
Szeptember 27. 
az Operaház Ének- és Zenekara
Ünnepi hétvégét tervezett szeptember 26-ra
és 27-re a Magyar Állami Operaház: a jubi-
leum elôestjén gálamûsor hangzott el, más-
nap pedig az 1884. szeptember 27-i nyitó-
elôadás mûsorát idézték fel, koncertszerû
elôadásban. A 125 évvel ezelôtti esemény
emlékét írott dokumentumok ôrzik – pedig
mit nem adnánk egy bármily kezdetleges
hangfelvételért! A 27-i mûsort viszont fel-
idézheti az érdeklôdô utókor – akkor meglesz
a haszna annak, hogy zavaróan munkálkod-
tak a színpadon a kamerákkal az audiovizuá-
lis felvétel készítôi. Az ünnepi beszédeket
követôen Erkel Ferenc Bánk bánjának I.
felvonása, majd a Hunyadi László címû
opera nyitánya következett, szünet után
pedig Wagner Lohengrinjének I. felvonása.
A földszinten a jobb oldali páholyokban az
Operaház örökös tagjai foglaltak helyet – kö-
zülük Sólyom-Nagy Sándor a Bánk bán Pe-
túrjaként lépett színpadra, Molnár András
pedig a Lohengrin címszerepében. A többiek
a hallgatóság krémjét jelentették, hiszen né-
hányan a felidézett mûsor valamely szerepé-
ben is felejthetetlen alakítást nyújtottak. Rá-
adásul a nézôtéren is számos rangos mûvész
jelent meg, akiknek szintén sajátjuk a mûsor
egyik-másik szerepe. Aligha irigylésre méltó
az utód, akinek énekét a nagynevû elôdök
hallgatják, akarva-akaratlanul: kritikusan.
Minden bizonnyal kritikusabban, mint a
közönség, mert aligha tudják „kikapcsolni”
emlékeiket. És hasonlóképp érezhettek az
Operaház ének- és zenekarának egykori tag-
jai, hiszen ôk is belülrôl ismerik e mûveket. 
Ugyanakkor, a megszépítô messzeségen túl
a kritikátlanságért dolgozott mindenki; az
ünnepi est közremûködôi aligha a szakmai
igényeknek vagy a közönség elvárásainak
akarhattak megfelelni. A múlthoz kellett fel-
nôniük, azzal a büszkeséggel, amelyet a
nagy hagyományok folytatói érezhetnek.
Hasonlóképp, a közönséget is elsôsorban a
történelmi, zenetörténeti esemény vonzotta
– a jelenlét ténye egyfajta kiválasztottság-
érzetet adott. Ebbôl talán kisugárzott valami
az Andrássy útra is, ahol kivetítôn követhet-
ték a mûsort a további érdeklôdôk.
Az elsô rész karmestere Kovács János volt, a
Wagner-felvonás dirigense Fischer Ádám.
Napjaink elôadómûvészet-történetének két
jeles személyisége; egyik idehaza-mûkö-
dése okán (miként az egykori aranykor mû-
vészei, Kovács János is javarészt Budapest
zenei életét gazdagítja), másikuk nem-
zetközi tapasztalatokkal felvértezve. 

Az idézet kötelez; a mûsorszámok nem cse-
rélhetôk fel – pedig a Hunyadi nyitánya is
szép hangütés lett volna! 
A koncertszerûnek hirdetett elôadáson az
énekesek korántsem oratorikus személyte-
lenséggel álltak; alkalmi helycserékkel,
gesztusokkal és szemkontaktussal próbál-
ták nyilvánvalóvá tenni: színpadi szerep
megjelenítôi. Hallgattuk a 19. századi ma-
gyar zenét (azt a zenét, amelyet a 19. száza-
di magyarság olyannyira sajátjának érzett), s
valahol megérintett mindenkit a múlt at-
moszférája. Korántsem tûntek „bosszantó-
nak” a prozódiailag problematikus szavak-
mondatok – sôt, néha a kiszámolókhoz
vagy gyermekmondókákhoz hasonlóan
már-már önálló életre keltek a (szöveget
szinte ellenpontozó) zenei ritmusképletek. 
A Bánk bánban csupán Ottót éreztem „sze-
reptévesztônek”: Nyári Zoltán rámenôsen
ostromló figurája már-már elhitette, hogy
érzelmi/indulata ôszinte, tehát indokolatlan
szimpátiát ébresztett. A tenor hôsszerelmes
mindig rokonszenves.
Az Operaház Ének- és Zenekarára minden
bizonnyal hatott az ünnepi légkör; lelkesítô
lehetett a pódium reflektorfénye. Összeszo-
kottan muzsikáltak Kovács Jánossal: jelen-
tôs mértékben követve instrukcióit – ám
épp a részleges teljesítéssel elérve azt, hogy
a dirigens ne emelje a mércét. Egyetlen elô-
adáson így kamatozott a befektetett munka
– ha sorozatban (ill. rendszeresen) szere-
pelne a repertoáron a mû, az igényes kar-
mester aligha érné be ennyivel. S vonat-
kozik mindez a nyitányra is.
A szcenírozás nélküli Lohengrin nyilvánva-
lóan örömzenélés volt a legutóbbi színreál-
lítás után; visszahelyezôdött jogaiba Wag-
ner zenéje, a szereplôk a partitúra utasításai
értelmében léphettek kapcsolatba egymás-
sal. Sümegi Eszter teljesítménye kimagasló
volt, s a legszebb pillanatokban Molnár
András is hozta régi formáját. A zenekar
sokkal koncentráltabban játszott; mintha a
wagneri zenei nyelvet különösebb erôl-
ködés nélkül, természetesebben értenék s
beszélnék, mint Erkelét. A nagy igyeke-
zettel menthetô, hogy a kezdés korántsem
sikerült atmoszféra-teremtôre: az éteri-áttet-
szô hegedû-hangzások földközelbe kerül-
tek. De amikor a hangszerek nyelvét meg-
oldotta a szöveg, magára talált az együttes.
Az ünnepnek nagy átütôereje volt – az ün-
nepi elôadás fogadtatása is sejtette: a mûfaj
közönsége állhatatos, kitartó és hûséges, és
aligha kell attól tartani, hogy elpártol az
Andrássy úti palotától.

Október 6. 
MÁV Szimfonikus Zenekar
Új ülésrenddel kísérletezik új bérleti soroza-
tainak színhelyén a MÁV Szimfonikus Zene-
kar: az Operettszínházban nem I., II. hege-
dû, brácsa, gordonka elrendezéssel, hanem
I. hegedû, gordonka, brácsa, II. hegedû a
vonósszólamok ülésrendje, a bôgôkkel ha-
gyományosan a gordonka-szólam mögött. A
„hely szelleme” sugallhatta a 7 órai kezdetet,
ami az Erdélyi Miklós bérlet nyitóestjén kife-
jezetten hasznosnak bizonyult. Tartalmas és
terjedelmes mûsort kínáltak: az elsô részben
Mozart két A-dúr zongoraversenyét az utóbbi
idôben örvendetesen gyakran fellépô Ránki
Dezsôvel, a szünet után pedig Bruckner
egyik legismertebb szimfóniáját, a VII-t. Az
est dirigense az együttes mûvészeti vezetôje,
Kollár Imre volt.
Újdonság a helyszín nemcsak a közönség-
nek, hanem a zenekarnak is – éppen ezért
érdemes nagyon figyelni a tényleges hang-
zásra: rejtett erények tûnhetnek fel, és a
hangképet retusálandó, megoldásra váró
feladatok. 
Az azonos alaphangnemû két versenymû-
vet egymás után végighallgatni: élmény, élô
elôadásban kiváltképp! Már a szem is elôre
örül e mûsor láttán – s ha a hangnemszim-
bolika bárminemû megnyilvánulása akusz-
tikus élménnyé válik, az további öröm.
Panaszra semmi okunk – éppen ezért talán
nem hat ünneprontásnak, ha néhány konk-
rét észrevétel következik. Kollár Imre és a
zenekar immár egy éve dolgozik együtt; ki
kellett, hogy alakuljon az a hallgatólagos
jelbeszéd, amelynek birtokában akár szem-
villanásból „értik egymást” (azaz, megérteti
magát a karmester – amit a zenekar reagálá-
sa igazol vissza). Ez hol mûködik, hol pedig
még nem alakult ki. A tematikus területek
pregnánsan váltják egymást, az egyes sza-
kaszok hangszerelési finomságai gyakran
jutnak érvényre, viszont a kezdések pon-
tossága általában megoldatlan. A halk néha
bizonytalan, máskor jelentéktelen – éppen
ezért nem a dinamikai skála egyik végpont-
jaként érzékeljük. A Mozart-versenymûvek-
ben (természetesen) kisebb vonóskar sze-
repel – az általuk produkált (a mûvek adott
pontjain meghatározó jelentôségû) uniso-
nók kívánnivalót hagynak; azonnal hozzá
kell tenni, hogy a Bruckner-szimfóniában a
nagy apparátus unisonói viszont sohasem
tévesztették el hatásukat. A finom-cizellált
hangkép létrejöttét akadályozza, ha egy-
egy vonósszólam nem egységes; nevezete-
sen, ha a dallamjátszó prímben egy-egy
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rövid frázis, motívum kifejezését aránytalan
dinamikai gesztussal próbálja hatásossá
tenni néhány játékos. Ugyancsak problema-
tikusak a hangsúlyos ütemegységre esô zá-
róhangok: néha trambulinként szolgáltak a
következô frázis indításához. Az ilyen apró-
ságokkal együtt, fegyelmezetten játszott a
zenekar – s mozarti A-dúrról lévén szó, épp
a derû általános hiánya tûnt fel. Azok a belsô
elmosolyodások, amelyek a múltbeli em-
lékkép és a vágyott ábrándkép felidézésé-
nek egyaránt velejárói lehetnek. A bensôsé-
ges-szelíd mosoly, amely átsugárzik a zenei
faktúrán, s a mû adott helyén többé vagy
kevésbé vonja magára a figyelmet. Az Ope-
rettszínház pódiuma: korrekt képet ad a
megszólaltatottakról; néha talán kicsit túlsá-
gosan is pontosat, tehát, már-már rézkarc-
élességû apró gesztusokat jelenítve meg.
Ebbôl következik, hogy sok részletszépség-
re is felfigyelhettünk, a kamarazenei érzé-
kenységû párbeszédre a zongora és némely
zenekari hangszer (ill. hangszercsoport)
között – amiben része volt a közös hangzás-
elképzelésnek, a hasonlóképp kidolgozott
frazírozásnak. 
Taps Mozartért – de nem annyi, hogy a szó-
lista még a pódiumon kaphassa meg a vi-
rágcsokrot. Nem kellett hasonlótól tartani a
koncert végén: a kétségkívül hosszú szim-
fónia után ráérôsen tapsolt a közönség (ami
a tetszés egyfajta jele; nem szándékozott
pánikszerû gyorsasággal elhagyni a termet).
Kollár a leghatékonyabban a szimfónia nyi-
tótételében hozta ki a maximumot a hang-
szeresekbôl; tagoltan szólt a hangfolyam,
követhetô volt az utalások-visszautalások
rendszere, aligha tûnt üresjáratnak, felesle-
ges duplázásnak. A lassú tételhez több
ôszinte elkötelezettség kellett volna, hit
abban, hogy a leírottak érzelmi töltete pon-
tosan ennyi ideig tartó kifejtést (közlést)
igényel. Itt néha kiegyenlítetlenre sikeredett
a hangzás (afféle összhangzattani diktálásra
emlékeztetve, amikor a tanár – segítô szán-
dékkal – kiemeli valamely szólamot). A
Scherzo is inkább tarka, mint színes volt – s
a fináléra érthetôen általánossá vált az elfá-
radás. A részletszépségeket hosszasan le-
hetne sorolni; leginkább a remek teljesít-
ményt nyújtó gordonkaszólam érdemes a
kiemelésre. Ha melodikus anyag jutott
nekik, áradóan hömpölygött a dallam; más-
kor pedig bármely hangszer/szólam tema-
tikus anyagát olyan érzékenységgel kísér-
ték, hogy nyilvánvaló: nemcsak szólamukat
játszották megformálva, hanem tisztában
voltak a zenei szövet belsô összefüggései-
vel. A fafúvósok elsôsorban szólistaként
nyújtottak jó teljesítményt, a nagylétszámú
rezeskarnál a korálszerû szakaszokban
néha a dinamikai kiegyensúlyozatlanság

tette nehézzé a harmóniai történés követé-
sét. Hasznosnak bizonyult, hogy Kollár
Imre a nagyformák felôl közelítette a tétele-
ket; ilymódon csak ritkán tûnt parttalannak
Bruckner muzsikája.
Kedves gesztus, válságos idôkben különö-
sen értékelendô: a koncert végén koncertfel-
vételekbôl összeállított CD-vel kedveskedett
a hallgatóknak a zenekar vezetôsége, e gesz-
tussal köszönve meg hûségüket, melylyel az
új helyszínen is kitartottak a zenekar mellett.

Október 8.
Gyôri Filharmonikus Zenekar
Az Alma mater koncertek sorában a Zene-
akadémia Nagytermében október 8-án ke-
rült sor  Várdai István cselló diplomahang-
versenyére. A mûsor gerincét két versenymû
adta: Dvořák h-moll csellóversenye és
Brahms a-moll kettôsversenye, melyben a
mostanra már kétségkívül méltán mûvész-
rangot szerzett diplomázónak Baráti Kristóf
volt a szólista-partnere. Ezt keretezte a
vendég-zenekar „ajándéka”, kezdésként
Dvořák két szláv tánca, búcsúzásképp
(afféle mûsorba-épített zenekari ráadás-
ként) Brahms két magyar tánca. Az est diri-
gense Berkes Kálmán volt.
Ha a közelmúltban volt protokolláris diplo-
makoncert, akkor ez volt az. Nemzetközi
versenygyôzelmein túl Várdai István az
elmúlt évadban idehaza oly gyakran és
nívósan szerepelt koncerteken, ami rutinos
pódiummûvésznek is becsületére válnék. A
monumentális mûsor önmagában is figye-
lem-felkeltô – mégis megható az a teltházas
érdeklôdés, amely az eseményt várta. S ez-
úttal mélységesen igaz a közhely: várakozá-
sunkban nem kellett csalódnunk!
Bizonnyal lelkesítôen hatott a Gyôri Filhar-
monikus Zenekarra is a két kiváló szólista;
olyan kíséretrôl gondoskodtak, amelyre –
talán a Kettôsverseny középtételét leszámít-
va – kevés panasz lehetett. A zenekarnak az
idei évadtól mûvészeti vezetôje Berkes
Kálmán – a hosszútávú együttmûködés tu-
datában nem a vendégkarmester mûsor-
orientáltságával készítette fel együttesét, ha-
nem a közös zenei nyelv kialakítása
reményében. Amikor a zenekar félszavak-
ból (félmozdulatokból) is érti a karmestert.
Berkes dirigensi múltjának legutóbbi állo-
mása a tokiói Musashino Zeneakadémia ze-
nekara – olyan együttes, amelyet hosszú
éveken keresztül maga nevelt ki magának, s
szoktatott „kézhez”. A fiatalokból álló
együttes másfajta gondoskodást igényelt
(néha többet, néha kevesebbet), mint a fel-
nôtt-hivatásos magyar zenekar. Amire itt is
feltétlenül szükség lenne: a pontos egy-
szerre megszólalás érdekében a félreérthe-
tetlen „beintések”-re.

A gyôriek játékának erôsségét ezúttal az
építkezés biztonsága jelentette, különbözô
léptékekben egyaránt. Ezen belül a rövid
motívumok-szegmensek-dallamfordulatok
megformáltsága volt kiváltképp dicséretes
(komoly próba-szakaszt sejtetve). Feltûnt a
játékosok állandó „jelenléte”; a hosszabb
szünetek után a szólamok nem egyszerûen
beléptek, hanem igyekeztek beleilleszked-
ni a hangzás-folyamokba. Eltûnt az a matt
alapozás, amely korábban gyakran már-már
személytelenné tette játékukat, és a két ver-
senymû sokszínû hangulatvilágát minden-
képp színesen adták vissza. Ez a vitalitás
akkor is szimpatikus, ha a dinamikai skála
differenciáltságával adós maradt az elôadás.
E koncert mûsorát elôzô este már eljátszot-
ták Gyôrben – így annak zenei tapasztalatait
kamatoztathatták. A programmal azonban
már nem volt mit tenni; pedig bizonyára már
elsô alkalommal is kiderült, hogy a látszatra
tetszetôs elképzelés a gyakorlatban nem
mûködik. A nyitó két szláv tánc tekinthetô
afféle bemelegítésnek – ám a kettôsversenyt
(és a két szólista ráadását) követô magyar
táncok kényszeredett függelékként hatottak.
Sokkal hatásosabb lett volna a szólistaparádé
hangjaival búcsúzni – de a kinyomtatott és
bekonferált mûsor kötelezett…
A diplomázónak – szemmel láthatóan –
nem tûnt tét-mérkôzésnek e koncert. Ezért
(bizonyára szólista-társával egyetértésben)
lelkesen vállalkozott a határvonalak feltér-
képezésére; a tempókat illetôen is. Bárkitôl
is származott a tempó-javaslat: a szólisták
élvezettel fogadták a kihívást, s többnyire
gyôzték, zeneileg is kielégítôen. Ugyan-
akkor nem hallgatható el, hogy néha a túl-
ságosan gyors tempó lehetetlenné teszi a
befogadás mélységét-alaposságát. A bravú-
ros Kettôsverseny például mindenképp ve-
szített mondanivalója (korábban meg-
szokott) súlyából, s korántsem biztos, hogy
ez a „karcsúsítás” összességében javára vált
a hallgatóság mûismeretének. (Az elôadói
bravúrra, akárcsak a ráadás Händel-darab
esetében, szívesen emlékezünk vissza.)

Október 9.
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Választékos hallgatnivalót kínált az „Ének
és szimfónia” címmel meghirdetett Klem-
perer-bérlet második estjén közönségének
a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a
Nemzeti Énekkar, Kocsis Zoltán vezényle-
tével. Tallózás a 20. század zenéjébôl: Far-
kas Ferenc, Eugen Sucho, Debussy és Rah-
manyinov mûveibôl állt össze a mûsor. A
cím és a szerzôk neve láttán Debussytôl bi-
zonnyal a Három nocturne-re tippelnénk
elsôként – de hiába; az énekkar csak a nyi-
tószámban szerepelt: Farkas Cantus Panno-
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nicusban, melyet Thomas Christian szólójá-
val Suchon-mû követett: Fantázia hegedûre
és zenekarra. A mûsor második részében A
holtak szigete címû, népszerûnek mond-
ható Rahmanyinov-mûvet Debussytôl a
Zenekari képek két saroktétele keretezte: a
Gigues és a Rondes de printemps. A Farkas-
mû éppen fél évszázados – akár jubiláló
gesztusnak is tekinthetô a megszólaltatása.
Suchonál hiába keresnénk kerekszámú
évfordulót – s a 61 éve készült darab hall-
gatása közben mindegyre arra kellett gon-
dolnom: nagy ajándék e mûnek, hogy itt és
most felcsendülhetett. Ezúttal a koncert ele-
jén láthattunk rövid vetítést, melyen mind
Kocsis, mind Thomas Christian kevéssé
meggyôzôen próbáltak kedvest-szépet
mondani a mûsor elsô részérôl. (Christian
egyébként elôszeretettel tûz mûsorára ritka-
ságokat, alig hallható, elfeledett kompozí-
ciókat – s diszkográfiájában is szép szám-
mal szerepelnek ínyencségek, a ritkaságok
kedvelôinek.) A Farkas-mû kifejezetten ér-
dekes volt; rendkívül hasznos, hogy a téte-
lek elôtt felhangzott magyar mûfordításban
a megzenésített Janus Pannonius-vers –
hogy még emlékezve ritmikájára, a latin
szövegû versek idômértékes megzenésíté-
sében gyönyörködhessünk. A választékos-
igényes hangszerelés hallatán könnyen be-
látható, miért kerül csak ritkán elôadásra. A
Sucho-fantáziától csak azért sajnáltam a fél-
órányi koncert-idôt, mert helyette akár több
méltatlanul elfeledett magyar mûvet is meg
lehetett volna ismertetni a közönséggel. Az
elôadásra nem lehet panasz: valamennyi
közremûködô odaadó figyelemmel játszot-
ta a mûvet, s így valóban lehetett „hátradôl-
ve gyönyörködni”. A szünet után követke-
zett az idô-játék: korábban készült
kompozíciókkal. Míg a Cantus Pannonicus
félszázada kiérdemelte az „archaikusan
modern” besorolást, s ma is találónak tûnik
e meghatározás, a Debussy-tételeknél nem
befolyásoló a bemutató ítészeinek véle-
ménye; a szerzô más mûveinek isme-
retében korántsem eme ritkaságok beskatu-
lyázása a cél. A Zenekari képek felidézett
tételei ciklusbeli helyüknek megfelelôen
töltöttek be kezdô- ill. záró funkciót, s ezút-
tal nagyon jótékony hatásúnak tûnt, hogy
köztük a program legismertebb száma
kapott helyet. A címadó Böcklin-kép nyu-
galmat árasztó – ez aligha mondható el Rah-
manyinov zenéjérôl, kiváltképp az est túl-
nyomórészt pasztell árnyalatokban gazdag
programjában. 
Meg kell hagyni, akármi volt Kocsis szándé-
ka ezzel a mûsorösszeállítással, a gyakorlat-
ban kedvezô fogadtatásra talált. Az idômér-
tékes verselésû Farkas-tételek és a játszani
virtuóz, ugyanakkor hallgatni feszültség-

mentes Fantázia valamiképp felébresztette
a közönség fogékonyságát: a szünet utáni
számok zenei történéseit, a színek és hang-
színek váltakozását, s a feszült pillanatokat
érzékenyen követték. Jót tett a második
rész „egybekomponálása” is, hogy tapsok-
kal nem tagolódott három részre. 
Amióta a hazai hangversenylátogatás gya-
korlatában a közönség nagyrésze egy-egy
zenekar (egy vagy több) bérletét választja,
tehát együttesek mentén tagolható, különö-
sen fontos, hogy egyazon sorozat különbö-
zô „fajsúlyú” esteket tartalmazzon; hogy bár-
mely zenekar törzsközönsége megélhesse a
zene világának gazdag változatosságát.
Hála a fôzeneigazgató Kocsis Zoltánnak, az
utóbbi években a Nemzeti Hangverseny-
zenekar repertoárjának jelentôs részét ritka-
ságok, érdekességek teszik ki. A többihez
tudnak viszonyítani; s így mindig képesek
elhelyezni a zeneirodalom többdimenziós
rendjében a számukra új mûveket is. Bizto-
san tájékozódhat tehát a közönségük  – s
csak azt sajnáljuk, hogy épp a magyar közel-
múlt zenéje az, ami ritkán kerül érdeklôdé-
sük (s így figyelem-felkeltésük) fókuszába. 

Október 13.  
Budapesti Filharmóniai Társaság
Zenekara
A Budapesti Filharmóniai Társaság Zeneka-
ra Mahler-bérletének nyitó koncertjén az
elôzô esti program szerepelt: Hugo Alfvén:
Gustav Adolf-szvitje, Griegtôl az a-moll
zongoraverseny, valamint Dvořák VIII.
szimfóniája. Az est szólistája Bogányi
Gergely, dirigense a svéd Johan Arnell volt.
Mint a dirigens életrajzából megtudhattuk,
többéves együttmûködés fûzi e magyar
együtteshez – a Kissingeni Nyári Fesz-
tiválok után most otthonában vezényelhette
a zenekart. Alfvén mûve igazi csemegének
ígérkezett: a csaknem fél évszázada elhunyt
szerzô mûvei ritkán hallhatók koncertter-
meinkben. Miként már az öt tétel címe
sejteti, részben programzenérôl, részben
pedig neoklasszicizáló muzsikáról van szó.
Elsô hallásra megkedvelhetô, tetszetôs
zene, amely dallamos (a popularitás
alapfeltételének eleget téve), formai felépí-
tése áttekinthetô – tehát atmoszféra-terem-
téshez ideális. Ámde – épp a plasztikus
struktúrából adódóan – már elsô hallásra
könnyen megítélhetô, ha az interpretáció
hiányérzetet keltô. Nem szükséges zenei
elôképzettség ahhoz, hogy ki-ki kitalálja a
II. tétel kezdetén a folytatást: a pregnáns rit-
mikájú kezdôtéma fúgaszerû feldolgozásra
remekül alkalmas. Ilyenkor a tempó-
ingadozás aligha megengedett; ezúttal vi-
szont „kócosan” sorjáztak a további téma-
belépések. A karmester feladata lett volna a

szólamok összerendezése. Arnell túlságo-
san is joviálisnak bizonyult; néha bal kézfe-
je mozgásával jelezte, el tudna képzelni
intenzívebb hangzást, ám alapvetôen rábíz-
ta az együttesre a kivitelezés megannyi apró
árnyalatát. Kiváltképp a visszatérô formai
szakaszokat megelôzô agogikus lassítások-
nál hagyta ôket magukra, s így az elbizony-
talanodott muzsikusok gyakran pontatlanul
kezdték a visszatérô szakaszokat is. Talán
csak a Menüett-tétel idézôjeles Mozart-rem-
iniszcenciáját nem hagyta elsikkadni.
A Grieg-zongoraverseny az udvariaskodás
jegyében telt. A szólista (jól felfogott érdek-
bôl) figyelt a karmesterre, de épp a fent em-
lített bizonytalankodások következtében
ettôl nem lett pontosabb az összjáték. Talán
épp e magára-hagyottság is hozzájárult ah-
hoz, hogy Bogányi mintegy önállósítsa szó-
lamát, kevés figyelmet fordítva a kamara-
zenei érzékenységû együtt-muzsikálásra. A
behízelgô dallamokat várta a hallgatóság –
a biztos hatás tudatában általában szépen
formálva csendültek fel. A hegedûszólamok
szépsége dinamika-függô volt; a pianók –
gyakori hiba – néha jelentéktelenné silá-
nyultak, a dinamikai csúcspontokhoz veze-
tô út pedig alkalmanként esetlegesre sikere-
dett. A bensôségességrôl a brácsa- és
csellószólam gondoskodott leginkább.
Dvořák VIII. szimfóniája hallatán tudtam
megfogalmazni, mit hiányoltam leginkább a
mûsor elsô részében: azt az örömet, amit a
szellemes-frappáns, gyakran humoros for-
dulatok kínálnak. Ez a muzsika: örömforrás,
elôadóknak és hallgatóknak egyaránt. A
részletszépségek legtöbbje ezúttal benn-
rekedt a partitúrában, a nagy élmény
elmaradt. Arnell leginkább csak celebrálta
az estet, levezette, igyekezete szerint pe-
dánsan. Hogy mennyire nem a pillanatban
élt, leginkább a búcsúzó ráadás-számnál
derült ki. Alig csendültek fel Sibelius Valse
triste-jének kezdô pizzicatói, amikor kérlel-
hetetlenül muzsikálni kezdett egy mobil. Mi
sem lett volna kézenfekvôbb, mint leinteni
a zenekart, néhány mozdulattal kommen-
tálni a történteket (vagy nem), és immár lé-
legzetvisszafojtott csendben újrakezdeni a
tételt. Ehelyett folytatta; mintha a rossz rajt
után engednék tovább a mezônyt… A tétel
folyamán gyôzedelmeskedett a zene szép-
sége – de a rossz szájíz megmaradt.

Október 14.
Budafoki Dohnányi Zenekar
Ünnepi hangversenyt ígért a 60 éves Vajda
János tiszteletére a Budafoki Dohnányi
Zenekar bérleten kívüli koncertjének szó-
rólapja – s valóban azt kaptunk! Azok is,
akik a szerzô eddigi életmûve többé-kevés-
bé alapos ismeretében hallgatták, s azok is,
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akik esetleg korábban nem találkoztak
mûveivel. Nekik kifejezetten késztetést
jelenthetett arra, hogy „felfedezzék ma-
guknak” a szerzôt. Szerzôi estet adni:
tiszteletreméltó vállalkozás. Sejteti a közre-
mûködôk elkötelezettségét, s ilyen al-
kalmakkor általában intenzívebb élmény-
hez jutunk, mint vegyes összeállítású
esteken. Kiváltképp eredményes, ha az
elôadók jártasak az adott komponista zenei
világában – ami ezúttal is bebizonyosodott.
Hollerung Gábor vezényletével a Budafoki
Dohnányi Zenekar (többször a Budapesti
Akadémiai Kórustársasággal együtt) több
Vajda-mûvet tûzött már mûsorra (némelyi-
ket bemutatóként, s általában találva lehe-
tôséget arra, hogy a megtanultakat ismételt
eljátszásokkal kamatoztassák). Most a Ze-
neakadémián hallhattuk a nagyzenekarra
szánt Last Minute Tourt, a zongorára, 14
rézfúvósra és bôgôre komponált Rap-
szódiát, a Budapesti Akadémiai Kórustár-
saság közremûködésével a Változatokat
(Szilágyi Domokos: Változatok egy képze-
letbeli Weöres-versre címû ciklusának rész-
leteire); majd szünet után Cselóczki Tamás
tenorszólójával és az MR Énekkarral
közösen a monumentális Pater noster
csendült fel (Az elnyomott jobbágyok
Miatyánkja a földesurak ellen; melynek szö-
vegét XVIII. századi ismeretlen diákköltô
versének felhasználásával írta Várady Sza-
bolcs). Az igényes mûsor sikerébôl orosz-
lánrész jár Hollerung Gábornak.
Többféle karmester-attitûd él napjaink kon-
cert-gyakorlatában is egymás mellett; mind-
egyiket az eredményessége minôsíti. Holle-
rung konkrét elképzelésekkel rendelkezik
valamennyi mûsorszámról, konkrét elvárá-
sai vannak a zenészekkel szemben – s ami-
kor elôadásra kerül a sor, energiát nem kí-
mélve van jelen a dobogón. Egész testével
dolgozik, intenzitása a legtöbbet hozza ki
muzsikusaiból (az érem másik oldala, hogy
amikor olyan dirigenssel lépnek fel, akiben
nem izzik hasonló magasfeszültség, azon-
nal biztonsági üzemmódra kapcsolnak!). A
zene iránti elhivatottságban élen jár, a test-
reszabott feladatokat irányításával odaadó
muzsikus-gárda végzi. Bizonyára hozzájárul
munkájuk eredményességéhez, hogy gyak-
ran kapnak bepillantást szerzôk mûhelytit-
kaiba, amikor például „A megérthetô
ZENE” sorozatban rendszeresen hallgatják
karmesterük elôadásait. Ilyenkor koránt-
sem csupán elemzések hangzanak el, ha-
nem gyakran különbözô stílusú kompozí-
ciók közötti (többé-kevésbé rejtett)
összefüggésekre is fény derül – tehát, a játé-
kosoknak megvan a lehetôségük, hogy a
késôbbiekben (akarva-akaratlanul) értôb-
ben olvassák a kottát.

A zenekarnevelés sajátos útja ez – melynek
hangzó eredményében gyönyörködhettünk
Vajda János szerzôi estjén is. Mert nyilván-
való: nem kell minden mûsorra kerülô
darabot elemzéssel apró darabokra bon-
tani; az intonációs típusok anélkül is képe-
sek plasztikusan megjelenni. 
Vajda János zenei nyelvének jellegzetessé-
ge, hogy úgy sajátja a szerzônek (vagyis rá
és csakis rá jellemzô), hogy mindeközben
nem tagadja meg a múltat, pontosabban: a
zenei elemekhez a történelem folyamán
hozzátapadt jelentéseket. Korántsem vélet-
len, ha a jellegzetes hangszerelési, akkord-
fûzési vagy akár melodikus fordulatok is-
merôsek – Vajda nem akar nyelvújító lenni;
ô a történelmi szókincs élô-hatásos elemei-
bôl választja pregnáns kifejezôeszközeit.
Zenéjét hallgatva így egyszerre tölti el a
hallgatót valamiféle „otthonosság-érzet”
(ismerôsség), s az a megnyugtató bizonyos-
ság, hogy lám, képes felfogni/megérteni
akár elsô hallásra is a kortárs kompozíciót.
A Vajdánál felvillanó ismerôs fordulatok ko-
rántsem idézet-funkciót töltenek be (van-
nak tudatos idézetei, azok félreismerhetet-
lenek) – viszont képesek rendkívül intenzív
hatást kiváltani. Az est mûsorából ilyenre
legjobb példa a Pater noster, amely (már
apparátusánál fogva, s szövegválasztásából
adódóan is) nem kisebb remekmû, mint a
Psalmus hungaricus kései utóda. 
Hallgattam a koncertet, és boldog voltam.
Csak késôbb fogalmazódtak meg a szomo-
rú felhangok, jobbára költôi kérdések for-
májában. Mint például, hogy miért kerül sor
csak ritkán zenekari szerzôi estekre? Hogy
miért tûnik néha missziónak az ilyesfajta
vállalkozás, amikor – mint ez az est is bizo-
nyította – élvezetes, ôszinte közönségsikert
kiváltó kortárs szerzôi estet is lehet ren-
dezni. És az már csak nem is kérdés, hogy
miként értesülhetnének e tanulságokról
más együttesek mûsorszerkesztôi, s általá-
ban, hogyan profitálhatna belôle leginkább
a hazai zenész-társadalom.
(NB. történt azon a napon, amikor a
Trafóban Eötvös Péter – kamarazenei - szer-
zôi estjére került sor.)

Október 18. 
Budafoki Dohnányi Zenekar
A Budafoki Dohnányi Zenekarnak A meg-
érthetô ZENE címû sorozata ebben az évad-
ban az Olasz Kultúrintézetbe került át; sze-
rencsére a lelkes és elkötelezett hallgatóság
toleránsan vette az akadályokat. Az élet tel-
jessége – ezt a találó címet kapta az Hom-
mage a Pernye András alcímet viselô nyitó-
koncert, mely Hollerung Gábor bevezetô
elôadását követôen Mozart Don Giovanni-
jából az I. felvonás fináléját ígérte. 

Szomorú belegondolni, hogy több mint 29
éve hunyt el Pernye András, akinek egyko-
ri tanítása mindmáig él és kamatozik. És el-
képzelhetetlen, hogy november 19-én 81
éves lenne…
Hollerung remek ismeretterjesztô, biztos
lehet abban, hogy amit elmond, termékeny
talajra talál. Éppen ezért, rendkívül nagy a
felelôssége, mit mond el (mert amit nem
mond, azt nem fogja tudni a népes publi-
kum). A Pernyét ismerô hallgató eljátszott a
gondolattal: hogyan reagálna „Andriska” a
hallottakra. Tény, mindvégig bólogatott
volna… és ha a végén maradt volna ideje,
megtartja kiselôadását, afféle kvintesszenciá-
ját a témának. Amit csak azoknak érdemes
elmondani, akik hallották az elôzményeket.
Nos, ez elmaradt, ám ami elhangzott, azt sem
illik lebecsülni! Hollerung lebilincselte hall-
gatóságát, s biztos lehet abban, hogy továb-
bi híveket-rajongókat szerzett Mozart opera-
mûvészetének. S amire talán ritkán
gondolunk: a muzsikusok körében is! Mert
aki zenekari tagként végighallgatja mindazt a
többletet, ami a partitúrából aligha olvasható
ki – nos, akarva-akaratlanul értôbben fogja
játszani a késôbbiekben a szerzô mûveit.
A felállás ismerôs: Hollerung korképet ad,
életrajzi adatokat, s olyan tudnivalókat az
adott mûrôl, amitôl ki-ki beavatottnak érez-
heti magát. A csoda egészen a zenei illuszt-
rációk megszólalásáig tartott. Tény: az elôre
megmutatott részletek haszna felbecsülhe-
tetlen. Viszont az is igaz, hogy amit nem si-
került érdemben megszólaltatni, azt nagy-
obb egység részleteként is hiába várnánk.
Az egyszerre hallható három tánc például
továbbra sem lett hallható (de legalább
mindenki tudja, hogy mit kellett volna hal-
lanunk…). Röviden: a zenekar korántsem
viseltetett pódium-rangú szerepléshez mél-
tó felelôsséggel a játszanivaló iránt! Sokat
megtudtunk Don Giovanniról – és sok min-
dennel maradt adósunk az illusztráció.
Például, korántsem volt összhangban az
elmondott (hallott) és a felcsendülô (hal-
lott). Kálmán Péter Don Giovannija aligha a
telhetetlenség vágyával/érzetével hadarta el
a Pezsgôáriát (számára aligha jelentett töb-
bet, mint némely buffo-figura számára a
hadaró-ária vagy duett). Hasonlóképp, az
„akciók” is benne maradtak a partitúrában.
Bretz Gábort (Leporello) leszámítva, a gesz-
tusok alig jelzés-értékûek maradtak, a figu-
rák nem keltek életre. Az olasz nyelvû
énekléshez a szereplôknek szükségük volt
a kottára – viszont olyannyira oratorikusan
adták elô (földbegyökerezett lábakkal),
mint ha sohasem léptek volna opera-szín-
padra, modern rendezésben! (Közben arra
kellett gondolni: játékkal vajon jobb lett vol-
na a szerepformálásuk?) Érsek Dóra (Donna
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Elvira) hangilag katasztrofálisan lestrapált,
Zerlinaként Csereklyei Andrea sem hiteles.
Kolonits Klára Donna Annája indifferens,
csakúgy, mint Szerekován János Don
Ottaviója. A Hollerung Gábor által sejtetett
mûhelytitkok hasonlítatlanul érdekesebbek
voltak, mint maga a megjelenítés. De egy
biztos: aki bepillantást kapott e dramatur-
giai mûhelytitkok világába, másképpen fog
beülni az Operaház nézôterére…

Október 18. Zuglói Filharmónia –
Szent István Szimfonikus Zenekar
és Oratóriumkórus
Sovány vigasz, hogy 6 órakor kezdôdött a
Zuglói Filharmónia – Szent István Szimfoni-
kus Zenekar és Oratóriumkórus Mozart-kon-
certje; a Don Giovanni nyitányát és a Sin-
fonia concertantét (K.364) követô c-moll
mise (K.427) „lefárasztotta” a hallgatóságot.
Történt ez az 55 éve alakult István Zenekar
jubileumi évadnyitó hangversenyén, a mû-
vészeti vezetô, Záborszky Kálmán irányításá-
val. A nyitány a bemelegítésnek esett áldo-
zatul – alig tûnt többnek afféle kollektív
szólam-felmondásnál. A kettôsversenyt elsô-
sorban azok élvezték, akik számára a látvány
döntô jelentôségû: saját nevelésû szólisták
léptek pódiumra, már megjelenésükkel ün-
neppé avatva az estet. Kovács Orsolya és
Zárbok Zita oly összeforrottan játszotta szó-
lamát, ami önmagában is maximálisan di-
cséri a zenekari munkát. Más kérdés, hogy
minôségi különbséget érezhettünk a hege-
dûs és a brácsás játékában; a brácsa nem egy
„olyan hegedû volt, ami nagyot szólt”, ha-
nem gyakran csupán visszfénye, bár zeneileg
kifogástalan árnyéka a hegedûszólamnak. 
Viszont, mindvégig szenvedtünk attól a ne-
hézkedéstôl, amelynek köszönhetôen Mo-
zart muzsikája ezúttal földhözragadt ma-
radt. Kétségkívül fontos és hasznos, hogy
valamennyi zenekari tag részesedjék a
Mozart-játszás varázsából – ám ez a többlet
koránt sincs összhangban a vállalkozás
hangképével. A torzóként fennmaradt mise
szakaszokra esett szét. A legnagyobb em-
pátiát Simon Krisztina szólama váltotta ki,
az énekes-próbáló nagy ugrásokkal – ám
épp ez a zenehallgatás távolított el leg-
inkább a gyönyörködtetô Mozart-muzsiká-
tól. Az egész szólam valamiféle akrobatiká-
nak hatott, afféle megmutatom, mit tudok
gesztusnak. Mozart, aki jól ismerte az em-
beri hang természetét, minden bizonnyal
személyre-szabott szólamot komponált ez-
úttal. Tehát, korántsem az énekes életének
megkeserítése volt a célja. Most a vállalko-
zás heroikussága érvényesült. A misében
nemcsak azért tûnt embert-próbálónak a
sok rövid tétel, mert az elôadók feladata az
lett volna, hogy mindegyiknek karaktert

adjak, hanem azért is, mert szinte egymás
sarkára léptek a szakasz-kezdetek. Soha-
sem a (múló) pillanatot élvezhettük, hanem
legfeljebb próbáltuk a szépen megoldott
részleteket megôrizni emlékezetünkben.
A rendelkezésre álló nagy zenekari appa-
rátus nehezítette az arányos hangzáskép
létrejöttét; s így idôrôl-idôre maximum rész-
let-szépségekkel kellett beérnünk. Ha-
sonlóképp, a nagy apparátus számlájára
írható az a sok-sok pontatlanság, amellyel a
csúcspont-hangra való megérkezés járt,
vagy érzékeny-agogikus formálás követ-
keztében a záróhangok elérésekor. 
A szinkópák ezúttal nem feszültségkeltô
effektusként funkcionáltak, hanem rit-
musképletek voltak csupán – ezáltal éppen
azt a hatást nem érték el, amelyre hivatot-
tak! A kórus a tôle megszokott megbízható
teljesítményt nyújtotta.
A Szent István Király együttesei kétségkívül
a muzsikus-utánpótlás rangos iskoláját
jelentik – ám ha az érthetô-indokolt pontat-
lanságokhoz hozzászoknak az ifjú muzsiku-
sok, akkor könnyen fognak alkalmazkodni
késôbbi pályájuk során bármely együttes
saját hiányosságaihoz. Ily módon elvész az
a sok-sok érték, amely kétségkívül jelen
van, szinte észrevétlen, az István-együtte-
sek mindennapjaiban.
Amire szívesen emlékezünk: a kettôs-ver-
seny két szólistájának együttmuzsikálása, és
néhány tutti-állás a misébôl. Ez viszont
kevés a mérleg egyik serpenyôjébe – mi-
közben a másikban esetleges igénytelen-
ségek gyülekeznek. A Mozart-esten ezúttal
Mozartból mutatkozott a legnagyobb hiány.
És nem is csak a hallható élmények szintjén
– valószínûleg a mûsor eljátszása után is ke-
vés olyan tanulsággal gazdagodtak az ifjú
muzsikusok, amelyeket a késôbbiekben ka-
matoztatni tudnak.

Október 25.
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Az „Álom és zene” matinékoncert sorozatá-
nak második rendezvénye báb-balettet kí-
nált a Fesztiválszínházban, Mendelssohn:
Szentivánéji álom címû kísérôzenéjére. No-
vák János rendezésében, a Kolibri Gyer-
mek- és Ifjúsági Színház mûvészei gondos-
kodtak a látványról (báb, díszlet, jelmez:
Orosz Klaudia). A bábszínpadi átirat Fábri
Péter munkája, a ma emberéhez szóló, ak-
tuális-szellemes fordulatokban gazdag fordí-
tás Nádasdy Ádám remeklése. Bábosok
gyakran gépzenére dolgoznak – ezúttal a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nem-
zeti Énekkar nôikara (és két szólista) gon-
doskodott a koncert-légkörrôl. A produkció
dirigense Antal Mátyás volt. Igen, korántsem
csupán a kísérôzenéé – az élôzene jelentô-

sen megkönnyítette a bábosok munkáját,
akik ily módon kiszabadultak a mechanikus
idô szorításából. A Mendelssohn-kísérôzené-
nek leginkább a szvitté formált tételei ismer-
tek – a kórust is alkalmazók zenei élményt
jelentettek a felnôtt hallgatóságnak is.
Szokás hangsúlyozni: a gyermekeknek min-
denbôl a legjobbat kell adni. Nos, ezúttal
aligha lehetett panasz! A Nemzeti Filharmo-
nikus Zenekar mûvészei vállalkoztak a két-
ségkívül hálátlan feladatra, mindeközben
nem mondtak le az igényes muzsikálásról.
Mert valljuk meg, a komplex produkcióban
még tudatosan is nehéz volt kifejezetten a
zenére figyelni. Az elôadók „belakták” a
színpadot; a Kolibrisek mesteremberei szí-
nészekként jelentek meg, a mese-történet
színpadát asztalra helyezték, elôttünk hozva
létre s módosítva a díszleteket és a bábjáté-
kot – s mindehhez társult a többfunkciójú
vetítô (néha információkkal, máskor pedig
kinagyítva a bábszínpadi történések java-
részét). A háttérben a zenekar játszott, a
színpad egyik felét az énekkar foglalta el.
Antal Mátyás körültekintô munkáját dicséri,
hogy minden gördülékenyen zajlott. A nôi-
karnak kevés énekelnivalója volt – így a mû-
sor jelentôs részére maguk is nézôkké válva
élvezhették a játékot. A zenekari játékosok
helyzete nem volt ennyire rózsás; leszámítva
a nyitány éteri tündérhangját, zeneileg igé-
nyes produkciót nyújtottak. Azért kell ezt
hangsúlyozni, mivel a közönség néha kétség-
kívül hálátlannak bizonyult: figyelt a mesé-
re: a párbeszédekre, ám amikor aláfestô- vagy
közzene szólt, elérkezettnek érezték az idôt
az élmények megtárgyalására. És ez talán
így is van rendjén (talán ezt érezték az adott
légkörben a hangszeresek is); és a megannyi
rivalda-szereplés ünnepeltjei beilleszkedtek
ebbe a szituációba. Mendelssohn érzékeny
hangszerelése remekül érvényesült – s két-
ségkívül hozzájárult ahhoz, hogy elmé-
lyüljön a mese élménye, hatása. Megvalósult
tehát azt a kettôsség, amelyre Kurtág Györ-
gy Játékok zongora-sorozatának kottakiad-
ványaiban az elôszó figyelmeztet: a játéko-
kat nem kell komolyan venni – a játékokat
halálosan komolyan kell venni. Ilyen ket-
tôsségnek az állandó jelenléte avatta értékes
produkcióvá október 25-én a báb-balett
elôadását. A taps – kontrollként megkérdô-
jelezhetô hitelességû; az elôadást követôen
azonban a gyerekek és a felnôttek csillogó
tekintete egyértelmûen bizonyította: értékes
élménnyel gazdagodtak.

Október 30. 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Különleges idôutazás részesei lehettek a
Nemzeti Filharmonikusok október 30-i Mo-
zart-estjének résztvevôi. A vendégmûvész
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Ariel Zuckermann volt az est dirigense, rá-
adásul ô játszotta a G-dúr fuvolaverseny (K.
313) magánszólamát is. A második részben
a Nemzeti Énekkar, valamint szólistaként
Celeng Mária, Schöck Atala, Szappanos
Tibor és Rácz István szólójával a Requiem
szerepelt a mûsoron. Amikor fôzeneigazga-
tójuk, Kocsis Zoltán vezényletével játsza-
nak, a hallgatónak az a képzete támad,
hogy a zenekar hangzása „jellemzô”, azaz
akár pusztán hangzás alapján is felismer-
hetô. Ezúttal felismerhetetlenül személyte-
len hangzással lepték meg közönségüket.
Pontosabban: olyannal, amelynek nemcsak
elôadójára lett volna nehéz tippelni, hanem
az elôadás idejére is. 
Napjaink zenekedvelôi megtanultak együtt
élni a legkülönbözôbb hangzásképekkel,
tehát többségük mindenevôként fogyasztja
a korabeli (ill. kópia) és a modern hangsze-
reken megszólaltatott mûveket, a hiteles-
ségre törekvés szélsôséges manírjaitól a
legkülönbözôbb egyéni olvasatokig. Ez az
interpretáció egyszerûen: zavarba ejtô volt.
Az izraeli Ariel Zuckermann nem elôször

járt Magyarországon: a 2003/4-es évadban
Fischer Iván asszisztense volt a Budapesti
Fesztiválzenekarnál. Fuvolistaként kezdte
zenei pályáját, s játékát hallgatva bizonyos-
ra vehetô: korántsem kényszerû pályamó-
dosítással tért át a karmesteri pályára.
Fuvolahangja szép, mondhatni, makulátlan.
Sehol semmi zörej, kényes hangindítások-
nál sem. Biztos formálás, határozott elkép-
zelés birtokában (legfeljebb néha a levegô
kevés a szándékok maradéktalan megva-
lósításához). Sorjáznak a dallamok, temati-
kus ranggal és anélkül, olyannyira feszült-
ségmentes zenei világban, hogy már-már a
mennyország édes unalmát érezzük. Ehhez
hozzájárul a szûk dinamikai skála; a leghal-
kabb és a leghangosabb között kevéssé szá-
mottevô a különbség. 
Életszerûtlen lett a Requiem is; mentes volt
mind a romantizáló felfogás pátoszától,
kontrasztjaitól, mind pedig a historikusok
apró részletességgel kidolgozott, s ily mó-
don információ-gazdagsága által ható elô-
adásmódjától is. Harminc vonós adta a ze-
nekari hangzás gerincét – a mintegy 70 fônyi

kórus dicséretes alkalmazkodóképességgel
társult a mindenkori hangszeres szövethez. 
A mûsor elôtt kapott helyet az immár rend-
szeres vetítés. Talán az ott elhangzottak ad-
hatnak kulcsot a karmesteri koncepcióhoz.
Zuckermann ôszintén bizonygatta, men-
nyire nehéz Mozartot játszani (hogy mû-
vészileg a legigényesebb feladatok közé
tartozik, szinte közhely-számba megy!).
Számára tehát kihívás volt a Mozart-est, s
ennek megfelelôen, feladatként fogta fel.
Megoldották a feladatot, teljesítették – s e
munkának (hangsúlyozom: igényes mun-
kának) eredménye a hangzás volt, amely,
mintegy mellékesen, gyönyörködtetésre is
alkalmas. Aki elfogultan rajong Mozart
zenéjéért, vegytisztán megkapta – aki az
élményt a felcsendülô muzsikától várta,
csalódott. Elmaradt a zenének a közvetlen-
sége; távolságtartóan megmaradt a pódiu-
mon. Nem ölelte körül a hallgatót, nem is
emelte magához - szinte tudomást sem vett
róla. Az ilyesfajta zenélés hívhatta életre a
lekonferálási sablont: elhangzott.

Fittler Katalin
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Érdekes és tanulságos hallgatnivalót kínál a
NAXOS Rózsa Miklós két mûvét tartalmazó
CD-je. A MÁV Szimfonikus Zenekar Mariusz
Smilnoj vezényletével játszik, elôadásukban
Gilad Karni szólójával a Brácsaverseny, majd
a Magyar szerenád csendül fel. Rózsa Miklós
neve hallatán elsôsorban a filmzeneszerzôre
gondolunk, a mozirajongók sorolhatják is a
híres filmeket (élükön az egyik Oscar-díjas
produkcióval, a Ben Hurral). Pedig rendsze-
resen komponált egyéb mûfajokban is; az Op.
1-t 1927-es darabja kapta (Serenade), s csak-
nem hat évtizeddel késôbbi az Op. 40 (He-
gedû szóló-szonáta). A felvételen szereplô
mûvek opusz-száma néha megtévesztô: a Ma-
gyar szerenád (Op. 25) a párizsi évek egyik
darabjának átdolgozása. A Brácsaverseny
(Op. 37) a zenekari mûvek sorában az utolsó. 
A mûvek érdekességét többek között az adja,
hogy a hangversenytermi darabokban is
mennyire „átjön” a szerzô vizualitása; a
darabok program nélkül is láttatóak, markáns
karakterek, egyértelmû-konkrét hangulatok
sorjáznak bennük. Az pedig egyaránt érde-
kes és tanulságos, hogy mennyire megma-
radt magyarnak a szerzô zenei anyanyelve.
Életrajzából tudott, hogy maga is gyûjtött
népdalokat – de az is, hogy korántsem a fel-
térképezés igényével közeledett a népzené-
hez, hanem kizárólag a zenei anyag (a me-
lodika, s megannyi jellegzetes ritmusképlet)
foglalkoztatta. Ha idehaza élô szerzô kom-

ponál ilyen népies
dallamokat (amelyek-
ben tudatosan népze-
nei idézet nem szere-
pel), akkor könnyen
megkapná az epigon
besorolást. Rózsa Mik-
lós esetében az a csodá-
latos, hogy mennyire
erôsnek, tartósnak bizo-
nyultak a fiatalkori élmé-
nyek, kimeríthetetlen for-
rásául szolgálva megannyi
invenciózus tételnek.
A Magyar szerenád öt tétele Mariusz Smolij
vezényletével, a MÁV Szimfonikus Zenekar
elôadásában bátran felveheti a versenyt a ha-
zai „divertimento-korszak” leginvenciózu-
sabb kompozícióival. Itt a népzene nem vala-
mi kötelezô penzum, a közérthetôség és az
énekelhetôség szempontjának szem elôtt tar-
tásával, hanem átintonáltan jelentkezik, a
fantázia képzeletbeli színpadán, ahol – az ér-
deklôdô figyelem légkörében – otthonosan
érzi magát. 
Köszönhetô ez persze a remek elôadásnak is:
a zenekar még a „túlírt” részekben sem teszi
idézôjelbe (s kérdôjelezi meg) a közlendô és
a közlés létjogosultságát. Zeneileg problémát-
lan a játszanivaló, a hangszerelés megannyi
hangszernek/szólamnak biztosít szólista-
szerepet. A szerzôt szolgálja az interpretáció,
egyszersmind a potenciális hallgatóságot is.
A kikapcsolódást segítô, súlytalan muzsika,
ami ugyanakkor nem elégszik meg a hát-

térzene szereppel: magára
vonja a figyelmet.
A négytételes Brácsaver-
seny felett inkább eljárt az
idô; a versenymûtôl elvárt
kihívást aligha jelenti a
szólistának. Remek lehe-
tôség viszont szólista és
zenekar együtt-muzsiká-
lásához, különbözô vi-
szonylatokat teremtve
meg az elôadó-csopor-
tok között. Mindazon-

által méltán került megörökítésre
a mû, amelyet 1984-ben Pinchas Zukerman
szólójával, André Previn vezényletével
ismerhetett meg az ôsbemutató pittsburghi
közönsége. Az izraeli Gilad Karni szép hang-
on játszik, játékán érzôdik a kamarazenei jár-
tasság és a zenekari szólista-gyakorlat
egyaránt. 
Néha a távlatok segítenek – az idegen
kultúra sajátossága könnyen definiálható,
jellemezhetô. A magyar tónust, hangütést,
jelleget a külföldiek biztosabban megítélik,
mint azok, akiknek zenei anyanyelvérôl van
szó. Rózsa Miklós zenei anyanyelvének
magyarságához nem fér kétség – ehhez járul
a filmzenéken szerzett tapasztalat alapján a
láttatás képessége – s akkor máris nyilván-
való: érdemes volt hangfelvételen rögzíteni e
két mûvet. Minden bizonnyal hasonló ered-
ménnyel járnak a további szerzôi albumok,
melyeken ugyancsak a MÁV Szimfonikus
Zenekar játszik. Fittler Katalin
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