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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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A negyven éves iráni zeneszerző éIete
második t-elét Bécsben töltötte. ahol korán
megmutatkozó soko]dalú érdek]ődésének
mind újabb negjelenési Íbmákat talált.
Munkásságában mégsem a,,kelet'' és ,,nyu-
gat'' kulturális világában való egyforma jár-
tasság a szembetűnő. hanem a multikul-
turális aspektusok iránti érdek]ódés tűnik
meghatározónak: 1992 és 1991 között kom-
ponált operájában is a technikai áldásainak
minél a1aposabb kiaknázására törekszik.

ALAKUT

Az ősbernutatóra ueyanannak a r'enclez-
vénysorozatnak a keretében került sor,
amelynek két eseményétől (a Győri Filhar-
monikus Zenekar közreműködésével) la-
punk korábbi számában híft adtam. A wi-
ener operntheaterrrek e produkciójával ki-
záróIag CD-felvételen találkoztam. Multi-
mediális operáról lévén szó, elgondolkodta-
tó, hogyjogos-e, indokolt-e a hangzó anyag
kiragadása a mű-egészbóI. 1991 október 30
és november 23 között nyolc alkalornrnal
került színre Bécsben a Malaktrt. a Szolll-
bathelyi SzimÍbnikus Zenekal közrerrrííkö-
désével, Andr'eas Mitisek l ezénv1etér'e]
(egy alkalommal Ronerr Nissan állt az
együttes élén). ACD-korong értó'bb hall_sa-
tásához háttét-információkat a Í-esztivál

KRlTll(Á

műsorf|izete szol-eáltatott. (Kegyes csalás
eZ! nem vitás, hiszen aki élő éImény hiányá-
ban, pusztán e fe]vétel segítségével szándé-
kozik megismemi e kor1árs-operát, felmér-
hetetlenül hátrányos helyzetbe került.) A
sorok között olvasva; a zenei hangok pusz-
tán elenyészőjelentőségűek a sokat sejtető-
en komplex produkció egészét tekjntve. A
CD-vásárló szempontjából szomorú ez,
rner1 ő kizárólag e paftikuláds információk-
hoz juthat hozzá. A hangzás, ráaclásul, a
cselekmény ismeretében érthető módon,
nem szép. Többszöri végighall-qatás ered-
ményeképp: sajnos. nem is markáns. Idő-
ben kiterített hangzó háttérfüggönyök sor-
jáznak, előttük ágálnak és reagálnak a sze-
replók (mintegy melodramatikus módon,
álta]ában ér1hető szövegmondással)'

Azenei anyag, önmagában: gyökértelen.
Nincsenek intonációs jelentéssel rendelke-
ző kisebb-nagyobb szegmentumai, az éne-
kelt dallamvonalak sem többek. mint a
nr ondan cló Íi _uyelemÍ'el ke ltő móclon történő
artikulá]ásai. néha hiszteroid módon. (Az
me_gint csak nem deriil ki. ho_uy ll hisztéda
kinek-kinek jellemző sajírtsága. s mikor
vált1a ki a reakciót valamely konk-tét hely-
zet') Hiába vannak akár - érdekes lrang-
hatások, amennyiben semmiÍéle érzelmi-
indulati töltés nem társul hozzájuk. Több-
ny'ire a hangszeres háttér csupán an_iL szol-
gál' hogy ébren tautsa a figyelmet, miköz-
ben énekelve ha]lurlk _ néha pszichopa-
tologikus he1yzetjelentéseket. betegesen
krtárulkozó adatköz1éseket deÍbrm szemé-
l 1'i sé_eek múlq ának valamel y mozzanatáról.

Ho_u)'iu orvoslásban milyen arányban ke-
r'eredhet áldás és átok. mennyiben megváltó,
s mennyiben gyilkos az on/os - no, a tudo-
mányok mai állása mellett ilyesmin nemigen
érdemes elmé]kedni. valamely képzelt aber-
rált személyiség énekét hallgatva..

Az említett műsor1iizet utalásaiból derül
ki: a közönség rendhagyó módon helyezke-
dik eI, mintegy a sír mélyéről szernlé]ve az
eseményeket (néha megjelenik egy video-
készülék további ,,sftja'' is). Egyszer' életé-
ben először' esetleg hatásos lehet bárki szá-
mára _ de a hangkép-kivonat legÍ-eljebb két
információval szolgálhat: a Szombathelyi
S zi mfonik_us Zenekar elhitetó erővel jeleníti
meg a hátteret, S a Wiener operntheater éne-
kesei fe]készült múvészek' A Wiener
opemtheater több rendezvényének ismere-
tében azon is elgondolkodlrat a pr'odukciók
rendszeres hallgatój a: vaj on a lelkiism el€tes -

t'elkészült, a gondjaira bízott bámely pro-
dukció iránt már.már gátlástalanul elkötele-
zett Mitisek vajon nem lenne jobb sorsra ér-

demes? Ha nem túlzott tiszteletlenség: vajon
a lelkesedés a minőség iránt közömbössé tet-

te egy idő utírn? Mint egy olyan ékszerész,
aki a megmunkálandó anyag minőségétől
függetlenül kíván rlaradandót alkotrri. . .

FéJő, hogy a gyanútlan hallgató, az elköte-
lezettséget érezve, hasonló magatartást vesz
fel; milclent értékesnek tbgad el, amit nívósan
tálalnek neki.' Arendelkezésre ál]ó. csaknem
évezrednyi hallgatnivaló bifiokában _ luxtls
lenne így viszonyulni a hallgatnivalóhoz. Miít'
pedig a jólnevelt, tisztelettudó hallgató betb-
lyásolható' Lehet a minőség is kát1ékony'

amerrnyiben arra méltat]ant jutalmaznak rnun-
kival-teljesítménnyel'l Es vajon nem vissza-
élés-e az előadókkal szernben, akik ily módon
jel entés nélkül i muzsikiílásr_a kényszerülnek'/
TaIán célszeríí lenne igénybe venni a Í-ejlett

teohnikát olymódon is, hogy e]ektronikus kíSé-

rőzene biztosításával tehermentesítenék a ze-

nészeket a méltrtlan feladat elvégzésétól ] To-
vábbgondolásra érdemes kérdések ezek - ta-

lán jobban megérdemelnék a nijuk fordÍtott

időt, mrnt ti Malakut rÓvidíten, de még így is
7zl perces felvétele Fittler KctÍalin

MATAV SZINIFONIKUS ZENEI'AR

Í'ebruár 19. Zeneakadémia 19.30
Nl,i1ott koncert
Musszorgszklj: Egy ój a kopír'
hcgyen
DvoÍak: Cordonkaverselly
Musszor-gszkrj : E'gy kiál J ítírs képei
km : Var'ga Tanlás
Vez: Ar'rdré Bernatcl
/Franciaország/

február 26. Pesti Vigadó |9.30
Vigadó / II bér]et
C.rjkor.zkii: Olrrsz .upriici,'
Musszor'gsz'krj: Ha]ál dalai és tán-
cal
Csajkcrvszki1 : V szi m lórria
Knr: Kováts Kolos
Vcz: Meclvecukv Áclílrl

március l2' Zencakadémia l9.30
Zeneakaclónia / VTT. bérlct
Brclh,)\ ('il: Missl Solcntrrir

km: Cserna Tldikti. Takiics Tamara.
Gulyás Dénes. . Só1-vorl-Nag1,
Sándor. M.Lgyar A]lanli E'nekkar
(karig : Antal M/ttyás)
Vez: Li-gcti András

nárcius 14. MTADíszterme l1.00
Tavaszi Pcsztivhl
Prokofjev: Póter ós a farkas
Brjtten: VáltoZ,ltok egy PUrce]]
tómíra
Km: Mícsai Píl
Vez: Ligeti András

március 15. MTA 15.00
Tavaszi Fesztivál
Vukán: Casab]anka - ősbemutató
Bernstein: Synrphonica Danseis
Í'rotl Wcst Siclc SLor'y 19_57

Km: Creative Arr Trio (Vuli:in
György. Bcrkcs Balázs. Balázs
Elemér)
Vcz: Ligeti Ar'rdrís

ntárcius l6. Thália Színház 19.30
Tar aszi Fesu Iivá|
Ravel: Pavane
Chopin: f-moll zongora\rcr:scny
BerIioz: FantaszLikr.rs szilntónra
krn: Éva Kupiec
Vez: Ligeti Andrhs

március l9. Pesti \'igadó
Vigadó / TTT. bér]et
Beethovcn-cst
Hármasverseny
VIII szirrrÍónia
knr: Szabadi Vilrnos, Onczal'
Csaba. Jirndó Jenő
Vcz: Héja Dollollkos

március 26. Zcncakadémia
Zenc.r|'lrrl.'tnilr / VITT bér lct

Bcctlroven: E'sz-dúr zclngolaver-
SCN 

-V

S tl-iruss: Irtrígvet] sZó]a Zx]:ilthUsLla
]<m: Jandó Jeníí
Vcz: Kor'ícs 'lílros

április 2. Pesti Yigadó
Vigadó / VI bérlet
Verdi: Négy r'al]ásos ének
Puccini: Messa di Gloria
kln: Óhcg;,i FiIorctri' Gulyás Dénes'

Anatoli.j Fokanov' Gíbor céza. Bu-
dirpesti Kórus (karig : Antal Mátyás)
Vez: Ligeti András

április 5. Deák-téri evangélikus
templonr 18.00

Bach: Jirnos passi(r
Vczérryel : Karllp Sir1irrnon

április 1l' Deák-téri cr'angélikus
ternplom 18.00

Baclr: Jálros passiti
Vez: Karrp Salarnon

április l6. Zeneakadénria
Zcneakadénria / lX bérlet
Debussl, : Tavasz. NoctlLrncs
Ravel: Bolercr
Kijzrcllűköclik: Maria Theresa Uribe
Vcz: Lukiics Ervin
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