
Tisztelt Fáy úr! 
 
Soha nem venném magamnak a bátorságot, hogy vitába szálljak az Ön kritikai 
szempontjaival.  Még akkor sem, ha véleményem szerint Önnek NINCS joga ahhoz, hogy 
pusztán lemezhallgatói élményei alapján megkérdőjelezze a Verdi által megkívánt tempókat, 
de természetesen joga VAN ahhoz, hogy ne értsen egyet Verdi szándékaival. Elvégre ő csak 
a zeneszerző… 
 
Én személy szerint szeretném megköszönni, hogy végül nem kifogásolta a közönségnek 
szóló köszöntésemet.  A helyzet az, hogy ez nem egy szokásos esti hangverseny volt, 
hanem egy olyan koncert, amelynek célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a Salva Vita 
Alapítvány tevékenységére. Ebben a szellemben üdvözöltem a hallgatóságot, így köszönve 
meg, hogy támogatnak minket. Mivel Ön is a hallgatóság között volt, Önnek is szól a 
köszönetem. 
 
Amint említettem, nem vitatkozom az Ön szakmai elemzésével. Engedje meg azonban, hogy 
egyéb megjegyzéseivel kapcsolatban kifejtsek néhány gondolatot: 
 
1.) A zenekar „gyenguska”. Talán pontosabb megfogalmazás lenne, ha azt mondanánk, 
hogy a zenekar fiatal. Fiatal, tele energiával, reménnyel és vággyal, hogy felnőjön a 
legjobbak közé. Amit Ön gyengeségnek ítél, azt én a legnagyobb teljesítményüknek tartom: 
ez pedig az érzékenység. 
 
2.) A kórus néha erősen „rágyújt”. Nos, nem könnyű dolog - egy nagyon kifinomult, ám 
mégis amatőr kórusnak - megfelelni a Verdi által megkívánt hangzásnak, hiszen ez a mű egy 
profi operai kórus számára íródott. Ezek a rendkívül felkészült énekesek szerettek volna 
hozzájárulni jótékonysági estünk sikeréhez, vállalták a kihívást, és a legjobb teljesítményüket 
nyújtották. Ha időnként el is ragadta őket a lelkesedés és a szokottnál erősebben  „kiabáltak” 
- ami talán némileg rontott a minőségen - a célt elérte: a koncert óta egyfolytában 
jelentkeznek az adakozók, akik minden elképzelhető módon segíteni kívánják a Salva Vita 
Alapítványt… Engedje meg a megjegyzést: van olyan ember, akikre rá kell kiabálni ahhoz, 
hogy reagáljon.  
Áldja meg őket az Isten! 
 
3.) „Drámai” pózban mutatom föl a partitúrát (ez vajon mit jelent, kedves Uram?). Az egyik 
legnagyobb lecke, amelyet  karmesteri tanulmányaim során mesteremtől kaptam (27 évvel 
ezelőtt, igen 27!...), hogy az első taps a zeneszerzőnek szól. Ezért biztos vagyok benne, 
hogy „drámai”-n Ön azt értette : alázatos. 
 
4. És végül a „majomparádéról”. Őszintén kívánom, hogy sem Önnel, sem egyetlen 
ismerősével ne történjen meg, hogy fogyatékossá válik.  Ha ez mégis bekövetkezne, biztos 
lehet benne, hogy a Salva Vita és ez az egész kedves „szamaritánus majomcsapat” - 
természetesen velem az élen - ott lesz, hogy segítsen. 
 
 
Tisztelettel 
José Cura (hivatalos karmester – félhivatalos író) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dear Mr. Fáy, 
I would never dare to argue against your critic's point of view because, even if you 
DON'T have the right to ignore Verdi's wanted tempi by establishing a judgement based 
only on your experience as a recording listener, you certainly YES have the right to 
disagree with Verdi's intentions. After all, he is only the composer... 
I personally want to thank you because you have approved that I greeted the 
audience. In fact, this was not an ordinary "black tie" evening but a concert aimed to 
awake the conscience of people towards Salva Vita. It is in that spirit that I saluted the 
audience: meaning to thank them for supporting us. By the way, you were also among 
the public so my thanks goes to you, too. 
As said, I will not discuss your professional analysis. However, allow me to express 
some thoughts regarding your other concepts: 
1) That the orchestra is weak. Maybe it would be more accurate to say that the 
orchestra is young. Young and full of energies and hopes and wishes to grow. What you 
consider weakness is for me their best achievement: subtlety. 
2) That the choir was shouting sometimes. Well, it is not an easy thing (being a very 
refined still amateur choir) to match the necessary sound of Verdi's orchestration, 
intended for a professional opera choir. This extremely well prepared group, wanting to 
give their contribution to our charity, stood up to the challenge by giving their best. And 
even when sometimes their enthusiasm drove them to sing beyond their usual type of 
forte (which may have turned in a little loss of quality), such "shouting" succeeded in its 
goal: Calls from people wanting to help Salva Vita in whichever possible way are constant 
since the concert... Allow me to say, some people need to be shouted to react. God bless 
them! 
3) That my attitude by raising the score was "dramatic" (meaning what, dear sir?): 
One of the biggest lessons my conducting teacher taught me (27 years ago, yes 27...!), 
is that the very first applause is for the composer. I am sure then, that by "dramatic" you 
meant humble. 
4) About the monkey's parade. I truly wish that neither you nor nobody you know may 
never be reached by any kind of handicap. If so, be sure that Salva Vita and its sweet 
"defile of samaritan monkeys" (myself leading, of course) would be there to help you. 
Yours, 
Jose Cura (Official conductor, semi-official writer). 


