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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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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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neket, nemcsirk hanguIatok árnyalásáért, ha-
nem egy-egy irnpresszionisztikus rezdülés
kifejezésre juttatáSáéft. E költői kérdések _

szerencsére! _ nem a partitúra tanulmányo-
zása alapján kívánkoztak papírra, hanem a

hangzó anyag igazolja a gazdag hangszín-
invenciót. (A nívós megszólaltatáS egySZer-

smind magyarázattal szolgál ana, hogy an-

nakidején nem mindennapi Í-eladatot jelen-

tettek e művek az előadók számára. Három
évve] a Nemzeti Színház felkérése után
hangzott csak fel a Csongor és Tünde kísé-
rőzenéje azoperaházban' s aZ itt is rögzített
hattételes, végső verzió a Szvitből elóbb ke-

rült pódiumra Drezdában, mint Buderpesten,

l916-ban. l933-ban a népdalszvit is l<tilÍ'öldi

siker után térthaza' Az említett bemr'rtató-

kért Reiner Frigyest illeti köszönet.)
A CD-felvétel ismeretében megbecsülés-

sel kell adóznunk Kovács Lászlónak és

együttesének. A koltárs zene tolmácsolásá-
ban is élenjáró zenekar' számáira aligha ma-
ga a játszanivaló jelenthetett komoly Í'elada-

tot. Az évezred uto]só éveinek embere hihe-
tetlenül eltávolodott mindattól. ami az el-
múlt században például ]elkesítő lehetett.

Ebből a távolságtar1ásból adódik' hogy néha

szinte érezhető ,'falak'' húzódnak a romanti-
kus leikületű művek és előadóik. s ennek
következtében a megszólaló művek és a
hallgatók kozött. Áthatolhatatlanok'] A mis-
kolciak számá'a nem ! ók hagyták, hogy
hasson rájuk a zene, s így nemcsak a hango-

kat, hanem a tételek ,jeleneteit'' is élmény-
szerííen adják vissza. A nyitótétel, a, ,,Éi"
igazi születés-Zene! a Semmi káoszábó] nő
ki a gyönyörű tetmészetzene. A,,Balga''-té-
tel egyenesen Haydn zenei humorának szel-
lemi gyermeke (néhol a Hob. I: 88 G-dúr

szimfónia jut eszünkbe!), a Ti.indér1ánc

Mendelssohn rnr-rzsikáj 1rnak egyenesági utó-

da. A mesevi]ágba hazatalált muzsikus szí-
vesen fest-i (s a mese által e]varázsolt hallga-
tó kedvtelve, gyönyörkodve szemléli) ,,A
bánkódó Tünde'' poftréját. Hasonlóan találó
a,.Boszorkánykonyha'' atrnosztérája (mrÍ'

amennyiben vaIakinek i1yesmiről 1ehet

több-kevesebb fogalmtrlrnaI) s rnég eg1,_

szer emlékezetes hangképet kínírl a finálé.
az Aranyalmafa látr,án),át.

Elgondolkodtató a Szvit hangzci megva-
lósítása. Apar excellence Íővárosi Weinet _

Lajtha László Íigyelem-Í-elkeltésének hatá-

sára - a Néprajzi Múzeurn fonogram-
gyűjtemérryének népdalkincsétól nyert in s-

pirációt a számá'a újfajta zenei nyelven va-

ló megszólaláshoz. Népclalokon alapuló rníí

esetében felvetődik tr kérclés: új környezet-
be kerülve (gyakran k]asszikLrs formál<ba,

kísérettel el1átva, stb.) mennyire marad
meghatározó az erecleti rövid lélegzetíí dal-

lam. A miskolciak a megszületett új alko-

tírsbó1 indLrltak kj. a legtöbb népdal-részlet

.,szelídítetten'' csendti1 fel. A stiljzá1ás

ugyanakkor nem árt a tételeklek: a népi

eredetű dallamok mindig r'ilágosar-r köl'et-

hetők. felismerhetók részleteikben is. a Je-u-

kLilönfélébb hangszerelésben-felrakásban
is. Mintha egy arisztokratikus sze]]emű á1-

arcosbá]ba kerültek volna. ahol a résztre-

vők inkább csal< jelzik inkognitójukat iilarc-

cal, mintsem hogy jelmezzel r'áltoztatnák

meg magukat (esetleg humoros \ a-s) -sro-
teszk hatást keltve). Az inkognitó csak 1áték

akkor is, ha az írlarc karikír'ozva a jelle-l-

zetességeket eme]i ki, s akkor is. ha épp az

eredeti vonások elfedését célozza me's

Ebben a szvitben nincsenek ÍészÍ'iJtségek,

nincs ,jó'' és .;ossz'', nyolTla sincs l'alarrriÍéle

konfliktusnak ehelyett a színek _qazdagságá-

ban tobzódurr]<. Apartirúra több helye lehetG

séget kínál a zenekari játékosok szólisztikus

szerepiésére. 'Ezek viszont (ki tudja, vajon

rnennyi ebben a tudatos ság- szánclékoltsírg'l)

megközelítően Sem azonos színvonalÍrak.

Hallunk keresetten visszafogott clallanrot,

szernérmesen t,u1óZkodót. s olyat. ame1yből

su-lálztk a l-eÍ1ektol1én1'-okozta öl'örn. Zava-

lónak csak azt ét'eztel'tt. hogy néha i-uaz. ke-

r'és alkalonll'lral nlát'-má' jsko]ászrn pedáns-

ra. dida}itikusan leckeleLrnondósla sikenilt

valamely szólóállás. (Óhatatlanul is eszetnbe
jutott: vannak zenei pályára készülíík. akik
szánfua a népzene nem egyéb. mint a .J<öte-

7ez(i" 50 vagy l00 népdal' amit a Íélvételire

be kell magolni...)
A t-elvétel ismét csak egy adalék lura néz-

vést' hogy gazdag a magyar zenei kozelmú]t,

s hogy nem árt a jéghegyek csúcsain kívül
időnként más tájékokra-tájrrkra irányítani az

Firtler Kaxlínérdeklődíj Írgyelmet.

Hangfelv étel é s multimédia

Nader Mashayekhi: Malakut amŰ opera árÓl

Furcsa műfaj aZ opera - Vagy inkább: Íur-
csák a műfaj kedvelői, akik időró1-időre (al-
kalmanként más feltételek-körülmények kö-
zött , de mindig) sokat várnak régi vagy
újabb korokban készült színpadi kompozíci-
óktó].

Vannak állandóan és korszákonként vál-
tozó kívánalmak. Nem árt p1., ha kiderül:
miról szól valamely opera, illetve. hogy az
ábrázolt-megjelenített cselekménnyel rnit
szánclékoztak közölni az alkotók. Ahagyo-
mányos k-omponensek segítik a tá1ékozó-
dást, az egyéni-egyedi jellegzetességek pe-
dig növelik az ércleklíjclést. Tény: szükség

van támpontokra (legyenek bár tipológiaiak
vagy zeneiek) _ és árltalában eredményes, ha
egyszersmind számítanak a szerz'ők a befo-
gadcii aktivitásra. Stílr-rsr,á]tásoknál avagy
kísérleti rrrűveknél az általános elvek reali-
záása és a konkrét-gyakorlirti mcgjelenítés
egyaránt ,,vizsgázik''. Az érdeklődő néha ej-

fogadja, hogy .,az ó készülékében van a hi-
ba'', akkor is, ha valójában nem aZ a helyzet

ám egy iclíj után lr le_eelszíntabb érdeklődő
is .,Í-eladja"' mertho-sy netl szívesen szem-
besül vti]ódi vagy vélt szellemi korlátail'al.

Könnyebb a helyzet, ha ismer1 tarta-

lom/cselekrlény kerül rnegzenésítésre. Ha-

sonlóképp, ha a sz.ereplők olyann1'ira tipikLr-

sak' hogy már-már e]ső látáisra is ..isrle Ljiik''

óket _ ilyenkor a színpadi rnegjelenítés is
Íbntos! Atipikus trgLLrák akkor is se_síterrek a

tírjékozóclásban' ha szokatlan kör'nl'ezetbe
kerülnek _ anná] tobb energia sziiksé_ses tü-
hoz, hogy ismeretlen ..egyénekke1" pr'óbál-

junk isrnerkedni. Nehezíti a he1yz'ete t. l-ra rá_

adíLsul a szituációk is szoktrtlanok
Beihram Sadeghi regényének (n-rás Íbrrá_

sok szet'it-tt: elbeszélésének) rnegzenésíté-
sekor Nader Mashayekhi alaposan Íéladja a

leckét: a Ma1akut a míífajban jártasaknak

sem l<()nnyíí t-eladat.
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