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HAGYOMÁNYHŰ

KARÁCSONYI KONCERT
AZ OSLÓI KONCERTHÁZBAN
Az idén is, mint mindig a korábbi években, a szervezők és szerkesztők a mára jól
ismert, és a folytatásban mindig igen invenciózuson működtetett rendszer szerint alakították ki a program gerincét képező műsort. A kanonizált szerzők, mint Verdi, Mozart,
Bach, Csajkovszkij, mellé a hagyományos európai karácsonyi daltémakör keresztmetszetét társították.
A koncert színvonalára nem lehet panasz. A nagyszerű Oslói Filharmonikusok, és a
norvég vendégkarmesterük (P.K. Kalstad), a világ bármelyik koncerttermében szívesen
látott» helybeli» szólisták; I.K. Gericke szoprán, egyben műsorvezető is, Å.B. Nyhus
nyomóshárfa, léptek fel. A Filharmónia kórusa, a szintén norvég, nem is akárki, a korábban Grammi-díjra is jelölt, Ø. Fevang karigazgató vezetésével, fontos és értékes szereplője volt az előadásnak.
Az elmúlt évek során töretlen lelkesedéssel látogattam a Filharmonikusok koncertjeit, és ha néhányszor nem is tudtam személyesen részt venni az előadásaikon, de legalább
a média jóvoltából követtem minden egyes produkciójukat itt Norvégiában vagy külföldön. Az ízlésesen, és gondolom nem kis költséggel készült programfüzet, dehogy
füzet, szinte kis könyvecske nekem, a magyar származású olvasónak sok magyar vonatkozású «titkot» tár fel. Az egykori, majdnem 30-40 évvel ezelőtti észak-európai magyar
zenész diaszpóra jeles képviselőinek, és azok leszármazottainak a neve árulkodóan, beszédesen tanúsítja azt a tényt, hogy mind a mai napig honfitársaink, még ha második
vagy harmadik generációról van is szó, ülnek a zenekari árokban vagy fent a színpadon.
A magyarok «doyenje» az oslói születésű hegedűs, Kristina M. Kiss 40 éves zenekari múlttal a háta mögött (szülei neves magyar mesterek keze alól Oslóba kivándorolt
festők voltak, hosszú, színes, termékeny életet hagytak maguk mögött). Szintén hegedűs
az 1965-ös Halden-i (dél-kelet Norvégia) születésű Dálnoki Dániel. Édesapja a haldeni
főiskolán (Höyskole i Halden) a Norvégiában korábban ismeretlen Kodály módszer első
terjesztője, és a tanári katedrán előadója volt. Büszke volt rá, hogy a módszert, és a benne lévő újat ebben a környezetben ő próbálta ki először. A családi, és zenei hagyományokat méltán őrző, és azokat továbbvivő família legfrissebb hajtása az 1981-es születésű, szintén hegedűs Katrina Dálnoki.
A gordonka mesteri kezelője, Elin Rø (1971), igazán büszkén mondhatja el, hogy
anyai ági nagymamája (Fredborg Klári, leánykori nevén Sebestyén Klári) Kodály és
Bárdos egyik legkedveltebb tanítványa volt. Fredborgnak valóban sokat köszönhetünk
mi, magyarok. A Kodály életmű skandináviai terjesztésében, és a szélesebb zenei körökben való elismertetésében tett nagyon sokat. Sebestyén Klári (ezen sorok írója személyes jó barátja, és kollégája volt) csodálatra méltó könnyedséggel közlekedett a különböző művészeti ágak között, és vont le zenei következtetéseket a más területekről érkező
inspirációkból. Híres, nevezetes kötődései voltak, elég csak a híres költő, Weöres Sándorral fiatalkoruk óta tartó barátságra utalni, vagy a világhírű magyar szobrászművész-
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szel, Borsos Miklóssal középiskolai osztálytársként megélt, és mindhalálig hűen ápolt
kapcsolatra gondolni.
«A vér nem válik vízzé», de le kell zárnom a felsorolást Péter Szilvay (1971) karmester
nevével, aki a világhírű Szilvay Vonósiskola megalapítójának, a sokáig Finnországban
élt Szilvay Istvánnak késői leszármazottja. Pétert 2010-ben az «Év előadójának» választották.
A bevezetőmben beharangozott ünnepi programot Es ist ein Ros entsprungen későközépkori karácsonyi dallamvilágból örökölt «zenei-gyémánttal» nyitotta az accapella
kórus, és a kezdőtaktusok után a zenekar is «belépett», mint kísérő. Megragadó volt a
kórus és a zenekar összehangoltsága, és a teljes együttes rendkívüli precizitása.
Ezután egy népi hangszeren, a nyomóshárfán (ez egy speciálisan skandináv hangszer,
talán a mi tekerőlantunkkal tudnám összehasonlítani, de a hangszert speciálisan kiképzett vonóval szólaltatják meg, amivel vonós hangzás érhető el) mesterfokon tolmácsolt
norvég karácsonyi dalt hallhattunk. Az előadó Å.B. Nyhus, a híres norvég népzenész,
professzor Per Nyhus lánya. A hölgy valóságos mágus, aki a halk hangú instrumentumból ezer színt varázsolt elő, és elhitette velünk, hogy ez a hangszer minden más hangszernél alkalmasabb nemcsak énekkíséretre, de szólóra is.
Nem tesz jót a beszámoló hitelességének, ha a krónikás újabb és újabb felsőfokkal
írja felül a korábbiakat, de a következő műsorszámmal kapcsolatban akkor is azt kell
mondanom, hogy az egész est legnagyobb szóló interpretációs élményét hozta. Verdi
Otelló című operájából hallhattuk a drámai mélységű Desdemona imáját (Ave Maria)
megszakítatlan, széles dallamívekben. Isa Katharina Gericke, a kiváló szoprán tolmácsolta elementáris hatással. Fegyelmet sugárzott, és hűen tükrözte a halállal szembenéző
ember félelmeit, szorongását, és a lelkiismerettel való nyomasztó számvetést.
A műsor Bach minden bizonnyal legnépszerűbb kórusművével, a 18. századi német
kóruszene legszeretetreméltóbb hajtásával, a monumentálisan gyönyörű Karácsonyi
Oratórium első tételével (Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage) folytatódott. Ebben
az üde, és értő előadásban maradéktalanul érvényesült a mű ünnepi karaktere.
A koncert következő száma Észak-Európához kötődött; Edvard Grieg feledhetetlenül
gyönyörű, szuggesztivitásában talán az est kóruselőadói fénypontját adó Ave maris
stella című cappella kompozíciója hangzott el. A mű a «To religiøse kor» (Két egyházi
kórus) op. 156. (nr. 2) második darabja 1899-ben írott remekmű. Mária csillagát a norvég legenda a tengerészek «őrcsillagának» tartja, különlegesen gyönyörű mitoszvilág
veszi körül, és még imába is foglalták.
Ezután Mozart Exsultate szopránra és zenekarra című művéből a Halleluja szoprán
szólót I.K. Gericke énekelte, nem is akárhogyan. Ő kivételes jelenség, akivel kapcsolatban nincs értelme semmiféle udvariaskodásnak. A tapintatlan lexikonokból tudható,
hogy a művésznő 1973-ban született. Előadása elementáris erejű volt.
Eltérő terjedelmű, műfajú, és hangulatú alkotás a karácsonyi zenei témakör abszolút
«numero uno»-ja a Stille Nacht, Heilige Nacht ( A tévedés elkerülése végett ez a teljes,
és «eredeti» címe). Erős, hatásos, de a mértéket soha el nem vető tolmácsolás koronázta
meg a kórus és a zenekar együttműködését, amit nyugodtan nevezhetnénk
«együttlélegzésnek» is. A vadászkürtök időnkénti, és alkalomadtán talán erőteljesebb

Zene/Szó

5847

kihangsúlyozásával valószínű, hogy a karmester szándékosan húzta alá a rejtett “alpesi
hangzást”, ezzel is nyomatékosítva azt a tényt, hogy a mindannyiunk számára oly nagy
becsben tartott mű osztrák eredetű. Franz Xaver Gruberg (1787-1863) a Salzburg melletti kis alpesi faluban, Unterweizbergben élt, mint templomi orgonista, és itt alkotta feledhetetlen művét.
Az est ezek után a zenes színház területére, pontosabban a ballett mesevilágába kalandozott. Csajkovszkij Diótörőjéből hallhattuk a keringőt, amelyben a karmester bátran
érvényesítette a csajkovszkiji orkesztráció tudatosan vállalt puhaságát, a 19. század végére (a bemutató Szentpéterváron volt 1892 karácsonyán) egyáltalán nem jellemző színeket-effektusokat; az ütők szimmetrikus ritmikáját, bizonyos hangszereknek a késő
romantikában nem szokványos használatát; mint pl. a harsonák erősen visszafogott
hangzását.
Az estet egy emelkedő ívű, varázslatos produkció zárta; mégpedig az 1500-as évekből reánk maradt zarándokének – Dejlig er jorden (Szépségesen gyönyörű itt a földön).
Ezt a zsoltárt Breslauban (ma Wroclav) jegyezték le. Ezen az estén épp úgy közénk varázsolta a mesehangulatot, mint a minket ma körülvevő «modernség» nyersebb tónusait.
A közönség vastapssal köszönte meg a résztvevők, a jórészt fiatalokból álló kórus, és a
zenekar, valamint a szólisták ragyogóan átélt és sallangoktól mentes előadását.
Juhász Gyula
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