
KRITIKA
Megérdemelt sikert aratott a Danubia-bér-
let 1. koncertjén a Danubia Szimfonikus
Zenekar szeptember 21-én. Az Alzhei-
mer Világnap alkalmából adott jótékony-
sági hangverseny mûsorán Smetana,
Janáček és Dvořák egy-egy kompozíció-
ját szólaltatták meg, Héja Domonkos ve-
zényletével.

Ennek a fiatal muzsikusokból álló zene-
karnak bármely szereplését hallgatjuk,
mindig megerôsödik a mûvészi értékekbe
vetett hitünk; hogy vannak értékek, lehet és
érdemes közvetíteni ôket – s nem utolsó-
sorban: hogy van érzék a befogadásukra. A
többnyire telt házas fellépések valamennyi
mûsorszámát lelkes-hálás tetszésnyilvání-
tás fogadja, szinte kritikátlanul, az elisme-
rés és a szeretet jeleként. Az ilyesmi köte-
lez: rendszeres magas színvonalú zenei
teljesítményre, ugyanakkor különleges
lehetôséget is biztosít az elôadók számára. 

A programpolitika több, mint mûsor-ösz-
szeállítás: a jogosan meghódított közönsé-
get meg kell becsülni, s ez korántsem me-
rülhet ki igényeinek-elvárásainak kiszol-
gálásában. Ilyenkor van lehetôség olyas-
fajta repertoárbôvítésre, amely egyúttal
burkoltan ismertterjesztô illetve népmû-
velô funkciót is betölt. 

Az évadkezdet bíztató: Smetana: Az el-
adott menyasszony nyitánya az utóbbi idô-
ben több zenekar programján szerepel,
gyakran felcsendül a Zeneakadémia kon-
certjein – lassanként már úgy hallgathatjuk,
hogy összevetjük a különbözô interpretáci-
ókat. Janček: Sinfoniettája a rézfúvósok
„jutalomjátéka”, s örvendetesen gazdagít-
ja azoknak a mûveknek a sorát, amelyek-
nek köszönhetôen a közelmúltban nálunk
szinte Janáček-divatról beszélhetünk (Je-
nufa, Glagolita mise). Dvořák: VIII. szim-
fóniája az elmúlt évtized(ek) során foko-
zatosan „felzárkózott” játszottságban és
népszerûségben az Újvilág-szimfóniához.

Héja Domonkos irányításával ezúttal is
lelkes elôadó-gárda muzsikált. Talán ez
az egyébként dicséretes hozzáállás is ré-
szes abban, hogy a tematikus anyagok, a
legszebb dallamok mindig csodálatosan
szóltak, a kíséret viszont háttérbe került.
Talán nem is a technikai kidolgozottságot
hiányolnám, hanem azt a fajta megformált-
ságot, amely megkönnyíti a partnerek szá-
mára, hogy „rájátsszák” a dallamot. Nem
éppen ideális helyzet, ha semleges háttér-
bôl kell kiemelkedni. A nyitányban a II.
hegedû szólama maximális figyelemmel

igyekezett pontosan együtt lenni a már-
már vibrálóan gyors részletekben is – de
játékuknak inkább sebessége, semmint
tempója volt. Amikor azonban társult
hozzájuk a prím-szólam, készségesen al-
kalmazkodtak hozzá. A Janáček-mûben
egy kompozíción belül vehettük észre,
mennyire más a tónusa a hegedû-hangnak,
ha széles vonóval játszanak. Amikor nem
zeneileg indokolt esetben, hanem bizton-
sági megoldásként takarékoskodnak a vo-
nóval, veszít színébôl-fényébôl a hang.
Alapos felkészülés esetén érdemesebb len-
ne „kockáztatni” – s minden egyes siker
növelné az elôadás hôfokát.

Valószínûleg a szimfóniára tartogatta tar-
talékai javát az együttes: ekkor maradék-
talanul megérdemelt volt a siker!

* * *

Korántsem tartaná aggasztónak a komoly-
zene iránti érdeklôdés mértékét, aki minta-
vételezésért szeptember 27-én kereste vol-
na fel a Zeneakadémiát. A Ferencsik-bérlet
nyitókoncertjén zsúfolásig megtelt a Nagy-
terem. A Nemzeti Filharmonikus Zene-
kar Kocsis Zoltán vezényletével, Ránki
Dezsô közremûködésével ugyanazt a
mûsort szólaltatta meg, amit elôzô este
Szolnokon, a Szigligeti Színházban ját-
szott. Dohnányi: Szimfonikus percek címû
kompozíciója után Bartók: 2. zongoraver-
senye csendült fel, befejezésül pedig Schu-
berttôl a „nagy” C-dúr szimfónia. 

A nagy ünnepeknek kijáró várakozás
légköre izzott már az elôcsarnokban, s a
lelkes tetszésnyilvánítást hallva, általános
elégedettségrôl adhatunk számot.

Közelítsük meg a programot különbözô
szempontokból kiindulva!

Köszönettel tartozunk a mûsorösszeál-
lításért; Dohnányinak nemcsak megannyi
mû újra-felfedezésével tartozik a magyar
elôadó-gárda, hanem van játszanivaló, új-
ra-játszanivaló a már felismert értékek
között is. A Szimfonikus percek valamen-
nyi tétele sokat kíván a hangszeresektôl;
igényesek hangszertechnikailag, s a per-
fekción túl könynyedséget is követelnek.
Az elôbbit imponálóan teljesítette a zene-
kar; a hegedûhang a legkényesebb ízlés-
nek is megfelelô volt, s a tovaperdülô,
surranó tündértánc-tempót valamennyi já-
tékos jól gyôzte. Igenám, de valami hi-
ányzott, s ez a játékosok személyes „rész-
vétele”. Mint a tökéletes felkészültség
letéteményesei, magától értetôdôen oldot-

ták meg a feladatokat, ám anélkül, hogy
ez a teljesítmény nekik jelentett volna va-
lamit. Zenei idegenvezetôk voltak, akiket
hidegen hagy az általuk bemutatott meg-
annyi szépség. Már-már szenvtelen kívül-
állással szólaltak meg a tételek, távolság-
tartó közönnyel. Ha mégis élônek tûntek,
az annak köszönhetô, hogy Kocsis rend-
kívüli pontossággal tervezte meg a dina-
mikai struktúrákat. Van abban valami le-
nyûgözô, ahogyan zenei elképzeléseit
érvényre juttatja nagylétszámú együttesé-
vel. Néha varázsló – máskor viszont báb-
játékos, ami a zenekari játékosok passzi-
vitásának részben elôidézôje is lehet. 

Ránki Dezsôt zenekari esten hallani rit-
kán lehet (az érzet akkor is igaz, ha netán
a statisztika számszerû eredményei mást
mutatnának!). Jóllehet, néha kortárs zenét
is játszik (igaz, stilárisan-szellemiségében
viszonylag behatároltan), repertoárjának,
s így szerepléseinek és felvételeinek java-
része egyaránt a történeti korok zenéjét
kelti hangzó életre. Bartók-zongoraver-
seny (ráadásul nem a közkedvelt 3.) Ránki
szólójával, Kocsis vezényletével: méltán
az est fénypontja. Kiváltképp a középsô
tétel, ahol Ránki leginkább adhatja önma-
gát. A zongorahang, amely minden ütô-
hangszer-jellege mellett sohasem veszti el
érzékenységét a zongoramûvész keze
alatt, itt bensôségesen énekel. A Szabad-
ban címû ciklusnak „Az éjszaka zenéje”
tételével való rokonsága ritkán hallható
evidenciával érvényesül. Kocsis irányítja
a zenekart – Ránki szinte „megénekelteti”
azokat a hangszereket, amelyek szólamá-
val dialogizáló kapcsolatba kerülnek.
Már-már életre galvanizálja a játékosokat,
olyannyira, hogy késôbb egy-egy frázist
nem mechanikusan ismételve adogatnak
egymásnak, hanem ki-ki saját maga for-
mál meg (inkább több, mint kevesebb si-
kerrel). Munkamegosztás? – a színekért
Ránki a felelôs, míg Kocsis a feszültség, a
formai fegyelem realizálásának ôre. Nagy
taps, a földszint közönsége is lelkes –
azonban hiába várjuk a szólista ráadását.

Schubert: C-dúr szimfóniáját ezúttal
nem is annyira „nagy”-nak, mint inkább
hosszúnak éreztük – annak ellenére, hogy
Kocsis viszonylag gyors tempókat vett. A
schuberti muzsika bensôségessége (az a
dalolás, ami a hangszeres kompozícióit is
áthatja) ezúttal a partitúrában rekedt. A
felépítés szigora úgy hatott, mint ha szé-
les lécekbôl épített kerítés résein áttekint-
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ve próbálnánk gyönyörködni a túloldal
szépségeiben. Kétségkívül, minden a „he-
lyén volt” – csak épp a formarészek, a na-
gyobb léptékû összefüggések követése
során nem maradt idônk-figyelmünk a pil-
lanatok szépségében való gyönyörködés-
re. Utána summázhattuk a tapasztalatokat
akár egyetlen szóval: szép; de egyetlen
dallam emléke sem kísérte a közönséget,
még csak a ruhatárig sem. 

Kétségkívül, Schubertrôl lehet újat
mondani, Schubert zenéjével is. Az olyan
újdonság azonban nem többlet, amely a
korábban meglévô élményeket háttérbe
szorítva, már-már megsemmisíti azokat.
Fôként olyan hallgatók szempontjából,
akik most ismerkednek a mûvel – ôk va-
lami hosszú vonulás emlékét vihetik ma-
gukkal. Ez pedig önmagában nem sok!

Kocsis, úgy tûnik, elsôsorban arra törek-
szik, hogy adjon a zenekarnak; olyasfajta
tudást (érzetet), ami globálisan vonatkozik
a tételekre, mûvekre. Erre irányul az a szán-
déka, hogy a nagylétszámú együttest egy-
ségnek tekintve kormányozza. Eközben vi-
szont nem kér olyasmit a játékosoktól,
amirôl ôk közben szinte észrevétlenül le-
szoktak: aktív jelenlétet. Így az egyes já-
tékosok összprodukciójában nem hatvá-
nyozódik a megannyi személyiség együtt-
muzsikálásra, a mûvek megszólaltatására
irányuló törekvése – hanem a munka és a
teljesítmény kizárólag a karmesteri szán-
déknak megfelelô hangzás realizálását cé-
lozza meg. Mivel Kocsis kompetenciájá-
hoz nem fér kétség, ez önmagában nem
jelentene problémát – azonban a történeti
mûvek többsége nemcsak megbírná, de
egyenest megkívánja a személyességet. 

* * *

Igéretes évadkezdéssel örvendeztette meg a
Concerto bérlet nyitókoncertjének közön-
ségét a Matáv Szimfonikus Zenekar
szeptember 29-én, s feltehetôen hasonló re-
ményeket keltett másnap a megismételt
mûsorral (Rapszódia bérlet). A Koraesti
bérlet mûsorát (Csajkovszkij: b-moll zon-
goraverseny és Dvořák: VIII. szimfónia)
megfejelték Glinka: Valse-Fantaisie-jával,
s ez mindenképp hasznosnak bizonyult. A
ritkán hallható kompozíció (az ismertetôbôl
megtudtuk: a szerzô elsô jelentôs hangsze-
res mûvének kései átdolgozott formája
csendült fel) jelentette a zenei újdonságot a
közönség számára, az újabban budapesti
koncerttermekben talán ritkábban felcsen-
dülô, ám generációk óta örökzöldként át-
hagyományozott versenymû és az utóbbi

idôben szinte valamennyi zenekarunk által
játszott szimfónia elôtt.

Elmondhatjuk: már az elsô hangokkal
„megszólalt” a zenekar, telt hangzással. A
formai felépítés, mint mindig, ha Ligeti
András irányításával játszanak, megol-
dott, s talán magából a zenei anyagból
adódóan hangulatos muzsika szólt. Nem
kétséges: ha a II. hegedû szólama kevésbé
objektív-pontos kíséretet ad, talán lelke-
sebben szárnyal felette a dallam, s az egy-
szerre játszó hangszercsoportok dinami-
kai összerendezésével lett volna még
tennivaló – de az életteli hangzás jóté-
kony hatása elôteljesebbnek bizonyult.

Valljuk meg, a vendégszólista, Michel
Beroff csalódást keltett. A felvételekrôl is-
mert pianista hangszertudásához ugyan
nem férhet kétség, annál inkább megkér-
dôjelezhetô a mûsorválasztás. Lehet, hogy
nem kedveli ezt a mûvet, netán Csajkovsz-
kij stílusa idegen tôle? Nem könnyítette
meg a zenekar helyzetét, sôt, idônként a
karmestert is arra késztette, hogy feladja a
zenei folyamatok szervezését, irányítását.

Mint bármely mûvet, ezt is lehet többé
vagy kevésbé „romantikusan” játszani, s
éppen közismertségébôl adódóan, felté-
telezhetô a hallgatóság toleranciája (hall-
hattuk megannyi felfogásban). Kedvezne
a „varietas delectat” elv érvényesülése is,
amennyiben egy ismeretlen szemlélet jó-
voltából más megvilágításban, ám hason-
ló tetszetôs (hang)képet kapnánk a mûrôl.
Beroff szólója nem adott többletet, s túl
azon, hogy idôrôl idôre valamiféle hiány-
érzettel küszködtünk, adós maradt azzal a
pontossággal is, ami a zenekar és a szólis-
ta össz-játékát kellene hogy jellemezze. A
zenekari és szólisztikus fordulatok nem
kerültek dialógusként értékelhetô közeli
kapcsolatba, sôt, még a futamok pontos-
ságával is gyakran adós maradt. 

Érzelmi töltésének intenzitásától meg-
fosztva, hûvös-zárkózottá távolítva, épp
azt az önkéntelen-boldog belefeledkezést
tette lehetetlenné, ami a Csajkovszkij-ze-
ne egyik legvonzóbb tulajdonsága.

A ráadásként adott Debussy-prelüd (Az
elsüllyedt katedrális) után az az érzésem
alakult ki, hogy legtöbbet egy általa érté-
kesnek tartott, kedvelt, nálunk viszonylag
ismeretlen kompozíció szólistájaként tu-
dott volna adni a közönségnek.

A koncert második fele viszont örven-
detes meglepetést tartogatott. Példaértékû
lelkesedéssel szólaltatta meg vezetô kar-
mestere irányításával Dvořák: VIII. szim-
fóniáját a zenekar. Olyannyira szuverén

produkciót kínáltak, hogy az összehason-
lításnak még csak a lehetôsége sem me-
rült fel. Habár a közelmúltban többször is
hallottam e mûvet, ezúttal nem újra-hall-
gattam, hanem mindvégig érdeklôdve fi-
gyeltem, hogy mit mondott nekik, vagyis,
mit közölnek ôk a közönséggel. Minden
léptékben megformált egységek, amelyek
valamiféle kapcsolatot tartanak egymás-
sal, valamennyinek karaktere, hangulati
töltése van – és ez a csoda tartott négy té-
telen keresztül. Külön élményforrást je-
lentett a plasztikus tagolás; voltak vala-
mely rész/szakasz befejezése után tagoló,
„záró” szünetek, máskor a tömören zengô
akkord hosszú kicsengése torkollt csend-
be, s amikor hirtelen váltás következett,
azt is megfelelô elôkészítô, „várakozó”
csend elôzte meg. A hangszín-varázshoz
megannyi szépen megoldott szólóállás já-
rult hozzá, megszólaltatóik közül ezúttal
név szerint Dienes Gábort és Kaczander
Orsolyát említeném meg.

És ha a lelkesedés hevében elôfordultak
itt is aránytalanságok (már-már bántóan
hangos ütôs-, és néha a környezettel ke-
véssé harmonizáló rezes-hangzások),
azok felett a hallás olyan nagyvonalúan
átsiklik, mint a legnagyobb szólisták mel-
léütései felett. Mert az élmény nagyobb
léptékû, s amellett a kisebb horderejû je-
lenségek indokoltan kerülnek háttérbe.
Remélhetôleg ezt az átélt-intenzív hang-
zást nem egyszeriként kell megôrizni. 

* * *

Vendégkarmester állt október 5-én a BM
Duna Szimfonikus Zenekar élén, a New
Yorkban született, 1976 óta Izraelben élô
Harvey Bordowitz. A mûsor az Izraeli
Külügyminisztérium, a NKÖM és Herz-
líya város támogatásával jöhetett létre.
Bartók: Magyar képek címû ciklusa és
Dvořák: e-moll („Az Új Világból”) szim-
fóniája között magyarországi bemutató-
ként Aharon Harlap dalciklusa hangzott
fel. A Tûzben égô betûk szólistája Maria-
Teresa Uribe volt, a mû elôtt a költô, a
debreceni születésû (1949 óta Izraelben
élô) Jakov Barzilai magyar fordításban
felolvasta megzenésített verseit.

A „Korunk zenéje” hangversenysorozat
idején is jutott közönség a bemutatónak (a
Téli bérletsorozat 2. estjén). Minden körül-
mény biztosított volt, hogy empatikus kö-
zönség elé kerüljön a dalciklus. A magyar
szöveg ismerete alapvetô; mivel nemcsak
hallottuk, hanem rendelkezésünkre állt írott
formában is, akár folyamatosan követhet-
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tük az énekelt héber szöveget. A kanadai
születésû szerzônek nem ez az elsô mûve,
amely hazánk koncerttermeiben felcsendül;
örvendetes gyorsasággal jutott el hozzánk
az az opusz, amelynek idén került sor az
ôsbemutatójára is.

A kompozíció változatos hangszerelése
érzékenyen követi a szöveg hangulatait;
nem illusztrál, ám láttat, s a szerzô számít
hallgatósága zenei jártasságára, amennyi-
ben zenei toposzokat használ, melyek se-
gítségével pregnánsan karakterizál. Maria-
Teresa Uribe ideális elôadónak tûnt:
anélkül, hogy a teatralitás veszélye fenye-
getné, megtalálta a koncertpódium-kínál-
ta lehetôségek felsô határát. Érezhetôen
nem volt számára „közömbös” egyetlen
hang, dallamfordulat, szó vagy gondolat
sem. Az elôadásban kifogásolható, hogy a
zenekari kíséret néha elnyomta a vokális
szólamot (tehát nem Uribe hangja volt ke-
vés, hanem az együttes össz-hangereje volt
érzéketlenül sok). Néha az indulat hevé-
ben, egy-egy fokozás csúcspontjánál ért-
hetô lett volna – ám ezúttal a rétegek ösz-
szerendezésével maradt adósunk a diri-
gens, aki számára feltehetôen szokatlan
volt a BM Duna Palota hangversenyter-
mének akusztikája (az érem másik oldala,
hogy ugyanehhez – mint lehetôséghez – a
zenekar viszont hozzászokott).

A Magyar képek nyitótételében (Este a
székelyeknél) bántónak tûnt, hogy fúvós-
szólista (fuvolista) nem ott vesz levegôt,
ahol zeneileg indokolt, hanem ott, ahol el-
fogy. Az ilyesfajta igénytelenség amatôr
együttes produkciójában is kirívó. A Med-
vetáncban még karakterizálásként ment-
hetô bôgôsök szinte konkrét hangmagassá-
got nélkülözô repetíciója – sajnos, a
késôbbiekben sem hallottunk tôlük igényes
hangképzést, megformált „alapzatot”. A
Melódia tételben a hegedûszólamok szép
tónusa hiányzott. Amikor a fúvósok számá-
ra biztosítottak hátteret, annak kidolgozott-
sága érzékenyebb volt, mint a pontosan
megszólaltatott, ám állóképpé merevedett
tételkezdeté. Számomra érthetetlen, miért
vették túl komolyan/komolyra a „Kicsit
ázottan” tétel kezdetét a játékosok – szeren-
csére, a tétel folyamán fokozatosan felbáto-
rodtak, s az Ürögi kanásztánc mindvégig
hangulatos elôadásban szólt.

Az utóbbi idôben Dvořák szimfóniái kö-
zül a VIII. játszottsága feltûnôen megnôtt
– méltán vártuk érdeklôdéssel a komoly-
zenei örökzöldet. Örömünket azonban
mérsékelte az interpretáció színvonala. A
vonóskarból – ismét – a brácsák tónusa a

legszebb (az viszont nem válik elônyükre,
ha dinamikailag indokolatlanul hango-
sak). A fúvósok teljesítménye egyenetlen
volt; néhány csúnya gikszer vagy pontat-
lanság sokat ront az összhatáson!

Bordowitz, aki odahaza több mint két
évtizede alapított kamarazenekart, a kar-
mestereknek abba a típusába tartozik,
akik saját elképzelésüket jelenítik meg.
Tehát, szinte kizárólag koreográfiailag
irányított – azonban a ténylegesen meg-
szólaló hangzásba nem avatkozott bele.
Ebbôl idônként olyan dinamikai arányta-
lanságok alakultak ki, amelyeken min-
denképp lehetett volna segíteni. 

* * *

A Danubia-bérlet 2. estje különleges él-
ménnyel kecsegtetett, jóllehet, szokatlan-
nak aligha mondhatnánk, ugyanis az „…
és a Muzsikás Együttes közös hangverse-
nye”-ként meghirdetett rendezvények
mindig nagy tömegmozgató erôt képvi-
selnek. Mágnesként vonzzák a népzene
kedvelôit, s így különbözô érdeklôdési
körû hallgatók elé kerül a mû- és népzenei
értékeket felmutató program.

Október 11-én is zsúfolásig megtelt a
Nagyterem, jóllehet, a konkrét mûsort
elôre nem adták meg. Ilyenkor szembesü-
lünk azzal a történetileg kialakult jelenség-
gel, hogy a közönség az elôadók kedvéért
hallgat zenét. Ha a Muzsikás együttes és
Sebestyén Márta lép fel, önmagában ga-
rancia – és valljuk meg, a legtöbbször
Héja Domonkos vezényletével szereplô
Danubiának is megvan a törzsközönsége.
Minden haszna mellett is kétélû ez: a fel-
csendülô zenének nagy és lelkes hallgató-
sága van – de vajon mennyire a megszólal-
tatottakra emlékeznek? Aligha felesleges
az aggodalom, hogy az igényesen össze-
állított mûsor helyett az (csak az) rögzül
az emlékezetben, hogy ismét kellemes es-
tet okozott a Muzsikás (és Sebestyén
Márta, jó esetben: valamint a Danubia).
Nincs mit szépíteni, nívós „szórakoztató”
programot kaptunk – pontosabban, élve-
zeti cikként fogadtuk a zenét. Egyértel-
mûen közönség-centrikus lett a hangver-
seny (ami „valahol” nem rossz), miközben
a felidézett értékes remekmûvek „eszköz-
zé” degradálódtak. Bartók és Kodály,
mint szórakoztató zene? Hát…

Az a furcsa helyzet állt elô, hogy az elé-
gedett közönség egyetlen mûélménnyel
sem gazdagodott (jogos a közbevetés: arra
van mód máskor, máshol, akár hangfelvé-
telek segítségével) – s csak reménykedni

lehet abban, hogy akinek ebben a közeg-
ben tetszett Bartók Concertójának nyitóté-
tele, a Magyar parasztdalok vagy a Román
népi táncok valamely tétele, a Tánc-szvit
részlete, akit megragadott a Marosszéki
táncok bevezetése, a Felszállott a páva va-
lamely variációja vagy Dohnányi: Ruralia
Hungaricájának felidézett tétele, készte-
tést érez a kompozíciók egészének a meg-
ismerésére. Mármint abban az esetben, ha
veszi a fáradságot, s visszakeresi a mûsor-
ból, hogy a népzenék között mit hallott. És
aki eddig eljutott, talán akkor sem zárja el
a rádiót, ha az adott szerzôk más, elsô hal-
lásra talán nehezebben befogadható kom-
pozícióját sugározzák. Félô azonban, hogy
épp az élmény elementaritása szab gátat a
további érdeklôdés tudatosításának. 

Aki a történeti zenék világából érkezett
a koncertre, hasonlóképp gyönyörködött a
népzenében – csak éppen állandó hiányér-
zettel küszködött; hiszen egy kompozíció
„arról szól”, hogy az elejétôl a végéig tart,
s az egyes variációk igazi helye a szerzô
által megkomponált variációsorozatban
van! Annál ugyanis sokkal nagyobb hord-
erejû volt a rendezvény, mintsem hogy
illusztrációgyûjteménynek tartsuk, tehát
olyan hangzó példatárnak, amely más-
más megvilágításból mutatja meg ugyan-
azokat a dallamokat.

Szerencsére vannak (öröm, hogy többes
számban szólhatunk róluk!) olyan hang-
felvételek, amelyeken egymás szomszéd-
ságában hallható az inspiráló „eredeti” és
annak értékes-szép mûzenei feldolgozása.
Egy-egy ilyen zene-pár rendkívül tanulsá-
gos, sorozatai pedig azt példázzák, hogy
nem egyszeri esetrôl, hanem – ha úgy tet-
szik – bevett gyakorlatról van szó. Az
ilyesfajta hallásgyakorlat azt is eredmé-
nyezi, hogy ráérzünk a népi hangvételre
olyan esetekben is, amikor konkrét köl-
csönzésrôl nincs szó, amikor a népzene
atmoszférája hatja át a zeneszerzô saját
invenciójának szülöttét.

Élmény és tanulság egyszerre; ritkán
érezhetô olyan intenzitással kettôsségük,
mint ezen az estén. A TV-felvételhez szük-
séges világítási effektusok is hozzájárultak
ahhoz, hogy a reprezentatív rendezvény-
jelleg kerüljön elôtérbe. A zenélésben ez-
úttal nem a részlet-szépségekre vagy a ki-
dolgozottságra figyeltünk, hanem az
összhatás érvényesült, a speciális hangszí-
nekre figyeltünk fel, s a folyamatok impul-
zivitására, a ritmikus tartás erejére. Szipor-
kázó finálé tanúi lehettünk, amikor a
zenekari tételhez csatlakoztak a népzené-
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szek, s a korábbi egymásmellettiség illetve
egymásutániság szintézisben találkozott.

Koncert? – a szó tág keretei között. In-
kább találkozó értékes zenékkel és zené-
szekkel.

* * *

A Concerto bérlet 2. estjén Fürst János
vezényletével komoly programmal jelent-
kezett a Matáv Szimfonikus Zenekar.
Martinu Három freskója után Dvořák
Zongoraversenyét Jandó Jenô szólójával
hallhattuk, majd a szünet után Schumann
III. (Rajnai) szimfóniáját. Munkaigényes
mûsor, amely valamennyi hallgatót gaz-
dagítja: a nálunk szinte ismeretlen Mar-
tinu-mû a szakmabelieknek is újdonság, a
zongoraverseny azok közé a mûvek közé
tartozik, amelyek többszöri meghallgatás
során, fokozatosan hódítják meg a közön-
séget – a szimfónia pedig önfeledt gyö-
nyörködnivalót kínál. Csak sajnálkozni
lehet azon, hogy közel-távol nem kerülhet
ismét elôadásra – a befektetett munka, s
annak máris tetszetôs eredménye na-
gyobb hatásfokkal érvényesülhetne több-
szöri megszólaltatás során. Aki gikszert
fújt, javíthatna, s szebb emléket ôrizne az
adott mûrôl – a szép megoldások pedig
további, remélhetôleg állandó igényes-
ségre sarkallhatnák a muzsikusokat (szó-
listaként és szólamonként egyaránt!). 

Jó, hogy éppen ez a koncert kapott fel-
mérhetetlen létszámú potenciális közön-
séget a rádióközvetítés által. Készüléken
keresztül is bizonyára „átjött” a hangzás
intenzitása, a folyamatok végigvezetésére
törekvô formálás.

A Martinu-freskók mûfajilag szimfoni-
kus költeménynek tekinthetôk – azonban,
valljuk meg, ha nem tudunk az inspiráló
forrásról, aligha Piero della Francesca al-
kotásaira gondolunk. A festményeknél
közvetlenebb, expresszívebb hatást gya-
koroltak a közönségre, ám ez aligha róha-
tó fel az elôadás hibájául. Érezhetô mû-
gonddal szólaltatták meg szólamukat a
játékosok, s talán épp azért, mert a kivite-
lezés lekötötte a figyelmet, az összhatás
kevésbé lett differenciált. Mintha egy mo-
numentális mûvet túl közelrôl szemlél-
nénk – szinte elvesztünk a tetszetôs rész-
letekben, miközben azok egymáshoz való
viszonya (hangzástérben és idôben egy-
aránt) figyelmen kívül maradt. Többszöri
megszólaltatás tenné lehetôvé a tételek-
ben való biztonságosabb tájékozódást az
elôadók számára – s így szinte önmaguk-
tól módosulnának a hangzásarányok.

Jandó Jenônek köszönhetôen, Dvorák
versenymûvének megkedveltetésére is le-
hetôséget kínált ez az interpretáció. Akár
elsô hallásra felmérhettük a kompozíció
igényességét, felépítésének összetettségét,
bonyolultságát. Érthetô, hogy viszonylag
ritkán és kevesen szólaltatják meg pódiu-
mon. Jandó ideális szólista e kompozíció-
hoz: zeneileg-technikailag nem ismer meg-
oldhatatlan feladatot, ugyanakkor nem
elégszik meg a leírottak megszólaltatásá-
val. Közremûködésével áttekinthetôek a
formák, mert minden részlet a neki
megfelelô súllyal-jelentôséggel szólal meg.
Ugyanakkor, nemcsak a tematikus anyagok
kidolgozottak, s ezáltal a partitúra differen-
ciáltan kel hangzó életre. Ha kell, protago-
nista, máskor kamarazenélô társa zenekari
szólista-csoportnak vagy valamely szólam-
nak, néha pedig már-már „ellensúlyt” kép-
visel a tutti hangzással szemben. Kevesek-
nek adatik meg, hogy úgy zongorázzanak,
hogy a hallgató egyszerre tudjon a mûre fi-
gyelve gyönyörködni és közben regiszrálni
a zongoraszólam sajátosságait. Röviden,
minden a „helyén volt”; a bensôségesen
daloló tematikus anyagok, a már-már
zongorakivonatra emlékeztetôen tömör
akkordok, s színezô-elemekként a csillogó
futamok. Külön imponáló, hogy Jandó
mindezt sallangmentesen, magától értetôdô
egyszerûséggel tálalja. Amikor egy-egy
fordulatot dúdolt, nem a hangzás hiányos-
ságát akarta eltüntetni, hanem ez a spontán
gesztus is arról árulkodott, hogy szívvel-lé-
lekkel jelen van az elôadásban. Ilyen szólis-
tával jó együtt játszani – s a harmonikus
légkör megsokszorozza a teherbírást, ébren
tartja a figyelmet.

Schumann szimfóniájának elôadása so-
rán apró egyenetlenségek követték egy-
mást; érezhetôen csökkent a koncentrá-
ció, a szépen indított, tagolt frázisokat
elnagyoltabban megfogalmazottak váltot-
ták fel. Fürst János irányítása elsôsorban a
nagy formai egységekre irányult; ezúttal
néhány konkrét intés, segítô mozdulat na-
gyon elkelt volna. Szerencsére a lendület
heve mindegyre magával ragadta a játé-
kosokat, s így összességében a romanti-
kus „nagytotálok” emlékével gazdagítot-
ták a publikumot.

* * *

Szép ajándékot kapott az angol Király-
nôtôl a 70 éves Peter Maxwell Davies: az
udvari zeneszerzô megtisztelô címet. A
magyar zenei élet is hozzájárult a nemzet-
közi ünnepléshez: a Budapesti Ôszi Fesz-

tivál idei zárókoncertje születésnapi est
lett. A megajándékozott gesztusa, hogy ô
vezényelte a Danubia Szimfonikus Ze-
nekart október 24-én.

A rendszeresen jól felkészült, a közön-
séget általában remek produkciók sorával
kényeztetô együttes számára bizonyára él-
mény volt a zeneszerzôvel való közvetlen
találkozás. A 20. század megannyi értékes
kompozíciójának elôadására vállalkozó
zenekar ritkán játssza élô szerzôk mûveit –
s csak remélhetjük, hogy ilyesfajta felada-
toktól a továbbiakban sem fog ódzkodni.

A szórólap a 2001-ben a Sziget Feszti-
válon elôadott Davies-operára emlékeztet
– talán erre a további (a Zeneakadémiá-
hoz nem szokott) potenciális közönség-
réteg verbuválásáért volt szükség?

A négy mûsorszám együtt a szerzô zenei
világának sokszínûségét hivatott illusztrál-
ni. A Termékenységvarázslás: MacDonald
táncok az egyébként koncertmesteri funk-
ciót is betöltô Hutás Gergelynek adott
lehetôséget szólista-szereplésre.

A skót népi hegedûjáték inspiráló hatá-
sát tükrözô darabra szépen rímelt a befe-
jezô mûsorszám, az Orkney-i nász nap-
keltekor. Ez utóbbit kétségkívül a skót
duda szólója teszi közkedveltté.

A könnyed hangvételû kompozíciók két
komolyabbat kereteztek. A terjedelmes
egytételes 5. Szimfónia harmonikus zené-
je bágyasztóan hatott, s bizonyos hang-
zásbeli-dinamikai megoldásait leginkább
akkor regisztráltuk a szerzôre jellemzô-
ként, amikor a klarinétos szólistát foglal-
koztató Strathclyde Concerto No. 4-ben is
„visszaköszöntek”.

Dimitri Ashkenazy szép hangon játszott
szólói példázzák: a „dallam” megôrzi pol-
gárjogát némely kortárs môben is. Davies
zenéje népszerûségének egyik oka felte-
hetôleg abban rejlik, hogy kötôdik a zenei
múlt megannyi köznyelvi fordulatához,
eleméhez is; gyakran él olyan fordulatok-
kal, melyeknek szinte konkrét jelentést tu-
lajdonítunk a történeti zenék ismeretében.
Tonális, gyakran dallamos, és ha terjedel-
mi okokból elsô hallásra nem mindenki tá-
jékozódik biztosan a formában, a közönség
nem sajnálja az idôt a mûvek végighallga-
tására (egyébként a hangszínek, jellegzetes
felrakások visszarímelô, már-már hídszerû
megfeleléseket sejtetô felidézése ilyen
szempontból komoly támpontokat ad).

„Zenepolitikailag” annyiból fontos volt
ez a szerzôi est, amennyiben valami nem-
zetközileg elismernek az importját jelenti.
A kísérôszöveg nem mulasztotta el hang-
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súlyozni, hogy e komponista „mûveit
rendszeresen játsszák szerte a világon, és
nemcsak a kortárszenében járatos hallga-
tók körében népszerûek”. A lelkes fogad-
tatást tekintve, október 24-e óta ez a nép-
szerûség tovább nôtt. Megjegyzem, nincs
ebben semmi csodálatos, ha az interpretá-
ció minôségét tekintjük.

De miközben ezen örvendeznénk, óhatat-
lanul is arra kell gondolnom, hogy az ex-
port-oldallal korántsem dicsekedhetünk.
Vajon honnan tudhatna a külföld a mi 70
éveseinkrôl. Amikor nagyzenekari koncert-
tel még idehaza se „kényeztetjük” ôket?

Sir Peter Maxwell Davies kétségkívül
„az angol zene nagy öregje”. A mi „nagy
öregeink”-ként a közelmúltban megjelent
Képes magyar zenetörténet zárófejezete
(részben terjedelmi okokkal mentegethe-
tôen) három komponistát jelöl meg, jólle-
het, akár csak a 70 évüket betöltöttekbôl
egész sort vonultathatnánk fel. Hogy nem
ismertek világszerte? Nem csoda, hiszen
mûveik (kiváltképp a nagyzenekari appa-
rátust igénylôek) a hazai koncertpódiu-
mokig sem tudnak eljutni. Zenei életünk
ilyen szempontból ahhoz a mesebeli épü-
lethez hasonlít, ahová befelé vezetnek
csupán lábnyomok. Legfôbb ideje volna
legalább ablakot nyitni, s megvalósítani a
tervet: ismerhesse meg ország-világ
mindazokat az értékeket, amelyek magyar
talajból sarjadtak, s méltán formálnának
jogot a külföldi – akár igényes szakmai –
közönség elismerésére. A Danubia Szim-
fonikus Zenekar rendelkezik olyan reper-
toárral (s ebbôl adódóan: anyagismeret-
tel), hogy vállalkozhatna akár átfogó
méretben a kortárs hazai zenekari iroda-
lom koncerttermi elôadására. Avatott tol-
mácsolásuknak köszönhetôen sok mû talál-
na utat a közönség szívéhez. Korántsem
misszióra bíztatnám a tehetséges fiatalok
együttesét: értékmentés lenne ez, a javából!

* * *

„Szeretettel üdvözöljük kedves Hang-
versenylátogatóinkat az Erdélyi Miklós
bérlet elsô hangversenyén!” – olvasható a
MÁV Szimfonikus Zenekar október 27-i
estjének mûsorismertetôjén, s a zenekar
igazgatója, Fenyô Gábor személyesen is
köszöntötte a javarészt bérlôkbôl álló
hallgatókat. Kedves gesztus ez, fôként
napjainkban, amikor az imperatívuszok és
kurta-rövid utasítások világát éljük, s ked-
vezô hangütés a koncerthez, melyen Gál
Tamás vezényelt. Az elsô rész monumen-
tális mûsorszáma Rahmanyinov: III. zon-

goraversenye volt, a Magyar Rádió Zon-
goraversenyén 2. díjat nyert Benabdallah
Marouan szólójával (e díj jutalmaként ka-
pott meghívást az együtteshez). A nagy
koncentrációt bizonyos szempontból fe-
szültség-oldásként követte a szünet után a
Ravel hangszerelésében méltán népszerû
Muszorgszkij mû, az Egy kiállítás képei.

Sok jót elmondhatunk a produkcióról,
mégis, összességében aligha tartozik azok
közé az élô elôadások közé, amelyekre
sokáig emlékezünk.

A szólista, aki még jelenleg is a Zene-
akadémián folytatja tanulmányait, kétség-
kívül pódiumérett, ráadásul imponáló az a
magabiztosság, amellyel a zenekarral tud
játszani. Nem feszélyezi a kíséret, talán
épp ellenkezôleg: inspirálóan hat rá, s ar-
ra készteti, hogy minél többet mutasson
meg tudásából. Ebben a versenymûben
nemcsak technikailag nehéz a zongora
szólama, hanem külön feladatot jelent az,
hogy a szólista a dús kíséret ellenére súlyt-
jelentôséget képviseljen. A szólam kidol-
gozottságát illetôen, csak elismeréssel
adózhatunk a pianistának. Nem adott okot
aggódásra a dirigensnek, aki megkülön-
böztetett figyelmet fordított arra, hogy a
zenekar sohase szorítsa háttérbe a szólis-
tát. Más kérdés, hogy ettôl a nagylét-
számú vonóskar néha tompán szólt, talán
a lendületet is fékezte a dinamikai vissza-
fogottság. Pedig a játékosok hallhatóan jó
formában vannak, bár a hegedûk fényé-
ben leginkább csak a koncert második ré-
szében gyönyörködhettünk. 

Valami alapvetô hiányzott; talán a fel-
adat komolysága akadályozta az együtt-
játszás örömének a megélését? A szemé-
lyesség tûnt talán kevésnek; egyrészt az
önfeledtség, a szép dallamokba való bele-
feledkezés – másrészt viszont a drámai
mélység (illetve magasság).

Összességében viszont mindenképp há-
lásak lehetünk, amiért a bérleti koncertek
repertoárjára került ez a kompozíció.

Félve bírálom a Muszorgszkij-interpre-
tációt, hiszen a fôként csak a népszerû ko-
molyzenét kedvelôknek valószínûleg ez
jelentette az igazi élményt, a már ismert,
felvételeken és élô elôadásban megannyi-
szor hallott népszerû mô. Gál Tamás ezút-
tal a mûegészre koncentrált, megterve-
zett-kidolgozott koreográfiával szinte
megjelenítve a kívánt hangzást. Együtte-
sére hárult az a feladat, hogy társuljanak
hozzá, önként és ki-ki saját belátása sze-
rint. Vagyis, ezúttal nyoma sem volt an-
nak a kommunikatív kapcsolatnak, ami

általában a vezetô karmester és zenekara
között alakulhat ki. A dirigens anticipálta
a mindenkori folytatást, anélkül, hogy az
éppen felcsendülô hangzással foglalko-
zott volna. Az sem lendítette ki nagysza-
bású elképzeléseibôl, hogy a virtuóz-
gyors tételekben nehezen akart kialakulni
a közös tempó, félreérthetetlen pontatlan-
ságok során rázódtak csak össze. 

Feltehetôen a próba-lehetôségek javát a
zongoraversenyre szánták (ami érthetô),
ám akkor fokozott koncentrációra lett vol-
na szükség az ismert mû megszólaltatása-
kor. Közismert darab elôadásakor menti a
helyzetet, hogy sok hallgató szinte csupán
feleleveníti korábbi hangzó emlékeit, te-
hát nem az épp megszületô hangzásra
koncentrál, hanem az csupán megkönnyí-
ti a kedvelt mû ismételt végigélését.   

A zenekar szempontjából is fontos len-
ne, hogy ne állandósuljon az ilyesfajta
„párhuzamos muzsikálás” gyakorlata –
könnyen elveszhet az a többlet, ami az ál-
landó karmesterrel való összeszokottság-
ból adódik, s azt nemigen lehet tartósan
pótolni semmi mással!

* * *

Október 28-án került sor a Matáv Szim-
fonikus Zenekar és az Olasz Kultúrin-
tézet közös sorozata: a bécsi klasszikus
szimfóniák között olasz zenei ritkaságo-
kat kínáló „Itália bérlet” nyitó koncertjé-
re. Az énekes-közremûködô lemondta a
fellépést, így rövidített mûsort kaptunk,
szünet nélkül Mozart 21. (A-dúr) szimfó-
niáját és Haydn: 92. (G-dúr) szimfóniáját.
A mûsor rövidsége mégis teljes élményt
adott, s talán nem csak a hallgatóknak, ha-
nem az elôadóknak is. Lassanként a
Matáv Zenekar állandó vendég-dirigensé-
nek tekinthetjük Fürst Jánost, s ezt nem-
csak együttes fellépéseik gyakorisága in-
dokolja, hanem az az összeszokottság is,
amely jótékonyan érezteti hatását közös
munkájukon. Valószínûleg Fürst János-
nak köszönhetô, hogy eléri a játékosok-
nál, hogy mind kisebb megformált zenei
egységekbôl építkezzenek. Valahogy min-
den a helyére került, s ennek hatására a jól
végzett munka örömét érezhették az
elôadók. A klasszikus zene grammatikája
kelt életre a megformált frázisokban, perió-
dusokban. Lélegzett a zene, az egyes for-
marészek lekerekítése után egészséges
lendülettel indult a következô. Áttekint-
hetô, plasztikus lett a vonóshangzás.

Talán az Olasz Intézet koncerttermének
akusztikája is jótékony hatással volt a vo-
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nósokra: alig hallottunk tôlük indifferens
játékot. Ugyanakkor a Mozart-szimfóniá-
ban a kislétszámú fúvós hallhatóan nehezen
illeszkedett a hangzás összességébe, s a
gikszer-mentes megszólalásaik sem hatot-
tak élményszerûen. A Haydn-szimfónia na-
gyobb létszámú fúvósgárdája összehason-
líthatatlanul jobb teljesítményt nyújtott.

Csak találgatni lehet: a kevesebb játsza-
nivalónak mekkora a szerepe abban, hogy
ezúttal már-már cizellált aprólékossággal,
gondosan kidolgozott artikulációval szó-
laltatták meg nemcsak a tematikusan je-
lentôs zenei anyagot, hanem a kíséret java-
részét is. Néha még érzôdött az igyekezet,
a szándék – tehát még nem vált magától
értetôdôvé a játékosok számára ez a fajta
„aprólékos” kottaolvasás, amikor minden
ívnek, jelnek, dinamikai elôírásnak tartal-
mi, lényegi mondanivalója van. Különösen
a hirtelen dinamikai váltásoknál és külön-
bözô hangsúlyoknál érezhettük a karmes-
teri utasítás késztetô hatását – idôrôl idôre
„beálltak” a megszokott dinamikai szintek;
mintha nem mernék elhinni, hogy a dina-
mikai jeleknek nincs abszolút érvényük,
konkrét tartalmuk. Jócskán eltérô dinami-
kájú hangzást érezhetünk „forténak”, ép-
pen a környezô zenei anyaggal való kap-
csolatából adódóan.

Hogy a vonósok mennyire kedvüket
lelték ebben az aprólékosan kidolgozott
zenei anyagban, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a Mozart-szimfónia
lassú tételében a prímszólam gyönyörûen
formált ellenszólammal emelte meg a ha-
tást, amikor tôle a dallamot szekund-szó-
lam átvette. Hasonlóképp, a csellisták is
„ráéreztek” annak az ízére, hogy az egy-
szerû játszanivalón belül a legkisebb vál-
tozásnak is milyen jelentôsége lehet.

A tizenöt éves Mozart kompozíciója
után az érettkori Haydn-szimfóniában
több volt a „játszanivaló”, s itt jótékonyan
éreztette hatását a korábbi mûhelymunka.
Haydn zenéjében hemzsegnek az érdekes,
szokatlan, meghökkentô, sôt, akár humo-
ros elemek – ám ha ezekrôl az elôadóknak
nincs tudomásuk, akkor döglött aknaként
mûködnek. Ezúttal lankadatlan figyelem-
mel követhettük mindvégig a zenei folya-
matokat, s a szellemi kalandok után fel-
üdülten tapsolhattunk a zenekarnak és
dirigensének. 

Remélhetôleg, a sorozat további öt kon-
certjét teljes terjedelmében élvezhetjük –
akár beugrást vállaló szólista közremû-
ködésével!

* * *

Az Olasz Kultúrintézet nagyterme no-
vember elején megrendítôen nagy kon-
cert-élmények színtere lett. Aki a Ma-
gyar Rádió Szimfonikus Zenekarának
elôadásában, Fischer Ádám vezényletével
szándékozott meghallgatni Mahler: VI.
szimfóniáját, maradandó élménnyel gaz-
dagodott. Egymást követô két napon, 5-
én és 6-án került közönség elé e program,
a második elôadás a koncertközvetítés jó-
voltából a Bartók Rádió szinte végtelení-
tett befogadóképességû „koncerttermé-
nek” számtalan hallgatójához eljutott.

A Mahler-reneszánsz óta generációknak
vált meggyôzôdésévé, hogy a monumentá-
lis kompozíciók megérik a rájuk fordított
idôt. A nagy horderejû mondanivaló kifej-
téséhez idô kell, s azt is könnyû belátni: a
hatalmas szimfonikus apparátus a komplex
életérzések és filozofikus gondolatok
egyetlen elképzelhetô közvetítôjének tûnik.

Aki Mahler-zene hallgatására készül,
tudja, mire vállalkozik – s hogy az általa
korábban ismert vagy a számára addig is-
meretlen mû milyen hatást gyakorol rá,
abban oroszlánrésze van az elôadásnak.

A pénteki est közönsége a váratlan meg-
ajándékozottságtól elfogódottan köszönte
meg az élményt, majd mind felszabadul-
tabban, viharos tetszésnyilvánítással adott
hangot elragadtatásának. 

Mi történt? Fülünk hallatára megszüle-
tetett a mû – a Mû kelt hangzó életre,
olyan szuverén módon, hogy aligha jut
eszébe bárkinek, hogy interpretáció-elem-
zésnek, netán más elôadásokkal való ösz-
szehasonlításnak vesse alá.

A két koncertre nyilvánvalóan „érde-
mes” volt felkészülni, s ilyen méretû fel-
adatot aligha lehet rutinból teljesíteni. A
Rádiózenekar színében fellépô valamen-
nyi muzsikust felelôsséggel töltötte el a
nagy egészben való részvétel. A figyelem
koncentrált légkört eredményezett, ahol
felfokozódott a hatás – ezúttal a szépen
megvalósított részleteké, ami arra inspi-
rálta a muzsikusokat, hogy hasonlóképp
folytassák a játékot. Az együttes egyetlen
cél, egyetlen akarat szándékát fejezte ki, s
ennek köszönhetôen részleteiben kidolgo-
zott szakaszok egymásutánjából olyan fo-
lyamatok jöttek létre, amelyeket talán már
abba se lehetett volna hagyni. Éppen az
élmény elementaritásából adódóan, nehéz
volt megfigyelni, milyen eszközökkel éri
el ezt a dirigens. Fischer Ádám egész lé-
nye a mûre koncentrált; tudta, mit akar
hallani, s minden mozdulatával annak
megjelenítésére törekedett. Tehát: miköz-

ben hallotta a ténylegesen felcsendülô ze-
nét, a folytatás milyenségét befolyásoló
mozdulatokkal vezette együttesét. Nem
rajzolt, nem illusztrált mozdulataival, ha-
nem lényegretörôen irányított, az általa el-
képzelt ideálisnak a megvalósítása érdeké-
ben. Nem dramatizálta túl a feladatot, de
nem is bagatellizálta. Ennek az érdemi ko-
molyságnak is része lehet abban, hogy ez
a csodálatos elôadás létrejött. Az ilyen
live- produkciók méltóak a megörökítés-
re! 

* * *

Másképp hallgatja a BM Duna Zenekar
bérleti hangversenyeit, aki részt vett az
együttes olyan fellépésén, amelynek mû-
sora idôrôl idôre (az utóbbi szezonban he-
ti egy alkalommal, szombat esténként)
rendszeresen megismétlôdik. November
6-án közönségnek legalább a felét külföl-
diek tették ki, akik színvonalas kulturális
programmal akarták tölteni a hétvégét. A
Duna-koncert programjának tehát java-
részt örökzöldekbôl kell állnia. Olyan
mûvekbôl, amelyek többségét ismeri,
bármikor szívesen újrahallgatja a kikap-
csolódásra vágyó – ugyanakkor számolni
kell azzal is, hogy igényesebbek is beté-
vednek, tehát a popularitás kedvéért nem
célszerû mértéktelenül felhígítani a kíná-
latot. További buktatóként kínálkozik az
összehasonlítás lehetôsége – aki kedveli
valamelyik komolyzenei slágert, nem szí-
vesen hallja gyenge elôadásban. Márpe-
dig, a népszerûség gyakran összefügg (és-
pedig egyenes arányban) a többek által
való megszólaltatással.

Aki teljesített már kötelezettséget min-
denfajta lelkesedés nélkül, pusztán a kö-
vetelményeknek engedelmeskedve és az
elvárásoknak megfelelve, együttérzéssel
gondol arra, vajon mit érezhetnek a soka-
dik eljátszás után a muzsikusok. De nem
hagyható figyelmen kívül az a szempont
sem, hogy a közönség javarésze életében
egyszer hallgatja meg velük ezt a mûsort
– ôk az adott produkció színvonalán fog-
ják elkönyvelni az elôadókat.

Nem könnyû tehát Deák Andrásnak és
muzsikusainak a dolga – a már hangfelvé-
telen is rögzített programot újból és újból
el kell adni. Eleget is tesznek ennek a kö-
vetelménynek, jóllehet, egyazon est során
korántsem azonos színvonalon teljesíte-
nek. Berlioz: Rákóczi indulója, a Palotás
Erkel: Hunyadi László címû operájából,
majd Haydn utolsó szimfóniájának finálé-
ja – cikázás a zenetörténetben. A folytatás
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sem egyenesvonalú: Strauss Denevérjé-
bôl Adele áriája után (melynek szólistája
Galambos Lívia) Bartók-mû következik:
Román népi táncok, utána pedig Liszt
legtöbbet játszott szimfonikus költemé-
nye, a Les Préludes. Ritmikus tartás, szel-
lemes formálás, szólisztikus lehetôségek
nem egy zenekari játékos számára – van
tehát, ami lekösse a hallgató figyelmét. A
Bartók-mûnél elnézônek kell lenni, a
Liszt mû esetében pedig méginkább.
Hogy is ne, hiszen nemcsak arról van szó,
hogy „élôben” halljuk a mûvek megszüle-
tését, hanem arról is, hogy technikai be-
avatkozások nélkül. A Duna Palota kon-
certtermében szimfonikus, nagyzenekari
hangzás kizárólag kompromisszumokkal
képzelhetô el. Nem segít a kisszámú vo-
nósjátékos igyekezete sem, hiszen a for-
szírozott a dinamika következtében ke-
mény lesz a hang, s az a melodikus formá-
lás rovására megy. Meg kell elégednünk
azzal a kárpótlással, hogy vannak máskor
elsikkadó szép részletek, s a fokozások
sohasem tévesztik el hatásukat.

A második félidô talán még populári-
sabb: Palotás Kálmán: Ördöglovasából, az
Intermezzo Kodály: Háryjából (természete-
sen cimbalom nélkül – ugyan, hol férne el
még az a hangszer is?!), énekes betétszám-
ként Strausstól a Tavaszi hangok – keringô.
Itt átbillen a játékosok kedélye, hiszen lírai
hangulatból óriási fokozással fergeteges fi-
náléhoz vezet az út: Szerelmi álmok (Liszt)
után Brahms: magyar tánc, végül Strausstól
az Éljen a magyar! Ez már a finis, itt nin-
csen többé kockázat. Egyre felszabadultab-
bak a vonósok, mind többen néznek fel a
muzsikusaival intenzív kapcsolatra törekvô
dirigensre, vannak, akik visszamosolyog-
nak, s pillanatokra elfelejtik, hogy munka-
végzés folyik.

Eddig tart a kiírt program, majd követ-
kezik a ráadás – itt már a közönséget is
aktivizálja Deák András. Irányítja az üte-
mes taps dinamikáját, tréfásan elô-táncol-
ja a mozdulatokat (van persze becsapós
utasítás is!) – és most már mindenki de-
rûs, hiszen ki tudna ellenállni a megpör-
getett nagybôgôk látványának! És feledve
a kritizálhatnék, a muzsika mindnyájunk
közös kincsévé vált.

Aki korábban már-már sajnálta a zene-
kart, amiért rendszeresen kell szolgáltatnia
ugyanazt a mûsort, arra gondol: megvan a
maga szépsége annak is, hogy azonnal lát-
hatják munkájuk eredményét a zenészek, a
sok vidám (többségében elégedett) arc
igazolja az ismétlés indokoltságát. Kicsit

talán zeneterápia is, amennyiben stresszol-
dó, kikapcsoló-pihentetô jellegû. Tehát:
érdemes csinálni, továbbra is.

* * *

November 8-i „Koraesti bérlet”-i koncert-
jének mûsorát Brahms: Tragikus nyitá-
nyával „megfejelve”, másnap vezetô kar-
mestere, Ligeti András vezényletével a
Zeneakadémián került sor a Matáv Szim-
fonikus Zenekar „Rapszódia bérlet”-e
második estjére.

Tartalmas program ígérkezett, s aligha
bánta meg bárki, hogy végighallgatta a
hangversenyt. Brahms: Tragikus nyitánya
után Schubert: Tragikus szimfóniája követ-
kezett, a szünet után pedig Mahler csoda-
szép Adagiettója az 5. Szimfóniából, továb-
bá Richard Strauss: Halál és megdicsôülés
címû szimfonikus költeménye.

Ennyi tragikus, szomorú, fenséges és
magasztos muzsika alig két órába sûrítve?
Éppen a koncentrátum-jelleg az, aminek
különösen örülhetünk; a személyes hang-
vételû mûvek hatására a hallgató is mind
fogékonyabbá válhatott a felcsendülô
szépségekre. S aki korábban bátortalanul
közelített e szerzôk bármelyikének zenéje
felé, rájöhetett: érdemes vállalkozó szel-
lemmel a már megkedvelt repertoárt
különbözô irányokba bôvíteni.

Mert szép, ha valaki úgy érzi: kialakult
ízléssel rendelkezik, s így indokoltan ha-
tárolhatja le érdeklôdési körét – de még
szebb, ha tágítja a határokat, s nemcsak a
korábban feltérképezett területen marad,
hanem újabb felfedezôutakra vállalkozik.

A Matáv Szimfonikus Zenekar úgy ját-
szott, hogy e szerzôk mûveinek újabb
hallgatókat tudott toborozni. Voltak per-
sze minden bizonnyal olyanok is, akiket
már nem kellett megnyerni. A már behó-
doltak felelevenítették a mûvekkel való
korábbi kapcsolatukat, s ha sok újat nem
is tudtak meg róluk, ahhoz kedvet kaphat-
tak, hogy újra meg akarják hallgatni ôket.

A figyelmes hallgatónak feltûnhetett,
hogy szinte súlytalanul kezdôdik a mûsort
– a Brahms-nyitány alatt talált magára a
zenekar. A kezdet ezúttal súlytalan-kön-
nyedre sikerült, pedig a halk dinamika
nemcsak kis hangerôt jelent, hanem (visz-
sza)fojtottságot, máskor „fedett” hang-
zást. (Mosolyog az alig serdült olvasó
olyan kifejezések láttán, mint például a
„szemérmes férfibánat”, azonban a szavak-
kal való megközelítés mindig hangulatot, s
azon túl érzelmi töltést próbál közvetíteni –
arra kellene törekedni az elôadóknak is.) 

A szinkópák sem pusztán lejátszanivaló
ritmusképletek, hanem indulati tartalmat
is hordoznak. Szerencsére, amikor erô-
södött a hangzás, intenzitásban is kezdett
magára találni az egyébként nagylét-
számú együttes. 

Más kérdés, hogy igényel-e például egy
Schubert-szimfónia ekkora elôadógárdát.
(Bár a 6 bôgôt a 8 csellóhoz szinte már
látszatra sokallani lehet. Fennáll a veszé-
lye annak, hogy mindenki a partnerére
számít – tehát épp az intenzitás rovására
megy a nagyobb létszám.)

Nem lenne igazságos viszont elhallgat-
ni a szimfónia nyitótételeinek pontosan
megszólaltatott, hatásos unisonóit. Voltak
pillanatok, amikor érezhetôvé vált, hogy
az együttes tagjai nemcsak végigjátsszák
szólamukat, hanem ismerôsen-biztonsá-
gosan tájékozódnak az adott tétel forma-
világában.

Ligeti András néha talán túlzottan is bí-
zik muzsikusaiban. A III. tételben például,
amikor az összefoglalás, a tétel nagyfor-
májának felépítése helyett az apró motívu-
mok beintésével foglalkozott – így viszont
elbizonytalanodott a folyamat, s a metri-
kus „játékok” szinte elsikkadtak. És mint-
ha csak a mûsor zárását akarta volna
megelôlegezni, a szimfónián belül a ciklus
legjelentékenyebb tételeként a finálét vet-
te a legsúlyosabbra. Lehet, hogy ez nem
volt tudatos, mindenesetre, így hangzott.

Mahleri tétel-programot parafrazeálva,
az Adagietto elôadását így jellemezném:
amit a hangok mesélnek. Mert valami na-
gyon hiányzott az interpretációból, nevez-
zük szubjektivizáltan akár átélésnek, „je-
lenlétnek”, vagy prózaibban megfogal-
mazva intenzitásnak. Korántsem a dina-
mikát keveselltem – inkább azt az össze-
tartó erôt, ami a kontinuitást biztosítja a
tétel elsô hangjától az utolsóig, a karmes-
ter részérôl pedig azt a színkeverést, mely
az áttetszô és opálos árnyalatok sokaságá-
val kápráztatja el a hallgatót.

R. Strauss világában otthonosan moz-
gott az együttes; a szimfonikus költe-
ményben a monumentalitás kihívása ins-
pirálóan hatott valamennyi elôadóra. Az
már csak talán az elfáradás számlájára ír-
ható, hogy az éteri hangzás dallamrajzai
néha kontrollálatlanra sikeredtek. A hatal-
mas tabló összképe azonban mindenképp
emlékezetes élményt adott és nagy része
van abban, hogy elégedett közönség fe-
jezte ki lelkes tapssal köszönetét.

Fittler Katalin 
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