
28 GRAMOFON

Bernstein 100
Bernstein inasévei Reiner Frigyesnél

Centenáriumi összeállításunkban Bernstein és a pályáját keresztező 
 magyar muzsikusok kapcsolatait villantjuk fel interjúrészletek, 

 levélszemelvények felhasználásával. Reiner Frigyes (1888–1963)  
a 20. század kiemelkedő karmester-egyénisége, a cincinnati, pittsburgh-i, 

chicagói zenekarok és a Metropolitan Opera zeneigazgatója, egyike  
a Nyugaton csillogó karriert befutott magyar dirigenseknek.  

A philadelphiai Curtis Institute zenekari tanszékének vezetőjeként  
1939–1941 között volt Bernstein tanára. 2018-ban Reiner Frigyes  

születésének 130., halálának 55. évfordulójára is emlékezünk. 
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Bernstein Mitropoulos és Aaron Copland ajánlásával 

felszerelkezve érkezett a Curtis Institute-ba, így a felvételi 

félelmetes légkörét még a diktatórikusan szigorú Reiner 

előzetes magas elvárásai is fokozták. Később többször 

mesélt a kottatartóra tett Brahms-Akadémiai ünnepi 

nyitányról – a véletlenszerűen kinyitott partitúra alapján a 

jelölteknek fel kellett ismerniük és első látásra le kellett 

zongorázniuk a művet –, valamint saját szerencséjéről, 

ahogyan az egyik témafoszlányra ráismerve könnyebben 

végigevickélte a darabot.

Reiner mindig Mozart-recitativókkal kezdte a munkát, 

amelyeket a diákoknak az énekszólamokat fejből beénekel-

ve kellett „levezényelniük”. Ütemezni nem tanított. „Egyen-

letesen ütemezni minden bolond tud, nem kell erre külö-

nösebben büszkének lenni. Viszont egy opera recitativója… 

Aki még nem vezényelt operát, nem tudja, mi valójában a 

karmesterség.” Instrukciói rövidek voltak, tele gyilkos 

iróniával és gúnnyal, erről vált híressé. Nem is annyira amit, 

hanem ahogyan mondta. Az egyszerű német szókapcsolat, 

hogy „total unbegabt” (teljesen tehetségtelen), ahogyan 

Reiner cinikus gúnnyal, eltúlzott magyar hangsúllyal 

kimondta, megsemmisítő hatású volt.

Bernstein jól vette az akadályokat. „Ami a vezénylés 

megtanu lását illeti, szinte lehetetlen, megmászhatatlan 

hegy csúcs nak tűnik, de én nem félek, bár minden oldalról 

rengeteg epés megjegyzést hallok tanáromról, Reinerről. 

Igazából az egyetlen eddigi óránkon szelíd volt, mint egy 

bárány.”

1940-ben Reiner és Mitropoulos ajánlásával Bernstein 

jelentkezett Serge Koussevitzy nyári tanglewoodi kar-

mesterkurzusára. Reinert később bosszantani kezdte  

ez a lépés – bár maga javasolta tanítványának a zenekari 

rutint jelentő hathetes kurzust – és Bernstein lelkendező 

levelei csak olajat öntöttek a tűzre: 

„Életem legszebb hat hetét töltöttem a Berkshire Music 

Centerben. Az első naptól az utolsóig izgalmas, igazi 

feladatokkal halmoztak el. Nagy hálával tartozom önnek 

a sikerért, amit itt elértem. […] Az itteni karmesteri munka, 

az intenzív próbafolyamat, személyes sikereim a zenekarral, 

és a Koussevitzky által sugárzott lelkesedés – mindez 

nagymértékben befolyásolta világlátásomat. Most várom 

Koussevitzky jelzését a jövő évvel kapcsolatban: szeretne 

Bostonban egy ifjúsági zenekart alapítani, és meghívott, 

hogy dolgozzak vele. Tehát, kérem, ne felejtsen el, és ne 

gondoljon hálátlannak, ha nem térek vissza önhöz az idén. 

[…] Hatalmas hálát érzek azért a tudásért, amit öntől 

kaptam. Senki más nem lett volna képes megtanítani 

vezényelni zenekar nélkül, csak ön. És önnek sikerült.” 

A levél kisebb vihart okozott a Reiner–Randall Thomson–

Curtis tengelyen. Bármit is gondolt Reiner növendéke 

képességeiről, idegesítette a gondolat, hogy átengedje 

mentorálásának „monopóliumát”, különösen egy konku-

rens karmesternek. Nem versenghetett Koussevitzkyvel, 

sem személyes sárm, sem médianépszerűség szempontjá-

ból, de a tanglewoodi, meg a bostoni utódlás lehetősége 

jelentette előnyöket sem tudta nyújtani. Ezért inkább 

szigorú levelet küldetett Bernsteinnek és Foss-nak, amely-

ben az Intézet mindkettejüket a legkomolyabban felszóítja, 

„hogy haladéktalanul térjenek vissza Philadelphiába és 

folytassák munkájukat a Curtis Intézetben.”

Bernstein ősszel bűnbánóan visszatért az alma materbe, 

miután sietve újra lojalitásáról biztosította mesterét:   

„[…] úgy érzem, magyarázattal és bocsánatkéréssel  

tartozom önnek. Egy félreértést szeretnék tisztázni. […]

Amikor a halvány lehetősége felmerült, hogy folytathatom 

a nyáron elkezdett munkát, két okból éreztem késztetést, 

hogy ezt megfontoljam, és reményeim szerint ön mindket-

tőt megérti majd. Az első anyagi természetű: Bostonban 

otthon lakhatnék, így anyagi terheim jelentősen csökken-

nének. […] Másodszor: az ön növendékeként tudatosodott 

bennem az „igazi” vezénylés jelentősége, így ahogy egy 

halvány esély mutatkozott erre, indokolatlanul elcsábultam; 

de soha nem engedtem volna meg magamnak ezt  

a megingást, ha úgy látom, ön ezt saját maga, vagy  

a karmesteriskola iránti hűtlenségnek érzi. […] 

A hullámvölgyek ellenére Reiner tudta értékelni kiemelkedő 

tehetségű növendékét, meghívta dirigálni Pittsburgh-be  

és a chicagói zenekarhoz is beajánlotta.  

„Fölösleges mondanom, mennyire boldog vagyok a jó hír 

miatt”  – írta, amikor Bernstein 1943-ban elnyerte a New 

York-i Filharmonikusok másodkarmesteri állását.

Bernstein szeretetteljesen karikírozva fogalmazta meg két 

meghatározó mestere alkati különbségeit: „Reiner tanítási 

módszere szélsőségesen zsarnokinak volt mondható… míg 

Koussevitzky tanítása inspiráló volt… utóbbi mindig a 

jelenség emocionális oldaláról közelítve fogalmazta meg 

instrukcióit, például, hogy olyan melegség legyen benne, 

mint a felkelő nap sugara”. Ezzel szemben Reiner zordonan 

neked szegezte a kérdést, hogy „mit játszik ott a második 

klarinét?” Bár lelkileg közelebb érezhette magához  

Koussevitzky szenvedélyesebb, extrovertált stílusát, mindig 

leszögezte, hogy a szakma legmélyebb rétegeit – egyálta-

lán: karmesteri szemmel elemezni egy partitúrát, amelyet 

korábban csak zongorista, vagy zeneszerzői szempontból 

értelmezett – Reinertől tanulta meg. 

 „Kincsként őrzöm Reiner emlékét […] Nagy tanár volt, 

komoly, sokat követelő, maximalista, mélyreható tudást adó 

és igénylő, az ál-értékek ellensége. Gyakran remegtünk 

az óráin, de ma már csak áldani tudjuk a nevét mindezért. 

Kétségbeesetten próbáltuk ellesni vezénylési stílusának 

könnyedségét, mesteri ökonómiáját…  

A mai napig az ő példája lebeg a szemem előtt, de tudom, 

hogy soha nem érek fel hozzá.” 


