
Zene és értelmezés 
Elcsépelt közhely, 

hogy a zenei közművelés 
eredménye igen nagy 
mértékben függ az is-
meretterjesztéstől, pon-
tosabban : e terület kivá-
ló szakembereitől. Nem 
mintha a zene „értése" 
előfeltétele lenne a zene 
élvezetének. Sőt. A tu-
dálékos ismeretterjesz-
tés egyik hibája, hogy 
elriasztja a nyitott fül-
lel és nyitott lélekkel 
közeledőket. A megis-
merés, a felkészültség 
természetesen szabaddá 
teszi a remekművekhez 
vezető utat, s a feladata 
magaslatán álló ismeret-
terjesztő éppen a tanul-
ni vágyás igényét éb-
reszti fel hallgatóiban. 
Igaz, a fáradtsággal já-
ró elmélyedést kevesen 
vállalják; a nagy több-
ség megelégszik az ér-
zelmi közeledés koránt-
sem lebecsülendő sza-
badságával — ám a tá-
jékoztatást, a színvona-
las magyarázatot, az ér-
zelmi befogadókészség 
fogódzóját nagyon is 
igénylik. 

Ügy vélem, Bernstein 
hatásának és hallatlan 
népszerűségének az a 
titka, hogy megtalálta a 
nagy tömegekhez szóló 
hangot: úgy kelt érdek-
lődést témája iránt, 
hogy nem terheli túl 
hallgatóságát, de mindig 
valami lényegbevágót 
közöl az éppen bemuta-
tott zenéről és fellazítja 
közönségét a muzsika 
befogadásához. Minden-
nek tudatában is bosz-
szant egy kissé, ha a 
„magyar Bernsteint" ke-
ressük. Bernstein sikeré-
hez hozzátartozik a ma-

ga nagyon vonzó karak-
tere, televíziós egyénisé-
ge, varázslatos karmes-
teri szuggesztivitása, 
művészi lobogása, zene-
szerzői hírneve, tekinté-
lye (és mindaz, amit az 
amerikai' reklám nagy-
üzem — nagyon célsze-
rűen — hozzáadott, sőt: 
a pálcája nyomán mu-
zsikáló New York-i Fil-
harmonikusok rangja 
is). Aki utánozni akar-
ná, menthetetlenül bele-
bukna. De belebukna 
ismeretterjesztésünk is, 
ha a hozzá hasonló „cso-
dára" várna és nem fe-
dezné fel a maga számá-
ra az olyan remek szak-
embereket, mint példá-
ul Lehel György. A té-
vébérletben most már 
jónéhány alkalommal, 
utoljára november 6-án, 
Daphnis és Chloé II. 
szvitjének magyarázatá-
val bizonyította: magá-
tól értetődően tud szót 
érteni a laikusok széles 
táborával. Az ő „titka" 
nemcsak rokonszenves 
egyéniségében rejlik, 
hanem sugárzó intellek-
tualitásában is: hasonla-
tai, példázatai szinte ki-
zárólag zenei fogantatá-
súak, ugyanakkor sejte-
tik sokoldalú műveltsé-
gét. Ám mindez csak 
külsőség, a legfontosabb, 
hogy hallgatósága érzi 
tudásának fölényes biz-
tonságát, szakmai fölé-
nyét, magyarázata még-
sem válik soha tudalé-
kossá, fölényeskedővé. 
Olyan közvetlen hangot 
üt meg (a nagyszerűen 
„alákérdező" Vitray Ta-
más segítségével), hogy 

mindenki természetes-
nek találja: a mestersé-
gében járatos, gyakor-
lati muzsikus csupán 
természetes folyamatok-
ra figyelmezteti közön-
ségét azért, hogy ezek 
ismeretében szabadon 
adhassa át magát a ze-
ne élvezetének, s észre-
vétlenül is lényeges, ze-
nei természetű tudniva-
lókkal gyarapodjék. 

Amilyen természete-
sen magyarázta Lehel 
Ravel „zseniális józan-
ságát", épp annyira ter-
mészetes volt muzsiká-
lása is. A bevezetést kö-
vető megszólaltatás — a 
tévé sajátos lehetőségeit 
kiaknázva — továbbra 
is a magyarázat szelle-
mét követte. Horváth 
Ádám muzikális zenei 
rendezése mintha egye-
nes folytatása lett vol-
na Lehel és Vitray pár-
beszédének. A hajszál-
pontosan kidolgozott ka-
meraállások mindig azt 
a részletet emelték ki, 
amelyről korábban szó 
esett, azt a hangszerjá-
tékost hozták közel, aki 
a vezető szólamot, vagy 
dallamot játszotta. A to-
tál képek váltakozása a 
zene ritmusát, a formai 
építkezést érzékeltette; 
a sötét háttérből kiemel-
kedő, s jóformán csak 
befejező részben fényké-
pezett karmesiter képe 
megkomponáltan a dra-
maturgiai hatás szolgá-
latába állt: a zene ex-
tatikus fokozásának ér-
zékeltetését segítette. 
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