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Szent Efrém Férfikar:
Orientale Lumen III

Eötvös Péter: Vonósnégyesek

A Szent Efrém Férfikar eddigi két Orientale lumen (Kelet
világossága) című CD-jének elsöprő sikere szinte követelte
a folytatást: a sorozat várva várt harmadik lemeze is elkészült.
A rajongók legnagyobb örömére, hiszen a budapesti Szent
István Bazilikában tartott Orientale lumen-koncertekre
köztudottan nehéz jegyet szerezni, és aki nem jutott el
a 2015-ös és a 2016-os évad teltházas estjekre, ily módon
részesülhet a kórus nyújtotta élményekből. Persze azon
szerencséseknek is különleges élményt nyújtanak e fel
vételek, akik személyesen is ott voltak a hangversenyeken:
a technikának köszönhetően most újra átélhetik a Bazilikában megtapasztalt katarzist. A hagyományokhoz híven
a férfikar ezúttal is neves énekes és hangszeres vendégeket
hívott meg: Abeer Nehme ősi közel-keleti dallamokat
szólaltat meg, Szokolay Dongó Balázs népi furulyán játszik,
közreműködik az Optina Pustyn Férfikar, a Lautitia Kórus
család és az Amadinda Ütőegyüttes; az első két lemezhez
hasonlóan most is hallhatjuk Kocsis Fülöp metropolitát
és persze az énekkar több tagja is szólót énekel. A lemez
anyaga jó nagy szeletet kanyarint a zenetörténetből:
a bizánci liturgiától és a több mint ezer esztendős arámi
ortodox dallamoktól a kortárs alkotásokig ível a felhangzó
darabok sora. Az énekelt darabokat jótékonyan tagolják a
hangszeres zenei betétek: a kórus által megszólaltatott
harang-imák, Szokolay Dongó népi furulyajátéka, valamint
az amerikai komponista, Elliot Cole Postludes (1984) című
darabja, az Amadinda előadásában. Bár időben és térben
nagyon is különböző távlatokat nyitnak a kórusművek, mégis
van közös bennük: ez pedig a misztikus és bensőséges
befelé fordulás. A zene ezúttal imaként szolgál, mely olykor
csendesen, olykor fájdalmasan vagy éppen örömtelin fordul
a transzcendens világ felé, alázatos közvetítőként ember és
Isten között. Többségében a karácsonyhoz tartozó dallamok
szerepelnek a lemezen, de van húsvéti zene, esküvői
szertartáshoz komponált motetta és több olyan liturgikus
mű, mely nem kötődik egyházi ünnephez. A Szent Efrém
Férfikar vezetője, Bubnó Tamás egy helyütt úgy nyilatkozott,
hogy zenei szolgálattevőként folyamatosan képezniük kell
magukat, gyakorolniuk kell, hogy felkészülten szolgálhassanak. Munkájuk igényessége és elhivatottsága felől nem hagy
kétséget ez a lemez.
Kovács Ilona

Először a 2015/16-ban komponált The Sirens Cycle, majd
az 1992-es Korrespondenz hallható a felvételen. Miután
repertoárjára vette a Calder Quartet a Korrespondenzt, olyan
vonósnégyest rendelt a szerzőtől, amelyben a négy hangszerhez énekhang is társul. E felkérés eredményezte azt
a művet, amely pusztán hallás alapján aligha nevezhető
vonósnégyesnek. Nemcsak azért, mert mind a hét tételében
szerepel énekhang, hanem azért is, mert a hangszeres anyag
oly sűrű és egyszersmind rétegezett, hogy a játékosok száma
csupán valószínűsíthető. Vannak zeneszerzők, akik titkolják
a komponálás folyamatának fázisait, a szerzői szándékok
alakulását, mások szívesen elemzik műveiket. Eötvös Péternek
különleges érzéke van aziránt, hogy beavassa a részletekbe az
érdeklődőket, ugyanakkor a végeredményt hallgatva úgy
érezhetjük: a szerzői invenció olyan terület, amely örökre
ismeretlen mindazok számára, akik nem próbáltak maguk is
komponálni. Mintha magánmitológiáról lenne szó, amely
bármiféle közzététel ellenére teljes jelentésgazdagságával
csupán a szerzőnek mutatkozik meg. A szöveggel való
kapcsolatot illetően érdekes az a kettősség, hogy miközben
a hangzás iránt megkülönböztetett érdeklődéssel viseltetik
a szerző, és az e területen történt vizsgálódásai eredményezik
a kompozíció struktúráját, hangszínvilágát, s megannyi
ritmikai-metrikus viszonylatrendszerét, nem tartja szükségesnek, hogy a hallgató értse (követni tudja) a szöveget. Ez az
elképzelés valósul meg a Szirének-ciklusban is, ahol a szoprán
szólamában az irodalmi szövegek eredeti nyelven szerepelnek (Joyce angolul, Homérosz ógörögül, Kafka németül).
E tekintetben még izgalmasabb a szöveg nélküli Korrespondenz, amelynek három tétele három drámai jelenet Leopold
és Wolfgang Mozart 1778-as levelezéséből. Játékmódok
sokaságával elképesztően gazdag hangszín-készletet aknáz ki
Eötvös. Kétségtelen, hogy vonósnégyeseinek előadása a
kiválasztottakra vár; olyan együttesekre, amelyeket a technikai
felkészültségen túl foglalkoztatnak az újszerű hangzás-lehetőségek. Több kell, mint a szerencse, hogy igényes szerző
és művei előadására hivatott előadók találkozzanak. Eötvös
esetében vélhetőleg szerepet játszik az a szempont is, hogy
a karmester munkásságának ismerete eleve megteremtheti
azt az odaadó figyelmet, amely nélkül nem jöhet létre
élményt adó interpretáció.
Fittler Katalin
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