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Az értékorientált sokoldalúság dicsérete
mozaikok a salzburgi mozart Hét emlékezetes 
eseményeiből

1956 óta kerül rendszeresen megrendezésre Mozart 
születésnapjának holdudvarában a Mozart Hét (amely, 
nevét meghazudtolóan, általában 10 napig tart). A 2007-
ben kinevezett intendáns kezdeményezésére program-
jába szervesültek – valamilyen vonatkozásban Mozart-
tal kapcsolatba hozható – kortárs kompozíciók. A 
kísérlet sikeresnek bizonyult, a koncepció hosszasan, 
érdeklődéstől övezve működött, mígnem a 2019-ben ki-
nevezett intendáns, Rolando Villazón szakított ezzel a 
hagyománnyal. Mondhatni, visszatért ahhoz az alapér-
telmezéshez, miszerint a Mozart Hét – Mozartról szól-
jon.

A sokoldalú énekes, aki salzburgi bemutatkozása óta a 
kedvencek közé tartozik, rendkívül sokoldalú energia-
bomba”: énekel (elsősorban operákban), rendez, ír (há-
rom önálló kötete jelent már meg), rajzol (illusztrál, ka-
rikatúrákat készít) – mindeközben nyitott szemmel jár a 
világban, figyelemmel kíséri a művészvilág értékcentru-
mait (helyeket, intézményeket csakúgy, mint műsoro-
kat, s nem utolsó sorban alkotó-és előadóművészeket). 
Mindeme tapasztalatok birtokában évről-évre inspiráló 
programokról gondoskodik. Gondolhatnánk, énekes-
centrikusan tervez – de nem, az idei műsor főszereplői 
sorában kitüntetett helyet juttatott a fúvós kamaraze-
nének. 

Imponáló számadatokat lehetne sorolni a rendezvé-
nyekről, a helyszínekről, a szereplőkről, s nem utolsó 
sorban az érdeklődésről (eladott 
jegyek száma, a befolyt összeg 
stb.). De mindez élettelen sta-
tisztika ahhoz a mérhetetlen, ám 
annál inkább dokumentálásra 
érdemes atmoszférához képest, 
amely végig uralja a rendezvény-
folyamot.

Helyiek, hazaiak és külföldiek 
egyaránt intenzív lelkesedéssel 
jönnek, a kedvezményes bérlet-
összeállítások villámgyorsan 
gazdára találnak, de még az exk-
luzív jegyek többsége is elkel. 
Mindig több a „Karte suche” cé-
dulával sétálók száma, mint ahá-
nyan jeggyel a kezükben topo-

rognak egy-egy előadás előtt. Mozart tehát, minden 
mennyiségben fogyasztható. És legjobban a „minden-
evők” járnak, mert ők gazdagodhatnak a legtöbb él-
ménnyel-tapasztalattal.

Szükséges hangsúlyozni, hogy a különleges rendezvé-
nyek, a fesztivál-produkció értékű előadások jelentősége 
abban rejlik, hogy kinek-kinek a meglévő élmény- és tu-
dásanyagához kötődnek, vagyis egyazon előadást köve-
tően más-más tanulsággal gazdagodhatnak a nézők-
hallgatók, és ez nagyon is jól van így. Nézzünk néhány 
példát!

„Liebster bester Freund” – ezzel a címmel hirdették 
meg azt a (három alkalommal elhangzó) programot 
Mozart lakóházának (Mozart-Wohnhaus) „Táncmes-
ter” termében, ahol Mozart hangszereit szólaltatták 
meg, válogatott levelek felolvasásának közbeiktatásával. 
Hugues Borsarello Mozart bécsi „Costa” hegedűjén ját-
szott, a „Walter”-fortepianón pedig Paul Montag. Első-
sorban az osztrák közönségnek jelentett élményt, hogy 
a színészként népszerű Florian Teichtmeister keltette 
életre, igen hatásosan, Mozart leveleit. Az összeállítás-
ban korántsem játszott szerepet az időrend; az 1778-ban 
komponált G-dúr szonáta tételei között 1787-es, a szin-
tén 1778-as C-dúr szonáta tételei között pedig „egyidős” 
levél szerepelt, a két tömb között közismert szöveget 
hallhattunk, Mozart Haydnnak dedikált kvartettjeinek 
ajánlását (1785). A folytatásban is kitüntetett szerepet 
kap 1778, levéllel és a c-moll szonátával, majd hosszabb 
prózai epizódként került sor a Michael Puchbergnek 
írott 1790-es levelekből (kérdés, aki nincs tisztában az 
életrajzi környezettel, vajon, ténylegesen a helyén érté-
keli-e ezeket a vallomásos, egyszersmind „visszás” soro-
kat). Egy 1791-es (tehát, Mozart halála évében kelt) levél 
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után, zenei csúcspontként került előadásra megszakítás 
nélkül az Esz-dúr zongora-hegedű szonáta (KV 380).

A falak között, ahol egykor Mozart élt, randevút adott 
a jelennek a múlt. Lehetett elfogódottnak lenni a képze-
letbeli időutazástól, és lehetett egyszerűen belehe-
lyezkedni a koncert-szituációba (minél „jobb” helyet 
választva, ismerősökkel beszélgetve otthonosan visel-
kedni, kísérőjelenségként cukorpapír-zörgetéssel és ki-
kapcsolni elfelejtett mobilokkal). Utána lehetett küzdő-
térré alakítani a ruhatárhoz vezető keskeny folyosót, 
avagy hátra maradva gyorsan végignézni a kiállítást, 
amelyet Leopold Mozart születésének (1719. november 
14) 300. évfordulójára rendeztek, és már csak február 
6-ig látható (abban a házban, ahol elhunyt 1787. május 
28-án). Érdemes volt elolvasni a műsorfüzet ismertetőit 
– kiderülhetett, hogy a hegedű meglepően nagy hangjá-
ban része van a 19. századi átépítésének is. Tehát, az 
idők folyamán megváltozott hangon hallhattuk a „hite-
les” hangszert…

Rendkívüli örömforrás más-más funkcióban látni egy 
előadóművészt, kiváltképp, ha a teljesítménye arról győz 
meg, hogy a muzsikálás különböző területein szerzett 
tapasztalatok kamatoztathatók. Az idei Mozart Hét 
egyik legnépszerűbb szereplője François Leleux volt. Az 
oboaművész, akit a Nemzeti Filharmonikusok közönsé-
ge csaknem két éve karmesterként és versenymű szólis-
tájaként hallhatott a Zeneakadémián, Salzburgban a 
Cameratát vezényelte, emellett a műsor nyitószámában, 
a Sinfonia concertantéban a szólistacsoport tagjaihoz 
társult. Azon a kamarahangversenyen, amelynek ma-
gyar közreműködői is voltak (a Kodály Vonósnégyes 
tagjaként Falvay Attila hegedült, Éder György cselló-
zott, brácsán pedig Bangó Ferenc és Tuska Zoltán ját-
szott), azok a műsorszámok nyerték el leginkább a hall-
gatóság tetszését, amelyben Leleux közreműködött. 
Pódiumra lépésétől kezdve megváltozott az atmoszféra, 
a lelkes zenére-figyelés a terem egészére kiterjedt. 
Leleux érezhetően jó kapcsolatot tart mindenkori mu-
zsikuspartnereivel; a Camerata valamennyi tagja olyan 
odaadással játszott, amilyet kizárólag a „legnagyobbak” 
érdemelnek (Végh Sándor egykori együttese tagságában 
jelentősen cserélődött, ám szellemisége – időközben 
olyan muzsikusoknak köszönhetően, akik maguk is a 
Végh Sándor által képviselt muzsikus-attitűd letétemé-
nyesei, mint például Schiff András – a legnagyobb pilla-
natokban időről-időre felfénylik). Magától értetődő az 
összeszokottsága a Les Vents Français-beli partnereivel, 
de nem érezni különbséget akkor sem, ha egy-egy ka-
maramű megszólaltatói az aktuális produkció kedvéért 
álltak csak össze. Élményt oly módon megosztani, hogy 
távollévők is részesüljenek belőle, szinte lehetetlen. 
Leleux muzsikus-portréjának felvázolása talán úgy a 
legpregnánsabb, ha olyan „zenei modell”-re hivatkozok, 
aki ismert a zenei életben. Drahos Béla az, aki akár 
hangszerével, akár karmesterként úgy áll (mondhatni, 
mindig) pódiumra, hogy miközben erőteljesen érvénye-

sül muzsikus-személyisége, mégsem „őt”, hanem neki 
köszönhetően a műveket halljuk. A tehetség-tudás (s 
nem kevésbé a stílusismeret) náluk egyértelműen nyers-
anyag és eszköz a Lényeg, a zenemű élményének átadá-
sához. 

A sokoldalúságnál nem hagyhatjuk szó nélkül az in-
tendáns munkáját és teljesítményét, aki nemcsak elő-
készítette a fesztivált, hanem elképesztő intenzitással 
közönségként résztvevője is számos produkciónak – 
másokban pedig részt vesz, sőt, jutott energiája olyan 
érdekességről is gondoskodni, hogy honfitársaival sze-
renádot adjon a születésnapi ünnepeltnek. A szabadtéri 
Serenata Mexicana immár visszatérő kísérője a gazdag 
műsorfolyamnak – az utca embere háromszor, három 
különböző helyszínen lehetett tanúja ennek az impulzív 
szeretet- és tiszteletadásnak, amely szintén hozzájárul 
annak széleskörű tudatosításához, amit Villazón nem 
győz hangsúlyozni (amikor hangfelvételről figyelmezte-
ti a közönséget a mobiltelefonok kikapcsolására, továb-
bá a hang- és képfelvételek tilalmára, akkor is hozzáfűzi 
a szép élményt kívánó mondatához): Mozart lebt!

Fittler Katalin

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara – 2020. január 
15.
művészetek palotája - Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem

A „Romantikus portrék, nagy művész-egyéniségek” so-
rozat második estjének műsorát Richard Strauss kom-
pozícióiból állították össze. A Négy utolsó éneket A ró-
zsalovag zárójelenete követte, szünet után pedig az 
Alpesi szimfónia csendült fel. 

Mivel az est karmestere, Riccardo Frizza munkás sá-
gá ban megkülönböztetett szerepet játszanak az operák, 
ez is közrejátszhatott a műsor tervezésekor. A gyakorlat 
azt igazolta, hogy „papíron” jobban érvényesült a kon-
cepció, mint ahogyan a hatását tekintve vizsgázott. A 
Négy utolsó ének szólistájának, Rost Andreának nem 
jelentett problémát az „átállás”, ám a zenekari dalok vi-
lágából sajátos fordulatot jelentett a kiragadott opera-
részlet (amely kétségkívül önmagában is „megáll”), 
amelyben – az előzetesen meghirdetett szereposztástól 
eltérően – Rost Andrea partnereként Szántó Andreát, 
Molnár Ágnest és egy megszólalás erejéig Rezsnyák Ró-
bertet hallhattuk.

Az est legmaradandóbb élményét az Alpesi szimfónia 
jelentette. A vendégkarmesterekkel rendszeresen dol-
gozó Rádiózenekarnak köszönhetően maximálisan ér-
vényre jutott benne Richard Strauss partitúrájának gaz-
dag színvilága. Rizza rutinos vendégkarmester, aki bízik 
a műben és a játékosok szólamtudásában egyaránt. Al-
kalmi muzsikuspartnereitől nem kíván különleges erő-
feszítést, vezénylése elsősorban a dinamikai arányok 
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összerendezésére-kidolgozottságára irányul. A monu-
mentális tétel, amely egy hegymászó teljes napját jelení-
ti meg, 22 programpontból áll. A hallgató azonban leg-
többször csak előtte tekinti át e tartalmat, később pedig 
átadja magát a zenének. Jó esetben is csak néhány „sar-
kított” hangulatra ismer rá, ami azonban korántsem 
csökkenti a zene élményét. Azon viszont érdemes lenne 
elgondolkodni a szervezőknek, hogy amikor más mű-
sorszámoknál (mint ezúttal is, az első részben) kivetí-
tésre kerül a szöveg, érdemes lenne az Alpesi szimfóniát 
a programcímek feliratozásával követni (megkönnyíte-
né, illetve tudatosítaná a közönség tájékozódását). A Rá-
diózenekar számára (amelynek csúcsteljesítményét 
rendre a Wagner-napok embert próbáló feladatai jelen-
tik) inspiráló lehetett a straussi partitúra, amely ezernyi 
színével, a hangulatok-zsánerek gyors egymásutánjával 
megannyi szólisztikus mozzanatra kínál lehetőséget. 

A Négy utolsó ének esetében csak hálás lehetek, ami-
ért az első sorba kaptam jegyet. Így közelről olyan lát-
vány-mozzanatokra is felfigyelhettem, amelyek a távol 
ülők számára még látcsővel sem voltak elérhetőek. Azt 
mindenki észrevehette, hogy a „rivalda” szereti Rost 
Andreát – de a szólamtudáson túl a zene egészével való 
azonosulás apró rezdüléseit csak közelről lehetett észre-
venni. Hogy számára nem az első énekhangnál kezdő-
dik egy-egy dal, hanem már a zenekar megszólalását is 
a „ráhangolódott” énekesnő hallja. Ilyenkor indifferens, 
hogy előtte van-e a kotta, avagy fejből énekel – sőt, az 
interpretáció intenzitásához hozzájárulhat az egyértel-
műen csupán „biztonsági” kotta. Rost Andrea produk-
ciója arra a tapasztalatomra rímelt, amelyet egy emléke-
zetes operaelőadásnak később DVD-n való ismételt 
végigélésekor kaptam, amikoris a közelképek jóvoltából 
„derült ki”, hogy az interpretáció csodájának hátterében 
olyasfajta aprólékos szerep-kidolgozás állt, amelynek 
rezdülésnyi gesztusai a színpadi előadás során nyilván-
valóan észrevétlenek maradtak. Érdemi tanulság: az át-
élés megannyi megtervezett gesztusa meghatározóan 
befolyásolta az énekszólam megformálását! 

Ennek a „titoknak” a beavatottjaként különösen „hir-
telen” volt a váltás, ráadásul a kiragadott (konklúzió-ér-
tékű) részlet esetében már felébredt a kritikus szellem. A 
három női hang ezúttal mintha vetélkedni akart volna 
– Sophie és Octavian duettje túldramatizált mimikával 
korántsem tett kísérletet az operabeli szituáció felidézé-
sére. Annál is inkább, mivel többnyire oratorikus merev-
séggel („leszögezetten”) énekeltek, majd hirtelen negé-
des túljátszással akartak emlékeztetni az operaszínpadi 
látványvilágra. Azt viszont korántsem tartottam volna 
külsőséges gesztusnak, ha Octavian („nadrágszerep”!) 
nem elegáns hosszú szoknyában jelenik meg…

Ami a zenekari kíséretet illeti, a daloknak a – többé-
kevésbé meggyőző – tempóválasztásáért egyértelműen 
a karmester volt felelős, A rózsalovag semmihez sem 
hasonlítható, sajátos-varázsos atmoszférájának meg-
idézésével némiképp adósak maradtak. 
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Pannon Filharmonikusok – 2020. január 31. 
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

„Négy az egyben” cím keltette fel a figyelmet az „Arany-
fedezet” rendezvénysorozat január 31. hangversenye 
iránt. A második műsorszám kínálta ehhez az ötletet, 
az eredetileg Konzertstücknek (Hangversenydarabnak) 
nevezett, érdemben kétségkívül versenyműként érté-
kelhető Schumann-kompozíció, ahol négy kürtös kapta 
a szólista-szerepet. Hasonlóképp megkülönböztetett 
érdeklődésre tarthat számot a program másik két da-
rabja, Jean Sibelius koncerten ritkán hallható szimfoni-
kus költeménye, az En Saga (Legenda), valamint Brahms 
g-moll zongoranégyesének Arnold Schönberg által ké-
szített zenekari átirata.

Immár történeti tapasztalat, hogy jogosan mert „na-
gyot álmodni” a pécsi zenekari vezetés, amikor – a fővá-
roson kívüli zenei együttesek között mindmáig egyet-
len vállalkozóként – bérletet hirdetett meg a Müpában. 
A kezdetben minden bizonnyal kihívást jelentő orszá-
gos megmérettetés feltétlenül azzal járt, hogy óhatatla-
nul is emelkedett az elvárásén túl az igényesség mércéje 
is. És remélhetőleg együtt jár ez a zenekari játékosok 
(rossz esetben a hivatalos elismeréstől független) önbe-
csülésével. Mert erre feltétlenül szükség van, hogy a 
mennyiségileg sok munkát hangszeres játék-kedvvel 
tudják végezni.

A zenekar hangzásának „összképe” sokat változott, 
amióta otthonuk a Kodály Központ kitűnő akusztikájú 
koncertterme. A „munkakörülmények” is hathatnak 
inspirálóan, de nagyon fontos, hogy teljesítményüket 
sikerélménnyel könyveljék el.

Zenekari játékosoknak viszonylag ritkán adatik meg, 
hogy hallgatóként élvezzék a koncerteket (hol játszanak, 
hol próba van, esetleg a tanítási idő is belenyúlik a késő 
estébe, és nem utolsó sorban: a csend mindenképp alap-
feltétele a muzsikus-léleknek is). És még annál is ritkáb-
ban lehet alkalmuk arra, hogy visszahallgassák saját 
előadásukat.

Éppen ezért, az ő kedvükért is érdemes részletezni, mi 
mindennel örvendeztették meg közönségüket.

Kevesen lehettek olyanok a nézőtéren, akik valamiféle 
zenei emlékkép birtokában ültek be a Sibelius-művet 
meghallgatni. Az első találkozás nemcsak a művek szem-
pontjából fontos (ősbemutató), nem is csak az egyes elő-
adók számára (szívesen ismétlem egy zeneszerző interjú-
beli megjegyzését, miszerint minden előadás bemutató 
annak, aki először játssza a darabot), hanem a hallgató-
nak is. Ha élményt adó az interpretáció, megjegyzi a szer-
ző nevével együtt a mű címét is, és ha később alkalom 
kínálkozik, szívesen újra hallgatja. A Legenda, amely – 
mint az ismertetőből megtudtuk – meghozta Sibelius 
számára a német közönség és szakma elismerő figyelmét, 
bekerült „újra hallgatandó” kompozícióink közé.
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Bogányi Tibor korántsem véletlenül mutat rendkívü-
li affinitást a finn zene iránt, ez életrajzának vázlatos 
ismeretében is nyilvánvaló. De ezen túlmenően a gya-
korló vonósjátékos (gordonkaművész) technikai inst-
rukciói is elengedhetetlenek ahhoz, hogy varázsos 
atmosz férát teremtsen a hangszínekkel. A sordinált vo-
nósok egészen kivételes élményt jelentettek, s már eb-
ben a tételben megmutatkozott, hogy a zenekar vonósa-
inak játékkultúrája jelentős fejlődést mutat. A 
későbbiekben a szólamok unisono-állásai alapos próba-
folyamatokról (és a játékosok állandó kontrolljáról) ta-
núskodnak.

A Schumann-mű azt a meglepetést hozta, hogy 
Zempléni Szabolcshoz a zenekar három kürtöse (Varga 
Ferenc, Borbíró Máté, Pétersz Árpád) csatlakozott szó-
listaként. Már látványként élvezetes a négy kürtös, és 
imponáló az a gesztus, amellyel a játékörömet egy pilla-
natra sem hagyták lankadni. A zenekari szólista-kollé-
gák kísérete pedig sajátos színfolt lehet az együttes éle-
tében. Nem is maradt el az őszinte öröm spontán 
kifejeződése a mű előadását követően. A szellemes-frap-
páns ráadás egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a sike-
res előadás után tart még a lendület, a fáradtság később 
jön majd ki – addig energiaforrás a sikerélmény, a jó 
hangulat fokozása érdekében további teljesítményre 
inspiráló.

Az intenzitás kitartott a második részben (sőt, egyen-
letes koncentrációra is futotta). Miközben Schönberg 
zenekari verzióját hallgattam, arra kellett gondolnom, 
mennyit változott a világ. Annak idején (a 19. század-
ban) esetenként azért volt szükség zongorapartitúrára, 
hogy olyan helyekre is eljuthasson egy nagyzenekari 
mű, ahol a megszólaltatás feltételei nem voltak biztosí-
tottak (gondolok például arra, hogy Liszt ily módon is-
mertette meg a weimari közönséggel Berlioz Fantaszti-
kus szimfóniáját). Napjainkban a kamarazene minden 
vonatkozásban háttérbe került a zenekari koncertekkel 
szemben (annak ellenére, hogy egy-egy rangos ese-
mény mindig feltépi a méltatlan nélkülözés sebét), so-
kakhoz talán előbb jut el a zenekari verzióban Brahms 
kamarazenei remeke, mint zongoranégyesként. Más 
kérdés, hogy ezt a letétet hallgatva, milyen fogadtatásra 
számíthat az eredeti (ráismer-e egyáltalán a hallgató). 
Mindenesetre, a Pannon Filharmonikusok Bogányi Ti-
bor vezényletével ezúttal egy olyan zenekari művel is-
mertették meg a közönséget, amelynek valamennyi té-
telét lankadatlan figyelemmel lehetett (sőt, kellett) 
követni. A részletek kidolgozottságával vetekedően 
épült a nagyforma, melyben karakterizált témák (motí-
vumok, dallamfordulatok, gesztusok) élték a maguk 
eseményekben gazdag életét. Jogos volt az intenzíven 
felcsattanó taps. 

Előző este a Kodály Központban ugyanezzel a műsor-
ral léptek fel, s várhatóan számítottak a sikerre, hiszen 
készültek ráadással (Brahms egyik magyar táncával), 
majd a Zongoranégyes markáns-rövid részletével bú-

csúztak a közönségtől. Bizonnyal fáradtan – és talán 
nem is érzékelve a folyamatos-intenzív munkafolyama-
tok során, hogy minőség tekintetében hol tart a játékuk. 
Hiszen a nagyot-álmodás voltaképp nem az övék; abból 
nekik a pálma szerepe jut, amely – mint tudjuk - teher 
alatt nő… 

Fittler Katalin

Győri Filharmonikus Zenekar – 2020. február 2.
művészetek palotája – Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
(Beethoven-maraton)

A 2008-ban a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa 
közös produkciójaként megrendezett Csajkovszkij-
maraton olyannyira találkozott a nagyközönség tet-
szésével, lelkes érdeklődésével, hogy azóta évente 
megrendezésre kerül az egynapos zenefolyam. A Bar-
tók Béla Nemzeti Hangversenyterem és a Feszti-
válszínház felváltva adja a helyszínt a „főműsorhoz” 
(amelyet egyenes adásban közvetít a Bartók Rádió), s 
– Mozarttal szólva – „akinek ennyi jó kevés”, további 
(regisztráláshoz kötött, ingyenes) programkínálat vár-
ja az érdeklődőket, valamint vetítés (ez utóbbinak kö-
szönhetően nagylélegzetű kompozíciói is felidézhe-
tők). Először fordul elő a maratonok történetében, 
hogy „visszatér” a főhős: 2010 után idén is Beethoven-
ünnepre került sor. Nem véletlenül: idén emlékezünk 
meg a szerző szü letésének 250. évfordulójáról, tehát 
kimondva-ki mon datlanul, Beethoven-emlékévvel szá-
molhatunk. Rosszmájúan szólva: a csapból is Beetho-
ven fog folyni. Ami voltaképp nem is baj, hiszen csap 
és csap között számottevő különbség van, a folyóvíz 
minőségéről nem is szólva…

Fél 11-től este 10-ig állandósult a csúcsforgalom az 
egész épületben. S bár az egykori jutányos árak (melyek-
re már csak a veteránok emlékeznek) igencsak módo-
sultak időközben, ez nincs kihatással a különleges kíná-
lat iránti érdeklődésre.

Összehasonlítva a két Beethoven-maraton műsorát, a 
változatosság iránti igény a legszembetűnőbb. A zene-
kari koncertek sorában két szimfónia bizonyult vissza-
térő vendégnek (2010-ben az Óbudai Danubia, idén a 
Győri Filharmonikusok játszották az Eroicát, a VII. 
mindkétszer a Budapesti Fesztiválzenekar záró kon cert-
jé nek a műsora), idén nélkülöznünk kellett a verseny-
műveket és teljesen hiányzott a vox humana. A minő-
ségre viszont nemigen lehetett panasz.

Hogy a taps, mint olyan, nem adekvát értékmérő, erre 
hatásos érvként azt szokás felhozni, hogy „lehet-e nem 
tapsolni egy Beethoven-mű végén”, bármilyen volt is az 
előadás. Aki végigülte a 11 darab, mintegy háromne-
gyed órás minikoncertet, tanúsíthatja ennek a költői 
kérdésnek az igazát. Valamiért mindig lelkes volt a tet-
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szésnyilvánítás; néha már az előadó személyének is 
szólt, máskor a műnek, de szerencsére több alkalommal 
„minden szempontból megérdemelt”-ként értékelhetjük 
a tapsviharokat.

Az Eroica, amelyet idén a Győri Filharmonikus Zene-
kar Berkes Kálmán vezényletével szólaltatott meg, eleve 
sikerszám. Ráadásul senki sem „fanyalogni” ment, nem 
is kritikai érzékét, netán korábbi műismeretét fitogtat-
ni, hanem Beethoven zenéjében gyönyörködni.

„Egészséges” hozzáállás a közönség részéről – és ha-
sonlóképp értékelhetjük azt is, amikor az előadók az 
eleve borítékolható siker bizonyságával és biztonságával 
nem élnek vissza. Tehát, nem önjáró sikerforrásnak te-
kintik a műveket, hanem ismételten átélik a „közvetítés” 
felelősségét.

Amikor 2009-ben Berkes Kálmán a Győri Filharmo-
nikus Zenekar művészeti vezetője lett, jelentős energi-
át fordított arra, hogy együttesét értő-figyelmes kotta-
olvasásra szoktassa. Vagyis, hogy ne csupán hibátlan 
lejátszásra kerüljenek a szólamok, hanem mindig min-
den részlet megformáltan (artikuláltan, gondosan fra-
zeálva) szóljon. Minden részlet karmesteri mozdula-
tokkal való leképezésére nincs mód, valamennyi 
zenekari játékos aktivitása szükséges. A jól megmun-
kált elemekből való építkezés a karmester feladata és 
felelőssége.

Egy évtized tekintélyes idő ahhoz, hogy érvényesüljön 
ez a karmesteri elvárás – és közben „kézhez szokhat” a 
zenekar, tehát kialakulhat az a kölcsönös folyamat, 
amelyben szükség van mindkét fél aktív figyelmére, 
ugyanakkor lehet számolni a „félszavakból is megértjük 
egymást” gyakorlatával. És akkor már csak az a kérdés, 
hogy a rutin milyen előjellel érvényesül. Jótékony hatá-
sával a tekintetben érdemes számolni, hogy az ily mó-
don fennmaradó energiával érdemes „kockáztatni”, 
akár minden előadásba új színt, új árnyalatokat belevin-
ni. Persze a rutin adhatja a kockázatmentesség bizton-
ságérzetét is, ilyenkor a születő hangzás feleleveníti a 
hallgatókban korábbi műismeretüket, a ráismerések 
örömforrása tehát a két összetevő eredője. 

A maraton Eroicájának vitalitását elsősorban az élő-
impulzív, széles skálájú dinamika adta, a korántsem me-
chanikus hangerő-szintek, és a jól megtervezett fokozá-
sok. Ha valamivel, akkor a közlésvágy intenzitásával 
maradtak kissé adósak az előadók. Finoman fogalmaz-
va, erősen hagyatkoztak a mű impulzivitására. Bíztak 
benne – jogosan, és abban is biztosak voltak (úgyszintén 
jogosan), hogy semmit nem tettek a hatásossága ellen. 
Csak épp az a kis személyes „többlet” hiányzott (kar-
mesterből és együtteséből egyaránt), amelynek birtoká-
ban jólesően nyugtázhatták volna magukban a fogadta-
tást. A szellemi intenzitásból adódó, az előadót minden 
fáradtság ellenére (beleértve utazást, stb.) eltöltő jóleső 
érzés az a reakció, ami „visszaigazolja” a jelenlét aktivi-
tását – ez az egyetlen mozzanat, amit ezúttal hiányolni 
lehetett.

Fittler Katalin

Nemzeti Filharmonikusok – 2020. február 5. 
művészetek palotája - Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem

Ismét egy önmagán túlmutató műsorösszeállítás tanúi 
lehettünk. A Kocsis-bérlet harmadik estjének műsorán, 
melyet „Színe-fonákja” címmel hirdettek, két olyan mű 
szerepelt, amelyet „a halál, a végítélet, a feltámadás vízi-
ójának kétféle feldolgozása”-ként harangozott be a 
Müpa negyedéves programfüzete. Azt a sajátos drama-
turgiát követték, hogy az újdonságot vették előre, és így 
a hangversenytermi repertoáron polgárjogot nyert re-
mekmű, Brahms Német requiemje került a második 
részbe. Pedig aligha kellett attól tartani, hogy a magyar-
országi bemutatóként felhangzó The Revelation of St. 
John iránt ne lenne érdeklődés (tehát, esetleg a közön-
ség egy része hazamenne a szünetben). 

Az első rész mindenképp az „élményé” volt: egy új 
művel való találkozás önmagában is az, hát még akkor, 
ha eddigi interpretációi alapján sikertörténetet mond-
hat magáénak. A svájci származású, több éve New York 
Cityben élő Daniel Schnyder neve elsősorban a jazzra-
jongók számára sokatmondó, hiszen jazz-szaxofonos-
ként kezdte, és a zenei világ eme territóriumához azóta 
sem maradt hűtlen. Mint a zenekar februári műsorfüze-
tében is hangsúlyozottan került említésre, előadóként 
és alkotóként egyaránt „a jazz és a klasszikus zene közti 
határok áthidalását tűzi ki célul maga elé”. Jócskán meg-
élhették a Nemzeti Filharmonikusoknak az idei évadra 
aktualizált szlogenjét/mottóját („A zene kaland”) az 
előadók is, hiszen egy estén két markánsan különböző 
zenei világot kellett közvetíteniük. A Schnyder-ora tó-
rium nagy apparátust foglalkoztat, kiváltképp a fúvóso-
kat és az ütősöket illetően (akik számára a középtétel 
jelenti a fő feladatot), ami egyszersmind azzal is jár, 
hogy az énekes szólisták (Szalai Ágnes, a Nemzeti Ének-
kar tagja, valamint az operaszínpadon is jeleskedő Fülep 
Máté) éneke inkább csak sajátos színként tud érvénye-
sülni a monumentális plakáton. Hogy milyen nyelven 
énekelnek, szinte felismerhetetlen – a Nemzeti Énekkar 
megszólalásának köszönhetően ráismerhettünk a latin-
ra (a kivetített szöveg „visszafordításaként”). E hangzó 
„plakát” mindenképp figyelemfelkeltő, akkor is, ha elte-
kintünk a szövegétől: hangszín- és ritmusvilága vitális, 
tehát akár tényleges „jelentésének” ismerete nélkül is. 
Aki figyelt, apró mozzanatokban akár „madriga liz mu-
so kat” is találhatott (a szöveg szavainak zenei térbeli il-
lusztrálásával). Kétségkívül, „kaland” lehetett részt ven-
ni az előadásában, talán élménynek is intenzívebb, mint 
amennyire maradandó hatást a publikumra gyakorolt. 

A szünet után a hallgatóság másféle megszólítottsá-
gának lehettünk tanúi. Brahms Német requeimje (mely-
nek előadásában szólistaként Rost Andreát és Kálmándy 
Mihályt hallhattuk) elsősorban a Nemzeti Énekkar kü-
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lönlegesen érzékeny, kidolgozott interpretációjának kö-
szönhetően, a lélek más tájaira vezetett. Itt a zenei kon-
cepció volt nagyszabású, az egyes tételek egy-egy 
(felekezeteken felüli, a zene-vallás világát feltáró) prédi-
kációként hatottak. 

Szívesen fogadott vendégkarmesternek tűnt Sebasti-
an Weigle, aki egyébként kürtösként kezdte pályáját, 
karmesterként pedig az opera területén a legeredmé-
nyesebb. Érezhetően törekedett az intenzív kapcsolatra 
az énekkarral (néha maga is artikulálta a szöveget), a 
zenekarnak pedig nagy bizalmat előlegezett, amennyi-
ben a hangszeresekre bízta szólamuk kidolgozott meg-
szólaltatását, maga pedig a nagyformákra koncentrált. 

Külföldi művek magyarországi bemutató előadásai 
mindig egy-egy ablakot nyitnak a nemzetközi zenei 
életre. Kétségkívül gazdag a figyelemreméltó kompozí-
ciók kínálata – s hogy mikor melyik műnek a megszólal-

tatására jut lehetőség koncertéletünkben, több mint 
esetleges. Miközben az általános tájékozottságnak még 
a szándékáról is kénytelen lemondani a legintenzívebb 
érdeklődő is (annak ellenére, hogy a technika-kínálta 
lehetőségek gyakran eredményesen dacolnak a földrajzi 
távolságokkal), rendkívül fontos, hogy a személyesen 
megélhető élményeket – a tapasztaltak saját értékmér-
céjén való elhelyezésével – ki-ki tudatosítsa. Tehát, a 
szerzők neve, a művek címe, s bármely funkcióban a 
vendégelőadóké konkrét adatként megmaradjon a tu-
datban. Többek között, hogy a későbbiekben befolyáso-
lóan hasson koncertek (avagy felvételek) iránti érdeklő-
désre. Feltétlenül szükségesek az ilyesfajta fogódzók, 
hogy élettel teljenek meg a zene muzeális kincsei, és 
további érdekes-értékes tárlókat létesíthessünk a ma-
gunk számára akár napjaink (különböző stílusú, műfa-
jú) zenei alkotásaiból. 

Kaizinger Rita

Vincenzo Bellini:  
Az alvajáró – ismét bel canto a Müpában

Csak találgatni tudjuk, hogy valóban a műsorfüzetben hivatkozott 
filmes előzmény, a Fekete hattyú, vagy a mű genezise hatott-e 
olyan erősen Némedi Csaba rendezői képzeletére, hogy az Alvajá-
ró cselekményét a svájci hegyekből balett próbaterembe helyezze 
át. A nyitány alatt zajló bemelegítést követően, a cselekmény elő-
rehaladásával ugyanis a történet egyre távolabb került a rendező 
által választott helyszíntől, ami nem meglepő, hiszen a történet 
lényege Amina kétszeri alvajárása, és kevéssé életszerű, hogy vala-
mennyi főszereplő egy balett-teremben töltené az éjszakát, hacsak 
nem valami váratlan természeti katasztrófa kényszeríti erre. Ami 
pedig az első és a második hölgy rivalizálását illeti, attól akár kór-
házban, akár húsfeldolgozó üzemben is játszódhatott volna a tör-
ténet, vagyis mindenütt, ahol bármifajta vetélkedés zajlik, lett lé-
gyen szó nőkről vagy férfiakról. Érthető persze, hogy a színházi 
közegre nagyobb reflektorfény hullik. A magánéleti intimitások 
vagy éppen a deviancia sokkal tapinthatóbban, ráadásul többnyire 
bulvárosan elégíti ki a közönség voyeur hajlamait, amint ezt leg-
utóbb éppen a metoo-kampány igazolta. Az alvajáró esetében ezt 
a megközelítést azonban nem támasztja alá a történet logikája, 
hiszen abban nem a kicsinyes vetélkedés, hanem a természetfelet-
ti próbatétel jelenti a katarzist. A hűtlennek vélt menyasszony ár-
tatlanságának transzcendens bizonyítása által pedig nemcsak ő 
maga, hanem az őt megvádoló, előítéletekkel terhelt közösség is 
megtisztul a gyanakvás és a rosszhiszemű gyanúsítás földhözra-
gadt gyarlóságától. Ezért szurkol annyira Aminának a falu népe, 
hogy kiállja az isteni ítéletet, mert a főhősnő igazolást nyert ártat-
lansága által saját maga előtt is jobb színben tűnhet fel. Persze tel-

EGY H A NGV ERSEN Y K ÉT N ÉZŐPON T 

Pannon Filharmonikusok – 2020. február 9. Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Molnár Fanni

Fehér hattyú

A Pannon Filharmonikusok legújabb ‒ előre bo-
csátom, nemzetközi színvonalú ‒ operaproduk-
ciójában a rendező, Némedi Csaba egyszerre 
historizáló és modernizáló szándékkal nyúlt 
Bellini Alvajárójához: a korabeli előadói gyakor-
lattal és az opera ihlető forrásával indokolta a 
balett jelenlétét az előadásban, ugyanakkor 
maga a koncepció a 2010-es év egyik nagy siker-
filmjével, a Fekete hattyúval vonta párhuzamba 
a művet.

Mindez cseppet sem jelentette az opera meg-
erőszakolását. Pontos megfeleltetések helyett 
gyengéd parafrázist kaptunk, nagyon fogyaszt-
ható, óvatos és finom tálalásban, előzetes ma-
gyarázattal a kísérőfüzetben. A sok pasztellszín-
nel és halványrózsaszín tüllszoknyával az 
előadás korántsem hozta Aronofsky filmjének 
lidérces hangulatát, arra legfeljebb a változatlan 
színpadkép okozta bezártságérzet emlékezte-
tett. A drámai megvalósításból hiányzott min-
dennemű provokatív feszültségkeltő elem, ám a 
zenei kivitelezés precizitása és profizmusa biz-
tosította a bel canto élvezhetőségének alapfelté-
telét.

A Pannon Filharmonikus Zenekar úgy ját-
szotta Bellini zenéjét, akárha a zenészek régóta 
ezt csinálnák a zenekari árokban, ami bizonyára 
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jesen érthető a rendező szándéka, aki leginkább csak a helyszín 
megváltoztatásával aktualizálhatta a sujét, hiszen a cselekmény 
lefolyásába nem avatkozhatott bele az átkomponált zenei folyamat 
sérelme nélkül. A cél a történet eredeti környezettől való elemelé-
se. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az elvesztett ártatlanság, vagyis a 
XX. század pozitív tudományos eredményeinek és negatív törté-
nelmi eseményeinek bekövetkezte után a romantikus operák 
többsége már nem állítható színpadra az eredeti miliőnek megfe-
lelően. A történet eseményeitől meglehetősen távol eső környezet 
ebben a rendezői interpretációban egyáltalán nem volt zavaró, de 
alapjában véve csak a tündér-balettekből kölcsönzött lidérc-ki-
rálynő, Myrtha felléptetése, és a kórushölgyek rózsaszín balerina-
jelmeze emlékeztetett a továbbiakban a balettos közegre. Utóbbi 
– mármint a rózsaszín tüllszoknya - mintegy ironikus ellenpont-
jaként az opera eredetileg idilli alpesi falujának. Myrthának az 
opera cselekményében nehezen identifikálható képzelt figurája 
ugyanakkor nemcsak arra teremtett lehetőséget, hogy viszontlát-
hassuk a kitűnő balettművészt, Kozméri Alexandrát, hanem arra 
is, hogy többrétű értelmezését adja a címszereplő sérült pszichéjé-
nek és balladai homályba vesző talányos származásának. Vajon kit 
személyesített meg e légies és rejtélyes tündéralak? A konstitucio-
nális lelki beteg főhősnő tudattalanját, vagy a helyi legenda szerint 
a hegyi falucska környékén bolyongó szellemalakot, aki talán nem 
más, mint a talált gyermekként felnőtt Amina édesanyjának kí-
sértő szelleme? Vagy milyen viszony fűzte-fűzi a befogadott kis-
lányt anyai gondossággal felnevelő molnárnét a kastély elhalt urá-
hoz, vagy annak éppen a molnárlány eljegyzése napján betoppanó 
örököséhez?  

A bel canto operák sikere természetesen elsődlegesen a szerep-
osztáson, vagyis nemzetközi dimenzióban a „castingon” múlik. 
Az alvajáró esetében a casting teljesen a helyén volt, mind külho-
ni, mind hazai vonatkozásban. Örvendetes módon az énekes szó-
lista gárda felét magyar művészek adták. A címszerepet a sudár 
termetű fiatal énekesnő, a prágai születésű Zuzana Marková ala-
kította – illúziót keltően. Kifinomult színpadi jelenség és jól is 
játszik. Életrajza szerint eddigi élete felét színpadon töltötte. 
Csengő szopránja kellően sötét és sűrű mély regiszterrel rendel-
kezik. Aminaként maradéktalanul igazolta, hogy biztos stílusis-
merete, muzikalitása és makulátlan koloratúra technikája egy-
aránt bel canto főszerepekre predesztinálja. Párja, Elvino 
szerepében a dél-koreai származású Konu Kim mutatkozott be, 
akinek vokális adottságai és technikája egyképp kiváló. Haj-
lékony, de érces tenorja, valamint partnereinél dinamikailag ke-
vésbé differenciált éneklése miatt azonban előadásában a szólam 
lírai jellege nem érvényesült teljes szépségében. Zuzana Marko-
vához méltó „seconda donna” volt Zemlényi Eszter, a rivális Lisa-
ként. Éppolyan jól énekel, mint az „első hölgy”, de megfelelő szí-
nészi adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy ezt a közönség ne 
vegye észre, vagyis ne „énekelje le” magasabb státuszú kolléganő-
jét. Szép hangja és kiváló koloratúra-technikája mellett kellőkép-
pen érvényre jutott sokoldalú színészi adottsága is, ami némi ko-
mikai vénát is felcsillantott. Rodolfo grófként Mirco Palazzi 
képviselte a bel canto operákból nélkülözhetetlen olasz sztár-
énekest. Lenyűgözően szép, meleg fényű, kiegyenlített basszus 
hangja van. Közel két évtizedes nemzetközi karrierje során érez-
hetően a legjobb operai központokban sajátította el a stílus vala-

nem pusztán a tapasztalt olasz karmester, 
Riccardo Frizza érdemeit dicséri. Imponálóan 
jól szólt a debreceni Kodály Kórus. A fiatal kolo-
ratúrszopránt, Zuzana Markovát (Amina) és a 
befutott basszistát, Mirco Palazzit (Rodolfo 
gróf) igencsak megelőzte a híre, amelyért mind-
ketten jótálltak ‒ hangilag és szerep tekinteté-
ben is úgy teljesítettek, mintha egyik kényelmes, 
bár nem a legelőnyösebb ruhájukat viselnék. Az 
előadás nagy zenei felfedezése azonban Konu 
Kim: fényes magas hangjai és széles legatói köny-
nyedséggel és erővel törtek elő, jóllehet tenorja 
Elvino szerepéhez kissé túl kirobbanóan hősi. 
Színészi játékában számomra túlcsorduló gesz-
tikulációjának éppen a természetesség hiánya 
miatt nem tudtam hinni. Zemplényi Eszter 
(Lisa) pedig káprázatos koloratúrákat és magas-
ságokat röppentett fel a torkából.

A bel canto operák gyakran nehezen akarnak 
beindulni, de ha egyszer túl vagyunk a kezdő je-
leneten, nincs megállás. A kötelező nyitókórus 
alatt Amináról sugárzott a kelletlenség, nyilván-
valóan nem volt ínyére a nagy felhajtás, amit kö-
rülötte csaptak. Első szólója során aztán fokoza-
tosan egyre inkább beleélte, sőt beleénekelte 
magát a helyzetébe, mígnem a történések vele 
együtt másokat is elragad(tat)tak a színpadon. 
Szándékos avagy nem, a karakter ilyesfajta fel-
építése értelmezhető ironikus reflexióként az 

Riccardo Frizza / Bellini az alvajáró előadásán
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mennyi rekvizitumát. Ezen túlmenően rutinos és megnyerő szín-
padi „róka”. Gazdag színészi eszköztárából merítve egyéni 
vonásokkal próbálta árnyalni az idősödő nemes gavallér majdan 
operettekbe átörökített típusát. Harmonikusan illeszkedett a szó-
listák együttesébe Simon Krisztina, aki Teresát, a falusi molnárnét 
alakította. Vokálisan maradéktalanul megfelelt a partnerei által 
támasztott magas követelménynek, színészileg pedig a háttérben 
maradva is igyekezett minél többet megmutatni Amina nevelő-
anyjának jelleméből. A fogadós Lisa udvarlójával, Alessióval, a 
szerepkörnek megfelelően, meglehetősen mostohán bánt a librettó. 
Dobák Attila azonban énekesként és színészileg is maximálisan 
aknázta ki a nem kifejezetten előnyös karakterszerepet.

A produkció zenei vezetője, Riccardo Frizza karmester szó sze-
rint nemcsak a maximumot, hanem a legjobbat hozta ki a közre-
működő együttesekből. A debreceni Kodály Kórus és a pécsi Pan-
non Filharmonikusok elismerésre méltó teljesítménye mögött 
ugyanis a szakmai felkészültség valódi szellemi és érzelmi oda-
adással párosult. A „banda” precíz és feszes együttesétől a zeneka-
ri árokból kiragyogó fuvola- oboa- és kürtszólókon át a vonóskar 
puha, homogén hangzásáig és artikulált frazeálásáig valamennyi 
közreműködő minden kényszer és erőlködés nélkül nyújtotta ké-
pességei legjavát. Frizza pontosan eltalált – sohasem siettetett – 
tempói, világos, kifejező mozdulatai – magabiztos stílusismeretről 
tettek tanúságot.  Ugyanez mondható el a Kodály Kórus – karigaz-
gató Szabó Sipos Máté -  ihletett közreműködéséről is. Az énekkar 
kulturált hangzása és dinamikailag differenciált megszólalásai 
révén sohasem tömegként, hanem valódi közösségként vett részt a 
cselekményben.

Szendrényi Éva fából konstruált aréna-próbaterme jól illeszke-
dett a Bartók Béla Hangversenyterem meleg tónusú faborításához 
és ügyesen használta a két síkon zajló történethez az emeletes te-
ret, amelynek szűkösségét a kórusjelenetekben sikeresen ellensú-
lyozta a gondos színészvezetés és a pontosan megtervezett járá-
sok.  Zöldy Z. Gergely ruhái semmilyen irányban nem lógtak ki 
napjaink hétköznapi divatjából. Invenciózusan kiaknázta az egy-
mással rivalizáló nők alkati különbözőségét, továbbá  árnyalt öl-
tözködési kódokkal aktualizálta a történetet. Kulturális kóddal, 
Myrtha villikirálynő ruhája alá rejtett apró égőkkel felszerelt jel-
mezével, amelynek „eredeti modelljét” a par excellence 20. századi 
bel canto díva, Maria Callas viselte Luchino Visconti emlékezetes 
Alvajáró-rendezésében. Politikai kóddal, az évtizedek múltán 
visszatérő Riccardo gróf elegáns kanárisárga öltönyét kiegészítő 
zöld kockás sál révén, amellyel az előszeretettel csak zöld-sárga-
ként aposztrofált, tavaly nyáron lemondott olasz kormány koalíciós 
pártjainak színeit juttatta eszünkbe. Vagy szociális kóddal, a szö-
vegkönyvben mindössze vázlatosan megrajzolt Alessio jellemzé-
sével, az álló nap joggingban a kocsmapultot támasztó dologtalan 
tuskó prototípusaként.

A „félig szcenírozott” előadás Némedi Csaba filmes fényeinek és 
a szereplők közötti viszonyrendszer alapos végiggondolásának, 
valamint a Riccardo Frizza irányította muzsikus és énekes közre-
működők egyöntetűen magas színvonalú teljesítményének kö-
szönhetően az utóbbi évek egyik legkiválóbb operaszínházi pro-
dukciójával ajándékozta meg a Müpa nézőit. 

opera szerkezetére – belcanto-rajongó létemre 
én is csak azért bocsátom meg készséggel az is-
métléseket és a hosszadalmasságot, mert annyi-
ra hihetetlenül gyönyörű a zene.

Az intertextuális utalások hálója Luchino Vis-
conti emblematikus 1955-ös Alvajáró-rendezé-
sére is kiterjedt, hiszen Kozmér Alexandra 
balettművész Maria Callast idézte meg. A szok-
nya alá és a koszorúba rejtett kicsiny égők vará-
zsolták túlvilágiassá Amina tökéletesség utáni 
vágyának jelképét. A törékeny alak néhány jele-
netben, mint valami természetfeletti irányító 
erő mozgott a szereplők között, és a darab leg-
fontosabb tárgyi szimbólumát, Elvino édesany-
jának gyűrűjét ő adta át Aminának, illetve köz-
vetítette vissza Elvinóhoz. Mindez szűkebb 
értelemben a mai énekesek, tágabban nézve bár-
melyikünk nehézségeit mutathatja a szakmánk-
ban és kapcsolatainkban, okozza bár a megfele-
lési kényszer vagy az utolérhetetlen példaképek 
nyomása.

Noha naivitásuk rokonítja őket, Amina egész 
habitusa igen távol áll a filmbeli Nina őrületétől 
és lelki komplexusaitól. Hiányzott a film legfőbb 
konfliktusa, a hősnő rémisztő találkozása tulaj-
don bensőjével; persze Amina nem érti, hogyan 
került a gróf szobájába, de ezt a filmhez képest 
még mindig megnyugtató állapotot például az-
zal lehetett volna feldúlni (szerencsére a rende-
zés nem írta át az operát), ha kiderül, mégsem az 
Elvino utáni vágyai vezették oda álmában. Az 
édesanya sem tornyosul fojtogatóan a lány fölé, 
megmarad támasznak. Az örökké laza és mon-
dén Lily szerepét az operában a féltékeny és ma-
gakellető Lisa vette át; a harmonikus színvilág-
ból az ő attribútuma, a pink rikított ki leginkább.

Tökéletes akarok lenni! ‒ így a Fekete hattyú 
kulcsmondata. Amina lázasan követi az elméjé-
ben élő ideált, Lisa lesi Aminát; egyik sem vezet 
eredményre, senki nem lép túl önmagán. Ki-
hagytam viszont Rodolfo grófot, akinek nincs 
filmbeli megfelelője. Kívülálló a maga sárga ru-
hájában, más az értékrendje, mint a balettkar 
zárt körének, és ismeri a szomnambulizmus je-
lenségét. Palazzi kicsit nosztalgikusra, kicsit 
dongiovannisra vette a figurát, világos és felet-
tébb kellemes hangja biztonságot árasztott. 
Amina megmentőjeként járult hozzá az opera 
egyértelműen pozitív végkicsengéséhez. Amikor 
a villikirálynő-Callas végül meghalt (a balettos 
közegen túl talán az egyetlen igazán látványos 
párhuzam a filmmel), az ember biztos lehetett 
benne, hogy eltűnik a falubelieket rémítgető 
fantasma, Amina csodás módon felgyógyul. És 
nem lesz belőle fekete hattyú. A témához további cikkek kapcsolódnak a 28-35-ik oldalakon.
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Süllyedünk?

A modern, s még inkább a kortárs ze-
nei darabok szerepeltetése a hangver-
senyek programján jó arányérzéket 
igényel, a közönség befogadóképessé-
gének, az új művek iránti fogékonyságának ismeretét. 
A mégoly igényes koncertprogramokból is világosan 
kiderül, hogy a modernitás leginkább egyfajta színfolt, 
bátor expedíció az ismeretlenbe, hogy aztán a nagyérde-
mű jóleső nyugalommal térhessen vissza a nagy klasz-
szikus, vagy romantikus szerzők által fémjelzett biztos 
terepre. Ki tudja, hogyan alakul a jövőben a közízlés, a 
hangzásigény, mikor nőhet majd jobban össze a klasszi-
kus repertoár, a modern, kortárs művekkel – ha egyálta-
lán megmarad az a hangversenykultúra, ami manapság 
még oly örvendetesen gazdag Magyarországon, főleg 
Budapesten. És ami szimfonikus zenekaraink számára 
is rendszeres fellépési lehetőséget biztosít.
A tiszteletjegyes meghívás ezúttal két olyan esemény-
re szólt, ahol a modern, kortárs zene erőteljesen, sőt, 
domináns módon volt jelen. A Concerto Budapest feb-
ruár 16-i hangversenye a Zeneakadémián Heinz Holliger 

vezényletével, majd a Rádiózenekar Eötvös Pé-
ter estje a Művészetek Palotájában a szerzővel 
a karmesteri pulpituson, sajátos zenetörténeti 
összefüggésbe helyezte napjaink zenei életét, a 
kortárs zene nagyjait, akik ezúttal kiváló zene-
karaink élén személyesen is összekapcsoltak 
muzsikusokat és hallgatókat, múltat és jelent, 
közelt és távolt.
Heinz Holliger és Eötvös Péter a közelmúltban 
közös mesterkurzust is tartottak Budapesten, 

így tehát a kettejük kapcsolata – ha tetszik – a két es-
tét is összekötötte egymással, ugyanakkor a személyes 
kapcsolatnál jóval fontosabb az az iskola, ami a magyar 
és európai zenetörténet legnemesebb szövete, melynek 
egyes szálai, motívumai a két koncerten egyaránt meg-
jelentek. Heinz Holliger Veress Sándor tanítványa volt 
Bernben. Veress 1936-os Divertimentojának megszólal-
tatása tisztelgés volt tehát a mester előtt, ami azonban 
jóval több, mint Holliger személyes ügye. Svájci diplomá-
ciai szolgálatom idején gyakran szembesültem az 1992-
ben elhunyt emigráns komponista, Bartók és Kodály-
tanítvány örökségével. Igyekezvén meghallgatni minél 
több darabját, majd a bázeli Paul Sacher Archívumban 
látva szerteágazó és végtelenül izgalmas hagyatékát, 
megkockáztatom: sokkal gyakrabban, sokkal bátrab-
ban kellene műsorra tűzni darabjait, amelyek a klasz-
szikus formák, és a XX. századi avantgard kísérlezető 

tiSZteletjeGGyel

Malina János

Magyar Rádió Művészeti együttesei –  
2020. február 14. 
zeneakadémia

Dohnányi-bérletének harmadik előadásán, február 14-
én Carlo Montanaro vezényelte a Rádiózenekart a Ze-
neakadémián. A műsor, jóllehet a három előadott mű a 
18. századnak ugyanabban a bő évtizedében keletke-
zett, és a két szerző rövid ideig még kapcsolatban is állt 
egymással, meglehetősen sokfélére sikeredett. Kezdő-
dött egy Boccherini egyik illusztratív című és tartalmú 
vonóskvintettjének átiratával, amelynek a műsor szó-
rólapja, nyilván Rembrandt-hatásra, az Éjjeli őrjárat 
Madridban fantáziacímet adta, jóllehet szerzője a kot-
tában egyszerűen „a madridi utcák éjszakai zenéjének” 
nevezte. (Az éjjeli őrjárat képe nagyon megtetszhetett a 
szórólap ismeretlen szerzőjének, mert a szókapcsolatot 
a zárótétel címének – „Ritirata”, vagyis „visszavonulás” 
– magyar „fordításaként” is bevetette.) 

Másodikként igazi csemegét hallhattunk: Mozart 
Klarinétversenyének rekonstruált változatát – tudni-
illik a mű eredetileg egy – a mély hangok irányában – 

nagyterccel kibővített hangterjedelmű klarinétra, ún. 
basszetklarinétra íródott. Ránk maradt formájában 
ugyanis a darab ismeretlen kéztől származó átirat, 
amely a csak basszetklarinéton játszható mély hangokat 
tartalmazó futamokat, hangzatfelbontásokat átszer-
keszti, „visszagyömöszöli” a standard klarinét hangter-
jedelmébe. Manapság már nem számít kuriózumnak a 
rekonstruált szólam basszetklarinéton való megszólal-
tatása, de még mindig a felfedezés örömét jelentik a meg 
nem tört, szabadon szárnyaló figurációk meg a hang-
szer karádysan érzéki legmélyebb hangjai. Persze a re-
konstrukció tulajdonképpen az átirat átirata, a játszott 
változat mindenesetre igen meggyőzően hatott – kár, 
hogy nem tudhattuk meg, kitől származik.

A koncert második felében a két átirat után egy töre-
dék szólalt meg, no de micsoda töredék! Mozart c-moll 
miséje – az utolsó mise a Requiem előtt – befejezetlen-
ségében is monumentális remekmű, amely nem nagyon 
vegyült a megelőző műsorszámokkal: az egyik súlyta-
lanságával és a másik nagyon is evilági érzékiségével. 
Ezt a kis disszonanciát azonban a szünet lényegében 
semlegesítette.

A Boccherini-kompozíció egy legalábbis a középko-
rig visszamenő, közkedvelt műtípust képvisel, amely 
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kedvnek olyan lenyomatai, amelyek a szélesebb, kevés-
bé vájtfülű közönséggel is el tudják hitetni: a modern 
zene hallgatása jóval több, mint pusztán dramaturgiai 
előkészítése az ezt követően felcsendülő Mendelssohn, 
Weber és Schumann dallamoknak. A Várjon Dénes be-
tegsége miatt beugró Érdi Tamás és Ránki Fülöp méltán 
arattak hangos sikert, Schumann C-dúr szimfóniájának 
előadása pedig ékesen bizonyította a Concerto min-
den kiválóságát azzal, hogy a zeneszerző-karmester 
Holligert követve nem csak a szédítő tempók közepette 
állt helyt, hanem a pulpitusról jövő egyértelmű gesztu-
sok nyomán olyan motívumok is előbukkantak, amelyek 
az igyekvő műkedvelő hallgatót legalábbis meglepték.
Eötvös Péter estjei, akár koncertekről, akár operaelő-
adásokról van szó, eseményszámba mennek bárhol a 
világon. A Művészetek Palotája, azzal, hogy Eötvöst az 
Évad Művészévé avatta, további hangsúlyt, ünnepélyes-
séget adott a koncertnek. Eötvöstől megszokhattuk, 
hogy az invenció kiteljesedésének mindig komoly intel-
lektuális hátteret is biztosít, hogy ne mondjuk furmányos 
ötletekkel világít rá zenei, sőt, még inkább kultúrtörté-
neti összefüggésekre. A Dialógus Mozarttal című műben 
a megjelenített Mozart-töredékek, mint egy Esterházy 
próza vendégszövegei egyszerre idézik meg a múltat, 
és figyelmeztetnek sajátos módon arra, hogy valaha a 
nagy klasszikus is „csak” egy formabontó kortárs volt. 
A Reading Malevich című darab nem véletlenül szerepel 
csak angolul a műsorfüzetben, hiszen Kazimir Malevics 

festő volt, akinek a képeit nézzük, nem olvassuk, ám 
Eötvös mégis egyfajta megolvasás, „reading” nyomán 
formálja hangokká mindazt, amit a látás-olvasás nyo-
mán akar. Apró érdekesség, egyfajta civilizációs bizta-
tás a modern, üzleti, tudományos világból, hogy Eötvös 
egy nagy bázeli gyógyszergyár felkérésére írta a művet, 
ahol aztán az összegyűlt kutatóknak el is kellett magya-
ráznia a kompozíció logikáját, összefüggését Malevics 
festészetével. Lám, sokat köszönhetünk a svájci mecé-
násoknak és muzsikusoknak, hiszen a bázeli Paul Sa-
cher felkérésére írta Bartók 1939-es Divertimentoját, 
tehát három évvel Veress Divertimentoja után, abban 
az évben és abban az országban, amikor és ahol Heinz 
Holliger született. Ám hogy ez a harmonikusnak tűnő 
zenei, szellemtörténeti tájkép mégse adjon olyan nagy 
biztonságérzetet, az Eötvös-est záró műsorszámaként 
elhangzott a 25 évvel ezelőtt komponált Atlantis című 
monumentális darab. A Korniss Péter fényképein és 
Schiffer Pál dokumentumfilmjében megörökített széki 
táncházak sorsának apropóján a szerző a minket kö-
rülvevő kulturális környezet elsüllyedését vizionálja – a 
még a víz alatt is játszó zenekar hangzását is megidézve.
A darab zseniális, ám a helyzet talán nem ennyire elke-
serítő. A Rádiózenekar játéka, ami a szerző intellektuális 
mélységének, fergeteges humorérzékének megértésé-
ről és emberi kiválóságának elismeréséről is szólt, ko-
moly biztatás mégoly pesszimista pillanatainkban is.

(Prőhle Gergely)

szórakoztató és lehetőleg briliáns-virtuóz formában, a 
közvetlen hangutánzástól sem visszariadva idézi fel a 
város vagy a természet, az állatok vagy az utcai árusok 
„hangkulisszáját”. Boccherini a rövid tételekben színes 
képet ad a templomnak, a katonaságnak és az utca la-
kóinak éjszakai hangjairól, és a harangszó gitárként 
pengetett vonósokkal történő imitációja vagy a hege-
dűn ugratott vonóval érzékeltetett dobszó érdekes és 
eredeti zenei ötlet, a darab egészében azonban nagyon 
távol van egy Janequin vagy egy Couperin színvonalá-
tól. A vonóskarra korlátozott zenekar viszont mind tut-
tiban, mind a rövid hangszerszólókban precízen, meg-
győződéssel és humorral játszott, s Montanaro is jól 
ragadta meg a tovatűnő karaktereket.

Kiemelkedő zenei élménnyel, ha nem is teljesen zavar-
talannal, a Mozart-versenymű szolgált, Varga Gábor 
szólójával. Hogy pontosabb legyek: Varga Gábor játéka 
nemhogy tökéletesen zavartalan volt, de sokkal több is 
annál: lenyűgöző nyugalmú, végsőkig csiszolt és érzé-
keny zenélés, kiemelkedő előadóművészi teljesítmény. 
Varga hangja az elképzelhető legpuhább, gyöngyházszí-
nű klari néthang, amely tökéletesen kiegyenlített min-
den regiszterben. Staccatói egyszerre lágyak és rugalma-
sak; vonalvezetése, a zene lélegzése makulátlan és 

szuggesztív. A hangszerrel és a sokféle sajátosan klari-
nétszerű figurációval, amelyekben Mozart szinte tobzó-
dik, tökéletesen azonosul, és imponáló az a mód, aho-
gyan mindazt, ami díszítés, tökéletes könnyedséggel 
játssza (legyen egyébként technikailag bármilyen nehéz), 
és világosan megkülönbözteti a dallamtól, a zene testétől.

Ezzel a leszűrt szépségű szólójátékkal bizonyos fokig 
ellentétben állt a karmester felfogása, amely ágálónak, 
mesterségesen zaklatottnak hatott, és nélkülözte mind 
az áttetszőséget, mind pedig azt a finom differenciált-
ságot, amely Varga Gábor játékában olyan magasren-
dűen megvalósult. Montanaro mintha mindenáron 
Beethoven-szimfóniát szeretett volna kihozni a zene-
karból, s tette ezt nem egyszer olyan hangerővel, ami 
egyszerűen háttérbe szorította a szólóhangszert. A ze-
nekar pedig ezt a koncepciót kellett, hogy szolgálja, csi-
szolt játékkal és odafigyeléssel mentve a menthetőt.

Mutatis mutandis hasonlót mondhatunk a Mozart-
mise előadásáról is, amelyben a Rádióénekkaron kívül 
(karigazgató: Pad Zoltán) Rőser Orsolya Hajnalka 
(szoprán), Balga Gabriella (mezzoszoprán), Megyesi 
Zoltán (tenor) és Bakonyi Marcell (basszus) működött 
közre. Azzal a jelentős különbséggel, hogy a mű moz-
galmas és monumentális kórustételei, amelyek Mozart 
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friss Händel-élményét tükrözik, végre olyan típusú ze-
nék voltak, amelyek megfeleltek Montanaro egyénisé-
gének (akihez leginkább a csatajelenetek állhatnak kö-
zel). A „Gratias” lángolóan szenvedélyes kórustablója 
vagy a „Cum sancto spiritu” festői kavargása minden 
erőteljessége mellett feszes és kontrollált maradt, a kar-
mesterből áradó energia tehát nem veszett kárba. Bár 
talán kevesebb fortissimo és több piano-pianissimo 
többet ért volna, már csak azért is, mert a Zeneakadé-
mia nagyterme voltaképpen szűk egy ilyen mű és egy 
ekkora együttes számára. Különösen pedig azért, mert 
a kórusnak, amely egy-két nüansztól eltekintve ragyo-
góan mindenütt helytállt, a kevés pianissimo megszó-
lalása is szívbemarkoló volt.

Az énekesek közül a beugró Rőser Orsolya magabiz-
tosan, muzikálisan énekelte rendkívül igényes szólamát 
– nem az ő hibája, hogy erőteljes drámai szopránja a 
másik női énekes, Balga Gabriella lírai-koloratúr mez-
zoszopránjával nem illett össze a duettekben. Balga vi-
szont önmagában véve igen szépen énekelt, hangja gaz-
dag, természetesen gömbölyű és kiegyenlített minden 
regiszterben, és éneklésében találkozik a kifejezés mély-
sége és a hang könnyed szárnyalása. A férfiak kevesebb 
szerephez jutottak, különösen Bakonyi Marcell, aki rö-
vid megszólalásában kitűnő benyomást keltett. Megyesi 
Zoltán nála többet énekelhetett, a tőle megszokott ma-
gas színvonalon.

Malina János

Szolnoki Szimfonikus Zenekar – 2017. február 17.
szolnoki megyeháza Díszterem

Február 17-én a szolnoki Megyeháza dísztermében lépett 
fel Fantázia-bérletének „Nemzetközi kitekintő” című 
kon certjével a Szolnoki Szimfonikus Zenekar. Az est kar-
mestere Dobszay Péter volt; a műsoron Prokofjev Klasz-
szikus szimfóniája, Sosztakovics 1., c-moll zongoraverse-
nye (Fudzsi Akii zongora- és Siket István trombitaszóló-
jával) és Beethoven 5. („Sors”) szimfóniája szerepelt.   

A műveken kívül minden újdonság volt számomra 
ezen a hangversenyen: a helyszín és az általam koráb-
ban nem hallott előadók is. Ami a termet illeti, arányai, 
összhatása kifejezetten nemesek, hangzása azonban 
korántsem ideális. Akusztikája döngő, különösen a 
hátsó fal előtt elhelyezkedő zenészek: az üstdob és a fú-
vósok hátsó sora kap nem kívánt többleterősítést a kö-
zelebb ülőkhöz, elsősorban a vonósokhoz képest.

A legelső benyomásom a Klasszikus szimfónia első 
tételében a karmester nyugalma és vezénylésének ele-
ganciája volt: semmi forszírozottság vagy görcsösség. 
Tekintettel a zene pikantériáira, kissé talán túlzottnak 
is érezhettük ezt a simaságot, jóllehet a statikus összké-
pen belül sok színes részlet bontakozott ki. A Larghetto 
kezdetén, pianóban különösen vékonynak és erőtlen-
nek hatottak az I. hegedűk a magas regiszterben, nagy-

részt bizonyára a jelzett akusztikai szituációnak kö-
szönhetően. Viszont minden más esetben magvas 
hangon és csiszoltan szólaltak meg a hegedűk, és egyál-
talán, hamar megbizonyosodhattunk az egész zenekar 
kulturált hangzásáról. A hetyke Gavotte-ban feltűnt a 
frazeálás választékossága, majd pedig a zárótétel köny-
nyedsége, lendületessége végképp feledtette a túlságos 
„jólöltözöttség” kezdeti benyomását.

Ilyesmi azután később már egy pillanatra sem jutha-
tott eszünkbe. A Sosztakovics-versenyműben Dobszay 
már az első pillanattól csupa energia volt, és remekül 
tartotta kézben a karaktereket és a rugalmas tempó-
váltásokat. A két szólista is remekül mutatkozott be: 
Fudzsi Akii minden hivalkodástól mentes magabiztos-
sággal, technikailag és zeneileg kontrolláltan játszott, 
for málása természetes és meggyőző volt; Siket István 
pedig gazdag tónusával, precizitásával, úgyszólván 
minden hangjával figyelmet keltett. A lassú tétel szor-
dínós vonós bevezetése poétikusan szólalt meg, csak a 
terem akusztikája vett el valamit az élményből – amint 
a lassúban is kifejezéstelin játszó zongorista is küzdött 
valamelyest a kissé fénytelenül szóló hangszerrel. A 
Moderato tételben azután minden még inkább össze-
érett: az olvadékonyan játszó vonósok, Dobszay egyre 
lényegretörőbb formálása, Siket élményszerű játéka ki-
forrott és poétikus előadássá állt össze, amelyben Fu-
dzsi Akii energikus játékának is helye volt. Igazi virtuóz 
erényeit azonban a zárótétel tavaszi zsongásában mu-
tathatta meg, ebben a groteszktől a bájosig és a szipor-
kázásig eljutó kavalkádban, amelynek csúcspontja a 
trombita lenyűgöző magabiztossággal tolmácsolt, vir-
tuóz jutalomjátéka volt.

A szünet után kiderült azonban, hogy mindez csupán 
erőgyűjtést jelentett a hangverseny tetőpontjául szolgá-
ló Beethoven-szimfóniához. Dobszay Péter ebben szinte 
újjászületett, és magasrendű zenei és karmesteri eré-
nyekről tett tanúbizonyságot. Már a szimfónia forradal-
mian új kettős nyitó gesztusa kirobbanó energiával szó-
lalt meg, majd a folytatás mintegy magával sodorta a 
hallgatót szenvedélyével, sóhajaival és nekirugaszkodá-
saival – mindez a karmester pálcája alatt hallatlan súly-
lyal, mégis mintegy önmagától, a szükségszerűség ere-
jénél fogva született meg. Dobszay mindeközben 
megőrizte tartását, tökéletesen kontrollálta a részlete-
ket, a belső crescendókat vagy a differenciált színeket. 
A  remek és robbanékony akcentusok nem is egyszer 
már-már szétfeszítették a díszterem falait – de nem a 
zenei megoldás volt túlzó, csak a tér túlságosan szűk. 
A II. tételben csak fokozódott az az érzésünk, hogy ki-
vételesen hiteles és üresjáratokat nem ismerő előadást 
hallunk: szép cselló-megmozdulások és telt-homogén 
vonós tuttik, a fafúvósok kényes, mégis kristálytisztán 
eljátszott modulációi, finom belső agogikák tanúskod-
tak a rendkívül érett karmesteri teljesítményről. Egy-
szersmind pedig arról, hogy ez a zenekar meg is érdem-
li kiváló karmesterét. Bár a tétel vége felé hallottunk egy 
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pillanatnyi megingást a csellók magas regiszterében, 
meleg pizzicatóik viszont szívmelengetően hatottak. A 
scherzóban a nyitótétel után újra gyönyörködhettünk a 
két kürt impozáns és makulátlan unisonóiban. A „Sors” 
szimfónia azonban csakis a zárótétel meglehetősen ter-
jedelmes ujjongásával együtt teljes – amelyben azonban 
nem könnyű elkerülni a monotónia, a hangoskodás ve-
szélyét. Dobszay jelentékeny formátumát jelzi azonban, 
hogy talán éppen itt nyújtotta a legemlékezetesebb tel-
jesítményt már a tételindítás hallatlan méltóságával, a 
remekül elhelyezett agogikai eszközök, differenciált ar-
tikulációk, hallatlanul erőteljes akcentusok átgondolt 
hasz nálatával, ami, mint addig is, teret engedett a szen-
vedélynek és a monumentalitásnak, de mértékét egy pil-
lanatra sem veszítette el. A nagyszerű harsonásokkal 
kiegészülő zenekar és karmestere így a tétel legutolsó 
pillanatáig fokozni tudta a zenei folyamat intenzitását, 
megkoronázva egy emlékezetesen szép koncertélményt. 

Malina János

Rádiózenekar 2020. február 21.
Bartók Béla nemzeti Hangversenyterem – művészetek 
palotája

A Müpa által az évad művészének választott Eötvös Pé-
ter saját műveit vezényelte február 21-én a Rádiózene-
kar élén. A műsoron két magyarországi bemutató sze-
repelt az utóbbi évek terméséből, majd egy már 
negyedszázadnál is régebbi, hovatovább klasszikusnak 
számító, hatalmas kompozíciót hallhattunk.

Jóllehet konkrétan csak a második felcsendülő darab 
címe – Reading Malevich – utal képekre vagy vizuali-
tásra,  már a nyitószám, a Dialog mit Mozart – Da 
Capo für Orchester, illetve a koncert második felét ki-
töltő Atlantis is erőteljesen hozzájárult a hallgatónak 
ahhoz az érzetéhez, hogy egyetlen hatalmas Eötvös-ké-
peskönyv lapjai elevenedtek meg előtte; még az egyre 
növekvő apparátus dramaturgiája is ugyanezt sugallta. 
A Dialog mit Mozart nagyzenekari változata ugyan a 
kamarazenekari első verzió átirata, ez a nagyzenekar 
azonban nem óriászenekar, és a darab jellege, a hang-
szerek kezelése továbbra is őrzi a kamarazenekari ere-
detet. A Malevich-darab zenekara már csak azért is 
hatalmas, mert Eötvös éppen itt vállalkozik explicit 
módon vizuális élmények akusztikus megjelenítésére: a 
zeneszerző Malevich-élménye nyilvánvalóan elemen-
táris erejű volt. Az Atlantis esetében – amely azt a rit-
kán tapasztalható érzetet keltette, hogy a Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem épp, hogy elég tágas az 
előadók és a hangzás befogadására – Eötvös persze ép-
penséggel apokaliptikus eseményeket: földrészek és 
kultúrák megsemmisülését óhajtotta zenébe foglalni, 
nem csoda tehát, hogy a mű nem csupán az előadó-ap-
parátus mérete, hanem a vízió tágassága révén is a kon-
cert impresszív tetőpontjának bizonyult. 

A képszerűség mellett a három különböző korú és 
nagyon is eltérő ihletésű kompozíció azért is állhatott 
össze homogén koncertélménnyé, mert a kamarazenei 
jellegzetességek – a partitúrák áttörtsége, amely min-
den monumentalitás ellenére jól érezhető volt, s a 
hangszerek jó részének jutó, technikailag is rendkívül 
igényes szólisztikus feladatok – mindannyiukra jellem-
zőek voltak, mint Eötvösre általában is. Ez azért lénye-
ges, mert a különböző összetételekben pódiumra lépő 
Rádiózenekar nem a szokásos zenekari mércének, ha-
nem egy kortárs zenei ensemble kihívásainak kellett, 
hogy eleget tegyen.

Hatalmas segítség volt természetesen az Eötvöstől 
megszokott bámulatos karmesteri teljesítmény. Aho-
gyan kompozíciói is egyesítik az inspiráció frissességét 
és a hatás spontaneitását a legbonyolultabb konstrukci-
ós eljárásokkal és a zenei anyag szövevényességével, ve-
zénylése is egyszerre monumentálisan egyszerű és 
szuggesztív, hegyeket képes megmozgatni, ugyanakkor 
mikroszkopikusan precíz, és hallatlanul sokat közöl a 
részletekről is. Ahogy vissza tudok emlékezni, Eötvöst 
mindig csak saját műveinek dirigenseként hallottam; s 
ha valamiért sajnálom azt, hogy nem kaphatta meg a 
Kocsis Zoltán halálával megüresedett, méltó helyet a 
magyar zenei életben, akkor azért, mert különben a zene-
kari alaprepertoáron is végigkövethettük volna ennek a 
nagyszabású karmesteri attitűdnek a működési módját.

Ami viszont a nem mindennapi feladatot illeti, bizo-
nyára igazságtalan volna úgy fogalmazni, hogy a zene-
kar „felnőtt hozzá”. Ennek a zenekarnak ehhez a feladat-
hoz nem kellett ágaskodnia, viszont jól érezhető, sőt 
tapintható volt a feladat iránti odaadás és az abból szár-
mazó jó légkör, ami az egész estét jellemezte. Ez annak 
ellenére összecementezte az előadókat, hogy az Atlantis 
vagy száz fős, három „kórusban” elhelyezkedő zeneka-
rában többek közt tíz ütőhangszeres és három vagy 
négy billentyűs játékos vett részt. Individuális teljesít-
ményeket mindebből nem könnyű kiemelni; a hibátlan 
összteljesítménynek mindenképpen meghatározó té-
nyezője volt a hallatlan fegyelem és precizitás, továbbá 
az a karmesterrel való összehangoltság, amelynek révén 
Eötvös zenéjének párját ritkító színgazdagsága oly szug-
gesztív erővel hatott. Ha valamit mégis ki kell emel-
nünk, akkor elsősorban talán a terem szinte minden 
pontját „belakó” ütősök teljesítményét és összehangolt-
ságát kell említenünk. Továbbá, s a legkevésbé sem utol-
só sorban, az Atlantis két énekes szólistáját. Egyikük, 
Haja Zsolt, emlékezetem szerint nem rendszeres részt-
vevője kortárs zenei koncerteknek, ám éneklése mind 
hangilag, mind technikailag, mind pedig kifejezés 
szempontjából élményszámba ment, és olyan természe-
tesen hatott, mint ha korunk zenéjének specialistáját 
hallanánk énekelni. De ugyanilyen lelkes dicséret illeti a 
másik szólistát, a Rádió Gyermekkórusának névtelen 
tagját is, aki meghökkentő érettséggel, szuggesztivitás-
sal és biztonsággal énekelte rendkívül igényes szólamát.


