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és hallhatóan jelenítse is meg – a kompo-
zíciónak megfelelôen – a négyszólamú
akkord 3 + 1 vagy 2 + 2 szólamra bontá-
sával.

Bach szólószonátáiban igen sok a két-
szólamú passzázs, gyakran épp a dallam-
váltás vagy az ellenpont jegyében. Diffe-
renciált vonótechnikával pontosan ki kell
játszani a ritmusokat, (vö. a C-dúr fúga
kromatikus ellenpontja) hogy a passzá-
zsok motívum- és faktúraszerkezete
megjeleníthetô legyen. Bach zenéje csak
így tolmácsolható autentikusan.

Mi is voltaképpen az Ön által javasolt
„imaginárius kötés”?

Az „imaginárius kötés” ötletét a kö-
vetkezô kényszerûség szülte: Bach szó-
lószonátáiban igen sok az olyan egymást
követô legato kettôsfogás, ahol közvetle-
nül egymás után a bal kéznek ugyanarra
az ujjára van szükség, tehát az elôírt tö-
kéletes kötés nem valósítható meg. Eze-
ken a helyeken segíthet az úgynevezett
„imaginárius kötés”. Ilyenkor – például a
g-moll szonáta Siciliana tételében – a két
kettôsfogás kötésekor a vonót vezetô ke-
zet mintegy lebegtetem, és közben a bal
kéz ujját átcsúsztatom az új pozícióba. A
legato így kötöttebb. 

Az összes szólószonáta felvételén bemu-
tatta, milyen Ön szerint Bach szólóhegedû-
re írt mûveinek méltó interpretációja. Re-
cenzensei szerint elôadása mértékadó lesz
a szakmában. Különösen a háromszólamú
hegedûjáték és az „imaginárius kötés”
tarthat számot rendkívüli érdeklôdésre.

Természetesen örülök az ilyen jellegû,
pozitív recenzióknak. Az elismerés
ugyanakkor szerintem inkább Bach zené-
jét illeti, mint engem. A hosszú évek so-
rán, amíg a szólószonátákkal foglalkoz-
tam, arra a meggyôzôdésre jutottam, hogy
Bach zenéjénél nemigen van mélyebb, és
nekünk, embereknek, nincsenek olyan fo-
galmaink, amelyek méltóképpen körülír-
hatnánk. Idônként tanítással is foglalko-
zom, mivel a mûvészi és a zenepedagógu-
si munkát egyformán fontosnak tartom.
Tanítványaimnak, és általában minden if-
jú muzsikusnak azt ajánlom, hogy vegye a
fáradságot, és foglalkozzon behatóan
Bachhal, mélyüljön el a zenéjében. Meg-
térül, ugyanis, véleményem szerint, való-
ságos gyógyír.

A cikk elsôként a das Orchester
10/98-as számában jelent meg. Köszön-
jük a közlés jogát!

Magyar szöveg: Mente Éva

25VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

KRITIKA

A MÁV Szimfonikus Zenekar „életrajza”
indokolja e korong megjelentetését:
„Idestova tíz éve minden évben, Szilvesz-
ter táján beutazzák Németországot, vala-
mint a szomszédos országok németajkú
városait és újévi hangversenyek kereté-
ben játsszák a Strauss-dinasztia mûveit,
mindig, mindenütt nagy sikerrel. Minden
kritika kiemeli, hogy a magyar muzsiku-
sok milyen elevenen ôrzik a bécsi muzsi-
ka elôadói hagyományait.” – olvashatjuk
a kísérô szövegben. S közben szelíd elné-
zéssel mosolygunk: ugyan hogyan is ne-
vezhetô „kritikának az ünnepi rendez-
vénysorozat valamely külföldi produkci-
ójáról való megemlékezés, beszámoló?
És vajon lehet-e (szokás-e) „hivatalból”
kritizálni az óév-búcsúztató idején? Va-
gyis: a nyilvánvalóan ünnepi (ezúttal:
szórakoztató) rendezvény aligha alkalmas
a megmérettetésre, csakúgy, mint az ün-
nepi alkalom egy másik sarkítása, a pro-
tokoll. Mindkét esetben  valamiféle hall-
gatólagos megegyezés lép életbe elôadók
és hallgatók között – másként hallják az
utóbbiak ilyenkor a mûsort, s ezzel tisztá-
ban vannak a mûvészek is. (Amikor az
olimpiai aranyérem átadásakor, a zászló-
felvonáskor megszólal a Himnusz, aligha
annak interpretációjával, valóban fel-
hangzó milyenségével törôdik bárki is.
Ott és akkor: nem arra figyelünk!)

Pusztán az évtizedes si-
keres visszajelzésre ala-
pozva, még nem lenne
elégséges indok e korong
megjelentetéséhez. Prak-
tikus megoldás lehet vi-
szont, hogy a következôk-
ben, újabb Strauss-turnék
alkalmával árusítha-
tó/ajándékozható, s így
maradandó – kézzelfog-
ható – emlékhez juthatnak
a koncertek látogatói.
Messzire vezetne annak a
sokféle lehetôségnek tag-
lalása, hogy az élôzenei
élmény és a bármikor fel-
idézhetô rövidített hang-
zás által kiváltott hatás
hogyan viszonyulhat egy-
máshoz.

Tetszetôs és sokat ígérô a CD-kiadvány
címe. A hozzáfûzött reményeket azonban
nem váltja be maradéktalanul. Mint Fenyô
Gábor ismertetôjében is olvashatjuk, szá-
mos magyar vonatkozású kompozíciót is-
merünk a Strauss család zenéjében (a köz-
kedvelt Pesti emléken kívül említhetjük az
Andrássy indulót, a Pesti csárdást, a Csikós
négyest, a Magyar koronázási indulót, vagy
akár az „Üdvözlet Budapestre!” címût. De
ezeket csak említhetjük, a kísérô szöveg
nyomán, merthogy a felvett mûsorban
egyikük sem szerepel. A 13 mûsorszám kö-
zül kettô az id. Johann Strausstól származik
(Sóhaj Galopp és Radetzky induló), egynek
szerzôpárosa Johann és Josef Strauss
(Pizzicato-polka), a többi 10 pedig a világ-
hírû Johann Strauss mûve, többsége közis-
mert keringô, polka, továbbá A cigánybáró
nyitánya és a zenei tréfa mûfaji megjelölés-
sel illetett Perpetuum mobile. Vagyis: nép-
szerû egyveleg a kínálat, a már a régi rutin
okán is, megbízható tolmácsolásban.

És íme, következô gondolatunkat elôle-
gezte a végszó: tolmácsolás. A bécsiek
vallják, hogy a valcer-játszás a vérükben
van. Az egykori monarchia utódállamai
azonban idôrôl-idôre megpróbálják saját
szellemi örökségükként feltüntetni a mû-
fajt. Többé-kevésbé jogosan... Gondoljunk
csak arra, hogy már van „Bécsi szelet” ven-
déglô Budapesten – de aki evett már hatá-

A Strauss-dinasztia Budapesten



K R I T I K A

rainkon túl gulyást vagy paprikást (akár
magyarnak vagy budapestinek hirdetett ét-
teremben is)...

Rátérve végül magára a zenekarnak a tel-
jesítményére: A MÁV Szimfonikus Zene-
kar a közelmúltban több koncertjén meg-
örökítette felvételen. Olyankor, természete-
sen, nincs mód az apró hibák kiküszöbölé-
sére, s az egykori koncertélmény többszöri
felidézésekor mindinkább feltûnnek az el-
sôre gyorsan elfeledett kisebb-nagyobb,
nyilvánvalóan alkalmi hibák.

Ezúttal örömmel tudatom: nincs szó
ilyesmirôl! Kidolgozott produkció csen-
dül fel a zenekar vezetô karnagyának, Gál
Tamásnak dirigálása nyomán, sôt, néha
talán már-már pedánsnak is mondható.
Ezt viszont bárki értékeli, aki hallott már
hakni-szintû Strauss mûsort.

Úgy tûnik viszont, hogy nem anyanyelve
az együttesnek a Straussok muzsikája, bár
elismerésre méltóan jártasak a számukra
régóta ismerôs idegen nyelvben. Tolmá-
csok, de nem szinkrontolmácsok. Nem de-
rül ki, hogy helyileg hol készült a felvétel?
Mindenesetre, érzôdik, hogy mikrofonok-
nak, nem pedig fogékony-lelkes közönség-
nek játszanak. Vannak gyakorló tempóik,
amelyek választásának legfôbb indoka a
precíz-tiszta hangzás (amit, nem gyôzöm
eléggé hangsúlyozni, hálásan értékelek!),
ámde egy bizonyos tempó alatt óhatatlanul
is módosul a játszott anyag karaktere. Ke-
vesellem a humort, a szellemet és a szipor-
kát (pedig a Perpetuum mobilének már a
mûfaji megjelölése is figyelmeztet erre!).

Jólnevelt jólfésült táncmuzsikát kapunk,
ezúttal stilizáltat (nem bizsereg a hallgató
talpa, nem szeretne táncra perdülni, ami bi-
zony bécsi Strauss interpretáció esetén nem
ritka). Még csak nem is „kispadról gyö-
nyörködôs” a tánctételek ilyen világa, mert
nehéz elképzelni, hogy táncolnának rá, bel-
sô késztetésbôl. Minden bizonnyal tanulni
kell (gyakorlattal) a szórakoztatást, a talp-
alávaló produkálást. S a mikrofonok zava-
ró-fenyegetô jelenléte ehhez aligha nyújt
elég inspirációt.

Az igényesség, mint a hangulatos-oldott
muzsikálás kerékkötôje, visszafogottabb já-
tékra késztette az elôadókat, mint amit
nemcsak hogy megenged, de egyenest meg
is kíván a Strauss-dinasztia hangulatos ze-
néje. Nem szemrehányás ez, csupán meg-
jegyzés, annak alátámasztására, hogy a stú-
diófelvétel külön „mûfaj”, ezt is ki kell gya-
korolni!

Fittler Katalin
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FELMÉRÉS: a nyugati zenekari muzsiku-
sok erôs stresszhatás alatt állnak Zenészek
Nemzetközi Federációja (International
Federation of Musicians) Egy nemzetközi
vizsgálat, mely a zenekari muzsikusok
egészségével foglalkozott, kimutatta, hogy
azok nagymérvû stresszhatásnak vannak ki-
téve, mely a járulékos fizikai tünetekkel
együtt kihatással van elôadói képességükre
és szakmai pályafutásukra. A felmérést a
Zenészek Nemzetközi Federációja rendelte
meg. Az eredményrôl Dr. Ian James, a Brit
Elôadómûvészeti Orvosi Társaság vezetô-
ségi tagja számolt be. Az itt következôk túl-
nyomó része beszámolójának szószerinti
közlése.

A vizsgálatba az Egyesült Királyság, Eu-
rópa, Amerika/Kanada, Japán/Távol Kelet
és Ausztrália/Új Zéland/Dél-Afrika 56 ze-
nekarát vonták be. A megkérdezett zene-
karok tagjainak majd 50%-a válaszolt,  ös-
szesen 1639 kérdôívet küldtek vissza. A
válaszadók összetétele jól képviselte a ze-
nekarok struktúráját: 60% vonós, 19% fa-
fúvós, 15% rezes, 5% ütôs és 2% hárfa és
billentyûs hangszerek. Az eredmény esze-
rint megfelel a statisztikai követelmények-
nek.

A stresszhatás
A legkomolyabb stresszhatásként feltün-
tetett okok (rangsorolás szerint)
1. Önbizalmat aláaknázó karmester,
2. Alkalmatlan karmester
3. Hangszer-problémák
4. Szóló állások
5. Olvashatatlan kotta
6. Dezorganizált próbák
7. Összeférhetetlen pultszomszéd
8. Egészségügyi problémák amik a játé-

kot befolyásolják
9. Elôadás közbeni hibázás
10. Elégtelen anyagi elismerés

11. Egzisztenciális félelmek balesettôl
vagy betegségtôl

Karmesterek sokakban keltenek
stresszhatást. A megkérdezetteknek
73%-a utalt erre az önbizalmat rontó-,
61% az alkalmatlan karmesterekkel
kapcsolatban, 55%-ban az a karmester
okozott feszültséget, akinek utasításait
és elképzeléseit nem tartották helyes-
nek, 52% a túlkövetelôkkel szemben ér-
zett így.

Egészségügyi problémák. 57% okolja
a stresszt egészségügyi helyzetükért,
ami akadályozza munkájukat. A muzsi-
kusok körülbelül fele izomfájdalmakra,
hátfájásra és fáradtságra panaszkodik.

Elôadási körülmények, mint olvasha-
tatlan kotta, gyenge világítás, rossz rálá-
tás a karmesterre, nem megfelelô szék, a
muzsikusok felénél okozott alkalman-
ként stresszt. A hangerô is zavarhatja az
elôadókat, aggodalmat keltve bennük
potenciális süketségük miatt – különö-
sen az ausztrál muzsikusok körében.

Anyagi természetû problémák. A nem
kielégítô javadalmazás a zenekari játéko-
sok több mint felénél okozott gondot, de ez
az Egyesült Királyság esetében a 75%-ot is
elérte. Hasonló mértékû volt a félelem az
anyagi ellátás miatt baleset, vagy betegség
esetére. 

Szorongás és az elôadás.
Érez-e ön olyan mértékû szorongást elô-
adás közben, hogy az hátrányosan befo-
lyásolja játékát?

Igen 70% Nem 30%

Ha igen, elôfordul ez egynél többször egy
héten?

Igen 16% Nem 84%

Míg átlag 70 %-a a muzsikusoknak

Zenészek Nemzetközi
Federációjának

(International Federation of
Musicians) felmérése

A zenekari muzsikusok erôs stresszhatás alatt állnak


