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Weiner Leó: 
Öt divertimento, Szerenád
Észt Nemzeti Szimfonikus Zenekar, Neeme Järvi

Régi tapasztalat, hogy a több területen kiváló mesterek 
életművének értékelésekor egy kiemelt terület leárnyékolja 
a többit (pl. Kodály a népek nagy énektanára).  
A kamarazenetanárként kétségkívül páratlan Weiner Leó 
zeneszerzői életműve is több körülmény összejátszása 
következtében került mindig háttérbe. Kiváltképp zenekari 
műveit illetően sajnálatos ez, hiszen a szerző gazdag 
hangszínfantáziájú, remek hangszerelő volt.  
Éppen ezért rendkívül örvendetes, hogy szerzői lemeze 
jelent meg a Chandosnál. Különlegesség, hogy az Észt 
Nemzeti Szimfonikus Zenekar előadásában – de nem 
egyedülálló vállalkozás ez részükről, hiszen készítettek 
szerzői albumot Scharwenka, Suchoň vagy épp Martinů 
műveiből is. A lemezismertetők feladata műsorfüggően 
különböző. Közismert szerzők/művek esetében  
érdemes kitérni érdekességekre is, ebben az esetben  
viszont az alapinformációkon van a hangsúly. 
Az idegen nyelv(ek)en hozzáférhető magyar zenetörténeti 
irodalmat is minősíti, ha az ismertető írójának igencsak 
szelektív az ismeret anyaga; néha elemi dolgokat nem 
közöl, máskor aprólékosan jólértesült. Mindenesetre, 
korántsem tűnt volna minősítésnek, ha ír Weiner  
konzervativizmusáról (ami a klasszicizáló formakészletben 
is megmutatkozott), ami legalább annyira jellemző,  
mint az, hogy zenekari műveiben gyakran merít népzenei 
anyagból. Hangversenyfelvételekből állt össze a műsor, ami 
eléggé kétélű dolog. Egy rubato hangszerszólónál élő 
előadásnál esetleg „kockáztat” a zenekari muzsikus – ha 
tudja, hogy felvétel készül, óhatatlanul is visszafogottabban 
játszik, hogy mindenképp megüsse a felvételek  
perfekciómércéjét. Ugyanez vonatkozik a szellemes 
frappáns formálásra; a pontosság követelménye  
befolyásolja az agogikát – kiváltképp, ha nem szólisztikus 
helyekről van szó, hanem nagy létszámú szólamokról. 
A hangszeresek játéköröme ezúttal leginkább a gyors 
tételekben érződik. Mindig plasztikusan jut kifejezésre 
az imitációs szerkesztés, ám a hangszerelés egyedi ötletei 
iránt kevésbé bizonyult fogékonynak Neeme Järvi  
együttese. A felvétel utómunkálatai során érdemes  
lett volna figyelni az arányos („hallgatóbarát”)  
tételszünetekre.

Fittler Katalin

Faragó Béla: 
Pormacska dalok és táncok

Faragó Béla legújabb lemezén – amint arra az Előszó alcíme 
is utal (Vázlatok egy önarcképhez) – a szerző minden eddigi 
zenei tevékenységének emlékét ott találjuk.  Megjelennek 
stílusok, melyek hatottak zeneszerzői gondolkodására, ott 
vannak azoknak az együtteseknek a zenei lenyomatai, 
melyekben aktív muzsikusként tevékenykedett, és bizonyára 
a Zeneakadémia professzorának jazzzeneszerzés órái is 
felbukkannak valamilyen formában a kompozíciókban. 
A lemez közel huszonöt évet fog át, az 1986 és 2009 
közötti alkotói periódus azon műveiből ad ízelítőt,  
melyekben az énekhang – ezzel együtt pedig a szöveg – 
meghatározó szerepet töltött be a darabokban. Az első 
nagy blokk Franz Kafka Az átváltozás című elbeszélése 
alapján készült opera keresztmetszete. Voltaképpen az 
opera kórustételeiből összeállított szvit – Pormacska dalok 
és táncok – tizenkét tétele meséli el Gregor Samsa utazó 
ügynök történetét, aki egy nap arra ébredt, hogy bogárrá 
változott. A Faragóműben a főhős lelki és fizikai küzdelmét, 
az élettől való búcsúját a Kafkanovellában nem szereplő 
„kitalált” lények, a pormacskák kísérik. A dalmű során 
a főhőst ők vigasztalják, ők fedezik fel új képességeit, ők 
kísérik el az élet utolsó pillanataiban. A szvit tételeiben 
Faragó Béla nem csak a színpadi történést foglalja össze, 
hanem a vokális zene történetét is. Hallhatunk gregorián 
utánzatot, megjelenik a korai többszólamúság, a madrigál, 
a barokk korál allúziója, a bel canto, a népdalra emlékeztető 
megszólalások, sőt, zörej és testhangok is. A kivételes 
feladatra kivételes előadók vállalkoztak: a Szent Efrém 
Férfikar négy jeles tagja – Bubnó Tamás és Márk, Philipp 
György és Silló György. Művészi sokoldalúságuknak  
köszönhetően virtuózan váltanak egyik énekstílusról 
a másikra, melyhez két tételben Kántor Balázs csellóhangja 
társul. A középső blokk hét József Attilavers meg
zenésítése. Károlyi Katalin mezzoszopránja rendkívül 
érzékletesen jeleníti meg a versek hangulatát, énekét  
Kerek István hegedűje és a szerző zongorajátéka teszi 
teljessé. A lemez utolsó része, a Hortobágyi Lászlóval közös 
Nem lette hűvösebb? címet viselő alkotás új dimenziókat 
nyit meg a 21. századi zeneszerzésben, ahol az indiai rága 
és a repetitív zene alkalmazásával a régi és a modern ad 
randevút egymásnak.
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