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m ozzanat is pontosan hallható. É rdem es kü
lön szót ejteni a hangszín és a belső arányok 
kérdéséről. A zenei rendező érdem e a töké
letesen eltalált beállítás: a  hangkép egészéből 
diszkréten, de érezhetően kiem elkedő éne
kesek hangját a  té r szinte körülfonja. A vo
nóshangok helyenként fényesek és kontúro- 
sak, m ásutt a háttérben m aradva kiegészítő 
színként szólalnak meg. A korrekt m ikrofon
technika eredm énye az énekhangok és a 
hangszerek szinte érezhető közelsége, amely 
a hallgatót bevonja a  kam arazenélés benső
séges folyamatába.

A Capella Savaria M onteverdi-lem eze a 
szólisták, a  zenekar és a  félvételtechnika sze
rencsés találkozása.

Retkes A ttila

TÁVOLODUNK BARTÓKTÓL?

Bartók Béla: C antata pro fana  Sz. 94,
A  fából faragott királyfi Op. 13. Sz. 60  
Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony 
Chorus. Vezényel Pierre Boulez 

J o h n  A le r  (tenor), J o h n  Tomiimon (bariton)
DG 4 3 5  8 6 3 -2

Pierre Boulez lemezeinek megjelenését 
m ajd’ m inden esetben -  m agától értetődően
-  felfokozott várakozás előzi meg. N em  pusz
tán  azért, m ert Boulez korszakform áló egyé
niség, alkotói jelentősége vitathatatlan -  ha
nem  m e rt köztudott a karmester Boulez igé
nyessége, hallásának érzékenysége, ízlés és 
in terpretáció egyáltalán nem  szokványos 
összhangja az ő előadásaiban. Legalábbis, 
am i felvételeinek zöm ét illeti. M ert bizony 
előfordulnak kínos kivételek is. Sajnálatos 
m ódon ezek közé kell sorolni Boulez leg
utóbbi CD-jét, a leginkább várva vártat, Bar
tók két műve, a  Cantata profana és A fából 
FARAGOTT KIRÁLYFI című táncjáték felvételeit. 
Csalódást, nagy csalódást érezhet az a  hallga
tó, aki évek, évtizedek óta készül arra , hogy
-  többé-kevésbé sikertelen próbálkozások 
u tán  -  valóban revelációként élje m eg e re
m ekm űveket s hogy -  nem utolsósorban -

etalonértékű felvételeikkel gyarapítsa gyűjte
ményét.

Pedig a  szereposztás parádés. E sorok író
j a  sem tu d n a  elképzelni adekvátabb együt
test, szakavatottabb karm estert ezeknek a 
cseppet sem problém am entes -  valószínűleg 
különleges interpretációs nehézségeik m iatt 
is m ostohagyerm ekként kezelt -  m űveknek 
előadására. A Reiner Frigyes halála u tán  több 
m in t harm inc évvel is kitűnően játszó Chica
go Symphony O rchestra m inden t megtesz, 
hogy a  karm ester elképzelései m aradéktala
nul érvényesüljenek, a M argaret Hillis vezet
te Chicago Symphony Chorus tisztán, szinte 
hibátlanul énekel, m agyar kiejtésük pedig 
egyenesen dicséretet érdem el, s ugyanez 
m ondható  el a  két szólista, Jo h n  Aler (tenor) 
és Jo h n  Tomlinson (bariton) produkciójáról. 
A lemez hangzása technikailag is kifogásta
lan, am i legalább annyira betudható  a  chica
gói O rchestra Hall legendás akusztikájának, 
m int a felvételvezetők m értéktartó , m inde- 
nekfelett az egyensúlyra irányuló m ikrofono
zásának. A produkciók hallatán érzett spon
tán reakció eredete m ásutt keresendő tehát, 
s ez a  faktor nem  lehet egyéb, m int a legfőbb 
irányító olvasatának, előadási koncepciójá
nak, megoldásainak összessége.

A recenzens szeretné hinni, hogy e művek 
m inél gyakoribb jó  előadása legalább annyira 
szívügye Bouleznek, m in t am ennyire fontos 
volt neki például Liszt Ferenc úttörő, a hu 
szadik század zenéjét megelőlegező szerepé
nek hangsúlyozása a New York-i Filharm oni
kusoknál töltött első éveiben. Vagy -  m arad
ju n k  Bartóknál -  hogy A  CSODÁLATOS MAN
DARIN felvétele Boulez és a zenekar első le
m ezeként m inden m ást háttérbe szorítva ké
szüljön e l annak  idején, je lentős előrelépést 
téve a  darab előadási tradícióját illetően. A 
Cantata profana hallgatása közben ez, úgy 
tűnik, sikerül is, hiszen ez a  m ű jobban  elbír
ja  a  bartóki purista vagy, ha úgy tetszik, a 
Boulez kultiválta „tisztogató” megközelítést. 
Am a figyelmesebb hallgató m ár itt felteheti 
a  kérdést: m iért is nem  rendülök meg a ze
nétől, am elynek még a szövege is olyan to
rokszorító Bartók Béla kissé nazális hangján? 
A kérdés bosszúsággá fokozódhat A fából FA
RAGOTT KIRÁLYFI bevezetésének, ennek  a  cso
dálatos term észetféstő zenének hallgatása 
közben, am ikor is m ást sem észlelünk, m in t
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m indenfajta ihletettségnek híján lévő, az a rá
nyokra kínosan ügyelő zenekari já tékot, eny
he malíciával szólva, a  m ű megfelelő so rrend 
ben eljátszott hangjait -  a m ű helyett. A p re
cizitásra való törekvés hamis, az előadói im p
rovizáció látszólagos, az unalom  bőven buzog 
m egannyi forrásból. S nincs ez m ásképpen az 
egész darab folyamán. Valahogy úgy érzi m a
gát az ember, m ikor feláll a  karosszékből, 
m int a király kisasszony: még az erdőn  sem 
sikerült áthatolnia.

Term észetesen az ihlet, az igazi találkozás 
frissességének hiánya önm agában is elegen
dő  egy-egy felvétel m egkérdőjelezésére. Csá
bító volna e helyütt prognosztizálni a kon- 
zervzene, egyáltalán az előadó-m űvészet jö 
vőjét, a  huszonegyedik század em berének a 
zenéhez való viszonyát, de legalább annyira 
értelm etlen is. M ert hiszen honnan  is tudha t
nánk, milyenek leszünk? M eddig igényeljük, 
hogy otthonainkban is szóljon az értékes ze
ne, netán  kizárólag ott? Milyen védekezési 
m echanizm usok tudnak  majd gátat vetni a 
töm egterm elésnek, a  középszer elburjánzásá
nak, a  zenei B enettonoknak, Coca-Coláknak, 
Playboy oknak? Lesznek-e egyáltalán olyan 
egészséges ízlésű, józan  em berek, akiknek 
nem  okoz gondot elkülöníteni az igazán ér
tékest a kevésbé becsestől? Nem tudhatjuk.

Egy azonban bizonyos. Jo b b  lenne, ha ez 
a lemez egyáltalán nem  készült volna el. Fel
tehető ugyanis, hogy m indenki, aki felelős 
egy ilyen patinás hanglem ezgyártó vállalat 
kiadványának m inőségéért, teljesítette fel
adatát. Ebben az esetben viszont érthetetlen, 
hogyan m aradhattak  a  mesterszalag anyagá
ban olyan -  hogy alkalom hoz illőn, a  CANTA- 
TA PROFANÁ-ból kölcsönözzünk kifejezést -  
szarvashibák, am elyek sem a  DG kiadványai
ra , sem pedig  Boulez korábbi hangfelvételei
re  nem  jellemzők. N éhány kiragadott példa 
pusztán a  kiadói hanyagság érzékeltetésére: 
a  balett 22-es próbajele előtti lassításnál vagy 
Boulez, vagy a  zenei rendező -  esetleg m ind
kettő -  figyelmét elkerülte, hogy az 1. és 2. 
harsona tenorkulcsban játszik a partitú ra  
helytelen előírása szerint (helyesen basszus
kulcs); érthetetlen, hogyan m aradhato tt a

120-as próbajeltől szám ított második ü tem 
ben  egy, az előző ütem ből származó hamis 
akkord -  h a  m áskor nem , az utólagos m eg
hallgatás során észre kellett volna venniök. 
Értelm etlen megállások, cezúrák tarkítják az 
előadást, bizonyos dram aturgiailag fontos 
ferm átákat viszont Boulez -  vagy talán a 
m ontírozó -  egyszerűen nem  vesz figyelem
be. S m ind  között a legmegm agyarázhatatla- 
nabb, a legelszomorítóbb: a  szerző által előírt 
tem pók, tem póarányok -  hogy m ost a  karak
terekről ne essék szó -  csaknem teljes negli
gálása. A bartóki metronómjelzések m ara
déktalan megvalósítását persze senki nem 
várja, nem  is várhatja el, kivált egy olyan ze
nekari m ű esetében, am elynek hangszerelése 
korántsem  széles körű tapasztalatokon nyug
vó, kiérlelt m unka, hanem  pillanatnyi, 
visszahozhatatlan inspiráció eredm énye. De 
a  különbség, amely a  p artitú ra  utasításai és 
Boulez előadása között feszül, olyan jelentős, 
hogy nem  lehet szó nélkül hagyni. Lassú, ki
m ért előadást hallunk, nem  a zenéből faka
dóan  term észetes, hanem  m esterségesen lét
rehozott, papírízű csúcspontokkal, alapvető
en didaktikus megközelítést, am inek zenét 
magyarázó szándékánál csak eredm énytelen
sége nagyobb. Kétszeres csalódás ez a lemez 
azoknak, akik történetesen ismerik Boulez 
korábbi, még a  New York-i F ilharm oniku
sokkal készített felvételét. Bár a gyanúper
rel m ár ott is élhettünk volna, tudniillik, 
hogy Bartók rom antikus korszaka esetleg 
mégsem lehet igazán szívügye egy tipikusan 
expresszionista m ódon gondolkodó és cse
lekvő muzsikusnak. Bizony kénytelen elő
venni a  recenzens azt a réges-régen elavult, 
W alter Süsskind vezényelte felvételt, am elyet 
1954-ben a  Bartók Records je len te te tt meg 
hanglem ezen. S pillanatok alatt kiderül, 
hogy a  szeretet, az aprólékos m űgond cso
dák ra  képes. Vág)' egyszerűen csak időben áll 
közelebb Bartók Bélához? Szeretném  hinni, 
hogy Bartók m unkássága tú lm utat az idő 
m úlásán, s m indig is aktuális m arad. És bárki 
közel kerü lhet hozzá. Feltéve, ha akar.

Kocsis Zoltán


