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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 
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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 


