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Ugyancsak tanúi lehetünk olyan törekvéseknek, hogy valamilyen támogatásban részesülô együttesek tagjai más, hasonló tá-
mogatások elnyerésére pályázó formációkban szerepelnek. E terület pedig már érinti az együttesek közötti átjárás kérdését is,
amely meglévô súlyos probléma, sôt, a támogatásokkal történô visszaélések táptalaja, és csakis a fenti, az együttesek létszám,
feladat-ellátási kötelezettség stb., kritériumok alapján történô besorolása során szüntethetô meg.

Meggyôzôdésünk, hogy a fenti támogatási elvek alkalmazása során, megszüntethetô lenne az a magyar sajátosság is, hogy
a verbálisan, vagy az írott sajtó útján terjesztett, egyes együttesekre vonatkozó minôségi mutatók, az ebbôl fakadó támogatá-
sok nagysága, és a tényleges teljesítmény (beleértve a színvonalat és a nemzetközi elismertséget) egymástól rendkívüli távol-
ságban helyezkednek el.

Amennyiben a fentieket, mint a konszolidációt segítô alapelvet a NKÖM elfogadná, úgy természetesen további hathatós és
konkrét segítséget tudnánk nyújtani a távlati konszolidációs tervek részleteinek kidolgozásában. 

Azonban – elnökségünk teljes egyetértésével – feltétlenül itt kell megemlítenünk, hogy a Magyar Rádió mûvészeti együtte-
sei önhibájukon kívül súlyos válságba kerültek, és helyzetükön egyáltalán nem javítanak két számjegyû konszolidációs össze-
gek, különösen nem, csupán ígéret formájában. Javasoljuk, hogy a magyar és nemzetközi zenei élet e kivételesen nagyhírû és
magas színvonalú együttesei soron kívüli megfelelô mértékû támogatást kapjanak, mert ez esetben nem arról van szó, hogy né-
hány fô egy nemes cél, vagy kedvtelés érdekében magasabb osztályba kíván lépni, hanem arról, hogy hagyhatunk-e veszni egy
bizonyítottan nemzeti értéket. Az elmúlt idôszak támogatottjainak körét vizsgálva egyértelmûnek tûnik, hogy ez nem lehet kizá-
rólag a Magyar Rádió felelôssége, és nem állhat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ágazati felelôsségi körén kívül!

Javaslatunk az, hogy meg kellene vizsgálni azt, miképp lehetne a Magyar Rádió mûvészeti együtteseit, profiljuknak és szer-
vezeti kötôdésüknek meghagyása mellett, fogadóképessé tenni költségvetési támogatások elnyerésére. Ez, meglátásunk sze-
rint, feltétlenül beletartozhatna a szimfonikus zenekarok konszolidációs folyamatába. Megemlítjük azt is, hogy a jelzett kérdé-
sek megoldási lehetôségét kínálja a már idézett mûvészeti törvény tervezete is.

Végezetül hangsúlyozzuk azt, hogy szövetségünk kész a zenekarok és énekkarok helyzetének javítását célzó konszolidáci-
ós munkában a továbbiakban is részt venni. 

Tisztelettel: Popa Péter
a MSzZSz elnöke

Január 28-án olyan hangversennyel lepte
meg hallgatóit a Danubia Nemzeti Ifjú-
sági Zenekar, amelyrôl a legnagyobb
tiszteletlenség lenne azt állítani, hogy
„várakozásunknak megfelelô”. Mert még
a zenekar átlagos magas színvonalhoz
szokott törzsközönségét is meglepte az a
tömény-intenzív zeneiség, amit ezúttal
közvetítettek a játékosok, Héja Domon-
kos irányításával. Izgalmasnak ígérkezett
a mûsor is: Prokofjev: Klasszikus szimfó-
niája, Hacsaturján: Hegedûversenye és
Sosztakovics: 9., Esz-dúr szimfóniája.

Prokofjev mûve ezek közül a legis-
mertebb – azzal kapcsolatban lehetnek
leginkább emlékképei a hallgatóságnak
(hangfelvételeken túl koncertekrôl is). A
„klasszikus” szimfónia, egyúttal minden
idôk neoklasszikus kompozíciói közül az
egyik legértékesebb-legnépszerûbb, ami
lassanként betölti 90. évét, korántsem
könnyû feladat napjaink muzsikusainak.
A zenei tartalom (ha úgy tetszik, a szerzôi
mondanivaló) több síkon halad, s ha ezek

bármelyike értetlenségre talál az elôadók
között, csak részben juthat el a hallgatók-
hoz. Sikeres megszólaltatására voltaképp
csak olyan együttes vállalkozhat, amely
anyanyelvi szinten beszéli a klasszikus re-
pertoárt, tehát „szinkrontolmácsként” ér-
telmezi a kottába leírottakat. Fontos továb-
bá az is, hogy meglegyen az a technikai
fölény, zenekari rutin, és megannyi járu-
lékos kritérium, melyek birtokában ele-
gánsan tudják elôadni a mûvet. (Elegan-
cia – anakronisztikus szó korunkban,
amikor az élet minden területén olyannyi-
ra különbözô, egymást ütô divatirányza-
tokkal, trendekkel találkozunk…)

Héja Domonkos irányításával a fiatal
muzsikusok képesek elhitetô erôvel kala-
uzolni hallgatóikat ezen az idôutazáson –
ráadásul oly módon, hogy mindezt nem
kötelességteljesítésszerûen teszik, hanem
maguk is élvezik. (Nem véletlen, hogy
idôrôl-idôre megszépítette arcukat az az
ösztönös mosoly, amelyet a zene ôszinte
élvezete csalt arcukra.)

Az ismertetôt (s egyéb ismeretterjesztô
irodalmat) olvasva, ôszintén derültem azon
a jelenségen, ami az „igazat mondd, ne
csak a valódit” kívánalmát nem csak Jó-
zsef Attilából váltaná ki. Való igaz, hogy a
mû: derûs. A szerzô még azt is megtehette,
hogy „vidám kis darab”-ként jellemezte –
de máris kívánkozik a megszorító-behatá-
roló megjegyzés: „mihez képest?”. És
fôképp a pontosítás: a hallgatók számára.
Mert a játékosok tudását, igényességét, s a
mindenkori aktív egymást-hallgató, már-
már kamarazenei érzékenységû gyakorla-
tot próbára tevô darab rendkívül nehéz.
Közrejátszik ebben a világosan áttekinthe-
tô, egyszerû felépítés (ahol viszont minden
„kiszól”, tehát nem kell kottaismeret, hogy
valaki észrevegye a legapróbb pontatlansá-
got-bizonytalanságot is), és az a hangsze-
relési bravúr, amely megannyi buktatót rejt
az arányok kialakításakor.

Mindezen akadályokat remekül vette
Héja Domonkos és zenekara; ha kötöz-
ködni akarnánk (de nem akarunk), szóvá
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tehetnénk a mûindulások „holdudvarát”.
Pontatlanságnak aligha mondható, mégis
„zavaró” (NB, de sokszor szeretném, ha
csak ilyesmi zavarna koncerteken!), hogy
néhány ütemre van szükség, amíg tökéle-
tesen összerendezôdnek. Részben éppen a
biztonságból (illetve, a biztonságérzetbôl)
adódik; a muzsikusok úgy érezhetik, hogy
akár behunyt szemmel is együtt lennének
– sajnos, nem kontrollálják, hogy az elsô
pillanat(ok)ban ez nem egészen így van.
Másrészt, tökéletesen tisztában vannak az-
zal, hogy mit kíván vezetô karmesterük –
s megint ez a hamiskás biztonság eredmé-
nyezheti, hogy nem kontrollálják a tényle-
ges hangzást. Vagy amikorra odafigyel-
nek, addigra más együtt vannak… Ez az a
nüansz, ami sejteti: a dirigens számára
fontosabb maga a ZENE – ôt is lefoglalja
a tételindítások felelôssége, s ettôl van az
a rövid fáziskésés, ami az egymásra-talá-
lásukig tart. Mintha a karmester jobban
várná, hogy megszólaljon végre egy-egy
kompozíció – a játékosok türelmesebbek,
s kisebb bennük a hangok életrekeltése
iránti vágyakozás feszültsége. Lehet, hogy
nincsenek is tisztában azzal, milyen cso-
dálatos, amit tesznek? Mindezzel nem az
önbizalom nagyvonalúságát kívánnám
éleszteni – hanem inkább minden muzsi-
kusban a felismert felelôsségérzetet.

Külön élményt jelentett a Hegedûver-
seny szólistája, Rafal Zambrzycki-Payne.
A lengyel születésû, fiatalon sikeres pályát
befutó muzsikus életrajzát olvasva elgon-
dolkoztatónak tartom, hogy a számos ver-
sennyel és feltûnési-kitûnési lehetôséggel
párhuzamosan, mennyire devalválódik az
információk értéke. Szinte minden pályán
lévô nyert versenyeket, vendégszerepelt
sokhelyütt – s érdemi információ ritkán ta-
lálható a részletezô felsorolásokban.
Egyetlen fontos mozzanat azonban mégis
akadt: tavaly ôt hívták meg szólistának
ugyane kompozíció elôadásához, a Hacsa-
turján-centenáriumi koncertre Jerevánba.
Ôk már elôtte tudtak valamit – amit most
már mi is: a hegedûmûvész repertoárjában
elôkelô helyet elfoglaló kompozíciónak
avatott-elhivatott szólistája. Bizonyára köl-
csönösen elégedett volt egymással a zene-
kar és a szólista – Hacsaturján ritkán ját-
szott mûve is lelkes fogadtatásra talált. 

Napjainkban, amikor a hangfelvétel-ké-
szítés szinte mindennapos lehetôség (te-
hát voltaképp bárki, gátlástalanul készít-
het CD-ket), ugyanakkor a felvételek méltó
terjesztése, eljuttatása a minél szélesebb
hallgatósághoz, megannyi problémát rejt

– ilyen koncert után fogalmazódik meg a
kívánság az élôzene-hallgatás iránt elköte-
lezettekben is: bárcsak „hazavihetnénk”,
azaz, felidézhetnénk még sokszor a mara-
dandó értékeket képviselô produkciót.

Méltán keltett nagy érdeklôdést már
mûsorválasztásával a MÁV Szimfonikus
Zenekar január 29-i koncertje (Lukács
Miklós-bérlet/5), s ez nem csökkent akkor
sem, amikor a zenekar igazgatója, Fenyô
Gábor sorrend-változást jelentett be. Tehát
nem a komponálásuk idôrendjében hal-
lottuk a mûveket; elôször Haydn: C-dúr
szimfóniáját, majd D-dúr gordonkaverse-
nyét, utána Richard Strausstól a Metamor-
fózisokat, végül magyarországi bemutató-
ként Mancusi: Koncert – zenekarra címû
darabját. A módosítást igazolta a hangzó
eredmény: a négy különbözô karakterû
kompozíció mindegyike megkapta a neki
kijáró figyelmet, mind az elôadóktól,
mind a közönségtôl.

Nyitószámként Richard Strauss mûvét
hallhattuk, ami egyébként nagy összesze-
dettséget igényel a játékosoktól. A Meta-
morfózisok 23 vonóst foglalkoztat, éspedig
szólisztikusan; vagyis, minden játékosnak
saját szólama van. Tôsgyökeresen különbö-
zik ez a vonósok zenekari gyakorlatától,
amikoris egy-egy szólam ugyanazt játssza,
tehát jó esetben kiegyenlítôdnek az „erôvi-
szonyok”. Ezúttal mindenkinek a szólista
biztonságával kellett tudnia a szólamát, s ez
meg is történt: minden elismerést megérde-
melnek azok a zenekari vonósok, akik vál-
lalták az igényes-szép feladatot. Tovább
nehezíti a dolgot, hogy e monumentális ka-
maraegyüttesben célszerû állandóan tájé-
kozódni. A végsô hangzáskép kialakítása a
karmester feladata, akinek ezúttal nem öt
vonós-szólamot kell koordinálnia, hanem
azt az érzékenyen változó folyamatot,
amely a 23 önálló szólam összjátékából
alakul ki. Mancusi irányításával a muzsiku-
sok úgy helyezkedtek el, hogy a hangzástér
bal oldalán ültek a hegedûsök, a közönség-
gel szemben a csellisták, többé-kevésbé
mögöttük a bôgôsök, a hangzástér jobb ol-
dalán elôtérben pedig a brácsások.

A zenekari játékosok gyakran panasz-
kodnak a hangszerállományra; ezúttal
ilyesmi eszünkbe se jutott volna, a rend-
kívül kidolgozott szólamok magvas, szo-
nórus hangon szóltak. Harmonikusnak tûnt
a kapcsolat a MÁV Szimfonikus Zenekart
nem elôször vezénylô osztrák Guido Man-
cusi és játékosai között. A dirigens érez-
hetôen elégedett volt, s ez jótékonyan hatott
a vonósokra, akik kamaramuzsikusként is

remekeltek. Egy pedagógusként is munkál-
kodó pódiummûvész frappáns megfogal-
mazása szerint a kamarázás egyik veszélye
abban rejlik, hogy a játékosok, a rosszul ér-
telmezett alkalmazkodás által „egymáshoz
szürkülnek”. Itt ez a veszély nem fenyege-
tett. Lehet, hogy érdemes lenne máskor is
igényes ám hálás szereplési lehetôséget ad-
ni megannyi vonósnak? Aztán remélhet-
nénk, hogy szólamokba rendezôdve is
megôrzik azt a felelôsségteljes magatartást,
ami most – láthatólag – nem  tûnt számuk-
ra megerôltetônek? Ezt azt interpretációt
bátran vállalhatták volna vonós-kollégák-
ból álló közönség elôtt is!

Úgy tûnik, Mancusi nagy gondot fordít
a hangzástér berendezésére. Haydn: D-dúr
gordonkaversenyében a két hegedûszó-
lam egymással szemben foglalt helyet, a
prím-szólam mellett ültek a brácsások, s a
szekund mellett a csellisták. Még eleven
lehetett számukra a szólisztikus játék él-
ménye, ugyanis odaadóan kísérték a saj-
nos nem a legjobb diszpozícióban szerep-
lô Onczay Csabát. 

A szünet után, újult figyelemmel követ-
hettük Haydn „rendhagyó” szimfóniáját,
amely „A szórakozott” melléknevet kapta,
annak a vígjátéknak a címérôl, melynek
kísérôzenéjébôl alakította ki a szerzô a
szvitszerû, meglepetésekben nem szûkös-
ködô, hattételes kompozíciót. Nem tudom,
Mancusi általában milyen együttes-
hez/együttesekhez szokott, de az bizo-
nyos, hogy e kompozíció megszólaltatása
testreszabott feladat volt a számára. Nem-
csak oldott volt, mint korábban (valószí-
nûleg nem tartott semmiféle zavaró körül-
ménytôl), hanem olyannyira várta és
élvezte a poénokat, hogy ezzel felszabadí-
totta muzsikusait is. Ilyesfajta „örömze-
nélésre” csak jól felkészült együttessel le-
het és szabad vállalkozni, másként a
poénok gagekké silányulhatnak.

A mûsor zárószámában zeneszerzôként
is megismerhettük Mancusit, aki – úgy
tûnik - nem tagadja meg közvetlen lényét
alkotóként sem. Olyannak hatott, mint
akit jó beszélôkészséggel áldott meg a
sors, és aki szívesen gyönyörködik a saját
hangjában. Leginkább a szimfónia irányí-
tásakor érezhettük, hogy erôsen vizuális
alkat – alkotóként biztos kézzel formál, s
tetszetôsen tálalja a kevéssé értékes tartal-
mat is. Amit leír, mutatós – bár ebben a
27 éves korában komponált darabban né-
ha enged az öncélú fokozások bombaszti-
kus hatásának. Ha a „könnyûkezû” kom-
ponista megtapasztalja „a kevés néha
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több” elv igazságát, bizonyára tartósabb
hatású, emlékezetesebb opuszokkal gaz-
dagítja oeuvre-jét.

Február 4-én, szerdán a MÁV Szimfo-
nikus Zenekar vendégeként az egykori
Debreceni MÁV Filharmonikus Zenekar
utódának, az 1991 óta Debreceni Filhar-
monikus Zenekarként ismert együttes-
nek tapsolhatott a Zeneakadémia kö-
zönsége. S tapsolt is, oly lelkesen, hogy
senkiben sem maradt kétség: minden fi-
nanciális és szervezési probléma ellenére,
továbbra is zenei nagyhatalom vagyunk,
az értékeket illetôen rendkívüli tartalé-
kokkal. Mert nyilvánvaló: az érvényesü-
lést illetôen nincsenek kihasználva a
lehetôségek, alkotókat és elôadókat (szó-
listákat, kamaraegyütteseket és nagylét-
számú apparátusokat) tekintve egyaránt. 

De most az örvendezés ideje van: Kol-
lár Imre vezényletével, Ránki Dezsô szó-
lójával nagysikerû estet regisztrálhattunk.

Fauré ritkán hallható Pelléas és Méli-
sande szvitje után Beethoven: G-dúr zon-
goraversenye aratott osztatlan sikert, majd
szünet után folytatódott a francia mûsor,
Debussytôl az Egy faun délutánjával,
Raveltôl pedig a Boleróval.

Koncertteremben rég nem hallottam a
Debreceni Filharmonikus Zenekart. E
mûsor hallatán úgy tûnik, a jelenlegi fel-
állásban az együttes erôssége a dallamok
iránti érzékenység. Minden melodikus
fordulat megformáltan csendül fel, bár-
mely szólamban (különösen szép a prím-
szólam telt tónusa). Az utóbbi évtizedben
volt lehetôségük összeszokni vezetô kar-
mesterükkel (aki egyben fôzeneigaz-
gatójuk is), így örvendetesen sokat meg-
valósítanak abból, amit mozdulataival
kér. Hogy alkalmanként a szólisztikus ál-
lások mennyire arányosan illeszkednek a
hangzás egészébe, esetlegesnek tûnt –
csakúgy, mint az egyébként kidolgozott
kísérôszólamok. A mélyvonósok hangja
néha imponálóan magvas, máskor indo-
kolatlanul jelentéktelennek hat. (Lehet,
hogy a halkabb dinamika számukra egy-
szersmind az intenzitás csökkenését is je-
lenti?)

Az est fénypontját – mint már elôre le-
hetett érezni a levegôben – Beethoven
zongoraversenye jelentette. Közben – s
fôként utána – azon töprengtem, vajon
nem kellene-e visszaállítani jogaiba azt a
régi gyakorlatot, hogy közkedvelt remek-
mûvek, méltán közkedvelt tolmácsolásá-
ban, idôrôl-idôre hallhatóak legyenek.
Mert a korábbi élményeket erôsítette a

koncerten felcsendülô hangzás, a légkör
pedig egészen speciálisnak tûnt; a lassú
tételre attacca következô gyors tétel a leg-
nagyobbaknak kijáró csendben kezdôd-
hetett, még az indokolt köhögések is el-
maradtak. Olyan intenzitással figyelt a
közönség, hogy a zenehallgatását méltán
nevezhetnénk aktív részvételnek. S ezt az
érzést erôsítette a kitörô lelkesedés, amely-
lyel a rondó-finálé ismétlését fogadta.
Ilyenkor elhanyagolhatónak tûnnek a
részletek; még az is, hogy a zárótétel
belsô nyugtalansággal indult, mintha
meggondolták volna a tempóválasztást, és
másra, gyorsabbra szerették volna módo-
sítani. 

Az egyébként felvételen számos más in-
terpretációban könnyen hozzáférhetô
versenymû elôadásának legnagyobb él-
ményét – legalábbis számomra – az adta,
ahogyan érzékenyen együtt-muzsikált a
szólista és a zenekar. Egymás dallamait
folytatták, máskor „egymás szavába vág-
tak” – röviden: élô kontaktus volt közöttük.

A Debussy-mû esetében voltaképpen
ízlés dolga, hogy milyen mértékû az
álomszerûség, a megfoghatatlanság – ez a
faun néha eléggé realisztikusnak tûnt. A
Bolero kétségkívül sikerdarab, így érthetô
módon került a mûsor végére. Ezúttal
nem az elsô hangtól kezdve gyôzött meg
az elôadás; kezdetben picit még talán „lö-
työgött” is, de szerencsére késôbb – a
megkomponált crescendótól – úgy magá-
val ragadta a hallgatókon túl az elôadókat
is, hogy ott már lehetetlen lett volna hi-
bázniuk.

Az ilyen koncertek (bárcsak nevezhet-
ném hétköznapinak!) megerôsítik azt a
meggyôzôdést, hogy nem ment ki a divat-
ból az élô zene hallgatása – csak hát régi
jó szokás, hogy ami ingyenes (vagy jutá-
nyosan olcsó), azt nem szokás értékelni,
aminek pedig (borsos) ára van, arra gyak-
ran nem jut pénz.

Remélhetôleg február 6-án kevesebb
bosszantó apróság rontja a hallgatóság
örömét, amikor a MATÁV Szimfonikus
Zenekar, Vukán György szólójával, Li-
geti András vezényletével megismétli
elôzô esti mûsorát.

Mintha csak átvették volna a stafétabo-
tot a Debreceni Filharmonikus zenekar-
tól, Ravel: Bolerójával kezdték a prog-
ramot. Elsô pillanatban felcsillant a
szemünk, hallva a pregnáns-ritmikus
„alapot”, ami tartást ad az óriási fokozás-
nak, ismétlôdésével gerjesztve a feszült-

séget, hozzájárulva a megkomponált
crescendo hatásához. Ámde korainak bi-
zonyult az öröm: rendre rontottak a
szólisztikusan játszó fúvósok, s ha pedig
nem, akkor többnyire a hangszín szépsé-
gével (a hangzás dinamikai megformálá-
sával) maradtak adósok. Márpedig a rit-
mikus alap és a dirigens megannyira
pontos irányítása sem pótolja az érzéki
szépségû hangszínekben való tobzódást.
Indiszpozíció, felületesség? – ennyi hibá-
ra nehéz mentséget találni.

Vukán György Zongoraversenyét me-
leg fogadtatásban részesítette a közönség.
A komolyzenei bérletsorozatok hallgató-
sága mindig kalandos kirándulásnak te-
kinti, ha kortárs zenét hall; a szerzô zenei
közremûködése külön érdekesség, ráadá-
sul ezúttal a komolyzenétôl mindinkább a
jazzhez vonzódó mûvész alig több mint
két éve komponált mûvérôl volt szó, ami
stilárisan is izgalmasnak bizonyult.

Vukán a Zongoraversenyben nem teszi
próbára a vonósok technikai felkészültsé-
gét; a mindig dallamos, gyakran ezen túl-
menôen ritmikus szólamokat szépen
megformálva, éneklô hangon szólaltatták
meg a játékosok, hallhatóan kedvüket lel-
ve a kompozícióban. A zajos tetszésnyil-
vánítást Vukán három szólisztikus rá-
adásszámmal köszönte meg. „Csúszott” a
szünet, de senki se bánta – majd a máso-
dik rész mûsorán Sosztakovics nyolctéte-
les Jazz szvit No. 2-je szerepelt. Itt aztán
valóban magára talált a zenekar; reme-
keltek a fúvósok is, s leszámítva, hogy
két tételben nem gyôzte fölényesen az
együttes (illetve annak egy része) a tem-
pót, a frappáns-rövid tételek pregnánsan
szólaltak meg. S akinek sikerül elfelednie
a Bolerót, üdítôen kellemes est emlékét
ôrzi.

*

Bizonyára hosszú ideig fognak emlé-
kezni a Vox Humana-bérlet tulajdonosai a
3. koncertre, melynek mûsorán február
16-án, hangversenyszerû elôadásban Bi-
zet: Carmenje szerepelt. És nem csak
azért, mert az egy szünettel megszólalta-
tott opera, a maga három órányi terjedel-
mével ugyancsak komoly erôpróbát jelen-
tett a közönségnek is. A zenebarátok
körében általában ismertnek tekinthetô
opera népszerûségét leginkább azoknak a
komolyzenei sláger-számainak köszönhe-
ti, amelyeket kiragadva, önálló részlet-
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ként gyakran lehet hallani. Most maga a
mûegész kapott a teljes megszólaltatás ál-
tal nagyobb figyelmet – ennek nem kis
„járulékos” haszna kamatozik majd, ami-
kor a késôbbiekben sokan a részleteket is
– az egész ismeretében – másként fogják
hallgatni.

Mert az elôadás, minden esetlegességé-
vel és sajátos „elrajzolásával” együtt, ké-
pes volt átfogó hangképet festeni. Ha va-
laki most hallotta volna elôször az operát
teljes egészében, bizonyára keresni fogja
az alkalmat, hogy színpadi elôadását is
megtekinthesse (akár élôben, akár video-
felvételen) – aki pedig vizuális emlékek
birtokában ült be a nézôtérre, azon elmél-
kedhet, mit-mennyit ad hozzá, azaz mó-
dosít a zene hatásán a látvány.

Megszokhattuk már, hogy Hollerung
Gábor gyakran vállalkozik monumentális
feladatokra, amelyeket hatalmas appará-
tus segítségével valósít meg – általában
remekül. Ezúttal a Budafoki Dohnányi
Ernô Szimfonikus Zenekarhoz a Buda-
pesti Akadémiai Kórustársaság és a Hon-
véd Férfikar társult, számos szólista köz-
remûködésével. A kórusok tagjait külön
elismerés illeti a francia nyelvû énekelni-
való alapos megtanulásáért. A zenekari
játékosok számára külön feladat lehetett,
hogy saját szólamuk megszólaltatásán
(tehát a szimfonikus zenei anyagon) túl a
kórussal is és az énekesekkel is állandó
kontaktust kell tartaniuk, eleget téve a kí-
séret speciális követelményeinek is. A ha-
sonló apparátusok koordinálásában rend-
kívüli jártasságra szert tett karmesternek
köszönhetôen, ez nem jelentett számukra
problémát.

Hollerung vizuális alkat, és a „láttató”
dirigensek közé tartozik. A próbákon ad-
dig lelkesíti az elôadókat, amíg meg nem
érzik a zene hôfokát, s ezáltal szárnyalás-
ra készteti azokat is, akik szívesen marad-
nának a földközel biztonságában. Öröm
volt látni a játékosok arcán a zenei folya-
matok átélését, s ez a „jelenlét” a hang-
zásban is realizálódott: az áradó dallamo-
kat, a ritmikus motívumokat sohasem
akasztották meg „közömbös” hangok.
Nyilvánvaló: mindenki a zene megszólal-
tatásán munkálkodott, anélkül, hogy azzal
törôdött volna, szólama könnyû-e avagy
nehéz. Azzal viszont nagyonis tisztában
voltak a hangszeresek, hogy mi fontos az
adott pillanatban, s így differenciált hang-
zás jött létre a mindig jól karakterizált
motívumokból.

A francia szöveggel énekelt opera cse-

lekményének követésérôl elôrelátóan
gondoskodtak: mindenkinek jutott ma-
gyar nyelvû ismertetô. (Azt viszont feltét-
lenül szükségesnek látom megemlíteni:
nem szerencsés az olyasfajta felü- letes
információközlés, amilyet a februári kon-
certkalendáriumban olvashattunk – akkor
sem, ha esetleg a szólisták közül akkor
még csak három szereplô volt biztos.)

Esetlegességeket, „elrajzolást” sejtet-
tem – ennek oka a kevéssé szerencsés sze-
reposztásban keresendô. Az a furcsa hely-
zet állt elô, hogy a szelíd-szerény Micaela
a szó szoros értelmében leénekelte a me-
zônyt. Cserna Ildikó olyan formátumot
(és hangvolument) képviselt, amivel nem-
igen lehetett versenyre kelni. Meg is kap-
ta érte a teljesítményének kijáró viharos
tetszésnyilvánítást. (Más kérdés, hogy
esetleg arra is képes lehetne adott esetben,
hogy a szólista-társak által kijelölt keret-
ben érvényesítse adottságait.) Hasonló
tetszést aratott természetesen a címszerep-
lô is (ez magából a darabból adódik),
Megyesi Schwartz Lúcia, akinek egyéb-
ként rendkívül képzett hangja nélkülözte
azt az átütôerôt, amit a szerep megkíván.
Tény, hogy mindent megtett e hiányosság
pótlására, a stílszerû öltözettôl kezdve
(ami nem mondható el Révész Rita és Pé-
ter Cecília Frasquitájáról illetve Merce-
deszérôl) a pompás sminken túl a kifejezô
mimikáig és a színpadi keretek között íz-
lésesen megengedhetô mozgásig. A Re-
gensburgi Michael Suttner inkább hango-
san mint meggyôzôen énekelt egyébként
szép hangján - csak éppen azokat az érzé-
seket és indulatokat nem tudtuk elhinni
neki, amelyek nélkülözhetetlenek Don
José alakjának életre keltéséhez. Esca-
millóként szerencsés választás volt Káldi
András szerepeltetése, de telitalálatnak
mégis inkább Kôvári Csaba Zunigáját
éreztem.

Az elôadás leghatásosabb ötlete az
volt, hogy az elôadók remek ötlettel ki-
használták a helyszín-kínálta lehetôsége-
ket. A zárójelenet Escamillót éltetô-éljen-
zô tömegkórusa ugyanis a Zeneakadémia
foyer-jából hangzott fel, nyitott ajtóknál.
Elôtte ugyanis a két kórus („észrevétle-
nül”, miként a karmester megkívánta – s
valóban példátlanul halkan-fegyelmezet-
ten) kivonult. Ez egyébként azzal a ha-
szonnal is járt, hogy – mintha csak rákö-
zelített volna a kamera – kizárólag Don
Joséra és Carmenre irányult figyelmünk,
az immár visszavonhatatlanul bekövetke-
zô tragédia elôtti pillanatokban.

Ismert-kedvelt opera, meglepô térélmé-
nyekkel, akusztikai hatásokkal: remél-
hetôleg a résztvevôk számára is kellemes
emlék marad.

*

Hasznos és tanulságos volt meghallgat-
ni a Miskolci Szimfonikus Zenekar feb-
ruár 17-i koncertjét, melynek mûsora rész-
ben megegyezett a közelmúltban boltokba
került CD-jükön hallhatóval (melyrôl la-
punk elôzô számában már hírt adtunk). Is-
mét csak aktuálisnak tûnik elgondolkodni
a „tyúk-vagy-tojás” probléma interpretá-
ciós-pszichológiai vetületein: hogyan
„könnyebb” játszani, felvételkészítéskor,
amikor nélkülözni kell a közönség inspi-
ráló hatását, viszont szinte korlátlanok a
javítási-módosítási lehetôségek, avagy
„élôben”, amikor a hang elszáll – de hogy
milyen hang száll el, azt a csalóka emlé-
kezet sokáig megôrizheti.

A mûsor fele tehát a „lemezbemutató
koncert” mûfajába tartozott, míg a továb-
bi mûsorszámokat „szûz füllel” hallgat-
hattuk.

Az egészrôl kialakult összbenyomás
egyértelmûen pozitív, amiben oroszlánré-
sze van a program remek felépítésének.
Ezúttal a lemez-záró Fischer-szvit, Az Al-
poktól délre lett a nyitószám, azt követte
Francaix: Klarinétversenye, Varga Gábor
szólójával. A második részben Gershwin
zenéje szerepelt, a Rhapsody in Blue (a
lemezhez hasonlóan ezúttal is a vezetô
karmester Kovács László játszotta a zon-
goraszólamot), majd elôre meg nem adott
mennyiségben és sorrendben dalok, Mar-
ton Évával. Annyiból jogos volt ez a gesz-
tus, hogy – mint várható volt – a sikernek
köszönhetôen ráadások sorával folytató-
dott a muzsikálás, Marton Évával, majd a
mind nagyobb apparátusúvá kibôvített ze-
nekarral.

Az est hûvös hangulatban kezdôdött.
Míg a lemezen korrektnek hatott a Fischer-
darab tételeinek elôadása, a koncertterem-
ben még kevésbé tudta lekötni a figyel-
met. Lehet, hogy a zenekar számára
„megkopott” a felvétel során a mû – pi-
hentetés után elôvéve talán színesebb lesz
–; a hallgató mindinkább a hiányokat ész-
lelte, azokat az apró nüanszokat (agogiká-
ban, dinamikában), amelyek valóban élô-
vé teszik magát a kompozíciót. Ehelyett
volt mód arra, hogy az együttesre, mint
„hangforrásra” figyeljünk. A vonóskar-
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ban megkülönböztetett minôséget képvi-
sel a csellószólam. Játékosai mindig tisz-
tában vannak szólamuk szerepével, s a
karmester irányítását követve igyekeznek
beilleszkedni a hangzáskép egészébe.
Amikor tematikus jelentôségû, vagy akár
csak dallami fogantatású a szólamuk, cso-
dálatos összhangban muzsikálnak. A
hegedûsök közül a primszólamban biztos,
hogy inkább több, mint kevesebb felké-
szült muzsikus ül. A szólóit nemes tónusú
hangon játszó koncertmester mögött
azonban kevéssé összeforrott szólam fog-
lal helyet. (Talán tiszteletlenség szá-
monkérni a szólampróbák eredményessé-
gét, amikor megannyi szempontnak kell
eleget tenni e zenekarnak csakúgy, mint
az összes többinek – de hát ez már csak
így van; mint kedves klasszikusom, Rejtô
Jenô írta: nem lehet minden pofon mellé
forgalmi rendôrt állítani.) A szólamok
egységes hangszíne – ami sajnos csak
esetlegesen alakul ki – olyan alapköve-
telmény voltaképp bármilyen mû meg-
szólaltatásához, mint a zenéléshez a kot-
taállvány (ami szóra sem érdemes, ha van
– de hiánya annál feltûnôbb!). Enélkül
még az egyes játékosok magvas-telt hang-
ja is azt a veszélyt hordozza, hogy „ki-
szól” az egészbôl. A közösen kialakított
tónus hiányában válik néha jelentéktelen-
né a II. hegedû szólama – a brácsák
elsôdleges jellemzôje viszont, sajnos, a
jellegtelenség.

A mérleg másik serpenyôjébe tartozik
viszont, hogy hangulatok-karakterek iránt
fogékony muzsikusok alkotják a zenekar
nagyrészét – s így az egyéni érzékenysé-
gek összessége néha megtévesztôen jó
eredményt produkál.

Francaix: Klarinétversenyében elisme-
résre méltóan kísérték a szólista játékát.
Varga Gábor bátran törôdhetett szólamá-
val – biztonságban érezhette magát. A pó-
diumon ritkán hallható kompozíció meleg
fogadtatásra talált.

A Rhapsody in blue esetében megint-
csak a zenérôl a megszólaltatás technikai
részleteire kalandozott a figyelem: ho-
gyan tudja a szólistaság és az irányítás
kettôs feladatát ellátni Kovács László,
mit-mikor áldoz fel az összhatás kedvéért.
(Ilyenkor lenne praktikus másod-karmes-
ter szerepeltetése, aki nem sokat kockáz-
tatna, mivel voltaképp kész produkciót
kap, mégis, közremûködésével tehermen-
tesíthetné a szólistát.)

Marton Éva kirándulása a könnyebb
hangvételû mûfajba: izgalmas kirándulás.

Kaland a világklasszisnak, és élmény a
kísérôegyüttesnek. A közönség pedig a
ritkaságon túl leszûrhette a tanulságot: a
tehetség és tudás együttes hatalma felbe-
csülhetetlen. 

Az est folyamán hallhatóan mind fel-
szabadultabban játszott a zenekar, a sze-
replés érzését mindinkább az örömzené-
lésé váltotta fel. A ráadás-számok után
felszabadultan mosolygó muzsikusok
láttán óhatatlanul felmerült bennem a
kérdés: vajon most (!) hogyan játszanák
az Alpesi szvitet. Valószínû, hogy (az él-
mények jólesô fáradtságával is) emléke-
zetesebb interpretációra lettek volna ké-
pesek.

*

Egy hét leforgása alatt kétszer hallot-
tam a MÁV Szimfonikus Zenekart a Ze-
neakadémia nagytermében. Mindkét eset-
ben vendégkarmester állt az együttes élén
– és mindkét mûsorban különbözô jellegû
követelményeknek kellett eleget tenniük
az est folyamán.

Február 26-án Medveczky Ádám irá-
nyításával Schubert, Liszt és Kodály egy-
egy kompozíciójának megszólaltatására
vállalkoztak. Az V. szimfónia elôadása
ígéretesen kezdôdött: példamutatóan
„énekelt” a vonóskar, kiváltképp a hege-
dûk. Ám ahogy haladtunk a tételek során,
csakhamar kiderült: ez, önmagában, édes-
kevés. A pontos ütésekhez (néha már-már
„taktírozáshoz”) szokott zenekarról kide-
rült: egzakt irányítás híján nem képes
egységes tempót felvenni és azt tartani (il-
letve, villámgyorsan „összerázódni”). A
dallamok gyakran pontatlanul indultak, s
a kíséretben a fúvósok is feltûnôen sok-
szor bizonytalankodtak. Mindebbôl kö-
vetkezik, hogy a dinamikai arányokkal
sem lehetett minden rendben, bár kétség-
telen: megtervezettség híján is feltûnôen
széles skálát jártak be. Pedig aligha gon-
dolhatunk arra, hogy konfliktusos kapcso-
lat lenne e zenekar és Medveczky között;
minden bizonnyal a zenei megoldásokról
is azonosak (vagy legalábbis nagyon ha-
sonlóak) az elképzeléseik; csak éppen
ezek az elképzelések nemigen valósultak
meg a gyakorlatban. Medveczky szinte
állandósult barátságos mosolya oldott
volna még feszült légkört is – ahhoz azon-
ban nem tûnt elégségesnek, hogy az ol-
dott atmoszférában igényes muzsikálásra
inspirálja valamennyi hangszerest. Ezút-

tal a mélyvonósok bizonyultak legkevés-
bé partnernek – a többi vonósok szép tó-
nusú, artikulált játékkal kárpótolták a ke-
véssé kontrollált hangzásképért a
hallgatókat.

Liszt: A-dúr zongoraversenyében Jandó
Jenô játékához bensôséges tónussal tár-
sult Gráfné Mezey Erzsébet gordonka-
szólója. Ezúttal is kiegyenlítetlennek tûnt
az összhatás: magávalragadóan szép rész-
letek váltakoztak olyanokkal, amelyekben
nem a felcsendülô zene adott élményt, ha-
nem inkább interpretációs részletkérdé-
sekkel kellett foglalkoznunk. Annak elle-
nére, hogy nem ritkán játszott mûrôl van
szó, az interpretáció kevéssé kidolgozott-
nak-összecsiszoltnak érzôdött (lehet, hogy
az „ezt úgyis tudjuk” gesztusa következ-
tében?!). Mindenesetre, nem alakult ki
gyümölcsözô kontaktus karmester, szólis-
ta és az együttes között, úgyhogy néha ag-
gódni kellett: vajon sikerül-e mindig
„együtt lenni” a szólistának és partnerei-
nek. Ismert-közkedvelt mûrôl lévén szó, a
gyönyörködtetô részletekért ezúttal is há-
lásnak bizonyult a közönség, s a taps el-
árulta: hajlandó a szelektív zenehallgatás-
ra, szinte azonnal elfeledve a kevéssé
sikerült mozzanatokat.

Az est második részének mûsorán a
Budavári Te Deum szerepelt. A meg-
komponálása óta eltelt csaknem hét évti-
zed során mit sem veszített hatásából a
mû, melynek megszólaltatásában a Deb-
receni Kodály Kórus, valamint szólista-
ként Sinka Krisztina, Bokor Jutta, Mukk
József és Berczelly István vett részt. Ezt
az elôadást a kórus tette emlékezetessé,
amely csodákat mûvelt. Azáltal, hogy
nemcsak érthetôen énekelte a szöveget,
hanem annak mondanivalóját is közvetí-
tette, olyan áramkörbe vonta a hallgató-
ságot, amely erôvel: hittel és meg-
gyôzôdéssel hatott át mindnyájunkat.
Ilyenkor a ténylegesen „mérhetô” telje-
sítmény szinte automatikusan háttérbe
szorul, mert az élmény hihetetlen lendü-
lettel képes átrepíteni még a kritikus fi-
gyelmet is a földhözragadt tények-moz-
zanatok felett. Aki akár csak egyszer is
részese ilyen elementáris hatású interpre-
tációnak,  egész életében meggyôzôdés-
sel vallja: az avatott elôadómûvész úgy
adja saját teljesítményét a produkcióban,
hogy azáltal a kompozíció kerül elôtérbe,
a közönség számára megközelíthetô-
elérhetô távolságba.
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Március 3-án az a ritka helyzet állt elô,
hogy Hollerung Gábor vendégkarmes-
terkedése nem váltotta be a hozzá fûzött re-
ményeket. A dirigens, akirôl már oly sok
szépet írtam e lap hasábjain, s aki hihetetlen
lelkesedéssel képes muzsikusait már-már
elképzelhetetlen teljesítményekre sarkallni,
ezúttal minden varázserejét a koncert má-
sodik részére, Puccini: Messa di Gloriájára
tartogatta (melynek megszólaltatásában
Kovácsházi István, Rácz István, valamint a
Budapesti Akadémiai Kórustársaság mû-
ködött közre). Ráadásul, akkor is mintha
leginkább az énekkarra koncentrált volna.
Ami a kórust illeti, valóban lelkesen éne-
kelt, s csak dicsérni lehet a szólista-válasz-
tást is, hiszen mindkét mûvész otthonos az
olasz opera-irodalomban. A hangulatról, az
élményrôl leginkább a vox humana kép-
viselôi gondoskodtak.

Az elsô rész a várakozások jegyében
zajlott. Nehéz volt elhinni, hogy egy
Rossini-nyitány (Olasz nô Algírban) eny-
nyire indifferens lehessen, s hasonlóképp,
Mendelssohn: Olasz szimfóniája is, amely
máskor könnyen megnyeri a közönséget.

Az est „nagy falatja” a Puccini-mise
volt – s végeredményben senkinek sem
akadt a torkán. Mint a korábbi mûsor-
számok esetében, a karmester ezúttal is
mintha figyelmen hagyta volna azt a
„küszöböt”, amely problémát jelent a
hangszereseknek. Azokkal a tempóválasz-
tásokkal, amelyek az adott tételek szem-
pontjából igaznak-jogosnak bizonyultak,
nemegyszer azt érte el, hogy egyik-másik
hangszercsoport szinte eleve késsen! S
mivel karmesterpálcája hihetetlenül szug-
gesztív, tovább bonyolódott a helyzet.
Nôtt a játékosok közti különbség, mivel
némelyek igyekeztek (sikeresen) követni a
dirigenst, s tartani az általa megkívánt
tempót (fogékonyan játszottak „kézre”
például a csellisták), míg mások inkább a
lejátszhatóság szempontjait tartották szem
elôtt. Egyszer már-már aggasztóan ve-
szélybe került az elôadás…

Ahány tétel, annyi kísérlet, igyekezet.
A koncert második részében igyekezett
„felzárkózni” a kórushoz a zenekar, s
amikor biztonságban érezte magát, a szó-
listák értô-érzékeny kíséretére is vállal-
koztak.

Nyitva marad a kérdés: vajon tényleg
nem gyôzte volna alkalmanként a na-
gyobb tempót az együttes – vagy csupán-
csak nem tudta ill. nem akarta elhinni,

hogy gyorsabban kellene játszani… Kár
firtatni most már – az viszont mindenképp
öröm, hogy élô elôadásban felcsendült e
fiatalkori Puccini-mû (melynek némely
dallama indokoltan tûnt ismerôsnek az
operakedvelôk számára) – és csak re-
ménykedhetünk abban, hogy egyszer az
összes karmesteri elképzelést megvalósít-
va e kompozícióval is olyan élményt fog
okozni a zenekar, mint korábban megany-
nyi operarészlet kíséretével adott.

*

Március 4-én ismét a Zeneakadémián
köszönthettük a 40 éves Miskolci Szimfo-
nikus Zenekart. Ezúttal Verdi: Requiem-
jének elôadásában mûködött közre, a MR
Énekkara társaságában. Az est dirigense
Kovács László volt, szólistaként Cserna
Ildikó, Ulbrich Andrea, Bándi János és
Berczelly István lépett fel.

Verdinek eme remeke azon mûvek kö-
zé tartozik, amelyek bombabiztosan szá-
míthatnak a sikerre. Olyan a mû, hogy nem
lehet elrontani, „hatástalanítani”. Azon-
ban, ne tagadjuk, elôadás és elôadás kö-
zött óriási különbség lehet! Annak ellené-
re, hogy aligha lehet megállapítani: ki
tudná tárgyilagosabban megítélni a hall-
gatnivalót, aki sokadszor hallja, vagy pe-
dig az, aki kevésbé ismeri a mûvet – va-
gyis, többé vagy kevésbé befolyásolják
korábbi élményei –, le kell szögezni: in-
terpretációként akkor sem szólhatunk
elismerôen a produkcióról, ha befejezése
után intenzíven szól a taps, és sokan kel-
tek fel elégedetten a székükbôl. Merthogy
az ô örömükben korábbi emlékeik-élmé-
nyeik is jelentôs szerepet játszottak.

Aligha mérhetô, s voltaképp nincs is
tisztában a hallgató azzal, hogy mennyire
kerül hatása alá a ténylegesen felcsendülô
muzsikának, s milyen mértékben törnek
fel korábbi hangzó emlékei. Hiszen min-
den elôadás retusál valamit a korábbi
hangzáskép-emléken, néha lényegi tulaj-
donságok domborodnak ki, máskor elmo-
sódik vagy épp erôsödik valamely kontúr.
A kedvelt mû felidézése pedig, még ha ki-
csit torzít is a „hang-tükör”, mindig él-
mény – éppen ez adja az élô koncertek va-
rázsát.

Tény: ki-ki szeretheti kedves versét a
legkülönbözôbb tolmácsolásokban hall-
gatni. De az is vitathatatlan, hogy az is-
mert vers mondanivalójának kifejezését

minden esetben megkívánjuk. A túlzottan
egyénieskedô értelmezés egy pillanatig
lehet ugyan érdekes, de bizonyos, hogy
nem tart igényt az emlékezet érték-kon-
zerváló erejére. Hasonlóképp, ha egy zen-
emûrôl nem kapunk nem hogy többlet-in-
formációt, de még csak annyit sem,
amennyit „tudtunk” róla, akkor az interp-
retáció egykönnyen a feledés homályába
vész. Ami önmagában még nem lenne baj
(sôt, a szervezet, az ízlés egészséges
mûködését mutatja), de az már igen, hogy
elveszett egy lehetôség, amikor közelíteni
lehetett volna egymáshoz a remekmûvet
és a hallgatóságát.

Ez történt esetünkben is. Szinte példa-
társzerûen felsorolhatnánk azokat a hibá-
kat, amelyeket a felelôsségteljes elôadók
igyekeznek elkerülni. Kezdve a dinami-
kával: a piano nem egyenlô a jelentékte-
lenséggel és a jellegtelenséggel, kiabálás-
sal viszont nem lehet elérni forte-hatást
(tehát az erô sejtetését). A fokozásoknál
fontos a mérték: a túlzott (vagy éppen ko-
rán kezdett) erôsítés hatását vesztheti,
fôképp, ha nincsen indokolt csúcspont,
ahova megérkezik.

Az empatikus hallgató sem érezhetett
többet, mint hogy jószándékú igyekezetek
keresztezték egymást. Keresztezték, mert
idônként egymás hatását oltották ki. Pél-
dául, amikor a zenekari hangzás elfedte
az énekeseket (olyankor, amikor fontos
lett volna a szöveg-értés). És élni kellene
végre azzal a tudással, hogy egy-egy di-
namikai jel nem valamiféle meghatáro-
zott decibel-mennyiséget jelent. Hogy
más hatású (és erôsségû) a rézfúvósok,
vagy a vonós-szólamok fortissimója, s
amikor a kottában valamennyi szólamnak
azonos a dinamikája, akkor nem elég to-
rokszakadtából fújni vagy izomlázig
erôltetve húzni… Az ideális hangzást ki-
zárólag tudatosan kialakított hangzás-ará-
nyok hozhatják létre; miképp nem való-
színû, hogy behunyt szemmel differenciált
árnyalatokat lenne képes létrehozni bár-
mely festô.

A hibák felsorolásából egész mûelem-
zés jöhetne létre – ehelyett inkább né-
hány, a jövôben talán hasznosítható tanul-
ság:

Minden pillanatban fontos az apparátus
különbözô rétegeinek viszonya. Ugyan-
olyan nagyságrendû hiba, ha elsikkad a
zenekari hangzás, mint ha az énekesek ro-
vására elôtérbe kerül. Verdi zenéjében a
dallamfordulatok egy része meghatáro-
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zott intonációs tartalommal rendelkezik.
Értôen kell tehát megformálni hangszere-
ken is azokat a fordulatokat, amelyek az
énekesek szövege által konkretizált mon-
danivalót hordoznak.

A Rádiókórus, természetesen, maximá-
lisan tudja a mûvet. Meg is szólaltatja a
ráesô részt – azonban, sajnos, függetlenül
a hangzó környezettôl. Mivel mûismerete
alapos, néha elég lenne, ha figyelnének rá
hangszeres partnerei – máskor azonban a
remek teljesítménnyel még jobban ki-
hangsúlyozza a hangszeres szólamok hiá-
nyosságait. (NB, még a versenymûvekben
sem azt várjuk, hogy legyen „gyôztes”,
oratorikus mû esetében méginkább nem
szeretnénk, ha bármely résztvevô „kiütés-
sel gyôzne”.)

A szólisták teljesítménye is ízlésbeli
széthúzásról tanúskodott. Cserna Ildikó
könnyû helyzetben lett volna, ha a mûvel
törôdik. Túl kellene már lépnie azon, hogy
érvényesíti értékes hanganyagát, ami ön-
magában is képes elvarázsolni hallgatósá-
gát. Bebizonyíthatná végre, hogy többre
is képes: a szerzôi szándék tolmácsolásá-
ra, közvetítésére. Használja tehát eszköz-
ként a hangját, ne pedig öncélú magamu-
togatásra!

A legpozitívabban Ulbrich Andreáról
szólhatunk, aki – talán épp partnerei hibáit
ellensúlyozandó – néha túlságosan visz-
szafogottan énekelt, azonban mindig maxi-
mális kifejezôerôvel. Nem volt irigylésre
méltó helyzetben, amikor a legkülön-
bözôbb meggondolású, ám korántsem a
mûvet szolgáló éneklésmódokhoz kellett
alkalmazkodnia. És mégis sikerült; ha
Toscanini hallja, neki kellett volna a leg-
ritkábban a „cantare” utasítást adnia (amit
egyébként gyakran alkalmazott hangsze-
res szólókra és szólamokra egyaránt).
Bándi János produkciója teljes tanácsta-
lanságban hagyott; mintha neves tenoris-
ták jellegzetes manírjainak karikatúra-al-
bumát adta volna; a környezetükbôl
kiragadott megoldások többsége akár
igaznak is tûnhetett volna – ám egymás-
utánjuk valamiféle cinikus kívülállást
eredményezett. Ha Bándi számára nem
jelent többet Verdi Requiemje, mint
lehetôséget poénkodásra, a kollégák akár
zseniális utánzására, akkor csak sajnálhat-
juk ôt. És magunkat, amiért e koncertre
nem jutott olyan tenorista, aki nem elte-
relte, hanem ráirányította volna a figyel-
met a kompozíció átélt-átélhetô pillanata-
ira.

Berczelly István tisztában volt szerepe
súlyával-jelentôségével; ám hogy még
hatásosabbá tegye szólamát, néha olyan
megoldásokkal próbálkozott, amelyeknél
a megbízható és mértéktartó interpretáció
mindenképp többet jelentett volna.

Kovács László lelkiismeretes karmes-
ter, akire a legkülönbözôbb feladatok
nyugodt lelkiismerettel rábízhatók. Nem
tudni, miért nem akarta szuggerálni, nívó-
sabb össz-teljesítményre serkentve mu-
zsikusait. Túl korán „feladta” a mûvészi
munkát, megelégedve az üzembiztos elô-
adás megcélozásával – ám hogy összessé-
gében az elôadók képesek lettek volna
többre-szebbre, azt néhány szívhezszóló
pillanat beszédesen bizonyította.

Egyvalamit azonban még legpesszi-
mistább pillanataiban sem szabadna meg-
engednie: hogy figyelmetlenségbôl-indif-
ferenciából kerüljön bántó hangzás az
elôadás folyamatába. A timpanista példá-
ul katasztrofális volt.

*

Március 8-án került sor a Szent István-
bérlet ötödik koncertjére. A Szent István
Király Szimfonikus Zenekart és Orató-
riumkórust Záborszky István vezényelte.
A mûsor elsô részében Pergolesi remeke,
a Stabat mater csendült fel. A zenekar lét-
számát – érthetôen – csökkentették, azon-
ban a nagylétszámú kórussal így is nehéz
volt megtalálni az egyensúlyt. Tény, hogy
azok a halk hangzások rendkívül hatáso-
sak, amelyeket nagylétszámú együttes hív
életre – azonban a diákkórus esetében in-
kább az tûnt fel, hogy idônként mennyire
nincs magva a hangzásnak. Más a köny-
nyedség, a könnyû hangvétel – és más a
testetlen hangzás. Meggondolkodtató az
is, hogy szükség volt-e „külsô” szólisták-
ra; Szakács Ildikó és Megyesi Schwartz
Lúcia nem mindig tudott harmonikusan
beilleszkedi a hangzásképbe. Hogy vala-
mi nagyon nem volt rendjén, annak meg-
fellebbezhetetlen jele, hogy hosszúnak
éreztük a mûvet. Még az is feszengett,
aki – úgymond – ismerte a mûvet, tehát
tudott tájékozódni a nagyformában! Hát
még azok, akik úgy hallgatták a latin szö-
veget, hogy fogalmuk sem volt arról,
hogy mirôl is szól a kompozíció! Ilyen
mûvek mûsorra tûzésekor érdemes lenne
elgondolkodni azon, hogy vajon ele-
gendô-e a mûsorközlô, aki akár sikeresen
is munkálkodhat az elôadók és a hallga-

tók közötti közvetlenebb kapcsolat meg-
teremtésén – az a néhány érdemi mondat
ugyanis, amit jó esetben az egyes mû-
vekrôl mond, szöveges alkotások eseté-
ben édeskevés. Hadd döntse el minden
hallgató, kezében a szöveggel, hogy köz-
ben (folyamatosan) olvassa a szöveget,
vagy a tételszünetekben elôreolvas, s
amikor felcsendül a folytatás, átadja ma-
gát a zenehallgatás örömének! Manapság
a fénymásolt szöveg készítése sem meg-
oldhatatlan feladatot, sem anyagilag
megterhelô tételt nem jelent – haszna vi-
szont felmérhetetlen.

Az est második részének mûsora a
finn–magyar barátság jegyében zajlott. A
mûsoron Sibelius két mûve szerepelt: a
vendégkarmester lányának, Záborszky
Katarinának szólójával a d-moll hegedû-
versenyt, majd pedig a Finlandiát hallhat-
tuk. Az élményt az ifjú hegedûs jelentette,
aki csodálatos tónussal játszott, s olyan
átéléssel szólaltatta meg a kompozíciót,
hogy visszaadta a néha már-már elvesztett
hitet: nem járt le az érzelemgazdag hang-
szerjáték kora. Egy más iskola, a német
hegedûs-képzés üzenetét hozta. Játék-
technikailag rendkívül magabiztos, a
hangképzése széles skálát ölel fel, vonó-
kezelése pedig utánzásra, követésre érde-
mes. Tud bánni hangszerével, s tudatosan
tisztában van azzal, hogy milyen eszkö-
zökkel tudja kifejezni mondanivalóját.
Csak a virtuóz részekben éreztük, hogy
nincs mindig ideje a kontrollra – de az ap-
ró disztonálást készséggel elfeledtük, mi-
közben megannyi új szépséget tárt hallga-
tósága elé. 

Záborszky Katarina otthon érezte ma-
gát a zenekar társaságában, s a Zeneaka-
démia pódiumán is. Megható volt hallgat-
ni, amikor a ráadást konferálta: finn
nagymamája kedvenc népdalát ajánlotta a
magyar nagymamájának. A felcsendülô
népdalt nem lehetett megindultság nélkül
hallgatni – csak utólag gondoltam arra: va-
jon hány magyar hegedûs venné a bátor-
ságot, hogy magyar népdalt játsszon rá-
adásként – akár külföldön, akár idehaza…

A Finlandia felszabadult elôadása már-
már a ráadásnak kijáró felszabadultsággal
történt – Záborszky István mozdulatait
könnyû volt követniük, a biztos kezû diri-
gens mintha felfokozta volna azt, ami csí-
rájában már benne rejlett az együttesben.
Szép évadzárás volt. 

Fittler Katalin
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