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Amikor elôször léptek fel hazánkban komoly-

zenei énekes-világsztárok, import-zenekarral

érkeztek. A koncertjükön résztvevôk közül so-

kan gondoltak arra, hogy a kísérô együttes

mércéjét több hazai zenekar is megütné. Dehát

tudtuk: sokféle szempont figyelembevételével

kerül kiválasztásra a frekventált események

valamennyi közremûködôje. Így történik ez

azóta is – az utóbbi években azonban van ok a

nemzeti büszkeségre: Franciaországtól Néme-

tországon és Libanonon keresztül Japánig,

magyar zenekari kísérettel is fellépnek a sztár-

énekesek.

A MÁV Szimfonikus Zenekar az elsô (és

mindmáig egyetlen magyar zenekar, amely

felkérést kapott például „a 3 tenor” koncertjén

való közremûködésre. 1997-ben került kap-

csolatba a zenekar igazgatója, Fenyô Gábor

Rudas Tibor amerikai koncertszervezôvel.

Elôször „a 3 szopránnal” léptek fel különbözô

európai városokban, majd 1998-ban Lyonban

Pavarottival, ‘99-ben Tokióban „a 3 tenorral”,

utána pedig Libanonban és Németországban

külön-külön Domingóval és Pavarottival.

Aschaffenburgba szinte már hazajár a zene-

kar; tavaly Domingót kísérte ott, idén július

15-én pedig Pavarottit, akit legutóbb két éve

hallhatott a németországi közönség. E koncer-

tek a Classical Nights sorozat részei, azok kö-

zé a rendezvények közé tartoznak, amelyeket

a legrangosabb cégek szponzorálnak, s így

rangjukat a méretük is kifejezi.

Az idei koncertre 18 000 férôhelyes nézôte-

ret építettek, s lett-légyen bármilyen kiszámít-

hatatlan is az idôjárás, nem kellett félni attól,

hogy a szabadtéri rendezvény elmarad. S való-

ban, kevés szék maradt üresen...

Pavarotti vonzó mosolya csábította a kö-

zönséget a plakátokon, amelyeken az ô nevén

kívül csak a koncertszervezô Rudas Tiborét

olvashattuk, továbbá az SOS nemzetközi

gyermekfalvak javára rendezett jótékonysági

koncert helyszínét és idôpontját, s a szponzo-

rokat.

Pavarotti neve és hangja vonzza a közönsé-

get, amely – Rudas Tibor nevének olvasásakor

– eleve feltételezi, hogy értékes és színvonalas

mûsort és elôadást kap. Így is nagy a közre-

mûködôk tétje: a visszahívás, a további felké-

rések sorozata forog kockán, tehát perdöntô

jelentôségû, hogy tudásuk legjavát adják.

A július 15-i est karmestere Pavarotti egyik

legkedvesebb dirigense, Leone Magiera volt,

énekes-partnerül pedig a ‘92-es Philadelphiai

Pavarotti Énekverseny kimagasló sikerû szop-

ránját, Carmela Remigiót választotta a sztár-

tenor. Ha hihetünk az ismertetôben a közöl-

teknek, ô állította össze a mûsort is. A Figaro-

nyitány után az elsô részben kizárólag olasz

muzsika szerepelt: Cilea és Puccini áriái, ze-

nekari közjáték Puccinitôl a „Le villi”-bôl, és

duett a Bohéméletbôl. A második rész mûsora

vegyesebb volt, Carmela Remigio Lehár-ope-

rettekbôl is énekelt, s a mûsort néhány örök-

zölddel zárta Pavarotti. Három szóló-ráadás

után a Traviata „Brindisi”-jével, s benne a kö-

zönség megénekeltetésével búcsúztak a nagy-

sikerû est elôadói.

Ami a közönség elé kerül, produkcióként,

az végeredmény, melynek elôzményei is szá-

mot tarthatnak az érdeklôdésre. A MÁV-

Zenekarhoz a felkéréssel együtt érkezik a mû-

sor (ami idôközben változhat), s a kottaanyag,

melynek tudása: alapfeltétel. Esetenként vál-

tozó, hogy a fellépést megelôzôen mennyi

próba-lehetôség van karmesterrel, szólisták-

kal, próbateremben illetve a helyszínen.

A mondás, hogy „lakva ismerni meg az em-

bert”, transzponálható valahogy így: a próbá-

kon ismerszik meg a muzsikus. E jegyzet szer-

zôjének elôször volt módja végigkísérni a né-

metországi próba-elôkészületeket, mintegy

végigkövetve a zenekar munkáját a szereplé-

sig.

A MÁV Szimfonikus Zenekar csütörtökön

utazott a szombati koncertre. Pénteken dél-

elôtt és délután 3-3 órás próbára került sor a

Stadthalléban. Délelôtt találkoztak a dirigens

Magierával, akivel már korábban is dolgoztak,

s a szoprán-szólistával.

Maggiera zongorista-karmester, korrepeti-

torként és énekesek zongorakísérôjeként is el-

ismert. Vérében van tehát az opera-irodalom

és a kísérés technikája. Jellemzô módon a pró-

bákon nem arra volt kíváncsi, hogy mennyire

tudja játszanivalóját a zenekar, hanem arra ké-

szítette fel az együttest, hogy az interpretáció-

ban milyen „szabadságok” várhatók. Dúdolta

az énekszólamot, hogy kíséretre szoktassa a

hangszereseket. E munka eredményeképp jo-

gosan jegyzeteltek a játékosok, beírva szóla-

mukba a várható nagy lassítások helyét, a ha-

tás kedvéért szélsôségesre sarkítandó dinami-

kákat, vagyis: „olaszul muzsikálni” tanultak a

délelôtti próba folyamán. Az énekesnô már itt

belopta magát muzsikus-társai szívébe: sokat

próbált hanggal, ritkán markírozott, s még

olyankor sem csökkentette zenei igényessé-

gét. Remigio megérdemelten aratott nagy si-

kert a koncerten is.

Magiera betanító munkája – érthetô módon

– dallamcentrikus. Ám ebbôl egyenesen kö-

vetkezik, hogy ô a zenekari anyagot is dalla-

mok összességeként fogja fel, s nem fordít sok

figyelmet például az egyes belépésekre. Ve-

szélyes dolog az ilyesmi, csak felkészült zene-

kar esetében válik be, amikoris mindenki any-

nyira tudja saját szólamát, hogy azzal eleve ké-

pes bekapcsolódni az éppen megszületô össz-

hangzásba.

Pavarotti a délutáni próba megadott szaka-

szában jelent meg. Nagy kérdés, mit jelent a

sztár számára a próba. ô tudja a szólamát – a

dirigens dolga, hogy megfelelô legyen a kísé-

ret. Mi történjék hát? 

Hamar kiderült: a karmester figyelme ettôl

kezdve megoszlott, leginkább az énekesre

koncentrálódott. A zenekar tehát „szigorítot-

tan” vizsgázott a délelôtti próbán okultakból!

És valóban vizsgalégkörrel indult a próba.

Pavarotti sokat  markírozott, amit megtehet

ugyan, de nem igazán inspiráló a kísérôk szá-

mára. Ám ô ebbôl is tudott erényt kovácsolni:

volt pillanat, amikor speciális feladattal lelke-

sítette a zenekar. Mintha a markírozott hang-

erô lenne az „igazi”, az éppen hallható (halk)

énekhez kért kíséretet. Majd hirtelen játszani

kezdett – módosította a hangerôt, arra késztet-

ve az együttest, hogy jöjjenek. Nem is utána,

hanem vele.

Hangszeren „játszanak” – s ez valóban szép

példája volt a „játéknak”, afféle dinamikai fo-

gócska. S a lélektani háttér sem elhanyagolha-

tó: ekkor érezhette magát teljes értékûnek a

zenekar, valamennyi tagja rádöbbenhetett,

hogy nem valamiféle hangkulissza, hangzó

háttér szerepét tölti be, személytelen asszisz-

tensként. Kapcsolat alakult ki a sztár és a ze-

nekar között, s a megérintettség hatására mint-

ha kiragyogott volna a nap. Ettôl kezdve más-

ként haladt az idô, feledésbe merült a fáradt-

ság-érzet, mûködésbe lépett a zene (s a ze-

nész) varázshatalma. Érdekes módon Pava-

rottira is hatott a megváltozott légkör, ezután

többet énekelt teljes hanggal, jobban „adta

magát”. Amikor pedig nyilvánvalóvá vált,

hogy egyáltalán nem közömbös számára,

hogy mi szól mögötte, vibrálni kezdett az a

magasfeszültség, ami eleve jó koncertet ígért.
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Pillanatok alatt zajlott le például a következô

jelent: az egyik számban Pavarotti leállította a

zenekar. „Nem így” – mondta, majd elénekel-

te, hogy képzeli a fuvola-frázist. Nem irigylem

a fuvolistát – vagy talán mégis, nagyon? Mert

ettôl kezdve annyira ráébredt szólama fontos-

ságára, annyira kedvében akart járni – sikerrel!

– a szólistának, hogy megrendítô szépségû

„olasz” dallamokat produkált. A jó példa raga-

dós – egyre többen keltették hangzó életre a

szólamukban rejtôzô szépségeket.

De essék szó a koncertrôl is: az esô elôcsa-

logatta az ernyôket (amikor a hátrább ülôk

„Schirm zu!” kiáltásaira is csak amikor gyen-

gült, szemerkélôvé vált, akkor csuktak össze

tulajdonosaik) – a figyelmes szervezôk jóvol-

tából osztogatott esôkabátok neszeztek. Mind-

ez nem zavarta a csaknem 18 000 hallgatót ab-

ban, hogy gyönyörködjön. Élôben akarták hal-

lani Pavarottit, jóllehet, felvételek sokasága

tetszés szerint áll rendelkezésükre, s hálásan

fogadták a mûsort. Nem magas C-ket számlál-

ni mentek (nem is hallhattak egyet sem, mert

némely áriát transzponálva énekelte a

Maestro), hanem részesei akartak lenni annak

a csodának, hogy ott és akkor, gyönyörû áriák

és duettek csendülnek fel.

Énekes-sztárkoncertekhez képest sok volt

az ének; a második részben a zenekar önállóan

csak a Parasztbecsület intermezzóját játszotta.

Jó érzés volt látni: a közönség figyelmesen

hallgatja, nem érzi „tölteléknek”, idôhúzásnak,

hanem elfogadja a mûsor szerves részeként. S

amikor felcsattant a taps és „hervorragend”

megjegyzéssel nyugtázta a német hallgató,

gyorsabban vert a magyar szív: íme, az objek-

tív bizonyíték, hogy indokolt és jogos a MÁV

Szimfonikus Zenekar közremûködése a sztár-

koncerten.

A közönség tetszése: örömforrás. Feltölte-

kezhetett most alaposan a MÁV-Zenekar – s

bizonyára emlékezni fog erre a következô

évadban is, amikor ismét csak rajta áll, hogy

kiváló szerepléssel gondoskodik-e újra hason-

ló sikerélményekrôl közönsége és önmaga szá-

mára.

A kritikus számára a próba: kivételes alka-

lom. A zenekari muzsikusok életük javarész-

ét próbatermekben töltik. ôk másképp élik

meg a szereplések elôkészületeit. De az a fon-

tos, hogy átéljék, s ehhez sok gyakorlati ta-

nulsággal szolgál a nagynevû, rangos szerep-

lôkkel való együttmûködés. Carmela

Remigiótól megtanulhatták a szívvel-lélekkel

muzsikálás vonzó-tetszetôs eredményességét,

s Pavarottitól az együttmuzsikálás iránti fel-

fokozott igényt. Úgy tûnik, egy minôségi

szinten felül nem tûrik el a közömbös, jelen-

tés és kifejezôerô nélküli hangot. És ez na-

gyon nagy tanulság, ami rendkívüli haszonnal

kamatoztatható a koncertszereplések alkal-

mával is.

Fittler Katalin
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VÍZSZINTES: 1. Angol filmvígjáték Tim Robbins fôszereplésével. 2.
Lármásan veszekszik, tájszóval – neves mûvészettörténész, régész

(Flóris, 1815–1889). 3. Szakmábavágó Murphy-törvény elsô része –
kettôzve: Colette regénye. 4. Bio...; mosópor – ...arab; építészeti stílus

– Joe Morello „foglalkozása”. 5. Elôtt, latinul – ...

Szófia; híres bizánci templom. 6. Pénzünk rövidítése

– szoprán szerep a Bûvös vadászban – indíték. 8. Li-

banoni gépkocsijelzés – világhírû japán karmester

(Seii) – az Iljusin-repülôgépek névbetûi. 9. Mauna

...; hawaii vulkán – belsô rész – Te ...; egyházi hála-

ének. 10. Háry János párja – üdítô hatású innivaló –

nagykôrösi sportegyesület. 11. Növény része – barát-

kozik. 12. Levélmintával látja el – a völgy felé

megy.

FÜGGôLEGES: 1. A tréfás törvény második ré-
sze – a harmadik, befejezô rész. 2. A magyarokkal

rokon nép – ... kap; feléled. 3. Szánni való, beteges

ember, tájszóval – ellenértéket állapít meg – a köze-

lebbi. 4. Szótoldalék – angol fônemesi cím – téli

sportoló. 5. Ugyanígy, latinul – forgórész! – földre

pottyan, tájszóval. 6. Labdával játszott gyermekjá-

ték. 7. D’Annunzio regénye – mezôgazdasági üzem

– mondabeli svájci szabadsághôs (Vilmos). 8. Álla-

tot az istállóba hajt. 9. Hivatali helyiség – ÓW – Né-

ró rabnôje volt. 10. Kovács István, öklözônk becene-

ve – Szombathely városrésze – Egyiptomi Arab

Köztársaság. 11. Ifjúsági Magazin – hóhér – három

magyar király névváltozata. 12. 2544 méter magas

csúcs a Fogarasi-havasokban – leányt emancipál. 13.
... ôrmester; Arnold Zweig regénye.

Zábó Gyula
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