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Monteverdi Choir – English Baroque Soloist 
– John Eliot Gardiner
MOZART: REQUIEM (KV 626).  
KYRIE (KV 341)
Audio CD, 54 perc (Philips Classics, 1987)

Gyászmise felszólító módban

A Requiemről közismert, hogy nem teljes egészé-
ben Mozart alkotása, hiszen még a befejezése 
előtt eltávozott az élők sorából. A zenetörténet 
tisztázta, hogy mely tételek milyen mértékben 
fűződnek a nevéhez, továbbá azt is, hogy özve-
gye, Constanze felkérésére egymás után hárman 
is dolgoztak a mű befejezésén. Az időben har-
madik „bedolgozó” volt Franz Xaver Süssmayr, 
aki Mozart tanítványa volt. A mester utolsó hó-
napjaiban sok időt töltöttek együtt, így kétségte-
lenül jól értesült volt a gyászmisével kapcsolatos 
zenei elképzeléseiről.

Mielőtt az ismertetendő CD-n felcsendülő 
Requiem-előadásra térnék, az utolsó tracken sze-
replő, ritkán hallható Kyriéről (KV 341) kívá-
nok szólni, amely 1780 körül keletkezett. Ebből 
fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen lett 
volna a gyászmise, ha Mozart tíz évvel korábban 
kap rá felkérést. A két mű hangneme – d-moll 

– megegyezik, a drámaiság és a sötét tónus ott 
van mindkettőben. A Kyriében sokkal nagyobb 
fúvósapparátust írt elő a szerző, és mégis keve-
sebb feszültséggel átitatott mű, mint a Requiem. 
Fel-felbukkan benne a Mozart számos darabjá-
ra oly jellemző édeskésség, amit sem a hangnem, 
sem a szöveg nem kívánna meg. A textus amúgy 
tálcán kínálja a triós formát, amit Mozart való-
ban alkalmazott is. Egy 1780 körül keletkezett 
Requiem szerzőjéhez méltó, kvalitásos darab lett 
volna, ám legömbölyítettebb, konvencionálisabb, 
mint amit a haldokló Mozart alkotott meg tíz 
évvel később.

A Gyászmise egyik meglepetése a hangszerap-
parátus megválasztása. A vonósok mellett csupán 
két-két basszetkürt, fagott és trombita, valamint 
három harsona, egy pár üstdob és orgona szere-
pel a partitúrában. Hiányoznak tehát a magas fa-
fúvósok és a kürtök, amelyből négy-négy szerepel 
a d-moll Kyrie partitúrájában. Mivel az Introitust, 
tehát a Requiem és Kyrie tételeket még maga Mo-
zart hangszerelte, így ez a hangszerkiosztás biz-
tosan az ő választása. A „fénytelen” hangszerelés 
és a sötét tónusú d-moll hangnem hűen tükrözi a 
szerző lelkiállapotát.

Az ismertetett felvétel egyik fő erénye, hogy 
visszaállítja a különböző szólamok eredeti, 

„egészséges” egyensúlyát, amitől a romantikus 
szemléletű, túlméretezett kórust és vonóskart 
használó előadások és felvételek (például Her-
bert von Karajané vagy Ferencsik Jánosé) el-
szoktattak minket. John Eliot Gardiner kórusát 
alig 28 énekes alkotja, a vonós szólamokat pedig 
mindössze 24 korhű hangszeren játszó művész 
szólaltatja meg. Ennek egyik eredménye, hogy 
a rézfúvósok megszólalásai sokkal hangsúlyo-
sabbak, drámaibbak. Már legelső belépésük a 
néhány ütemnyi pianissimóban megszólaló ze-
nekari bevezető végén elemi erejű: ahogy fel-
horkannak a harsonák, majd a trombiták is for-
te belépnek, az üstdob ütéseivel súlyosbítva, az 
megadja az egész mű alaphangját, feszültségét, 
drámaiságát.

A másik eredmény, hogy a kartételekben a há-
rom alsó énekes szólammal megegyező dallamot 
játszó harsonák ércesebbé, drámaibbá teszik a 
kórus hangját. Ha a kórus túlméretezett, akkor 
ez elvész. Tekintve, hogy a művet kartételek ural-
ják, ezek hangképének helyes kialakítása döntő 
tényező. A Gardiner által megteremtett hangzás-
világ meggyőző: azt hallgatva életemben először 
éreztem úgy, hogy a műnek így kell szólnia.

A Gyászmise címadó nyitó tételének első két 
sora után a második kettőt – Te decet hymnus, 
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Deus, in Sion / Et tibi reddetur votum in Jerusalem 
(„Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és 
néked teljesítik ott a fogadást”) – szoprán szólista 
énekli. Felvételünkön egy fiatal nő hangján csen-
dül föl, mintha az a 19 éves Constanze Weber 
énekelné, akit Mozart tíz évvel korábban meg-
ismert és feleségül vett. Nyilvánvalóan Gardiner 
instruálta énekesnőjét e két sor ár-
tatlan, szinte gyermeki hangon való 
éneklésére, és Barbara Bonney, aki 
a felvétel idején már jóval elmúlt 19 
éves, tökéletesen valósította meg 
ezt. Ez a néhány ütem számomra a 
tisztaság és a nyugalom, éles kont-
rasztban az első két sor, illetve az 
utána következő kettő feszültsé-
gével. Az Exaudi orationem meam 
(„Hallgasd meg imámat”) követelés-
nek hat, nem kérésnek.

Az Introitus második tétele a 
Kyrie. Itt hiába kínálja föl a szöveg, 
nincs triós forma, nincs visszatérés. 
Mozart a kor zenei szokásrend-
szerének fittyet hányva egyetlen 
fúgában dolgozza fel a háromszor 
háromsoros imát. A tétel végig 
vibrál, pillanatnyi nyugalom sincs 
benne, a harsonák együtt rohannak 
az énekszólamokkal, a feszültséget 
hatásosan fokozzák a be-belépő trombiták és 
dobütések. A szöveg („Uram, irgalmazz, Krisztus, 
kegyelmezz, Uram, irgalmazz”) az alázatos hívő 
térden állva elmondott kérése, ám itt felszólító 
módban hangzik el zenei értelemben. A beteg 
zeneszerző halálfélelme itt már elemi erővel tör 
föl, amit a szöveg csak a soron következő Dies 
iræben indokolna.

Szembetűnő, hogy zenei értelemben meny-
nyi minden történik az Introitus két tételében, 
különösen, ha összevetjük Berlioz vagy Verdi 
Requiemjével. Ők persze romantikus zeneszer-

zők voltak, a Dies irære, azon belül is főleg a Tuba 
mirumra tartogatták a puskaporukat, és nem a 
saját gyászmiséjüket írták. Náluk az Introitus vé-
géig a zenészek egy részének még egyetlen hangot 
sem kellett lejátszania, Mozartnál pedig már a 
Kyriében a teljes együttes kihasználásával forr-
ponton van a zene.

Mozart köztudottan nagyon gyorsan alkotta 
meg a műveit. Abszolút őstehetség volt, akinek 
az anyanyelve nem a német, hanem a zene volt. 
Darabjait nem komponálta (összeállította, egybe-
alkotta), hanem pusztán leírta, amit belülről hal-
lott. Vessük ezt össze Beethovennel, aki megküz-
dött minden üteméért, többször átjavítva a kottát. 
Mozartnál nem volt kétség az általa elsőnek leírt 
dallam „megfelelősége” iránt. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy soha nem tett volna átalakí-
tásokat a művein, nem ritkán majdani megszólal-
tatói képességeire való tekintettel.
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A Requiem azonban szokatlanul lassan ké-
szült. Ebben bizonyára nem csupán szerzőjének 
hanyatló egészsége játszott közre, hanem lelki 
okok is. Mozart pontosan tisztában volt párat-
lan zenei tehetségével, és teljes joggal úgy vélte, 
hogy az teret érdemel. Ehhez képest 1791-re 
kiszorult a bécsi császári operaházból, s ahol 
színpadra került egyik legkiemelkedőbb ope-
rája, A varázsfuvola, egy „népszínházban”, ott 
kisemmizték. A megalázott, mellőzött, egyre 
rosszabb anyagi helyzetbe kerülő, elhidegülő 
házasságban élő, több gyermekét elvesztett, az 
önpusztítás útjára lépő, romló egészségű zseni 
a lelke mélyén ekkor perben-haragban állhatott 
Istennel. „Miért adtad nekem a tehetségemet, 
ha nem engeded, hogy kibontakoztassam, hogy 
a zeném eljusson az emberekhez? Miért nem is-
merik fel és el méltó módon a tehetségemet, mi-
ért állnak előttem elismertségben középszerű-
ek? Én, a zene császára miért vagyok elutasított, 
szegény és boldogtalan?” Ilyen és ehhez hasonló 
kérdések foglalkoztathatták. Kétségtelenül de-
pressziós volt és halálfélelem gyötörte. Tudjuk, 
hogy a Pokol nem hely, hanem tudatállapot, és 
ebben az időben ő gyakran időzhetett benne.

Az Offertoriumban minden hűségesért 
(omnium fidelum), igaz hívő lelkéért könyörgünk 
Krisztushoz, hogy szabadítsa meg őket a Pokol 
fájdalmaitól, a feneketlen mélységtől, az orosz-
lán torkából, a Tartaroszból, a sötétségből, azaz 
a semmibe hullástól, az elnyeletéstől. Ő éppen 
ezeket élhette meg akkor, s emiatt zeneileg az 
Offertorium is felszólító módba került. A kö-
nyörgésében nincs semmi lágyság és alázat, sőt 
egyenesen számon kérő, ahogy a „szent fénybe” 
jutás Isten által Ábrahámnak és ivadékainak 
(Abrahæ et semini eius) tett ígéretét felhány-
torgatja. Gardiner kiválóan tolmácsolja ezt a 
roppant feszült és zaklatott „könyörgést”: in-
terpretációja a szöveg és zene hordozta minden 
kontrasztot megmutat.

A Gyászmise legterjedelmesebb, leghang-
súlyosabb és szövegében legdrámaibb része 
az Introitus és az Offertorium között elhangzó 
Sequentia. A Dies iræ („Harag napja”) szavak-
kal kezdődő, tercinákban megírt költemény 
az Utolsó ítélet félelmetességét idézi meg, vál-
takozva a megrettent hívő könyörgésével hol 
Istenhez, hol Jézushoz, hol önmagáért, hol az 
elhunytakért. A könyörgő versszakok megszó-
laltatását Mozart szólistákra bízta, Gardiner 
pedig kiváló művészeket választott a felvételhez: 
Barbara Bonneyt, Anne Sofie von Ottert, Hans-
Peter Blochwitzot és Willard Whiteot.

A Monteverdi Kórus remeklései közül hadd 
emeljem ki a Confutatis maledictis tétel Mozart 
által megkomponált kontrasztjának nagyszerű 
megvalósítását: a fojtogató lángok közé vetett 
elátkozottakról szóló, nyújtott ritmusban za-
katoló két sort a férfikar énekli fortissimóban, a 
strófa zárósorát, a Voca me cum benedictist („Az 
áldottakkal [értsd üdvözültekkel – N. ZS.] hívjál 
engem”-et) pedig a női kar pianissimóban. Az 
egész műben ritka pillanatok egyikeként a zene 
ekkor és következő három sor alatt megnyug-
szik. Szerzője, összhangban a szöveggel (Oro 
supplex et acclinis), itt képes letérdelni Istene elé 
és valóban alázatosan könyörögni hozzá. A lel-
ke mélyén ekkor béke van és bizonyosság arról, 
hogy ő is áldott és méltó a jó végre. A zseni ekkor 
összetalálkozik azzal, akitől képességeit kapta. 
A pillanat azonban múló: az Offertoriumban 
visszatér a zaklatottság, amely változó intenzi-
tással ugyan, de megmarad a mű végéig.

John Eliot Gardiner a klasszikus és preklasz-
szikus zene korhű hangszereken és stílusban 
történő megszólaltatásának élharcosa, számos 
díjesővel honorált felvétel karmestere, s már a 
Sir cím birtokosa. Saját együtteseivel, a Monte-
verdi Kórussal és az Angol Barokk Szólistákkal 
való közös munka tökéletes eszközzé formálta 
őket a kezében. Az összeszokottság és -hangolt-
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ság eredményeképpen előadásaik során olyan 
finomságok is előbukkannak, amelyek mások 
interpretációjából hiányoznak.

Bár Gardiner felvételével már a Requiem 
több évtizedes ismerete után találkoztam, még-
is revelációszámba ment a számomra. A fönt 
már részletesebben kifejtett belső egyensú-
lyok megtalálása korábban ismeretlen, újsze-
rű, ám éppen korhű hangzást eredményezett. 
Lenyűgöző az előadás drámaisága, ami végig 
természetes tud maradni, erőltetettség nélkül. 
A felvétel legfőbb érdeme azonban nem ze-
nei természetű. Számomra új dolgokat tudott 
megvilágítani a valaha élt egyik legnagyobb 
zenei zseniről. Megmutatta az élete értelmét 
veszteni látszó, páratlan képességű, ám egyre 
boldogtalanabb művész perlekedését Istennel. 
Tehetsége megnyilvánulásának korlátozott-
ságát érezhette meg, és emiatt legalább annak 
részbeni elvesztegetettségének érzése a kudarc 
romboló érzését kelthette föl benne. Belső 
kényszert érezhetett, hogy megszolgálja tehet-
ségét, és szorongással tölthette el, hogy ha idő 
előtt meghal, akkor ezt nem fogja tudni meg-
tenni. Ez az érzés csak szíthatta halálfélelmét. 
Ő amúgy is azt szokhatta meg gyermekkorá-
ban, hogy csak a teljesítményéért szerethető, 
önmagáért nem. (Az Enneagram karakterti-
pológiai rendszere jól ismeri ezt a fajta sérü-
lést: a Hármas típus alapsérülése ez.) Siker és 
elismerés utáni beteljesületlen vágyából fakadó 

„téves”, romboló érzései a feneketlen mélységbe, 
az oroszlán torkába, a Tartaroszba, a sötétség-
be kergették, ahonnan nem talált kiutat.

Isten a maga módján igazságot szolgáltatott 
Mozartnak: az utókor egyik legismertebb és 
legkedveltebb zeneszerzőjévé vált. Ha ezt tudja, 
vajon elégedett lett volna-e vele? Élete minden 
tehetség számára okulásul szolgálhat: a zsenia-
litás sem elegendő a világ elismerésének elnyeré-
séhez, azt kár hajhászni.

Ez a kitűnő felvétel oly sok mindent meg-
mutat Mozartról. A „fél lábbal a sírban” megírt 
Gyászmisében áttör a kor zenei etikettjén, szo-
katlan zenei megoldásokat alkalmaz, és nem bú-
jik a „nagyközönségnek” szánt darabjainak rizs-
pora mögé. Sokat köszönhetünk Gardinernek: 
nem csak a pompás zenét, hanem teljesebb ké-
pet annak szerzőjéről.

Németh Zsolt

Paul Schrader
FIRST REFORMED
Amerikai dráma, 113 perc
(2017, Killer Films, Fibonacci Films stb.)

Teljesen érthetetlen számomra, hogy e film cí-
mét miért fordították A hitehagyottként, miköz-
ben nyilvánvaló utalás az első észak-amerikai 
lutheránusokra-evangélikusokra, azzal a fontos 
allúzióval együtt, hogy a fiktív történet lelkésze 
is reformálni próbál bizonyos dolgokat a maga 
emberi módján és napjainkban.

Néhány értékesebb filmkritikában szintén 
„Isten hallgatásáról” vagy „reményvesztettségről” ol-
vashatunk, ami a vallás alapvető kérdéseinek – 
amilyen az istenhit – egyértelmű összekeverése eg-
zisztenciális természetű problémákkal. Ezzel nem 
azt szeretném mondani, hogy a vallás elválasztható 
lenne az egzisztenciától, de bizonyos alapsajátossá-
gai mégis elkülönülnek a személyes nehézségektől.

A film mindkét utóbbi igazság példáját nyújt-
ja. Igaz ugyan, hogy a lelkész bizonytalanságok-
tól szenved, múltbeli és jelenbéli gondoktól, de 
semmilyen kimondható „hitehagyottság” nincs 
benne. A katonai múlt, gyermekének elveszí-
tése, a feleségével való megromlott viszony, az 
egyháza és a világ jelenlegi állapotát illető ha-
talmas problémái, sőt betegsége és alkoholiz-
musa dacára sem. Ellenkezőleg: az intézményes 
vallási és az egzisztenciális bizonytalanságok 


