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Marosvásárhelyi hangversenyek
1. Az Á llam i Ének és Tánc Együttes 

én ek k ari estje
z utóbbi években a marosvásár
helyi Á llam i Ének és Tánc 

Együttes jelentősen fejlődött. Külö
nösen dicséretes az a munka, ame
lyet az Együttes a karéneklés terén 
kifejt. A z énekkart annak idején  
tehetséges, jóhangú m űkedvelőkből 
toborozták, s a rendszeres zenei ne
velés eredm ényeként ma már igé
nyes feladatok megoldására vállal
kozhatnak.

Legutóbbi kórushangversenyük ve
zénylésére Nagy Istvánt hívták meg, 
akit egyébként is mély érzelmi szá
lak fűznek  Marosvásárhelyhez, hi
szen karvezetői munkásságát ebben a 
városban kezdte meg. Érthető az ér
deklődés, am ely szereplését megelőz
te.

A  hangversenyt friss, eleven hang
vételű tömegdalok nyito tták meg, 
am elyek boldog, szabad életünkről 
énekelnek. Szerzői: Vasile Popo- 
vici, Laurenfiu Próféta, Birtalan Jó
zsef és Szalay Miklós fiatal zene
szerzők, maguk is ebben a felszaba
dult világban nevelkedtek. Dalaik
ban az élet szépségét, a napsugaras 
jövőt hirdetik. Majd népzenében fo 
gant, színes karm űveket adtak elő 
Sigismund Todufától, Tudor Járdá
tól, Szvesnyikontól és Márkos A l
berttól. Érződött, hogy a karmester e 
kórusm űvek összes szépségeinek ér
vényesítésére törekedett. Őszi lírát, 
borongás hangulatot és férfias zárt
ságot hallottunk ki Jodál Gábornak 
M ajakovszkij költeményére írott kó
rusművéből, am elynek nehézségeit 
könnyedén győzte a vegyeskar.

Derűt, játékos kedvet sugároztak 
Bartók női karra írt darabjai; a da
losok igen nehéz feladatot oldottak 
meg tiszta, értelmes előadásukkal.

A  hangverseny második részében 
középkori többszólamú m űvek szere
peltek. Az előadott régi kórusok kö
zül Monteverdi Arianne búcsúja, 
Gesualdo Várlak és Scandelli Bon 
giomo madonna című szerzeménye 
aratta a legnagyobb sikert. A  ma
rosvásárhelyi kórus hibátlanul ol
dotta meg kényes és izgalmas fela
datát. Tisztán énekeltek  és biztonság
gal igazodtak el a többszólamúság 
folyondáros, szövevényes és nemegy
szer modern összhangokat idéző hang- 
zatvilágában. Pontos bevágások, haj
lékony, karcsú dallamvezetés, a vi
lágos és sötét színek hatásos élezé
se, a m űvek kedélyének hangsúlyo
zása jellem ezték az előadott számo
kat.

A műsort Debussy (És halkan szólt 
a tamburin) hangulatos, színekben 
gazdag kórusa zárta le.

Felemelő volt az a lelkesedés, 
amellyel a marosvásárhelyi Állami 
Ének és Tánc Együttes kórusa m ű
sorát énekelte. A sikerben nagy ré
sze volt Nagy Istvánnak, a kitűnő 
muzsikusnak, ö  egyike azoknak, 
akik azért harcoltak, hogy énekkari 
kultúránk megszabaduljon a silány 
tartalmú és szerkezetű kispolgári 
dalárdák műsorszámaitól. Mindig is 
hirdette, hogy a zenei m últ értékei
nek átmentése, az új, mai kórusmű
vészet megértése és terjesztése ha
tásosan szolgálja a dolgozó tömegek 
zenei nevelését, a jó zenei ízlés fe j
lesztését. A  m űvek sikeres betanítá
sában komoly szerepet vállalt Bir
talan Judit, aki a kolozsvári Gh. Di- 
ma Zeneművészei Főiskolán Nagy 
István jeles tanítványa volt.

LAKATOS ISTVÁN

2. Bartók l. Z ongoraversenyének  
országos bem utatója

i  '
MIRCEA CRISTESCU

\  bukaresti Mircea Cristescut az utóbbi években 
gyakran üdvözölhettük a kolozsvári Állami Fil

harmónia hangversenydobogóján. Valamennyi vendég- 
szereplése hatalmas sikert hozott, és ezért talán nem 
tűnik túlzásnak, ha a rokonszenves fiatal dirigenst a 
kolozsvári zenehallgatók kedvencei közé soroljuk.

Mircea Cristescu művészete mentes minden külső- 
séges, hatásvadászó elemtől. Mély líraiság, poézis, a 
legfinomabb árnyalatok érvényesítése az, ami egyéni
ségére leginkább jellemző. M űsorválasztásának szem
beszökő jellegzetessége és erénye, hogy a kevésbé is
mert, ritkábban előadott műveket felsősorban száza-

Mircea Cristescu 
vezényel

dunk zenéjét) mindenkihez közel tudja vinni, még a 
zenében járatlanabb hallgatósághoz is. Cristescu nevé- 
nez egész sereg modern mű nagysikerű kolozsvári 
bemutatója fűződik. Sosztakovics I. szimfóniája, Enescu 
III. szvitje  és Kamaraszimfóniája, Bartók Concertója 
és Zene húros és ütőhangszerekre című műve csak né
hány példa a sok közül. Külön érdeme mai hazai zene
szerzőink legjobb műveinek műsorra tűzése és elmé
lyült, hiteles tolmácsolása. (Az utóbbi évek legtöbb 
román filmjének a zenéje is az ö vezényletével került 
szalagra.) De a hangversenytermek m ár régen ismert 
es nagy előadási hagyományokkal rendelkező műsor- 
számainak felújításában is mindig figyelemre méltói, 
egyénit nyújt: Mozart, Beethoven és Dvorzsák szim- 
joniai, Respighi és Britten zenekari művei új színekkel 
szólaltak meg pálcája nyomán.

Mi a titka szokatlanul sokrétű és változatos művészi 
tevékenységének, mely szinte egy teljes életműhöz is 
elegendő lenne és nem csupán egy pár éve feltűnt kar
mester repertoárjához? Mély és őszinte érdeklődése 
az új iránt, alkalmazkodó készsége a legkülönböző 
stílusú művekhez, kitűnő emlékezőtehetsége; és ezek
hez az erényekhez még olyan vasszorgalom is párosul, 
amely biztosítja az előadásra kerülő művek biztos ke
zelését.

Zenei elképzeléseit félreérthetetlenül, magával ra
gadó karmesteri technikával ju tta tja  kifejezésre. K ar
jainak m unkája m ellett egész testtartása, keze, ujjai, 
arcanak és szemének kifejezése felfokozzák szuggesz- 
tivtását. Es közben mégis mesterkéletlen, közvetlen, 
mélyen emberi. M agatartásáról a próbákon, munkamód
szeréről külön tanulm ányt lehetne írni; összegezzük 
talán csak annyiban, hogy jó pszichológus, nem  fa- 
rasztja feleslegesen a zenekart, a zenekar minden egyes 
tagjaban egyenragú együttműködőt lát, felfogása kere
tein belül szabadon engedi kibontakozni a zenészek 
egyéniségét. Ezáltal a zenekar olyan belső erőforrásait 
is leiszínre hozza, amelyek esetleg más karm ester szá
mára rejtettek maradnak.

Vendégszereplései a zenekarnak fejlődési lehetősé
get, a közönségnek mindig forró élményt nyújtanaic. 
Ezért a jövőben is minél gyakrabban visszavárjuk Ko
lozsvárra Mircea Cristescut. . .

SIMON DEZSŐ
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A m arosvásárhelyi zenei élet 
egyik legutóbbi jelentős ese

ménye, Bartók I. Zongoraversenyé
nek bem utatása volt. Ez a mű B ar
tók zeneszerzői m unkásságának ab
ból a korszakából származik, ame
lyet „neobarokk“ alkotói periódu
sának szoktunk nevezni. Ennek az 
időszaknak a (1929-1930) rnunkái 
— a Zongoraszonáta, a Kilenc kis zon
goradarab, az I. Zongoraverseny, a 
Cantata Profana és a II. Zongora- 
verseny — nehéz feladatok elé ál
lítják  az interpretálókat, mind a 
technikai problém ák megoldása, 
mind a tartalm i-eszm ei kifejezés 
szempontjából.

Ahhoz, hogy jobban megközelít
hessük e művek és közöttük minde
nekelőtt az 1. Zongoraverseny kom
ponálás-technikai, eszm ei-tartalm i 
bonyolultságát, elvontságát, ism er
nünk kell e stíluskorszak kialaku
lásának indító okait.

A késői rom antika puhasága, 
bomlása az 1920-as években több 
európai zeneszerzőt új utak kere
sésére indít. Bartók a barokk-kor
szak zenéjének elemeihez nyúl visz- 
sza, az acélos ritm ikát, a szigorú 
formaszerkesztést, a polifóniát, a té 
m afejlesztés eszközeit onnan veszi. 
Érthető, hogy szemben a rom anti
kus zenei szövet lágyságával, Bar
tóknak ebből a stíluskorszakából 
ránk m aradt műveiben a ritm ikai 
elem dominál. M ár fiatalkori al
kotásaiban m egtaláljuk az őt je l
lemző stílusjegyeket; az Allegro 
barbaroban, a Zongoraszvitben m ár 
felism erhetjük a fiatal komponista 
m uzsikájának két domináló voná
sát: a robbanó ritm ikát és a poli
fon szövésmódra való hajlam ot. Az
I. Zongoraversenyben  ezek az ele
mek kibontakozottan, fejlettebben, 
sokoldalúbban ju tnak  kifejezésre. A 
ritm us uralm a ad m agyarázatot 
a rra  is, hogy a versenyműben a 
zongora nemcsak szólóhangszer, ha
nem egyben ütőhangszer is. Az 
egész alkotásra a motorizmus, a 
mozgás változatossága, a ritm usköl
tészet nyomja rá  bélyegét. Bartók 
zenéjének jó ismerője kell hogy le
gyen az a zongoraművész, aki hi
telesen és magas művészi színvo
nalon szólaltatja meg ezt az á l
landóan ú jat hozó, robbanásig fe
szülő zenei anyagot.

Ügy véljük, L iana §erbescu, a 
fiatal fővárosi zongoraművésznő a 
szerző gondolatait hűen értelmezte, 
a részletek egységgé forrtak, a bo
nyolult zenei szövet szépségei ér
vényre ju to ttak  játékában. Korát 
meghazudtoló érettséggel, magas
rendű intellektuális és gazdag ér
zelmi átéléssel tolmácsolta a mű
vet. Előadásának biztonsága, hatá
rozottsága, keménysége arról győz
tek meg, hogy Liana $erbescu jól 
ismeri a modern zenei anyag meg
szólaltatásának mesterfogásait. A 
zongora színárnyalatainak ízléses és 
sokoldalú kihasználásával já tékát 
változatossá és érdekessé tudta ten
ni. Mind a versenymű, mind a rá 
adásul játszott Román táncok egyéni 
megformálása élm ényként vésődtek 
a hallgatók emlékezetébe.

Constantin Bugeanu karm ester 
művészi igényessége, vezénylésének

pontossága biztosította a zenekari 
kíséret rendkívül nehéz szólamainak 
megfelelő színvonalú megszólaltatá
sát. Jelentős a marosvásárhelyi 
Filharm ónia zenekarának ez a tel
jesítménye, m ert a modern zene
irodalom hasonló igényű, bonyolult 
ritmusú, nehéz intonációjú művei
vel még nem találkozhattak. A 
megszólaltatás művészi színvonala 
ezért meglepően jónak mondható. 
Hiányérzetünk csupán az ütőrész
leg vonatkozásában adódott. Nem 
kaptuk tőlük a partitú ra  ritmus- 
képleteinek elevenségét, sokszor úgy 
éreztük, hogy a ritm us robbanó, 
feszülő ereje helyett elkent képle
tek hangzottak el. Valószínű, hogy 
több próbával az ütősök is — fő
ként a kisdobosok — biztosabb, át- 
éltebb teljesítm ényt nyújtottak vol
na. így sokszor az volt a benyomá
sunk: az olvasás annyira lefoglalta 
őket, hogy a zene kifejezésére nem 
ju to tt elegendő idejük. A fafúvók 
já tékát viszont dicsérnünk kell, 
m ert részlegük egységesen, eggyé- 
forrottan szólalt meg.

HUBESZ W ALTER

Ősbemutató - vendégművészek
A Kolozsvári Filharmónia első 

februári hangversenyén Oláh 
Tibornak 1955-ben készült, első 
szimfóniáját adta elő, ősbemutató
ként.

Mélyből, nagyon halkan, sötét szí
nekkel indul az első tétel beveze
tője (Adagio), majd fokozatosan ki
bontakozik egy világos, erőt, opti
mizmust sugárzó motívum. Ez a 
mottó végigvonul az egész művön, 
egyre színesebbé, egyre tartalm asab
bá válva. A második tételben (Ada
gio) rövidített alakja markánsan je
lentkezik, majd fokozatosan bekap
csolódnak a  vonósok is új zenei 
gondolatokkal.

A harm adik tételben (Allegro rit- 
mico) talán legszembetűnőbb az 
alapgondolat ünnepélyes hangulatú 
kibontása. Az összegező repriz (visz- 
szatérés) az alapgondolat révén az 
egész mű szerves egységét hangsú
lyozza, végső kicsengéseként a szim-

Zenélő orvosaink
A kolozsvári orvosok zenekara 

m últ év nyarán, a műkedvelő 
művészek országos versenyén máso
dik d íjat nyert. Azóta a zéneszerző 
Liviu Comes türelmes, gondos ve
zetésével a zenekar kitartóan dol
gozott, s olyan erőket gyűjtött, me
lyek lehetővé tették további fejlő
dését. Éppen erről a fejlődésről sze
retnék szólni. Érdemes.

M uzsikálásukat hallgatva, nem 
éreztük, hogy „műkedvelők“ ülnek 
a dobogón — bár maga a szó is 
egyre kevésbé kicsinyítő vagy elma
rasztaló. Nemcsak példás figyelmük 
és igyekezetük m iatt ta rtjuk  őket 
műkedvelőknél jóval többnek, s 
nemcsak a zenélő kedv és lendület 
miatt. Igaz, ezt a lendületet „pro
fesszionistáink“ hangversenyein is 
szívesen látnok!

A m egtett út hangszertechnikai tu 
dásukra is vonatkozik. M intha für
gébben játszanának, az összjáték 
pedig — a pontosabb, rugalmasabb 
ritmus, az egységesebb hangzás — 
érezhetően javult. Mindez lehetővé 
tette  olyan művészek meghívását, 
m int Emília Petrescu szopránéne
kesnő vagy László Ferenc, az any- 
nyira muzikális fuvolaművész — 
anélkül, hogy a vendégeknek m ű
vészi színvonal tekintetében enged
ményeket kellett volna tenniök.

Az egybefogás és csiszolás m un
kájában komoly érdemeket szerzett 
K urt Mild, a karmester. Tud lel
kesíteni, fegyelmezni, kellő eréllyel 
s mégis finoman m unkálja élő anya
gát; a hanghatások körvonalait biz
tos kézzel rajzolja meg; a zenei 
fény és árnyék hatásainak, a „te
raszos“ dinamika törvényeinek el
sőrendű ismerője.

A műsor összeállítása is sokat 
mondott. Egy ma m ár homályos 
nevű zeneszerző (Graun) rövid nyi
tányából kiindulva, Händel és Bach

egy-egy k an tá tá ja  u tán  Telem ann 
és V ivaldi versenym űvei következ
tek, a m űsort pedig egy H aydn- 
szim fónia zá rta  le. (A jó l átgondolt 
időrendi fokozás m elle tt e m űsoro
ka t a jövőben rövidebbre kellene 
szabni — m ásképp a legjobban ösz- 
szeállíto tt m űsor is fárasztó lehet.)

E m íl ia . Petrescu, a ké t k a n tá tá 
ban s a  bám ulatos szépségű Pur- 
cell-áriában , m elyet ráad ásk én t éne
kelt, ú jra  eszünkbe ju tta tta  (am it 
nem  is fe le jte ttü n k  e l . . . ) ,  hogy 
legőszintébb m űvészeink, leghivatot- 
tabb oratórium -énekesnőink közé 
tartozik.

László F erencrő l — a T elem ann- 
fuvoiaverseny u tá n  — úgy éreztük, 
inkább  a  kam arazene te rü le tén  érzi 
m agat otthon. F uvo lájának  P angja 
tiszta, de ta lán  kissé bizonytalan 
volt, és ezzel a benyom ással m a
radunk , ha ez a  fuvola a  ráa d ás
kén t m egism ételt lassú té telben  nem  

• szólt volna soknál te ltebben  — te l
jes m értékben  bizonyítva a  te h e t
séges m űvész tényleges Képességeit, 
ak i a hangverseny , elején  nyilván 
lám palázzal küzdött.

Az ilyen hangverseny értéke k e t
tős: m űvészi élm ény és nevelő h a 
tású. V ivaldi 3-hegedűs versenym ű
ve az est ta lán  legjelentősebb p e r
ceit jelezte. Nehéz volna le írn i azt 
a lelkesedő — és lelkesítő — szgre- 
tetet, anogy a  zenélő orvosok fog
ták  a vonót — ak ik  m ásu tt a biz
tos diagnózisok vagy a m űtőkes 
m esterei. Nehéz volna le írn i dr. 
Onesciuc hegedülésének viharos 
ere jű  „professzionista“ biztonságát, 
dr. Schechter „tudom ányos“ pontos
ságú izzicatójat, vagy dr. V ictor 
Comes nem  kevésbé meggyőző len 
dületét. Az ilyesm it lá tn i és h a l
lan i kell!

CORNEL TARANV

fónia derűlátásának. S itt voltakép
pen be is fejeződhetett volna a mű, 
általános szokás szerint, anélkül, 
hogy bármilyen hiányérzetünk tá
m adhatott volna. A zeneszerző azon
ban még egy meglepetést tartogat — 
útravalóul. A kidolgozás gomolygó 
fergetegén túl, a repriz-leszűrte mon
danivaló után elcsitul a zenekar. 
Pillanatnyi szünet beiktatásával az 
üstdob váratlan ritmusú, s hirtelen 
emelkedő crescendójával, az együttes 
éles, villanásszerű 
kemény akkord
jaival é r véget a 
szimfónia.

Éppen a megle
petések, a váratlan 
szépségek alkotják 
a mű egyik sa
játosságát. A r it
mikai újszerűsége
ket, egyéni- és 
szokatlan — de so
hasem mesterkélt 
— megoldásokat 
kiegészítik a har
mónia, színezési, 
hangszerelési, dal- 
lam íordulatbeli öt
letek. Szimfóniá
jában Oláh Tibor 
olyan mélyreható
an togalmazza meg

mondanivalóját, 
hogy hallgatóit vé
gig leköti, sodorja 
magával. Olyan 
zeneszerző, aki ál
landóan keresi, ku
tatja  az újat, ke
rüli a sablont, a 
megszokottat, a 
megmeredett ke
retet. elévült stilá- 
ris eszközöket. Stí
lusának néhány 
sajátossága eddigi 

művei alapján 
m ár felvázolható.
Hozzáértően, ötle
tesen alkalmazza az ütőhangszereket, 
újszerű hanghatásokra - törekszik, 
dallaminvenciója egyéni — inkább 
a rövidlélegzetű íveket kedveli, de 
adott esetben szárnyalni is tud (gon
doljunk az első tétel lírai tém ájára, 
vagy a harm adik em lített kürtdalla
mára). A zenekari együttes egyes 
részlegeinek s egészének takarékos 
felhasználásában gazdag alkotókép
zeletről tanúskodik.

A szimfonikus hangverseny másik 
jelentős mozzanata Alekszej Szkav- 
ronszkij szovjet előadóművész fellé
pése volt. A prágai Smetana-, va
lam int a  moszkvai Csajkovszkij 
nemzetközi verseny egyik győztese 
Csajkovszkij b-moll zongoraverse
nyével mutatkozott be Kolozsvár 
zenekedvelőinek.

A mű sodró lendülete, ragyogó vir
tuozitása, tartalm i mondanivalója le
hetőséget nyújtott az előadó sa
játos erényeinek megcsillogtatására. 
Szkavronszkij energikus egyéniség. 
Imponáló erővel hívta életre a ver
senymű lenyűgöző m onum entalitá

sát. Technikai felkészültségének szín
vonaláról a mű folyamán néhányszor 
fogalmat alkothattunk; így például 
az első tétel kadenciája, a második 
prestissimo zongoraszólója s a har
madik csillogó oktávmenetei, szipor
kázó futamai közben. Általában: 
színei egy árnyalattal erősebbek, ha- 
tározottabbak, m int ahogy azt meg
szoktuk.

Benjamin Britten  szellemesen fel
épített Variációk és fuga egy Pur-

c e l l - t é m á r a  című m űvével zá ru lt a 
hangverseny.

A zenekar te ljesítm énye az egész 
estén felü lm últa  az átlagos hangver
senyek színvonalát. Szinte m inden
kinek  ju io tt valam ilyen szólisztikus 
jenegu  résziét — íoieg az utoiso m ű
ben. K ülön is ki kell em elni a  k ü r
tös tisztán es ritm usban  in tona it 
aa liam at a szim fónia zárótételenen, 
és ugyanott az űstaobos kenyes, a r a 
m ai crescenaojat.

A hangverseny karm estere, M i r c e a  
C r i s t e s c u  gyakori s  m indig szívesen 
lá to tt venaege városunknak. Az uj 
m üvek irán ti lelkesedese im m ár köz
ism ert. N em  h á trá l meg a  nehez 
művészi fe ladatok  elől. Türelm es, 
aprólékos, gondos m u n k á ja  ezú tta l 
is biztosította a  m űsorra tűzö tt m ü
vek m egszólaltatásának művészi 
színvonalat. L iszt szavával élve — 
szerényen v á lla lja  a  „korm ányos“ 
súlyos felelősségét, m ű és közönség 
előtt.

B E N K O  A N D R A S

OLAH TIBOR  
PLUGOR SÁNDOR rajzai


