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EMI a Brahms-évre való tekintettel olyan ar-
chív anyaggal is el� kívánt rukkolni, amely
régen került piacra.

Az összbenyomást csak részben enyhíthe-
tik a lassú tételek énekl� kantilénái, az into-
náció tisztasága, a megkérd�jelezhetetlen
hangszeres tudás. Ám mit ér mindez, ha
mondjuk az A-MOLL VONÓSNÉGYES 3. tétele
nyögvenyel�s, okoskodó olvasatának erénye-
ként kell említeni? Hitelesítheti-e bármiféle
tökéletes összjáték a C-MOLL VONÓSNÉGYES 3.
tételének felületes megközelítését, elkapko-
dott tempóit, lesimított indulatait? Körüljár-
hatjuk, mindenhonnan szemügyre vehet-
jük-e Lénerék vezetésével a B-DÚR VONÓSNÉ-
GYES utolsó tételének még brahmsi mérték-
kel is megrendít�, lelkiállapotunk h�mér�jé-
nek higanyszálával szelíden játszadozó f�té-
máját? Feledtetheti-e a mégoly összecsiszolt
együttjáték a stílusban való biztonságos kala-
uzolás utáni hiányérzetünket? Bizony nem. A
hallgató nem adja át magát önfeledten a mu-
zsika mákonyának, nem áll föl ezután elége-
detten a karosszékb�l, hanem ott marad, és
gondolkodik. S�t egyre tovább gondolkodik.
Nem feltétlenül azon, miért is adott ki éppen
erre a két CD-re annyi pénzt, noha egy ki-
csivel többért a m�veket már HIFI-min�ség-
ben is megkaphatta volna, esetleg érdeke-
sebb/értékesebb el�adásban. Hanem inkább
olyasmiken: érdemes-e egyáltalán az optimu-
mot keresgélni? Nem csupán illúziót dédel-
getünk, amikor olyan el�adásra várunk,
amely minden szempontból megfelel elvárá-
sainknak? Nem vagyunk-e máris igényeseb-
bek, mint azok, akikt�l ezt olyan nagyon sze-
retnénk? Tulajdonképpen meddig id�szer�-
ek még ezek az igények?

Kocsis Zoltán

Hibaigazítás

Novemberi számunkban, az 1542. oldalon
Gervais-François Couperin XVIII. Lajos
trónra lépte alkalmából szerzett zenem�-
vének magyar címébe sajtóhiba került. A he-
lyes cím: FRANCIAORSZÁGBA A BOLDOGSÁG
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Johannes Brahms: Négy szimfónia,
Változatok egy Haydn-témára,
Tragikus nyitány, Akadémiai ünnepi nyitány
Berlini Filharmonikusok,
vezényel Nikolaus Harnoncourt
Teldec

Johannes Brahms: Heged�verseny, Kett�sverseny
Gidon Kremer (heged�), Clemens Hagen (cselló)
Amszterdami Concertgebouw Zenekar,
vezényel Nikolaus Harnoncourt
Teldec

Az IDEGEN SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK SZÓTÁRA

szerint a patina: 1. fémen vagy fán oxidáció
folytán keletkez� elszínez�dés vagy lerakó-
dás, amelyet díszít� szándékkal, olykor mes-
terségesen hoznak létre; 2. valaminek a múlt-
ból, a hagyományoktól, az �sökt�l megszen-
telt, becsessé, értékessé tett jellege. Amikor a
négy Brahms-szimfóniát tartalmazó, szep-
tember végén megjelent kompaktlemezének
kísér�füzetében Nikolaus Harnoncourt saját
munkáját jellemezve azt mondja: „nagyon sok
patinát kellett levakargatni, mint a régi szobrok-
ról”, nyilvánvalóan egyszerre hivatkozik a szó
mindkét jelentésére, a gyakorlatiasra épp-
úgy, mint az átvitt értelm�re. 1876, az E LS�

SZIMFÓNIA bemutatója óta a zenekari praxis
mindennapjai Brahms szimfonikus m�vei-
nek el�adása terén számtalan apróbb-na-
gyobb torzítást örökítettek az utókorra – s
mint tudjuk, az önkényességeknek mindig
csupán néhány esztend� kell, hogy hagyo-
mánnyá nemesedve legitimálódjanak. De e
százhúsz év nemcsak a kottafejek, hanem a
brahmsi jelenség értelmezése terén is kitermel-
te a maga patináját: címkékkel és anekdoták-
kal, egy sematizált és sarkított személyiség-
képpel, az alkotói termést általában nem a sa-
ját törvényei szerint, hanem legtöbbször va-
laminek az ellenpólusaként ábrázolva.

Hanglemezéletm�vének újabb fejezetével
tehát Harnoncourt ismét restaurátorként lép
színre. Ám ezúttal a szituáció két fontos szem-
pontból is más, mint a szimfonikus alap-
repertoár általa korábban lemezre vezé-
nyelt egyéb szerz�i – például Beethoven,



Schubert, Mendelssohn, Schumann, Bruck-
ner – esetében.

Az els� szempont önmagán túlmutató,
szinte jelképes. E Brahms-felvételeken az el�-
adó-m�vészet els� nagy historikusa találkozik a
zenetörténet els� nagy historikusával . Arról ter-
mészetesen lehet vitatkozni, hogy Harnon-
court muzsikusalkata, el�adói temperamen-
tuma mennyire alkalmas Brahms érzelemvi-
lágának közvetítésére, arról azonban aligha,
hogy a két szemlélet pompásan egybevág.
Brahms el�tt Mendelssohn, Schumann mun-
kásságában is felfedezhetjük a múlt iránti ér-
dekl�dést, ám ez az egy generációval korábbi
vonzódás még alapvet�en érzelmi alapokon
álló, romantikus gesztusú, részben jóvátétel-
szer�. Brahms a zenetörténet els� nagy alko-
tója, akinek esetében félreérthetetlenül és
egy teljes életm� vörös fonalaként van jelen
a múlt feldolgozásának, régi és új szerves
egybekapcsolásának törekvése, mégpedig
olyan tudományos igénnyel, mely a maga korá-
ban egyedülálló. Brahmsnak Eduard Marx-
sennél folytatott tanulmányai a kezdeteket
fémjelzik csupán, a zeneszerz� kés�bbi fejl�-
dése szívós önképzés eredménye. Az a mód-
szeresség, mellyel a múlt mestereit megis-
merte, és technikáikat-m�fajaikat elsajátítot-
ta; az a tudatosság, mellyel kéziratokat tanul-
mányozott, másolt és gy�jtött; az az érdekl�-
dés, mellyel folyóiratokat olvasott, a kor kri-
tikai kiadásainak el�fizet�je s�t közreadó
munkatársa volt; az a tapintat, mellyel nép-
dalfeldolgozásaiban a folklórnyersanyagot
részesíti el�nyben, fegyelmezetten mérsékel-
ve az alkotói hozzátételt – mindez el�legezi a
XX. század modernjeinek gondolkodását, és
várakozást ébreszt a találkozás iránt egy ké-
s�bbi kor olyan rokon szellemével, mint ami-
lyen Nikolaus Harnoncourt.

A második szempont, mely e Brahms-in-
terpretációkat Harnoncourt egyéb, szintén
az alaprepertoárt birtokba vev� felvételeit�l
elkülöníti, bár az összképpel kapcsolatos,
mégis gyakorlatias. Harnoncourt klasszikus-
romantikus lemezeinek hozama általában az,
hogy ingergazdagabbak, részletez�bbek, er�-
teljesebbek a szokványosnál: megmozgatják a
m�veket, kontrasztosabb és élénkebb portrét
rajzolnak róluk. A négy Brahms-szimfónia új
felvételeinek többszöri végighallgatása után
az a benyomásom, hogy a karmester ezúttal

mást érzett feladatának: nem az élénkítést,
nem az ingergazdagság fokozását, hanem csi-
títást, mérséklést. Ezek az el�adások mintha
szavak nélkül is azt sugallnák, hogy az elmúlt
egy és egynegyed évszázad Brahms szimfó-
niáit túldimenzionálta, önkényesen hozzásti-
lizálta egy olyan sablonhoz, melynek e m�-
vek nem felelnek meg, és soha nem is akar-
tak megfelelni – és persze közben nem vette
észre azokat a hangsúlyáthelyezéseket, tétel-
típusok vagy dramaturgiák módosítását, me-
lyeket Brahms kevéssé látványos, érzékeny fi-
gyelmet megkövetel� eszközökkel hajt végre.

A kevesebb tehát több; a széles gesztusokat
elhagyva forduljunk a m�vek bels� történé-
sei felé – mondja Harnoncourt négy szimfó-
niafelvétele. Ennek az el�adói magatartásnak
szembet�n� példája az, ahogyan az ELS�,
MÁSODIK és HARMADIK SZIMFÓNIA scherzo
funkciójú tétele, a MÁSODIK és HARMADIK

SZIMFÓNIA nagyformája, valamint a NEGYE-
DIK SZIMFÓNIA nyitótétele itt és most elénk tá-
rul. Ami a többtételes hangszeres nagyfor-
mák (szonáta, vonósnégyes, versenym�,
szimfónia) értelmezését illeti, Brahms élet-
m�vében – f�képp az érett és kései korszak-
ban – újra és újra visszaköszönnek ama téte-
lek, s�t teljes m�vek, melyek arról tanúskod-
nak, hogy szerz�nk e négytételes struktúrák-
nak csupán egyetlen tagját, a lassút értelmezi
hagyományosan, a két saroktétellel és a tánc-
tétellel gyakran akad egyéni, új mondandója.
Jellegzetes és minden m�fajban kimutatható
a szokottnál mérsékeltebb tempójú és gesz-
tusvilágú brahmsi nyitótétel (B-DÚR VONÓS-
HATOS, E-MOLL CSELLÓSZONÁTA, G-DÚR és A-
DÚR HEGED�SZONÁTA, H-MOLL KLARINÉT-
ÖTÖS) és zárótétel (ESZ-DÚR KLARINÉTSZONÁ-
TA) típusa; különálló brahmsi vívmánynak te-
kinthetjük a kett�s arculatú nyitótételt, mely
nem felel meg a szokott gyors Allegro-zene
követelményeinek, hanem kontemplatív és
heroikus elemek folytonos váltakoztatására
épül (MÁSODIK SZIMFÓNIA, HEGED�VERSENY,
B-DÚR ZONGORAVERSENY, NEGYEDIK SZIMFÓ-
NIA). Végül ismerünk olyan, a scherzo helyi
értékén álló Brahms-tételeket, melyek érez-
het�n ezt a funkciót kívánják betölteni, de a
hagyományokhoz képest ismét csak mérsé-
kelt temperamentummal (ELS�, MÁSODIK és
HARMADIK SZIMFÓNIA). Az el�adói gyakor-
lat nem mindig elég érzékeny e kifinomult
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aránymódosulások iránt: legfigyelmesebben
talán a kamarazenei hangversenyek és hang-
lemezek reagálnak a brahmsi tempó- és té-
telkaraktereknek (s ily módon néha egész
m�vek dramaturgiájának) a konvenciótól va-
ló eltéréseire, legnyersebben pedig általában
a szimfonikus és versenym�-megszólaltatá-
sok nivellálnak.

Harnoncourt lemeze e finom eltéréseket
helyezi vissza jogaikba. Értelmezésében dön-
t� szerepet játszik, hogy az ELS�, MÁSODIK

és HARMADIK SZIMFÓNIA scherzo funkciójú
tételét árnyalatnyival sem engedi élénkebb
tempóval és dinamikával megszólalni, mint
ahogyan a partitúra el�írja, s így felszínre se-
gíti e három szimfónia m�faji sajátosságát:
azt, hogy a saroktételek kemény szimfonikus
héja alatt két lágy, karakterben egymáshoz vi-
szonylag közel es�, intermezzo típusú tételt
tárnak a hallgató elé (az intermezzo Brahms
kulcsm�faja, s a többtételes nagyformákba
való beemelése sem várat magára a szimfóni-
ákig, hiszen ezzel kísérletezik már az op. 1-es,
öttételes F-MOLL ZONGORASZONÁTA második,
harmadik és negyedik tétele is). Annyi más
karmesterrel ellentétben Harnoncourt nem
járatja csúcsra a MÁSODIK SZIMFÓNIA nyitó
Allegro non troppóját (egyáltalán: az ilyen és
ehhez hasonló tempómegjelölések olvastán
számára Brahms esetében mindig a mérsék-
letre int� non troppók és ma non tantók fonto-
sak), s így nem herdálja el az olykor valóban
paroxizmusig jutó finálé indulati t�kéjét. A
monumentalizálás és túldimenzionálás ellen
ható karmesteri koncepció szép példája a
HARMADIK SZIMFÓNIA el�adásának egésze: itt
is a „ne többet, csak annyit!” elv érvényesül.
A pátosszal és akcentusgazdagon megszólaló
nyitótétel után a klarinét-fagott kvartettel in-
duló C-dúr Andante, majd a cselló-kantilé-
nás c-moll Poco allegretto szelídnél is szelí-
debb megfogalmazású, hogy Harnoncourt
végül a fináléban is meglehet�sen takaréko-
san adagoljon tempót és dinamikát, s az
egész tétel legfontosabb élményévé az utolsó
negyven ütem, a kóda végletekig finomult
hangzásélményét, a heged�k éteri, semmibe
vesz� mixtúrás tizenhatodmozgását avassa.
Az összhatás ismét azt hangsúlyozza a m�-
ben, ami (kiváltképp az „akadémikusnak” és
„konzervatívnak” bélyegzett Brahms portré-
jához képest) abszolút szokatlan: egy heroi-

kusan induló, ám a nyitótétel erejéhez-akti-
vitásához többé soha vissza nem találó, lehaj-
ló érzelmi és indulati ív� szimfónia rendha-
gyó dramaturgiáját.

Az eddigiekb�l kiviláglik, hogy ez a lemez-
album nem annak való, aki a nagy hangtö-
megek és az er�teljesen dramatizált gesztu-
sok Brahmsát szereti. A figyelem léptékváltá-
sát, az el�adásmód aprólékosságát szolgálja
az is, ahogyan Harnoncourt a hangzással és
a metrikával bánik. (E ponton érdemes hang-
súlyozni, hogy a lemezen Harnoncourt part-
nerei a Berlini Filharmonikusok. A karmes-
ter – aki a zenekart 1991 óta rendszeresen
vezényli – maga vágyott arra, hogy a
Brahms-szimfóniákat éppen velük vehesse
lemezre, a hallgató mégis úgy érzi, ez az
egy�ttm�ködés, mondhatni, pikáns. Mert
egyfel�l igaz, hogy a Berlini Filharmoniku-
sok a megalakulásukat, 1882-t követ� évek-
ben a Brahmsot személyesen is ismer� és ze-
néjét beavatottként ért� muzsikusok – Her-
mann Levi, Hans Richter, Arthur Nikisch –
valóságos találkahelyéül szolgáltak, s�t maga
Brahms is vezényelte az együttest, ám más-
fel�l az is igaz, hogy m�ködésüknek második
világháború utáni szakaszában, a Herbert
von Karajan tevékenysége által fémjelzett b�
három évtizedben a Berlini Filharmonikusok
a nemzetközi zeneélet egyik legjelent�sebb
patinatermel� nagyüzemeként funkcionál-
tak, még ha az itt termelt patina a legneme-
sebbek közé tartozott is.) A Berliniek hangzá-
sa Harnoncourt irányítása alatt a szokottnál
talán kevésbé fényes és kevésbé zeng�, vi-
szont több melegséget áraszt, s többször invi-
tálja a hallást a szólamszövet apró bels� moz-
gásainak s�r�jébe. A karmester nagy figyel-
met fordít a fúvókra s velük együtt a zene ka-
marazenei megmozdulásaira, s különös ked-
vét leli a rézfúvókban, melyeknek megszóla-
lása, kivált a kürtöké, olykor szokatlanul „na-
túr”, tudatosságot sejtet�n nyersebb a szo-
kottnál (NEGYEDIK SZIMFÓNIA). Ami a metri-
kát illeti, ennek értelmezése terén is tanítani-
valóan fontos a (mint legutóbb a Schumann-
szimfóniák esetében, ezúttal is hangverse-
nyen rögzített) felvételek hozama. A Synko-
penkomponistnak csúfolt Brahms, aki – mint
Harnoncourt is hangsúlyozza – kifogyhatat-
lan örömforrást talált közönségének félreve-
zetésében, gyakran és mesterien alkalmazza
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(ezerféleképpen) ugyanazt a tudós tréfát: a
hallgató ütemsúlyérzetének elbizonytalanítá-
sát. A legtöbb karmester elrontja ezt a játékot
azzal, hogy a bizonytalant biztosra váltja, a
rossz ütemrészre es� hangsúlyokat olyan in-
tenzitással szólaltatva meg, hogy a m�vet
partitúra nélkül követ� hallgató öntudatla-
nul korrigál, súlyérzete áthelyez�dik. Harnon-
court nem poéngyilkos, hanem Brahms de-
likát tréfáinak ért�je: tudja, hogy a metrikai
csalafintaságok közege az a lebegés, melyben
a hallgató érzékeli a súlyt, de ugyanúgy ér-
zékeli azt is, hogy a súly rossz helyen van, f�
élménye tehát épp az a feszültség, talajtalan-
ság, melynek állapotát a zeneszerz� el� akar-
ta idézni. Egy mondatot megérdemelnek
Harnoncourt hangsúlyai is: ezekt�l nem ide-
gen bizonyos népiesség; az el�adások egyes
részleteiben az értelmezés mer a szokottnál
vaskosabb, olykor kifejezetten tenyeres-tal-
pas lenni.

A MÁSODIK és HARMADIK SZIMFÓNIA egé-
szének értelmezésér�l és részleteir�l már
esett szó. Az ELS� SZIMFÓNIA nyitótételét és
fináléját egyaránt jellemzi, hogy a zene bels�
lüktetését, izgalmát az el�adás a mindent át-
ölel� nyugalom foglalatába helyezve éli meg
és közvetíti; a két középs� tétel a MÁSODIK és
HARMADIK SZIMFÓNIA intermezzoelve szerint
szólal meg. A NEGYEDIK SZIMFÓNIA nyitótéte-
le, amellett és annak ellenére, hogy tempó-
vételével nem tagadja meg a mérsékelt pul-
zusú nyitótétel brahmsi típusát, meglep�en
er�teljes és feszes. Az Andante moderato �szi
pasztoráljában a szokottnál jóval kevesebb a
köd, igaz, a heged�k magasba emelked� dal-
lamai is kevésbé hevülnek át – inkább világít-
va, mintsem melegítve. Az Allegro giocoso
tréfája nyers, a partitúralapok közül olykor
el�villan a szatírvigyor, a szimfóniát záró os-
tinatotétel pedig (Harnoncourt m�faji in-
doklással elhárítja a passacaglia elnevezést) a
maga dermeszt� hangulatával és különlege-
sen célratör� formálásával, mintegy összeg-
zésként, a Kérlelhetetlennel való szembené-
zés zenei metaforáját állítja elénk.

A TRAGIKUS NYITÁNY, valamint nevet�
párdarabja, az AKADÉMIAI ÜNNEPI NYITÁNY a
lemeznek az a két produkciója, melyben leg-
kevésbé érzem az újraolvasás felfedez�kedvét
– különösen az el�bbi tart távolságot a hall-
gatóval (lehet, hogy véletlen egybeesés, de az

összes felvétel közül ez az egyetlen, amely
nem hangversenyen készült). Viszont még
nem hallottam olyan él�nek és gazdagnak a
VÁLTOZATOK EGY HAYDN-TÉMÁRA megfogal-
mazását, mint ahogyan Harnoncourt keze
alatt felhangzik. Már a témaexpozíció lefegy-
verez, mikor a megszólalás módjával és a té-
ma lejtésével egyszerre sugall világi és szak-
rális hangulatot: fúvós divertimentozsánert
és csoportos zarándokéneket. Nem ismerek
el�adást, mely ily bátran támaszkodna az itt
érvényesül� s variációs tételek esetén rendha-
gyó, az egyetlen kötelez� minore tétel helyett
folyvást (egy pont kivételével teljesen sza-
bályosan) maggiorét-minorét váltogató hang-
nemdramaturgiára. Plasztikusan kirajzolód-
nak az egyes tételek mögött meghúzódó m�-
fajok is: az 5. tétel scherzója, a 6. vadász-ze-
néje, a 7. sicilianója. És szintén nem hallottam
még a m�nek el�adását, melyb�l ilyen nyil-
vánvalóvá válhatott volna, hogy a finálé osti-
natoformája a maga emelked� ívével, hallat-
lan összefogottságával a NEGYEDIK SZIMFÓNIA

zord zárótételének der�s és kisebb lépték�
m�faji el�tanulmánya. Mindkét tétel az örök-
kévalóságba néz – sugallja Harnoncourt el�-
adásmódja –, csak más tekintettel. Míg a szim-
fóniafinálé azt ismételgeti: „halál”, a korálva-
riációk zárótétele azt: „Isten”.

A Teldec a szimfóniák háromlemezes dobo-
zával egyidej�leg jelentetett meg egy szóló
kompaktlemezt, melyen a Joseph Joachim-
nak írt két versenym�, az 1878-as ajándék,
majd az 1887-es engesztel� ajándék: a HEGE-
D�VERSENY és a KETT�SVERSENY szerepel.
Mindkett� heged�se Gidon Kremer, akihez
a KETT�SVERSENY csellószólamában a Ma-
gyarországon is többször fellépett Hagen-vo-
nósnégyes kiváló csellistája, Clemens Hagen
csatlakozik. A felvételek, akárcsak a szimfóni-
ákéi, ezúttal is hangversenyen készültek, a
helyszín azonban itt Amszterdam, a kísér�
együttes a Concertgebouw Zenekar.

Mindkét el�adás esetében akad kulcsszó,
mely a m�vészi felfogás zárában könnyedén
fordul. Kremer HEGED�VERSENY-interpretá-
ciója esetében ez a szó az egyensúly – kétféle
értelemben is. Egyensúlyt teremt Kremer és
Harnoncourt a m� leghatalmasabb (és min-
den tekintetben emblematikus) tételének
tempó- és karakterértelmezésében: nem szé-

1792 � Figyel�



lesíti túl az áramlás medrét, nem mélyíti epi-
kussá a lélegzetvételt, de határozottan érez-
teti a nyitótételnek a szokványos versenym�-
vek Allegróitól eltér� id�mértékét (persze is-
mét ott áll egy non troppo a tempómegjelölés-
ben...). Egyensúly érezhet� a magánszólam
szerepének felfogásában is. Sok heged�s
nem tudja, mihez kezdjen az els� két tétellel:
akad, aki rájátszva a m� hajlamaira, már-már
önkéntes szám�zetésbe vonul, más a kompo-
zíciónak ellenszegülve „versenym�vebb ver-
senym�ként” igyekszik tolmácsolni a brahm-
si D-dúrt, mint amilyen az valójában. Az öt-
venéves Kremer érett, jelent�s muzsikusként
kikerüli a széls�ségek buktatóit, s gazdag
hangján, kifinomultan intellektuális el�adás-
módjával és ugyanakkor er�s tartásával az
egyenl�k közötti els�ként játssza szólamát (a
hagyománytól való eltérést ezen a felvételen
a finálénak a szokottnál frissebb tempóvétele
és energikusabb el�adásmódja képviseli, va-
lamint az, hogy a cadenza ezúttal nem Joa-
chimé – mely úgyszólván összen�tt a m�vel
–, hanem a Kremer által az utóbbi években
felfedezett és el�szeretettel játszott George
Enescutól származik).

Kamarazene: ez lehetne a másik el�adás
kulcsszava. A két szólista megnyilvánulási

módja a teljes m� során a párbeszéd. Ez a
dialógus a nyitótételben energikus, s�t indu-
latos, az Andantéban bizalmas, a daktilikus
sodrású fináléban kiegyensúlyozott. Kremer
és Hagen játékában egyszerre munkál a ma-
napság divatos felfokozott hangzásigény, a
virtuozitás lehet�ségeinek kiaknázására irá-
nyuló törekvés és a KETT�SVERSENY közis-
mert melódiab�sége felé forduló érzéki élve-
zet, mely mint fizikai közegben, úgy merítke-
zik meg az áradó dallamokban. Harnoncourt
a NEGYEDIK SZIMFÓNIA felvétele mellett e
kompozícióban engedi leginkább szabadjára
a zenekari zengést – úgy látszik tehát, a kései
szimfonikus Brahms decibeljeir�l árnyalat-
nyit másképp gondolkodik, mint az egy évti-
zeddel korábbi termés esetében. A szimfóni-
ák felvételét a két versenym�ével összehason-
lítva azt figyeltem meg, hogy az újraértelme-
zés és a konvencióval való szembehelyezke-
dés igénye ez utóbbiakban mérsékeltebb – ez
azonban inkább kommentár nélkül fogadha-
tó sajátosság, mintsem a két felvételt rangso-
roló értékmér�: talán a karmester úgy véli,
az el�adói gyakorlat a versenym�vekben ke-
vesebb kárt tett, mint a szimfóniákban.

Csengery Kristóf

Figyel� � 1793

A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap, a Soros-alapítvány
és a József Attila-alapítvány támogatásával jelenik meg




