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Másfél évtizede a BUDAfEST  „Opera
és Balett Fesztivál”-nak indult. Az Opera-
ház patinás színhelyéhez a Hilton Domi-
nikánus udvar társult, otthont adva az
„Operától a Jazzig” programnak. 2002 óta
csatlakozott a Szent István tér, szimfoni-
kus zenekari koncertek kínálatával. Hol
több, hol kevesebb hazai együttes kap fel-
lépési lehetôséget, idén például a 25 szí-
nes-változatos program közül öt hallható
a Bazilika elôtti hangulatos téren.

A szabadtéri elôadások mindig vegyes
fogadtatásra találnak. Méltán, mivel az ér-
tékelés szempontjai a lehetô legkülön-
bözôbbek lehetnek. Ráadásul, egyszerre
adhatunk igazat akár homlokegyenest
eltérô vélekedéseknek is.

A Szent István téren rendezett koncer-
tek esetében szûkül a vélemények skálája,
a mérleg a pozitív megítélés felé billen.
Része van ebben a gyönyörködtetô lát-
ványnak – s valljuk meg, a budapestiek
számára is élmény, ha a rohanó hétköz-
napok során megállnak (fôként, ha leül-
nek) és adnak idôt a környezet szépségei-
nek átélésére. Egy-egy koncert a „Pesten
nyaralás” élményével jár – ilyenkor érti
meg igazán a helybéli a turistát, aki lelke-
sen taglalja a magyar fôváros szépségeit.
Bizonyos szempontból tehát komplex él-
mény a szabadtéri koncert; más szem-
pontból viszont kétségtelen, hogy csökken
a zenének szentelt figyelem. Szerencsére,
bevett hagyományai vannak az olyan
mûsorösszeállításnak, amely egyszerre
közvetít értéket, s enged teret a kikapcso-
lódásnak. Jobbára ismert-népszerû kom-
pozíciók kerülnek elôadásra, olyanok,
amelyeket a zenebarát bármikor (mindig)
szívesen hallgat meg újra – s e mûvekkel
újabb hallgatókat (akár rajongókat) lehet
toborozni a történeti zenéknek.

A Bazilika elôtti koncertek esetében ez
utóbbi lehetôséget tovább növeli, hogy az
elkerített szabadtéri koncert-téren kívül, a
korláton túl ingyenes zenehallgatásra van
lehetôség. S hogy ilyesmire tényleg van
igény, azt fényesen bizonyítja a lelkes
érdeklôdôk serege. Vannak, akik „készül-
nek”: idejekorán elfoglalják a padokat,
kis székekkel érkeznek – s nemritkán öl-
tözetükkel is kifejezve, hogy megtisztel-
tetésnek veszik az ilymódon kapott este-

ket. Ez a mérleg egyik serpenyôje – a má-
sik pedig a rendezvényt tudatosan negli-
gáló (mert véletlenül nem lehet oly kímé-
letlenül lármázni, gyakran épp a legszebb
halk részeknél), aki fizetôvendégként
kedvére hôzöng a közeli vendéglôkben,
kávéházakban (ahol persze fô a vendég –
ugyan ki merészelné jobb belátásra téríte-
ni?!). Szerencsére a mérleg a zenehallga-
tók javára billen – legfeljebb idônként dü-
höng (jogosan) a pénzes közönség, amiért
akadályozzák a zene maradéktalan élve-
zetében. És nem hagyható figyelmen kí-
vül az a mérhetetlen mennyiségû járókelô,
aki szinte véletlenül talál rá e kulturális
kínálatra. Megállnak, belehallgatnak – és
a meglepetés-ajándék örömével mennek
tovább.

Ritkábban foglalkozunk az érem másik
oldalával: az elôadókkal. A hangszeresek-
kel, akiknek ilyenkor kényelmetlensége-
ket-kellemetlenségeket kell felvállalniuk.
Túl azon, hogy az idôjárás akár árthat is a
hangszereknek, a zenekari játékosok
kénytelenek feladni azt a koncentrációt,
igényességet, amelyhez – jó esetben –
próbatermekben és koncerttermekben
hozzászoktak. Merthogy itt szinte termé-
szetes, hogy „nem hallják egymást”, sôt, a
produkció teljességgel kiszolgáltatott a
mindenkori hangosítás esetlegességeinek.
Tehát, eleve garantált, hogy mást játsza-
nak, s mást hall a közönség. Mindeközben
fújhat a szél (a kottákat még a csipeszek
sem mindig tartják meg, ám a lapozás és
a csíptetés zörejeit maximálisan közvetí-
tik a mikrofonok), nemritkán a mikro-
fonokba…

Ráadásul a környezet zajai. Nem lehe-
tünk elég hálásak, amiért a harangok a
koncertek idejére elnémulnak – de közle-
kedési zajokról mindig gondoskodik az
élet, szirénázó autókról, s megvadult ri-
asztókról. És durranhatnak petárdák, a ze-
nehallgató számára mindig a legrosszabb-
kor. Ezek is nehezítik a zenekari tag
életét, aki mind kevésbé érzi magát játé-
kosnak, s fôképp: mûvésznek. Neki so-
vány vigasz, hogy „csak” a kordonon kí-
vül zajonganak – a hang feléje is, minden
irányban terjed. S bosszantó lehet, amikor
érzi: minôségi produktuma csak kis hatás-
fokkal mûködik. Szembesül a ténnyel:

szolgáltatóvá minôsült át, aki munkát vé-
gez, penzumot teljesít. De a bôrébôl –
szerencsére – nem bújhat ki: akkor is fele-
lôsségteljes, ha nem érzi a figyelem inspi-
ráló légkörét. Néha talán oldottabb, de kö-
zömbös aligha tud lenni. Hiszen a
környezet hangulatának hatása alól nem
tudja kivonni magát.

A nyitókoncert mindig megkülönbözte-
tett figyelmet kap. Megvallom, erôsen ag-
gódtam, hiszen az Operagálára július 9-
én, a futball VB döntôjének estéjén került
sor. Örömmel nyugtáztam, hogy felesle-
gesen: jutott hallgatóság is, és nyugodt
légkör. Valószínûleg Dr. Steiner Pál, Bel-
város-Lipótváros polgármestere szemé-
lyes megjelenése is fegyelmezô hatást
gyakorolt; mindenesetre, átadhattuk ma-
gunkat a kikapcsolódásnak. A MÁV
Szimfonikus Zenekarát Medveczky Ádám
vezényelte, énekes szólistaként Bazsinka
Zsuzsanna, Gál Erika, Fokanov Anatolij
és Fekete Attila lépett fel. Részletek Mo-
zart, Donizetti, Verdi, Bizet, Leoncavallo,
Puccini, Ponchielli operáiból – s végeze-
tül összprodukcióként a híres kvartett
Verdi Rigolettójából. Klip-jellegû prog-
ram, többnyire örökzöld operaslágerekkel
– és néhány olyan ária, amely épp techni-
kai nehézsége miatt kerül ritkán elôadás-
ra. Az ilyen estek jó lehetôséget kínálnak
arra, hogy legalább egy-egy részletet
megszólaltathasson az énekes, ha már nincs
kilátás a szerep színpadi megjelenítésére.
Bazsinka Zsuzsannát az utóbbi hónapok-
ban többször láthatta-hallhatta a közönség
az Operaház színpadán – az operalátogató
számára emlékeket idézett fel, másokban
Luciaként, Gildaként vagy a Bajazzók
„madárdalával” felkeltette az érdeklôdést
az egész operák iránt. Gál Erika nevét
örökre megtanulta, aki hallotta A ke-
gyencnô Leonórájaként – s a Carmen Se-
guidilláját hallgatva mindegyre elámu-
lunk, ilyen ideális színpadi alkattal
hogyhogy nem kap gyakran fôszerepe-
ket… Fokanov és Fekete Attila elôkelô
helyet foglal el a képzeletbeli népszerûsé-
gi listán – s vélhetôleg e felvétellel is to-
vábbi rajongókat szereztek maguknak. A
zenekari számok igényes megszólaltatása
egyenrangú élményt nyújtott a dúdolnivaló
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operaslágerekkel. Aligha volt zavaró a
néhány apró pontatlanság – s a csellisták
remeklését, tónusos-szép éneklô játékát
többletként értékeljük, anélkül, hogy ha-
sonló élményeket kérnénk számon ese-
tenként más hangszeresektôl illetve hang-
szercsoportoktól is.

Koraesti esôzés bizonytalanított el bi-
zonyára sokakat: eljöjjenek-e július 14-én
a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekará-
nak koncertjére. Rossz idô, gyér közönség
– s mégis olyan produkció született, ame-
lyet szívesen újrahallgatnék koncertte-
remben is. Glinka: Ruszlán és Ludmilla –
nyitányát követôen Dvořák Gordonkaver-
senye csendült fel Fenyô László szólójá-
val, majd szünet után Csajkovszkij VI.
szimfóniája következett. A szerb Mladen
Tarbukot invenciózus-lelkes dirigensnek
ismerhettük meg, akit a remek együttes
felkészültsége korántsem arra inspirálta,
hogy szabadjára engedje muzsikusait, ha-
nem épp ellenkezôleg: végigvezette a fo-
lyamatokat, melyek úgy szólaltak meg,
ahogy kérte. A játék intenzitása mindvé-
gig érezhetô volt.

Az est kiemelkedô élményét, mint vár-
ni lehetett, a gordonkaverseny jelentette.
Fenyô László csellóhangjának szép tónu-
sa érzéki örömmel tölti el a hallgatót.
Megszokhatatlan az a minôség-igény,
amely a kimunkált hangokat életre hívja,
s az a szuverén biztonság, amely sohasem
a rutin elszürkítô hatását érezteti, hanem
épp ellenkezôleg, a mû ismeretébôl adó-
dóan a mind nagyobb zenei elmélyülést
teszi lehetôvé. Elhivatottság, talán ez a
legjobb szó annak kifejezésére, ami
Fenyô Lászlóból árad. Talán annak
köszönhetô, hogy magától értetôdô a ma-
ximalizmusa, bármiféle stresszes teljesít-
mény-kényszer nélkül, szinte kizárólag a
szépség bûvöletében. Azt érezzük, mind-
egy, mit játszik, hiszen a hogyan – önma-
gában élményt ad. És azt is, minden egyes
alkalommal, hogy ideális a mûsorválasz-
tás, tehát mindig azért vagyunk hálásak,
amit megszólaltat. Mert nincs olyan mû,
amirôl általa ne tudnánk meg többet, mé-
lyebben-alaposabban. És ilyenkor szo-
morkodunk a közhely igazságán: a hang –
elszáll!...

A nyitány során hozzászoktunk ahhoz,
hogy  magas és mély kétszólamúságává
egyszerûsödik a tényleges hangzás – bi-
zonyára a csellóverseny kísérete is diffe-
renciáltabb lehetett, mint ami eljutott a

hallgatósághoz. A petárda-ropogás a leg-
rosszabbkor jött – idegileg megviselhet-
te az elôadókat is. A szünet után Csaj-
kovszkij VI. szimfóniája nagy lendülettel
indult, de fokozatosan érezhetôek voltak a
– minden bizonnyal javarészt környezetre
hárítható – fáradás jelei; a pontatlankodó
indulás a III. tételben, majd a szokatlan
tételrendbôl kialakuló ciklus egészének
íve csorbult a fináléra. De ezt már csak a
mindvégig éberen figyelôk érzékelhet-
ték…

Ritkaság-élményt kínált a július 16-i
koncert: a Kodály-Bartók Ifjúsági Világ-
zenekar – kecskeméti bemutatkozást kö-
vetô – elsô budapesti fellépését.

Ezúttal nem is annyira maga a koncert,
hanem a zenekart életre hívó szándék ér-
demel kitüntetô figyelmet. Vásáry Tamás
kaliberû mûvész kell ahhoz, hogy felmér-
je a nemzetközi ifjúsági együttes szüksé-
gességét, a benne rejlô lehetôségeket. S
ahhoz is, hogy tervét valóra tudja váltani,
eljuttatva 20 ország fiataljait az elsô kö-
zös koncertekig. Mert mirôl is van szó?
Országhatárainkon túlra eddig is kevés
magyar szerzô zenekari mûvei jutottak –
érdemes a nyilvánvalóan értékes magyar
kompozíciókkal a felnövekvô új generá-
ciót is megismertetni, hogy élô zeneként
továbbra is helyet kapjon a világ koncert-
termeiben nemzeti zenei örökségünk. Ha-
sonlóképp fontos, hogy ifjúsági együttes
élén markáns muzsikus-személyiség áll-
jon, aki nemcsak dirigálásával tartja össze
a játékosokat, hanem a mûvek stílusos
elôadásáért is szavatol.

Kiderült: Vásáry remek pedagógiai ér-
zékkel (is) rendelkezik, amennyiben pon-
tosan megítélte, karmesterként mennyi
szabadságot (koreográfiát) engedhet meg
magának, merthogy elsôsorban a több-ke-
vesebb zenekari rutinnal rendelkezôk biz-
tonságérzetének a megerôsítése fontos.

Öröm volt érezni a klasszikus fegyel-
mezettséget Mozart C-dúr zongoraver-
senyének megszólaltatásakor. E szellem-
ben játszotta szólamát a Magyar Rádió
legutóbbi Országos Zongoraversenyének
gyôztese, Farkas Gábor is, aki ráadásul
Bartók: I. román táncával örvendeztette
meg a közönséget.

A koncert második részében magyar
mûvek szerepeltek, talán túl merész vál-
lalkozásként Kodálytól a Galántai tán-

cok (az egyes frázisok megformálását
illetôen a zenekari szólisták nem mindig
voltak helyzetük magaslatán), Bartóktól
a Magyar képek öt hangulatos karakter-
darabja (a parlando-rubato hangvételt
nehéz pontosan irányítani, ám irányítás
hiányában sem biztos, hogy kiérlelt arti-
kulációt és frazeálást kaphatunk a nem-
zetközi elôadógárdától), majd az erô-
próbának más szempontból bizonyuló
Liszt-mû, a Les Préludes. Mindenesetre,
figyelemben nemigen volt hiány – s a
szépen megoldott részletek (tételek) bi-
zonnyal serkentôen hatnak a további ze-
nekari munkára.

S aki emlékszik Vásáry késô éjszakába
nyúló beszélgetôs koncertjeire, nem cso-
dálkozik azon, hogy az estet három rá-
adással tette emlékezetessé, a fiatalok ál-
lásszilárdságát komoly terhelésnek vetve
alá (Brahms: V. magyar tánc, Berlioz:
Rákóczi-induló, Kodály: Háry – Inter-
mezzo). A munkába és teljesítménybe,
ugyanakkor az élménybe is belefáradva
hagyta el a pódiumot az újszülött zene-
kar. Játékukban nem lehetett nem észre-
venni esetlegességeket – de a hallás tole-
ráns, a szép megoldások emléke „törli”,
vagy legalábbis elhomályosítja a gyen-
gébbekét. És miként bármilyen ifjúsági
rendezvénynek, ennek a budapesti bemu-
tatkozó koncertnek is jelentôs hallgatótá-
bora volt. Szülôk, rokonok, ismerôsök,
barátok és barátnôk. Tehát a zenei ügy
egyszersmind sokak személyes ügyévé is
vált. Olyan közelségbe illetve távolságba
kerültek a mûvek, ahova eljutott sokak
érdeklôdése. Ez a hangverseny talán új
fejezetet nyit zenei életünkben. Hogy mi-
lyen súllyal, ranggal-jelentôséggel – azt
a közeljövô élôzenéje csakhamar meg-
válaszolja.

Július 19-én szép számú érdeklôdô várta
a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar
koncertjét. Kellemes idôben, kikapcsoló-
dásképp. Az elôadott mûsor voltaképp a
„határesetet” súrolta; a még és már csap-
dáinak gondos kerülgetésével. Biztonsá-
got jelenthetett vezetô karmesterük –
ugyanakkor a kölcsönös bizalom megelé-
gedett a megbízható üzembiztossággal,
tehát a talán kivétel nélkül repertoárszá-
moknak mondható mûvek újrajátszásával.
Tehát, semmiféle kihívásnak nyomát sem
lehetett érezni; legfeljebb a stresszmentes
légkörben inkább több mint kevesebb
megoldás sikeredett szépre.
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Mozart: Figaro házassága nyitánya
rendszeresen áldozatul esik a „bemelegí-
tés” funkciójának. Épp ezért, elôbb unhat
rá a hallgatóság, mintsem hogy megis-
merné teljes valójában. A nagy vonalak-
ban felvázolt formarészek, mintha csak
ismert viccre történne utalás – aztán ki-ki
„egészítse ki” önmagában a hallottakat.
Így viszont nyilvánvalóan elmarad a po-
énnak mind az (ízes) elmondása, mind pe-
dig a hatás – s visszahatásként, a megér-
demelt siker felett érzett öröm. Ráadásul,
tény, hogy a Szent István tér (de általáno-
sítva is igaz: a szabadtéri helyszín) nem
kedvez sem a koncentrációnak, sem a
mikroszkópikus-kidolgozott „aprómun-
kának”. Nem csoda tehát, ha idônként
szétcsúszik a hangzás – majd hamar visz-
szatalál a saját medrébe. Aki épp a Bazili-
ka látványában gyönyörködik, nem tá-
maszt különösebb igényeket a tényleges
hangzással szemben. (Mozart neve eleve
garancia.)

Akármilyen meggondolásból is tették,
kedves gesztus, hogy szólistaként a kon-
certmester Környei Zsófia játékát kísérték
Mendelssohn hegedûversenyében. Van-
nak mindig olyanok, akik folyamatában
követik a tételeket, míg mások szinte
hangról-hangra örülnek annak, ami meg-
szólal – merthogy oly sokszor hallották
már a mûvet, hogy „betéve tudják”, s nem
tudnak betelni mûismeretükkel. Az ilyes-
fajta felmondósdi késôbb megváltozik;
amikor már nemcsak a hangokat (dalla-
mokat-harmóniákat) várja valaki, hanem
a felcsendülô szegmentumok mikéntjével
is foglalkozik. Környei Zsófia számára
kétségkívül élmény lehet szólistaként
együtt muzsikálni zenekarával. Biztonsá-
got adhatnak az ismerôs partnerek –
ugyanakkor újdonság-élmény a szabadté-
ri hangzás. Ilyenkor az elôadó könnyeb-
ben tudomásul veszi a mostohább akusz-
tikai viszonyokat is – ezekért bôségesen
kárpótolja a hangtér behatárolatlansága.
A szólista elismerésre méltó koncentrá-
cióval játszotta kidolgozott szólamát, mi-
közben a játék-öröm háttérbe szorult. Bi-
zonyítani akart talán, számot adni igényes
zeneiségérôl – vagy hasonló nyitott kapu-
kat döngetni, ahelyett, hogy belefeledkez-
ve a szép muzsikába, elsôként gyönyör-
ködött volna a hangzó életre keltett
remekmûben.

Dvořák: IX. (Újvilág) szimfóniáját ta-
lán nem is lehet elrontani; sokszínûségé-

vel sohasem téveszti el hatását. Várjuk az
ismerôs dallamokat, s alkalmanként a leg-
szebben sikerülteket ôrzi meg legtovább
az emlékezetünk. A szimfóniára követke-
zô két Szláv tánc már-már a mûsorba épí-
tett ráadás-funkciót is betöltötte. 

Végigtekintve a közönségen, látnunk
kellett, hogy mûködött a zene varázsha-
talma. Ezúttal nem esztétikai magassá-
gokba ragadta magával a hallgatókat, ha-
nem beépült a mindennapokba. Nemes
kikapcsolódással a magasrendû szórakoz-
tatásra adott példát. A darabok zenei értéke
szavatolta, hogy az elôadók ne szolgálta-
tásnak érezzük munkájukat – a publikum
pedig pihentebben távozott a térrôl, mint
ahogyan (mintegy két órával korábban)
odaérkezett. 

Jó szájízzel búcsúzott a Szent István té-
ri koncertsorozat rendszeres-visszajáró
hallgatója az idei sorozattól július 25-én.
A Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus
Zenekar, Hollerung Gábor vezényletével
lépett fel. A sorozat mûsorfüzete (több-
kevesebb, kisebb-nagyobb pontatlanság
mellett) e koncert esetében adta meg
pontatlanul a mûsort. Csak az elsô rész
programja szerepelt benne: Mozart:
Haffner-szimfóniája és Pánczél Tamás:
Klezmer-szvitje, a második részé, Rimsz-
kij-Korszakov Seherezádé-szvitje sokak
számára meglepetés volt. Igaz, a koncert-
mester beígért szólója sejtetni engedte…

Ezúttal is kamatozott az, hogy a kar-
mester egyidejûleg több szempontot tart
fontosnak, anélkül, hogy rangsorolással
egyiket-másikat háttérbe szorítaná. Ha
valami kiemelten fontos számára, akkor
az – bármi furcsának is tûnjék – a hang-
zás. E hangzás-centrizmus mûködik ak-
kor is, amikor megtervezi a mûsort (ami
várhatóan az elôre kiszámíthatatlan kö-
zönség tetszését megnyeri), s a próba-fo-
lyamat idején mindvégig, ahol a zene és
az elôadó kettôsségére koncentrál. Állan-
dó aktív kapcsolatban van a hangszere-
sekkel, ezáltal tudja a számára fontos
zenei mozzanatokat hangzó életre kelteni
– ugyanakkor, épp e kapcsolat teszi lehe-
tôvé, hogy eldönthesse, mikor célszerû
valamely részletet „kérni” a mozdulatai-
val, s mikor lehet (sôt, kell) rábízni a játé-
kosra. Így elkerüli azt a buktatót, hogy a
tényleges hangzástól nem zavartatva ma-
gát, végigcelebrálja a partitúrákat, s azt is,
hogy szájbarágós mindent-beintéssel le-
szoktassa muzsikusait arról az aktivitás-
ról, amely alapvetôen szükséges a jó

összprodukcióhoz. Mert, valljuk meg, ro-
bottá válik a játékos, ha csak azt csinálja,
amire utasítják – leszokik a formálásról,
legfeljebb pontos-sterilen, egyszersmind
lélektelenül realizálja szólamát. Holle-
rungnál lehetetlen az érzelmi-indulati kí-
vülmaradás, s ez még olyankor is inkább
pozitív hatású, ha nem a mûhöz tartozó,
külsôdleges esetlegességek kötik le pilla-
natokra a játékosok figyelmét (ha pl. fel-
ötlik a próba egy-egy poénos pillanata) –
mert a közös teljesítmény összekovácsol-
ja a muzsikusokat.

Természetesen áradt a Mozart-muzsika
(minden különösebb ünnepélyesség nél-
kül, közvetlenül), majd a zene birodalmá-
nak más területére kalauzolt a klezmer-
szvit. Nemes gesztus, hogy a zenekar
egyik játékosa (az I. hegedû szólam tagja)
lehetôséget kap szerzeménye megszólal-
tatására. Ez is közösségfejlesztô hatású;
ráadásul értékes lehetôség a komponista
számára. Pánczél Tamás e mûvét nem
elôször játszották, s azáltal, hogy növeli a
repertoáron szereplô kortárs-mûvek szá-
mát, egyszersmind jótékony hatással van
stílusérzékükre is. Oláh Vilmos behízelgô
hegedûhangja valóban ideális a mesevilág
megjelenítésére – ugyanakkor ki kell
hangsúlyozni, hogy a szólóállások min-
denkor tiszteletreméltó kidolgozottsággal
szólaltak meg. Kis túlzással azt mondhat-
nánk, „kamaráztak”, akiknek lehetôségük
nyílott rá – s ez a fajta aktivitás (amelyhez
általában elôfeltétel a vezetô karmester
jelenléte) nagymértékben befolyásolta,
hogy mindig a szépet-jót vegye észre a
hallgató. Pontosabban, hogy szinte auto-
matikusan „jóváírja”, esetlegesnek tartva
a kevéssé sikerült helyeket. Mert elhi-
hettük, hogy a nagyforma nem véletlen-
szerûen áll össze a részletek egymás-
utánjából, hanem eleve annak felépítésén
munkálkodnak az elôadók.

Ilyenkor kevéssé zavaróak a környezet
zajai (pedig az evôeszközök harsány
számbavétele fémes ütôs-effektus), s má-
sodlagossá válik a hangosítás milyensége.
Érezzük az itt-és-most varázsát, s ezért a
személyes részvételért a valóban lénye-
gesre, a zenére figyelünk – szinte észrevé-
telen. 

E koncert után a Rákóczi-induló nem
hatásvadász, nem is protokolláris, hanem
egyszerûen hatásos ráadásszámnak bizo-
nyult.

Fittler Katalin
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