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Sosztakovics I. szimfóniájának színes-
gazdag zenekarkezelését ismét csak a
szólisztikus teljesítmények tükrében ész-
lelhettük. Lehet, hogy ezt az adottságot
vélték „Jolly Joker”-nek a mûsor összeál-
lításakor? Mert ezúttal a vonósok még fa-
kóbb pasztellszínekkel tüntettek, s jósze-
rivel csak a pontatlan unisonókkal hívták
fel magukra a figyelmet.

A mûsorválasztási szabadság tényének
ismeretében nehéz megérteni, hogy hon-
nan származhat az a távolságtartás, amely

szinte jellemzôje az interpretátoroknak.
Vajon tudják, mi minden nem mondanak
el abból, ami kiolvasható lenne a kották-
ból? Azok a láthatatlan – de értô elôadás-
sal hallhatóvá tehetô – utalások, amelyek
szellemi elôdeihez kötik a fiatalkori
Sosztakovics-szimfóniát, ezúttal nem ju-
tottak felszínre. Pedig a fanyar mosoly
szemérmes-titkolt rebbenése, a táncos lej-
tés – komolyan és idézôjelesen-humoro-
san –, és fôként a mindig ôszintén érték-
ként felidézett népi hang szerepe minden

bizonnyal hathatós lehetett a világhírig
röpítô kedvezô fogadtatásban. Tudatos-
objektív távolságtartás vagy kevéssé értô-
beleérzô partitúra- és szólam-olvasás?
Bármelyikrôl legyen is szó, Pasquet és a
Pécsi Szimfonikus Zenekar adósunk ma-
radt a finálé hatásával: apoteózis híján egy
jól megformált, ígéretes I. szimfóniával
búcsúztak mindössze a Vigadó közönsé-
gétôl.
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Azt hiszem, az „elsô reflexek” megha-
tározó jelentôségûek. Például: milyen
kérdés vetôdik fel bennünk egy korong
elsô végighallgatása után – egyáltalán,
mire vonatkozik e kérdés. A program-
összeállítást vitatjuk, vagy a szerzô, illet-
ve az elôadó választását, esetleg a hang-
rögzítés indokoltsága is megkérdôjelez-
hetô. Nos, ilyen rostákon sikere-
sen túljut a MÁV-zenekar Mo-
zart-lemeze. A teljesítmény egé-
szét jólesôen nyugtázzuk, a kér-
dôjelek jóval kisebb léptékben je-
lentkeznek csak. A fôvárosi kon-
certélet egyik állandó színfoltja az
együttes; méltányos és illô, hogy
közönsége – a szépszámú „állan-
dó” törzsközönséghez idôrôl-idô-
re felnövekvô ifjabb hangverseny-
látogatók tábora is – megörökített
formában is hozzájusson a zene-
karnak akár pódiumról ismert,
akár ott épp véletlenül nem hallott
élményt jelentô elôadásaihoz.

A Mozart-korong három mû-
sorszáma körültekintô gondosság-
ról tanúskodik. A méltán népszerû
Varázsfuvola-nyitánnyal kezdô-
dik, majd négy zenekari fúvós
(Kôrösy Miklós, Sólyomi Pál, ifj.
Tarjáni Ferenc és Franczia Zsolt)
kap lehetôséget szólisztikus szereplésre a
K. 297/b Sinfonia Concertantéban. A
harmadik mûsorszám, a K. 2l8 D-dúr he-
gedûverseny szólistája az együttessel
rendszeresen fellépô Ágoston András. 

A Gál Tamás vezényelte mûsort akár
koncertprogramnak is tarthatjuk; a felvé-
tel minôsége többnyire azt sejteti, hogy

nem élô adás került rögzítésre (vagy kivé-
telesen sikerült a produkció!) – minden-
esetre a kísérôszövegbôl ez nem derül ki.

Ha mégiscsak egyszeri produkció
megörökítése, akkor az a tény menti a
Sinfonia concertante nyitótételének apró
pontatlanságait, a szólista-együttes játé-
kának esetlegességeit. 

Mozartról sok mindent, egymásnak el-
lentmondó adatokat is megôrzött a törté-
neti emlékezet, ha másképp nem, legen-
dák vagy anekdoták formájában. Nem
véletlen tehát, hogy az utókor oly sokfé-
leképp közelített zenéjéhez. A miértek
egy része indokolható, más része inkább
a hallgató – a bármikori hallgató – bele-

érzô-képességétôl függ. Vagyis attól,
hogy képes-e ráhangolódni az interpretá-
ció „hullámhosszára”.

Az interpretáció legáltalánosabb jelzô-
je ezúttal a „felelôsséggel átgondolt” le-
hetne: nincs helyük gondolati követke-
zetlenségeknek. Mindhárom mûrôl érez-
ni lehet: komolyan veendô, értékes-szép.

Igenám, de a legalaposabb
kidolgozottság sem pótolja
teljes értékûen azt, amit vá-
runk – nem korábbi interpre-
tációk ismeretében, nem is
„prekoncepcionálisan”, ha-
nem immár evidenciaként – a
mozarti humort, az intellek-
tus magasfeszültségének
szikráit. Csak a Sinfonia con-
certante zárótételében, a han-
gulatosan megfogalmazott
témában s a karakterisztikus
variációkban lehetünk bizto-
sak abban, hogy az elôadók
„veszik” a mozarti poénokat,
s igyekeznek tovább is adni
azokat.
Talán épp a gazdag, mind-
egyre túltelítettséggel fenye-
getô piac hat kényszerítô erô-
vel zenekarra és vezetô kar-
mesterére, amikor erejük és

figyelmük javát a perfekció  megcélzott
eszményére irányítják, s jóval kisebb
mértékben mernek elengedetten-felsza-
badultan muzsikálni, mint koncert-sze-
replések alkalmával. Másként szólva:
mintha olyan üzenetet továbbítanának –
minél nagyobb hûséggel -, amelynek ér-
zelmi töltése hidegen hagyja ôket. Már-
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pedig az elôadónak „forró drót”-nak kel
lennie, mert a közvetítés annál eredmé-
nyesebb, minél gazdagabban részesül a
továbbítandóból a mûvész.

Gál Tamás együttese ezúttal olyan
„vezetô”, amely nem torzít, legfeljebb

bizonyos „információkat” elnyel. Ezért
van az, hogy önfeledt örömre, lelket me-
legítô szelíd mosolyra nem sok okot ad-
nak – mégis, még így is, szívesen, tet-
széssel hallgatjuk új korongjukat. Mert
ha annyira komolyan lehet/kell venni

Mozart zenéjét, amennyire ôk teszik, ak-
kor feltétlenül érdemes hosszasan elidôz-
ni nála – egyszersmind az együttes in-
terpretációjánál is –, többszöri újrahall-
gatással.

Fittler Katalin

25V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Mû és interpretáció kapcsolata sokféle: s
hogy egy-egy konkrét esetben milyen, az
szinte eleve meghatározza a hallgatónak a
kompozícióhoz való viszonyát is. Ritkán
hallható alkotások esetében éppen különö-
sen nagy az elôadók felelôssége. (Kortárs
mûvek sorsát pedig egyenest a „kezükben
tartják” a bemutató résztvevôi, az elsô
megszólaltatók!) Ilyen meggondolásból
fokozott figyelemmel kell kiválasztani a
hangfelvételek készítôit, hiszen gyakran
mát a „szereposztás” sokat sejte-
tô. Nem kell jóstehetség ahhoz,
hogy kedvezô fogadtatást ígér-
jünk a Dohnányi Ernô két hege-
dûversenyét tartalmazó korong-
nak. Ráadásul az Op. 27 d-moll
követô c-moll mû (Op. 43) elsô
ízben került rögzítésre – mégsem
e tény kedvéért fog tetszésre ta-
lálni a két mû! A szólista Szaba-
di Vilmos és a Vásáry Tamás irá-
nyításával muzsikáló MRT
Szimfonikus Zenekara értékes-
szép produkciót kínál a hallga-
tóknak. 

Bármely zenemû megismeré-
séhez alapfeltétel, hogy értô in-
terpretációban csendüljön fel a
darab. Annak okai, hogy
Dohnányi oeuvre-jének jelentôs
része hosszú ideje „lappang”,
nemcsak a szerzô életrajzának
egyes konkrét tényeivel magya-
rázhatóak. Érdemben akkor közelítjük
meg a problémát, ha tudjuk: a szerzô egyé-
nisége rányomta bélyegét a mûvekre, s így
csakis az ô „ismeretében” kísérelheti meg
bárki a hangokba rejtett üzenet megfejté-
sét. A Dohnányi-kép még napjainkban is
jobbára anekdoták  és legendák sokaságá-
ból áll össze; a jellegzetes portré charme-
os egyéniséget sejtet, aki saját-világ han-
gulatot áraszt – tehát ennek a háttérnek a
biztosítása alapvetô jelentôségû. Elegan-
cia, gazdag hangulatvilág és szín-fantázia:
ilyesmit csak felkészült és érzékeny mu-
zsikus képes kiolvasni a fehéren-fekete
üzenetbôl. Atmoszférateremtô hatásáról

pedig híres Vásáry Tamás! Kamatozik
most – a mûvel érdekében is – e speciális
tudása. Markáns karakterek jelennek meg,
„semlegesnek” ható ritmusokról derül ki,
hogy milyen egyéni töltésük van, s idôrôl-
idôre ámulva érezzük e muzsika modern-
ségét.

Szellemi ôsöket keresve, aligha prog-
resszív komponistákat sorolhatunk elsô-
sorban – mégis, amit tanult Dohnányi, s a
tanultakat ahogyan kamatoztatja a gyakor-

latban: ez önmagában is stiláris jellegzetes-
ségeket teremtô gesztus. Nem a feszültsé-
gekkel tartja fogva hallgatóit a szerzô, ha-
nem gazdag szín-palettájával, amelyen a
késôbbi versenymû esetében változatosabb
a skála, az árnyalatok kínálata – kiváltképp
a sötét tónus gazdagodott. Érdekes, hogy a
disszonanciák is inkább „fénytörô” hatású-
ak – utánuk a „kitisztult” színnek akkor is
örülünk, ha azt vártuk, s akkor is, ha vala-
mi egészen másra számítottunk.

Dohnányi biztos formaérzékének kö-
szönheti, hogy bármely újítása elhitetô
erejû, hogy az egyszeri-személyes megol-
dás is tökéletesen kiérleltnek hat. Minden

kereken megformált, a leginkább szokat-
lan is – és a komponista észrevétlenül rej-
ti el azokat az apró utalásokat, amelyek se-
gítik a közönség tájékozódását.

Szabadi Vilmos a hazai hegedûs-társa-
dalom egyik kivételes jelentôségû mûvé-
sze: technikai felkészültségét gyakran vir-
tuóz darabokban csodálhatjuk meg. Ezút-
tal tudását értékes zenei anyag megszólal-
tatásakor kamatoztatja.

Furcsa dolog a virtuozitás: könnyen
„öncélúvá” válhat, mélyebb
mondanivaló híján akár alfája és
omegája is lehet az elôadói telje-
sítménynek. Amikor „magától
értetôdô”, esetleg el is kerülheti
ilyen minôségben a hallgató fi-
gyelmét – de ez esetben is sokat
nyer vele – általa – a tolmácsolt
tartalom.
Az erôsnek az ereje: aligha kelt

meglepetést: nagyobb érdeklôdés-
re számíthat a gyengéd gesztusok-
kal. Ily módon a mindentudó he-
gedûs teljesítményét sem önma-
gában csodáljuk, hanem azzal
váltja ki elismerésünket, hogy oly
sok érzést-gondolatot ébreszt ben-
nünk, játékának hallgatásakor.
Pontosabban: amikor játékával
közvetíti a szerzôi mondandót. Az
éteri magasságban is csillogó he-
gedûhang bámulatra méltó jelen-
ség (aki sok hegedûs játékát hall-

gatja, tudja: kevesen csalnak ki hasonló han-
gokat hangszerükbôl!), ennek megfelelôen
gyönyörködünk is benne – s aligha törô-
dünk azzal, hogy milyen „nehéz” lehet.
(Merthogy a hangszertechnika nehézkedési
törvényei a zenei tér bármely részében hat-
nak!)

A puding próbája az evés. Új ízeket bár-
mely kialakult ízlés birtokában szívesen
kóstolgatunk. Akinek szokatlan Dohnányi
zenéje, arra „egzotikumával” hat, aki ön-
feledten átadja magát a születô gyönyör-
ködtetô hangzásoknak, csakhamar otthon
érzi magát e csodálatos-zárt zenei világ-
ban. Fittler Katalin
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