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A 20-as évek elsô felében addigi történe-
tének mélypontjára süllyedt a budapesti
operajátszás, szinte az egész zenekultúra.
A háborút követô pusztító infláció – ele-
ink azt hitték, pénzromlás pusztítóbb nem
létezhet, amíg 1945-46-ban megtanultuk,
téves e nemzetgazdasági tézis! –, nos, a
pénzügyi összeomlás már-már maga alá
temette az Operaházat (is). A sztárgyanús
énekeseket elszipkázta Bécs (Anday Pi-
roska alt, Németh Mária szoprán, Pataky
Kálmán tenor). Ernster Dezsô basszis-
tánk, kit majd a Metropolitan-ig visz te-
hetsége, eleve külföldön debütált, miként
varázslatos baritonunk, Böhm Endre is;
majdnem elveszett Basilides Mária, ki a
szezon felét a berlini Lindenoperben ab-
szolválta.

Énekesbôl mindig volt utánpótlás, a
karmesterhiány azonban megoldhatatlan-
nak látszott, cikkezett is errôl Péterfi Ist-
vántól Tóth Aladárig szinte minden toll-
forgató. Egisto Tango-t, kit címzetes
fôzeneigazgatói rangban még 1913-ban
szerzôdtetett Gróf Bánffy Miklós inten-
dáns, elsôsorban az olasz operarepertoár
felvirágoztatására – bár ô vezényelte
Musszorgszkij Borisz Godunovjának ha-
zai bemutatóját 1913-ban, majd Bartóktól
a Fából faragott királyfit és a Kékszakál-
lút, amiket magyar karmester nem vállalt,
s aki annyira a mienk volt, hogy felvette
olasz létére a magyar állampolgárságot
1916-ban, amikor hazája nekünk hadat
üzent... Nos Tangót 1920-ban rövid úton
elzavarták. Megbocsáthatatlan bûne volt,
hogy vezényelt a rövid életû Tanácsköz-
társaság alatt is. Utóda majd 1928-tól lesz
Sergio Failoni. A hanyatló egészségû
Kerner István fôzeneigazgató letette a
pálcát, hattyúdala a Parsifal magyar nyel-
vû bemutatása volt 1924-ben. Aztán nem
volt a háznak karizmatikus karmestere
évekig.

Vendégnek jöttek persze karmesterek
szép számmal. 1924-ben a Bécsi Filhar-
monikusokkal Kleiber – nem Carlos, ô
1930-ban születik –, hanem Erich, a ked-
ves papa. Egy évre rá Mahler III. szimfó-
niáját a mi Filharmonikusainkkal dirigálja.
Tárgyaltak vele, vállalná-e az Operaház

fôzeneigazgatását. Halva született gondo-
lat! Kleiber két éve lett Európa egyik
vezetô társulatának, a berlini Staat-
sopernek zenei fônöke. De javaslata volt:
„Hívják meg Klemperert és ruházzák fel
diktátori hatalommal” – mondta egy inter-
júban (Pesti Napló, 1925. február 14.)
Kleiber márka volt, bemutatkozása óta
nagyon népszerû Pesten (róla is kellene
írnom egyszer), Klemperert a kutya sem
ismerte. Akkor éppen Wiesbadenben volt
fôzeneigazgató, egy nyugalmas fürdôvá-
rosban, amelyet nemigen jegyeztek a
Weimari Német Köztársaság zenei térké-
pén. Valószínûleg szóba sem jöhetett dik-
tátornak az Ybl-palotában.

Pedig 1925-ben talán vállalta volna a
feladatot. Két évre rá már bizonyosan nem!
Ekkor teljhatalommal vette át ugyanis a
harmadik berlini dalszínház, a Kroll-Oper
vezetését. Nem csekély konkurencia vár-
ta: a Staatsoperben Kleiber, a Városi Ope-
rában (Städtische Oper) Bruno Walter, a
Filharmonikusoknál Furtwängler uralko-
dott. A fapados operából Klemperer fara-
gott izgalmas, újszerû zenés színházat.
Visszaállította Bizet eredeti Carmenjét,
amelyben mindenütt próza van az utólag
mások által hozzákomponált énekelt reci-

tativók helyén. Bemutatott Stravinskyt,
ôsbemutatóként Hindemithet, sok más
kortárs szerzôt. Nemcsak vezényelte, ren-
dezte is az elôadások többségét. Például a
Fideliót, amelynek második felvonásából
elhagyta a börtönjelenet után kötelezôen
eljátszott III. Leonóra-nyitányt. Zeneileg
is, dramaturgiailag is tökéletesen igaza
volt, mert egyrészt Beethoven sem oda
szánta, másrészt abszolút színházellenes a
boldog végkifejlet elôtt zenekaron elbe-
szélni az egész opera cselekményét.
1928-ben már az elôkelô Lindenoperben
vendégeskedett, mint a Don Giovanni di-
rigense és rendezôje (v.ö. Kesselyák, Bu-
dapest). A Krollban sztárok helyett olyan
énekeseket gyûjtött maga köré, akik zenei
és színpadi elgondolásait elfogadták. Volt
két magyarja is: Fehér Pál (lírai tenor és
spinto), Kálmán Oszkár (basszus), az elsô
Kékszakállú, 1918-ban. 

A Kroll nem élt sokáig, nem volt finan-
szírozható a gazdasági világválság kirob-
banása után (megjegyzem: Németország-
ban az I. világháború végétôl folyamatos
volt az iszonyú nyomort hozó gazdasági
válság) s 1929-ben Klemperer színházát
beolvasztották a Staatsoperbe. Ô maga –

Öt óriás Salzburgban, 1930. Bruno Walter, Toscanini, Kleiber, Klemperer, Furtwängler

Két méter karmester...
Klempererrôl
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egyelôre – nem került megalázott helyzet-
be, mert a minôséget tisztelô Kleiber köz-
vetlen helyettesének, 1. karmesterének
szerzôdtette. Kettejük gyümölcsözô együtt-
mûködése 1933-ban, Hitler hatalomra ju-
tása után kényszerû véget ért.

A nácik gondosan megtervezték és
megszervezték a német faj védelmének
jelszavával végrehajtott tisztogatást, már
ami a neves mûvészeket-tudósokat stb. il-
leti. Klemperer Tannhäusert vezényelt az
Unter den Linden-en 1933. márciusában.
A fôzeneigazgatónak megígérték, óriási
botrány lesz, ha a két méteres óriást a pul-
pitusra engedi. Erich Kleiber ezzel csep-
pet sem törôdött, a jegyek többségét fel-
vásárolta és hívei között szétosztotta az új
hatalom, volt is skandalum, de akkora,
hogy olyant a patinás ház nem látott-hal-
lott soha. Erre hivatkozva, mondván,
hogy a népnek zsidó karmester nem kell,
június 1-sejei hatállyal felmondtak Otto
Klemperernek (megemlítem: Kleiber, a
tisztesség szobra, két év múlva pakolt és
hagyta ott végleg a Hitlereit: de ez másik
történet).

*

Mindez csupán vázlatos nyitánya, eset-
leg lassú (hosszú) bevezetôje valami
szimfónia szonátaformájú I. tételének.
Azt még ki is felejtettem, hogy Gustav
Mahler köpönyegébôl bújt ki, mint a né-
met nyelvterület oly sok más nagy kar-
mestere.

Elôször 1933-ban jött hozzánk, a Buda-
pesti Hangverseny-zenekar június 2-án, a
Vigadóban rendezett évadzáró hangverse-
nyére, illetve, a próbák végett pár nappal
korábban. Goebbels doktor propaganda-
és felvilágosítás-ügyi minisztériumának
olya égetôen sürgôs volt eltávolításáról
intézkedni, hogy Budapestre postázták jú-
nius 1-sejétôl hatályos felmondólevelét,
közlendô, posztja a berlini Lindenoperben
megszûnt.

A teljes ismeretlenségbôl érkezett, leg-
feljebb szûk szakmai kör tudott róla egy-
általán; hanglemezt, valami keveset, ké-
szített már, de a zenélô korong abban az
idôben nem volt sztárcsináló tényezô. Eh-
hez képest nem éppen csillogó, magamu-
togató mûsort vállalt. Két bemutatót:
Weiner Leó Bach-hangszerelését (C-dúr
Toccata és Fuga, orgonára) és hazai pre-
mierként Bartók II. zongoraversenyét.

Hozzá a Till Eulenspiegelt és Beethoven
V-ikjét. Nem mondhatnám, hogy meg-
késve érkezett hozzánk a Zongoraver-
seny. Budapesté volt a második elôadása
a világon (ôsbemutató: Majna-Frankfurt,
1933. január 23.). Ez a hangverseny quasi
nyilvános fôpróbája volt a BHZ azonos
mûsorú, június 7-ei, bécsi bemutatkozásá-
nak (Musikvereinsaal). Volt azonban kü-
lönbség a „szereposztásban”; a Vigadó-

ban Kentner Lajos, a Musikvereinben a
zeneszerzô maga ült a zongoránál. Buda-
pesten évekig nem vállalt nyilvános sze-
replést Bartók. Kentner emlékezete szerint
Bartók végigülte a próbákat, de kérése,
észrevétele nem volt semmi. Vagyis a kar-
mester 100%-ban megértette és megvaló-
sította alkotói szándékait. 

„Autótábor vette körül a Vigadót, a
termekben a legtökéletesebb közönség
színe-java, egyetlen hely sem maradt gaz-
dátlanul, az arcok kipirultak, a szemek
csillogtak, a szünetekben szinte megszakí-
tás nélkül zúgott a taps...” – írta Fodor
Gyula (Esti Kurir, 1933. június 4.). Tóth
Aladár szerint „A zenekar erre az alka-
lomra Klemperer Ottót választotta veze-
tôjének, amit csak helyeselhetünk, mert
Klemperer egyike azoknak a fölényes tu-
dású lelkiismeretes, komoly mûvészeknek,
akiknek karmesterpálcája alatt minden
zenekar tudása legjavát adhatja.” (Pesti
Napló, 1933. június 3.)

Az osztrák fôváros ítélete persze per-
döntô volt számunka. Ha Jemnitz Sándor
szalagcímben tudatta: „Bécs húszperces
tapssal ünnepli a Budapesti Hangver-
senyzenekart és karnagyát, Otto Klempe-
rert” (Népszava, 1933. június 9.), annak
súlya volt. Miként Tóth Aladár tudósítá-
sának is: „Mikor Klemperer Ottó a zene-
kar élére állt, a közönség ugyanolyan
szûnni nem akaró tapsviharral fogadta a

nagy karmester, mint legutóbb Walter
Brunót. Mint tudjuk, Klemperer éppen
most hasonló körülmények között vesztet-
te el állását Németországban, mint an-
nakidején Walter Bruno...” (Pesti Napló,
1933. június 9.). Ugyanô közli, a kon-
certen ott volt az osztrák, illetve nemzet-
közi szellemi élet megannyi kiválósága:
Kálmán Imrétôl és Lehártól, a nálunk
vendég-tanároskodó prágai csellista, Pop-
per Dávid özvegyétôl, Franz Werfelig és
Ormándy Jenôig.

Klemperer egycsapásra „hazaérkezett”
– bár a valóságos megérkezésig eltelik
még vagy másfél évtized. Visszatért a
BHZ-hoz 1934. május 23-án (Beethoven-
est), majd 1936. április 26-án, a Petruská-
val és Debussy Két táncával. Szólistája
olasz hárfás, Luigi Magistrelli. Minden
esetre már jól tudjuk, hogy kicsoda. Nem
én magam persze, óvodáskorú kiskölyök.

Gondolom, szívesen jött amerikai emig-
rációjából, hol neki a Los Angeles Phil-

Itthon – otthon? – a Csengery utcai lakásban. Pipa nélkül soha.
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harmonic nem éppen boldogító vezetô
karnagyi posztja jutott. Lévén családos
ember és apa, nem válogathatott a mun-
kák között, ide szerzôdtették. A hatalmas
város szinte nem is látszódott Amerika
zenei térképén. Klemperer közvetlen
elôdje ugyan a nagynevû Arthur Rodzin-
sky volt, egy lengyel házaspár Horvátor-
szágban született gyermeke (nagy volt a
Habsburg-birodalom!), ám a metropolis
nem rajongott a muzsikáért. Jellemzô,
hogy Filharmonikusai csupán 1919-ben
alakultak, amikor már régesrég mûködtek
a tengerentúli nagy zenekarok. Operahá-
zat emelni nem tartotta szükségesnek a
város, nem úgy, mint San Francisco, a
„szomszédvár”, ahol 1903-ban megnyílt a
dalszínház. Ilyenformán Klemperer nem
mindennapi képességeinek jelentékeny
hányadát kénytelen volt mélyhûtôben tar-
tani, majd’ másfél évtizedig. Ráadásul ez
a konok modernista kortárs zenével pél-
dául Schönberggel – etette volna erre
cseppet sem éhes publikumát. Tehát maga
kereste a bajt. A baj meg ôt. Súlyos agy-
mûtét várt rá a 30-as, 40-es évek forduló-
ján, aminek soha ki nem hevert következ-
ménye részleges bénulás volt. Pálcát nem
tudott venni jobb kezébe többé, szája el-
ferdült, járása is nehézzé vált. 

Most pedig nagyobb távot teszünk meg
az idôutazásban. Tóth Aladár, svédországi
kényszer-emigrációjából visszatérve – fe-
leségét, Fischer Anniet kísérte el stockhol-
mi turnéjára 1941-ben, de hazatérésükre
fizikailag nem volt mód a náciövezeten át
– 1946 ôszén az Operaház direktora lett.
A társulat elsô karmesteri posztját betöltô
Sergio Failoni fél-, inkább másfél lábbal
amerikai karrierjét építette már a Metro-
politanban és a Chicagói Lyric Operában.
Tóth, aki Ferencsik Jánost tisztelte, be-
csülte, de bizonyos határokon belül, meg-
határozó elsô embert, fôzeneigazgatót ke-
resett együttesének. Tallián Tibortól
tudjuk, szerette volna megnyerni e poszt-
ra Fritz Buscht és Bruno Waltert, a rezsim
áldozatul vetett emigránsát, de egyikük
sem vállalta Budapestet. Gyanítom, azért
sem, mert nem voltak távol a mûfajtól
számûzetésük idején, tehát nem volt ben-
nük operaéhség. (Vö. A Budapesti Opera-
ház 100 éve. Szerk.: Staud Géza. Zene-
mûkiadó, 1984. 177. l.)

Tóth Aladárnak, a Pesti Napló elsô ze-
nekritikusának, eszébe juthatott, mit
üzent Budapestnek Erich Kleiber 1925-
ben, és elhozta Klemperert, akit, mire fel-

épült úgy, ahogy, nem sokkal a háború
után koncertet hallott vezényelni Stock-
holmban. A technikai lebonyolítást zseni-
ális impreszszáriónkra, Kun Imrére bízta,
aki memoárjaiban leírja (Harminc év mû-
vészek között. Zenemûkiadó, 1965, 192.
sköv. o.), hogy 1947 februárjában Bécs-
ben szerzôdtette a Generalmusikdirektort
két hangversenyre és hat operaelôadásra,
összesen 2.375 dollár gázsiért. Ennyi pén-
zért ma egy Figaro házassága nyitányt
sem vezényelnének el Klemperernél ki-
sebb kaliberek. Mielôtt azonban Kedves
Olvasóm sajtóhibára gyanakodnék s a
számsor végéhez hozzáírna egy nullát –
természetesen egy fellépésre vetítve –
halkan megjegyzem: nemcsak a forint, a
zöldhasú sem ér ma annyit, mint ötven-
egynéhány éve, amikor tán egy forint volt
Pesten a kenyér kilója és egy dollárnál
kevesebbôl lehetett ötfogásos ebédet fo-
gyasztani New York legjobb luxusétter-
meiben. 

Kísérleti szerzôdtetés volt ez; az opera-
direktor hallotta, mire képes „új szerze-
ménye” koncertpódiumon, színházi kapa-
citását azonban nem ismerte (Fritz Busch
operavezénylését Budapesten, Bruno
Walterét Salzburgban hallotta). Végképp
nem tudhatta, mire képes csupán egy hely-
lyel-közzel felgyógyult, kissé béna ember
a zenekari árok pulpitusán, egy színházi
üzemben.

1947 ôszén-koratelén azután pillanatok
alatt kiderült: csodákra képes ez a lángoló
szellemet sugárzó meggyötört test. Mind-
járt elsô közönséggel töltött munkanap-
ján, 1947. október 12-én, vasárnap. Dél-
elôtt hangverseny a Városi (ma: Erkel)
Színházban, este az Operaházban Don
Juan (ez volt a bevett címe Mozart Don
Giovannijának akkor s még évtizedekig).
Utána 15-én, 17-én, 19-én operaelôadás,
20-án ismét koncert .Egy bô hónap alatt
összesen tízszer húzott frakkot legendás
gumicsizmájához s tartós szerzôdéssel
utazott el, hogy igazán munkához lásson a
következô év elején. Kiderült, nem csak
szívesen látott egy-két estés vendég, ha-
nem abszolút mûvészi szuverenitással –
és energiával! – tud részt venni a színházi
üzem mûködtetésében, a próbák-elôadá-
sok-koncertek teljes folyamatában.

Tóth körülbelül azt a szerepet szánta
Klemperernek, amit sokadik elôdje Gus-
tav Mahlernek. Nagyjából ugyanannyi
idôt is töltöttek nálunk, bô két és fél évet.
Mahlert intrika és irigység, utódát a zsa-

novizmusnak nevezett torz „zeneesztéti-
ka” meghirdetése ûzte el. A Mahler-éráról
Brahms állított ki bizonyítványt, mond-
ván, ha jó Don Juant akar hallani, Buda-
pestre jön. Klemperer itt tartózkodásakor
nemigen volt zenei turizmus a romjaiból
ocsúdó Európában, de a mogorva öregúr
bizonyára élénken bólogat a túlvilágon,
ha eljut hozzá a fôzeneigazgató Mozartja.
Összeköti a két zsenit, hogy Mahler írásos
ajánlására kapta a mindössze 22-éves
góliát elsô karmesteri állását Prágában
1907-ben. Mindketten színháznak tekin-
tették az operát, nem valami díszletes ora-
tóriumnak, rendeztek is, vagy rendezô-
társként mûködtek a próbákon. Majdnem
közös bennük, hogy Klemperer nagyon
ambicionálta a zeneszerzést, csakhát nem
Mahler színvonalán. Prezentálta nekünk
rémséges zenekari mûveit, Keringôjét,
Nyitányát, A takácsok címû darabot – bár
ne tette volna.

Mûködésének gyorsmérlege: 103 opera-
elôadást, 76 hangversenyt dirigált. A
Nemzeti Színház heti mûsorát közlô pla-
kátjain 30 Szentivánéji álom-elôadáson
hirdették, Klemperer vezényli Mendels-
sohn kísérôzenéjét. De ebben az informá-
cióban volt némi gazdasági furfang. A
nagyszínpadi próbákat tisztességesen vé-
gigdolgozta, igencsak beleszólt a rende-
zésbe. Ellenôrzött történet: valamit föl-
szólt a zenekari árokból a színpadra, ferde
szájjal, nálunk alig ismert sziléziai dialek-
tusban. Mészáros Ági – Puck – elôre jött
s kérdezte „ich Meister?”; „nein, die
Alte” (nem, a vénasszony) – jött a válasz.
Bajor Gizinek hívták a vénséget, aki a
Nemzeti legnagyobb sztárja volt, és ép-
pen Titániát nyafogta végig. Hanem a
svindli. A színházban, miként az Operá-
ban is, felemelt helyárak volt Klemperer
produkcióinál érvényben. De az elsô né-
hány elôadás után hol ô vezényelte
Shakespeare-hez a zenét, hol Dávid Gyu-
la, a Nemzeti zenei vezetôje, hol más.
Csak nyomtatva, de érvényben volt a fel-
emelt helyár a hozzá tartozó márka nél-
kül.

Operaelôadást-hangversenyt 179-szer
vezényelt Klemperer tehát. Nem állítom,
hogy számítógépen ôrzi nagykamasz-kori
fülem az élményt. Megkísérlem, legyen
bár istenkísértés, összefoglalni legköze-
lebb.

(folytatjuk)

Breuer János
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II. hegedû tutti állásra
A próbajáték ideje: 2004. június 3. 11.30 óra

A próbajáték anyaga:
Bach: Szólószvit – tétel
Mozart: Hegedûverseny I. tétel kadenciával
Zenekari állások:
Mozart: Varázsfuvola – nyitány
Mozart: C-dúr szimfónia KV. 551. IV. tétel
Beethoven: I. szimfónia II. tétel
Brahms: I. szimfónia II. tétel
Brahms: IV. szimfónia I., IV. tétel
Bartók: Concerto V. tétel 265-tôl (fúga)

Cselló tutti állásra
A próbajáték ideje: 2004. június 3. 13.00 óra

A próbajáték anyaga:
Bach: 2 tétel (lassú-gyors) vagy Preludium a IV.-V.-VI. cselló szvitbôl
Haydn: C-dúr csellóverseny
Haydn: D-dúr csellóverseny I. tétel kadenciával
Zenekari állások:
Mozart: Haffner szimfónia (Kv. 385) IV. tétel
Beethoven: V. szimfónia (op. 67) II. és III. tétel
Beethoven: VIII. szimfónia (op. 93) III. tétel – Trió
Beethoven: IX. szimfónia (op. 125) – recitativo
Mendelssohn: Szentivánéji álom (op. 61) – Scherzo
Brahms: II. szimfónia (op. 73) II. tétel
Verdi: Requiem – Offertorium
Bartók: Concerto I. tétel
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