
Elöljáróban engedtessék meg e sorok írójának belső vívódásaiból néhány gondolat.  
Már a próbák alatt elhatároztam, hogy mindenképpen papírra vetem érzéseimet, 
hiszen elemi erejű volt a Maestro személyisége. Első neki rugaszkodásom a koncert 
utáni csütörtök este volt, - majd hétfőn, s kedden viszont már visszatarthatatlanul 
erőssé vált a vágy, hogy belemélyedjem. 
Nehéz elfogulatlanul, magas zenei műveltség nélkül, csak úgy szívből mindenki 
számára érdekes dolgozatot készíteni. Eleinte győzködtem magam erről, de aztán, 
ahogyan kezdtek gondolataim rendeződni, a témák csokorba állni, rájöttem: fog 
menni. Az elmúlt bő 2 hónap, és a mesébe illő utolsó két hét sajátos leképezését 
kapja vissza tőlem az olvasó. 
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Kéthetes Álom 
 
„Dicsértessék a neved Isten, hála neked Giuseppe!!!” kiálthatta volna José Cura - az 
egyszerűség kedvéért a Maestro - a Requiem előadás végén a visszatapsoláskor, 
amint a Ricordi kottát magasba emelte. És „Hála a Maestronak ezért az előadásért!”, 
gondoltuk mi az előadás élvezői.  
És a személyes beszélgetések után megkockáztatom: ebből a szempontból az 
előadás valamennyi énekese, zenésze idesorolható. 
Most, két nappal az emlékezetes est után még mindig keresi az ember a szavakat. 
Igyekszik a saját eszközeivel megfogalmazni mind azt, ami történt.  
A történet még novemberben indult, amikor egyik este Anikó azzal állított haza a 
próbáról, hogy jó esély van arra, hogy a Maestro vezényel nekik. Ez azonnal 
izgalomba hozott engem is, akinek valaha vezényeltek egy műkedvelő zenekarban. 
De kicsit meghökkentem a Maestro választásán, Verdi Requiemjén.  
 
Verdi közismerten ragyogó operaszerző, számos műve az emberiség örök értéke. 
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a „latinos” operaműfaj koronázatlan királya. És itt 
többnyire vége az átlag emberek ismereteinek Verdivel kapcsolatban. A 
zeneirodalom két híressé vált Requimet ismer: Mozartét és az övét. Mozart 
önmagában a csoda az alig 30 megélt éve alatt komponált művekkel. Műve 
monumentális, örök mementó. A két fohászkodás azonban aligha mérhető össze, és 
nem a szerzők nagysága miatt. De következzen a Maestro felfogása a két műről. Az 
első próbán hangzott el, hogy  
„Most az elején felejtsék el Mozart Requiem-jét. Az siránkozó, fájdalmas kesergés. 
Verdié keményen határozott, kérő-követelő: Arra gondoljanak: 
- Isten, ha létezel, most gyere és segíts!” 
Ezt a felfogást az első perctől következetesen végigvitte, sőt kikényszerítette 
muzsikus partnereiből. És a választás másik oldala: a Maestro nagyon kedveli Verdit, 
énekesként is. Legközelebb áprilisban Szegeden énekeli az Otelló címszerepét. 
 
A José Cura már nem először jár hazánkban, sőt mondhatni rendszeres visszatérő. 
Mi először egy Kongresszusi Központ koncerten hallottuk énekelni, ahol a meglepett 
Ligeti András dirigenstől egy kis időre a pálcát is kölcsönvette. Hangja lenyűgözött, 
meg is vettem később a „Bolero” (szerelmes latin dalok) cd-jét, amiről az egyik próba 
szünetében megejtett dedikáláskor annyit mondott, hogy kedves lemeze, nagyon 



elégedett vele. Ha már az éneknél vagyunk, el kell mondani azt, hogy magát saját 
szavaival „megélhetési” énekesnek tartja, mivel jóval többet keres vele, mint a 
karmesteri munkával. De - honlapja tanusága szerint is – ez utóbbit tartja fő 
hivatásának. 
 
Amint most visszaolvasom soraimat, nagymértékben elégedetlen vagyok magammal, 
mert ez az utóbbi két intenzív hét nem ilyen lagymatag volt, mint az eddig leírtak. 
Lehet, hogy inkább arra koncentráljak?  
Valamiféle felvezetést mindenképpen szerettem volna. 
 
No, akkor bele a sűrűjébe! 
Most sajnálom csak igazán, hogy az első, monstre próbán, január 27-én nem voltam 
ott. (Valakinek a három kis fickóra is ügyelni kellett egész vasárnap délutántól estig.) 
Szóval Anikó úgy érkezett haza, hogy alig bírta élményeit elmondani, annyira 
hatással volt rá a Maestro. És ebben a tekintetben tegyük félre a női érzéseket, a fiúk 
is csak felsőfokban beszéltek róla az első perctől. Másnap persze már ott voltam a 
Jókai utcában. Amint megérkeztem, a kórustársakkal beszélgettem, nézelődtem, 
észre sem vettem, hogy már bent van, a pódium mellett beszélgetett Nórával 
(Czoboly Nóra). És pontban 6-kor fellépett kis emelvényére, szájában keresztbe véve 
pálcáját (ezt azután is minden próbán megtette, tehát szokása lehet), majd 
kisvártatva „Jo napot kivanok!”-kal köszöntötte a zenészeket. Ettől a perctől odaadó 
figyelem lett úrrá mindenkin.  
És elkezdődött a rendkívül alaposan átgondolt próba. Azt azonnal lehetett tudni, 
hogy nagyon, de nagyon ismeri a művet, minden bizonnyal szólistaként is nem 
egyszer szerepelt már benne. És rögtön egy alapvető, döntő instrukció, melyet 
szintén végigvitt a próbáktól az előadásig: az együttes minden része egyenrangú fél, 
vagyis a zenekar, a kórusok és a szólisták egyaránt. Meg kell, mondjam, ez nagyon 
imponált, mert rengeteg alkalommal volt már, ahol világsztárok teljesítményét tette 
tönkre a karmester a teljesen hibás felfogással. Legemlékezetesebb számomra az 
1981-es Walkür” előadás, amelyben Birgit Nielsen (egyik nagy élményem lett ennek 
ellenére), aki a szerény képességű orosz dirigens (Rozsgyetvenszkij) áldozata lett, 
mivel a zenekar el- és szétfújta gyönyörű hangját.  
Ezt tudja a Maestro, mert énekesként bizonyára ő is szembesült ezzel.  
 
Nos, ebben a pillanatban megnyílt a Requiem: nem „zenekar ének kísérettel” típusú 
fellépésre készültek, hanem Giuseppe Verdi eredeti elképzelését célozták meg. 
Előbukkantak a finom részletek is, az Agnus Dei szépséges duója; az alt-fagott 
kettőse nekem majd, hogy jazz hangzásokra emlékeztetett; gyönyörűségesekké 
váltak a legismertebb tutti részletek. És ennek ellen pontja, ahogy a Maestro mondta 
a „három pi”, azaz a ppp . 
Egyre inkább megtetszett a mű, a kiemeléseket, csúcspontokat a próbák is segítettek 
jobban megérteni. Maga a Maestro egy-egy nehezebben felfogott rész gyakorlásakor 
többször is így szólt miközben ujjával az égre mutatott: 
- „Ezt Giuseppe így írta…” 
 
Csak közbevetőleg egy sztori. A Maestro egyik alkalommal Kodály Psalmusát 
vezényelte, amikor az előadás végén Kodályné odalépett hozzá és megkérdezte, 
hogy miért ilyen tempóban vezénylete a művet. Mire a Maestro:  
- „Én olyan tempóban vezényeltem, ahogyan Kodály előírta…”  
 



Igen: az alázat, a szerzők szándékának teljes tiszteletben tartása az, ami kiemel egy-
egy kivételes személyiséget a többi tehetség közül. Mert persze, hogy van mai 
üzenete, felfogása egy-egy korábbi műnek, de az alkotó szándéka nem csorbulhat. 
Hová fajzana így a világ? Azaz már sejlik, hogy hová fajzik a világ a múlt 
megbecsüléseinek híján. 
A próbákon tisztán lehetett követni a „technikai” és az „erőnléti” elemek gyakorlását. 
Gyakran időztek apró részletnél, de a „követelős” felfogást szájba, vonóba, fúvókába 
kellett rágni. Egyik kiszólása a fiúknak így szólt: 
- „Ezt most úgy énekeltétek, mint a kocsmában sörözéskor. Majd az előadás után, ha 
elhívtok, akkor iszunk egyet! „ (Ennek később még jelentősége lesz.) 
Emlékezetes marad a február 4-i próba is. Ezt a próbát a Maestro azzal kezdte, hogy 
egy általa korábban talált Verdi-koncert beszámoló fordítását felolvastatta. A 
zenekritikus szavai Verdi működését értékelték - saját maga vezényelte művét 
Kölnben – és azonnal megértette mindenki, hogy a Maestro felfogása onnan 
gyökeredzik. Csak érdekesség, hogy a Maestro még Karajant is leszólta, mivel egy 
monumentális darabot hizlalt a Requiem-ből, mint örök megalomániás.  
 
Álljon itt a levélfordítás részlete: 
 

Verdi Requiem-jét már két évvel korábban bemutatták Kölnben, de az 1877. május 21-i 

előadás jelentősége éppen az volt, hogy a zeneszerző maga állt a pódiumon. 

August Guckeisen korabeli zenekritikus kritikát írt Verdiről, mint karmesterről a Kölnische 

Zeitung 1877. május 22-i számában. A következő részletek ebből valók. 

 

Giuseppe Verdi a németek számára általában A trubadur zeneszerzőjeként ismert, míg a zenei 

arisztokrácia számára neve a Requiem-et jelenti. A személyes találkozás lehetősége, mindenek 

felett az, hogy vezénylés közben volt látható, megdobogtatta minden zenerajongó szívét.  

És alig hiszem, hogy bárki is csalódhatott. 

 

Ugyanaz a tűz, ami drámai zenéjének meghatározó pillanataiban ég, Verdi személyiségében 

teljes mértékben megmutatkozott abban a pillanatban, amikor karmesteri pálcáját felemelte. 

Minden énekes és zenekarban játszó zenész azonnal tudta, hogy ott áll előtte élő 

megtestesülése annak a műnek, amit előadni fog. 

Verdi nem csupán a metrumot üti, hanem vezényel a szó legteljesebb értelmében, a zenei 

gondolatokat arckifejezésével, teljes testtartásával és karmesteri pálcájának mozgásával 

egyaránt kifejezi. 

 

Szeretnék néhány szót arról szólni, hogy miként befolyásolta Verdi vezénylése a művet magát. 

Nem kizárólag némileg eltérő tempókról és hangsúlyokról van szó. 

Először is Verdi sokkal élesebb, metszőbb árnyalatokat választott, mint amilyenek 

Németországban szokásosak. E tekintetben van mit tanulnunk az olaszoktól. 

 

Az ember zenére való reakciója elsősorban érzéki; és a fül élesebb ellentéteket kíván meg a 

zene teljes és intellektuális megértéséhez, mint a szem, amely könnyedén érzékeli a színek 

eltérő árnyalatait. 

Az érzéki hatások alkalmazása nem csökkenti a mű intellektuális szépségét, ezen eszközök 

alkalmazása csak akkor ellenzendő, ha a maga a mű nem rendelkezik intellektuális 

vonzerővel. Így az a körülmény, hogy Verdi megengedi magának a rubato bizonyos 

használatát, nem válik a mű hátrányára, még német szemmel nézve sem. 

 



 

A németek sok esetben megengedik a morendo alkalmazását azért, hogy a szóló hangok minél 

kielégítőbben és erőteljesebben bontakozhassanak ki. Verdi soha nem engedné ezt meg. 

Az olaszok az emberi hangot hangszerszerűen használják, nálunk németeknél sokkal nagyobb 

mértékben – és helyesen teszik ezt, mert az olasz hangok általában sokkal biztosabbak. Ilyen 

módon a szóló hangokat pontosan ugyanúgy használják, mint a zenekar hangszereit: azaz az 

énekeseket és zenészeket egyaránt egy nagy zenekar részének tekintik. 

 

Általában kevesebb figyelmet szentelünk a zenekarnak, mert a kórus tűnik a legfontosabbnak, 

de itt Verdinél a kórus a zenekarral együtt játszik fontos szerepet. 

Mindenütt ezt láthatjuk a Requiem-ben is. A szóló hangok által megszólaltatott témák többé-

kevésbé ugyanolyan súlyúak, mint bármely más hangszer témája a műben. 

 

Érdekes dolog megfigyelni Verdi egyéni hangszeres effektusait, amelyek noha számosak, 

általában véve kevésbé tolakodóak és gyakran nemesebbek, mint sok német műben. 

Verdi soha nem engedi, hogy egy adott hangszer nagyobb hangsúlyt kapjon, mint amennyi a 

teljes általános hatáshoz szükséges. 

 

(Angolból fordította: Klimkó Andrea) 

 

 

A szólisták külön fejezetet érdemelnek. Én, aki bő 10 éve igen sok fellépésen – 
sokszor külföldön is – hallottam már a kórust, gyakran dohogok magamban, hogy a 
szólisták így, meg a zenekar úgy, vagyis megint a kórus a legjobb, fényévekkel.  
Most nagy reményekkel vártam a próbákat, mivel a Danubiát jó csapatnak tudtam, a 
Cantate-t meg ugye ifj. Sapszon jegyzi, a szólisták is ismertek, felkészült énekesek. 
Most nem térek ki a zenekarra és a Cantate-ra, ezt tegye meg más, hozzáértőbb. 
Tudom, a kórustagok többjének van erről véleménye. Én inkább a Maestro és a négy 
énekes közös erőfeszítéseit, igyekezetét próbálom megörökíteni.  
Az első próbákon nem volt irigylésre méltó helyzetben egyikük sem, különösen a 
tenort éneklő István, akinek a világ egyik leghíresebb tenorja előtt kellett 
megszólalnia. És a Maestro ebben a szituációban is a fellegekbe emelkedett, amikor 
nem dirigálta, hanem szinte kézen fogva vezette énekeseit. Bizonyára emlékezett 
arra, hogy nagyon gyakran szinte megalázó helyzetben vergődnek a szólisták, mivel 
a karmester dirigál, azt és úgy kell tenni, ahogyan ő akarja és punktum. Ezzel 
szemben a Maestro szinte dédelgette védenceit, akik önmagukat is felülmúlva 
teljesítettek. Még az is belefért, hogy Ildikó kifakadjon a főpróbán - igaz, ekkor nem 
volt pardon, a Maestro helyre tette őt - de az előadáson a maximumot teljesítették. A 
Maestro pedig velük élt, énekelt az előadás alatt. Emlékezetes marad, ahogyan 
„szemeztek”, kiszakadva a környezetükből, maguk örömére muzsikálva. 
 

* * 
 
Emlékeztek még a sörös beszólásra? Na, ezzel kezdődött minden. Jó lenne akkor 
tényleg egy pohár valamit együtt meginni! De hogyan? A vendéglátóhelyeken 
„tudományos összeg” egy pohár sör, a Maestro pedig valószínűleg vacsorázna is, 
akkor pedig a kórustagok nézik, amint ő eszik? Ha pedig mindenki eszik, az tényleg 
egy vagyon. És különben is: egy étteremben igazán csak a közvetlenül vele ülők 
élvezik a társaságát.  



És most jött az én Anikóm az ötletével, mármint azzal, hogy hívjuk meg az egész 
kórust, meg természetesen a Maestrot. „Lázálom” – gondoltam magamban, pedig én 
aztán nagyon álmodozó, fellegekben járó tudok lenni. Ugyan mit keresne egy 
ismeretlen magánlakásban egy világhírű ember?  
 
Akkor vegyük sorra: a lakás közel 130 m², de ebből kb. 30 a galéria. Marad 100 lent. 
Igaz, nagyon okos a lakás elrendezése, mert több, mint 10 m hosszú és min. 3 m 
széles a nappali, étkező, hall – úgy egyben. De hát csak a kórus min. 50 ember és 
még a Maestro a feleségével! 3-án megbeszélés a helyszínen Nórával és férjével, 
Gézával (akiknek elévülhetetlen érdemeik vannak ebben az emlékezetes 
felkészülésben-előadásban – ezúton is hála érte mindkettőjüknek!!!) és a Pintér 
lányokkal.  
Rendben lesz minden, meg lehet csinálni, csak jöjjön el a Maestro is! – ebben 
maradtunk. Nem részletezem a családunk feszült várakozását és előkészületeit, 
szívesen mesélünk annak, akit érdekel. Mindenesetre nagy fiaink közölték, hogy ők 
is szeretnék látni ezt a híres embert, ha már idejön hozzánk. Koruk (8, és 6 év) és 
elfoglaltságaik (iskola, óvoda) miatt erre sajnos nem került sor – a nagymamánál 
éjszakáztak. Mert való igaz, hogy ki tudja lesz-e még valaha ilyen társaság nálunk? 
Azért Anikó konyhai teljesítményéről csak kell pár szót írnom, ha már a Maestro is 
megölelte érte. Szóval azzal kezdtük, hogy mekkora a legnagyobb fazekunk? 
Lemértük: 11,8 l. 
Na, akkor ennyi minestrone lesz! – mivel a Maestro csak ezt a levest ette 
Budapesten, ezért is esett erre a választás. Aki ette, tudja milyen volt; aki látta 
emlékszik: a Maestro a második tányért önállóan teleszedve falatozott belőle. Mint 
boros, hagy dicsekedjem: előzetesen Nóráék elmondták, hogy nagyon befürödtek az 
éttermekben a magyar borokkal. Nos, olyat adtam neki, hogy még Evian vizet sem 
kért, inkább bort. (Ez a reklám helye: Tóth István: Egri Kékfrankos 2003. 1500 Ft, de 
csak nála kapni, akit érdekel, szerzek neki.) Egyébként ezt a nedűt kapta mindenki a 
koccintáshoz. 
 
Azt hiszem itt a pillanat kis történetek közreadására, melyek a humort sem 
nélkülözik. 

» Nemcsak nekem tűnt fel, de valahogy a próbákon mindenki szebb lett. 
Különösen a lányok. A hétköznapok megszokott, fakó ruhái, frizurái eltűntek, helyette 
mosolygós arcok, csinos, ruhák, friss, modern fizurák mindenfelé. Hiába no, CURA a 
Maestro. 

» Az előadás után beszélgetünk egy kisebb csoportban, hogy a szólistákon 
mekkora teher volt, különösen Ildikón (szoprán), mire a tenor egyik tagja halkan 
megjegyzi: 
- Látszott is a cipőjén…. 

» Fotósunk önvallomása: „Csináltam egy jó csomó képet róla, késő este 
válogattam köztük whiskyt szürcsölve, aztán egyszer csak azt veszem észre, hogy 
már nekem is tetszik ez a fickó…”  

» A férj este hazaérkezik párjához, aki a kórus tagja. Meghökkenve látja, hogy 
hitvese a haját igazgatja ollóval, kozmetikázza magát. 
- Te mit csinálsz?- kérdi 
- Á semmit, csak rendbe szedem magam – a válasz. 
Aztán a férjben megvilágosodik minden: másnap főpróba a Maestroval. 
 
(Az érintett szereplők utólagos elnézését kérem!)  



 
Azt hiszem a holt fáradt Maestro itt eresztett le, a kanapén már fizikailag is elengedte 
magát. Talán nem túlzás: jól érezte magát.  
Ebben persze döntő szerepe volt a közös, sikeres munkának és mindannak az 
igyekezetnek, amit érezni lehetett a kórus teljesítményén. Megkockáztatom: 
valamennyi szereplő közül a monteverdisekben érezte leginkább az akarást, az 
alapos felkészültséget, a felfokozott tettvágyat. És a közösen eltöltött estével is hálás 
volt érte. 
Mert emlékezzünk csak: maga mondta, hogy a profi társaságok járják a maguk útját, 
hiába kér ezt vagy azt, a zenekar úgy játszik, ahogyan tud és akar. Na ilyen 
disszonanciákból soha nem születik csoda. Már pedig itt most csudát tettetek, csudát 
tett veletek, velünk a Maestro. 
És ezekért a pillanatokért érdemes hetente próbálni, a családot hanyagolni, 
lemondani egy s másról. 
Mert csak a küzdés, a lemondás, az igyekezet teremt igazi értéket, amely nemcsak a 
közönséget szolgálja, hanem az előadókat is építi. 
És bizonyára soha nem felejti el senki azt, ahogyan az előadás kezdődött: 
valamennyi muzsikus szemét megkereste, összetalálkoztak a tekintetek.  
Együtt volt mindenki. Lélekben, testben egyaránt.  
Aztán kották kinyitva, pálca kézben, kar felemelve, és… 
 

* * 
 
Éva, drága! Tiéd az utolsó bekezdés. Mindig csodáltalak azért az igényességedért, 
ami ebben a munkában is megjelent. A karácsonyi koncert után már csak a Requiem 
volt a téma. Hétvégén is összetartás, szólam próba Pomázon. Tudod, az előadás 
legvégén arra gondoltam: ennél az élménynél csak egy jobb lehet, ha nekem int a 
Maestro. Talán egyszer. 
Hálás köszönet ezért a kórusért, a feleségemért, akin keresztül énhozzám is 
közelebb került a vox humana. És biztosan te is ugyanazt érzed, mint én: csak 
elkötelezetten, hittel szabad élni és akkor bármilyen csoda részese lehet az ember. 
Lám, neked is - aki fogadott fiaid-lányaid között énekeltél, hiszen köztük a helyed - 
így megadatott, hogy ugyanúgy intsen a Maestro. 
 


