
visszatérő fordulatainak szigorú rend-
szerét, a tála r i tmusképleteit , s akkor 
lesz belőle művész, ha e r re a tanult t ra -
dícióra rá tudja építeni a maga rögtön-
zéseinek egyéni, mindig ott és akkor, a 
megszólalás pil lanatában újjászülető ze-
nei alkotását. 

A klasszikus indiai zene kamarajel le-
gű művészet. A zene minden komponen-
se — legyen az hangszer vagy ének-
hang — szolisztikus igénnyel lép fel, de 
ugyanakkor társulni is kíván: a dallam-
hangszert r i tmushangszer kíséri, az 
énekhang mellett szinte elengedhetetlen 
az állandóan zengő burdon-szólam, és az 
is nagyon gyakori, hogy az énekelt me-
lódiát egy másik énekhang vagy egy 
másik — hangszeren játszott — melódia 
követi, fonja körül, s olykor f inoman el-
lenpontozza. 

Az Arvind N. Parikh vezette együttes 
nagy sikerrel fogadott hangversenye jól 
reprezentálta a klasszikus indiai zené-
nek ezt a kamarajel legét és sokoldalú-
ságát. Arvind Parikh a szitár művésze, 
aki a koncert kezdő és befejező műsor-
számában megmutat ta ennek a jelleg-
zetesen észak-indiai hangszernek bámu-
latos gazdagságát és kifejezőerejét : egy-
egy nagyszabású rögtönzést adott elő a 
márvá, illetve a szrungar rága hagyo-
mányai alapján, Mohamed Ahmed Khan 
tabíá-kíséretével. A tablá a klasszikus 
indiai zene kedvelt dob-párja, melyet 
a játékos az adott darab főhangjaira 
hangol be, és virtuóz módon aknázza ki 
a két dob nyúj ta t ta hangszínkülönbsé-
geket. 

A hangverseny egyik nagy élményét 
nyúj to t ta Sultan Khan tablá-kíséretes 
szárangi rögtönzésével. A szárangi a 
klasszikus indiai hangszerek családjá-
ban a vonós-típust képviseli: bőrrel be-
vont korpuszú térdhegedű, melynek 
hangjá t — mint a klasszikus indiai 
hangszerek legtöbbjéét — együttzengő 
húrok alkalmazása teszi teltebbé, szonó-
rusabbá. Sultan Khan a szárangi való-
ságos Paganini jének bizonyult kápráza-
tos technikájával és a hangszeren meg-
szólaltatott dallamok expresszivitásával. 

A kép teljessége a hangverseny voká-
lis darabjának köszönhető; a szünet utá-
ni első szám a sankará rága a lapján való 
rögtönzés volt, melynek főszereplője 
Arvind Parikh felesége: Kishori Pa-
rikh volt. Ez a csodálatos énekmű-
vésznő, aki f iatalabb korában szá-
mos hangszeren játszott, a klasz-
szikus észak-indiai vokális stílus 
legnemesebb hagyományait képvi-

seli. Mint Indiában általában, a voká-
lis művészetben nem maga a hang, ha-
nem annak kifejezőképessége a döntő. 
A képzés során nem a hangkibocsátás 
technikáját fejlesztik, hanem a termé-
szetes hang kifejezési skáláját . Tanulsá-
gos volt egymás mellett hallgatni az 
idős, nagytudású művésznő éret t előadá-
sát, s mellette lányának, Poorvi Parikh-
nak üde éneklését. A két női hang úgy 
fonódott egymásba és úgy váltogatta 
egymást, hogy érezni lehetett ugyanan-
nak a tradíciónak a kétféle .megnyilvá-
nulását, vagy — képletesen szólva — 
ugyanannak az anyagnak a két változa-
tát. A vokális rögtönzésben az e lmarad-
hatatlan táblán kívül részt vett még a 
szárangi is, szerényen a hát térben ma-
radva, s igen jellemzően az énekhang 
karakterét utánozva. 

A hangverseny négy nagyszabású mű-
sorszáma után Arvind Par ikh a közön-
ség lelkes tapsát egy ráadással köszön-
te meg: szi tár ján egy viszonylag rövi-
debb, népi dallamot játszott el tablá-kí-
sérettel. Jó érzékkel kiválasztott, sok ta-
nulságot re j tő ráadás volt ez; megmu-
tat ta, hogy az indiai népzene és klasszi-
kus zene között nincs olyan mély szaka-
dék, mint az európai zenében. Csak ép-
pen míg a klasszikus m ű f a j b a n a zene 
anyaga szinte absztrakt elemekből épül-
ve áll össze lenyűgöző s t ruktúrává, a 
népzenében ugyanaz a hangzáskultú-
ra könnyebben megjegyezhető, világo-
sabban tagolt melódiák szolgálatában 
áll. 

Kárpáti János 

Az AZIMUTH-EGYÜTTES hangver-
senye a Zeneakadémia nagytermében 
szeptember 20-án azt a bizonyos mese-
beli szamarat ju t ta t ta eszünkbe — sa j -
nos —, amelyik nem tudott választani 
az ú t jába akadt szénakazlak közül, s té-
tovasága miatt éhen pusztult. A végletes 
hasonlat párhuzamát enyhíti , hogy e 
képletes halál ezúttal nem a megjelent 
közönséget jellemezte, hanem — szeren-
csétlenségünkre — éppen a muzsikuso-
kat : az együttes stílusát, következetlen 
felfogását és az előadói intenzitás hiá-
nyát. 

Az éjjeli koncertre nagy számban 
egybegyűlt hallgatóság előlegezett bizal-
mát valójában csak Kenny Wheeler is-
mert klasszisa indokolta, továbbá az ese-
mény hát terének rangja, és az az eléggé 
nem dicsérhető szándék, hogy ez alkalom-



A Z A Z I M U T H - E G Y U T T E S ( F á b i á n J á n o s f e l v é t e l e ) 

mai jazzmuzsika is szerepel a Budapesti 
Zenei Heteken. Nnrma Winstone (ének), 
Kenny Wheeler (trombita) és .John 
Taylor (zongora) triója ugyanis nem jár t 
még Magyarországon, hírük nemigen 
előzte meg érkeztüket, így felléptetésük 
a Nemzetközi Zenei Tanács budapesti 
ülésével egyidőben reprezentatív célt 
szolgáló, váratlan, revelatív meglepetést 
ígért, mely — hittük — utólag igazolja 
a szereplőválasztást. Az Azimuth-együt-
tes nyíltan kimondva: unalmas, eredeti-
ség és elementari tás nélküli, a sajátos 
zenei vagy gondolati alapot hallhatóan 
nélkülöző muzsikálása nem felelt meg a 
várakozásnak. 

A megítélést az előadás ..professzio-
nista" kecsességének, a három muzsikus 
lágy. folyondárszerű előadói kapcsolatá-
nak látszata tet te első pillanatban ne-
hézzé. Hiszen nem volt pillanat, amely-
ben a „beállított", kompozitorikus kez-
dő és befejező részek, témák, feldolgozá-
sok közötti rögtönzésekben az együttes 
hangzásból kibontakozó szolisztikus ívek 
ne kapcsolódtak volna kellő eleganciá-
val egymáshoz, s nem volt rá példa, 
hogy a három muzsikus ne adta-vet te 
volna át egymásnak és egymástól szin-

te patika-mérlegen kiegyensúlyozott 
pontossággal a zenei folyamatot, a zenei 
történés fonalának tovább-gombolyítá-
sát — néhol kifejezetten bravúrosan. 
Csakhogy a zenei anyag nem volt ka-
rakteres, fölfogásában nem volt erede-
ti, de hatásos sem, sőt sok esetben ki-
fejezetten epigonizmusként hatott , s 
ezsn nem segített semmilyen kecsesség, 
semmilyen finomság, semmilyen techni-
ka. és Kenny Wheeler esetében még a 
bámulatos hangszertudás, gazdag zenei 
véna és varázslatokra is képes trombita-
hang sem. Ez a hangverseny folyamán 
mindinkább kiderült. Norma Winstone 
érdesen fakó hangját — mely magabiz-
tosan meghatározta ugyan egy-két da-
rab előadásának stílusát (például: I re-
member April) — kulturáltságán kívül 
(ami persze nagy erény!) nem jellemez-
te sem zenei erő, sem valamilyen (pél-
dául elidegenítő) emóció, bár igen pon-
tosan és haj lékonyan énekelte szólamát, 
rögtönzéseit. John Tayler — aki látha-
tóan technikailag igen fölkészült muzsi-
kus — kezdetben repetitív megoldásokat 
ígért, végül hol bartókos, hol debussv?. 
hol ,,egy-az-egyben Keith Jarrett" ' volt. 
de — és épp ez a ba j — sehol sem emel-, , l i? 



kedett fel sajátossá, nem ért el identi-
tást. 

Szinte hihetetlen, hogyan lehetett ez 
a két ember az est legjobbjának, a 
trombitásnak társává. Wheeler volt 
ugyanis egyedül az — különösen cornet-
szólójában —, akinél nem akadt indoko-
latlan. fölösleges hang és zenei megol-
dás: aki szerényen, de feszült figyelem-
mel mindig kivárva és sohasem elmu-
lasztva ,,a" pillanatot, végül is „sze-
rénytelenül" falatozni kezdett a legpom-
pásabb ízű zenei fogásokból. 

L i s z t — 

1981 
Az idei Liszt—Bartók zongoraverseny 

nagyon nehéz volt, több okból is. A ver-
seny anyagát sem mondhattuk könnyű-
nek: bár kétségtelenül léteznek a vilá-
gon ennél nagyobb erőpróbát jelentő 
versenyek is. az mindenképpen eléggé 
megkötötte a résztvevőket, hngy műso-
rukat (a hagyományokhoz híven) legna-
gyobbrészt Liszt és Bartók műveiből 
kellett összeállítaniuk. Ráadásul a ze-
nekari döntőben — az évfordulóra való 
tekintettel — ezúttal kizárólag Bartók 
2. vagy 3. zongoraversenyét játszhatták, 
s azt hiszem, ez egyik oka volt annak, 
hogy a 66 jelentkező közül végül is csak 
39 lépett pódiumra. Nehéz volt a ver-
seny továbbá időtartama miatt is. Ami-
lyen humánus megoldás, hogy az elő-
döntőben két alkalommal játszhattak a 
fiatal zongoristák, annyival fárasztóbb 
is lehetett ez számukra; s ugyanez a 
helyzet a verseny két hétre elnyújtott , 
iaza időbeosztásával: igaz. hogy a részt-
vevők így többet pihenhettek az egyes 
szereplések között, de hosszabb ideig 
voltak kitéve az idegi-fizikai megterhe-
lésnek is. További, váratlan nehézséget 
okozott a középdöntőre „időzített" hir-
telen frontbstörés. a szeptemberben szo-
katlan „trópusi" meleg — minden bi-
zonnyal ez is közrejátszott abban, hogy 
többen megbetegedtek, és a középdöntő-
ben feltűnően sok memóriazavar és 
egyéb, indiszponáltságbol eredő hiba 
fordult elő. És végül ott volt a Televízió, 
amely dokumentumfilmet készített a 

Évtizedekre visszanyúló emlékek-él-
mények során megbizonyosodva hisz-
szük: a Zeneakadémia nagyterme és kö-
zönsége alkalmas környezet a megmé-
rettetésre: ez alkalommal kiderült, hogy 
— műfaj i elfogultságoktól függetlenül 
— csak az az igazán jó és lényeges ze-
ne, amelyet nem csupán „az ész és ér-
zéklés latolgatása" teremt, hanem 
amelyben ott van a muzsikusok „meg-
szállottsága" is. Ebből most édeskeveset 
kaptunk. 

Szabados György 

versenyről (a filmet azóta már láthatták 
a nézők). Bár csak bizonyos részleteket 
vettek fel bizonyos résztvevők játéká-
ból, a zsűri úgy tartotta igazságosnak, 
hogy mindenki azonos körülmények kö-
zött szerepeljen, s így a pódiumot a kö-
zépdöntő kezdetétől fogva, mindvégig 
azonos fényerővel világították meg. 

Nos, akik ilyen körülmények között 
végigcsinálták legalább az első két for-
dulót, elviselték a versenyzéssel szük-
ségszerűen együtt járó, rettenetes ideg-
feszültséget, a tévések lámpáit és a lám-
pák okozta kegyetlen hőséget, azok ren-
geteget nyertek — függetlenül attól, 
hogy végül is kaptak-e valamilyen díjat, 
vagy sem. Az egyik magyar résztvevőtől 
hallottam, hogy ő elsősorban azért ne-
vezett be, mert egy versenyen „sok 
minden kiderül". Valóban, egy ilyen (tu-
lajdonképpen természetellenes) szituáció 
nagyon sok tanulsággal szolgálhat — 
mindenekelőtt maguknak a versenyzők-
nek. mivel hozzásegíti őket saját képes-
ségeik (teherbírásuk, koncentrációs 
készségük, lélekjelenlétük, reflexeik, ás 
egyáltalán „pódium-közérzetük") tel je-
sebb megismeréséhez, emellett sűrített 
formában ad lehetőséget zenei elképze-
léseik kipróbálására is. De nagyon ta-
nulságos lehetett a verseny azok számá-
ra is, akik csak passzív szemlélőként 
vettek részt benne. A legkülönfélébb íz-
lésű, iskolázottságú zongoristák, a leg-
különfélébb művész- és embertípusok 
egymás utáni szereplése szükségképpen 

B a r t ó k z o n g o r a v e r s e n y 


