
A MÁV Szimfonikus Zenekar április 30-i
(Lukács Miklós-bérlet) estje ritka tanulsággal
szolgált: azzal, hogy valamely zenekar „mi-
lyensége” mennyire mérhetetlen. (Ezt egyéb-
ként gyakran megtapasztalja, aki élôben ta-
lálkozik felvételek alapján nagyrabecsült
elôadókkal, s keserûen csalódik – jogos – vá-
rakozásaiban. Éppen ezért emlékezetesek a
kellemes csalódások!)
Aki hallhatta elôadásukban (González Móni-
ka, Kálmándi Mihály és a Nemzeti Énekkar
közremûködésével) Brahms: Német Re-
quiemjét, aligha azonosítaná be megannyi
koncertfelvételüket. Minôségileg mást pro-
dukáltak ezúttal, s ez részben talán azzal (is)
magyarázható, hogy a szó legnemesebb ér-
telmében adták tudásuk legjavát: Lukács Er-
vin irányította az elôadást. Alig hihetô, hogy a
dirigens, aki a MÁV Szimfonikus Zenekarnak
évtizedek óta rendszeres vendégkarmestere,
hamarosan 80. születésnapját ünnepli – ez az
esemény is fokozta az est ünnepélyességét.
A színvonal a mérhetetlen ajándékok sorába
tartozott. (Megkockáztatható: nem összegzô-
dött, hanem hatványozódott a zenekar mun-
kájának eredményessége.) 
Néztem a pódiumra lépô karmestert: nyoma
nincs rajta az idô múlásának. A vezénylô
Lukács Ervin: centrális figura, nemcsak helyi-
leg, hanem érdemben. Evidenciaként él ben-
ne a mû – és hogy ténylegesen felcsendül-
jön, ahhoz kellenek az elôadók, akik ezúttal
méltó partnerei voltak a partitúra egészének
hangzó valósággá tételében. Nem vártak
mindegyre új intésekre, ôk is tudták a kom-
pozíciót, és az egyszerre bennük is élni kez-
dett. A karmester egy-egy indításában benne
volt az egész tétel. Ez a mûismeret: eleve tud-
ni azokat a „buktatókat”, amelyek külsô se-
gítség nélkül elkerülhetetlenek. Ilyenkor
megrebbent a beszédes balkéz, és hirtelen
felfénylett (vagy épp elborult, szándékának
megfelelôen) a hangzás. Nem elôre kitervelt
pályákra terelte a szólamokat, nem kért
(fôként, nem követelt!), hanem az optimális
lehetôségeket mutatta fel. Nyugodtan, biz-
tonságot adóan. Varázsló-tudományához az
is hozzátartozik: „eléri”, hogy a zenekar ön-
ként legyen odaadó. 
Az ismertetôben kézhez kaptuk a Német
Requiem szövegét, Károli Gáspár fordításá-
ban. Aki nem olvasta (s a német szöveget
sem érti), az is értôen tájékozódott a tételek
érzelmi-gondolati világában. 
Egyszerûen az történt, hogy értelme lett min-
den gesztusnak: a színek váltakozásának, a

rendkívül széles dinamikai tartományt bejáró
folyamatok sûrûséggé nehezültek vagy áttet-
szôvé szublimálódtak. Az ilyen hangszeres
környezet érthetôen inspirálta az énekeseket
is. Lukács Ervin pedig meghajolt, s tette, amit
ilyenkor a karmesterek tesznek. Mint ha
semmi különleges nem történt volna (az ün-
neplést részben a születésnapi gesztus szám-
lájára írva). A pirosbetûs hétköznapra sokáig
fogunk emlékezni.

* * *

Vegyes érzéseket keltett a Szegedi Szimfo-

nikus Zenekarnak a Magyar Szimfonikus
Körkép keretében rendezett május 6-i kon-
certje. A mûsorválasztás ígéretes:  az opera-
játszás egyik hazai erôdítményébôl szívesen
hallunk Puccini-muzsikát (a jubileum évé-
ben kiváltképp aktuális), s az is örvendetes,
hogy a Vántus István Kortárszenei Napok-
nak köszönhetôen (viszonylag) kortárszene-
közelben élô muzsikusok kétségkívül érté-
kes magyar mûvet tûznek mûsorra, a
Trasfigurazionit, Szôllôsy Andrástól. A Cap-
riccio sinfonico hangulatkeltô darab, ideális
nyitószám – mármint a közönség szempont-
jából (utána tud figyelni, kedve is van hoz-
zá), s a Messa di Gloria is biztos sikerre szá-
míthat. Ez utóbbiban a Vaszy Viktor Kórust
hallottuk, szólistaként pedig Cselóczki Ta-
mást, Szegedi Csabát és Cser Krisztiánt. Az
est dirigense Gyüdi Sándor volt.
Mindazoknak, akik jelen voltak a koncerten,
feltûnhetett, hogy a karmester azonos „tech-
nikával” irányítja együtteseit a különbözô stí-
lusú kompozíciókban. Különös gondot for-
dít a precizitásra: ütései „tiszták”,
egyértelmûek – ugyanakkor, mintha igye-
kezne kívül maradni a mûvek-kiváltotta han-
gulatok, érzelmek világán. Vagyis: egyrészt
biztonságot adóan tartja össze az elôadókat,
másrészt viszont munkává degradálja a játé-
kot. Általánosságban elmondható, hogy a
zenekarban jó erôk ülnek (ha nem is egyen-
letesen valamennyi szólamban), akik tudták
szólamukat – mégis elmaradt az a többlet,
amelyet jogosan várnánk élô elôadástól: a
gyönyörködtetés szándéka és meggyôzô
ereje. A Puccini-muzsika „takarékon” hatott;
senki sem panaszkodhat, hogy túljátszot-
ták… Ez a fajta (a hangszeresek részérôl alig-
ha megtervezett) távolságtartó hozzáállás
azért elszomorító, mert olyan élménytôl let-
tek megfosztva az elôadók is, amely jogosan
kijárna nekik, amiért megdolgoztak (ponto-
sabban: megdolgoztak azért!). A Puccini-

operákból ismert dallamok-dallamtöredékek
azért sohasem tévesztették el hatásukat! A
Misében módosult a helyzet, ám biztosra ve-
szem: semmiféle problémát nem jelentett
volna a nagylétszámú kórusnak, ha nagyobb
intenzitást kér tôlük a dirigens. A szólista-vá-
lasztás egyértelmûen elhibázottnak tûnt;
Cselóczi Tamás énekét hallgatva, az volt az
érzésem, hogy a kölcsönzött-leutánozott ma-
nírok már-már a parodizálás határát súrolják.
Akinek a teljesítményére érdemes sokáig
emlékezni: Cser Krisztián. Mindig annyi
(jelentôségben, dinamikában) és olyan (szín-
ben, s a melodikus felépítést illetôen), amitôl
az összhangzás szebb és értékesebb lesz.
Kamatozott viszont a dirigensi hozzáállás a
Szôllôsy-mû elôadásakor. Itt valóban szükség
volt arra, hogy kézben tartsa a hangzás egé-
szét (más kérdés, hogy ha többet foglalkoz-
na az általa ideálisnak képzelt hangzáskép
elérése érdekében azzal/azokkal a szólam-
mal/szólamokkal, amelyek módosíthatnák
az összhangzást, még árnyaltabb elôadás jö-
hetett volna létre). Komoly-szép produkció
született – legalábbis, ott és akkor ezt a be-
nyomást keltette az interpretáció. Olyannyi-
ra, hogy a Trasfigurazioni mûsoron (reperto-
áron) tartását ezúttal nem csupán abból a –
korántsem elhanyagolható – szempontból
tartanám hasznosnak, hogy kamatozzon a
zenekar befektetett munkája, hanem hogy
általuk mind többek megismerjék a magyar
zenetörténetírásban feltétlenül elôkelô he-
lyet elfoglaló mûvet.

* * *
Példaértékû a Körkép-sorozatban a Nemzeti

Filharmonikusok május 22-i koncertje:
olyan mûsorral jelentkeztek, amely a leg-
különbözôbb várakozásoknak felelt meg.
20–21. századi magyar mûként ôsbemutatót
kínáltak (Dukay Barnabás: Szimfóniák az éj-
féli Naphoz), Beethoven: B-dúr zongoraver-
senyének szólistájaként a Tiszadobi Zongo-
rafesztiválon már többször a hazánkban járt
Ian Fountaint hívták meg – a második rész-
ben pedig Csajkovszkij Manfréd-szimfóniájá-
nak grandiózus elôadásával koronázták meg
az estet. 
Ezúttal a „változatok zenehallgatásra” prog-
ramot is teljesíthette a közönség, akár tuda-
tosodott a hallgatókban, akár csak ösztönö-
sen élték át. Az ôsbemutató: mindenkinek
újdonság. A szerzô kísérôszövege egyfajta
spirituális ráhangolódásra inspirált, azáltal,
hogy mindennemû konkrét adatot mellôzött.
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Nem ismertetett szakmai részleteket, s nem
magyarázott olyan jelenségeket, amelyek
egy része viszont így kétségkívül elsikkadha-
tott. Nyilvánvalóan nem arra törekedett,
hogy az alkotói folyamatot megismerjük, s
azt sem tekintette fontosnak, hogy a mû lé-
nyegi strukturális összetevôirôl konkrét is-
mereteink legyenek. Mindennek eredmé-
nyeképp a figyelem a megszületô hangzásra,
a meditációra inspiráló akkordikus zenei
szövetre irányult. Feltûnhetett a vonós-fafú-
vós színek rendszeres apró-érzékeny válto-
zása; a vékonyabb és vastagabb hangzó fo-
nalak mindig harmonikus egészet alkottak.
Hogy ezt azzal érte el a szerzô, hogy egyide-
jûleg mely hangok felhang-struktúrájának
mikor melyik tartományát erôsítette, kétség-
kívül tekinthetô szakmai belügynek. (Hogy a
hangzás 25 szólamú, hasonlóképp indiffe-
rens a hallgató számára.) Kocsis Zoltán irá-
nyításának, az elôadók koncentrációjának
köszönhetôen a zenekari mû négy külön-
bözô apparátusra szánt verziója közül a most
felhangzott „a szolgálat” kétségtelenül  elhi-
tetô erejû volt; ki-ki korábbi zenei tapasztala-
tai birtokában fogadhatta. Lehetett idôn kívül
helyezkedni, belefeledkezve az egyenlete-
sen pulzáló akkordok hangzásvilágába – s
lehetett éberen, kívül maradva a kompozíción,
figyelni: fogódzókat keresni. Ez utóbbi is ha-
szonnal járhatott, amennyiben bármilyen (a
darab szempontjából akár lényegtelen) je-
lenség által részévé vált az illetô zenei él-
ménytárának.
Beethoven kevésbé gyakran elôadott II. zon-
goraversenye visszavezetett a hagyományos
koncertlátogatói attitûdhöz, ami a korábbi
szellemi koncentráció után valamiféle fel-
üdülést jelentett. Kocsis Zoltán szólista-vá-
lasztása mindig tanulságos a hallgatóságnak
(s vélhetôleg a zenekarnak is): Ian Fountain
remek pianista, ugyanakkor érzôdik játékán,
hogy vezényel is. 
Ezúttal megtapasztalhattuk a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyterem akusztikai lehe-
tôségeit: leeresztették a hangvetôt a Dukay-
mû elhangzásakor (ezáltal még intenzíveb-
ben szólt a monumentális teremben a
közönséggel szemben elhelyezkedô vonó-
sok hangja), a versenymû során a „helyére
került” a hangvetô, míg a Csajkovszkij-mû
idején differenciáltan megnyílt néhány falfe-
lület, bôvítve az akusztikus teret.
Programjában, életérzésében valamiféle tá-
voli-áttételes rímelést is vélhetünk a koncert
nyitó- és zárószáma között, amennyiben
Dukay a végtelennek a számára megragad-
ható léptékét kívánta felmutatni, Csajkovsz-
kij Manfrédjában pedig az egyén belsô vilá-
gának, életérzéseinek végtelenítettségét

juttatta kifejezésre. Kocsis e mûben rendkí-
vüli intenzitást, személyességet kívánt zene-
karától – így a közönség feloldódhatott e ro-
mantikus világérzésben.

* * *

A júniussal pedig ismét beköszöntött a Cso-
da! A Mûvészetek Palotája Bartók Béla

Nemzeti Hangversenytermében immár
harmadik éve kerül sor a Budapesti Wagner-
napokra. Két éve a minden elképzelést és
várakozást felülmúló Parsifal, tavaly a Tetra-
lógiából A Rajna kincse és A walkür – idén
pedig folyatásként elôször két premier (júni-
us 7-én a Siegfriedé, 14-én pedig Az istenek
alkonyáé), majd a rekorder-teljesítmény: mi-
ként Wagner annakidején megálmodta, vég-
re realizálódik négy egymást követô estén a
monumentális alkotás (június 19–22).
„Aki nem hisz a csodákban, az nem realista”
– mondta Fischer Ádám a Budapesti Wag-
ner-napok sajtótájékoztatóján. Nos, lehet ezt
még „ragozni”?… 
És mindent meg lehet kérdôjelezni: a hitet, a
csodát, a realizmust. Mondhatjuk úgy is,
hogy merni kell „nagyot álmodni” – s ráéb-
redni az álom és valóság egymásba-ját-
szására… Mindez kollektívát feltételez - mert
ha csak egyetlen láncszem meggyengül,
könnyen szertefoszlik…
Annakidején Wagner is „hitt” – önmagában.
Sôt, kezdetben szinte csak ô. Aztán ez a pszi-
chózis kiterjedt, „megfertôzte” a minden te-
hetség iránt fogékony Lisztet, és még hossza-
san sorolhatnánk.
Wagnerben ma már nem kell hinni – ma már
nem hinni kell: mûvekké manifesztálódott
az, ami kezdetben valószínûtlennek tûnt. A
„zenedráma” sem igényel különösebb hitet,
Bayreuth léte, az Ünnepi Játékok iránti fan-
tasztikus érdeklôdés – kôkemény realizmus,
önmagukért beszélô tények-adatok végelát-
hatatlan sora. Mihez kellett tehát akkor az a
speciális hit, ami realitást hívott életre?
A kishitûség – magyar átok. Nemzeti betegség,
hogy elôbb látjuk a vélt vagy valós, de min-
denképp nagy elhitetô erôvel szuggerált aka-
dályokat, semmint azt, ami (eme zavaró kö-
rülmények nélkül) akár meg is valósulhatna.
Fischer Ádám, aki mind a bécsi Staatsoper-
ben, mind a Zöld Dombon nagy elismerést
szerzett a Ring dirigenseként, kettôs célt
tûzött ki: túl azon, hogy Wagner-ciklust ter-
vezett Budapesten, olyan budapesti Wagner-
ciklust akart létrehozni, amely méltán tarthat
igényt nemzetközi érdeklôdésre és elisme-
résre. Talán csak azt kellett észrevenni, hogy
óriási nyitott kapuk várnak a döngetésre.
Mert a Wagner-kultusznak hatalmas hagyo-
mánya van Magyarországon, tehát a hazai

érdeklôdés szinte eleve adott; s Budapestnek
olyan csodás az új koncertterme (érték-ori-
entált vezetôséggel), amely szinte önmagá-
ban is vonzza a nemzetközi érdeklôdést. 
Az elôadó-gárda is adottnak tekinthetô; az
MR Szimfonikusok, akik – mint ezt rend-
szeresen bebizonyítják – fantasztikus telje-
sítményre képesek Fischer Ádám irányítá-
sával; s nemzetközi énekes-gárda, akikkel
világjáró karmester-pályáján együtt dolgo-
zott a dirigens. Úton a nagy álom megvaló-
sulásához, az idei elsô lépés a Siegfried
premierje (mármint, a Budapesti Wagner-
napok keretében) volt.
Wagner maximalizmusa szinte mindenkire
kiterjed: sokat követel az elôadóktól (éneke-
sektôl, hangszeresektôl egyaránt), és a hall-
gatóságtól is. Ezzel az elvárással azonban bi-
zalmat elôlegez: képesnek, méltónak tartja
kései „partnereit”. Ehhez kellett erôs hit – és
mûködött; a wagneriánusok (bárhol a világ-
ban) elképesztôen fegyelmezettek! Képes-
nek tartják magukat, méltónak a nem min-
dennapi koncentrációra – csakúgy, mint az
elôadók. És a figyelem erôterében szinte
minden lehetséges.
A Müpa körültekintôen gondoskodott a kö-
zönségrôl, szép kiállítású mûsorfüzettel, két-
nyelvû feliratozással (két szinten, hogy min-
denhonnan jól követhetô legyen a színpadi
történés). Az áradó, gyönyörû zenét hallgat-
va, aligha zavarhatott bárkit, hogy a zenekar
kiemelt jelentôségû Wagnernél – annál is in-
kább, mivel a sejtetô és emlékeztetô össze-
függés-láncolat épp a hangszeres kommen-
tárnak köszönhetô. Ráadásul, az elôadás
magától értetôdô volta már-már elpalástolta
a wagneri zenének e sajátosságát.
A Müpa-beli operajátszás külön téma; ne-
megyszer lehettünk tanúi annak, hogy a
koncertszerû elôadáshoz is színpadot vará-
zsoltak az énekesek, máskor a félszceníro-
zott produkció hat teljes értékû látványvilág-
nak. A Wagner-napok programjaiban a
nemzetközi stáb arra vállalkozik, hogy Wag-
ner „szellemében”, tehát a napjaink összmû-
vészeti lehetôségeinek gazdag kiaknázásával
teremtsenek színpadi látvány-világot. Korhû-
séget kívánnak megvalósítani, a szó mindkét
értelmében: a kompozíció szelleméhez, s
napjaink lehetôségeihez képest egyaránt.
Merészség és - amenynyiben a posztmodern
után még mindig van hitele a szónak – mo-
dernség jellemzi a látványvilágot, miközben
a zene „primus inter pares”, amit jó esetben
hangsúlyozni, aláhúzni vagy ellenpontozni
lehet/szabad, de róla elterelni a figyelmet:
soha! Báb- és árnyjáték, vetítés, film, tánc –
megannyi társmûvészet, ráadásul a szerepek
néha úgy alakulnak, hogy az énekesek érzel-
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meit más szereplôk, például táncosok jelení-
tik meg. A Siegfriedben például egészen sa-
játos volt, hogy a hôs „zenei tevékenységét” 
bevallottan (a színpadon látható) zenekari
játékosok vállalták fel. A kard egybeforrasztá-
sánál Varga Zoltán Mihály jeleskedett, s fúvó-
sok vállalták magukra Siegfried „társ-keresô”
muzsikálását is (sípon és kürtön). Határeset,
hogy Christian Franz, már-már kilépve
szerepébôl, kézfogással köszöni meg a mu-
zsikusok közremûködését. Pillanatok, ame-
lyek oldó hatásúak, hogy aztán ismét kon-
centráltan folytatódjék a tényleges történet.
A vendégmûvész énekesek reflektorfény-
ben álltak (a Siegfriedben magyar egyedül
Gál Gabi, az erdei madárka hangjaként) – a
zenekar az árokból remekelt! Fischer Ádám
több nyilatkozatban adott hangot annak a
meggyôzôdésének, hogy az elôadómû-
vészet legnagyobb ellenségének az unal-

mat tartja. Nos, ettôl nem kellett félnünk! A
dirigens lelkes volt és lelkesített – az MR
Szimfonikusok pedig hivatásos operazene-
karokat megszégyenítô érzékenységgel kí-
sértek. Kamatozott Fischer Ádámnak az az
operadirigensi jellegzetessége, hogy maxi-
málisan az énekesekre koncentrál, biztosít-
va nekik az ideális hangzó környezetet.
Biztonságban érezhették magukat a szere-
plôk, az instrumentális szövet mindig a he-
lyén volt. Dinamikailag is alig néhány
csúcsponti pillanatban veszélyeztette a jól
hallható énekszólamot a zenekar – ilyen-
kor azonban a hallgatói hallás készséggel
korrigál, s „odahallja” az énekes csúcs-frá-
zisait.
Amihez kevés hit is elégséges volt, az a zene-
kari teljesítmény. Tudni lehetett ugyanis,
hogy az operajátszással ismerkedô-barátko-
zó remek zenekar minden tartalékát mozgó-

sítja. A felkészültség (a „rádiózenekar” sajá-
tosságból adódóan, szinte mindig piros lám-
pára, felvételre kész diszpozíció birtokában)
eleve adott, s kétségkívül kihívást jelentô a
méltó-rangos feladat. 
A Siegfried-premiert véget-nem-érô taps ho-
norálta. Az élmény hatása alatt volt, nem sie-
tett a közönség. Sajnos, feltérképezhetetlen,
hogy a rádióközvetítés hallgatóit menynyire
bilincselte le – látvány nélkül – az elôadás.
Eluralkodik-e az otthonosság meganynyi fe-
gyelmezetlensége (beleértve a háttér-zene-
hallgatást) vagy pedig mûködésbe hozza a
fantáziát, elképzeltetve a vizualitást. 
Nem kell különösebb hit ahhoz, hogy bíz-
zunk benne: a minôség megtette a magáét. A
vezérmotívumok jóvoltából  nehéz szaba-
dulni e grandiózus zene hatásától – de vél-
hetôleg bárki édes bilincsnek érzi.
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Ottó Péter: A Mesterhegedûs 
KOVÁCS DÉNES emlékezik

Az Európa Kiadónál indokolatlanul „diszkré-
ten”, mindenfajta beharangozás nélkül megje-
lent kötet a kirakatban tûnt fel: megakadt a
szemem a címlapon. Kovács Dénesre ismer-
tem rá a borító fotóján. 
Miként a fülszövegben olvashatjuk: életinterjú,
„a mindig is vonakodva nyilatkozó mûvészt
egy Németországban élô zenetanár és író, Ot-
tó Péter bírta szóra”. Az elôzményekrôl a
bevezetô tudósít. Kiderül, hogy a ’90-es évek
elején az akkor 77 éves Anci néni (Kovács Dé-
nes nôvére), aki szerette volna, ha könyv ké-
szül öccsérôl, annak megírására Ottó Pétert
kérte fel. Rendelkezésére bocsátották a hege-
dûmûvész egyik testvéröccsének hátrahagyott
gyûjteményét, amely cikkeket, kritikákat tartal-
mazott. Ennek feldolgozása után kért beszélge-
téseket 2002 tavaszán Kovács Dénestôl. A vo-
nakodó mûvészt („Nem beszélek szívesen
magamról. Sohasem tettem.”) nem erôltette,
de rendszeresen jelentkezett nála küldemé-
nyekkel: a „The Musical Memoirs of Nathan
Milstein” magyar fordításának fejezeteivel. A
hetedik küldemény után, amikor ismét Magyar-
országon járt, végre kedvezô fogadtatásra talált. 
2003 áprilisától jó egy éven át készül, több
„ülésben” az életmûinterjú, amelynek kézira-
tán még 2004 júliusában gondosan átnézte.
Akkor kérte a szerzôt, hogy többet ne foglal-
kozzanak a könyvvel. Ezt a befejezést vállalta
– a többi, 2005. február 10-ig, személyes kom-
mentár, dokumentatív „coda”.

Az életinterjú felépítése poétikus, a négy év-
szak módján tagolódik. Vivaldi? – ötlik fel a ze-
nebarátban, fôleg, ha ismeri azt a Magyar Rá-
dió Szimfonikus Zenekarával, Lamberto
Gardelli vezényletével készült felvételt, ame-
lyen a szólót Kovács Dénes játssza. Akár igen,
akár nem – mindenesetre az évszak-soroló fe-
jezetek élén (ha nem is szonett), egy-egy vers-
ill. versrészlet áll. Hangulatkeltô, sôt, több an-
nál. Csakúgy, miként a telitalálatként minôsít-
hetô „életinterjú” mûfaj-meghatározás. Mert az
értô olvasó számára többszörösen is több an-
nál: korrajz, mûvelôdéstörténeti adalék-
gyûjtemény a kor igazabb megismeréséhez – s
nem utolsósorban egy korszakos jelentôségû
elôadómûvész és pedagógus megrendítôen
ôszinte vallomása. (Amibôl kiderül: koránt-
sem „csak” Mesterhegedûs volt…) Az egésznek
kicsit olyan íze van, amit leginkább – a címet
Schumann Kinderszenenjének záródarabjától
kölcsönözve – úgy határozhatnánk meg: Der
Dichter spricht. (Tehát nem „beszél”, sôt, nem
is annyira „mondja” – inkább „szól”, egyfajta
kinyilatkoztatás-értékkel.) Kovács Dénes tisz-
tában van állapotával, s felméri: egyfajta
„számadás” nem kerülhetô el.
Élete (magán és szakmai élete) során gyakran
kellett alkalmazkodnia a körülményekhez,
vagy legalábbis, azokra tekintettel hoznia
felelôs döntéseket. Egykor megtanulhatta,
nem elég hegedülni (egy 1956-ban megjelent
„Szabad Nép” cikk címe a 26 éves, a londoni
Flesch-versenyt megnyert mûvész mondatát
ragadta ki: „Azt hittem, elég hegedülni…”) – s
belátja: ama tarisznyából most érdemes egyet-
mást kipakolni. Akkor is, ha ez a „munka”
nem a kedvére való. Elvileg így kezdôdhet az
interjú-sorozat, amely azonban vélhetôleg

sok-sok kedves percet (órát) szerzett neki.
Nem a nyilatkozás – annak lehetôsége, hogy
mégegyszer (hangosan) végiggondolhatja
mindazokat a tanulságokat, amelyeket átörö-
kíthetônek és átörökítendônek tart, s immár a
figyelem-indukálta erôtérben közkinccsé te-
heti azokat a meglátásait, véleményeit, tapasz-
talatait, amelyeket korábban magánbeszélge-
tésekben, tanítás közben –  bizonyára gyakran
–  elmondott.
A beszélgetések során kirajzolódik az életút;
adatokkal, a lényeges eseményekre szorítkozva.
Ôszinteség hatja át, hiszen nem titkolja nehéz-
ségeket, kudarcokat sem, ám épp ezek isme-
retében maguktól felfénylenek a boldogság,
az eredményesség, a siker pillanatai. Követ-
hetjük, filmszerû plaszticitással, a csodahege-
dûs útját a  meghatározó tanárokig (Rados
Dezsôig, Zathureczky Edéig) és tovább – egé-
szen addig, amíg ô lesz a magyar hegedû-
oktatás meghatározó személyiségévé, amíg a
Zeneakadémia rektoraként paradicsomi álla-
potot biztosított megannyi tehetség számára.
A kötet terjedelmi beosztása, szerencsére, nem
idô-arányos: vannak hosszabban és rövideb-
ben áttekintett periódusok, mûködési terüle-
tek. Külön érték, hogy a rövid összefoglalások
mindig minôség-orientált szemléletrôl tanús-
kodnak: néha egy-egy mondat egy korszak
vagy generáció életérzését képes érzékeltetni.
Életinterjú tehát, amelyben megmutatkozik a
magánember: a nagycsaládba beleszületett
gyermek, a saját család megteremtésére törek-
vô, idôközben rangos mûvésszé érett muzsi-
kus, aki hamarosan a köz érdekében is mun-
kálkodik (nem kényszerûen, de nem is kitörô
örömmel; inkább felismerve, hogy ahová hív-
ják, ott vannak tennivalói, vannak tennivalók,
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