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éves növendékérôl, Hagai Schachamról,
aki sajnos nem tudott eljönni Haifából,
hogy játsszon nekünk. Az Amerikai-Iz-
raeli Kulturális Alapítványtól sok tanít-
ványa részesül Moshe Sharet ösztöndíj-
ban. Ezeknek a növendékeknek évente
egyszer bíráló bizottság elôtt, meghall-
gatáson kell játszaniuk, hogy fejlôdésük
mértékét bizonyítva elérjék ösztöndíj-jo-
gosultságuk meghosszabbítását. Néhány
esetben – egészében, vagy részben – a
szülôk fizetik az oktatás költségét, ami
az amerikai mértékhez képest alig hihe-
tôen névleges összegû csupán!

Minden óra skálával kezdôdött, gondo-
san ügyelve az intonációra és a hang mi-
nôségére. Bejátszás után a növendék a
rendes hegedûs repertoár valamelyik kon-
certjét (Mendelssohn, Saint-Saëns, Mo-
zart Nr. 3.) vagy annak egy részletét ját-
szotta, és egy rövid, vagy közepes hosszú-
ságú mûvet (egy Bach szólószonáta – té-
telt, a Vieuxtemps Ballada és polonézt,

stb.). Fehér csendben ült és figyelt, idôn-
ként megállítva a növendékeket, hogy va-
lamilyen halaszthatatlanul fontos tanácsot
adjon, de sohasem úgy, hogy meggátolja
spontán elôadói képességét, vagy önbiza-
lomvesztést okozzon. Mi is sokat tanul-
tunk ezekbôl a hegedûórákból.

Hangszerei iránt érdeklôdtünk.
„Két legjobb hangszeremet elajándé-

koztam, mert jó kezekben akarom látni
ôket, amíg még élek, és nem akarom,
hogy azon vagyontárgyak közé kerülje-
nek, amelyek majd egy napon hagyaté-
kom részei lesznek. Albanim Erez Oferé
lett, Klotz hegedûm Millie Friedmanhoz
került.”

Fehér Ilona javíthatatlan optimista,
szívében örökifjú személyiség, aki min-
den újabb napot nagyra becsül az élet-
ben, ôszintén imádkozva azért, hogy
„valahogy majd csak megfeledkezik ró-
lam Isten, nem leszek öregebb, és így
örök idôkre folytatni tudom munkámat.”

Ezalatt a viszonylag rövid idô alatt
megismertük és megszerettük Fehért.
Könnyes szemmel vettünk búcsút egy-
mástól, azzal a szándékkal, hogy ha ez
emberileg lehetséges, ismét találkozunk.”

A fenti, tizenöt évvel ezelôtt lezajlott
beszélgetés nyomán úgy érzi az ember,
hogy nem csupán egy muzsikus-pedagó-
gus portréja rajzolódott ki elôttünk. Mint-
ha egy rendkívüli jelenség érintett volna
meg bennünket, egy olyan jelenség,
amely ugyan szüntelenül jelen van a vi-
lágban, hol itt, hol ott tûnve fel, de sajnos
nem elég gyakran találkozhatunk vele.

E jelenség örök, éltetôi azok a nap
mint nap hangszert tanuló-cipelô, tehet-
séges fiatalok, akik rögtön felismerik, ha
olyan szerencsések, hogy találkozhatnak
vele. Így az igazi mestereknek megada-
tik, hogy lélekben „örök idôkre” folytat-
ni tudják munkájukat...

Rakos Miklós 
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KRITIKA

Egy  eltemetett álom megvalósulása

Több mint két évtizedes operaéneke-
si múlttal kellett rendelkezni Bede
Fazekas Csabának ahhoz, hogy –
Biller István aktív-energikus ösztön-
zésére – elmondhassa: jelentôs szere-
peinek néhány szép részletét hangfel-
vétel is ôrzi. Is, merthogy közönsége
számára felejthetetlenek színpadi
alakításai, s a személyes, élô zenei
élmény hatóereje rövid távon – em-
beröltônyi  idôben – anélkül is mara-
dandó. S ha sokat is kellett várni a
megvalósulásra, az eredmény: önma-
gáért beszél.

A szeptember folyamán rögzített
felvétel színhelye a gyôri evangéli-
kus templom. Itt énekelte színpadon
oly gyakori partnerével, Bellai Esz-
terrel, Verdi Trubadúrjából a IV.
felvonásbeli kettôst (Leonora  – Lu-
na), a program zárószámaként

Az összeállítás – stílszerûen –
prológgal kezdôdik, Leoncavallo
„Bajazzók"-jából. A szerkesztés lo-
gikáját keresve, csak a híres „egy-
operás", már-már „testvér-szerzôk”
egyenjogúsítása indokolja, hogy
utána rögvest az intermezzo követ-
kezik Mascagni „Parasztbecsület”-
ébôl. Verdi muzsikáját két ária kép-
viseli: Germont-é  a Traviata II. fel-
vonásából, majd a Rigolettóból a
címszereplô emlékezetes II. felvo-
násbeli magánjelenete. Sajnos –
márminthogy az énekes-produkció
iránt érdeklôdô számára – közben
ezúttal bántóan terjedelmes „inter-
mezzo” kapott helyet.  Gounod „Fa-
ust"-jából a balettzene csaknem 17
percig tart, akkor is megakasztja a
folyamatot, ha megannyira élveze-
tes a zenekari elôadás. Rigoletto
után ismét hosszasan kell várakoz-
nunk az énekes produkcióra. Nem

érzem elég indoknak, hogy közked-
velt az Órák tánca jelenet Ponchielli
Giocondájából. A Verdi-szendvics
folytatódik a továbbiakban is, A tru-
badúr két részlete (a címszereplô
áriája és a mûsorzáró duett) között
újra intermezzo szól. Ezúttal Puccini
muzsikája (a Manon Lescaut-ból).

Magyarázni mindent lehet – elfo-
gadni nehezebb. Képtelenség feltéte-
lezni, hogy Bede Fazekas Csaba pro-
dukcióiból ennyi a megörökítésre
méltó. Sovány vigasz ezért, hogy
Bede Fazekas Csaba ír(hat)ta  a kísé-
rôszöveget, melyben végül is csak a
vokális számokról olvashat az érdek-
lôdô. Arról már aligha ô tehet, hogy
magas hibaszázalékkal jelent meg a
kísérôfüzet. Nem elég mentség erre a
gyors munka sem, amely, úgy tûnik,
a hangfelvételek minôségét nem be-
folyásolta.



K R I T I K A

Más kérdés, hogy a Gyôri Filharmo-
nikus Zenekar, Medveczky Ádám ve-
zényletével, éppen ezekben a részle-
tekben nyújtja talán a legigényesebb,
leginkább kidolgozott, zeneileg átgon-
dolt teljesítményt. Dehát, ugyebár, ez a
felvétel „arról szól, hogy Bede Fazekas
Csaba énekét kívánja mind többekhez
eljuttatni?!

A korong egészét a felszabadult mu-
zsikálás jellemzi. Oldott, néha már-
már kedélyesen hangulatos, ugyanak-
kor sohasem lazul a ritmikus tartás, fô-
ként a táncok esetében. Viszonylag ki-
csi dinamikai skálán belül szólaltatja
meg az együttes a balettzenét, az ará-
nyok viszont mindig kiegyensúlyozot-
tak. Egyéni ízlés kérdése, hogy – véle-
ményem szerint – némely hegedû-me-
lódia dúsabb-teltebb hangon énekel-
hetne (anélkül, hogy a sûrû vibrato el-
terelné a figyelmet a folyamat-jelleg-
rôl, vagy hogy a súlyosabb vonó elne-
hezítené a hangzást). Dicséretes a
mélyvonósok  intenzitása, melodikus

és  ritmikus karaktere, bár idônként
hajlamosak arra, hogy túlságosan jól
érezzék magukat  a kényelmes keretek
között.

Az áriákban többször rajtakapni a
hangszereseket egyfajta szellemi
lustaságon. Amikor igazán érzéke-
nyen kísérnek, akkor inkább ráhagy-

ják az énekesre a tempót (veszélyes-
sé válhat ez a fajta udvariaskodás,
könnyen „sleppelés” lehet belôle!).
Ebben valamennyi közremûködô
„csendestárs": Medveczky Ádám
nem diktatórikus dirigens, viszont
néha már-már passzívan szemléli a
hangfolyamokat.

Szép-szép a kísérés szándéka (bár-
csak többször, többen élnének vele!),
de a méltán népszerû dallamok kön-
nyen arra csábítanak, hogy túlságosan
is kiélje egyik-másik kis fordulatot az
énekes (bárcsak minden mûvész ennyi
ôszinte szeretettel  szólaltatná meg sze-

repét, szólamát!). Ilyenkor nem ártana
a „központi figyelem", amelyre Med-
veczky, mint érzékeny, tévedhetetlen
ízlésû muzsikus, mindenképp jogosult.

Ha arra koncentrálunk, hogy ez
Bede Fazekas elôadói szóló-lemeze,
akkor különös figyelmet igényelne az,
hogy hogyan szól,  arányaiban, a  kísé-
rô együtteshez képest, a szólista.

Idônként azt érezzük: dobozba dug-
ták, máskor pedig hirtelen az ôt rejtô
dobozra helyezték – kiemelve – a kísé-
ret egyik-másik szólamát. Az ilyesfajta
technikai (mûszaki) beavatkozás azért
veszélyes, mert az elôadó(k), egy idô
után, már-már beletörôdik(beletörôd-
nek) abba, hogy a megszólaló arányok
módosítva lesznek. Ez pedig azzal jár,
hogy feladja(feladják) azt a felelôsség-
vállalást, ami az etikai fedezetét nyúj-
taná a mûvészi produktumnak.

Ezúttal, mint annyi  más esetben is,
ez még nem perdöntô – de nem mehe-
tünk el szótlanul az egyelôre még hál’
Istennek másodrendû/másodlagos tüne-
tek mellett, mert fontos, hogy azt a hi-
tet, hogy az szólal meg, amit játszunk,
sohase veszítsék el az elôadók. Márpe-
dig a mechanikus-mûszaki beavatkozá-
sok utólagos munkálkodása éppen ezt a
természetes tendenciát gyengíti.

Ilyen meggondolások alapján kell
sajnálnunk, hogy a megörökített for-
mában került felvételre a Rigoletto-
ária, merthogy így bizonyára sohasem
hangzik fel élôben! Egyszerû lenne a
megoldás, viszszajátszani a produkci-
ót, minden kommentár nélkül – s e ta-
nulság birtokában, mintegy önmagától,
más lett volna a következô eljátszás
eredménye.

„Érted haragszom, nem ellened” –
ebben a szellemben szeretném remélni,
hogy Medveczky a közeljövôben sok-
kal aktívabban, sokkal nagyobb fele-
lôsséggel vesz részt a végsô hangzás-
kép kialakításában – s hiszem, hogy
úgy a minden szereplô szándékának
megfelelô kifejezés hatékonyabban fog
kifejezésre jutni.

Fittler Katalin
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