
Körülbelül 15 éves lehettem, amikor egy hónapra idősebb testvé-
remhez, Bertrandhoz utaztam, aki Köln mellett élt. Abban az időben 
együtt lakott azzal a trióval, akiknek az ügynöke volt. 

Néhány napja már a három, lelkiismeretesen próbáló hangszeres 
művész alsó emeletről felfelé szűrődő zenéjét hallgattam, amikor bá-
tyám meglátta, hogy a lépcsőn ülök abban a reményben, hogy a faajtó 
mögül jobban hallom majd a zenét, így bátorított: „menj csak be, örül-
ni fognak, ha meghallgatod őket”. 

A pillanatnyi csendben beosontam a terembe; a zenészek éppen 
beszélgettek. Leültem, ők rám mosolyogtak, majd tovább játszottak. 

Dvořák, op. 65 triójának első felvonása.
Már az első szólamok mélyen megérintettek. Olyan volt, mintha 

egy hullám ragadott volna magával, mintha egy szédületes örvényben 
kavarogtam volna. Sokk, kinyilatkoztatás, megrendülés. Életemben 
először egy zene megérintett legbelül, egészen a szívemig hatolt, fel-
kavart, fojtogatott. Immár nem a zenészek gesztusai álltak a közép-
pontban, hanem a keletkező képek, a hangok materializálódása, ame-
lyek felkavartak, megráztak, majd az érzések hullámai egyik parttól a 
másikig dobáltak. Olyan volt, mint egy nyelv, amelynek hangjait bár 
érzékeltem, de meg nem fejtettem, és most először fogtam fel teljes 
pompájukban. 

Nem tudom megmondani, hogy én vagyok-e az, aki ettől a naptól 
kezdve a zenét falja, vagy a zene az, ami fal engem. 

Párizsba visszatérve rávetettem magam a lemezgyűjteményünkre. 
A sok száz, tömött sorokba rendezett lemeztől roskadozó bútordarab, 
aminek addig láttam, egyszeriben aranybányává változott. Kikerestem 
Dvořák, op. 65 trióját, és többször meghallgattam; megindító volt a 
zenét újra és újra meghallgatni, és örömmel töltött el, hogy minden 
egyes alkalommal új nüanszokat fedeztem fel, ami arra engedett kö-
vetkeztetni, hogy nem mindegyik tárul fel első hallásra. 
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Kicsit féltem attól, hogy Dvořákot magam mögött hagyva más ze-
nékre térjek át, és ott esetleg nem élem át ezeket az érzéseket. Mivel 
azonban nem akartam a művet teljesen „lestrapálni”, édesapámmal 
együtt – aki meglepett és boldog volt, hogy új zenekedvelővel osztoz-
hatott szenvedélyében – más Dvořák műveket is meghallgattunk, min-
denekelőtt az amerikai korszakából. Többszöri meghallgatás után is egy 
másik világban találtam magam, olyanban, amely felkavar és kiteljesít. 

Következett tehát a már ismert folyamat: újra és újra meghallgattam 
Dvořák műveit. Róla is több életrajzi művet elolvastam, fotóit áttanul-
mányoztam, tájékozódtam szeretett szülőhazájáról, inspirációiról, a 
zenetörténetben elfoglalt helyéről, stílusáról, szokásairól. Minden mű-
vének több interpretációját is meghallgattam, és saját ízlésem szerint 
osztályoztam őket. Édesapám a törzsüzletünkké vált lemezkereskedés-
ben tett rendszeres látogatásai során gondoskodott a különböző ver-
ziók utánpótlásáról, valamint kevésbé ismert művekről. Hamarosan 
csatlakoztam hozzá, és új elfoglaltságot fedeztem fel, amely a boldog-
ság pillanatait és meglepetéseket tartogatott számomra: a lemezekkel 
teli szekrények áttekintését sorról sorra. Egyes albumokat kivettem, 
édesapámmal megbeszéltük, véleményt cseréltünk, végül döntöttünk 
egyik vagy másik verzió mellett, és az új beszerzés diadalmámorában 
vittük haza.  Sosem kellett egy mű opuszát vagy címét bemagolnom, 
szinte automatikusan vésődtek belém, ugyanúgy, mint azok krono-
lógiája. A művek hallgatása során megtanultam, hogyan válik valaki 
kedvenc előadóvá vagy karmesterré, hogyan válik egy szín kedven-
cemmé, vagy miért részesítem előnyben a Concertgebouw Orchestrát 
vagy az Alban Berg Kvartettet minden mással szemben. 

A Dvořák iránti érdeklődésemtől egyenes út vezetett Brahmshoz, 
akit ezzel párhuzamosan, a megszokott módon szívtam magamba. Bár 
a hallott és belém ivódott témák hatása alatt álltam, amelyek elkerülhe-
tetlenül fel-felcsendültek bennem, és szó szerint hetekig nem hagytak 
nyugodni, de végül is elérkeztem Schuberthez. 
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Édesapámmal belevágtunk egy játékba, amelyet még ma is űzünk: 
bekapcsoljuk a rádiót, meghallgatunk pár hangot, és megpróbáljuk 
megmondani, melyik zeneszerzőről és melyik műről van szó. Néha 
még az előadót vagy a zenekart is sikerül kitalálnom. 

A hónapok múlásával és a számos, elolvasott életrajzi és zenetör-
téneti mű nyomán felfedeztem a többi zeneszerző iránti rajongásomat 
is, akik az időközben naponta hallgatottak mellé kerültek, úgymint: 
Mendelssohn, Schumann és César Franck. Az utóbbira egy kvartett 
alapján lettem figyelmes, amit Percy Andon egyik, Proustról szóló cso-
dálatos filmjében láttam, így nem kerülhetett el – ez is mutatja, hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz az egyes érdeklődési területek. 

És végül találkoztam a Beethoven nevű csodával.
Életrajzi műveinek, leveleinek és írásainak olvasása közben tuda-

tosult bennem, hogy szememben ő testesíti meg a művész tökéletes 
archetípusát. Meggyőződésemmé vált, hogy Beethoven előtt – és va-
lószínűleg utána sem – létezett olyan művész, aki bármely területen az 
ő jelentőségéhez méltó lett volna, hogy egyetlen emberi alkotás sem 
közelítette meg alkotójának legmagasabb szintű emberi küldetését 
olyan mértékben, ahogyan ez nála megvalósult. A zene vált egyetlen 
elfoglaltságommá, kitöltötte a gondolataimat, forrt bennem. Debussy, 
Chausson vagy Brahms műveinek egy-egy szokatlan zenehangja pezs-
gett és vibrált sejtjeimben. Sem éjjel, sem nappal nem találtam többé 
belső csendet. 

Mivel időm tekintetében a magam ura voltam, megtehettem, hogy 
naponta akár hat órán keresztül zenét hallgatok, közben több életrajzi 
művet olvastam párhuzamosan. Számomra a zene nem puszta időtöl-
tés volt, hanem egy kihívás, egy megoldandó feladat, ezért senki nem 
térített el tőle.

***
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