkszere
dán Pávai István, a fesztivál egyik spiritus 
rectova, s ezzel az elvi kijelentéssel a ren
dezvényt a legmodernebb, leghaladóbb ré
gizene fölfogás jegyébe állította.

Fesztiválkrónikát írok, nem elméleti ér
tekezést, de elöljáróban szívesen fejtem ki 
bővebben ezt a  régizene-fogalmat A ki
fejezést elsőkként a németek használták, 
a  Bach és Händel korát közvetlenül meg
előző nemzedék jelölésére; régi mestere
ken a második világháború előtt Buxtehu
de, Lübeck és Pachelbel volt értendő és 
kortársaik. A régi zene köre azóta hallat
lanul kibővült. Idővel az 1600 körüli átme
neti kor, a  korabarokk, majd a reneszánsz 
és a kora reneszánsz zenéje is élő zenévé 
lett. Ma gyakorlatilag a középkor dereká
ig nyúl vissza repertoárért az előadóművé
szet, némi túlzással tehát úgy is fogalmaz
hatunk, hogy napjainkban egy évezred eu
rópai zenekincse válik hangzó köztulajdon
ná. Ezen a hatalmas zeneanyagon belül a- 
zonban csak azt nevezzük (egybeirott) ré
gizenének, amit a megszólaltatás nem nap
jaink hangzásvilágához közelítve visz a kö
zönség elé, hanem amit az illető kor elő
adói gyakorlatának megfelelően játszanak, 
illetve énekelnek, bár megközelítőleg. A- 
hogy teszem azt Szvjatoszláv Richter zon- 
gorázza Bachot, vagy a bukaresti Georqe 
Enescu Filharmónia adja Händel orató
riumait, az régi zene, de nem réqizene. 
Ugyanaz a  Bach-, illetve Handel-mű me
rőben másképp, régizeneként szólal meg 
Karl Richter csembalóján vagy az Harnon
court vezette bécsi Concentus musicus le
mezein. Ez a megszólaltatás-központú fo
galomalkotás egyesekben ellenérzést kelt
het, de elvszerü, állja az ilyen és az olyan 
előjelű kritikát is. Hiszen a zene nem kot
tába zárt, hanem élő, hangzó művészet, 
valahogy úgy — a  megváltoztatandók meg
változtatásával —, ahogy az építészi terv
rajz sem épület, csak ha kivitelezik és ren
deltetéséhez illően lakják, illetve használ
ják. Kiegészítőleg megjegyzem még, hogy 
ez a  szemlélet nemcsak visszamenőleg tá
gítja egyre a  fogalom körét, hanem előre
felé is. Napjainkban teljességgel adottak 
egy hiteles, történelmi Haydn-előadás föl
tételei — akinek van alkalma, tekintsen 
bele bár futólag Somfai László Haydn zon
goraszonátáiról írott, fejtágító könyvébe! 
—, sőt ma már Schubertét is lehet régi- 
zeneként játszani: könnyű, világos hangú 
kalapácszongorán! Ami nem jelenti azt, 
hogy ne hallgatnák örömmel azokat a mű
vészeket is, akik mindenféle korhüség-iaény 
nélkül közelítenek Haydnhoz vagy Schu- 
berthez — ha kiválóak. D% az sem két
séges, hogy az idő azoknak dolgozik, akik 
nem a jelenkor kifejezési eszközeire han
golják ót régmúlt korok zenéjét, hanem 
fordítva: a  múlt nyelvén, melyik-melyik kor- 
stílusnak, illetve műnek a leqsaiátabb ki
fejezési eszközeivel élvén szólnak a jelei
kor! hallgatóhoz. Közelít az idő, amikor 
nemhogy Couperint és Praetoriust, de 
Haydn szimfóniáit, Mozart operáit, sőt 
Beethoven vonósnégyeseit sem lehet maid 
„csak úgy" vinni a közönség elé a kifütyül- 
tetés kockázata nélkül.

Az elv, amelyet Pávai a kerekasztal-meg- 
beszélésen — röviden, de egyértelműen — 
kifejtett inkább csak eszmény volt Csík
szeredán, mintsem kizáró hatályú törvény, 
s ez így is volt helyes. Hiszen régizenei 
életünk egyelőre még csak keresi önma
gát és csak bizonyos megalkuvások árán 
tud egyáltalán létezni. Orszáqszerte kevés 
az e célnak tökéletesen megfelelő hanqszer 
— egyetlen olyan réqi hegedűről sem tu
dok, amelyet ne alakítottak volna át a 19. 
illetve a 20. század hanqzóseszménye sze
rint! —, még kevesebb az olyan művész, 
akinek volt alkalma a régizene valamelyik 
nemzetközi fellegvárában — teszem azt 
Bázelben, Hágában, Brüggében, Innsbruck
ban — a  szakma valamelyik nagymeste-e 
mellett inaskodni. Az is tény, hogy a ha- 
zoi régizene, amelynek művelését ez a fesz
tivál megkülönböztető, legsajátabb föl

adatának tartja, jórészt hiányos lejegyzés
ben, esetenként csők kíséret nélküli dalla
mában maradt ránk, ezért megszólaltatója 
nemcsak előadóművészi, hanem restaurá
tori, földolgozói munkát is kell hogy vé
gezzen. Közönségünk sem érett még meg 
az exkluzivitás szellemében való „örlimju- 
zikálás" befogadására (a szót, amely az 
angol early musicra utal, nem én találtam 
ki!). Szívesebben veszi a tetszetős, neki, 
hozzá szóló földolgozást s ezt nem sza
bad szemére vetnünk, hiszen a régi zene 
ahistorikus előadása mifelénk még mindig 
erősen tartja magát és széles körű tekin
télynek örvend, a régizene pedig ugyan
valóst — újzene. Mindazonáltal jó, hogy a 
Csíkszeredái régizene-fesztivál, amelyet az 
idén másodszor rendeztek meg, eszmény
ként, távoli célként a történelmi régizene 
gyakorlatát tűzte maga elé.

A fesztivál három napjának négy hang
versenyén hivatásosokra valló magas szín
vonalon megszólaltatott régizenét volta
képpen csak a Cantus serenus tagjai nyúj
tottak, ők is csak Dániel Croner brassói 
mester orgonadarabjaiban, amelyeket Gab- 
riela Popescu játszott egy bőröndnyi nagy
ságú, házi készítésű kisorgonán, és Locke, 
valamint Gibbons többszólamú qambafan- 
táziáiban. Ezek az előadóművészi teljesít
mények igenis hasonlíthatók az idevágó 
régizene-iemezek'  átlagéhoz. Botár Kata
lin magával ragadó csembalózása — angol 
mesterektől játszott: Bull, Byrd, Person, 
Famaby, Gibbons darabjaiból — már va
lamelyest köíéputas természetű volt, csak 
félig-meddig historizáló; hozzáteszem: a- 
dott helyzetben — ma Csíkszeredán — ez 
a leghatékonyabb módja a régizene meg
szerettetésének. Az ugyancsak kolozsvári 
Consort nem annyira középúton, mint in
kább több, nem is párhuzamos úton ke
reste az érvényesülést: muzeális galoubet- 
és pszaltériumhangzáshoz maiul intonált 
brácsa és cseltó szava társult, meglehető
sen széthúzólag. (A Consort egyébként a 
harmonizálatlan monódiók szépségére fi
gyelmeztetett a  leghatásosabban, egy 12. 
századi keresztesdalban és egy Dímitne 
Cantemir-dailamban.) A föllépett együt
tesek közül a  szintúgy kolozsvári Musica 
Antiqua uralja a legmagasabb színvona
lon sok régi hangszer, különösen a csőr
fuvolák művészetét. Kevés fönntartással e l
mondhatni tagjairól, hogy mindenre képe
sek, amit csak akarnak. Az ő középutas- 
ságuk abban áll, hogy míg hangzásban a 
múlthoz hasonítják a régizenét, ami a  föl
dolgozást, a kompozíciót illeti, jócskán kö
zelítenek a mai közönség elválásaihoz. Rö
vid lélegzetű táncdalocskákból kiadósabb, 
változatosan hangszerelt tételeket építenek. 
Az együttes még a tapsfogás olyan olcsóbb 
módjától sem riad vissza, mint egy 1600 
körüli Branlo sempre accelerando kirohan- 
tatása, mégis: egészében véve elmondha
tó róla, hogy ez a  tetszetősség is célszerű, 
s hogy sikere a régizene sikere, nem a kül
sőségeké. Ha az együttes komolyan meg
szívlelné a mindenároni, akadémikus kor
hűség kánonjait, alighanem kevesebb hí
vet szerezne a zenének, amelyet képvisel, 
mint amennyit így szerez sok-sok föllépé
sén.

Eddig csak olyan csoportosulásokról szól
tam, amelyek valamennyi tagjp magas ké
pesítésű zenész. (Igaz, a régizenétésben 
egyikük sem azt a szűkebb mesterséget 
gyakorolja, amire a főiskolán tanították!) 
A műkedvelői státus felől közelit ehhez az 
értékosztályhoz a zöm: azok az együttesek, 
amelyekben képzett — a régizenélésben 
csakúgy önképzett — zenetanárok kívül
állókkal keverednek ilyen vagy olyan arány
ban. Csaknem valamennyi kebelében az 
elit vonzása alakítja a színvonalat, ahhoz 
zárkózik föl a képzetlenebb kisebbség, e- 
setenként a túlnyomó többség. Első pozi
tív példaként az Erdővidéki Cameratót e- 
melem ki. Két vagy három olyan tagja 
van, aki Marosvásárhelyen végzett zene
tanárképzőt és ott szerette meg a régi
zenét. E kevesek magukkal tudták raqad- 
ni a többieket, annyira, hogy a hivatásos- 
sóg illúzióját keltik. Csőrfuvolóik tisztán

szólnak, földolgozásaik mind ízlésesek, biz
tos érzékkel centizik tó a  táncdarabokat 
kísérő ütőhangszerek szerepét. Az együt
tes hajdútánc-koszorúja szépen illusztrálta 
a  hayducki-haiduceasca-hajdutánc néven 
három nemzetnél is ismeretes darab Duna 
völgyi köztulajdon voltát. Talán még n a
gyobb elismerésre kötelez a Nagykárolyi 
Régizene Együttes, amely jóval több, mint
egy húsz tagnak a hangszeres és énektu
dását igazította az elit színvonalához. A 
székelyudvarhelyi Hortus Musicum műsora 
volt a legváltozatosabb, de már az egysé
ges benyomás rovására. Egyedül ez lép
tetett föl falzettező férfiénekest, ami ugyan
csak nem várt csemege volt, de ez az e- 
gyüttes vitte közönség elé a  legkirivóbban 
mai, akként is tökéletlen trombitaszót is. 
Műsorának keretében lantszóló, csőrfuvo- 
lanégyes, vonóstrió, a  cappella karének is 
megszólalt és mindezek elegye Is; a hatás 
végső soron mégiscsak pozitív volt. A sep
siszentgyörgyi Tinódi-együttes a  kíséretes 
szólóéneket műveli, jól, de itt-ott olyan 
folkos beütésekkel, amelyek még ezen a 
liberális szellemű rendezvényen is közeg
idegenek voltak.

Valamelyest kirítt a  műsorból a második 
nap csíksamlyói hangversenye. Haris Eckart 
Schlandt a kegytemplomban rangján aluli 
orgonán volt kénytelen játszani. Ugyanott 
a sepsiszentgyörgyi Vox humana kamara- 
kórus nagyon szépen énekelt, de azt a be
nyomást keltette a hallgatóban, hogy csak 
régi sikereit idézi, különösebb erőfeszítés 
nélkül. Áldás a hírnév, de teher is, mert 
minél tökéletesebb valaki, annál nehezebb 
önmagát meghaladnia, s mégis: csak an 
nál követelőbben várják el tőle hívei, hogy 
tovább emelkedjék a csillaga, szüntelen! 
Bár ne volna igazam, amikor attól tartok, 
hogy a Vox humana fölért a  csúcsra, ahon
nan számára nincs tovább!

Legtöbb kezdeményezést a Barozda ré
széről tapasztaltunk. E táncháztrió (a ter
minus nem szabatos, de mindenki megér, 
ti) és a hozzászegődött Györfi Erzsébet be- 
levalóan paraszti éneke az archaikus nép
zenei gyakorlat felé nyitotta meg a feszti
vál tartalmi körét. Szerintem ez bravúros 
műsorszerkesztői telitalálat volt. A Baroz
da részben a Tinódival együttműködve — 
a régi- és a  népzene kölcsönhatását il
lusztrálta. Az Egervár viadaljáról való ének 
után annak Kodály gyűjtötte székelydobói 
és Kallós gyűjtötte gytmesközéploki népi 
változata hangzott el, megítélésem szerint 
eszményi előadásban, majd a Vietorisz-Vó- 
dexben fönnmaradt Égő lángban forog 
szívem és Deményné gyűjtötte bonchidai, 
illetve ádámosi, paraszti utánjátszásai. Mű
zene és népzene ötvöződésének sajátos e- 
setét tárta közönsége elé a Barozda, ami
kor a Török bársony süvegem című dal
ban színpadszerű, élő zenévé tette a Sza
bó Csaba föltárta szászcsóvósi népies 
többszólamúság egyik jellemző darabját. 
A naiv harmonizálás és a döbbenetesen 
szép, egyöntetű előadás hallatlan hatást 
gyakorolt a  jelenvoltokra. Sajnálom, hogy 
a Barozda tagjai köré csoportosuló Kájoni- 
együttes produkcióját jórészt megsemmisí
tette a szabadtéri zenélés ősellenségeinek 
egybehangolt tám adása; kitartó harango
zás, vonatrobaj, szélsüvöltés stb. Ami eb 
ből az emlékből megmaradt: az úgyne
vezett kollégiumi többszólamúság idézése, 
hangszeres-énekes földolgozásban. Szép 
volt, ha nem is orthodox módra forráshű.

Pávait zenei szerkesztőként tüntette föl 
a műsorfüzet. Ugyanott olvasni, hogy a 
fesztiválnak három rendezője volt: Boros 
Zoltán, Miklóssy V. Vilmos és Boér Sándor. 
Hogy mi volt közöttük a munkamegosztás, 
nem tudom. Abban, hogy ez a régizene 
fesztivál a honi népzenei gyakorlat felé

volt hangsúlyozottan nyitott és abban, a- 
hogy ez az alkalom a műkedvelőket és a 
hivatásosokat úqy tudta összevezetni, hogy 
ez a színvonal és az összkép javára történ
jék, ne rovására, én mindenekelőtt Boros 
tapasztalt szerkesztői keze nyomát vélem 
fölfedezni. Csíkszeredán vendégeskedvén 
nem feledkezhettem meg a megye egy má
sik fesztiváljáról, a  mintegy tíz év előttiről, 
amelyet csakúgy a megyei és a helyi — 
akkor a székelyudvarhelyi — művelődési 
csúcsszervek rendeztek, a tévével, jelesen 
Borossal szövetkezve. Az könnyűzenei szem
le volt, és mégis: nagyon hasonlított ah 
hoz, amit most éltünk meg. Mert a  rock. a 
dzsessz, a főik és a kommersz újzene vi
lágából egy kipróbáltad értékes más világ 
felé is nyitott volt: a régi korok könnyűze
néje felé, akárcsak ez a mostani a  paraszt
zenei gyakorlat felé. Mondhatnám: ez rá
rímelt amarra. Folytonosság-érzésemet csak 
erősíti a körülmény, hogy talán tucatnyi 
vagy még több olyan arcot is láttam Csík
szeredán, akik tíz évvel korábban Székely
udvarhelyen is ott voltak, sőt vezérszerepet 
játszottak — akkor a könnyű-, most a ró- 
gizene mellett tévén hitet. Akkor a  régizene 
járulékos elem volt, most meghatározó tar
talmi kör. A szerkesztés, a rendezés ezt a 
fesztivált is nyitottá, népszerűvé tudta tenni. 
Mondom, érzésem szerint ebben Borosé a 
fő érdem, de ez csak föltevés részemről, 
nem bizonyosság.

Keveselltem viszont Boros műsorvezetői 
szerepvállalását. A cirkusz íratlan, de szent 
törvénye, hogy amíg a következő szám sze- 
relését előkészítik, bohócok szórakoztatják 
a közönséget. Bocsánatot kérek a profán 
hasonlatért, de az analógia nem sántít: 
neki is át kellett volna hidalnia az együt
tesek föl- és levonulásával járó, olykor 
kínosan hosszú időközöket, akár egyesek 
idegtépőén hosszú hangolását is. Boros 
nemcsak szerkesztő és rutinos konferáló, 
hanem művelt zenész, a honi régizene ki
váló ismerője is. Biztos, hogy ezer odavágó 
témáról tudott volna szellemesen, tartalma
sán csevegni, hogy pillanatig se hagyja 
lazulni a  fesztivállégkör kellemes feszültsé
gét. Sajnos szűkszavú kedvében volt, szinte 
csak a  legszükségesebbek közlésére szorít
kozott. Kár.

A meghívott zenetörténészek, akik elő
adást kellett volna hogy tartsanak, távol 
maradtak. Javasolom, hogy legközelebbre 
a tényleges részvevőket kérdezzék meg jó 
előre: vokna-e kedvük e keretben tizper- 
nyi, idevágó tárgyú kiselőadást tartani, és 
fogadok, hogy legalább tizen ajánlkoznak 
majd. Előadásaikat értékes, termékeny vé
leménycsere fogja követni. Most is volt 
viszont egy szerintem nagyon jól sikerült 
— mert kötetlen-közvetlen, minden véle
ménynek és kérdésnek szót adó — kerek- 
asztal-megbeszélés, legfőképpen az együt
tesek előtt álló gyakorlati kérdésekről, 
különös tekintettel e közös fesztivál jövőjé
re. Májai Albert, a  Szocialista Művelődés 
és Nevelés Megyei Bizottságának elnöke 
vezette az értekezletet. Figyelmesen jegyez
te a zenészek hozzászólásait. Válaszaival 
újólagos bizalommal töltött el mindenkit a  
vezetése alatt álló szerv, mint a tévével 
együttműködő társrendező iránt. Magvas 
bejelentései közül egyet verek dobra, e- 
gyetértőleg: ez a rendezvény 1982-től le
veti a fesztivál nevet és a  tisztességesebb 
s jóval szebb Csíkszeredái régizene napok 
néven tartatik meg minden évben. Meghí
vott, legyünk ott jövő júniusban is. Meg
ígértük, hogy mindent megteszünk,- csak
hogy eleget tehessünk szives hívásának. 
Valamennyiünk örömére, valamennyiünk é- 
pülésére.
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A LÍCEUMOK IX. OSZTÁLYÁBA 
JELENTKEZŐ ES A XI. OSZTÁLYBA 
FELVÉTELIZŐ TANULÖK FIGYEL
MESE!

„Beiratkozás" című cikkében (lásd 
lapunk m ájus 22-i számát) Beké 
György beszámolt arról, hogy az Okta
tási és Nevelési Minisztérium idei tá 
jékoztatója szerint (înscrierea şi admi
terea în invăţăm intul liceal şi profe
sional 1981): „az cgyüttélö nemzetisc-

gek fiataljai közül, akik olyan iskola
típusban kívánnak tanulni anyanyel
vükön, amelyek az » megyéjükben 
nincsenek, más megyék ilyen jellegű 
iskolatípusaiba is beiratkozhatnak, oda, 
ahol anyanyelvükön oktatnak".

Ennek az elvnek az érvényesülését 
célozza A líceumi hálózat magyar tan
nyelvű osztályainak közzététele az Elő
re  június 19, £0, 21-i számában.

ZENE5 A HÉT 1981, június 26.


