
Eckhard John

Zenekar _ karmester nélkÜl (ll)
Karmester nélküli koncertek Lipc sében ( 1 928-29 )
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19l8-ban a forrada]om az egész német
társadalmi életet. így a zenésztársadal-
mat is Íelrázta' .'A nagy eszme: a gya-
korló míívészek felszabadítása az őket
munkáltató művészetidegen felsőbbség
uralma a1ó1. hogy önmagát meghatároz-
Va, öntevékenyen. fele1ősségteljesen
tudja vezérelni önmagát. A művésztársa-
dalom forradalmasítírsának gonclol ata 1é-

nyegét tekintve tökéletesen egyenértékű
a munkásosztály íelszabadításának gon-
do1atával. ''

Pau] Bekker hatalmas lelkesedéssel
fogalmazza meg a zenei világ új pers-
pektíváit. Az úrj törekvések széles kör-
ben Í'elszínre kerültek: az operaházak
művészei demokratiktls intézkedéseket
és beleszólási jogot követeltek, és a ze-
nészek is kipróbálták a sztrá.jk intézrné-
nyét, annak jeléül, hogy új öntudatra
ébredve keresztül kívánják vinni érde-
keiket. Sok zenés színházban és zene-
karban is tetszést aratott a közigazga-
tásban bevezetett tanács-mode1l. A ko-
rábbi német udvari operákban, majd
mindenfelé művész-önkormányzatok,
ú gyn evezett,,színházi tan ácsok " alakul-
tak.

,,Zenekari bolsevizmus? "

A zenei szaklapok általában nemtetszés-
sel és polemizálva fogadták az eseménye-
ket. Azenészek szakszerr'ezeti szervezke-
désére, a sztrájk és beleszólási jog iránti
igényeire a Signale Íür die musikalische
Welt vezércikke 1920-ban így reagált:

,,Maguknak csak jogokat követelnek,
előljáróiknak pedig, akitól a bér|iket kap-
ják' akiktől Íüggenek, csak a kötelessége-
it hangoztatják. Egyesek ezt'szabadság-
nak'. mások 'üzerli tanácsnirk' nevezik.
Szerintetlt ez a természetellenes m(íyész-
bolsevizmus inkább 'üzemi mocsok'. En-
nek a művészet ÍQlődése mellékes, egye-
dül az anyagi érdekeltség számít'''

A művészek un. kommtlnista törekvé-
seit 1eegyszerűsítve,''zenei bo1seviz-
mus" címszó alatt kezelték. ''E'zek a je-
1entéktelen mimesek és dilettánsok ke-
nyéradó gazdáikat akarják szo1gáikká
tenni. A kommunista tévtanok a 'szak-
szervezetbe tömörült' karénekesekné1
okozták a legnagyobb Í'elfordulást'', írta
a sajtó, amikor a karénekesek bizonyos
fe]rnondási korlátozásokat szerettek vol-
na elérni'

A ,,zenei bolsevizrnus" kifejezést a
konzervatív kultúrpolgárság 19l9-tól
kezdve előszereteftel játssza ki az ú'j

zene elleni harcban. l920 körül. a mu-
zsikusok szatkszervezeti szervezkedé-
sével egyidőben a ,,zenekari bolseviz-
mus" bíívszó is megjelenik. A zenei
é1et túlpolitizálódik' Milyen különbö-
zőképen értelmezhető is ugyanaz a fo-
galom: Moszkvában rcividesen bemu-
tatkozik egy valóban ,,forradalmi'' ze-
nekar, a karmester nélküli Perszim-
fán sz.

A Perszimfánsz tevékenysége Néme-
tországbtrn a Szovjetunióban vendég-
szereplő német művészek elbeszé]ései,
e]sősorban a zenekarral együtt koncer-
tező szőIisták' többek között Egon
Petri lelkes beszámolói. alapján vírlt is-
mertté. Az ]92]-ben megjelenő, a Per-
szimfánsz ötéves fennállását kcjszcintő
cikkek külföldön is egyre szé1esebb
körben népszerűsítették a zenekar tevé-
kenységét, és fellángolt a vita a kar-
mester nélkü1i zenekari munka lehető-
ségéről. 1928' írprilis 30-án a Leipziger
Symphonieorchester karmester nélkül
á1lt közönség elé az Alberthalléban.
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Az első karmester nélküli koncert Né-
metországban

onmagában a koncert műsorát tekintve
is egészen nyilvánvaló, hogy a lipcsei
modellt egyértelműen a moszkvai példa
inspirálta. A Leipziger Symphonieor-
chester első karmester nélküli koncert-
jének műsora teljes mértékben egyezett

' a Perszimfánsz 1922. februári, bemutat-
kozó koncertjének programjával: Bee-
thoven Egmont-nyitány, a Hegedűver-
seny (a szólista: Gustav Havemann) és
az Eroica-szimfónia. A fogadtatás lel-
kes. Akritikusok legfőképp a 3. Szimfó-
nia előadását dicsérik' ,,Az egész zene-
kar egy emberként lépbe az Eroica kez-
dő tuttiakkordjaival' Valamennyi tem-
póváltás olyan súrlódásmentes, a dina-
mikaváltás annyira magától értetődő,
hogy ez a karmester nélküli, fegyelme-
zett muzsikálás valamiféle rendkívü1
magas színvonalú kamarazenélés be-
nyomását kelti. Ebből a szempontból a

harmadik tétel scherzójának és triójának
szembeállítása. ill. a finálé három kü-
lönböző időmértékének betartása és a
sok fermátás tagolás megoldása a leg-
meggyőzőbb.'' (Melos)

Ugyanez a kritikus nincs megeléged-
ve a2' tétel előadásával' Alfred HeuB vi-
szont éppen ezt emeli ki a Zeitschrift für
Musik hasábjain. Általános benyomása a

következő:,,A Leipziger Symphonieor-
chester bebizonyította, hogy a bécsi
klasszikusok művei karmester nélkül is
e]őadhatók, mindvégig pontosan a szeÍ-
zői utasítások szerint, igen magas szín-
vonalon. HeuB szerint a közönségsiker
ennek a magas színvonalnak köszönhető.
,,A szólamvezetés tisztasága megdöbben-
tő, mive] sok nagy karmester munkáját is
fe1ü1múlja'

A Kölnische Zeitung is elragadtatás-
sal ír: ,,A karmester nélküli előadás leg-
csodálatosabb, és talán 1egjellemzőbb
vonása az a zeneíség és nagyszerű hang-
zás, amely csak a legnagyobb karmeste-
rek (egy Nikitsch és a hozzá hasonlók)
tudnak kihozni' olyan ez, mint egy kivá-
lóan játszó nagy kamaraegyüttes, ahol
minden egyes játékos egyformán felelős
az együttes teljesítményért.'' Akritikus a

zenekar rendhagyó elhelyezkedéséből
eredő hangzáseffektusokra is felhívja a
figyelmet. ',A hangzás olyan teljes és
telt, mintha valami hatalmas regiszteres
hangszer szólna."

A lipcsei premier általános elismerést

hozott aZ együttes számára. A kritiku-
sok máris a jövőre extrapoláltak. ,,A si-
ker rendkívül meglepő. Semmi kétség:
új, teljes létjogosultságú zenekari mo-
dell született! (Kölnische Zeitung) ,,A
kísérlet olyan jól sikerü]t, hogy,az új
előadásmód, akár tetszik akár nem,
megfontolásra késztet." (Zeitschrift für
Musik)

A kamarazene mint a zenekari muzsi-
kálás példaképe

A Leipziger Symphonieorchester kar-
mester né|küli koncertjének visszhangja
meglepően pozitív volt. A koncertet kö-
vetően a publikum elsősorban A|fred
Malige, a zenekar hegedűse nyilatkoza-
taiból értesü]hetett a zenekar elképzelé-
seiról és munkamódszereiról. A lipcsei
projektet voltaképpen Malige kezdemé-
nyezte' Meglogalmazása szerint a Zene-

kar nem irányítás nélkül működik, hiszen
a zenei vezetés _ a moszkvai Perszim-
fánszhoz hason]óan egy speciális Í-ele-

lős bizottság vállán nyugszik. Esztétikai
vezérelvük a komponista előírásai sze-
rinti előadásmód. A karmester nélküli
előadásnak éppen az az e\őnye, hogy a

míí tökéletesen autentikusan adható elő.
Karmester nélkül viszont csak úgy lehet
játszani, ha valamennyi zenész egyforma
felelósségtudattal és teljes kreativitással
dolgozik' Lev Cejtlin nyomán a lipcsei-
eknek is a kamarazenélés volt a kiindulá-
si pont. ,,A karmester nélküli játék (...)
voltaképpen kamarazenélés egy nagy
együttessel. (''.) A vonósnégyes esetében
még egy személyre _ a hegedűsre - há-

rulhat a technikai és szellemi vezetés.
Ahogyan az együttes létszáma nő, a ve-
zető 1elentősége csökken. Elvileg a kon-
certmester a vezető, az irányítás azonban
gyakorlatilag több zenész közt oszlik
meg. Hogy hogyan, az mindig a darabtól
Íügg.''

Malige konkrétan az E'roica előadásá-
ról beszéI. ,,Ha vezetésre van szükség,

akkor, rendszerint a yezeÍő dallamhang-
szeré a yezető szerep.'' Emellett azonban

érdekes kivételes példákat is felsorol'
Rámutat, továbbá a hallás fontosságára:

,,A karmester nélküli játék alapja a hal-
]ás. Itt mutatkozik meg igazán a két já-

tékmód közötti különbség. Aki nem hall-
ja tisztán az összes együtt megszólaló
hangot, az egyetlen akkordot sem tud el-
játszani dirigens'nélkül. A hallás révén

ismerhetjük meg a művet behatóan' ('..)

Az ilyen interpretáció feltétlenül intenzí-
vebb."

A siker hatására a lipcseiek további
karmester nélküli fellépéseket tervezfek
az 1928-29-es évadra, és egy berlini
meghívásnak is eleget kel]ett tenniük.
Második koncertjükön, 1928' szeptem-

berében ismét nagy repertoárdarabokkal,
enittal Mozart, Schumann és Wagner
múívekkel jelentkeztek. A fogadtatás
egyöntetűen pozitív. Még a konzervatív
ZeitschriÍt für die Musik is így ír: ,,Be
kell vallanom, hogy Mozart Jupiter-
szimfóniájának lassú téte]ét még Soha

nem hallottam ilyen szép és ilyen tiszta
előadásban. Majd a menüettre is ugyanez
érvényes. Az utolsó tétel (..') túl gyors
volt, és nem mindig volt tökéletesen tisz-
ta. A Mesterdalnokok-előjáték sem volt
mindenütt meggyőző. Lehet, hogy a mű-

vészek már a Schumann Zongoraverseny
kíséretére osszpontosítottak: ez a darab

mindenesetre kifogástalanul sikerült, ami
nem utolsósorban a kiváló szólista. Max
Pauer érdeme. Az oberon-nyitány szin-
tén kifogástaltinul szóla]t meg a koncert
elején.''

Művészet vagy bolsevizmus?

Szeptember végén, a második sikeres
koncert után a szász szimfonikus zenekar
meghívást kap Berlinbe. A Volksbühne
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karmester nélküli koncerttel akarja nyitni
a téli szezont' A lipcseiek a Beethoven-
koncertet ismétlik meg, Gustav Have-
mann közreműködésével. A siker ismét
döbbenetes. Érdekes módon azonban.
míg a lipcsei kritikák tisztán csak művé-
szeti szempontokat vettek figyelembe, a

fővárosi kritikák mind politikai színeze-
tűek. A ZeitschriÍt für die Musik ezért
nem győzi hangsúlyozni, hogy szerinte
,,a karmester nélküli játéknak nincs sem-
miféle potitikai töltete''. Érdekes módon
éppen Alfred HeuB,. a ,,zenei bolseviz-
rnus'' hírhedt ellensége veszi védelmébe
a zenekart a politikai támadások ellen.
Az Allgemeine Musikzeitung szerint pél-
dául ,,ez a bolsevista jelenség nem művé-
szi megfontolások alapján, hanem a poli-
tikai és társadalmi forradalmi eszmék be-
folyása révén keletkezett: a Perszimfánsz
nem más' mint a kommunizmus reklám-
ja, Aművészethez körülbelü1 annyi köze
van, mint egy bolsevista agitátor propa-
gandabeszédének. ''

Az ilyen és hasonló, már a Perszim-
fánsszal kapcsolatosan hallható, hangok
most, a lipcsei karmester nélküli zenekar-
ral kapcsolatban, fe]erősödtek. A zenekar
viszont folyamatosan hangsú1yozta, hogy
tevékenysége tudatosan poIitikamentes:
,,Minket semmifé]e politikai szándék nem
vezérel' Zenénkkel nem poJitizáIunk. ('..)
Távol tartjuk magtlnkat a zenei-politikai
párÍcsatározásoktóI. Zenészek vagyunk'
A legelvontabb művészet tolmácsolói.
Azt szeretnénk megmutatni, hogy a zene-
kari zenész mit adhat hozzá a mű tolmá-
csolásának sikeréhez. Azt akarjuk, hogy a
zenekari zenészÍ ne egyfajta kézművesnek
tekintsék, hanem alkotó művésznek. A
személyiség újjászületéséért küzdünk te-
hát, a mechanizálás ellen. Célunk, hogy a
zenekari zenészt ismét művésznek tekint-
sék.''

Ez, a politikai hecckampány ellenreak-
ciójaként megjelent, demonstratív politi-
kamentes önmeghatározás is jelzi, hogy
Németországban a politika már jóval
1933 előtt megjelent a zenei életben. A
lipcsei muzsikusok - ebben az esetben a
Perszimfánsszal ellentétes módon meg-
próbáltak tisztán szakmai területre vissza-
vonulni, és a zenészek emancipácíójáért
folytatott harc során is mindig kizárólag a
zenei szempontokat és előnyöket hangsú-
lyozták. ,'Vissza kell állítani a zenészek-
nek azokat a teremtő erejű képességeit'"
amelyek a jelenlegi zenekari gyakorlat-

ban, a karmesterek mellett veszendőbe
mennek. Azenész új mentalitása nem tűri
,,a karmesteri pálcának való kiszolgálta-
tottságot, a karmesterek személyiségének
nyomását, az áIlandó alárendeltséget''
(Alfred Malige).

A zenészek emancipációs törekvésével
párhuzamosan a zenei közvéleményben
általános visszatetszést keltett a nagyra-
vágyő,,sztár-karmesterek' (Melos) mű-
ködése','A pult-akrobatizmus egészség-
telen és megkérdőjelezhető." (Pult und
Taktstock).,,Korunk karmesterei valósá-
gos primadonnák." (Karl SchönewolÍ)

',A karmester ma körülbelül olyan diktá-
tori hatalommal rendelkezik, mint egy
hadseregtábornok.'' (Melos) Egy karmes-
ter néIküli zenekarban a vezetés könnye-
dén megoldható,,,zeneí vakfegyelemre
nincs szükség (Alfred Malige). Ebben a
konste11ációban könnyebben érthető,
hogy a karmester nélküli koncertek ho-
gyan nyerhettek csatát a konzervatív kö-
rökben is, és hogy a karmester nélküli
működésről folyó viták miért terjedtek
olyan széles körben.

Pro és kontra

A vita végső soron a következő fó vona-
lak mentén kristályosodott ki. Az ellen-
zők szerint a karmester nólküli zenekar
legfeljebb a mívészí inspiráció nélküli,
mechanikus-gépies tökéletességre töre-
kedhet. A művészi interpretációhoz el-
engedhetetlenül szi.ikség van a szakem-
ber egyéni beleérzőképességére és a ve-
Zető ÍekntéIyére. Ha egy zenekar ,,kar-
mester nélkül' mííködik, aZ vagy átcím-
kézés (mivel voltaképpen a koncertmes-
ter lesz a karmester), vagy egy elavult,
túlhaladott á1lásponthoz va]ó visszaté-
rés. A próbák nagy száma miatt a kar-
mester nélktili zenekar, amúgy Sem so-
káig életképes.

A támogatók a koncerteken tapaSztalt
minőség alapján érveltek a vádak el]en.
Méltatták a művek előírás szerinti in-
terpretálását. Az elsó, átáIlás| szakasz
után' a próbák száma már nem kirívóan
magas. A koncertmester nem valamiféle
bújtatott karmester, hiszen a karmester
nélküli játék visszaállítja ,,a közös zené-
lés eredeti közösségi elvét'' (A]fred
Malige).

A támadók és ellenzők valamennyien
egyetértettek abban, hogy a karmester
nélküli zenélés képességfejleszÍő, és a

Zenei Színvonal Szempontjából is jó ha-
tású. Amiben egyesek azenészL kreativi-
tás rehabilitáciőját látták, abban mások
éppen a kívánatos önkéntes önfegyelmet
értéke1ték leginkább.

A lipcsei karmester nélküli koncertso-
Íozat a projekt meglepően pozitív fo-
gadtatása e]lenére rövid idó múlva, a ne-
gyedik Í-e|lépés (1929. április 29.) után
véget ért'

A lipcsei koncertsorozat vége

A hasonló kísérletek New Yorkban.
Würzburban, Karlsbadban, GenÍben,
Varsóban, Kijevben és több szovjet vá-
rosban szintén rövid é]etűek voltak.
1933-ban, tízéves működés után a

moszkvai Perszimfánsz is feloszlott. Ez
a kudarc ma már áIÍ'a]ában - vagyis a

dirigá1ástörténetben - csupán eggyel
több érv a karmester történelmi fejlődés
diktá1ta természetes szükségessége
me11ett. Ha alaposabban szemügyre
vesszük, a kudarc oka sehol sem zenei
jellegű, hanem mindenütt valami egyéb
tényező. A m'oszkvai Perszimfánsz sor-
sa aZ egyre erősödő sztálinizmus kul-
túrpo1itikai konstellációjának megfele-
lően alaku]t. Lipcsében a működési fel-
tételekjelentették a legfőbb akadályt. A
próbákat a szolgálati időn kívül kellett
tartani. A munkából származó bevételt
viszont egy nyugdíjpénztárba fizették
volna be' A motiváció ily módon jelen-
tősen csökkent. A lipcsei zenekarnál
amúgyis nagy volt a fluktuáció, mivel a

zenészeket mindig egy évre szerződtet-
ték. A konzervatív belső hangok szét-
húzó hatása így fokozott erővel érvé-
nyesülhetett'

A lipcsei zenekarban is volt néhány
olyan zenész aki már 1933 előtt csatlako-
Zott a neÍ)Zetiszocia]ista párthoz. (l93l-
ben antiszemita ügyletei miatt bukott meg
Alfred Szendrei, a zenekar állandó karna-

cya.) A fasizáIódó Németországban egy
karmester nélküli együttesnek nemigen
lehetett létjogosultsága' Peter Raabe, kar-
mester, zenekutató, aki ekkor a Reichs-
musikkammer1 dirigálta, már 1935-ben
megállapította, hogy a német zenekarok
kezdettől fogva nemzetiszocialista hatás

alatt álltak' ,,Itt a vezérelv a legmesszebb-
menőkig érvényesül, a vezető tekintélye
megfellebbezhetetlen. "

(Das Orchester 1/98)
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