
FolytatÓdik a Brah ms-fe sztivál

Nem sokkal azután, hogy a legutóbbi
számban hírül adtuk a vÁv Szimfonikus
Zenekar l997-es Brahms-fesztiváljának
maradandó megörökítését, a decemberi
szám kritikája után következhetnek a to-
vábbi korongok tapasztalatai.
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JOHANNES BRAHMS
Acsrletnic Frstiual Ovnturt Op. 80
Srlwphony Nr. 4. E-nrin or O1t" 98

Az 1991 . Január 25-t est műsorából a
Tragikus nyitányt (op. 81) és a II. szimfó-
niát (op' 13') tartalmazza a sorozat második
korongja, Csaba Péter vezényletével.

ATragikus nyitány ,,tragikuma' sok esz-
tétizáIásra adott már okot. Az viszont nem
kétséges: a nagyság érzetét kelti, akár sze-
mélyesebb, akár objektívabb előadásban
szólal meg. A személyesebb tónus azza\ a
veszéllyel jár' hogy köznapivá értékeli a
művet, vagyis nem a hallgatót emeli fel, ha-
nem a költői tar1almat egyszerűsíti mintha
műfaj-idegen módon a könnyen áttekinthe-
tő, kivonatolt taftalmát közölné csupán.
Nem könnyebben járható a másik út sem,
hiszen a monumentalitás néha elidegenítő
hatást kelt, s a ,,tán csodállak, ámde nem
szeretlek'' érzését váltja ki. Elkerüli a
Szkiillríkat és Kharübdiszeket a rögzített
koncert-Í'elvétel, azonban félő' hogy aki eb-
ben a tolmácsolásban hallja először a mű-
vet, esetleg nem sejti meg a brahmsi zene
romantikus mélységeit. A kifejező-szép
rész]etek hatását erósen csökkenti néhány
technikai apróság. Már itt is, de a II' szim-
Íónia több helyén is bántóan észrevéteti ma-
gát az a tény, hogy a zenekar ,,egyen-stac-
catókat'' játszik. (Tudom, vannak együtte-
sek, ahol a katmester és a hallgatóság egya-
ránt kitöró lelkesedésse] üdvözölné az ilyen
precizitást. De ha utánagondolunk, könnyen
belátható: az unitbmizált staccato-menetek
nem tudnak kontaktusba kerülni a textúra
más rétegeivel, s így inkább megzavarják a

velük egyidóben zajlő Íblyamatokat. mint-
sem hogy kommentálnák a szerzői szán-
déknak megfelelően.) Néme1y pillanatban
egyenest groteszknek tűnik a karikírozó
staccato-menet. Ezek az indifferens me-g-

mozdulások nehezítik a téte]ek dramaturgi-
ai t-elépítésének kiÍejezésre juttatását és

gondtalan követését. Az ismétlődő párhan-
gos szegmentumok egymásutánja _ kellő
hangulati töltés hrján _ statikussá válik, da-

rabokra töredezik, megakasztva a folyama-
tosságot. Jóllehet hegedűs-karmester á1l a

zenekar élén, a vonósokjátéka nem ad okot
maradéktalan elégedettségre. Koncer1felvé-
tel ide, é1ő hatás oda - ennyi félrehúzott ma-
gas hang (akár induló, akár érkező helyzet-
ben) több, mint amire fátylat boríthatunk!

Az egészében gonclosan kialakított
nagyforma sejteti: valójában ,,több van'' az
e1őadóegyüttesben. Ilyenkor sajnáljuk.
hogy - feltehetően anya_9i szempontok fi-
gyelembevételével a koncertprodukció
került rögzítésre. Ez az érzés erősödik a

szimfónia hallgatásakor is. A kezdés: kon-
ceftterem feszült légkörében (NB', látva a

katmester első mozdulatát) akár meggyő-
zően is hathat az ilyesfajta, utólag bizony-
talanság érzetétkeltő indítás. Ujfent a diri-
gens látványa szavatolhatná a folyamatos-
ságot a válaszolgató hangszercsoportok já-
tékának hallgatásakor. Amelyik frázis (mo-

tívum, fordulat) önmagában nem eléggé
megformált, nehezen csatlakozik az őt
mege1őz6höz, s a folytatást is megnehezíti.
A fokozások ívének-vonulatanak mi ntájára
kellene állandóan szoros kontaktust tartani

- hogy közösen felépíthessék a dallamot
a szólamoknak. Anyitótétel mérsékelt tem-
pója szemlélődésre kínál lehetőséget. Való-
ban, a hangkép ,,Iátványa" könnyen követ-
hető azonban a hallgatóság passzívan fo-
gadja e természetzenét. Mintha csak a ze-
nekar ,,ügye'' lenne a romantikus német er-
dő világa, s a gyönyörködésre valóban okot
adó pillanatokban is úgy érezzik: elérhetet-
len számunkra az azonosulás a brahmsi ze-
ne mélységeivel és magasságaival.

Megunhatatlan a brahmsi érzés- és han-
gulatvilág: a lassú téte] minden mozzanata
múlbatatlan emlék, s a tétel Végén (lgy érez-
zük, hogy egy élet tapasztalataival lettünk
gazdagabbak. Brahms sokrétűen ámyalt'
bonyolult zenéjének végigélése során _ jó
e]őadás esetén - csak a mondanivalóval tö-
rődünk. Ha megszűnik ayarázs, rögtön fe1-

tűnik valami technikai részlet, vagyis a köz-
vetítés zavaró tényezőjére Í1gyelünk (aköz-

vetített tar1alom helyett). A faktúra bonyo-
lultságát szinte nem észleljük, csak annyit
tudunk: komplex élményhez jutottunk. A
hemiolák s más metrikus ,játékok" akkor
érik el igazán céljukat, hogyha hatnak, nem
pedig akkor, amikor elbizonytalanídák a

hallgatót. (Csak összehangoltan kidolgo-
Zott, pontos szólamok összessége eredmé-
nyezhet ilyen Csodát') Az egymást Íblytató,
egvmástól átvett nyolcad-mozgású kísérő-
fordulatoknak pontosnak kell lenniük, vala-
mint egyúttal mindig ,'kísémiük'' is kell a

dailamot, iriszen ez a funkciójuk.
Egy-egy koncertre feltehetően kevés

olyan hallgató jut, aki először találkozik
valameJy méltán népszerű remekművel.
Aki újrahallgatni ment el valamely kedven-
cét, általában úgy követi a zenei eseménye-
ket, hogy sejti-trrdja, mi fog következni. A
hárorn jóI felépített szimÍónia-tétel után a

hatásosan záródó finálé nemcsak a műnek,
hanem a koncer1nek vagy, mint esetünk-

ben: a koron-gnak - is méltó beÍ-ejezéSe.
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IOHANNES BRAHMS
Caneel{o forYiolin and Cello Aninot, Op.1A2
Srlttphory Nr. 3 F Maiot, OP.9o

Egyedül a sorozat harmadik CD-jének
anyaga származlk két különböző koncer1

Í'elvételéből. AKettősverseny (op. l 02) Í'el-

tehetőleg a koncer1nek is fényponqátjelen-
tette (e koncer1 műsorának Í'ennmaradó ré-

szét tartalmazta a második korong)' Január
28-án a III. Szimfóniát Gál Tamás vezé_

nyelte, aki immár egl évtizede. 1988 óta ve-

zető kamagya a MAV SzimÍbnikusoknak.
Összehasonlítva a korábbiakkal. ez a

kettősverseny koron_s tűnik a legtar-talma-
sabbnak.

A versenyművek sajátos he1yet fo_elalnak

el a zenehallgatók érdek]ődésében. Apubli-
kum szívesen hallgaga a szólistiákat zenekar-

kísércttel a pódiumon - de például' amikor
négy kötetben jelent meg Príndi Mananne
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Hangversenykalauza (1916 és 1980 között). a
versenyműveket tarta]rnezó II. kötetet _ el-
lentétben trírsaival _ ér1hetetlen tar1ózkodás-
sat fogadták a zenebarátok. Ágoston András
és Perényi Miklós szólójával, Csaba Péter r'e-
zényletével olyan interpretációban csendül
fel a mű, amely képes ír.1abb híveket toborcz-
ni a műfajnak. Más kérdés. ho_u1, ezúttal a fel-
Vétellel szemben technikai kifo-eások tá-
maszthatók. Nem me_uo1dott a szólisták
,,bemikrofonozása''. vagyis. a r'é-eeredmény
olyan, mintha nem éppen ideális helyró1 ha1l-
gatnánk a koncer1-részletet. (A kezdés kifeje-
zetten olyan érzést kelt. miltha a későnjövő a
tétel kezdetét ugyan már a teremből, de csak
a ftiggöny mögül követhetné - azÍÁn azene-
kari szirkaszokban lábujjhegyen előmerész-
kedve akusztikailag kedvezőbb helyet foglal
e1.) ,"Fedett'' a hegedú1rimg de lendületes,
van vivőereje, sodrása, s így méltó pafinere a
méhín népszerű csellistánik. Az állandó-kar-
nagy vezényletével megszólaltatott F-dúr
szimfónia lehetőséget kínál, ho-uy rámutas-
sunk: miben más a zenekar muzsikálása
ilyenkor, mint ha vendégkarmester itányítá-
sával szerepelne. Gál Tamás ismeri egytitte-
sét. Tisztiíban yan azzal, rnire képes részlete-
iben (szólamonként, hangszercsoportonként.
szólisztikus adottságait illetően) és egészé-
ben. osszhatásábem ez a szimfónia a legki-
egyensúlyozottabb: egyfajta lekerekítettség
étződtk áIandóan. Lélegzik a zene' A kar-
mester k|ilönös hangsútlyt fordít ana, hogy az
új zenei gondolatok valóban ,jnduljanak'', ne
csak elkezdődjenek, s eziíltal tagoltabb a
hangzás. (Még a lassú tétel záróakkordjának
magas hangja is kristálytiszta') Talán csak az
Andante tűnik néha tú1 didakrkusnak (ami-
kor a hegedÍík játsszák a trio]ákat, a riilxikai
rétegezettség tűnik fe1, amikor utána a brácsa
és cselló szólama ad triolás kíséretet a hege-
dűdallamhoz, a ritmusképlet helyett azt
vesszük észre' hog1" a kíséret-háttér lehetősé-
get ad a dallarn hatásos ér_vényesülésérei). Az
egyéni hangvételű tétel után (amely igrui é1-

vezete nyújt. kü1önböző könn1,űzenei-nép-
szerű feldolgozások _eiccses-szinlpos öntete
nélkül!) a zarótétel surirnó kezdete szinte bi-

zonytalan, de hirmar magára talríl az együttes.
Ezúttal iS csak a hegedűk hangja lehetne
szebb. és a hegedűsök játszhatnának ponto-
sabban-kifejezó-bben az összhati{s érdeké-
ben azonban a többiek sokat dolgoztak, s nem
hiábal Gál Tamás nem engedett a lehetőség
csábítiisanak: visszafogottan taftotta a frniílét,
s így a komolysággal tovább mélyítette a cik-
likus rnű mondani valój át.
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JOHANNES BRAHMS
At'ndemic Festiutrl Aaerture Op, 80
Syntphtllty ?úr. 4. E-ntinor Opl, 96

A,,síró'' Tragikus nyitány piÍjával, a,,ne-
vető'' Akadémiai ünnepi nyitánnyal (op. 80)
kezdődik a negyedik korong, s az e-moll, IV.
Szimfóniával folytatódik (op. 98). AzI991.
Február l2-l zeneakadémiai koncert kertilt
megörökítésre, ahol obediank Géza vezé-
nyeJte a MAV SzimÍbnikusokat.

A négy közül a legrövidebb időtzutamú
hallgatnivaló minden bizonnyal sokaknak
fog örömet szerezni. Az Akadémiai ünnepi
nyitányt a benne Í-eldolgozott, széles körben
ismer1 dal]amok népszelíísítik a brahmsi
szerkesztésre legfeljebb a szakmabeliek szíil<
rétege Íigyel. A gazdag-változatos hangszere-
]ést viszont lehetet]en nern észrevenni. han-
gulatos tolmácsolás esetén' Kamatozik
oberfrank Géza operai tapasztalata: a karak-
terek plasztikusak, már.már láttatóak. Azon
persze ó sem tud változtatni' hogy néha a kot-
tahűség megr'eked a .,teljesítés'' szintjén. Va-
lóban staccato a jelzett r_ovid hang, s legato,
amit ívvel köt össze a szerző ám hogy mi-

ért olyan, amilyennek lennie kell. tehát, hogy
mi a funkciója a megkívánt játékmódnak, az-
zal az előadók nemigen törődnek. Tú]zott
egyszerÍség, már-má' személytelenség fedi
el gyakran a mély érzéseket ffi., a Szemér-
mes líra észrevétetése komoly elő.rdói fel-
adat!), s a távolságtar1ás gesztus.l inkább fel-
mutatja a művet ahelyett, hogy a hallgató elé
tálalná' A biztoskezű megformáltság, a haÍá-
sos kontrasztok azonban még így is oly von-
zóvá teszik a plogIamot. hogy a zenebarát
szívesen, érclek]ődésével önként közeiedik a
megszólaltatott remekművekhez.

Mind a nyitány, mind a IV' Szimtónia az
ismertebb Brahms-művek kcizé taÍozik. tehát

óhatatlanul is úgy hallgaquk, hogy varjuk a

folytatást. Eleve,,odakészíqük'' fülünket,
ahonnan a következő tematikus-melodikus
anyagot vrÍjuk. Hogy néha elsikkttd a t-e]vé-

telen egy-egy kopuliízó hangszer szólama (pl.

rövid fr-rvo1a-motír,um), valószín űleg a hang-
logzítés szíttiájára Íandó. Ahangzási palet-
ta alig áLnyalatnyival lesz ettől szegényebb -
s hogy több, más lehetne valójábag' euróljob-
biira csak a pzu1itúra tajékoztat. Ugy érzem,
mindenki tudása legjavát adta a gyönyörű II'
téte] tolmácsolásakor. Kivátképp a hannadik
tetnatikus anyag megszólaltatása szívhezsző-
lő.Ezúnal aZ sem zavaró, hogy nem ,,direkf '

módon emelkedi]< k a kíséretből a dallam.
mivel a mindenkori sokr'étíí kíséret o1y írr-

nyalt, hogy sohasem zavarja a melodi,kus
anyag p1aszticitását. Hatiisosak a lII. Tétel
tutti-tömbjei, valamint a különböző, v áItoza-

tos karakerek egymásra-következései. Csak
a lelkesedés hevében sem szabadna engedni a
belsó n1'ugtalanságnak, sietéssel csökkentve
a megszólaltatottak jelent(íségét. A monu-
mentiílis zárótétel sohaselx téveszti el lratását
a közönségre. A dramaturgiailag átgondolt,
jól felépített passacagliával búcsúzott Brahms
a szimtónia műfajától de a hallgatót talán
épp e tétel inspirálja leginkább, hogy sohase
hagyja abba a brahmsi muzsika ir_ánti érdek-
Iődést, hiszen ahány előadírs' annyi új élmény
lehetősége biztosítja e múlt sz'ízadi művek
örök aktualitását és ér.''énvét.

Fittler KcLtalin

A Hungaroton Classic egyik úL1donságá-
nak tanúsága szerint a Kovács László ve-
zette Miskolci Szimfonikus Zenekar vál-
1alkozott a címben t'eltüntetett programra:
]991 májusában letlezre j átszották
Weiner Leó é]etművének két jelentős da-
rabját, a Csongor és Tünde (op.lo/b)
szvitet, valamint a magyar népi táncokon
alapuló op. L8' Szvitet'

Reiner Frigyes Weiner-bemutatÓinak nyo mában
].]]:]],]i.]i]]:]]9]:].]]:l ]:l']]:i ]:l ]']l ]:l ]]]l ]:] ]|j]:],l].]] ];] ]]]:i ]:]í]1]]:]]]]]:]].]:].]::

Az utókor által alkotóként méltatlanul
me]lőzött Weiner szerzői por1réjának leg-
markánsabb vonásait tartalmazzel e két.
hangulatvilágában oly e]téró szvit. E' Jantrs-

arcú portré jóvoltábcil azonban még erőtei-
jesebben mutatkoznak meg aZ egyéniség
legjellemzó'bb _ á]talános érvényÍí sajá-
tosságai. Ezek sor'ában elsóként a briliáns
hangszer'elő tr-rdást említeném. s rögtön utá-

na másodikként a formaérzék hihetetlen

biztonságát. Az r'rtóbbin azonban aligha
csodáIkozhatunk, tudva a komponista-pro-
fesszor alapos zeneirodalmi táj ékozotts ágír-

ról. Zenekarának rni llió színét-árnyalatát vi -

szont minden bizonnyal hitetlenkedve hall-
gatjuk honnrrn e káprázatos hangszín-Ían-
tázia, honnan a biztonság, amellyel patika-
mérlegen tidagolt precizitással keveri a szí-
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