
C. SZÁLAI ÁGNES 

NEMZETKÖZI KÓRUSRENDEZVÉNYEK VESZPRÉMBEN 

A z 1990-es évek kezdetének pompás lélektani pillanatában 
úgy éreztük: minden lehetséges. Egy ország kereste az arculatát, 
évtizedes hibernált álmok és vadonatúj elképzelések előtt vált 
szabaddá - ha nem is könnyűvé - az út. 1990. december 30-án 
írta a Napidban Üveges Sándor: „TalMjunli már ki valamit! Mond
juk egy igazi Zenepalotát. Meggyőződésem, hogy mára már csupán 
ennyi, ez hiányzik ahhoz, hogy Veszprém a honi zeneművészet egyik, 
ha nem is éppen a legelőkelőbb muzsika-zarándokhelyévé váljon az 
országnak. Mi több: nem csupán az országnak." 

A jeles zenebarát újságíró látnoki szavai - igaz, éppen a 
Zenepalota kivételével - az évek során megvalósulni látszot
tak. A veszprémi művelődési központ - akkor még V M M K -
kitűnő érzékkel ismerte fel azt a terepet: a zenét, ahol Veszp
rém magára találhat. A z 1968-as és '71-es nemzetközi éneklő 
hetek húsz év múlva újra- és újjáéledtek. Ehhez az elhatáro
záson kívül tömérdek egyéb is kellett, és talán nem is elsősor
ban pénz. 

Kellett hozzá egy szakmailag hiteles, a zene, a város és együt
tese iránt értékorientáltan elkötelezett muzsikus: Erdélyi Ágnes; 
egy szakmai háttércsapat: Veszprém Város maga is megújuló V e 
gyeskara; egy működőképes intézményi háttér: elébb a V M M K , 
utóbb a Városi Művelődési Központ; egy városi vezetés, amelyik 
felismeri: kis hazánk legjobban forgalmazható exportcikke vál
tozatlanul a zene; és talán nem hat szerénytelenségnek e sorok 
írójától, hogy szükség volt egy nemzetközi kórus- és médiakap
csolatokkal rendelkező projectmanagerre is. De leginkább gon
dolkodásmódváltozásra volt szükség: a felismerésre, hogy Euró
pát már nem vonzza hozzánk a vasfüggöny mögé kukucskálás 
izgalma és/vagy a gulyásromantika alacsony árszínvonala. 
Vonzhatja viszont a kuriózum, de még inkább a minőség. 

Hogy jó lóra tettünk, bizonyítja az 1992-es és '96-os Európa 
Cantat Nemzetközi Éneklő Hét, az 1993-as, '94-es és '95-ös 
Amerikai—Magyar Kórusnapok, valamint az 1998-as V o x Ju-
ventae nemzetközi kórusfesztivál egyértelmű sikere. 

1991-től, amikor is a 3. Nemzetközi Éneklő Hét előkészüle
tei alaposan felgyorsultak, hét év telt el . Ez idő alatt csak a vál
tozás vol t állandó, az „egyértelmű siker" ismérvei is átalakultak, 
és már láthatóan kirajzolódnak a jövő tendenciái is. Ezek fé
nyében vegyük górcső alá a veszprémi nemzetközi kórusfeszti
válokat! 

- A nemzetközi éneklő hetek és kórusfesztiválok gombamód sza
porodnak szerte Európában - ami egyedülálló volt '92-ben, közhely 
az évtized végefelé; a potenciális résztvevőkért szabályos harc folyik; 
a reklám és marketing immáron megkerülhetetlen és egyre emelkedő 
tétel a költségvetésben. - Ez magyarázza a 3. és 4. Nemzetközi 
Éneklő Hét többszázas létszámdifferenciáját, vagy a V o x Juve-
natae családiassá zsugorodott részvételi számát. A magyar részt
vevő kórusok száma is csökkent - biztató viszont, hogy akik 
vannak, azok visszajárnak. Legnagyobb értékké a címlisták vál
tak, legnagyobb tétellé a posta- és telefonköltség... 

- Még mindig hazánk ugyan az egyetlen „keleti blokkos" ország, 
amely Európa Cantat rendezvényeknek ad otthont, de a (korosodó) 
„kantátosok" közül aki akart, az már eljött ide; a generációs váltás 
az Európa Cantat kebelén belül csak mostanság indult meg - a ti
zen- és huszonévesekkel eddig nem sokat törődtek, most kezdik csak 
felmérni potenciáljukat. - N e m véletlen, hogy mind a két éneklő 
hét, az Amer ika i -Magyar Kórusnapok és a V o x Juventae is 
hangsúlyozottan felvállalta a könnyedebb, szórakoztatóbb, a 

fiatalabb korosztályokhoz közelebb álló műfajokat, darabokat is 
(Orbán 2. mise, Chichester Psalms, spirituálé/gospel, vokális 
jazz, barbershop, musical, Kreol Mise stb.), szakítva a korábbi, 
másutt a mai napig meglehetősen általános, arisztokratikus mű
sorválasztási gyakorlattal. 

- Az Európa Cantat Nemzetközi Kórusszövetség funkciója is 
megváltozott: már nem egy barátságos ernyő, amely alatt Kelet és 
Nyugat találkozik — szakmai szövetségek szövetségévé kíván avan
zsálni, és korábban támogató, utóbb megengedő attitűdjét az erősödő, 
művészi kérdésekre, kiadási és bevételi (!) tervekre egyaránt kiterje
dő kontroll váltja fel. - Ezt pusztán tudomásul vehetjük. Viszont 
miután a nemzetközi zenei szervezetek száma is nő, ez újfajta 
strukturálódást tesz lehetővé és szükségessé. Nemzetközi kap
csolatrendszereink bővítése, karbantartása állandó feladat. 

- A kőkemény kiszorítósdi határainkon kívül és belül is megfi-. 
gy élhető; az alternatíva: vagy valami teljesen újat találunk ki, vagy 
felfalnali az éhes cápák: a nonprofit és kultúraorientált vállalkozá
soknak álcázott „importrendezvények", amelyekre a helyi kulturális 
igények és szükségletek ignorálása, a „telepített" rendezvények prefe
rálása és a képződő haszon visszaforgatásának kategorikus megtaga
dása a jellemző. - M i megpróbáltunk mindig valami újat kitalálni: 
a klasszikus éneklő hét-modell Veszprémben így gazdagodott 
nemzetközi karnagyi kurzussal, kórus- és egyéni hangképzéssel 
(1992, 1996), a bilaterális amerikai-magyar rendezvények 
manager-kurzussal, zenetörténeti előadássorozattal (1993), kó
ruskoreográfiával (1994), a V o x Juventae instrumentális és v i 
lágzene-elemekkel, vidéki műhelykoncerttel (1998). Veszprémbe 
az utóbbi 7 évben minden nyáron eljött a világ: tanulhatott 
belőle/tőle, aki akart, megmutatkozhatott, aki kívánt, új zenei 
és emberi kapcsolatokat építhetett k i , aki nyitott volt. A város 
áldozatos bár jelenleg és remélhetőleg csak átmenetileg csök
kenő támogatása és különféle pályázati pénzek lehetővé tették, 
hogy a határainkon kívüli magyar kórusok, valamint a hazai 
szakemberek, együttesek ingyen illetve önköltséges áron vehes
senek részt a rendezvényeken. Ezzel együtt bőrünkön érezzük a 
tisztán gazdasági alapú konkurencia egyre erősödő nyomását. 

- Gyökeresen megváltoztak az európai kórusok utazási szoká
sai; az egymástól évtizedeken át zeneileg is elszeparált világ szereplői 
viszonylag gyorsan közvetlenül is megismerték egymást; a nyugati
aknak már nem vagyunk a „vadkelettel való találkahely", a keletiek
nek nem vagyunk „előretolt nyugat", árszínvonalunk magas, „Ennyi 
pénzekért" mindkét csoport idegenforgalmilag vonzóbb célországokat 
választ, összeborulás nagyfesztiválok helyett pedig egyéni és jól arti
kulált koncertkörutakat. - Ezzel magyarázható, hogy - ismét csak 
a jól ismert éneklő hét-modelltől eltérően - a veszprémi ren
dezvényeken kiemelt hangsúllyal szerepelnek az idegenforgalmi 
vonzerővel is bíró, kiegészítő programok (Bakony-balatoni k i 
rándulás, városnéző programok, hajókirándulás, magyar és 
nemzetközi táncház, akár több önálló koncert lehetősége stb.). 
Veszprémben az ún. zenei műhelymunka a délelőttre korláto
zódik - a délután a fakultatív szakmai vagy turisztikai progra
moké, az este a színvonalas szórakoztatásé. Ez más helyszíneken 
korántsem általános, és, bár nyilvánvalóan vannak költségvon
zatai, „a semmi ingyen van" programlefaragó mentalitással szem
ben megtérülő befektetésnek tűnik: egyre több együttes kíván 
immár hangversenykörútra visszajönni Veszprémbe és környé
kére. Mindazonáltal úgy véljük, hogy továbbra is szükség van 
egy-egy jelentősebb, oratórikus kompozíció közös előkészítésére 
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és megszólaltatására. Végül is ez teremti meg a különböző né
pek, kultúrák és tradíciók közvetlen találkozását, az együttes 
teremtés örömét, a művészi katharsist résztvevőknek és hallga
tóknak egyaránt. Ehhez eddig is, ezután is „csupán" jó művek, 
jó karnagyok és jó kórusok kellenek - ebben a sorrendben. 

Művekről már esett szó. A veszprémi kórusrendezvények 
messzemenően és vállaltan multikulturális jellegűek, ahol egy
más mellett és egyenrangú szerepben hallhatók a magyar és nem
magyar, klasszikus és könnyed mesterművek. A koncepcióban 
Kodály Budavári Te Deuma megfér Gershwin Porgy és Bessé-
vel , Liszt a Kreo l misével, Brahms a spirituálékkal, Mar t inu 
Vi l la-Lobossal . A z eredmény mégsem eklektikus, hanem von
zóan színes. Egy dologban nincs tolerancia, és ez a kompozíció 
minősége. A z évek folyamán a magyar, az európai és az ameri
ka i kórusszcéna legjobbjai jöttek el Veszprémbe műhelyt vezet
n i : Bo Johanssontól Párkai Istvánig, Erdei Péterig, Seán Deib-
lertől Richárd Sparksig, Zámbó Istvántól Wolfgang Seeligerig, 
Jordi Casasig. A karnagyi kurzusokat Heltay László, Kollár Éva, 
Hans-Dieter Reinecke vezette. O k valóban „méz a madzagon". 
Nevükre megmozdulnak azok a kórusok is, akik egyéb nagylé
legzetű rendezvénytől, éppen tömegességük és természettől va
lóan lefelé nivelláló karakterük miatt távol maradtak. 

- A bilaterális kapcsolatok jelentősége a nemzetközi projektek 
egyre nehezedő kivitelezhetőségével párhuzamosan nő - működteté
sük viszont „innen oda" nehézkesebb, mint valaha. - Ehhez túl sok 
hozzáfűznivaló nincs - legfeljebb jelzik a hosszú távú tenden
ciákat. Németországban például nemzetközi projekteken való 
részvételre rendkívül nehéz pénzt szerezni, „kórustól kórusig" 
kapcsolatra sokkal könnyebb. Nálunk az amerikai modell ér
vényes: „sem-sem" - ha valaki bárhová is menni akar, neki kell 
előteremtenie a pénzt. S ha már pénzről esik szó: a nyári ren
dezvények Veszprémben részvételi díjasok voltak már az első 
pillanattól - tehát akkor is, amikor másutt még javában köz
pont i vagy önkormányzati pénzek biztosították a rendezvények 
szolid anyagi hátterét. A z évek alatt megtanultuk, hogy nem
zetközi kórusrendezvényeket szervezni nem az a par excellence 
nyereséges vállalkozás. A résztvevőktől szedhető díj megállapí
tásánál a józan ész egyfelől önmérsékletet ír elő, másfelől éssze
rű takarékosságot feltételez. És hitet, hogy pályázataink némely, 
eddig makacsul eldugaszolva tartott pályázati búvópatak forrá
sához is eljutnak végre. 

- Végezetül, de nem utolsósorban, az elmúlt hét év alatt Európa 
hazánkat is alapjaiban érintő politikai és gazdasági történéseitől, a 
honi kormányváltozásokon át a helyi önkormányzatok és intézmé
nyeik a húsbavágónál is élesebb gazdasági megszorításaiig Scylla és 
Kharybdis-labirintusban kell navigálnunk. Iránytűről már nem is 
beszélünk. - Panaszkodni persze lehet, de nem igazán érdemes. 

A m i t e sorok írója a maga részéről, kollégái, természetes 
szakmai szövetségesei és a város segítségével megkísérel: kiala
kítani egy olyan új rendezvénymodellt, amely 

- követi az együttesek fent vázolt megváltozott utazási szo
kásait; 

- felvállaltan segíti a kórusok és a közönség újbóli, az igé
nyes szórakozásban gyökerező egymásratalálását; 

- a repertoár megújításával, magával ragadó, jó zenék, k i 
tűnő műhelykarnagyok megnyerésével szolgálja az élményt adó 
színvonalú, együttes muzsikálás ügyét; 

- a magyar és külföldi kórusok újabb rétegeit megcélozva 
mind szélesebb körrel ismerteti meg a közös alkotás soha meg 
nem unható izgalmát és örömét. 

Sok, rendszeres, kicsi lépés kel l ehhez, amely remélhetően 
egyszer addig a bizonyos Zenepalotáig is levezet... de addig is 

megkíséreli Veszprémet megtartani a jó úton, hogy a zenei és 
kórushagyományaira méltán büszke város az ország egyik muzsi
kazarándokhelye maradjon. M i több, nem csupán az országé! 
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