
KRITIKA

Érzékeny mûszer a közönség. Olykor
annyira kiszámíthatatlan, hogy közelítô-
leg sem lehet megjósolni reakcióit. Né-
ha szinte kiköveteli a nagynevû elôadó-
kat, s ilyenkor már-már mindegy, hogy
mit hall, kritikátlanul elfogadja, amit
kap. Máskor a legjobb szándékú figye-
lemfelkeltés, ajánló célzatú beharango-
zás is lepereg róla. Bizonytalan, hogy
mikor, kitôl-mitôl hagyja magát mani-
pulálni.

A közönség néha nagylelkû, megelô-
legezi a bizalmat, s ha ilyenkor nem csa-
lódik, akkor ôszintén „behódol”. Ettôl
kezdve tántoríthatatlanul hisz a mûsor-
szervezôknek, elôadóknak – s ôszinte ér-
deklôdéssel fogadja a mûsorokat. Ez a
lélektani mozzanat jó esetben törzskö-
zönség kialakulását is biztosíthatja, s a
fôvárosi hangversenyélet tanúsága sze-
rint több zenekarunk szerencsésen élt is
ezzel a lehetôséggel. Közéjük tartozik a
Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus
Zenekar, amely Hollerung Gábor irányí-
tásával rendre aratja a figyelemreméltó
sikereket. Méltán!

Miközben a kezdetben ifjúsági zene-
kar „felnôtt”, folyamatosan növelte
törzsközönségét. Nagy része van ebben
a mûsorpolitikának, amely idôrôl-idôre
újabb közönségréteget céloz meg. S aki
egyszer meghallgatta az együttest, leg-
közelebb is kíváncsi a játékára. Vezetô
zenekaraink újabban rendszeres velejá-
rói a szenzációéhséget kielégítô hírek –
a rivalizáción kívül maradó együttes
szakmai élete minden bizonnyal zene-
centrikusabb. Ebben – csakúgy, mint a
népszerûség egyéb faktoraiban – orosz-
lánrész jut a karmester Hollerung Gá-
bornak.

Kifejezetten szerencsés például, ha
két bérleti sorozat közönsége azonos
mûsorú koncertet (is) kap, fôként, ha
ezek rövid idôn belül vannak. Merthogy
ilyenkor a munka meghozza jól megér-
demelt gyümölcsét – s mindenképp ér-
demes többet-alaposabban dolgozni, ha
kétszeri elôadásra van lehetôség, mint
ha csupán egyszer kerül közönség elé a
mûsor. A kétszeri sikernek már csak a
lehetôsége is érdekeltebbé teszi a mu-
zsikusokat.

Február 2-án, szombaton a Vox
Humana bérlet 3. koncertjére került sor,
másnap pedig az Universitas-bérlet kö-
zönsége élvezhette ugyanazt a mûsort.
Én a második koncertet hallottam.

Az est programja jól elkülöníthetô két
félidôre oszlott. Az elsô részben bemuta-
tókra került sor, William Wallace: Szim-
fonikus variációk címû darabja elsô íz-
ben hangzott el Magyarországon –
Szentpáli Roland darabjának, a Concerto
szaxofon kvartettre és zenekarra címû al-
kotásnak a szombati elôadás volt az ôs-
bemutatója. A szünet után a megunhatat-
lan örökzöldnek, Carl Orff: Carmina
Buranájának tapsolhatott a közönség.

A kortárs zenétôl való viszolygásra
voltaképp szoktatni kell a hallgatóságot.
A hallgatóság ugyanis önmagától min-
denre, újra és régire egyaránt fogékony
(amíg mentes tud maradni a szakmai
bennfentességgel néha együttjáró ten-
denciózus-motivált elôítéletektôl); csak
akkor támadnak kételyei, ha számára fo-
gyaszthatatlan (vagy legalábbis nehezen
megemészthetô) hallgatnivalót kap.

Wallace bemutatóját már az esemén-
nyé tette, hogy az amerikai szerzô meg-
jelent az elôadáson. Voltaképp érthetô,
hogy a szerzô személyes jelenléte több-
let-élmény a publikum számára, így
quasi beavatottnak érezheti magát. Ese-
mény tanúja (ami az idôk folyamán em-
lékké nemesül), az íródó elôadómûvé-
szet-történet részese.

Wallace mûvét elsôsorban azok sze-
rették meg elsô hallásra, akik Brahms
muzsikájának rajongói. Hommage-kom-
pozícióról van szó ugyanis, Brahms IV.
szimfóniájának zárótétele inspirálta e da-
rab komponálására a szerzôt. Ráadásul,
mindezt elôre megtudhatta a mûsorközlô
Zelinka Tamástól a közönség – de az ér-
tô tolmácsolás jóvoltából a szimfónia
alapos ismerôi amúgyis felismerhették
volna a zenetörténeti rokonságot.

Szentpáli Roland darabjának mûsorra
tûzése önmagában is biztosította a II.
emelet látogatottságát: a szerzô zeneaka-
démiai diáktársai érdeklôdô rokonszenv-
üknek adtak kifejezést. A lelkes érdeklô-
déshez hozzájárulhatott a viszonylag rit-
ka elôadói apparátus: szaxofon-kvartett,

mint concertáló együttes, újszerû hang-
zású. És a Budapest Saxophone Quartet,
mint kamaraegyüttes, elôadóként is
vonzza a fiatal hallgatóságot.

Hollerung Gábor ideális karmester a
bemutatók számára. Zeneértése már-már
zeneszerzôkre jellemzôen lényegretörô,
„belülrôl” figyeli a mûveket. Interpretá-
ciója sohasem mechanikus; nem passzí-
van kívánja meg a kottában rögzítetteket,
hanem a mindenkor értelmezett szerzôi
szándék értô ismeretében aktív részesei-
vé teszi a daraboknak az elôadókat. Bár-
csak minél több bemutató elôadás során
ismertetné meg együttese rendszeres
hallgatóival a legújabb zenei termést!

A koncert második része: bombabiztos
sikerdarab, fôként a Dohnányi-zenekar-
nak és a mû megszólaltatásában hozzá
csatlakozó Budapesti Akadémiai Kórus-
társaságnak (a férfiszólamoknak a Hon-
véd Férfikar biztosított erôsítést). Szólis-
taként ezalkalommal Bucsi Annamária,
Turjányi Miklós és Massányi Viktor mû-
ködött közre.

Nem tudhatom, volt-e valaki a nézôté-
ren, aki ezúttal hallotta volna elôször tol-
mácsolásukban ezt a remeket – számuk
mindenesetre elenyészô lehetett. Dehát
valljuk meg: ilyen elôadásban a mû egy-
szerûen megunhatatlan!

Elsôsorban e mû kínált lehetôséget ar-
ra, hogy kísérletet tegyek Hollerung „tit-
kának” megfejtésére. Tény, hogy a fiata-
lokkal szívesen dolgozó karmester: örök-
ifjú; mintha megújuló együtteseivel ma-
ga is megújulna, visszafiatalodna. De
még ez sem magyarázat a sikerre és ered-
ményességre, hiszen nemegy ifjú, tehet-
séges karmestert ismerünk, akik ôszintén
pózolnak, túlzottan komolyan véve kar-
mesteri szerepüket.

Hollerung behatóan ismeri a mûsorán
szereplô mûveket. Az elôadásokon min-
dig aktívan irányítja az elôadókat: a pil-
lanatnyi hangzás-arányokat módosítja
apró egyezményes jelekkel, miközben
egy pillanatra se kerül háttérbe az, ami a
legfontosabb: maga a MÛ. Azt mondhat-
juk, ô az elôadás elsô számú hallgatója,
akinek viszont lehetôsége van a megszó-
laló hangzás módosítására. Kétségkívül
mindig hallgatja a megszületô hangzást,
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s nem szûnik meg örülni a tetszetôs-szép
fordulatoknak. Nem ott teremti meg a
hangzásképet a pódiumon (annak ideje a
próbákon volt!), de nem tekinti jelenlétét
protokollárisnak, nem gondolja, hogy a
koncert a próbákon kigyakoroltak fel-
mondásának a lehetôsége. Ettôl a hozzá-
állásáról telik meg élettel fokozott mér-
tékben minden mûsorszám – ettôl nem
lehet megunni repertoárdarabjaikat sem.
Mindehhez ráadásul gazdag-kifejezô
mozdulat-tára van, amellyel nem koreog-
ráfiát hoz létre, hanem inspirál. Az ô lel-
kesedése élteti az interpretációt – s ha va-
laki olykor kevéssé lenne fogékony erre,
magával ragadja az a légkör, amelyet tár-
sai alakítanak ki.

S miközben magam is sokadszor
hallgattam tolmácsolásukban a Carmi-
na Buranát, az az eretnek kérdés merült
fel bennem: vajon azok közül, akik
gondolkodás nélkül állítják, hogy „is-
merik” a mûvet, hányan tudják konkré-
tan, hogy mirôl szól egyik-másik tétel.
Kínálkozik a (költôi) kérdés: ha már
joggal tarthatja repertoárdarabjának e
mûvet a zenekar és állandó partnere-
ként a kórus, nem lenne mód arra, hogy
kétnyelvû (eredeti és magyar) szöveget
biztosítsanak a hálás közönségnek. Ke-
vés ráfordítással sok hasznot és örömet
adna ez a gesztus.

A Szent István király Szimfonikus Zene-
kar és Oratórium kórus február 6-i kon-
certjét hallgatva, eszembe jutott a mese
az orgonáról. Az eredetileg különálló pi-
ci virágokra soha senki nem figyelt – ám
egyszercsak nagyot gondoltak, s egyet-
len éjszaka alatt összetömörültek fürtök-
be. Ettôl kezdve nem panaszkodhattak az
érdeklôdés hiányáról.

A – néhány rendszeresen velük-játszó
idôsebb mûvészektôl eltekintve – az if-
júsági zenekar már látványként is lenyû-
gözô hatású, s nem csalódnak, akik mo-
numentális hangzást várnak a nagy ap-
parátustól. Tisztában vannak ezzel az
együttesek gazdái is, akik megtervezik a
koncertévadok programját (különös te-
kintettel a bérleti sorozatéra). És arra is
gondolnak, hogy az együttest (is) lelke-
síteni kell, a szó legnemesebb értelmé-
ben véve: érdekeltté tenni a színvonalas
produkciók létrehozásában. Mindenki
nagy örömére, idôrôl-idôre sikerül meg-
nyerniük neves dirigenseket, akikkel

együtt muzsikálni önmagában is él-
mény, s olyan szólistákat, akik játéka
inspirálhatja a zenekari tagok szakmai
továbbképzését.

A február 6-i koncert dirigense Jurij
Szimonov volt, szólistaként Fenyô Lász-
ló mûködött közre. Ígéretes volt már ma-
ga a mûsor is: Wagner-nyitánnyal kez-
dôdött (A nürnberi mesterdalnokok),
majd Schumann: a-moll gordonkaverse-
nye csendült fel. A második részben
Stravinsky Zsoltárszimfóniáját ígérte a
program. A mûsorközlôtôl a helyszínen
értesült a közönség arról, hogy lesz más
is, Borogyinnak koncertmûsoron (érthe-
tô okokból) ritkán szereplô darabját, a
Polovec táncokat is hallhatjuk.

Szimonovról nehéz lenne újat monda-
ni. Hihetetlenül alaposan felkészült, s
mindig igyekszik maximálisat kihozni –
a mûvek érdekében – a játékosokból. Je-
lenlétében megteremtôdik az a fegyelem,
ami koncentrációból fakad – s így remek
produkciók születhetnek. Más kérdés,
hogy rendszeres betanító munkára nincs
ideje minden koncert elôtt – s ha ülnek
olyanok is a zenekarban, akik korábban
nemigen hallották a mûsoron szereplô
darabokat, tehát nem ismerték a mûve-
ket, akkor esetleg eme értetlenségrôl né-
ha játékuk is tanúskodik.

Nem a zeneirodalmi jártasság fitogta-
tására kell tudni például felismerni a
wagneri vezérmotívumokat, vagy –
hogy a mûsoron szereplô nyitánynál
maradjunk.  a közismert téma-dallamok
jelentését: esetleg másként formálja,
más hangulatot ad neki, ha érti, mit ját-
szik, egy-egy szólista vagy hangszer-
csoport. A darabokról lehetôleg minél
többet tudni – magától értetôdô ez a
program Szimonov számára, s talán ma-
gától értetôdônek tartja, hogy alkalmi
partnerei is hasonlóképp gondolkodnak.
(A próbaidôbe amúgy sem férne bele a
mûismertetés!)

Schumann gordonkaversenye vi-
szonylag ritkán szerepel hangversenyek
mûsorán. Érthetô… kizárólag rendkívül
szuggesztív szólista képes átütô sikert
aratni vele. Aki olyannyira mestere és
mûvésze hangszerének, hogy már-már
nem ismer lehetetlent, aki a szélsô téte-
lek energikus töltését nem csökkenti az
„üzembiztos” megoldás kedvéért a tech-
nikailag „rázós” pillanatokban sem,
ugyanakkor képes arra is, hogy az egy-
mást megszakítás nélkül követô tételek
mindegyikében teljes jelenléttel kon-

centráljon a hangulatokra, a kifejezésre.
Ilyenkor a lassú tétel nem „pihenés”,
quasi intermezzo a nagyívû szélsô téte-
lek között, hanem egy másik, rangjában
egyenértékû érzés- és hangulatvilág,
amelynek megjelenítésére nehéz átállni,
mintegy lefékezve a korábbi indulato-
kat. Mindehhez szükséges még a nemes
hangszer (mert afféle „ládagyári” instru-
mentumon a legnagyobb mûvész se tud
csodát produkálni! ) és az intenzív tónu-
sú szólista, akinek hangja átragyog a
tutti-állásokon is. Fenyô László, aki az
úgynevezett orosz iskola híve, és a szép,
sôt, a tökéletesen szép hang megszállott-
ja, megérdemelten vitte sikerre a mûvet.
Imponáló, hogy ráadásszámnak is érté-
kes zenét választott (Menüett Bach d-
moll szvitjébôl).

Komoly feladat a Zsoltárszimfónia
megszólaltatása, s már a tényért is hálá-
sak lehetünk az elôadóknak. Hogy a lel-
kesedés néha olyannyira elragadta né-
mely kórustagokat, hogy túlzott
vibratójukkal veszélyeztették a homogén
hangzásképet, bocsánatos bûn. Tudván:
ez aligha fordulna elô, ha többször (egy-
másután!) elôadhatnák, s így „beérne” a
szólamtudás, még inkább összecsiszo-
lódnának a szólamok, s kevesebb aktív-
segítô irányítás is elérné az ideális hang-
zást. Az ilyesfajta „utánjátszásokból”
mindenki profitálhatna; az elôadók (ma-
ga a mindenkori elôadás) – és nem utol-
sósorban a hallgatóság, merthogy töb-
bekhez jutna el, élô interpretáció hatásos
formájában az értékes kompozíció.

Itt tulajdonképpen véget is érhetett
volna (fél 10-kor) a koncert, a Zsoltár-
szimfónia után aligha kívánkozik foly-
tatás. Mégis, szívesen hallgattuk –
mintegy megtervezett ráadásként – a
népszerû Polovec táncokat, örömmel
regisztrálva, hogy a kompozíció kedvé-
ért az a korosztály is „megtanult” annyi
idôre oroszul, amelynek már nem volt
kötelezô tantárgy e nyelv az iskolában.
E mû aligha jelentett technikai-zenei
problémát a – valljuk meg – sokkal ne-
hezebb-igényesebb darabokhoz szokott
együtteseknek, s felszabadult muzsiká-
lásuk arra kell, hogy figyelmeztessen:
érdemes néha ilyen „lazító” mûsor-
számokról tudatosan-koncepciózusan
gondoskodni máskor is, rendszeresen,
nehogy a muzsikáló kedv helyét a hû-
vös profizmus váltsa fel idô elôtt a fia-
talok zenélésében.

Fittler Katalin

18 XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM




