
Az 1949-es ¢vad v¢g¢n Ferencsik B¢csben di-
rigÀlt, s nyÀrra haza akart j´nni, mert szep-
temberben megint ott kellett volna kezdenie
az operaszezont. ItthonrÂl barÀtilag figyel-
meztett¢k, hogy nem fogjÀk visszaengedni
AusztriÀba. ögy hatÀrozott, hogy minden-
k¢ppen hazaj´n, de kÁvÀncsi volt Kleiber v¢-
lem¢ny¢re, aki szint¢n B¢csben volt. Az Ágy
hangzott: àMaga magyar, akit szeret a magyar k´-
z´ns¢g, akit szeretnek a magyar zenekarok. Maga
oda tartozik: menjen haza.Ê Persze az û eset¢ben
a müv¢szi minûs¢g ¢s a k´zszeretet diszkre-
panciÀja sohasem, egy pillanatra sem volt ak-
kora, mint DorÀti p¢ldÀzatÀban. De akik szÀ-
mÀra àjelenl¢te szellemileg ¢rintetlen maradtÊ,
aligha tudjÀk a tûle fennmaradt hangdoku-
mentumokat szem¢lyis¢g¢hez ¢s müv¢-
szet¢hez valÂ viszonyuktÂl teljesen elvonat-
koztatva hallgatni, mely viszonynak mÀsfelûl
e szem¢lyis¢g ¢s müv¢szet m¢giscsak megha-
tÀrozÂ, irÀnyÁtÂ t¢nyezûje volt. MiÂta Beetho-
ven-szimfÂnia-felv¢teleivel foglalkozom, raj-
tuk kÁv¡l ÀllandÂan hallgatom Toscanini,
Furtw¤ngler, Walter, Klemperer, Casals, Ka-
rajan, Konwitschny, Krips, Kempe, Norring-
ton, Hogwood, Harnoncourt, Gardiner ¢s
Br¡ggen felv¢teleit is. K´z´tt¡k egyre vilÀgo-
sabban kirajzolÂdnak az û interpretÀciÂinak
pozitÁvumai ¢s negatÁvumai, de egyre jobban
szeretem ûket. S ez nem a k¢t rovat m¢rleg¢n
mÃlik.

Sohasem fogom megtudni, hogy mi szÂl a
lemezen.

Fodor G¢za

PçLCA N°LKºL

Fricsay Ferenc
BartÂk- ¢s KodÀly-felv¢telei

Deutsche Grammophon 1951, 1953, 1955ä1958,
1960, 1961 (LP)
1994, 1995 (CD)

A felv¢telek
Az alÀbbi recenziÂ tÀrgyÀul szolgÀlÂ felv¢tel-
csoport (hat kompaktlemezen tizenhat mü)
reprezentatÁvnak tekinthetû: egyetlen kom-

pozÁciÂt kiv¢ve a teljess¢g ig¢ny¢vel k¢pviseli
Fricsay Ferenc hanglemez¢letmüv¢ben Bar-
tÂk ¢s KodÀly zen¢j¢t. A karmester ä akit,
Ãgy tetszik, nemcsak ¢lû muzsikusk¢nt, de
1963-ban bek´vetkezett halÀla utÀn a zenei
interpretÀciÂt´rt¢net r¢szek¢nt is t´bbre be-
cs¡ltek vÀlasztott otthonÀban, a n¢met nyelv-
ter¡leten, mint sz¡lûhazÀjÀban ä 1994-ben
lett volna nyolcvanesztendûs. Ez alkalombÂl
egykori kiadÂja, a Deutsche Grammophon,
melynek stÃdiÂiban (eset¡nkben t´bbnyire
nem stÃdiÂ falai k´z´tt, hanem a berlini Je-
sus-Christus-Kirch¢ben) a diszkogrÀfiÀk ta-
nÃsÀga szerint Fricsay valamennyi felv¢tele
k¢sz¡lt, sorra jelentette meg technikailag is
felfrissÁtett kompaktvÀltozatban az egykori
analÂg Fricsay-lemezeket, k´zt¡k t´bb nem-
zetk´zi nagydÁjjal elismert produkciÂt.

A hanglemezk¢szÁtû Fricsay BartÂkäKo-
dÀly-repertoÀrja csupÀn egyetlen müvel
szÀmlÀl t´bbet a jelen cikkben szereplû tizen-
hat kompozÁciÂnÀl: Hertha T´pper ¢s Diet-
rich Fischer-Dieskau szÂlÂjÀval az ¡nnepelt
operakarmester felvette BartÂk K°KSZAKçL-
Lö-jÀt. Ez szÁnpadi alkotÀsk¢nt levÀlik a t´bbi
BartÂk- ¢s KodÀly-hangfelv¢tel t´rzs¢rûl, s
k¡l´n tÀrgyalÀst ig¢nyel. A marad¢k ´t Ko-
dÀly- ¢s tizenegy BartÂk-mü: HçRY JçNOS
SZVIT; MAROSSZ°KI TçNCOK; GALçNTAI TçN-
COK; SZIMFñNIA; PSALMUS HUNGARICUS, illet-
ve K°T PORTR°; TçNCSZVIT; ZENE HöROS
HANGSZEREKRE, ºTýKRE °S CELESTçRA; DI-
VERTIMENTO; CONCERTO; RAPSZñDIA ZONGO-
RçRA °S ZENEKARRA; 1., 2., 3. ZONGORAVER-
SENY; HEGEDþVERSENY; CANTATA PROFANA.
Fricsay egy kiv¢tel¢vel valamennyi BartÂk- ¢s
KodÀly-felv¢telen azt az egy¡ttest vez¢nyli,
melynek elûbb 1948-tÂl 1954-ig, majd 1960-
tÂl halÀlÀig vezetû karmestere: a Berlini RÀ-
diÂ Szimfonikus ZenekarÀt. A lemezeken hol
Radio-Symphonie-Orchester Berlin, hol pe-
dig RIAS-Symphonie-Orchester Berlin meg-
nevez¢s szerepel: a k¢t egy¡ttes azonos, ma
(1993 Âta) a zenekar Deutsches Symphonie-
Orchester n¢ven mük´dik. (RIAS = Rund-
funk im Amerikanischen Sektor ä az elneve-
z¢s a hÀborÃt k´vetû ¢vekbûl szÀrmazik.) A
kiv¢tel BartÂk HEGEDþVERSENY-e, melynek
lemez¢n a kÁs¢rû egy¡ttes a Berlini Filharmo-
nikus Zenekar. A szÂlistÀk a BartÂk-verseny-
müvekben a magyar hangszeres kultÃra
SvÀjcban meggy´kerezett kivÀlÂsÀgai: Anda
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G¢za ¢s Varga Tibor, valamint (a K°T PORTR°
elsû, IDEçLIS t¢tel¢ben) Rudolf Schulz; a
PSALMUS zsoltÀrosa Fricsay kedvelt Mozart-
tenorja, Ernst Haefliger, a CANTATç-ban a
Legnagyobbik szarvast Helmut Krebs, az
Apa szÂlamÀt a legendÀs Fricsay-partnerek
egyike, Dietrich Fischer-Dieskau formÀlja
meg. A kÂrus mindk¢t oratorikus müben a
berlini Szent Hedvig-katedrÀlis ¢nekkara, a
CANTATA lemeze a k¢tkÂrusos mü mÀsik
¢nekkarak¢nt a RIAS-kamarakÂrus nev¢t
t¡nteti fel. (A mai, eredeti nyelvü elûadÀsi
gyakorlattal ellent¢tben mindk¢t oratorikus
felv¢tel n¢met sz´vegü. A p¢ldÀsan doku-
mentÀlt kiadvÀnyok hiÀnyossÀga: m¢g a kÁs¢-
rûf¡zet sem ad es¢lyt a hanglemezvÀsÀrlÂ-
nak, hogy legalÀbb nyomtatÀsban talÀlkozz¢k
a magyar textussal.) Nem l¢nyegtelen disz-
kogrÀfiai adat, hogy a kÁs¢rûsz´vegek tanÃ-
sÀga szerint a tizenhat felv¢tel k´z¡l hÀrom:
KodÀly SZIMFñNIç-ja ¢s PSALMUS HUNGARI-
CUS-a, valamint BartÂk CANTATç-ja most lÀt
elûsz´r napvilÀgot.

A karmester
Fricsay ¢letrajzÀt a muzsikusszakma term¢-
szetesen ismeri, a Holmi olvasÂja szÀmÀra
azonban hasznos lehet ´sszefoglalni a curri-
culum vitae n¢hÀny t¢ny¢t ä annÀl is inkÀbb,
mivel a vilÀgsikert megelûzû hazai pÀlyasza-
kasz segÁt meg¢rteni, pontosan elhelyezni a
jelen cikk tÀrgyÀul szolgÀlÂ BartÂk- ¢s Ko-
dÀly-felv¢teleket is. Fricsay apai Àgon cseh
szÀrmazÀsÃ, MagyarorszÀgra Àttelep¡lt mu-
zsikusdinasztiÀban lÀtja meg a napvilÀgot
(1914. augusztus 9.). Apai nagyapja az olo-
mouci (olm¡tzi) p¡sp´ks¢g ¢nekese (àapÀm ¢s
¢n ´r´k´lt¡k tenorjÀt; nem ¢nekelt¡nk ugyan, de
nagy hasznunkra vÀlt zenekari munkÀnkban, mert
segÁts¢g¢vel mindig ki tudtuk fejezni zenei elk¢pze-
l¢seinketÊ). HasonlÂk¢pp nem henye ¢letrajzi
¢rdekess¢g, hogy a katonakarmester apa,
Fricsay RichÀrd, aki fiÀt muzsikuspÀlyÀra
szÀnja, Ferencet a XVIII. szÀzad aranykorÀra
eml¢keztetû, teljes k´rü k¢pz¢sben r¢szesÁti.
Nem el¢g, hogy Fricsay zongorÀt, hegedüt
tanul, apai kÁvÀnsÀgra ä nem titkolva, hogy
a zenekarban valÂ majdani t´k¢letes eligazo-
dÀs kedv¢¢rt ä tizenk¢t-tizenhÀrom ¢vesen
elûbb klarin¢toznia, majd harsonÀznia kell,
v¢g¡l ¡tûhangszereken jÀtszik (àmegtanultam
a kettûs ¡t¢st a kisdobon ¢s a dobperget¢st az ¡st-

dobpÀron. M¢g a t´r´k ¢s a kÁnai cintÀny¢r k´z´tt
is k¡l´nbs¢get tudtam tenniÊ). Mindezekhez
csatlakozik tizenn¢gy ¢ves kortÂl ä immÀr ze-
neakad¢miai keretek k´z´tt ä a zeneszerz¢s.
Az elûk¢pz¢snek e ritka, k¢zmüvesipari ala-
possÀgÀrÂl olvasvÀn nem neh¢z meg¢rteni,
mi¢rt oly idiomatikusak hangszeres ¢rtelem-
ben a k¢sûbbi nagy karmester felv¢telei, mi-
¢rt oly plasztikus ¢s Àttekinthetû BartÂk mü-
vei sorÀban az 1. ZONGORAVERSENY, a TçNC-
SZVIT vagy a ZENE hangzÀsa.

A Zeneakad¢miÀra tizenn¢gy ¢vesen fel-
v¢telizû Fricsay nem KodÀly, hanem az apa
jÂ barÀtja, SiklÂs Albert zeneszerz¢sosztÀlyÀ-
ba ker¡l, Àm a korszak valamennyi nagysÀ-
gÀnak ÂrÀira bejÀr (BartÂk, DohnÀnyi, Ko-
dÀly, Weiner). A gyermekkori sz¢les spektru-
mÃ k¢pz¢s ¢s a zeneakad¢miai tanulmÀnyok
utÀn, de a vilÀgkarrier elûtt van m¢g a pÀ-
lyÀnak egy sürü ¢s esem¢nydÃs alapozÀsi
idûszaka: az az ¢vtized, melyet Fricsay elûbb
katonakarmesterk¢nt, majd a Filharmoniku-
sok ¢l¢n Szegeden t´lt, jelentûs m¢rt¢kben
r¢szt vÀllalvÀn a vÀros zene¢let¢nek felvirÀ-
goztatÀsÀbÂl. (àAmikor a Szegedi Filharmoniku-
sokat Àtvettem, csak 260 b¢rletes¡nk volt. M¢g ma
is b¡szke vagyok arra, hogy tÁz¢vi szegedi mük´d¢-
sem alatt szÀmuk k¢tezerre nûtt. Az ¢vente 12
hangversenyen olyan vend¢gkarnagyok is fell¢ptek,
mint Dobrowen, Mengelberg, ¢s szÂlistak¢nt Doh-
nÀnyi, Thibaud, Cortot, Szigeti ¢s hasonlÂk.Ê) Fri-
csay szegedi ¢vtized¢nek gazdag ¢s sokr¢tü
tev¢kenys¢ge, itteni fell¢p¢seinek nagy szÀ-
ma s e fell¢p¢sek szÁnes repertoÀrja magya-
rÀzatot ad arra, hogyan szippanthatta magÀ-
hoz szinte mÀgnesk¢nt a fiatal karmestert
alig valamivel a felszabadulÀs utÀn, csupÀn
r´vid budapesti periÂdust k´vetûen (Sz¢kes-
fûvÀrosi Zenekar, OperahÀz) B¢cs, Salzburg,
Berlin ä a nagyvilÀg zene¢lete.

Ami az ¢letrajzban ezutÀn k´vetkezik: a leg-
¢lesebb f¢ny ¢s a legs´t¢tebb Àrny¢k. 1947-
ben Fricsay szerzûd¢st k´t a b¢csi Staatsoper-
rel, 1948 ¢s 1952 k´z´tt, majd 1961-tûl a ber-
lini St¤dtische (Deutsche) Oper, 1956 ¢s 1958
k´z´tt a m¡ncheni Staatsoper, a mÀr emlÁtett
k¢t intervallumban a RIAS-zenekar fûzene-
igazgatÂja. Hangverseny- ¢s operakarmester-
k¢nt sikereket arat EurÂpa-szerte ¢s a tenge-
ren tÃl, dÁjakat nyer ¢s kit¡ntet¢seket kap,
fesztivÀlokon ¡nneplik, ¢s hanglemezek so-
kasÀgÀt k¢szÁti, partnerei a legjelentûsebb
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¢nekesek ¢s hangszeres muzsikusok (k´zt¡k
Yehudi Menuhin). KorÀn jelentkezû, sÃlyos
betegs¢g¢vel hat ¢ven Àt k¡zd, mÁg v¢g¡l e
k¡zdelemben negyvenkilenc ¢vesen alulma-
rad (1963. februÀr 20.).

A szegedi koncertmüsorok tanÃsÀga sze-
rint Fricsay mÀr pÀlyÀja korai szakaszÀban
igyekszik a XX. szÀzad k¢t nagy magyar ze-
neszerzûj¢nek alkotÀsait repertoÀrjÀba illesz-
teni s lehetûs¢g szerint gyakran megszÂlaltat-
ni. A müvek term¢szet¢bûl fakad, hogy ez
KodÀly eset¢ben jÀr nagyobb sikerrel. A Sze-
gedi Filharmonikusok, illetve a Szeged VÀro-
si °nekkar Egyes¡let müsorÀn 1934 ¢s 1944
k´z´tt nyolc alkalommal szerepelnek Ko-
dÀly-müvek (HçRY-SZVIT, GALçNTAI TçNCOK,
kÂrusok), hÀrom Ázben BartÂk-kompozÁciÂk
(RAPSZñDIA ZONGORçRA °S ZENEKARRA, MA-
GYAR PARASZTDALOK, K°T PORTR°). E hang-
versenyek karmestere egy-egy koncert kiv¢-
tel¢vel mindk¢t lista eset¢ben Fricsay (TÂth
Ferencn¢äGyuris Gy´rgy: FRICSAY FERENC
EML°KEZETE. Szeged, 1989). K¡l´n figyelmet
¢rdemel egy 1937. januÀr 17-i, vasÀrnapi ma-
tin¢-elûadÀs, melynek sorÀn a BelvÀrosi mo-
ziban Fricsay a Szegedi Filharmonikusok
¢l¢n (Komor VilmostÂl egy szÀm idej¢re v¢ve
Àt a pÀlcÀt) a szerzû k´zremük´d¢s¢vel ve-
z¢nyli BartÂk op. 1-es RAPSZñDIç-jÀt.

Az immÀr nemzetk´zi pÂdiumra l¢pû kar-
mester XX. szÀzadi repertoÀrja ¢ppens¢ggel
nem nevezhetû szük´snek, bizonyos ponto-
kon meglepû rugalmassÀgra utal (Berg:
WOZZECK), Àm eg¢sz¢ben reÀlis az a k¢p,
mely FricsayrÂl mint alapvetûen a klasszikus
hangverseny- ¢s operarepertoÀr megszÂlalta-
tÂjÀrÂl alakult ki a k´ztudatban. Ha radikÀ-
lisan hiÀnyzik diszkogrÀfiÀjÀbÂl szinte min-
den, ami a zenet´rt¢netben a b¢csi klasszika
elûtt keletkezett (a Haydnt megelûzû zene-
t´rt¢netet csupÀn egy H¤ndel-hÀrfaverseny
¢s egy Gluck ORFEUSZ-keresztmetszet k¢pvi-
seli), Ãgy e hanglemez¢letmü XX. szÀzadi fe-
jezete vÀzlatosnak mondhatÂ. E fejezetet k¢t
vonÀs jellemzi. Fricsay egy-k¢t elszigetelt mü-
vet vez¢nyel a szÀzadfordulÂ ¢s a szÀzadelû
alkotÂitÂl (Rimszkij-Korszakov, Mahler, De-
bussy, Strauss, Glazunov, Dukas, Rachmani-
nov, Glier, Ravel, de Falla ä a kompozÁciÂvÀ-
lasztÀs slÀgerorientÀltsÀgÀt jelzik az olyan cÁ-
mek, mint TILL EULENSPIEGEL VIDçM CSíNY-
JEI, A BþV°SZINAS, RAPSZñDIA EGY PAGANINI-

T°MçRA, BOLERO, °JSZAKçK A SPANYOL KER-
TEKBEN), a szorosan vett XX. szÀzad ter¡le-
t¢n azonban mint hanglemezk¢szÁtû, elsûsor-
ban ama komponistÀk fel¢ fordul, kiknek
müveivel a n¢met nyelvter¡let zenekultÃrÀ-
jÀba valÂ beilleszked¢se sorÀn kapcsolatba ke-
r¡l (Werner Egk, Boris Blacher, Karl Ama-
deus Hartmann, Wolfgang Fortner, Rolf
Liebermann, Gottfried von Einem). HÀrom
n¢v magasodik ki a XX. szÀzadi listÀbÂl: ´t
jelentûs kompozÁciÂval (PETRUSKA, SACRE,
ZSOLTçRSZIMFñNIA, CAPRICCIO ZONGORçRA
°S ZENEKARRA, MOVEMENTS ZONGORçRA °S
ZENEKARRA) Stravinsky, valamint a mÀr r¢sz-
letezett repertoÀrral BartÂk ¢s KodÀly. Hogy
Fricsay, miutÀn 1948-ban kizÀrÂlagos szerzû-
d¢st k´t´tt a Deutsche Grammophon Ge-
sellschafttal, milyen mellsz¢less¢ggel vÀllalta
a k¢t magyar zeneszerzû müveinek hangle-
mezen valÂ n¢pszerüsÁt¢s¢t, ¢rz¢keltetheti a
szÀmszerü m¢rlegk¢szÁt¢s: t¢nyleges XX. szÀ-
zadi hangfelv¢tellistÀjÀnak tizennyolc egy¢b
t¢telcÁm¢vel majdnem egyensÃlyban Àll egy-
magÀban a BartÂkäKodÀly mücsoport tizen-
h¢t kompozÁciÂja.

Ott ¢s akkor ä itt ¢s most
Mi teszi Fricsay BartÂk- ¢s KodÀly-felv¢teleit
izgalmassÀ a mai hallgatÂ szÀmÀra? A (joggal
adhatÂ) banÀlis vÀlasz felûl k´zelÁtve maga a
k¢rd¢s vÀlik feleslegess¢: nagy elûadÂmüv¢sz
nagy interpretÀciÂi nem veszÁtenek aktualitÀ-
sukbÂl. Van azonban a k¢rd¢snek valÂdi ¢r-
telemmel bÁrÂ, m¢lyebb r¢tege: milyen vissz-
hangot hÁv elû az ott ¢s akkor az itt ¢s mostbÂl?
Milyennek ¢rt¢kelj¡k t´rt¢neti tÀvlatbÂl, a
hangfelv¢tel-kultÃra ¢s az elûadÂ-müv¢szet
idûk´zben lezajlott vÀltozÀsait figyelembe v¢-
ve e felv¢teleket?

¹n¢rt¢k¡k´n tÃl ez az a szempont, mely
Fricsay BartÂk- ¢s KodÀly-lemezeit e sorok
ÁrÂja szÀmÀra kivÀltk¢pp ¢rdekess¢ teszi. Ha
egy bû ¢vtizedet a zenet´rt¢netben egyetlen
pillanatnak tekint¡nk ä s mi¢rt ne tekinthet-
n¢nk annak? ä, elmondhatjuk, hogy Fricsay
BartÂk- ¢s KodÀly-felv¢teleinek àpillanataÊ
mind a hangr´gzÁt¢s, mind a BartÂk- ¢s Ko-
dÀly-elûadÀsmÂd eszt¢tikÀjÀnak alakulÀsÀban
k¡l´nleges intervallumk¢nt ¢rt¢kelhetû.

Hogy mÀra e k¢t fejlûd¢svonal: egyfelûl a
hangfelv¢tel-k¢szÁt¢s¢, mÀsfelûl az ¢lû pÂdi-
ummüv¢szet¢, tragikusan egybefonÂdott, ta-
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pasztalhatja minden ¢rz¢keny zenehallgatÂ.
K´vetelm¢nyeivel ¢s szempontjaival az elûbbi
mÀra visszafordÁthatatlanul bekebelezte az
utÂbbit ä borÃlÀtÂ jÂslatok szerint a fejlûd¢s
v¢g¢n magÀnak az ¢lû zene hallgatÀsÀnak
mint tÀrsadalmi kommunikÀciÂs formÀnak
teljes megszün¢se Àll. Fricsay hanglemezk¢-
szÁtû munkÀssÀgÀnak kezdete szinte ponto-
san egybeesik a hanglemez technikÀjÀnak
forradalmi vÀltozÀsÀval. Ekkor ä 1951-ben ä
vezetik be a long play lemezt: a percenk¢nt 33
1/3 fordulatszÀmÃ, hosszan jÀtszÂ korongot;
1958-ban jelenik meg a sztereofÂnia. Mind-
ezek nagyszerü kibontakozÀs lehetûs¢g¢t kÁ-
nÀljÀk egy szuggesztÁv elûadÂ-egy¢nis¢g szÀ-
mÀra. MÀr kÁnÀljÀk a lehetûs¢geket, de m¢g
nem uralkodott el a hangfelv¢teleken az a
lassan kibontakozÂ, fokrÂl fokra minden
mÀst maga m´g¢ utasÁtÂ, kivitelez¢sbeli per-
fekciÂig¢ny, mely azutÀn a hetvenes ¢s nyolc-
vanas ¢vek folyamÀn alakÁtja Àt a lemezkul-
tÃrÀt a müszerrel m¢rhetû pontossÀgÃ, Àm az
¢lû elûadÂ-müv¢szet spontaneitÀsÀval immÀr
egyre kevesebb kapcsolatot tartÂ, mindenek-
elûtt dokumentumjellegü felv¢telek müfajÀvÀ. E
tragikus folyamat szempontja felûl k´zelÁtve
Fricsay BartÂk- ¢s KodÀly-lemezeinek egyik
legfûbb ¢lm¢nye az, hogy az im¢nt vÀzolt ten-
dencia ezeket az elûadÀsokat m¢g nem ¢rin-
tette meg.

Mik¢pp a Fricsay-felv¢telek idûszaka a
hanglemezk¢szÁt¢s t´rt¢net¢nek mÀr ¢s m¢g
kedvezû fejezet¢t k¢pviselte, akk¢pp volt e
periÂdus kedvezû szakasza (kivÀlt Magyaror-
szÀg hatÀrain tÃl) a BartÂk- ¢s KodÀly-interp-
retÀciÂnak is. Ma, a kilencvenes ¢vek v¢g¢n,
f¢l ¢vszÀzaddal BartÂk ¢s hÀrom ¢vtizeddel
KodÀly halÀla utÀn mindk¢t ¢letmü elûadÂi
kultÃrÀjÀnak keserves tehert¢tele a sztereotÁ-
piÀkba dermed¢s, melyet immÀr nem is
annyira folyamatk¢nt, mint inkÀbb befejezett
t¢nyk¢nt regisztrÀlhatunk. Egy-egy kiv¢teles
elûadÂi ¢letmü (Kocsis ZoltÀn) teljes BartÂk-
fejezete k¢nytelen a sematizÀlt ¢rtelmez¢sek
ellen¢ben megfogalmazÂdni. (A KodÀly-in-
terpretÀciÂnak ä ez is a KodÀly-oeuvre sok te-
kintetben k¢nyesebb helyzet¢t jelzi ä tudtom-
mal nincs a Kocsis¢hoz hasonlÂ animÀtora ¢s
purifikÀtora.) Ma a t´bbs¢g BartÂkot àbartÂ-
kosanÊ, KodÀlyt àkodÀlyosanÊ jÀtssza, ¢s ez-
zel az interpretÀciÂ k¢rd¢se el van int¢zve ä

vagyis a zeneszerzûrûl ¢s a mürûl kialakÁtott
sablon az esetek tÃlnyomÂ hÀnyadÀban elta-
karja a mü individuÀlis arcÀt. Fricsay e felv¢-
telek tanÃsÀga szerint ¢rintetlen maradt min-
den effajta kÁs¢rt¢stûl ä olvasatai legfûbb
vonzereje a zen¢l¢s frissess¢g¢ben, a rÀpillan-
tÀs eredetis¢g¢ben rejlik. Persze hiba volna a
jelens¢get misztifikÀlni, mindent a korszak
er¢nyek¢nt t¡ntetve fel. Fricsay nemcsak
az¢rt olvasta hitelesen BartÂk ¢s KodÀly par-
titÃrÀit, mert a korszak, melyben hangver-
senyezett ¢s felv¢teleit k¢szÁtette, m¢g nem
termelte ki e szerzûk ¢letmüv¢vel kapcsolat-
ban k¢sûbb kitermelt sztereotÁpiÀit, hanem
legalÀbb annyira az¢rt is, mert nagy karmester
volt. Olyan müv¢sz, aki, ha hosszÃ ¢letet ¢l-
het, minden bizonnyal a k¢sûbbi ¢vtizedek-
ben, a BartÂk- ¢s KodÀly-¢letmü embl¢mÀvÀ
vÀlÀsÀnak idej¢n is ugyanolyan k´zvetlen ¢s
magÀbÂl a mübûl kifejtett elûadÀsokat vez¢-
nyelt volna, mint e felv¢teleken.

Amikor e recenziÂ megÁrÀsÀra k¢sz¡ltem,
v¢gign¢ztem a Fricsay-eml¢kk´nyv (Remb-
randt Verlag, Berlin, 1964) fotÂanyagÀt.
Azon felv¢telek t´bbs¢g¢n, melyek a karmes-
tert vez¢nyl¢s vagy prÂba k´zben ÀbrÀzoljÀk,
Fricsay nem hasznÀl karmesteri pÀlcÀt, hajl¢-
kony ¢s humÀnus, leginkÀbb a kÂrusvezetû-
k¢re eml¢keztetû mozdulatokkal dolgozik.
Nem v¢letlen, hanem a lemezeken hallhatÂ
muzsikÀlÀs szellem¢bûl fakad, hogy Fricsay
BartÂk- ¢s KodÀly-felv¢teleit hallgatva, ha
magam el¢ k¢pzeltem a karmestert, a pÀlca
n¢lk¡li k¢z jelent meg szemem elûtt.

Zenekari müvek
A HçRY JçNOS SZVIT Fricsay minden mÀs Ko-
dÀly-felv¢tel¢n¢l erûteljesebben kiaknÀzza a
sziporkÀzÂ szÁngazdagsÀg eszk´z¢t, a hang-
szerel¢s vÀltozatos effektusait ä eg¢sz¢ben azt
a meseszerüen illusztratÁv, jÀt¢kosan pitto-
reszk r¢szletekben bûvelkedû zenekari ÁrÀs-
mÂdot, mely sokkal jellemzûbb a HçRY-
SZVIT-re, mint a n¢piess¢g. Ahol persze a kar-
mester sz¢les dallamfel¡leteket talÀl, ott t´bb-
nyire teret enged az Àrnyalatnyit mindig par-
landÂs magyar n¢pies dikciÂnak ä f¡ggetle-
n¡l attÂl, hogy maga a dallam valÂban n¢pi
eredetü-e vagy sem. A diÀkt¡sszent¢s utÀn
Ágy vÀlik mindjÀrt kezdetben a hangszerel¢s
felszÁni r¢tegeinek villÂdzÀsa alatt a k´d´k´n
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Àttekintû mÃltba r¢ved¢s espressivÂja a KEZ-
DýDIK A MESE alaptÂnusÀvÀ. Mesteri, aho-
gyan Fricsay a hangszerel¢s r¢tegezetts¢g¢t e
tekintetben szinte tartalmi funkciÂval ruhÀz-
za fel: fent a zsongÀs, lent a m¢lys¢g hÁnÀr-
jÀbÂl lassÃ, patetikus mozdulattal mer¡l f´l a
megÀlmodott eml¢k... A k¢pesk´nyv-lapoz-
gatÀs ´r´me füti s teszi aprÂl¢kosan r¢szlete-
zûv¢ a B°CSI HARANGJçT°K csengû-bongÂ elû-
adÀsÀt: k¡l´n ¢lvezet hallgatni, ahogyan Fri-
csay a r´vid t¢tel v¢gkifejlete fel¢ haladva az
egymÀst k´vetû dinamikai teraszokon mind
feljebb hÀg, az emelked¢ssel pÀrhuzamosan
kitÀrva a hangzÀs horizontjÀt. Figyelemre
m¢ltÂ, hogy a DAL (àTiszÀn innen, DunÀn
tÃl...Ê) egymÀst k´vetû hangszerel¢s-variÀ-
ciÂiban a karmester milyen kev¢ss¢ ad lehe-
tûs¢get dallamjÀt¢kosainak (brÀcsa, oboa, k¡rt,
oboa) a parlando dallamformÀlÀsra, a gyep-
lûlazÁtÀs eszk´z¢t rendre a strÂfÀk v¢g¢t k´-
r¡lfodrozÂ cifrÀzatoknak tartva fenn, sajÀto-
san kiegyenlÁtve Ágy a teljes t¢tel ritmikai
l¢legzetritmusÀt. V¢rbû karikatÃrak¢nt, az ef-
fektusokban tobzÂdÂ partitÃra minden hatÀs-
elem¢t kiaknÀzva, Àm ugyanakkor tudatos
formÀlÀsban ¢s mindv¢gig pontos kivitelez¢s-
ben szÂlal meg a NAPñLEON CSATçJA. Ism¢t
az interpretÀciÂ l¢lektani patikam¢rleg¢n ki-
m¢rt egyensÃly teszi t´k¢letess¢ az INTER-
MEZZO lejt¢s¢t-l¡ktet¢s¢t, dinamikai arÀnyait,
hangsÃlyait: a temperamentum erûteljes, a
gesztusokban ott a romantikus nagyvonalÃ-
sÀg, Àm e gesztusok legbelsû, kem¢ny magja
a fegyelem. AnnÀl lÀgyabban, aranylÂ-m¢z-
¢desen szÂlalnak meg a k¡rt´k a k´z¢pr¢sz
kantil¢nÀjÀban. V¢g¡l A CSçSZçRI UDVAR
BEVONULçSA igazi finÀl¢ mÂdjÀn bontakozik
ki Fricsay ¢rtelmez¢s¢ben, r´vids¢ge ellen¢-
re magÀba sürÁtve az addig megnyilvÀnult
legt´bb zenei magatartÀsformÀt: groteszk ka-
rikatÃrÀt ¢ppÃgy, mint tartÀst ¢s pom-
pÀt, aprÂl¢kos hangszerel¢si ¢s ritmikai gesz-
tusokra ´sszpontosÁtott elûadÂi figyelmet
¢ppÃgy, mint a nagyforma dinamikus sod-
rÀsÀt. A HçRY-SZVIT Fricsay felv¢tel¢n: re-
mekl¢s.

A k¢t nemzeti romantikus tÀncrondÂ k´-
z¡l a MAROSSZ°KI TçNCOK portr¢ja a kev¢sb¢
barÀtsÀgos ä ¢rezhetûen nem is kÁvÀn meg-
nyerûbb lenni. Fricsay sürü, s´t¢t vonÂs-
hangzÀssal, daliÀs rubatÂval indÁt. Az elûadÀs
hangsÃlyozza a hangszerel¢snek a GALçNTAI-

¢nÀl lapidÀrisabb, egyanyagÃbb jelleg¢t. Az
eg¢sz mü zord karaktere a d´ntû ä ezen alap-
vetûen m¢g a szÁnes epizÂdok hangszerszÂlÂi-
nak hajl¢kony ¢s k´nnyed megfogalmazÀsa
sem vÀltoztat, inkÀbb csak annÀl jobban
hangsÃlyozza a t¢mavisszat¢r¢sek fojtott han-
gulatÀt, lassÃ vontatottsÀgÀt. A GALçNTAI
TçNCOK alap¢lm¢nye: a visszat¢rû verbun-
kost¢ma m¢ltÂsÀgteljesen kim¢rt tÀncl¢p¢sei-
nek lend¡lettel pÀrosulÂ tartÀsa, belsû fe-
sz¡lts¢ge. A vonÂskar meleg, puha hangzÀsÀ-
nak hÀttere elûtt rendkÁv¡li szÁngazdagsÀggal
ä ¢s a darab elûrehaladtÀval mindinkÀbb vir-
tuÂzan ä bontakoznak ki a fÃvÂs szÂlÂk. Ha
a MAROSSZ°KI TçNCOK karakterisztikumai
k´z¡l Fricsay a sÃlyos teher alatt vonulÂ ne-
h¢z l¢pteket ¢s a magÀbafordultsÀgot hang-
sÃlyozta, itt ¢pp ellenkezûleg: az ¢rz¢keny
rubatÂjÃ ¢s sok Ázes hangsÃllyal füszerezett
elûadÀsban dinamizmus ¢s ¢rzelmes-nosztal-
gikus kitÀrulkozÀs adja az alaphangulatot.
Igen hatÀsos tolmÀcsolÀs: a mü minden n¢p-
szerü vonÀsÀt tartalmazza ä an¢lk¡l, hogy
àeladniÊ prÂbÀlnÀ a darabot.

Neh¢z a recenzens helyzete a Toscanini
eml¢k¢nek ajÀnlott k¢sei SZIMFñNIA hang-
versenyfelv¢tele eset¢ben (1961, Berlini Fesz-
tivÀl ä mint ismeretes, ugyanezen ¢vben, au-
gusztus 16-Àn Fricsay vez¢nyelte Luzernben
az ûsbemutatÂt is). Fricsay ¢s a RIAS-zenekar
fordulatgazdag, temperamentumos elûadÀ-
sÀbÂl s¡t a lelkesed¢s, a karmester mindent
megtesz a mü siker¢¢rt ä s a mü valÂban
olyan hatÀsosan szÂlal meg, amilyen hatÀso-
san egyÀltalÀn megszÂlalhat. A kritikusi mon-
dandÂ veleje: lehetetlenre, Ãgy lÀtszik, m¢g Fri-
csay Ferenc sem volt k¢pes ä nem tudott Àt-
l¢pni a mü korlÀtain. Az elûadÀs hallatlanul
szÁn¢rz¢keny, gazdagon kamatoztatja a hang-
szerel¢s finom Àttün¢seiben rejlû hatÀsle-
hetûs¢get, azt azonban nem k¢pes palÀstol-
ni, hogy a bensûleg gyakran kev¢ss¢ tagolt
nagy hangzÀsfel¡letek nem hordoznak iga-
zÀn ¢letk¢pes tematikÀt: a sürün szinkopÀlÂ
pentaton dallamossÀg, mely gyakran for-
mulaszerü, s nem kev¢sb¢ gyakran id¢zi fel
a hallgatÂi eml¢kezetben a kodÀlyi szolf¢zs-
gyakorlatok melÂdiavilÀgÀt, ebben az elû-
adÀsban sem nyeri el azt a szuggesztivitÀst,
amely alkalmassÀ tehetn¢ arra, hogy egy
szimfÂnia tematikus anyagak¢nt meggyûzûen
funkcionÀljon.
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BartÂk müvei k´z¡l a K°T PORTR° felv¢tel¢n
Fricsay rendkÁv¡li formÀlÂk¢szs¢ggel, szinte
analitikus elûadÀssal vilÀgÁtja meg az IDEçLIS
arck¢p kontrapunktikus szÂlamsz´vet¢nek
fokozatos ki¢p¡l¢s¢t, s ebben kitünû partne-
re a hegedüszÂlÂt besz¢des ritmizÀlÀssal, Àr-
nyalt dinamikÀval ¢s hajl¢konyan elûadÂ Ru-
dolf Schulz. Szenved¢lyes a wagneri ihlet¢sü
v¢gtelen dallam folyondÀrszerü terjeszked¢-
se, s az elûadÀs vonzÂ er¢nye az is, hogy a
hangzÀs az Àtszellem¡lts¢g ez¡st´s f¢ny¢t
Àrasztja magÀbÂl. A mÀsodik, TORZ portr¢
buktatÂja, hogy r´vids¢ge miatt sok elûadÀs
k¢ptelen e t¢telnek kellû nyomat¢kot adni, s
Ágy az, m¢g mielûtt kibontakozhatna, gyak-
ran sÃlytalanul r´ppen a semmibe. Fricsay
sok fanyar szÁnt kikeverû (egy-egy pillanat,
n¢hÀny jÂslatteli karakter megformÀlÀsÀnak
idej¢re eg¢szen a MANDARIN n¢mely mozza-
natÀig elûremutatÂ) tolmÀcsolÀsa mindenek-
elûtt a rubato szuver¢n alkalmazÀsÀval v¢di
ki ezt a vesz¢lyt.

A TçNCSZVIT elûadÀsa r¢szben virtuozitÀ-
sÀval, r¢szben a formÀlÀs c¢ltudatossÀgÀval
excellÀl. Fricsay egyetlen emelkedû Ávben ¢r-
z¢kelteti az elsû hÀrom t¢tel folyvÀst foko-
zÂdÂ lend¡let¢t, mind nagyobb fesz¡lts¢get
sürÁtû ritmikai energiÀit ä an¢lk¡l, hogy en-
nek az emelked¢snek megvalÂsÁtÀsÀban a ri-
tornell lÁrai verbunkosdallamÀnak tÀvlatokat
nyitÂn ¢rzelemgazdag megfogalmazÀsa a leg-
csek¢lyebb m¢rt¢kben is megzavarnÀ. Egzo-
tikus keleti hangulatot Àraszt keze alatt a
Molto tranquillo IV. t¢tel pÀrÀs mixtÃrÀkat ¢s
szertartÀst id¢zûn recitativikus fÃvÂs szÂlÂkat
vÀltogatÂ antifÂnÀja, s v¢g¡l szervesen kap-
csolÂdik egybe a finÀl¢t elûlegezû V. ¢s a teljes
mü tematikai arzenÀljÀt feldolgozva-rekapi-
tulÀlÂ finÀl¢, a VI. t¢tel. Ami a virtuozitÀst il-
leti, ez egyr¢szt a hangszerszÂlÂk spontÀn
eleganciÀjÃ, g´rd¡l¢keny egymÀsba fonÂdÀ-
sÀban nyilvÀnul meg, mÀsr¢szt azonban a for-
mafolyamat karmesteri interpretÀciÂjÀban is:
nincs egyetlen csomÂpont, formai kapcsolÂ-
dÀs, mely ne volna Àtgondolt ¢s Àt¢rzett, ne
kapnÀ meg azt a term¢szetes l¡ktet¢st ¢s len-
d¡letet, mely funkcionÀlissÀ teszi ¢s helyi ¢r-
t¢kkel lÀtja el. A TçNCSZVIT, ez a àsokÁz¡letü
müÊ bontatlan egys¢gk¢nt hangzik fel Fricsay
vez¢nylete alatt.

Zenei szempontbÂl sugallatos interpretÀ-
ciÂ, Àm a kivitelez¢s t´k¢letess¢ge ter¢n tÀn

nem minden r¢szlet¢ben az eddigiek m¢rc¢-
j¢vel m¢rhetû a ZENE HöROS HANGSZEREKRE,
ºTýKRE °S CELESTçRA elûadÀsa. A tolmÀcso-
lÀs k¢t magaslati pontja vitathatatlanul a k¢t
sarokt¢tel. A fugÀlis nyitÂ Andante hangzÀsa
t´k¢letesen homog¢n s egyszersmind vilÀgo-
san Àttekinthetû r¢tegezûd¢sü, formÀlÀsa
megszakÁtatlan Ávü, kifejez¢svilÀgÀnak kozmi-
kus fegyelm¢t is Àtv¢rzi a szenvedve k¡zd¢s
szuggesztivitÀsa. A k´rtÀncfinÀl¢ ritmikai
energiÀja lenyüg´zû, k¡l´n´sen a v¢gkifejlet
elûadÀsÀnak temperamentuma figyelemre
m¢ltÂ. A III. t¢tel centrÀlis szakaszÀnak ¢jsza-
kai effektusai e recenziÂ keretein bel¡l elû-
sz´r adnak alkalmat arra, hogy megemlÁttes-
s¢k az a k¡l´nleges affinitÀs, mely e felv¢telek
tanÃsÀga szerint Fricsayt a jellegzetes bartÂki
notturno t¢telkarakter kiv¢teles m¢rt¢kben
szÁn- ¢s hangulat¢rz¢keny elûadÂjÀvÀ avatta.
A felv¢telnek az a r¢szlete, mely miatt fenn-
tartÀsaimat jeleznem kellett, a szonÀta formÀ-
jÃ, scherzo karakterü II. t¢tel egy nem tÃl
hosszÃ, de nem is elhanyagolhatÂ szakasza
(242ä372.): mÀr a feldolgozÀsi r¢sz nagy fel¡-
letet kit´ltû pizzicatozen¢j¢ben feltünik a jÀ-
t¢k lustasÀga, a ritmusok leragadÀsa, majd a
rekapitulÀciÂt megelûzû visszavezet¢s folyon-
dÀrszerü kromatikus motÁvumÀnak tartÀs
n¢lk¡li, alaktalan ritmizÀlÀsa is meglepûen
kirÁ az ig¢nyess¢gnek amaz ÀtlagÀbÂl, mely
a kitünû RIAS-zenekart egy¢birÀnt jellem-
zi. (TalÀn e helyt ¢rdemes ÀltalÀnos ¢rv¢ny-
nyel k´zbeiktatni: az egy¡ttes a felv¢telek ta-
nÃsÀga szerint ¢lvonalbeli, ¢rz¢keny zen¢-
szek test¡lete, de vilÀga nem az amerikai tÁ-
pusÃ, perfekcionista virtuozitÀs¢ ä sokkal in-
kÀbb az inspirÀlt muzsikÀlÀs hibÀtlanul mü-
k´dû ´szt´ne az, ami munkÀjukban megha-
tÀrozÂ. Az a fajta lemezhallgatÂ, aki kedv¢t
leli a hibÀkra valÂ àvadÀszÀsbanÊ, e tizenhat
felv¢telen olykor talÀlhat nem egyszerre
megszÂlalÂ akkordokat, kiss¢ pontatlan bel¢-
p¢st, esetleg egy-egy kÀsÀs hangÃ szÂlÂt. E
recenziÂ egyr¢szt nem tekinti feladatÀnak az
eff¢l¢k beckmesseri lajstromozÀsÀt, mÀsr¢szt
aki a legmagasabb rendü szellemis¢get k´z-
vetÁtû elûadÀsok aprÂ pontatlansÀgain fenn-
akad, az ne hallgassa a B¢csi Filharmoniku-
sokat sem...)

A DIVERTIMENTñ-nak a K°T PORTR°-hoz
vagy a TçNCSZVIT-hez hasonlÂ, k´r¡ljÀrhatÂ
t´k¢letess¢gü felv¢tel¢n alighanem az egyen-
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sÃlyteremt¢s müv¢szi t´rekv¢se a meghatÀ-
rozÂ. EgyensÃlyteremt¢s a barokk concerto
k´nnyed transzparenciÀt megkÁvÀnÂ müfaj-
karaktere ¢s az Ázes-neh¢zkes n¢pi hangszer-
jÀt¢k zamata; a telt vonÂs szimfonizmus ¢s az
ezt minduntalan k´zpontozÂ csoportos szÂlÂ-
jÀt¢k; s v¢g¡l: f¢ny ¢s Àrny¢k k´z´tt. Aligha-
nem ez utÂbbi a legfontosabb ä Fricsay felv¢-
tel¢n ez hangsÃlyozza a mü hÀrom t¢tel¢nek
organikus egys¢g¢t. Az elûadÀsban ¢rv¢nye-
s¡l a Molto Adagio k´z¢pt¢tel monolÂgjÀnak
szem¢lyess¢ge ¢s tragikuma, Àm e tragikum
ÀbrÀzolÀsÀban Fricsay inkÀbb ¢l a jÂslattelien
fojtott atmoszf¢ra megteremt¢s¢nek eszk´z¢-
vel, mint a drÀmaisÀggal, a gesztusok felfo-
kozÀsÀval. Ugyanakkor a k¢t sarokt¢tel meg-
felelû ter¡letein erûsre satÁrozza az Àrny¢kot:
a nyitÂt¢tel sÃlyÀnak ¢rv¢nyesÁt¢s¢ben k¡l´-
n´sen fontos szerep jut annak a kem¢ny ¢s
zord k´zpontozÀsnak, melyet a mozg¢kony
dallammenetek k´z¢ minduntalan becsapÂ-
dÂ fortissimo tutti unisonÂk kontrasztanyaga
k¢pvisel. A vonÂsok hangminûs¢g ¢s jÀt¢k-
technika ter¢n egyarÀnt magasrendü partne-
rei a karmesternek, aki ¢rz¢kelhetûen a klasz-
szikusan kiegyensÃlyozott ä m¢lys¢get ¢s ma-
gassÀgot egyarÀnt bejÀrÂ ä mü portr¢jÀnak
felmutatÀsÀt tüzi ki c¢lul.

Ama felv¢telekkel ellent¢tben, melyek a
CONCERTO mutatÂs felpolÁrozÀsÀval, a kom-
pozÁciÂban tagadhatatlanul munkÀlÂ hatÀs-
keres¢s abszolutizÀlÀsÀval akarva-akaratlanul
a BartÂk ÀllÁtÂlagos àamerikai stÁlusÀrÂlÊ ter-
jesztett elk¢pzel¢shez szolgÀltatnak interpre-
tÀciÂs ¢rveket, Fricsay olvasata, Ãgy tetszik,
ism¢t egyszer a müvet ¢s csakis azt akarja lÀt-
ni-lÀttatni, a hozzÀ tapadÂ k¢pzetekrûl tudo-
mÀst nem v¢ve. A balladai indÁtÀsÃ nyitÂt¢tel
hangzÀsa tagolt, de nem dekoratÁv, a gesztu-
sokat tartÀs f¢kezi ¢s lend¡let vez¢rli, hiÀny-
zik azonban belûl¡k minden szÁnpadiassÀg. A
PçROK JçT°KA korÀntsem ki¢lezett, inkÀbb
visszafogott ä a recenzens n¢mely ponton
Ãgy v¢lte, az elsûdlegesen mozdulat inspirÀl-
ta t¢tel valÂban kommunikatÁv elûadÀsa tÀn
t´bb humort s ä mint a cÁmben Àll ä jÀt¢kos-
sÀgot ig¢nyelt volna. Az EL°GIA ritmizÀlÀsÀt
parlando l¢legezteti, a recitativikus vonÂsdal-
lamoknak verete, m¢ly tragikuma van ä e t¢-
tel a felv¢telen (a bartÂki szimmetriaelvü dra-
maturgiÀhoz hÁven) a kompozÁciÂ sÃlypontja.
Elûsz´r az INTERMEZZO INTERROTTO hallga-

tÀsakor ¢rezz¡k, hogy Fricsay az erûs kont-
rasztok eszk´z¢t alkalmazza: a hÀrom tema-
tikus r¢teg ¢s karakter ¢lesen elk¡l´n¡l. Iga-
zÀn csak a FinÀl¢ban lazÁtja meg a karmester
a gyeplût: innen, a fel¢pÁt¢s¢ben ¢s kifejez¢s-
mÂdjÀban egyarÀnt nagyvonalÃ zÀrÂt¢tel fe-
lûl visszatekintve Ãgy ¢rezhetj¡k, Fricsay az
egyes t¢teleket is nyomat¢kosan a nagyforma
r¢szeik¢nt, abban elfoglalt helyi ¢rt¢k¡k fo-
kozott figyelembev¢tel¢vel vez¢nyelte, ez
utÂbbi, a müeg¢sz ¢rtelmez¢s¢ben pedig a
kifejez¢s intenzitÀsÀnak ¢s a hallgatÂval va-
lÂ kommunikÀciÂ k´zvetlens¢g¢nek beosz-
tÂ fokozÀsÀt tekintette alapelv¢nek. Ekk¢pp
Fricsay CONCERTO-felv¢tel¢t talÀn az ideÀ-
lisnÀl Àrnyalatnyit erûsebben uralja a tuda-
tossÀg fegyelme, Àm az Ágy megsz¡letû ´ssz-
k¢p ¢rt¢ket k¢pvisel a csillogÂn effektusk´z-
pontÃ CONCERTO-elûadÀsok d´mpingterm¢-
se mellett.

Versenymüvek
Az op. 1-es RAPSZñDIA (1904) a hangjÀt meg-
talÀlÂ zeneszerzû ¢rett kori müveit megelûzû
periÂdus kompozÁciÂjÀnak felv¢telek¢nt bi-
zonyos ¢rtelemben elk¡l´n¡l a t´bbi BartÂk-
lemeztûl, Àm annÀl ¢rdekesebb hallgatni, ho-
gyan k´zelÁt Fricsay ¢s Anda G¢za, a hÀrom
zongoraverseny elûadÂpÀrosa e korai opus-
hoz. A formÀlÀs sz¢les Áve ¢s lend¡lete maga-
biztosan tereli a hallgatÂt a müfaji szÀrmazÀs-
vid¢k, a k¢tr¢szes, lassÃ-gyors fel¢pÁt¢sü liszti
rapszÂdia fel¢. Ugyanezen asszociÀciÂt erûsÁti
fel a zenekar ¢s a zongora dallamainak ru-
galmas, a tematika r´gt´nz¢sszerü vonÀsait
tudatosÁtÂ kibontÀsa. Ami pedig a karaktere-
ket ¢s a kifejez¢smÂdot illeti: Anda G¢za
nemcsak vehemensen ¢s makulÀtlan virtuo-
zitÀssal zongorÀzik, Àm elûadÀsa magÀba sü-
rÁti azt a hamisÁtatlan kuruc virtust is, mely
az ifjÃ, hazafias BartÂk kompozÁciÂinak egyik
alapvetû magatartÀseleme.

Az 1943 Âta egy¡tt muzsikÀlÂ Fricsay ¢s
Anda 1960/61-es megfogalmazÀsÀban a hÀ-
rom zongoraverseny egyszerre elk¡l´n¡lû
tÀblÀkbÂl ÀllÂ triptichon s ugyanakkor a mü-
faj bartÂki fejlûd¢svonalÀnak megszakÁtatlan,
¢rz¢keny rajzolatÃ g´rb¢je, melyen bel¡l in-
dokolt egy¡tt jellemezni az elsû k¢t koncert
tolmÀcsolÀsÀt. A k¢t felv¢tel sem egybe nem
mossa az 1926 ¢s 1930/31 k´zti markÀns k¡-
l´nbs¢geket, sem ellendarabk¢nt nem ÀllÁtja
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szembe egymÀssal az elsû ¢s a mÀsodik kon-
certet ä sokkal inkÀbb egy szerves fel¢p¡l¢s
folyamatÀba vilÀgÁt be; egy folyamatba, mely-
ben a mÀsodik versenymü nem tagadja vagy
feloldja az elsût, hanem felt¢telezi ¢s kitelje-
sÁti azt. Anda G¢za zongorahangja az elsû
koncertben szenvtelen¡l szikÀr, merû csont
¢s Án, a karakterizÀlÀs ¢lesen fekete-feh¢r, az
elûadÂi magatartÀs k¢rlelhetetlen ¢s egyetlen
k¢pzeletbeli pontra szegezetten inkantatÁv.
Megunhatatlan Ãjra ¢s Ãjra megfigyelni,
hogy a mÀsodik versenymü Anda-f¢le olvasa-
ta a vÀzt nem tagadja meg, csupÀn bûkezüen
kit´lti: a szÀraz perkusszÁv ritmika csontjai ¢s
inai k´zti t¢r megtelik izommal, k´tûsz´vettel
ä az ¢rtelmez¢sen eluralkodik a jÀt¢kossÀg;
ami ki¢lezett ¢s fesz¡lt volt, most eredendû
energiÀit a rugalmassÀgban ¢s a virtuozitÀs
´r´m¢ben oldja fel. Nagy a vÀltÀs a billent¢s,
a zongorahang szÁne tekintet¢ben is: a mÀso-
dik zongoraverseny Àrnyalatok szivÀrvÀny-
skÀlÀjÀt festi ä a tÂnus, mely korÀbban tom-
pÀn kopogott, most cseng, zeng, f¢nyt Àraszt.
K¡l´n mondatot ¢rdemel a mÀsodik koncert
hÀromr¢szes k´z¢pt¢tele, a keretr¢sz àm¢ly-
hüt´ttÊ vonÂsharmÂniÀinak nem e vilÀgi
szÁnk´lt¢szet¢vel, a zongora orpheuszi mono-
lÂgjainak szem¢lyess¢g¢vel ¢s a centrÀlis
scherzo szakasz elementÀris, lÀtomÀsosan
szuggesztÁv elûadÀsÀval: ez a t¢tel nemcsak a
hÀrom zongoraverseny interpretÀciÂegy¡tte-
s¢nek, de Fricsay ´sszes BartÂk-felv¢tel¢nek
is jellel megjel´lt pillanata.

A harmadik zongoraverseny elûadÀsÀnak
ritka megszÂlÁtÂ ereje ama k¢pess¢gben rej-
lik, melyet szÁn¢szi teljesÁtm¢nyek jellemz¢se-
kor az eszk´ztelens¢g terminus technicusÀval
szoktak illetni: Fricsay ¢s Anda minimÀlisra
cs´kkenti mindazt, ami interpretÀciÂ, k´zve-
tÁt¢s, elûadÂi hozzÀt¢tel. KÁv¡l, fel¡l, tÃl ä ezek
a kulcsszavak a szinte anyagtalanul Àttetszû,
a münek az elsû k¢t koncerthez k¢pest Ãgy-
szÂlvÀn kamarazenei faktÃrÀjÀt hangsÃlyozÂ,
t´bbnyire a vÀgytalan derü lelkiÀllapotÀt su-
gÀrzÂ, a fÀjdalmas rezignÀciÂ vagy ¢pp az erû
hatÀsÀtÂl (II. ¢s III. t¢tel) inkÀbb csak meg-
¢rintett felv¢telen.

K´nnyen kapcsolhatÂ a HEGEDþVERSENY
lemez¢nek jellemz¢se a harmadik zongora-
verseny¢hez: noha alapvetûen mÀs dimen-
ziÂk k´zepette, az elûadÀs itt is egy mü klasz-

szikus lekerekÁtetts¢g¢t, kiegyenlÁtett arÀny-
rendszer¢t hangsÃlyozza. Fricsay keze alatt a
formÀlÀs, a gesztusrendszer, a hangsÃlyok
egyarÀnt a kompozÁciÂnak a versenymü-mü-
faj beethoveniäbrahmsi fejlûd¢svonalÀba il-
leszkedû nagysÀgrendj¢t tudatosÁtjÀk. Varga
Tibor tartalmasan karcsÃ, Àm ha kell (p¢ldÀ-
ul a nyitÂt¢tel cadenzÀjÀban), erûteljes tÂnu-
sÃ hegedüjÀt¢ka a sarokt¢telekben feszes tar-
tÀsÃ, Àm egy-egy fordulat ¢szrev¢tlen fellazÁ-
tÀsÀval m¢gis Ãjra ¢s Ãjra szabad l¢legzethez
jut; ugyanilyen egyensÃly¢rz¢kkel engedi a
müv¢sz vÀltakozva elsûbbs¢ghez jutni szÂla-
mÀban egyfelûl a kantil¢nÀt, mÀsfelûl a ritmi-
ka, a g¢pies elûrefÃrÂdÀs jegy¢ben fogant jel-
legzetess¢geket. A bensûs¢gesen gesztikus
dallamformÀlÀs foglalatÀban az Andante
tranquillo k´z¢pt¢tel alap¢lm¢nye, hogy az
egyes karaktervariÀciÂk Ãjabb ¢s Ãjabb hang-
szeres jÀt¢kmÂdjait Varga Tibor rendre zenei
magatartÀsvÀltÀsokk¢nt ÀbrÀzolja: Ágy a t¢ma
a bemutatÀs ¢s a t¢telv¢gi visszat¢r¢s k´z´tt,
a hat variÀciÂ sorÀn valÂban szubjektumk¢nt
viselkedik, metamorfÂzison esik Àt. K¡l´n fi-
gyelmet ¢rdemel az az ¢rz¢kenys¢g, mellyel
Fricsay irÀnyÁtÀsa alatt a Berlini Filharmoni-
kusok e t¢tel aprÂl¢kosan kidolgozott hang-
szerel¢si effektusait ¢rv¢nyesÁtik.

Oratorikus kompozÁciÂk
TanulsÀgos megfigyelni, hogyan viselkedik
k¢t, ¢lm¢nyvilÀgÀval, nyelvi k´zeg¢vel alap-
vetûen a magyar (illetve a CANTATA PROFANA
eset¢ben a k´z¢p-kelet-eurÂpai) kultÃrÀban
gy´kerezû, azt jelk¢pezû oratorikus mü for-
dÁtÀsban, a n¢met nyelv lejt¢s¢nek, hangzÀ-
sÀnak ¢s ritmusvilÀgÀnak engedelmeskedve.
Tapasztalatom szerint a szituÀciÂ a PSALMUS
HUNGARICUS felv¢tele eset¢ben hozzÀjÀrult
egy t¢ves elk¢pzel¢s megvalÂsÁtÀsÀhoz, a
CANTATç-ban viszont tartalmas megoldÀst
hozott, olyan hangsÃlyÀthelyez¢seket ered-
m¢nyezve, melyek nem hamisÁtjÀk meg a
müvet, csak ¢pp mÀs tulajdonsÀgait helyezik
elût¢rbe, mint amilyeneket a hazai elûadÀ-
sokbÂl megszoktunk.

A PSALMUS felv¢tele koncerten k¢sz¡lt.
BÀr n¢mely ponton a szokÀsosnÀl t´bb k´h´-
g¢s zavarja, s az ´nfeledt pillanataiban zene-
karÀval egy¡tt ¢neklû karmester hangja is el-
jut a mikrofonokig, m¢gsem gondolnÀm,
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hogy e ä koncertlemezek eset¢ben szÂra sem
¢rdemes ä kÁs¢rûjelens¢gekkel magyarÀzhat-
nÀnk a felv¢tel t´bb ¢vtizedes publikÀlatlan-
sÀgÀt. Az interpretÀciÂt ¢rzem vitathatÂnak: a
probl¢ma gy´kere r¢szben Ernst Haefliger
szÂlamfelfogÀsa, r¢szben Fricsaynak a teljes
mürûl alkotott ä s k´vetkezetesen megvalÂsÁ-
tott ä elk¢pzel¢se. MÀr maga a n¢met fordÁtÀs
is elker¡lhetetlen¡l ¢s fÀjdalmasan k¢nytelen
meglÀgyÁtani azt a feszes tartÀst, azokat a da-
liÀs ¢les ritmusokat ¢s kezdûhangsÃlyokat,
melyek a PSALMUS-ban egy eg¢sz vilÀgk¢p
hordozÂi, Haefliger azonban ´nk¢ntesen is
tovÀbbfolytatja e karakterolÂgiai-eszt¢tikai fi-
l¢z¢st, kicsontozvÀn magÀnak a ZsoltÀrosnak
a jellem¢t. Sz¢p hangon, kulturÀltan ¢s intel-
ligensen ¢nekel, de vagy nem ismerte a mü
elûadÂi hagyomÀnyÀt, vagy ha igen, Ãgy ta-
lÀn meg akarta mutatni, hogy û mÀst fedez
fel a darabban. Ez a mÀs azonban nem Ko-
dÀly PSALMUS-a. Haefliger ZsoltÀrosÀnak
¢nek¢bûl hiÀnyzik a lend¡let ¢s indulat, a pa-
nasz ereje ¢s szenved¢lye, annak az egyenes
gerincü embernek az alapÀllÀsa, aki m¢g Is-
tenhez is emelt fûvel szÂl.

Eddig mindez ¢rthetû: n¢met ¢nekes sajÀt
felfogÀssal, melyet a karmester engedett ¢r-
v¢nyes¡lni. Az igazÀn furcsa Fricsay ¢rtelme-
z¢se. N¢mi tÃlzÀssal azt mondhatnÀnk: furt-
w¤nglerien lassÃ tempÂkat vesz, s a nagyfor-
mÀt minden lehets¢ges ponton cezÃrÀkkal
pihenteti. A himmlische L¤nge azonban ¢pp-
Ãgy hüti a kodÀlyi hev¡letet, mint Haefliger
artisztikus, de langy szÂlamformÀlÀsa, a
hangsÃlyozott cezÃrÀk pedig sz¢ttagoljÀk a
kompozÁciÂt, minduntalan megakasztva an-
nak lend¡let¢t ä a folyamat Ãjra ¢s Ãjra meg-
torpan, a forma szakaszokra bomlik. (A lassÃ
tempÂkrÂl: a partitÃrÀban 23 perc a mü
megadott terjedelme, maga a 74 ¢ves szerzû
1956-ban R´sler Endre szÂlÂjÀval k¢sz¡lt le-
mez¢n 24'15Ê idûtartamÃ PSALMUS-t vez¢-
nyel ä ehhez k¢pest FricsaynÀl a durata
28'11Ê.) Fricsay PSALMUS-felv¢tele ¢rdekes ¢s
tanulsÀgos k¡l´nlegess¢g, melyet azonban
nem nevezn¢k elûadÂi alternatÁvÀnak, mert
olyasmit iktat ki a mü jellegzetess¢gei k´z¡l,
ami azoknak n¢lk¡l´zhetetlen eleme.

A PSALMUS-¢val ellent¢tben a CANTATA
PROFANA felv¢tele feszes, pergû, ´sszefogott

elûadÀst r´gzÁt (itt nem koncertrûl van szÂ:
ez a hanglemez stÃdiÂban k¢sz¡lt). Erûsek,
sût filmszerüen ¢lesek a kontrasztok, term¢-
szetes gesztussal virtuÂz a zenekari ¢s a vo-
kÀlis megmunkÀlÀs ä e felv¢tel hallgatÂja, ha
nem tudja, tÀn nem is gondolnÀ, milyen el-
k¢pesztûen neh¢z minden tekintetben e mü
m¢ltÂ megszÂlaltatÀsa. Müfaji szempontbÂl
ez az ¢rtelmez¢s mintha kevesebb sÃlyt he-
lyezne a kompozÁciÂ mitikus hÀtter¢re ¢s
miszt¢riumjelleg¢re, takar¢kosan adagolja a
sejtelmess¢get ¢s a titkot, Àm a koncentrÀlt,
fegyelmezett megszÂlaltatÀs felerûsÁti az eurÂ-
pai zenet´rt¢neti konnotÀciÂkat, a passiÂs alap-
karaktert ä ez a benyomÀs mindjÀrt a mü ele-
j¢n megfogalmazÂdik, ¢s mindv¢gig kitart. A
kettûs kÂrus fokozottan turbak¢nt viselkedik,
a zenekari kontrapunktika plasztikus ÀtvilÀ-
gÁtÀsa is minduntalan a bachi gy´kerekre irÀ-
nyÁtja a figyelmet.

A hallgatÂt Ãjra ¢s Ãjra elismer¢sre k¢sz-
teti a k¢t ¢nekkar pompÀs teljesÁtm¢nye: a
magyar elûadÂi gyakorlat hozzÀszoktatott
minket, hogy a kÂrus az I. ¢s II. r¢sz t´bb
pontjÀn az ¢nekl¢st kiÀltozÀssal helyettesÁti,
elûadÀsmÂdk¢nt csÃsztatva el bizonyos felk¢-
sz¡lts¢gbeli fogyat¢kossÀgokat. A RIAS-ka-
marakÂrus ¢s a Szent Hedvig-katedrÀlis
¢nekkara a legforrÂbb pillanatokban sem
szünik meg intonÀlni. Helmut Krebs cizellÀlt
tenorszÂlÂval jÀrul hozzÀ a felv¢tel siker¢hez:
tisztÀn ¢nekel, orgÀnuma hajl¢kony ¢s teher-
bÁrÂ ä gyûzi a gyilkos magassÀgokat is. Ener-
gikus szÂlamformÀlÀsÀba az çtvÀltozott, a tÃl-
sÂ oldalrÂl besz¢lû hüv´sen rituÀlis tÀvolsÀg-
tartÀsa vegy¡l, amit izgalmasan ellenpontoz
az apÀt megformÀlÂ Dietrich Fischer-Dieskau
gonddal r¢szletezett elûadÀsmÂdjÀnak fÀjdal-
mas ¢s keresetlen¡l e vilÀgi szelÁds¢ge. Ez az
¢nekl¢s nem tart tÀvolsÀgot, primer ¢s sze-
m¢lyes. TapinthatÂ a k¡l´nbs¢g m´g´tti lo-
gika: az à´reg apÂÊ nem ment Àt a hÁdon,
megmaradt annak, aki volt ä û szÂlhat az ¢r-
zelmek hangjÀn. Fricsay CANTATA PROFANA-
felv¢tele egy¢ni ÀrnyalatÃ müfaj¢rtelmez¢s¢-
vel inspirÀlÂ ¢lm¢ny, pontossÀgÀval pedig
mÀr 1951-ben messze fel¡lmÃlja a kompozÁ-
ciÂ hazai megszÂlaltatÀsainak ma is ¢rv¢nyes
ÀtlagÀt.

Csengery KristÂf
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