
Figyelő * 463

KRITIKAPÁLYÁZAT

NÉGYKEZES SZERZŐI 
ÁTIRATOK

Bartók Béla: A csodálatos mandarin 
Am old Schönberg: 1 . kamaraszimfónia 
Hauser Adrienne-Kocsis Zoltán (zongora)
Zenei rendező: Wilheim András 
Hangmérnök: Pécsi Ferenc 
Quini, QUI 903 021

Többéves előadóművészi együttműködés 
után megszületett Hauser Adrienné és Kocsis 
Zoltán első közös lemeze, amely a XX. század 
eltérő tendenciáit képviselő Bartók és Schön
berg zeneszerzői műhelyébe invitálja a hall
gatót.

A fenti művek eltérő hangzásideált kép
viselnek, bár a tonalitás szétfeszítése és le
rombolása után is őrzik annak kereteit. Bar
tóknál a zene nyomán megelevenedő vi
lág tágas, ha mégoly rettenetes is, Schön- 
bergnél már mindennek csak a csupaszon 
derengő emléke egzisztál.

Átiratok minden zenei korszakban nagy 
számban léteztek, a XIX. században és a XX. 
század elején a zongoraátiratok különösen 
nagy népszerűségnek örvendtek. A széles 
műfaji skálán mozgó átiratok a szó (hang) 
szerintitől egészen a parafrázisig terjedtek, 
jól-rosszul közvetítve a művek szellemét. Az
tán a XX. században az elektronikus zenei 
eszközök elterjedésével visszaszorult az át
iratkészítés gyakorlata.

E két mű négykezes szerzői átirata a szer
zők életművét tekintve is kuriózum. A szá
zadfordulón gátlástalanul gyártott zongora
átiratokkal szemben, amelyek zongorafak
túrája a feldúsított kíséretfigurációk, feles
leges akkordtömbök miatt szétterült, elmosó
dott, ezek a szerzői átiratok puritán módon 
kezelik a zenekari anyagot. Hogy a szerzők 
mi célból készítették őket, nem tudhatjuk, 
ám hogy mi az eredmény, arra érdemes oda
figyelnünk.

Schönberg 1. KAMARASZlMFŐNlÁ-ja korai 
stílusának betetőződése, s szorongatott élmé
nyeket idéző, lecsupaszított, áttetsző jellege 
az érett Schönberget előlegezi meg. A tizenöt

(tizenhárom különböző) hangszerre írt mű 
gazdag polifóniája, klasszikus formát idéző 
szerkezete a régmúlthoz kötődik, ám a hang
zás feszítő jellege a lényeget már-már min
den burkoltság nélkül prezentálja, A hagyo
mányos időbeliségnek, előrehaladásnak csak 
a maradékát fedezhetjük fel, a motívumok 
körkörösen visszatérnek, a mozgások mecha
nikusak, nem vezetnek sehová. Megérkezé
sek nélkül a feszültségek felhalmozódása 
újabb témák indítását exponálja. A túlbur
jánzó anyag körben mozog. (Az állandóan 
variált ismétlődésnek ez a technikája a késői 
Schönbergre lesz jellemző.) A megoldások 
csak elvetélt átmeneti pillanatok, a nyugha
tatlan kitörések, újraindítások váratlanul 
megmerevedett kvarttornyokban állnak 
meg, de sosem pihennek. A harmonikus és 
melodikus dimenziók egymásba vesznek. Ez 
a zene nem kelt érzelmeket, inkább elvesz, 
visszavon.

A Ka m a r a s z im f ó n ia  szerzői átirata: szinte 
másik mű. Ami a polifonikus hangszerelési 
eljárás nyomán oly fontos az eredetiben: a 
szólamok áttetszősége, divergens menete, az 
a zongoraváltozatban szinte teljesen elvész. 
Poszt romantikus zongoradarab: talán így jel
lemezhetnénk a legjobban, sokszor kifejezet
ten expresszív, s benne visszaáll a kompozí- 
ciós előrehaladás klasszikus-romantikus ideá
ja. Az a nyughatatlan, turbulens erő, amely 
a zenekari változatot mozgatja, itt még na
gyobb lendülettel tör fél.

Hauser Adrienné és Kocsis Zoltán úgy te
remtik újjá a művet, hogy nem emlékeztet
nek az eredetire. Összjátékuk hajszálpontos, 
virtuóz, abszolút egyenrangú és kiegyenlített. 
Fémes, szikár zongorahangjuk jól illik a mű 
útkereső jellegéhez, A szövevényes, bár kon
zisztens anyagban a szólamokat elkülönítik. A 
négy kéz szólamának együttesen gazdag fel
rakása miatt a dinamikai árnyalás lehetőségei 
leszűkültek, ezt hihetetlenül gondos artikulá
cióval és ritmikus dallamvezetéssel pótolják. 
Brahmsot idéző pillanatoknak lehetünk ta
núi a lassú „tételben”.

Bartók pantomimzenéje Lengyel Meny
hért romlottságot, fülledt erotikát, egzotiku
mot felvonultató vulgáris, utcai rémtörténe
téből keletkezett. Bartók az öncélú kegyetlen
ség és a férfivágy reménytelen összecsapásá
nak eredetileg lapos történetét elsöprő hatá
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sú, plasztikus zenei (és élet-) karaktereket, fi
nom gesztusokat felsorakoztató, inspiráló 
színpadi drámává formálta, kitágította di
menzióit, és megteremtette a mű valódi belső 
mozgatórugóját. Ez a zene archaikus mélysé
geket mozgat meg, Stravinsky SACRE-jának 
szándékolt primitívségével rokon. Bartóknál 
zenei előképeit a II. voNóSNÉGYES-ben talál
juk. Demény János írja róla Bartók-tanul- 
mányában: „Ez az orgi.asztik.us zene etikai értelme 
szerint a rombolóerők teljes kiélésén kérésziül vezet 
el egy diabolikus újjászületéshez."

A Mandarin négykezesváltozata a zeneka
rival párhuzamosan, illetve azt megelőzően 
keletkezett. A hangszerelésen Bartók éveken 
át dolgozott.

A zongoraváltozat a zenekarinak zenedra
maturgiai vázát adja, annak mintegy mik- 
rotérben szóló mása. Intenzitásában, már- 
már képi megjelenítőerejében azzal egyen
rangú, természetesen nélkülözve a változa
tos, széles hangspektrumú nagyzenekari ef
fektusok gazdagságát, amelyek fontosak az 
egyes zenei karakterek életre hívásában: a 
rézfűvók riadt tülkölését, a piccolo sivítását, 
a klarinét keleties búgását, a vonósok fenye
gető col legno zörejeit, a hárfa glissandóit és 
arpeggióit, a cseleszta csörömpölését, az üst
dob döngését, a hegedűk üveghangsuhogá- 
sait és trilláit.

Bámulatos az a tökély, amellyel Hauser és 
Kocsis ezt a bonyolult zenei anyagot kezeli. 
Itt a zongora lehetőségeit teljesen kihasznál
va több ponton visszavonatkoztatnak az ere
deti partitúrára.

A monumentalitást erős akcentusokkal, a 
természetszerűleg előtérbe kerülő ritmikai 
formálóerő feszességével, sodró lendülettel 
teremtik újjá. A gyakori lüktetésváltást, 
aszimmetrikus ritmusképieteket és hangsúly- 
eltolódásokat a zongora ütőhangszerhez kö
zelítő használatával erősítik meg. Az egyetlen 
lélegzetvételre lefuttatott előjáték és a hajsza

tempói végsőkig feszítettek. Briliánsak a ré
mület trillái és a gyilkosságok kromatikus fu
tamai. Hauser Adrienné és Kocsis Zoltán a 
zenekari változatban fúvósszólók által into- 
nált dallamok eredeti hangképét a zongora
változatban is felidézik. Még az átirat esztéti
kailag legkritikusabb pontján is -  a lámpava
son lógó Mandarin haldoklásakor -  az ere
deti változatban kórus által intonált vágymo
tívum megszólaltatásakor (vö. Debussy: 3 
n o k t ü r n - S z ir é n e k , Albán Berg: W o z z e c k  
-  A l v ó  k a t o n á k  k ó r u s a ) visszavonatkoztat
nak az eredetire: az emberi hangra.

Az átiratok zenei-technikai felvételén jól 
érzékelhető az egyensúly, amelyet a hang
mérnök teremtett spontaneitás és mestersé
ges gépiesség között. Ellen tudott állni a kí
sértésnek: a zongorahang manipulálatlan és 
természetes közelségből hallatszik. Ugyanak
kor a zenei momentumok erőteljesek, ismé
telt hallgatáskor mégsem erőltetettek.

Az egész életében egyetemes meg nem ér- 
tettséggel küzdő Schönbergnek és a sok te
kintetben hasonló helyzetben levő Bartóknak 
új híveket szerezhet ez a különleges lemez 
azáltal, hogy az átiratok zenei érvényességét 
az előadók művészi ereje is szavatolja.

Zalatnai Katalin

Errata

Pór Péter K ÉT PILLANAT A BÉCSI SZÍNPADON 
című tanulmányában (’93/l) Hofmannsthal 
mondata a 73. oldalon is úgy helyes, mint a 
69.-en: „Olyannyi atmoszféra van magában a pil
lanatban.” A 78. oldal utolsó előtti sorában 
pedig nem az időbeli, hanem „az időn kívüli 
pillanat” jelzi saját időbeli végét,


