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ottani iskola nagyon jó mû vé szeket képez. 
Mi nem állunk ilyen jól sem a képzés, sem a 
hangszerek terén. Szerencsére azonban a 
vonósiskola még nálunk is remek. Operaját-
szás terén a repertoárokban nincs nagy elté-
rés, mindenütt a nagy romantikus, klasszi-
kus mûveket adják elô, Kolozsvárott még 
operett is szerepel a mû sorrendben és gyak-
ran kortárs operák is bemutatásra kerülnek. 
A koncertrepertoárunk viszont már eltérôbb, 
az biztos, hogy jóval kevesebb Mahlert ját-
szunk, mint a magyar fô városban. Ennek az 
is az oka, hogy nehezen tudunk ekkora ze-
nekart kiállítani. A fentiek mellett, a kortárs 
zene is jelentôs szerepet tölt be Kolozsvá-
rott. Erdélyben emellett egyre népszerûbb a 
historikus barokk zenei játék is.

y Hol szeret jobban vezényelni?
– Erre nehéz válaszolni. Mindig az adott 
közösségtôl függ. Ha jól érzem magam egy 
társulatnál, akkor mindegy, hogy melyik 
városban van. 

y A Kolozsvári Magyar Operában sok elô-
adást dirigál. Az operaprodukciókat vagy 
a zenekari koncerteket szereti inkább?

– Nem tudnék választani. A nehézséget ab-
ban látom, hogy sokkal nagyobb fantáziát 

igényel a szimfonikus zenei koncertre való 
készülés, az operánál adott szöveg, adott 
történet van. Minden rögzített, míg a szim-
fonikus mûveknél ez nincs meg. 

y Mennyire nehéz ezt a két feladatot el-
látni egyetlen zenekarral? Hogyan lehet 
a próbákat, a szolgálatszámot összehan-
golni?

– Úgy gondolom, a kétfajta tevékenység ki-
egészíti egymást. Amikor egy nehezebb 
részt az operában ki kell dolgozni, segít a 
szimfonikus tapasztalat, amikor zongora-
versenyt kell kísérni, akkor pedig az operai. 
Fontos, hogy a muzsikusok, de leginkább a 
karmester mindkettôt próbálja ki. Az opera-
kíséretet és a szimfonikus koncerteket nem 
mindig könnyû összehangolni, mivel azon-
ban aránylag rugalmasak a zenészeink, így 
mindez megoldható.   

y Hogyan látja, a muzsikusok mely fel-
adatokat szeretik inkább?

– Nyilvánvalóan az operajátékban érzik ma-
gukat otthon, ami mellett azért sokan ka-
marazenélnek is. Így nagy kihívás számuk-
ra szimfonikus mûveket játszani, de a nehéz 
programoknál is mindenki a legjobb tudá-
sát nyújtja. 

y Hol épít inkább karriert? Melyek a kö vet-
kezô állomások a pályáján? 

– Nem vagyok tudatos karrierépítô. Mindig 
apróbb célok, mûvek hajtanak. Egyelôre a 
kétlakiságot is szeretném megtartani, bár 
tudom, hogy sokáig nem lehet együtt csi-
nálni a Budapesti Fesztiválzenekart, a 
Kolozsvári Operát és a Nagyváradi Fil-
harmóniát. Arról nem is beszélve, hogy 
emellett azért rendszeresen dirigálok más 
városokban is, és néha Fischer Ivánnak 
Berlinben is asszisztálok. Néha túl sok 
mindez, úgyhogy valamikor biztosan lesz 
változás. Lehet, hogy valamit elhagyok a 
sorból és teljesen más jön a helyére.  Meg-
látjuk. Viszont izgalmas feladat akad a 
következô idôszakban is, hiszen Kolozsvá-
rott a Toscában debütálok, ami számomra 
mérföldkô, a Magyar Állami Operaházban 
pedig Selmeczi György operabemutatóját 
vezénylem majd. Persze, a szokásos nagy-
váradi koncerteken is fellépek.  Ebben az 
évben bemutattuk Kolozsvárott Sztra-
vinszkij Tavaszi áldozatát, jövô tavasszal 
pedig Bartók két táncjátékát szeretnénk 
újra mûsorra tûzni, A csodálatos manda-
rint és a Fából faragott királyfit, s ezeket fo-
gom vezényelni. 

R. Zs. 

MÁV Szimfonikus Zenekar 
2012. szeptember 22.
Japán-magyar barátságkoncert keretében 
került mûsorra Beethoven IX. szimfóniája 
szeptember 22-én a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyteremben. A MÁV Szimfo nikus 
Zenekarhoz a Wien-Gifu Kórus és a Buda-
pesti Ifjúsági Kórus csatlakozott, valamint 
szólistaként Szabóki Tünde, Ban Kazuko, 
Fekete Attila és Sawawaki Michiharu. A kar-
mester tisztét Hiramitsu Tamotsu töltötte be.
Nem példa nélkül való, hogy karmester-
zeneszerzô a saját mûvét is mûsorra tûzi, te-
hát nem okozott meglepetést a mûsorfüzet 
pontosított programja, miszerint a szünet 
elôtt Tamotsu három (rövid) darabját hall-
juk. Azt viszont példa nélkül valónak tar-
tom, hogy kinyomtassák az elôre megterve-
zett ráadást (Tamotsu további darabját) 
– ami ily módon az Örömódát követôen ke-
rült elôadásra.
Beethoven Kilencedikje emblematikus 
kom pozíció, amelynek „saját jogán” kijár, 
hogy az általa keltett (katartikus) hatással 

távozzék a hallgatóság. Van még jópár szim-
fonikus kompozíció, amely után – s koránt-
sem csupán a történetileg átörökölt szokás-
nak megfelelôen – elképzelhetetlen a rá-
adás (ráadásul felesleges is, túl azon, hogy 
hatásromboló). 
A barátság jegyében érdeklôdéssel lehet 
hallgatni a hazai tanulmányait Európában 
folytató japán zeneszerzô-karmester mû-
veit. Az Ünnep a bécsi keringô világának 
utánérzése. Mint az ismertetôbôl kiderült, 
eredetileg hegedûre és zongorára készült, 
késôbb – a kedvezô fogadtatástól fellelke-
sülve – mandolin-zenekarra és szimfonikus 
zenekarra is „meghangszerelte” a szerzô. 
Hangszerelés-stúdiumként elfogadható, 
hasz na annyiból is lehet, hogy ily módon 
hazai szerzô közvetítésével ismerkedhetnek 
japán együttesek a keringô világával. De 
olyasmit, amelynek zenei anyaga nem teszi 
indokolttá az apparátus jelentôs kibôvítését, 
európai együttessel, Bécs-közelben meg-
szólaltatni: merészség. Pontosabban, azt éri 
el vele a szerzô, hogy közönségében tovább 

erôsödjék a japánok utánzókészségérôl al-
kotott elképzelés. Az Ima mintegy négyper-
ces, személyes indíttatású miniatûr, a har-
madik zsánerdarab, a „Tiszteletadás a 2011. 
márciusi katasztrófa hôseinek” címû meg-
szólaltatására pedig tudatosan minden le-
he tôséget kihasznál a szerzô. Talán itt indo-
koltabb lett volna eljátszani a negyedik 
mûvét, a Szívdobbanást, amelyet már 1999, 
„A három tenor” tokiói koncertje óta ismer a 
zenekar. Nem szükséges a kottából való 
kontrollálás, hogy kijelenthessük: vala-
mennyit ideálisan keltette hangzó életre a 
(komplexebb feladatoknak is remekül 
megfelelô) együttes.
Az est legnagyobb szomorúságát okozta, 
hogy zeneileg indokol(hat)atlanul kislét-
számú vonóskarral került elôadásra a szim-
fónia. A partitúrában szereplô fúvós-lét-
számmal sem tudhatott hangzási egyensúlyt 
biztosítani, s a mélyvonósok túlsúlyával 
sem, a kevés hegedûs. 
A Kilencedik – másképp. Ezt a címet adhat-
tuk volna a megszólaltatási kísérletnek, 

Koncertekrôl
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amelynek kétségkívül voltak áttetszô-szép 
pillanatai. De hát nem hangzó mikroanalízis 
kedvéért járunk koncertre! Tamotsu részérôl 
merész vállalkozás volt ez, szerencsére a 
hangszeresek példamutatóan helytálltak. 
Az alkalmilag társult japán-magyar kórus 
lelkesen énekelt, a szólisták közül Szabóki 
Tünde sokat dicsért orgánuma adott okot a 
gyönyörködésre.
Utólag mindegy, milyen elôzmények hatá-
sára alakult így a helyzet – remélhetôleg, az 
est minden felelôse levonta a tanulságot. 
Barátság ide, barátság oda, vannak olyan 
határok, amelyeket nemcsak nem szabad, 
hanem kifejezetten tilos túlzott kompro-
misszumkészséggel megszüntetni. Az ér-
ték, a zene tiszteletében, mindannyiunk ér-
dekében.
A bérleten kívüli koncert egyéb tanulságot 
is kínált a rendszeres koncertlátogató szá-
mára: bizony, fôvárosunkban is szép szám-
mal vannak olyanok (hazaiak és vendégek 
a nagyvilágból), akik tételenként beletap-
solnak egy ciklikus mûbe. Korántsem azért, 
mert annyira tetszik egyik-másik tétel meg-
szólaltatása, s nem is azért, mert „annakide-
jén” megengedett gyakorlat volt a szimfó-
niáknak a szétdarabolt elôadása. Ilyenkor 
tanuljuk meg értékelni azt a hagyományok 
ismeretében felnôtt, bérleti közönséget, 
amely képes a mindenkori pillanat követel-
ményeihez alkalmazkodni.  (Fittler Katalin)

Savaria Szimfonikus Zenekar 
2012. október 4.
A nagyközönség és a muzsikus szakma jól 
tudja, hogy a szombathelyi Savaria Szimfo-
nikus Zenekart régi kapcsolat fûzi a kortárs 
zenéhez, mégis ámulattal hallgattam az 
együttes koncertjét a budapesti Olasz Inté-
zetben, a Korunk Zenéje fesztiválon (októ-
ber 4.). Elismerésre késztetett az a magától 
értôdô természetesség, amellyel a muzsiku-
sok a kortárs magyar szimfonikus zene leg-
különfélébb stílusvilágú mûvei felé fordul-
tak, lett légyen szó az elsô rész három, már 
elhunyt szerzôjének (Szôllôsy András, 
Bozay Attila, Ligeti György) évtizedekkel 
ezelôtt keletkezett, ám zenekari játék szem-
pontjából ma is jelentôs feladatot reprezen-
táló alkotásairól, vagy a fiatal szerzôk (Bella 
Máté, Horváth Márton Levente) szünet után 
elhangzott új kompozícióiról. Persze mind-
ez nem történhet meg jó karmester nélkül. 
Az általam eddig nem ismert Sándor Sza-
bolcs munkáját mindvégig rokonszenvvel 
figyeltem: vezénylését vonzóvá tette a látvá-
nyos elemeket nélkülözô, ám pontos ütés-
technika, a darabok lényege felé forduló 
muzsikusi magatartás.

A koncert kettôs értelemben is örömöt szer-
zett. Egyrészt azt sugallta, Magyarországon 
nincsenek többé úgynevezett „vidéki” 
együttesek, egy bizonyos színvonaligény 
ma már mindenütt a muzsikusi önérzet 
meghatározó eleme. Másrészt azt engedte 
remélni, hogy az utóbbi évtizedekben 
felnôtt újabb zenészgenerációk számára a 
kortárs repertoár már a korábbinál sokkal 
könnyebben megközelíthetô és birtokba 
vehetô: talán az oktatásnak, talán egy észre-
vétlenül bekövetkezett szemléletváltásnak 
köszönhetôen mintha ledôlt volna egy fal, 
amely korábban az új mûveket a zenekari 
muzsikustársadalom zömétôl elválasztotta. 
Ma már csak professzionizmus van: elôttünk 
a kotta, lejátsszuk.
A hangverseny alapkoncepcióját érzé kel-
he tôen kettôs szándék határozta meg: 
egyfelôl egymás mellé rendelni a régebbi 
kortárs törekvéseket és az újakat, másfelôl 
a régin és az újon belül egyaránt felmutatni 
az egymással párhuzamosan érvényesülô, 
ám egymástól eltérô tendenciák jelenlétét. 
Az elsô rész nyitányaként megszólalt 
Szôllôsy-mû, a Preludio, Adagio e Fuga 
(1973), az életmû alig ismert darabja jól mu-
tatta Szôllôsy hagyományhoz való kö-
tôdését és modernségét, mely a szigorú 
szerkesztés ellenére is mindvégig megnyil-
vánul. A zenekar Sándor Szabolcs keze alatt 
hatásosan állította elénk a Preludio nyers 
tömbjeit, a harsány hangzás fokozatos le-
épülését, az Adagio mélyvonós morajlásá-
ból lassan kibomló, szélesen deklamáló vo-
nósdallamot, s a karmester a Fúga sûrû fo-
lyamatát is mindvégig magabiztosan uralta. 
A Savaria Szimfonikusok feltalálták magu-
kat Bozay Attila Pezzo sinfonicójában (op. 
13, 1967), ebben a romantikus szimfonikus 
költemények mûfaját újraértelmezô, narra-
tív formában, amely a kompozíciós techni-
ka és hangkészlet terén a tizenkétfokúságtól 
a gyermekdalok dallamvilágáig sok min-
dent magába sûrít. A szünet elôtt Rohmann 
Ditta magasrendûen kidolgozott és abszo-
lút autentikus szólója idézte fel Ligeti 
György minden konvenciót és fogalmi be-
idegzést (mûfaj, forma, zenei idô, ritmus, 
dallam) felfüggesztô és megkérdôjelezô 
expe ri men talizmusát a Csellóversenyben 
(1966).
A koncert második részében elôször Bella 
Máté (1985) Vörösmarty-megzenésítése szó-
lalt meg. Az Éj monológja (2011) a koncerten 
az Új képviselôjeként maga is a hagyományt 
konfrontálta a még nem hallott hangokkal: 
az énekszólót körülölelô zenekari kíséret 
hangzása és harmóniavilága modern, míg 
az emelkedetten deklamáló, ágas-bogas 

kontratenor szólam dikciójában, kidolgozá-
sában van valami alapvetôen archaikus. 
Rendkívül hatásos, meggyôzô szuggesztivi-
tású darab Az Éj monológja, amely tökéletes 
protagonistára talált a Szent Efrém Férfikar 
tagja és másodkarnagya, a kísérletezô szel-
le mû Philipp György személyében, aki a 
rendkívül nehéz (baritonfekvésû részle-
teket és kontratenor magasságot igénylô 
szakaszokat egyaránt tartalmazó) szólamot 
kifogástalan vokalitással és teljes pódium-
színészi átéléssel adta elô. A befejezô szám, 
Horváth Márton Levente (1983) Forrástól 
kristályig címû alkotása afféle Weöres-szim-
fónia, amely a költônek A teljesség felé címû 
kötetébôl veszi a zene által kifejezni kívánt 
kulcsfogalmakat (Forrás, Kard, Fészek, 
Szárny, Kristály). Maga a hangzó matéria a 
ma sokak által mûvelt visszatekintô eklekti-
ka hangján szólal meg: a hangvételek, a 
harmóniák a 20. század elsô felét idézik. 
Eredetiség terén tehát mutat némi deficitet 
a fiatal zeneszerzô mûve, a kidolgozás 
szakmaiságához azonban nem fér kétség: 
profi kompozíció, önálló gondolkodásra 
utal benne a ritmika szövevénye és az 
örökmozgó ostinato monotóniája. Sándor 
Szabolcs vezényletével a Savaria Szimfoni-
kus Zenekar ezt a hatásos-mutatós partitú-
rát is élô, közlékeny elôadásban szólaltatta 
meg.   (Csengery Kristóf)

MÁV Szimfonikus Zenekar 
2012. október 6.
A 2012/13-as évadban új mûvészeti vezetô 
áll a MÁV Szimfonikus Zenekar élén a ko-
lozsvári születésû hegedûmûvész és kar-
mester, Csaba Péter (1952) személyében. Az 
együttmûködést már az elôzô évad végén 
elôlegezte az együttes pompás De Falla–Ra-
vel mûsora, amelyrôl beszámolhattam a Ze-
nekar hasábjain, most pedig az ôsz bekö-
szöntével hivatalosan is kezdetét vette a kö-
zös munka. Már a nyári francia-spanyol 
program is azt sejtette, hogy Csaba Péter 
igen markánsan és koncepciózusan gon-
dolkozik a repertoárról, s hogy ez a gondol-
kodásmód folytatja és idôben kiterjeszti a 
19. és 20. század mûveire azt a két évadon át 
zajlott, eredményes alapozó munkát, ame-
lyet az együttessel továbbra is kapcsolatban 
maradó korábbi mûvészeti vezetô, Takács-
Nagy Gábor végzett el, mindenekelôtt a bé-
csi klasszikusokon csiszolva az együttes já-
tékát.
Az új vezetôkarnagy most is homogén 
mûsorral rukkolt elô, de ezúttal az orosz ro-
mantika rendhagyó alakja, Muszorgszkij 
sok tekintetben modern életmûvére irányít-
va az érdeklôdés reflektorfényét, a három 
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kiválasztott mûvel egyszersmind azt is 
hangsúlyozva, milyen változatos és viszon-
tagságos volt Mogyeszt Petrovics zenekari 
darabjainak sorsa, ami az utókor által elfo-
gadott partitúraalakot illeti. A megszólalt 
három mû közül ugyanis az Éj a kopár he-
gyen címû hangverseny-fantáziát ezúttal 
Muszorgszkij saját hangszerelésében hallot-
tuk: különös módon ez számít ritkaságnak, 
a Nyikolaj Rimszkij-Korszakov nevével fém-
jelzett hangszereléssel – jobban mondva 
nem is csupán hangszereléssel, inkább át-
dolgozással – szemben. Azután A Halál da-
lai és táncai következtek, Dmitrij Sosz ta ko-
vics zenekari verziójában, végül az Egy ki-
állítás képei címû zongoraciklus, a Maurice 
Ravel megálmodta, világsikerû szimfonikus 
köntösben. A három mû sorsa egyfelôl a 
muszorgszkiji életmû magas árfolyamát pél-
dázza, hiszen mind Rimszkij, mind Sosz ta-
kovics, mind pedig Ravel a zene szerzô élet-
mûve iránti nagyrabecsülés és szeretet által 
vezérelve foglalkozott a darabokkal, más-
felôl azonban arra is figyelmeztetett, milyen 
nehéz a sorsa olykor mind a kortársi megíté-
lés, mint az utókor szempontjából egy olyan 
rendhagyó, megzabolázatlan zenei világú 
géniusznak, amilyen Muszorgszkij volt. Sze-
gény mûvek! Mindenki „javítani” akart raj-
tuk, mindenki „rendbe akarta rakni”, „ránc-
ba akarta szedni”, „meg akarta fésülni” ôket! 
Pedig ezek a kompozíciók alighanem ép-
pen azoktól a nyerseségektôl és fésület len-
sé gektôl érdekesek, amelyek eredeti válto-
zatukat jellemzik.
Az Éj a kopár hegyen tehát most a ritkán 
hallható eredeti, muszorgszkiji változatban 
hangzott fel. Csaba Péter irányítása nyo-
mán a kompozíció tartalmas és erôteljes, 
dús hangzással indult, feszes ritmusok, 
élénk hangsúlyok idézték meg az ôsi, po-
gány orosz világ festôiségét. Az eredeti vál-
tozat vállaltan nyersebb tónusa és egy-
szerûbb dallamvilága a véleményérôl nyil-
vánosan színt vallani kényszerülô kritikust 
arról gyôzte meg, hogy ô bizony már, ami 
az Éj a kopár hegyent illeti, úgy látszik, vég-
érvényesen el van rontva, neki ugyanis a 
Rimszkij-Korszakov-féle átirat sokkal job-
ban tetszik, végén a távoli harangok csen-
gés-bongásával és az orosz napfelkelte vízi-
ójával. Muszorgszkij eredeti volt és újító, 
bátran vállalt egy – a mû címével és prog-
ramjával összhangban – kopárabb hangot. 
Rimszkij, a nagy tanár és kifinomult, arisz-
tokratikusan ínyenc ízlésû mûvész pedig az 
elegancia, a varázsos dallaminvenció és a 
le kerekítettség mestere volt, olyan muzsi-
kus, akinek a kisujjában volt a zenei hatás-
keltés minden trükkje. Szégyenkezve (?) 

bevallom, engem az orosz boszorkányro-
mantika terén inkább Rimszkij képes elva-
rázsolni…
A Halál dalai és táncait eredetileg Wiede-
mann Bernadett szólójával hirdette meg a 
zenekar, helyette azonban végül fran cia 
mezzoszoprán, Clémentine Margaine vál-
lalta a beugrást. A berlini Deutsche Oper 
magánénekesnôje, aki William Chritsie-vel 
is együttmûködik, színházában pedig az 
idei évad folyamán a Három narancs sze-
relmese, A varázsfuvola, A trójaiak,  a Parsi-
fal, a Carmen és a Rigoletto elô adásaiban 
énekel, rendkívül kellemes meglepetést 
keltett. Produkcióját leghelyesebb volna 
minden további részletezés nélkül egy-
szerûen világszínvonalúnak nevezni. De 
egy kritikában persze kötelezô a részlete-
zés. A világszínvonal tehát ezúttal tartalmas 
hangmatériát és kifogástalan hangképzést, 
makulátlanul tiszta intonációt és feltûnôen 
igényes, magasrendûen kidolgozott orosz 
szövegejtést jelentett – olyan atmosz féra-
teremtô képességgel, megjelenítô erôvel, s 
az azonosulásnak olyan igényével párosul-
va, amely segítette a mûvészt felnôni a ki-
vételes mûhöz, a hallgató számára pedig 
szavatolta a megrendítô élményt, amely 
meg is született.
Muszorgszkij és Ravel ciklusa, az Egy kiállí-
tás képei minden idôk egyik leghatásosabb 
nagyzenekari mûve, rendkívüli szólókkal 
és maximalista igényû, virtuóz szimfoni-
kus kamarazenei részletekkel, pazar szín-
skálával – mindez pedig értelemszerûen 
megnehezíti a mû elôadását. Csaba Péter 
vezényletével a MÁV Szimfonikusok telt 
hangzással, ünnepélyes méltósággal szólal-
tatták meg a promenád-témát, és rugalmas 
alkalmazkodóképességgel fordultak az 
egymást követô különféle zsánerképek 
felé. Olykor felfigyelhetett a hallgató egy-
egy halványabb részletre, például az Ódon 
várkastély kissé fakó színeire és sápadtabb 
kivitelezésére vagy A Tuileriák parkját áb-
rázoló tétel ritmikájának talán nem eléggé 
rajzos-pontos mozgására, ám annál több té-
telben örülhetett a zenei megjelenítô ké-
pesség érzékeny mûködésének: elismerés-
sel adózhatott a Bydlo-tétel súlyának, a Csi-
bék tánca könnyedségének, a Katakombá-
kat felidézô tétel sötét rézfúvós színeinek, a 
Holtakkal a holtak nyelvén ereszkedô vo-
nós tremolójába sûrített miszticizmusnak – 
no meg persze A kijevi nagy kapu monu-
mentalitásának. Csaba Péter és a MÁV 
Szimfonikusok színesen, gazdagon és min-
dent összevetve meggyôzôen adta elô az 
Egy kiállítás ké peit. 
 (Csengery Kristóf)

Kodály Filharmonikusok – Debrecen
2012. október 9.
Az idei Korunk Zenéje fesztiválon egymást 
követték a szellemesen kitalált mûsorú, ko-
herens szerkesztôi elképzelést tükrözô 
hangversenyek. A nyitóesten a kiválóan ját-
szó MR Szimfonikusok két irodalmi ihletésû 
mû (Eötvös Péter, Vajda Gergely) keretébe 
foglalva három versenymûszerûen formált, 
kétbrácsás kompozíciót adtak elô (Horváth 
Balázs, Hollós Máté, Dargay Marcell) – 
mindhárom a Rivka Golani–Bársony Péter 
elôadópáros megrendelése nyomán kelet-
kezett, a békevágy kifejezésének szolgálatá-
ban. A szombathelyi Savaria Szimfonikus 
Zenekar estje (melyrôl a Zenekar e számá-
nak hasábjain foglalhattam össze benyomá-
saimat) a magyar kortárs zene közelmúltját 
(Szôllôsy, Bozay, Ligeti) és jelenét (Bella, 
Horváth Márton Levente) konfrontálta egy-
mással, megmutatva, hogy mind négy-öt 
évtizede, mind ma a kompozíciós gondol-
kodásmódok sokfélesége határozta, illetve 
határozza meg a zeneszerzést. A debreceni 
Kodály Filharmonikusok hangversenye 
(Olasz Intézet, október 9.), amelyrôl az aláb-
bi bekezdések szólnak, a nyitóesthez ha-
sonlóan „kettôs rímet” alkalmazott: egyfelôl 
a koncert során elhangzott négy mû közül 
kettô, a nyitó- és a záró szám egy-egy szín-
padi alkotásból nyerte szvitformájú kon-
certtermi alakját, másfelôl a négy darab kö-
zül három kapcsolódott valamiképpen a 
2011-es Liszt-bicentenáriumhoz.
Az invenciózusan kialakított program per-
sze csupán feltétele egy élvezetes hangver-
seny létrejöttének. A Kodály Filharmoniku-
sok fellépése azonban mindjárt az elsô 
számban fölényesen gyôzött meg arról, 
hogy ez a koncert több mint puszta 
lehetôség. Kollár Imre kissé talán hûvös, ám 
figyelemreméltón pontos és magabiztos 
karmesteri irányításával úgy szólalt meg 
ôsbemutatóként Sári József A kalaposmes-
ter címû szvitje – melyet a zeneszerzô a 
2008-ban, Regensburgban azonos címmel 
bemutatott opera zenekari közjátékaiból 
alakított ki –, mintha a Hajdú-bihari megye-
székhely zenekarának mindennapi kenyere 
volna az a tizenkét egyenrangú hangot 
használó zenei nyelv és az a rendkívül fe-
gyelmezett összjátékot igénylô, szólisztikus 
részletekkel bôven tarkított ensemble-
írásmód, amely e mûben Sári sajátja. A szin-
te punktuális kezdés után igen sûrûvé váló 
textúra megelevenítését figyelve elismerés-
sel nyugtázhattuk a teljes együttes 
beszédszerû összjátékát, a trombita, az elsô 
hegedû vagy épp a fuvola kitûnô szólóit, és 
persze az ütôk markáns központozását.
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Dubrovay László, aki fiatalon maga is vir-
tuózan zongorázott, komponistaként sem 
lett hûtlen kedves hangszeréhez: a partitúra 
tanúsága szerint 2010. március 1-jén immár 
3. zongoraversenye után húzta meg a ket-
tôs vonalat. Legfontosabb zeneszerzôi kö-
zött tartja számon Liszt Ferencet, így nem 
csoda, ha a bicentenáriumra készülve a 
több tételt egyetlen összefüggô zenei folya-
matba foglaló liszti formakoncepció elôtt 
hódolva fogalmazta meg a maga legújabb 
versenymûvét. A kompozíció négy részbôl 
áll, de a négy egymást követô tétel egyetlen 
megszakítatlan ívet alkot. A liszti hang mel-
lett Bartók és Ravel (sôt olykor Prokofjev) 
intonációját is felidézô mû színes és szi-
porkázó hangszerelése a Sári-szvitben ta-
pasztalt pontosság és fegyelem után a ru-
galmas és árnyalatgazdag muzsikálás köve-
telményével fordult a zenekar felé, amely 
könnyedén és elegánsan állta a nehéz ját-
szanivaló próbáját. Nemkülönben a szólis-
ta, Fülei Balázs, aki nemcsak virtuózan és 
makulátlan kidolgozással, de egyszersmind 
érzékenyen és kifinomultan is adta elô a 
magánszólamot.
Rejtjelesen szintén Lisztet idézi, de gyökere-
sen más világgal szembesít Sáry Bánk 2011-
ben megkezdett, ám már idén befejezett 
kompozíciója, az Elrejtett emlék, amellyel 
ismerkedve a koncertlátogató a minden 
kompromisszumtól tartózkodó, kortársi 
hang zás és harmóniavilág hallatán érte-
lemszerûen nem annyira Lisztre asszociál 
(sôt az igazat megvallva: rá egyáltalán nem), 
mint inkább arra a nagyon is világosnak 
tetszô formafolyamatra, amely a fúvósok 
halk „lehelethangjaival” a szó szoros értel-
mében a semmibôl indítja, majd fokról-fok-
ra építi fel a lassan kibontakozó, sok álló 
hatású sávot, foltot tartalmazó formát. Szép, 
nyugodt, modern darab az Elrejtett emlék, 
melynek szerzôje, úgy tetszik, a zenekarke-
zelésben sokat tanult Ligeti György fel-
hôszerû hangzásképeitôl – de persze ezek a 
hangfelhôk mégiscsak mások, mint a Ligeti-
éi. Markáns keretet ad a Debreceniek által 
odaadással és poétikusan tolmácsolt darab-
nak, hogy a befejezés visszaidézi a kezdet 
leheletszerû „születészenéjét”.
A záró darabbal visszatértünk a színpadi al-
kotásból komponált zenekari szvit mû-
fajához: Fekete Gyula 2011-ben bemutatott 
operája, az Excelsior! Liszt Ferenc életének 
egy meghatározó fordulatát, annak külsô és 
belsô konfliktusait járja körül – ebbôl ké-
szült idén nyáron a most hallott szvit, amely 
érzelmes dallamosságával és színes hang-
szerelésével, a szerzô színpadi mûveire 
jellemzô szivárványszín eklektikával egy-

felôl vonzó hallgatnivalót kínál a kortárs 
zene „mérsékeltebb” vonulatát ked ve lôk-
nek, másfelôl hálás és hatásos játszanivaló-
val látja el mindenkori zenekarát. Aligha 
cso dálható, hogy úgy tetszett, a koncert 
mû sorszámai közül Kollár Imre és a Kodály 
Filharmonikusok tagjai ebben a mûben 
merültek el a legnagyobb örömmel.  
 (Csengery Kristóf)

Zuglói Filharmónia
2012. október 14.
Szellemes névadással Stephanus-bérletként 
hirdette meg a zeneirodalom remekmûveit 
mûsorra tûzô koncertsorozatát a Zuglói Fil-
harmónia. Új név, a régi szándékok, szem-
pontok megôrzésével. És a színvonaléval is, 
természetesen. Miként a mûsorvezetôtôl 
megtudtuk, 59. évadát kezdi az Istvánosok 
zenebirodalma, ahol a Záborszky-famí liá-
nak köszönhetôen generációról-generáció-
ra öröklôdik-hagyományozódik a zene és a 
muzsikálás szeretete. Ahol a legínségesebb 
idôkben sem kell tartani utánpótlás-gon-
doktól. 
Hagyománya van annak is, hogy fiatal szó-
listákat hívnak – akiknek felbecsülhetetlen 
értékû a zenekarral való szereplés, mint a 
pódium-rutin szerzésének sajátos módja. 
Ezúttal a komoly nemzetközi sikerekkel 
rendelkezô zeneakadémiai mûvészképzôs 
Gyöngyösi Ivett kapott lehetôséget Chopin 
e-moll zongoraversenyének megszólaltatá-
sára (Zelinka Tamás konferálásában: 19 
éves szerzô mûve, 19 éves zongorista szóló-
jával). Lelkesítô volt hallgatni a briliáns játé-
kot, újabb ékes bizonyítékát annak, hogy 
nemcsak az élsportolók gárdája kerül ki az 
egyre fiatalabbak körébôl, hanem a hang-
szeresek technikai felkészültsége is „korha-
tár nélküli”. Ezzel egyidôben viszont elis-
merésünket kell kifejeznünk a Szent István 
Király Szimfonikus Zenekarnak, amely fi-
gyelemre méltó teljesítménnyel biztosította, 
hogy a szólista mindenkor biztonságban 
érezhesse magát. Mert Gyöngyösi Ivett nyu-
godt lehetett: mindig „együtt lesz” a kíséret-
tel. Ménesi Gergely a tôle megszokott precíz 
irányítással gondoskodott errôl, olymódon, 
hogy az alkalmazkodás nem vonta el a fi-
gyelmet a muzsikálásról, a hangulatok-ka-
rakterek megjelenítésérôl. 
Gesztus-értékû, hogy a nyitókoncerten Ko-
dály remeke, a Psalmus Hungaricus is fel-
csendült. A Szent István Király Oratórium-
kórus és a Liszt Ferenc Általános Iskola 
Gyer mekkara, valamint szólistaként Ko-
vácsházi István csatlakozott a zenekarhoz. 
Lendületes interpretációban csendült fel a 
Magyar Zsoltár, ehhez kétségkívül hozzájá-

rulhatott a lelkesedés is: nem mindennapi 
lehetôség részt venni e remekmû megszó-
laltatásában. Ugyanakkor ez a spontán 
öröm részben mentheti is az elôadás hiá-
nyosságát: hiányzott a súlya, a monumenta-
litás érzékeltetése. A történeti távlat koránt-
sem a mondanivaló idôrôl-idôre megújuló 
aktualitását sejttette, hanem afféle keretes 
történetté egyszerûsödött. Ennek meg fe-
lelôen az átéltség, a személyes részvétel 
hiány zott – ehelyett (érzelmileg nem érin-
tett) kívülállók kétségkívül színes beszámo-
lóját hallottuk. A feszültség-réteg hiányáért 
szerencsére a szín-effektusok gazdag kidol-
gozottsága kárpótolta a hallgatóságot. Mé-
nesi remekül irányította a nagylétszámú 
énekegyüttest, változatosabb mozdulat-
készlettel, mint amilyennel a hangszerese-
ket tartja össze (ilyenkor eltûnnek a tükör-
mozdulatok, a balkéz intenzitást sugall, s 
formál).  
A monumentalitást kedvelô Zugló Filhar-
mónia nem elégedett meg egy ilyen komp-
lexnek tûnô mûsorral, hanem az egykor 
rövid ideig Kodálynál is tanuló koreai 
zeneszerzô, Ahn Eak Tai egy mûvét is meg-
szólaltatta. Lelkesen, fáradtságot nem 
ismerôen – ennek megfelelôen a közönség 
szívesen fogadta a ritkaságot (Koreai fantá-
zia).  (Fittler Katalin)

Kodály Filharmonikusok – Debrecen
2012. október 28.
Szimfonikus felfedezések – tavalyról is me-
rôs a Szimfonikus körkép utódaként kitalált 
sorozatcím, amely több-kevesebb hazai ze-
nekar egy-egy koncertjét foglalja össze, me-
lyek mûsorán legalább egy (20-21. századi) 
magyar mû is szerepel. Most folytatódik a 
cím: kitekintések. A debreceni közre mû-
ködôk estjének egyéni címe: Klasszikus 
magyarok. Körültekintést sejtet mindez: 
hadd találjon mindenki valamit, ami neki 
érdekesnek, testreszabottnak (stb.) tûnik. 
Hasonló stílusú a négy koncerthez tartozó 
ismertetôfüzet stílusa is, melybôl megtud-
juk, hogy a Kodály Filharmónia koordinálja 
Debrecen zenei együtteseit, s hogy mind-
eme munkát 2011 májusa óta Somogyi-Tóth 
Dániel irányítja, akinek a vezetésével kidol-
gozták a zenekar új arculatát. A menedzser-
típusú irányítás nem ritka jelenség újabban, 
azonban a közönségszervezés hatékonysá-
gát illetôen semmi változás nem történt. 
Sôt. Talán csak a legelsô MüPa-beli vendég-
szereplésekor volt ilyen gyér a zenekar kon-
certjének a látogatottsága. 
Nem vitás, kongó teremnek nehéz lelkesen 
játszani. Pontosabban, megértem, ha az elô-
adókat elkedvetleníti ez. Mindenesetre, aki 
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eljött, produkciót várt, e sorozat keretében 
olyan felkészültséget, amely a megmérette-
téseknek kijár. 
Vártam az új arculatnak bármiféle jelét, 
azonban közönséges hétköznapi koncert-
produkciót kaptunk, ami azért szomorú, 
mert maga a mûsor többre lett volna érde-
mes. Ôsbemutatóval kezdôdött a program, 
Fekete Gyula Cupido Symphony-jával. Fe-
kete Gyulától a múlt hónapban egy másik 
mûvet játszott a zenekar (a Korunk Zenéje 
sorozat hasonlóképp kis közönség elôtt le-
zajló koncertjén – igaz, az Olasz Intézetben 
kevésbé bántó az érdeklôdés mérsékeltebb 
volta…), ami azért örvendetes, mert úgy 
tûnik, kapcsolat (jó esetben: tartós kapcso-
lat) van készülôben szerzô és elôadógárda 
között. Ilyenkor a hangszeresek stiláris jár-
tasságra tesznek szert valamely kortárs 
mûvészetében, ami értôbb interpretációhoz 
vezet, s ezzel együtt ahhoz, hogy miután 
megismerték, többé-kevésbé megszerették, 
képesek lesznek megszerettetni is a hallga-
tósággal a mûsorra tûzött kortárs kompozí-
ciót. Méltó lett volna a nagyobb közönség-
érdeklôdésre az est szólistája is: a fiatal hor-
vát zongoramûvész, Goran Filipec, aki fran-
ciaországi nemzetközi zongoraversenyen 
Liszt-játékáért kapott különdíjat. Szólójával 
az A-dúr zongoraversenyt hallhattuk.
Szünet után az egykor méltán nagyhírû Ko-
dály Kórus utóda társult a zenekarhoz, 
Franck 150. zsoltárának és Kodály Budavári 
Te Deumának a megszólaltatásakor. Remél-
hetôleg az „új arculat”-nak nem lesz állandó 
vonása a szövegmondás igénytelensége. 
Egy férfikari szakasz jóvoltából lehetett biz-
tos a hallgató abban, hogy franciául éne-
kelnek. A Te Deum esetében a mû-ismeret 
sokat segített a közönségnek. A szólisták 
korrektül igyekeztek helytállni (Rendes Ág-
nes, Bódi Marianna, Balczó Péter, Rácz Ist-
ván).
Somogyi-Tóth Dánielnek sokirányú teendôi 
mellett a vezénylés csupán részfeladatnak 
tûnhetett, s a tényleges karmesteri (komp-
lex) tevékenységet most leegyszerûsítette. 
Aligha lelkesít jobbra-többre érdemes gár-
dát, ha nem kap megoldandó feladatokat. 
Például, hogy formáljon. Például, hogy il-
leszkedjen bele a születô össze-hangzásba. 
Afféle szolgáltató muzsikusok együttesének 
hatott a zenekar, amelybôl néha fel-feltört a 
többet-szebbet akarás, öntevékeny-igénye-
sen megvalósított részfeladatokkal. A kar-
mester feladata nemcsak az együtt-tartás, 
hanem a tervezés, a kivitelezés irányítása és 
a visszajelzés, amikor valami váratlan-
meglepô szépség született az igényesség je-
gyében.

Szépek az új tervek, a változtatási szándé-
kok – de nem hátrányos, ha mindez az 
elôzmények ismeretében történik. Mert vol-
tak a debreceni zene(kar)i életnek emléke-
zetes-szép pillanatai, s bizonyára volt sok-
sok kihagyott lehetôség is, amikor elképze-
lések-szándékok és a megvalósítás módjai, 
eszközei nem illettek össze. Ami az elmúlt 
évtized során többször hiányérzetet keltett 
bennem, az a játékörömnek a hiánya. Ha 
valamiben módosításra van szükség, az a 
játékosok önértékelésének a fejlesztése, si-
kerélményhez juttatásuk, hogy a minden-
napi gondok-problémák sûrûjében is képe-
sek legyenek belefeledkezni a zenébe – ad-
dig, amíg próbálnak, s addig, amíg munká-
juk eredményét egy-egy produkció kereté-
ben megmutatják. Önmaguknak és mások-
nak. S akkor talán már az sem lesz annyira 
lehangoló, hogy kevesen ülnek a nézôtéren.

 (Fittler Katalin)

Budapesti Filharmóniai Társaság
2012. október 29.
Mindenszentek és Halottak napja környé-
kén hagyományosan többször csendülnek 
fel a zeneirodalom méltán nagyra értékelt 
Requiemjei. Az idei évadban Verdi remeke 
hangzott el többször is fôvárosunk kü-
lönbözô hangversenytermeiben, más-más 
elôadók tolmácsolásában. A Magyar Álla-
mi Operaházban kétszer került mûsorra, 
két egymást követô napon (elôször Rost 
Andrea, majd Sümegi Eszter énekelte a 
szoprán-szólót). A bérleti hangverseny lá-
togatói csak szereposztást tartalmazó szó-
rólapot kaptak, az operaházi rendezésû  
programot a „különleges események” közé 
sorolták (annak programajánlójából meg-
tudhattuk, hogy e gyászmise „illôn meg-
szólaltatva szétfeszítheti a templomi kere-
teket”).
Amikor egy-egy remekmû „komolyzenei 
örökzölddé” minôsül, s önmagában is 
gyakran vonz teltháznyi közönséget, el-
gondolkodhatunk azon, hogy mennyit vál-
toznak a zenehallgatási szokások. Voltak 
századok, amikor a publikum „mindig 
mást” akart hallani, akár opera-méretek-
ben is. Napjainkban szinte mindenkinek 
van olyan kedvenc zenemûve, amelynek az 
újra hallgatásával nem gyôz betelni. A Verdi 
Requiem is széles közönség-réteget vonz, 
megtelt tehát az Operaház, s nem is akár-
hogyan! Olyan érdeklôdôkkel, akik léleg-
zetvisszafojtva képesek zenét hallgatni, ön-
feledt odaadással. Ilyen közönséget kíván-
nék valamennyi hazai koncert-rendezvény-
re! Igaz, megérdemelte a figyelmet a pro-
dukció.

Kovács Jánosnak jár a hála és a köszönet 
ezért az interpretációért. Az ô elképzelésé-
nek megvalósítására törekedett valamennyi 
közremûködô (a zenekarhoz a Magyar Álla-
mi Operaház Énekkara társult, továbbá szó-
listaként Rost Andrea, Gál Erika, Gaston 
Rivero és Palerdi András). A szándék egy-
értelmû, a törekvés eredménye teszi nyil-
vánvalóvá.
Kovács János gyakran tudja arra sarkallni 
muzsikusait, hogy teljes jelenléttel vegye-
nek részt valamely mû megszólaltatásában. 
Verdi Requiemje esetében aligha ütközött 
ezzel komoly ellenállásba, legfeljebb csak a 
lankadatlan igényesség ébrentartása kívánt 
komoly energiát.
Látomásos Dies irae nyûgözte le a közönsé-
get – ilyen hatást csak akkor tud elérni 
elôadó, ha maga is engedi önmagára hatni a 
zenét, tehát nem szigorúan csupán a szóla-
mára/játszanivalójára koncentrál, hanem 
tudatosan próbál belehelyezkedni a születô 
hangzás-egészbe. Kovács Jánosnak – mint 
szinte mindig – most is volt mozdulata, 
gesztusa, tekintete minden általa fontosnak-
lényegesnek tartott részlet karakterizálásá-
ra, indítására. Az aztán már a zenei anyagtól 
függött, hogy mikor törôdött elsôsorban a 
dallammal, mikor pedig azzal a kidolgozott 
hang-háttérrel, amely elôtt képes lesz rend-
kívüli hatást kelteni a melódia.
A Dies irae – monumentális volt! Dinamiká-
ja pedig egyszerûen lehengerlô! 
Ugyanakkor – s ezt is javára kell írnunk – 
nem hiányzott (nagyon!) a kézbeadott vagy 
kivetített magyar szöveg. Mert olyannyira 
beszédesek voltak az intonációs fordulatok, 
a gesztusok, hogy talán teljesen felesleges 
lett volna a szöveggel-zörgés lehetôségét 
megadni – sokaknak. Még az sem volt na-
gyon zavaró, hogy idônként elnyomta a ze-
nekar a kórust…
A gesztusok megelevenedtek, zsigerileg ha-
tott az áradó-szép dallamok sokasága. Vé-
gignézve a zenekari tagságon, bizony erô-
teljes „fiatalítás”-ról van szó, ami járhat a 
magasabb szintû technikai tudással, ugyan-
akkor, ily módon veszendôbe mehet egy 
pótolhatatlan, visszahozhatatlan tapasztalat-
mennyiség, ami elsôsorban zenei szempont-
okra (közelebbrôl, az együttmuzsikálásra, 
konkrétan a kísérésre) vonatkozik. Egyetlen 
nagyon bántó dologra kellett fel figyelnem: a 
csellószólam passzivitására. A bôgôk kopu-
lázásával még csak-csak betöltötték régi 
(kísérô) funkciójukat, de anélkül… És nyil-
vánvalóan a zenekari tagság fiatalításában 
keresendô annak magyarázata, hogy miért 
nem kiegyenlítetten érzékenyek a szólamok. 
Nem ritka, hogy hangszeresek belefeledkez-
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nek a szólamukba, hanyagolva a zenei kör-
nyezetet. Remélhetôleg maradtak szép 
számmal olyan muzsikusok a régi gárdából, 
akik az ideális zenélési magatartást példá-
jukkal át tudják adni az új játékosoknak, 
hogy minél gyorsabban felzárkózhassanak. 
Áradt a muzsika, mennyet-poklot megjár-
hattunk – szövegfordítás nélkül is. Ugyan-
akkor, nem titkolhatjuk, hogy néha el-
nyomta a zenekari hangzás nemcsak a 
szóló hangokat, hanem az énekkari szóla-
mokat is. Ha még ezt sem érezzük hibának, 
az csak azzal menthetô, hogy valóban gyak-
ran hallható (könnyen hozzáférhetô) kom-
pozícióról van szó. Tobzódtunk a szépsé-
gekben – csak épp a szólisták a cappella 
társasének-jellegû megnyilatkozásait követ-
tem tenyérbe szorított hüvelykujjal, azon 
drukkolva, hogy ne legyen „gáz”, amikor is-
mét belép a zenekar. 
Úgy látszik, Verdinek igen biztos felkészült 
énekesei voltak, hiszen napjainkban leg-
többször nem sikerül maradéktalanul meg-
oldani az intonációs szempontból igen ké-
nyes helyeket. Ezen az estén énekelte 
elôször a szoprán szólót Rost Andrea, aki 
gazdag operaénekesi tapasztalatait kama-
toztathatta megannyi érzékeny-szép fordu-
lat megszólaltatásakor. Színben jól harmo-
nizált hangjával Gál Erika éneke. Hangjá-
nak világos fényével hívta fel magára a fi-
gyelmet a vendég-tenor, Palerdi András 
basszusa pedig egyelôre kicsit rusztikusnak 
hatott ebben a társaságban. 
A színek, a vonalak lehettek néha egyediek, 
sajátosak, az összhatásban azonban meg-
hozta eredményét Kovács János koncepció-
zus irányítása. Megérdemelten elôzte meg a 
kitörô tetszésnyilvánítást áhítatos csend. És 
a közönség fegyelmezett figyelme önmagá-
ban is sokatmondó visszajelzés. Szép este 
volt; az ilyen élményekbôl tevôdik össze az 
a meggyôzôdés, hogy az élôzene – pótolha-
tatlan.  (Fittler Katalin)

Budafoki Dohnányi Zenekar
2012. október 30.
Úgy tûnik, a dialektika jegyében neveli 
együttesének közönségét Hollerung Gábor. 
Mindig érdekes-ötletes mûsor össze állí-
tásaival megfigyelési szempontként adja, 
hogy a hallgató észrevegye a különbözôkben 
az azonosság-mozzanatokat, s ezáltal per-
sze érzékenyen reagáljon a hasonlókban 
lévô árnyalatnyi eltérésekre is. A ZENE 
PLUSZ… film sorozat keretében ezúttal 
Händel muzsikáját és klasszikus filmzené-
ket sorolt egymás után. 
Händelt mindig szívesen hallgatunk a 
Dohnányi Zenekarral, ha Hollerung Gábor 

vezényel – habitusához közel áll a barokk 
óriás zenei világszemlélete. Hollerung is vi-
zuális alkat, s nem idegen tôle a jó értelem-
ben vett hatásosságra-törekvés. Kihozza te-
hát a partitúrából azokat a színeket és fe-
szültségeket egyaránt, amelyek hatnak a 
mindenkori közönségre. Az Izrael Egyip-
tomban elsô részével viszont egyértelmûen 
„túlbecsülte” a publikumot. Mindennemû 
tartalmi segítség nélkül protokollárissá vált 
a zenehallgatásunk; általában kevesen büsz-
kélkedhetnek azzal, hogy felkészülten jön-
nek koncertre (hiszen gyakran van mû sor-
közlôi vagy feliratos segítség), azok száma 
pedig kétségkívül elenyészô, akik fejbôl fúj-
ják a csapásokat… Arra sem lehet/szabad 
számítani, hogy az angol szöveget – bármi-
lyen értô kiejtéssel csendüljön is fel – le tudja 
fordítani (hogy „képben legyen”) a hallgató. 
Egyébként az elkényeztetett közönség rosz-
szallhatta, hogy csupán a koncert után, ki-
fele menet kapta kézhez a zenekar maga-
zinjának a Hangolónak a legújabb számát, 
annál is inkább, mivel elemi információkat 
is nélkülöznie kellett (a két szólista közül 
csupán egyikük neve szerepel ebben is!).
Hallgattuk Händel zenéjét, mondhatni, ké-
nyelmesen – nem zavartatva magunkat az 
ábrázolt szörnyûségektôl (csakúgy, mint 
ahogyan kevés empátiával nézzük a borzal-
makban bôvelkedô filmeket). Elveszett te-
hát valami, amelynek a lehetôségét zeneileg 
pedig kidolgozta a karmester, együtteseivel 
(a Budapesti Akadémiai Kórustársaságon 
kívül a Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar 
mûködött közre). Az elôadás különlegessé-
ge volt, hogy az orgonánál a régizenélés 
egyik legelismertebb alakja, Vashegyi 
György foglalt helyet.
Händel zenéje kétségkívül láttató (a konk-
rét szöveges program ismerete nélkül is), 
tetszés szerint ki-ki szabadon engedhette 
fantáziáját. A második részben fordult a 
kocka, itt igazából arra kellett (illett) felfi-
gyelnünk, hogy a figyelmet lekötô látvány 
hatását felerôsítô kísérôzene: zene. 
Hollerung mindig kedvesen kihangsúlyoz-
za, hogy amíg a közönség szórakozik, a ze-
nekar „meghal”. Mindenesetre, megvan a 
zenei haszna annak, hogy rendszeresen ját-
szanak filmzenét; a megszólaltatnivalónak 
konkrét elvárásai vannak, tehát bizonyos 
technikai perfekció: alapkövetelmény. 
Mind az, amit alkalmazott zenei közegben 
itt remekül megoldanak, kamatozik, amikor 
önálló kompozíciókat szólaltatnak meg. 
Ennyiben a zenekari muzsikusképzés szem-
pontjából is gyümölcsözô a filmzene-ját-
szás. És nem elhanyagolható, hogy rendre 
ráirányítja a hallgatóság figyelmét egy olyan 

komponensre, amelyet másként hajlamosak 
lennénk figyelmen kívül hagyni - rámutat 
az alkalmazott zene mûfaji sajátosságai kö-
zött arra, hogy szerzôjének olyan sajátos ér-
zékkel-tudással kell rendelkeznie, amely 
valójában a hatásban vizsgázik. 

(Fittler Katalin)

Nemzeti Filharmonikusok
2012. október 31.
Mozart utolsó zongoraversenyét (B-dúr, 
K.595) és Schubert utolsó miséjét (Esz-dúr, 
D.950) kínálta a program, Christian 
Zacharias szólójával és vezényletével. Az 
érdeklôdést felkeltendô, „a világ egyik leg-
ünnepeltebb zongoristája”-ként harangoz-
ták be a vendégmûvészt, aki „egyben kar-
mesterként, fesztivál igazgatóként, zenei 
gondolkodóként, íróként és média szerep-
lôként is megalapozta hírnevét”. 
Napjainkban, amikor a könnyed meg-
szerezhetô információáradat ellenére (vagy 
talán épp a bôség zavarából adódóan?) ki-
ki kénytelen tudomásul venni, hogy széles-
körûen  tájékozottnak lenni lehetetlenség, 
látatlanban akár el is hihetô a meleg aján-
lás, amely kétségkívül jó szándékkal ké-
szült, kedvcsinálónak, netán közönségcsa-
logatónak. Igenám, de könnyen a visszájára 
fordulhat, ha a jóhiszemû érdeklôdô úgy 
érzi: csalódott. Ezen a hangversenyen is ez 
történt. 
A Nemzeti Filharmonikusok közönségétôl 
– mint bármely publikumtól – aligha várha-
tó el, hogy elvonatkoztasson korábbi zenei 
élményeitôl, tapasztalataitól. Mivel a zene-
kar gyakran lépett fel zeneigazgatója, 
vezetô karmestere irányításával, rendszeres 
hallgatósága „hozzászokott” egyfajta fe-
szültséghez, amely áthatja a programok 
egészét. Elôször ennek a hiányával szembe-
sültünk – ez bármiféle hasonlítgatás nélkül 
is feltûnt volna. Aztán pedig szomorúan 
kellett nyugtáznunk: olyan Mozart-interpre-
tációt hallunk, amely megannyi részletszép-
sége ellenére sem tud maradandó hatást 
gyakorolni. Manapság szinte bevett gyakor-
latnak számít, hogy a szólista hangszerétôl 
irányítja az együttest. Ezúttal irányításról 
nemigen lehetett beszélni – a vendég és az 
együttes között nem alakult ki gyümölcsözô 
(kölcsönös) kapcsolat. A vendégkarmester-
nek „zsákbamacska”-partnerekkel kell szá-
molnia, ami esetenként növelheti avagy 
épp ellenkezôleg, csökkentheti felelôs ség-
érzetét. Zacharias vélhetôleg túl jó együttest 
kapott ezúttal; nemigen voltak olyan kéré-
sei, amelyek mûvészileg igényes feladatot 
(kihívást, többletet) jelentettek volna a 
Nemzeti Filharmonikusoknak. Békés egy-
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másmellettiségben történt a muzsikálás, de 
különösebb perspektívák nélkül. 
Mozartot sokféleképp lehet játszani, s a 
Mozart-versenymûvek áttekinthetetlenül 
gaz dag diszkográfiájának köszönhetôen 
kel lôen „edzettek”, ha úgy tetszik: tolerán-
sak a Mozart-rajongók; egyazon mû hosszú 
évtizedek változó ízlésének, stiláris elkép-
zelésének tükrében megannyi felfogásban 
ismerhetô. Vannak köztük szélsôségesen 
egyediek, mások magukon viselik koruk 
jellegzetes ismérveit. A hallás, az értô zene-
hallgatás kifinomultsága sokat köszönhet a 
régizenélés jeles képviselôinek, ugyanak-
kor – talán épp ezért – képesek vagyunk 
felfedezni „visszamenôleg” azokat az érté-
keket is, amelyek annakidején nem keltet-
tek különösebb feltûnést. Hozzászoktunk a 
legkülönfélébb „másságokhoz”, de a lelke-
sedéshez, az elismeréshez elengedhetetlen 
a személyiség kisugárzása (amely kisugár-
zás – képletesen szólva – egyaránt lehet 
tompított hatású és már-már vakítóan éles). 
Ezzel maradt adósunk Zacharias, a komplex 
élménnyel, a maga-képére formált interpre-
tációval. Érdemes megemlíteni, hogy a 
mûvész elsô jelentôs Mozart-élményét Anda 
Gézától származtatja, aki rendkívül meg-
gyôzô Mozart-képet formál, utánozhatatlan 
letisztultsággal. Zacharias csak az eszközte-
lenségre való törekvésben tekinthetô 
követôjének. Talán ezért is nem tudott in-
tenzív együttmuzsikálást kérni alkalmi 
partnereitôl.
A Schubert-mise fôhôse a Nemzeti Énekkar 
volt, s szép epizódokról gondoskodtak a 
szólisták is. Megrendítô zenei élmény azon-
ban nem született. Mégis, mivel Minden-
szentek elôestéjén aktuálisnak tûnt e mû 
megszólaltatása, az érzelmi ráhangolódás-
nak köszönhetôen úgy érezhettük: gazda-
gabbak lettünk általa. (Fittler Katalin)

Duna Szimfonikus Zenekar
2012. november 16.
Mióta az „azeri baltás gyilkos” néven elhíre-
sült Ramil Szafarovot Magyarország kiadta 
Azerbajdzsánnak, ahol a korábban hazánk-
ban (örmény katonatársa megöléséért) élet-
fogytiglani börtönbüntetésre ítélt katona-
tisztet már a repülôtéren – Ilham Aliyev 
államfô elnöki kegyelmével – szabadon bo-
csátották, késôbb pedig lakással ajándékoz-
ták meg és ünneplésben részesítették, a ma-
gyar átlagember felkapja a fejét, ha Azerbaj-
dzsán nevét hallja. Keveset tudunk az 
azeriekrôl, s az a kevés az utóbbi hónapok-
ban e népet nem a legkedvezôbb színben 
tüntette fel. A természetes igény persze az, 
hogy egy nemzetet sine ira et studio – harag 

és részrehajlás nélkül – minden oldaláról 
megismerjünk: lehetôleg a jó, jobb és leg-
jobb oldalairól is. A nácizmus tapasztalata 
nem feledtette el a világgal Bachot és Goet-
hét, a negyvenéves szovjeturalom nem utál-
tatta meg az elnyomott Közép-Európa né-
peivel Csajkovszkijt és Tolsztojt. Ezért aztán 
a magyar hangverseny-látogatók elfogulat-
lanabbja számára kitûnô alkalomnak ígér-
kezett az a novemberi este, melynek 
elôzetesen meghirdetett mûsora a Duna 
Szimfonikus Zenekar fellépését hirdette, az 
Azerbajdzsáni Nemzeti Opera szólistái, 
Azer Zeynalov (tenor), Gülnaz Iszmayilova 
(szoprán), valamint a szintén azeri illetôségû 
Jalcsin Adigözalov közremûködésével, Ke-
let zenéje címmel, a mi közönségünk fülé-
nek ismeretlenül hangzó nevû Amirov és 
Niyazi mûveiben. Azt már tudjuk, milyen az 
azeri, ha örményt gyûlöl – most végre azt is 
megtudhatjuk, milyen, ha vezényel vagy 
operát énekel.
Fikret Mashadi Jamil oglu Amirov (1922–
1984) a kommunista korszak prominens 
azeri komponistája volt, zenéjére a lexiko-
nok szerint erôteljesen hatott a folklór. Ter-
mékeny szerzôként számos szimfonikus és 
zongoramûvet, versenymûvet és néhány 
balettet komponált. Operája, a Szevil 1953-
ban keletkezett. Idôsebb honfi- és pályatár-
sa, Niyazi Zulfigar oglu Tagizade Hajibeyov 
éppen egy évtizeddel korábban született: 
az azeriek idén ünnepelték centenáriumát. 
Patinás zenészcsaládban látta meg a napvi-
lágot: már édesapja, Zulfigar Hajibeyov is 
megbecsült komponista volt. Amirovval el-
lentétben az ifjabb Hajibeyov, azaz Niyazi 
nem csupán szerezte a zenét (e minôségében 
fô jellemzôjének a nála is megnyilvánuló 
népzenei hatásokon túl a keleti és nyugati 
hagyomány ötvözését tartják a források), ha-
nem vezényelte is. Ha hihetünk az interne-
tes információknak, annak idején karmes-
terként Budapesten is fellépett. Készült róla 
egy sokatmondó, szocialista realista stílusú 
festmény, amely dirigálás közben ábrázolja, 
frakkjának hajtókáján mindkét oldalt dúsan 
termô szovjet kitüntetésekkel. Amirovval 
egy esztendôben, 1984-ben hunyt el.
Ennyi elôzetes információval szerelhette föl 
magát a kritikus, mielôtt november 16-án 
este a Duna Palotába indult. A helyszínen 
aztán az azeri nagykövet beszédébôl kide-
rült, hogy idén novemberben már ötödik al-
kalommal adott azeri mûvekbôl szerkesz-
tett estet a Duna Szimfonikus Zenekar, s azt 
is megtudhattuk, hogy a mostani koncertet 
kifejezetten a két jubileum, Amirov születé-
sének 90. évfordulója és Niyazi születésé-
nek centenáriuma tiszteletére rendezték. 

Milyenek a darabok? Egy eurázsiai ország 
zeneszerzôinek alkotásairól van szó, olyan 
mûvekrôl, amelyeket a 20. század közepe 
táján írtak, részben feltehetôen hazájuk 
nyugati típusú zenekultúrájának megala-
pozásaképpen. A hallott kompozíciók 
(Amirov: Azerbajdzsáni capriccio; két ária 
és egy duett a Szevil címû operából; Neszimi 
balettszvit; Niyazi: Arzu – románc és Raszt 
– szimfonikus mogum) minden skrupulus 
nélkül beszélik az elôzô századfordulótól 
örökölt posztromantikus zenei nyelvet, a 
nagy befogadó nemzet, az orosz termésébôl 
leginkább Borodin és fôként az egzotikum 
iránt fogékony Rimszkij-Korszakov hatását 
sejtetve. A két szerzô, Amirov és Niyazi saját 
hazájának keleties (a mi fülünk számára 
törökösnek tûnô) dallamvilágát próbálja 
összeházasítani a nyugati mûfajokkal és for-
mákkal. Ebbôl a törekvésbôl olyan kompo-
zíciók születnek, amelyekben maguk az 
azeri zeneszerzôk is némiképp távolságtar-
tón, „keleties különlegességként” csodálják 
meg saját nemzeti idiómájukat. Az egzoti-
kus orientalizmus fôként egy jellegzetes 
bôvített szekundlépéses skála használa-
tában nyilvánul meg, és sokszor teremt 
amolyan idegenforgalmi „ezeregyéjszaka”-
hangulatot. Feltûnô még a sok forte és 
fortissimo iránti elôszeretet, a vastag, sôt 
vaskos hangszerelés sok rézfúvóval, a nyer-
seség és differenciálatlanság. Újra és újra fi-
gyelmet kelt a tánckarakterek iránti vonza-
lom, illetve az operarészletekben és olykor 
másutt is a szórakoztatózenei, operettes 
vagy esztrád-intonációkba való gyakori át-
csúszás, no meg a bombasztikus megszóla-
lásra, a hatásvadász pátoszra való hajlam.
Az est karmestere, Jalcsin Adigözalov pon-
tos és ökonomikus mozdulatokkal, gördü-
lékenyen, könnyedén, energikusan és rész-
letgazdagon irányította a Duna Szimfonikus 
Zenekar együttesét, elegánsan dolgozva és 
érzékletesen közvetítve hazája zene szer-
zôinek színeit, hangulat- és karaktervilá-
gát. Mindkét énekest nagy vivôerejû, in-
tenzív hanganyag jellemzi, érdekes módon 
mindkettejük esetében sok sötét színár-
nyalattal, amitôl Azer Zeynalov tenorja né-
miképp baritonális színezetet nyer, Gülnaz 
Iszmayilova pedig, noha szoprán, olykor 
egy mezzo testesebb orgánumán szólal 
meg. Szenvedéllyel, tisztán, de kevéssé ár-
nyaltan, sok pátosszal és bevált sablonok 
felé gravitáló kifejezôeszközökkel adták elô 
számaikat. Az est legnagyobb elégedettség-
re okot adó közremûködôje a Duna Szimfo-
nikus Zenekar volt: a muzsikusgárda a szá-
mára teljesen idegen, soha nem hallott 
mûveket nemcsak tisztességesen lejátszotta, 
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de kellô indulattal és lendülettel, a kompo-
zíciókhoz illô színekkel, tagolással és hang-
súlyokkal életre is keltette.

 (Csengery Kristóf)

Zuglói Szent István Zeneház
2012. november 15.
Aki felelôsséggel gondolkodik a kultúra 
sorsáról, Magyarországon, a rendszerválto-
zás óta eltelt két évtizedben aggodalommal 
figyelhette az értékes mûvészet korábban 
soha nem tapasztalt térvesztését. Rohamo-
san romlanak a klasszikus zene, a kvalitá-
sos irodalom, a puszta szórakoztatásnál 
többet nyújtó filmek, a musicalnél igénye-
sebb színház mûködési feltételei. Lehet 
mindezt egyetlen kézlegyintéssel nyugtáz-
ni, mondván, a plurális demokrácia és a 
piacgazdaság kialakulásával a magas 
mûvészet „igazi” helyére kerül: kevesek ki-
váltsága lesz. A dolgokat sorsukra hagyó 
közöny azonban nem számol a folyamatok 
dinamikájával. A tendenciák ugyanis általá-
ban fokozódnak: ha az elmúlt évtizedekben 
csökkent a koncertre és operába járók, ko-
molyzenei hanglemezt vásárlók száma, 
megeshet, hogy újabb húsz év múlva a ze-
nekarok már félig üres széksorok elôtt ját-
szanak majd. Magyarországon a gyermekek 
és kamaszok zenére nevelését negyven-öt-
ven éve még az általános iskola és a gimná-
zium vállalta. Napjainkban a fiatal közönsé-
get már meg kell hódítani. Mára az ének és 
zene oly mértékben kiszorult a közoktatás-
ból, hogy Venezuelát, a nagyszerû Gustavo 
Dudamel és az ezernyi ifjúsági zenekar ha-
záját inkább nevezhetjük Kodály országá-
nak, mint a miénket.
Ezen az áldatlan állapoton igyekszik vál-
toztatni példamutató módon, a maga köz-
vetlen környezetében és eszközeivel a 
Záborszky Kálmán mûvészeti vezetésével 
mûködô Zuglói Filharmónia. Ifjúsági hang-
versenysorozatokat rendeznek: idén ôsszel 
nem az elsô effajta programjuk zajlott – s a 
korábbiak is látványos sikerrel zárultak. A 
mostani mûsor címe, Szilárdan állj, magyar, 
a Bánk bánt idézi, maga az ötvenperces ösz-
szeállítás pedig, amelyet ezen az ôszön 
Zugló különbözô iskoláinak és gimnáziu-
mainak háromszáz fôs csoportjaira osztva 
összesen ötezer (!) fiatal hallgathat és néz-
het meg, a Nemzeti öntudatra ébredés a 
XIX. században címet viseli. A szerkesztô és 
mûsorvezetô Solymosi Tari Emôke két Er-
kel-opera: a Hunyadi László, a Bánk bán, 
Rózsavölgyi Márk Elsô magyar társastánca 
és Hector Berlioz Rákóczi-indulója segítsé-
gével mutatja be a fiataloknak a magyarság 
reformkori mozgalmát, azt a kettôs folya-

matot, amelyben a nemzet egyszerre töre-
kedett politikai önrendelkezése és önálló 
kultúrájának megteremtésére.
A mûsort a szerkesztôk és szervezôk nem 
véletlenül nevezik „komplex programnak”. 
Ez a rendhagyó tanóra egyszerre több érzé-
künkre igyekszik hatni: az elmondott szö-
veghez nemcsak zene csatlakozik, de tánc 
és vetített képes illusztrációs anyag is – utób-
bi a reformkori magyar zene témáihoz kap-
csolódó összes fontos dokumentum típusból 
válogat, elénk tárva színlapot és kottakézira-
tot, korabeli díszletet és jelmezt, városképet 
és portrékat, illetve a magyar történelemnek 
a zeneszerzôk által feldolgozott témáit ábrá-
zoló képzômûvészeti alkotásokat. Össze-
hozza, egybekapcsolja azt, ami a fiatalok tu-
datában tanulmányaik során külön-külön 
raktározódott el: történelmet és irodalmat, 
képzômûvészetet és zenét.
De a komplexitás, a többféle mûvészeti ág és 
tudomány tudatos vegyítése csupán az egyik 
erény. A másik legalább ilyen fontos: a mû sor 
élô. A Zuglói Szent István Zeneház zsúfolásig 
megtelt nagytermében, a pódium elôtti ze-
nekari árokban ott ül hangszereivel a Zuglói 
Filharmónia – Szent István Király Szimfoni-
kus Zenekar, a karmesteri pul pitusról a 
meg szólaló részleteket Ménesi Gergely ve-
zényli, az áriákat operaénekesek – az álta-
lam hallott reggeli programban Szakács Ildi-
kó, Turpinszky Béla és Gál Csaba – éneklik, 
jelmezben és jelzésszerû díszletek között, 
ahogy az Operaházban is. Így halljuk a Hu-
nyadi Börtönjelenetét, a Bánk bán híres Ha-
zám, hazám-áriáját vagy Bánk és Tiborc 
kettôsét. A táncrészletekben a Magyar Tánc-
mûvészeti Fôiskola üde fiatalságú és bájos 
mozgású hallgatói lépnek fel igényesen kivi-
telezett korhû kosztümökben (koreográfu-
sok: Széll Rita, Brieber János, Fodor Gyula). 
Vagyis a vetítésen kívül semmi sem „kon-
zerv”: minden hiteles, ott történik karnyúj-
tásnyira a nézôtéren ülô tizenévesek elôtt.
Lázadó életkor ez. Mindnyájan emlékszünk, 
mire voltunk képesek kerge kamaszként, 
milyen nehéz volt minket megfegyelmezni. 
Most mégis csodálkozva nézek szét, újra és 
újra elámulva figyelmen és fegyelmen. Pe-
dig nem látok fenyegetô mutatóujjat emelve 
pisszegô tanárokat. Miért mégis az oda-
adás? Mert van élmény, s az élmény a való-
diságé. Az István-zenekar lelkesen és tûzzel 
muzsikál (egy kamasznak az is fontos, hogy 
aki játszik, annyi idôs, mint ô, vagy alig 
idôsebb), a fiatal táncosok mosolyogva, 
örömmel és temperamentummal ropják – 
sugárzik róluk, hogy szeretik és élvezik, 
amit csinálnak. Legkevésbé a tapasztalt 
operaénekeseknek sikerül a produkció friss 

közvetlenségét megidézni: Turpinszky Béla 
kissé formális Hunyadi vagy Bánk (hiába, 
az évtizedek olykor nemkívánatos rutint 
csempésznek a produkcióba), igaz, Gál Csa-
ba tud élô és árnyalt Tiborc lenni.
A döntô a már említett életteli összhatás, s ez 
részben a feszes szerkezet miatt van így. 
Solymosi Tari Emôke elôre megírt szöveget 
olvas fel. Persze beszélhetne szabadon is, 
mint tette hajdan minden idôk legnagyobb 
zenei ismeretterjesztôje, Leonard Bernstein – 
de akkor bizonyára sok név, évszám és adat 
elsikkadna, s fôként nem pereghetne a mû-
sor olyan másodpercre kidolgozott gördülé-
kenységgel, mint így. Márpedig ez a szüne-
tet nem ismerô szerkesztés is az egyik zálo-
ga annak, hogy a kamaszok nem kezdenek 
sustorogni, mással foglalkozni. Nincs rá 
mód juk: rabul ejti és nem ereszti ôket, ami a 
pódiumon történik. Sok áldozat, nagy ösz-
szefogás és anyagi ráfordítás fekszik a mû-
sorban (támogatók: Magyar Állami Opera-
ház, Szent István Király Zenei Alapítvány, 
Zugló Önkormányzata) – kívánjuk, hogy 
hajtson hasznot, lássa-hallja minél több bon-
takozó lelkû fiatal.  (Csengery Kristóf)

Pannon Filharmonikusok
2012. november 16. 
Az immár 10. budapesti bérletnyitó hang-
versenyükhöz érkezô Pannon Filharmoni-
kusok francia esttel ünnepelték e jeles év-
fordulót: Honegger, Offenbach, Ravel és 
Dukas egy-egy mûvét tûzték mûsorukra, 
sôt, szólistájuk is francia nemzetiségû volt. 
A gondosan tervezett program darabjai 
mintha egy bûvös négyzet részei lettek vol-
na: bárhonnan néztük is, úgy tûnt, alaposan 
átgondolt koncepció szerint követték egy-
mást. Volt a mûsornak egy idôrendi ritmiká-
ja: mindkét félidôben egy 20. században ke-
letkezett mûvet követett egy 19. századi. Az 
elhangzott kompozíciók tartalmi összefüg-
gései is szembetûnôek voltak: a koncert el-
sô felében a realistább témákat váltotta a 
szü net utáni két „mesezene”. Mindezt úgy 
szerkesztve, hogy aki egy hagyományos 
nyitány-versenymû-szimfónia felépítésû 
hang versenyt akart meghallgatni, annak 
sem lehetetett hiányérzete. 
A karmesteri pulpitust energikus léptekkel 
elfoglaló Bogányi Tibor számára nem jelen-
tett nehézséget, hogy zenekarával a nyitó 
darabban, Honegger Pacific 231 címû szim-
fonikus tételében elinduljanak a kerekek, a 
dugattyúk és tolattyúk és „elérkezzék arra a 
fenséges állapotra, amelyet a 300 tonnás vo-
nat éjszakai 120 kilométeres száguldásának 
pátosza jelent” – amint a mozdonyokat cso-
dáló zeneszerzô fogalmazott. A dirigens 
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keze alatt megszólaló zene a lendületbe jött 
hatalmas, száguldó monstrum látványának 
örömét közvetítette. Mint oly sokszor, ha 
kellemes dologról van szó, sajnálatosan ha-
mar véget ért az élmény. 
A mûsorban szereplô négy kompozíció kö-
zül egyedül Offenbach G-dúr gordon ka ver-
senyérôl nem állítható, hogy gyakori ven-
dég lenne a hangversenytermekben. Annál 
is inkább, mert 1847-es bemutatója után a 
partitúra elkallódott és csak a közelmúltban 
sikerült ismét rekonstruálni. A csellóver-
seny újra megismertetésében nagy érdeme-
ket szerzett az est szólistája, Jérôme Pernoo, 
akinek neve szinte összeforrt a mûvel: 
számtalanszor eljátszotta és lemezre is vette 
már. A szinte ismeretlen Offenbach-verseny 
elôadása – mely mintegy háromnegyedórás 
idôtartamával nemcsak a szólistától, de 
hallgatóságtól is komoly koncentrációt igé-
nyel – minden bizonnyal sokáig él majd a 
közönség emlékezetében. Annak idején „a 
cselló Liszt Ference”-ként is emlegetett 
Offenbach ugyanis mindent megtett azért, 
hogy olyan virtuóz mûvet írjon a maga szá-
mára, amivel – Paganinihez vagy Liszthez 
hasonlóan – elkápráztathatja a közönséget. 
A zeneszerzô kevéssé törôdött a formai 
konvenciókkal, mert mindent a szórakozta-
tásnak rendelt alá. (Például az operettjei 
nyitányaihoz hasonlatos zenekari bevezetô 
után akkoriban még szokatlan volt, hogy 

rögtön cadenzát játszik a szólóhangszer.) Fô 
feladatának tekintette, hogy a cselló lehe tô-
sé geit maximálisan kihasználja és bemutas-
sa azokat a „trükköket”, amihez a szólista 
ar tistamutatványnak is beillô, fölényes 
technikai tudása szükséges. Pernoo ideális 
megszólaltatója volt Offenbach elképzelése-
inek: a virtuozitás legmagasabb szintû bir-
tokosa, bátor, kezdeményezô elôadása élet-
tel töltötte meg a mûvet. Játékának hatása 
annyira lenyûgözô volt, hogy a teremben 
mindenki helyénvalónak tartotta a szokásos 
koncertprotokollt megtagadó, 1. tétel utáni 
ön kéntelen tapsot. Pernoo rámutatott a 
mind három tételt átszövô humorra is  – eb-
ben Bogányiban nagyszerû partnerre talált 
–, kellôen érzelmes volt a lassú tételben és 
katonás a zárótételben (egyébként e tétel 
gordonka-ütô párbeszéde ihlette a mû Con-
certo Militaire elnevezését). A legnagyobb 
élményt azonban csellózásának könnyed-
sége és öröme adta. Az örömé, mely nem-
csak muzsikálásában nyilvánult meg, de 
egész testbeszédében, mimikájában, a kar-
mesterrel való együttmûködésben és ahogy 
ránézett a zenekarra, akik maguk is átvet-
ték a szólista lelkesedését. A vastaps utáni 
rá adásban a mûvész egy másik arcát is meg-
mutatta: bár kissé romantikusra sikeredett a 
csellóverseny közelségében J. S. Bach Esz-
dúr szólószvitjének (BWV 1010) Sarabande 
tétele, mégis úgy hatott elôadása, mint bódí-

tó pezsgô után a friss, kristálytiszta forrásvíz.
A szünet után „mesélt” a zenekar. Elôször 
Ravel Lúdanyó meséit, majd a Goethe-balla-
dát zenére fordító Dukas A bûvészinas címû 
nagyzenekari scherzóját szólaltatták meg, 
mindkettôt nagyon magas színvonalon. 
Bogányi elegánsan játszott zenekar nevû 
hangszerén, ahol hihetetlenül homogén 
hangzást tudott kikeverni a sokféle instru-
mentumból. Szilárd elképzeléseit igen haté-
kony mozdulataival tette világossá zenészei 
számára: a Ravel-mû egyik emlékezetes pil-
lanata volt például a hárfa elsô belépésének 
elôkészítése. A szólamok olykor persze ön-
álló életre keltek, és sok szép szólóval ör-
vendeztették meg a hallgatót, mint az utolsó 
tételben is, ahol A tündérkert hangzásará-
nyai – hegedûszólóval, hárfával, cselesztá-
val ékesítve – varázslatosan hatottak a pécsi 
zenekar elôadásában.
A varázslásról szólt a befejezésül játszott 
Dukas-kompozíció – a mai Harry Potterek 
egyik botcsinálta, Goethe-korabeli fel me-
nô jének története is. A haszontalan varázs-
lótanonc kalandját élvezettel és nagy oda-
adással szólaltatta meg az együttes. A hatá-
sos és jól felépített fokozás után megnyugta-
tó befejezésként hatottak a hárfa húrjai által 
felcsillanó vízcseppek. S mi más lehetett 
volna e szép este ráadása – egy magyar ze-
nekar francia estjén – mint Berlioz Rákóczi-
indulója. Kovács Ilona

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekrôl szóló 1428/2012. (X.8.) Korm. határozatban elrendelt zárolás 36,51%-os csökkenés-

sel sújtotta a II. kategóriában nyilvántartottt zenekarok és énekkarok tevékenységének támogatására meghirdetett pályázat keretösszegét. A kiemelt 

mûvészeti célok megvalósítására meghirdetett pályázat 2012. szeptemberi döntési listája alapján a támogatási szerzôdések megkötésére  a Korm. hatá-

rozat végrehajtására tekintettel  nem kerülhet sor, mert a zárolás a támogatásra fordítható keretösszeg egészét érinti.  (Forrás: EMMI) 

Pályázó neve Megítélt támogatás  A zárolás utáni 36,51%-kal 
 eredeti (Ft) csökkentett támogatás (Ft) 

Magyar Virtuózok Mûvészeti Nonprofit Kft. 6,000,000 3,809,400

Kecskeméti Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 5,000,000 3,174,500

Savaria Barokk Zenekar Alapítvány 1,800,000 1,143,400

Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. 6,000,000 3,809,400

Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítványa 9,300,000 5,905,000

Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítványa 19,200,000 12,191,000

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Közhasznú Kulturális Egyesület 7,000,000 4,444,300

Gödöllôi Szimfonikus Zenekar Alapítvány 5,000,000 3,174,500

Rajkó Mûvészegyüttes Közhasznú Nonprofit Kft. 5,600,000 3,556,000

BJO Mûvészeti Szolgáltató Nonprofit Kft. 5,000,000 3,174,500

Modern Art Orchestra Mûvészeti Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5,000,000 3,174,500

Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesülete 5,000,000 3,174,500

Weiner-Szász Kamarazenekari Mûhely Alapítvány 10,500,000 6,666,450

Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület 11,500,000 7,301,350

Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület 5,000,000 3,174,500

Szent Efrém Közhasznú Alapítvány 5,500,000 3,491,950

„REMÉNYI EDE” Kamarazenekar Alapítvány 2,500,000 1,587,250

Tatabányai Szimfonikus Zenekar Egyesület 5,000,000 3,174,500

Összesen 119,900,000 76,127,000




