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fogy a jelzőkből rendkívüli képességeinek méltatásához. Az a meleg fényű, bársony-
puha hanganyag, melynek Gregor szerencsés tulajdonosa, ha egyfelől bizonyos érte-
lemben korlátot is szab operai repertoárjának, másfelől bőségesen kamatozik a dal-
irodalomban. S amikor Gregor él a lehetőséggel, bizonyságot tesz bravúros formáló-
készségéről, magas fokú zenei ízléséről, kultúrájáról. A hálás publikum elismerésé-
ből okkal jutott rész Bódás Péternek, Delley Józsefnek, Bárkányi Pálnak, Farkas 
Andrásnak is, akik Bartók két zongorára és ütőhangszerekre írt Szonátáját mutat-
ták be, pregnánsan, feszes ritmusú előadásban. 

Zuzana Ruzicskova betegsége miatt úgyszólván a repülőtéren kérték föl „be-
ugrásra" a rokonszenves John Ogdont, azokban a percekben, mikor rövid koncert-
kőrútra megérkezett. Terven felül vállalt szegedi zongoraestje fergeteges sikerrel 
zajlott le a Tisza Szállóban. Magyarországon játszott már, Szegeden először. Az 
1962-ben megnyert moszkvai Csajkovszkij-verseny és a liverpooli diadal röpítette el 
hírét a világban; az angol származású művész jelenleg az USÁ-ban él, a blooming-
toni egyetemen professzor, ahol a szegedi születésű Sebők György is. Mint elméleti 
szakember, legutóbb a Zeneműkiadó Orfeusz-könyvek sorozatában olvashattuk ta-
nulmányát, a Zongoramuzsika kalauzban, romantikus mesterekről. Vonzódása ehhez 
a stílushoz szembeszökően kitűnt szegedi koncertjén is. Igaz, Brahms Paganini-
variációiban a szédületes tempók fésületlen megoldásokat eredményeztek, bár itt is 
megcsodálhattuk leheletfinom, poétikus pianóit. Chopin f-moll balladája és cisz-moll 
scherzo ja megejtően hajlékony dallamvezetéssel hatott, Ravel Éjszakai Gáspárja és 
Liszt Dante-szonátája után pedig fáradhatatlanul játszotta a ráadásokat. 

A romantikus alkatú Ogdon mellett éles kontraszt volt a zenei hét másik kitűnő 
zongoristájának, Kocsis Zoltánnak fiatalok számára hirdetett szólóestje a színház-
ban. Az if jú pianista ugyanis egyetemesebb, szigorúbb művész. „Kopogós" Bach-
játékáról sokat vitatkoztak zenei berkekben, de hogy a klasszikusok formai és sti-
láris fegyelme mély meggyőződése, arról Beethoven- és (érdekes, bár cseppet sem 
különös módon) Schönberg-tolmácsolásaiban vallott. Kísérletező kedvének szellemes 
megnyilatkozásaként fölfedezte a zongorán (Liszt átiratában) Beethoven V. szimfó-
niáját, mely akár zenekari elemzésnek beillik; oly magával ragadó természetesség-
gel közvetítette, mintha eredeti zenei közegében szólalna meg. 

NIKOLÉNYI ISTVÁN 

95 


